
 

حيِم  حٰمِن الره ِ الره  |1:1|بِسِم َّللاه

 |1:1|َّللا کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت واال 

ِ َربِّ الٰعلَميَن   |1:1|الَحمُد ّلِِله

 |1:1|َّللا کو جو مالک سارے جہان والوں کا،  ياںسب خوب

حيِم  حٰمِن الره  |1:1|الره

 |1:1|بہت مہربان رحمت واال، 

 |1:1|الّديِن ٰملِِك َيوِم 

 |1:1|روز جزا کا مالک، 

 |1:1|إِّياَك َنعُبُد َوإِّياَك َنسَتعيُن 

 |1:1| يں،سے مدد چاہ یاور تجھ يںکو پوج یہم تجھ

ٰرَط الُمسَتقيَم   |1:1|اهِدَنا الصِّ

 |1:1|راستہ چال،  يدهاہم کو س

 |1:1|لّضالّيَن ِصٰرَط الهذيَن أَنَعمَت َعلَيِھم َغيِر الَمغضوِب َعلَيِھم َواَل ا

 |1:1|نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوؤں کا  يا،راستہ ان کا جن پر تو نے احسان ک



حيِم الم  حٰمِن الره ِ الره  |1:1|بِسِم َّللاه

 |1:1|الم 

قيَن   |1:1|ٰذلَِك الِكٰتُب ال َريَب ۛ فيِه ۛ ُهًدى لِلُمته

 |1:1|ہے ڈر والوں کو  يتہدا يںاس م يں،جگہ نہ یشک ک یکوئ( قرآن)وہ بلند رتبہ کتاب 

لٰوَة َوِمّما َرَزقٰنُھم ُينفِقوَن   |1:1|الهذيَن ُيؤِمنوَن بِالَغيِب َوُيقيموَن الصه

 |1:1| -يںاٹھائ يںم یسے ہمار يںم یروز یہوئ ید یاور ہمار يںاور نماز قائم رکھ يںالئ يمانا يکھےوہ جو بے د

 |1:1|أُنِزَل إِلَيَك َوما أُنِزَل ِمن َقبلَِك َوبِالءاِخَرِة ُهم يوقِنوَن َوالهذيَن ُيؤِمنوَن بِما 

 |1:1| يں،رکھ يقينطرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا اور آخرت پر  یاس پر جو اے محبوب تمہار يںالئ يماناور وہ کہ ا

ِھم ۖ َوأُوٰلئَِك ُهُم الُمفلِحوَن   |1:1|أُوٰلئَِك َعلٰى ُهًدى ِمن َربِّ

 |1:1|مراد کو پہنچنے والے۔  یاور وہ يںپر ہ يتطرف سے ہدا یلوگ اپنے رب ک یوہ

 |1:1|إِنه الهذيَن َكَفروا َسواٌء َعلَيِھم َءأَنَذرَتُھم أَم لَم ُتنِذرُهم ال ُيؤِمنوَن 

 |1:1|۔ يںکے نہ النے يماننہ ڈراؤ، وہ ا ياڈراؤ،  يںبرابر ہے، چاہے تم انہ يںکفر ہے ا نہ يںقسمت م یوہ جن ک يشکب

ُ َعلٰى قُلوبِِھم َوَعلٰى َسمِعِھم ۖ َوَعلٰى أَبٰصِرِهم ِغٰشَوةٌ ۖ َولَھُم َعذاٌب َعظيٌم   |1:1|َخَتَم َّللاه

 |1:1|آنکھوں پر گھٹاٹوپ ہے، اور ان کے لئے بڑا عذاب،  یاور ان ک یَّللا نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کرد

ِ َوبِالَيوِم الءاِخِر َوما ُهم بُِمؤِمنيَن َوِمَن الّناِس َمن َيقوُل   |1:2|ءاَمّنا بِاّلِله



 |1:2| يں،والے نہ يمانالئے اور وہ ا يمانکہ ہم َّللا اور پچھلے دن پر ا يںاور کچھ لوگ کہتے ہ

َ َوالهذيَن ءاَمنوا َوما َيخَدعوَن إاِّل أَنفَُسھُم َوما َيشُعروَن   |1:2|ُيٰخِدعوَن َّللاه

 |1:2|۔ يںشعور نہ يںجانوں کو اور انہ یمگر اپن يتےد يںنہ يبفر يںم يقتوالوں کو اور حق يمانَّللا اور ا يںاہتے ہچ ياد يبفر

ُ َمَرًضا ۖ َولَھُم َعذاٌب أَليٌم بِما كانوا َيكِذبوَن   |1:12|فى قُلوبِِھم َمَرٌض َفزاَدُهُم َّللاه

 -اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، بدال ان کے جھوٹ کا  یاور بڑهائ يماریب یہے تو َّللا نے ان ک يماریب يںان کے دلوں م

|1:12| 

 |1:11|َوإِذا قيَل لَھُم ال ُتفِسدوا فِى األَرِض قالوا إِنهما َنحُن ُمصلِحوَن 

 |1:11| يں،ہم تو سنوارنے والے ہ يںفساد نہ کرو، تو کہتے ہ يںم يناوران سے کہا جائے زم

ُھم ُهُم الُمف  |1:11|ِسدوَن َوٰلِكن ال َيشُعروَن أاَل إِنه

 |1:11| يں،شعور نہ يںمگر انہ يںہ یفساد یسنتا ہے وہ

َفھاُء َوٰلكِ  ُھم ُهُم السُّ َفھاُء ۗ أاَل إِنه  |1:11|ن ال َيعلَموَن َوإِذا قيَل لَھُم ءاِمنوا َكما ءاَمَن الّناُس قالوا أَُنؤِمُن َكما ءاَمَن السُّ

 یسنتا ہے وہ يںلے آئ يمانطرح ا یہم احمقوں ک ياک يںالئے تو کہ يماناور لوگ ا يسےالؤ ج مانياور جب ان سے کہا جائے ا

 |1:11| - يںمگر جانتے نہ يںاحمق ہ

 |1:11|َوإِذا لَقُوا الهذيَن ءاَمنوا قالوا ءاَمّنا َوإِذا َخلَوا إِلٰى َشٰيطينِِھم قالوا إِّنا َمَعُكم إِنهما َنحُن ُمسَتھِزءوَن 

ہم  يں،ہم تمہارے ساتھ ہ يںہوں تو کہ يلےکے پاس اک يطانوںالئے اور جب اپنے ش يمانہم ا يںتو کہ يںوالوں سے مل يمانب ااور ج

 |1:11| -يںکرتے ہ یہنس يونہیتو 

ُهم فى ُطغٰينِِھم َيعَمھوَن  ُ َيسَتھِزُئ بِِھم َوَيُمدُّ  |1:11|َّللاه



۔ يںبھٹکتے رہ يںم یسرکش یہے کہ اپن يتاد يلڈه يںاور انہ( شان کے الئق ہے یکہ اس ک يساج)َّللا ان سے استہزاء فرماتا ہے 

|1:11| 

ٰللََة بِالُھدٰى َفما َربَِحت تِٰجَرُتُھم َوما كانوا ُمھَتديَن   |1:11|أُوٰلئَِك الهذيَن اشَتَرُوا الضه

 -نہ تھے  یراہ جانتے ہ یور وہ سودے کا ياتو ان کا سودا کچھ نفع نہ ال يدیخر یکے بدلے گمراہ يتلوگ جنہوں نے ہدا يہ

|1:11| 

ُ بِنوِرِهم َوَتَرَكُھم فى ُظلُٰمٍت ال ُيب  |1:11|ِصروَن َمَثلُُھم َكَمَثِل الهِذى اسَتوَقَد ناًرا َفلَّما أَضاَءت ما َحولَُه َذَهَب َّللاه

 يںاور انہ يا ان کا نور لے گ۔ تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا َّللایکہاوت اس طرح ہے جس نے آگ روشن ک یان ک

 |1:11| -سوجھتا  يںکہ کچھ نہ ياچھوڑ د يںم يريوںانده

 |1:12|ُصمٌّ ُبكٌم ُعمٌى َفُھم ال َيرِجعوَن 

 |1:12| يں،بہرے، گونگے، ندهے تو وہ پھر آ نے والے نہ

ماِء فيِه ُظلُٰمٌت َوَرعٌد َوَبرٌق َيجَعلوَن أَٰصبَِعھُ  ُ ُمحيٌط بِالٰكفِريَن أَو َكَصيٍِّب ِمَن السه ٰوِعِق َحَذَر الَموِت ۚ َوَّللاه  |1:12|م فى ءاذانِِھم ِمَن الصه

کڑک کے  يں،ٹھونس رہے ہ ياںانگل يںاور گرج اور چمک اپنے کانوں م يںہ يرياںانده يںکہ ان م یآسمان سے اترتا پان يسےج يا

 |1:12| -ہوئے ہے  يرےسبب، موت کے ڈر سے اور َّللا کافروں کو، گھ

ُ لََذهَ  َ َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َيكاُد الَبرُق َيخَطُف أَبٰصَرُهم ۖ ُكلهما أَضاَء لَھُم َمَشوا فيِه َوإِذا أَظلََم َعلَيِھم قاموا ۚ َولَو شاَء َّللاه َب بَِسمِعِھم َوأَبٰصِرِهم ۚ إِنه َّللاه

 |1:12|َقديٌر 

ہوا  يراچلنے لگے اور جب انده يںاس م یجب کچھ چمک ہوئ یاچک لے جائے گ ںينگاہ یہے کہ ان ک یمعلوم ہوت يوں یبجل

 |1:12| -َّللا سب کچھ کرسکتا ہے  يشکلے جاتا ب يںکھڑے رہ گئے اور َّللا چاہتا تو ان کے کان اور آنکھ

ُكُم الهذى َخلََقُكم َوالهذيَن ِمن َقبلُِكم لََعلهُكم َتته  َھا الّناُس اعُبدوا َربه  |1:11|قوَن ٰيأَيُّ



 -ملے  يزگاریپرہ يںکرتے ہوئے، کہ تمہ يدام يہ يا،ک يدااور تم سے اگلوں کو پ يںاپنے رب کو پوجو جس نے تمہ! اے لوگو

|1:11| 

َمٰرِت ِرزًقا  ماِء ماًء َفأَخَرَج بِِه ِمَن الثه ماَء بِناًء َوأَنَزَل ِمَن السه ِ أَنداًدا َوأَنُتم َتعلَموَن الهذى َجَعَل لَُكُم األَرَض فِٰرًشا َوالسه لَُكم ۖ َفال َتجَعلوا ّلِِله

|1:11| 

اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے  یاور آسمان سے پان ياکو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنا ينجس نے تمہارے لئے زم

 |1:11|کھانے کو۔ تو َّللا کے لئے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ 

ِ إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن  َوإِن ُكنُتم فى لنا َعلٰى َعبِدنا َفأتوا بِسوَرٍة ِمن ِمثلِِه َوادعوا ُشَھداَءُكم ِمن دوِن َّللاه  |1:11|َريٍب ِمّما َنزه

سورت تو لے آؤ اور َّللا کے  يکا يسیبندے پر اتارا تو اس ج( اس خاص)جو ہم نے اپنے  يںکچھ شک ہو اس م يںاور اگر تمہ

 |1:11|کو باللو، اگر تم سچے ہو۔  وںيتيسوا، اپنے سب حما

ت لِلٰكفِريَن  قُوا الّناَر الهتى َوقوُدَها الّناُس َوالِحجاَرةُ ۖ أُِعده  |1:11|َفإِن لَم َتفَعلوا َولَن َتفَعلوا َفاته

 يارت يںاور پتھر ہ یآدم يندهنکہ ہر گز نہ ال سکو گے تو ڈرو اس آگ سے، جس کا ا يںہ يتےپھر اگر نہ ال سکو اور ہم فرمائے د

 |1:11| -ہے کافروں کے لئے  یرکھ

ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ۖ ُكلهما ُرِزقوا ِمنھا مِ  لِٰحِت أَنه لَُھم َجّنٰ ِر الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ ن َثَمَرٍة ِرزًقا ۙ قالوا ٰهَذا الهذى ُرِزقنا ِمن َقبُل ۖ َوَبشِّ

 |1:11|ا ۖ َولَھُم فيھا أَزٰوٌج ُمَطھهَرةٌ ۖ َوُهم فيھا ٰخلِدوَن َوأُتوا بِِه ُمَتٰشبِھً 

ان  يںرواں جب انہ يںنہر يچےجن کے ن يں،الئے اور اچھے کام کئے، کہ ان کے لئے باغ ہ يمانجو ا يںدے، انہ یاور خوشخبر

پہلے مال تھا اور وہ  يںے جو ہمرزق ہ یتو وہ يہگے،  يںکہ( کر يکھصورت د)جائے گا،  ياپھل کھانے کو د یباغوں سے کوئ

 |1:11| -گے  يںرہ يشہہم يںاور وہ ان م يںہ يبياںب یستھر يںان کے لئے ان باغوں م ورا ياگ ياد يںملتا جلتا انہ( يںصورت م)

َ ال َيسَتحء ا الهذيَن ءاَمنوا َفَيعلَمو ۦ۞ إِنه َّللاه ا الهذيَن َكَفروا َفَيقولوَن ماذا أَن َيضِرَب َمَثاًل ما َبعوَضًة َفما َفوَقھا ۚ َفأَمه ِھم ۖ َوأَمه ُه الَحقُّ ِمن َربِّ َن أَنه

ُ بِٰھذا َمَثاًل ۘ ُيِضلُّ بِِه َكثيًرا َوَيھدى بِِه َكث  |1:11| َوما ُيِضلُّ بِِه إاِله الٰفِسقيَن  ۚيًراأَراَد َّللاه

 يماناس سے بڑه کر تو وہ جو ا ياکا ذکر فرمائے مچھر ہو  زيچ یہ يسیفرماتا کہ مثال سمجھانے کو ک يںنہ ياَّللا اس سے ح يشکب

مقُصود ہے،  ياَّللا کا ک يںکہاوت م يسیا يںطرف سے حق ہے رہے کافر، وہ کہتے ہ یان کے رب ک يہکہ  يںالئے، وہ تو جانتے ہ

 -يںگمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہ يںفرماتا ہے اور اس سے انہ يتکو ہدا يروںکرتا ہے اور بہت ہکو اس سے گمرا يروںَّللا بہت

|1:11| 



 ُ ُ بِِه أَن يوَصَل َوُيفِسدوَن فِى األَرِض ۚ أ ِ ِمن َبعِد ميٰثقِِه َوَيقَطعوَن ما أََمَر َّللاه  |1:11|وٰلئَِك ُهُم الٰخِسروَن الهذيَن َينقُضوَن َعھَد َّللاه

ہے اور  ياکو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم د يزاس چ يںپکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہ يںہ يتےوہ جو َّللا کے عہد کو توڑ د

 |1:11|۔ يںہ يںنقصان م یوہ يںہ يالتےفساد پھ يںم ينزم

ِ َوُكنُتم أَمٰوًتا َفأَحٰيُكم ۖ ُثمه ُيميُتُكم ُثمه ُيحييُكم ُثمه إِلَيِه ُترَجعوَن   |1:12|َكيَف َتكفُروَن بِاّلِله

 یِجالئے گا پھر اس يںمارے گا پھر تمہ يںپھر تمہ ياِجال يںاالنکہ تم مردہ تھے اس نے تمہخدا کے منکر ہو گے، ح يونکربھال تم ک

 |1:12| -طرف پلٹ کر جاؤ گے  یک

ماِء َفَسّوٰىُھنه َسبَع َسٰمٰوٍت ۚ َوُهَو بُِكلِّ شَ   |1:12|ءٍء َعليٌم ُهَو الهذى َخلََق لَُكم ما فِى األَرِض َجميًعا ُثمه اسَتوٰى إِلَى السه

سات آسمان بنائے وہ  يکتو ٹھ يافرما( قصد)طرف استوا  یہے۔ پھر آسمان ک يںم ينجو کچھ زم ياہے جس نے تمہارے لئے بنا یوہ

 |1:12| -سب کچھ جانتا ہے 

َك لِلَمٰلئَِكِة إِّنى جاِعٌل فِى األَرِض َخليَفًة ۖ قالوا أََتجَعُل فيھا َمن ُيفِسُد فيھا َوَيسفِكُ  ُس لََك ۖ قاَل إِّنى  َوإِذ قاَل َربُّ ُح بَِحمِدَك َوُنَقدِّ ماَء َوَنحُن ُنَسبِّ الدِّ

 |1:12|أَعلَُم ما ال َتعلَموَن 

کو نائب کرے گا  يسےا يااپنا نائب بنانے واال ہوں بولے ک يںم ينزم يںم يا،کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرما ياداور 

 يں،بولتے ہ یپاک يریکرتے اور ت يحتسب يریگا اور ہم تجھے سراہتے ہوئے، ت کرے يزياںگا اور خونر يالئےفساد پھ يںجو اس م

 |1:12| -جانتے يںمجھے معلوم ہے جو تم نہ يافرما

 |1:11| َوَعلهَم ءاَدَم األَسماَء ُكلهھا ُثمه َعَرَضھُم َعلَى الَمٰلئَِكِة َفقاَل أَنبِـٔونى بِأَسماِء ٰهُؤالِء إِن ُكنُتم ٰصِدقينَ 

سچے ہو تو ان کے نام تو  ياکرکے فرما يشکو مالئکہ پر پ( ياءاش)نام سکھائے پھر سب ( کے ياءاش)نے آدم کو تمام  یٰ  تعالاور َّللا

 |1:11|بتاؤ 

 |1:11|قالوا ُسبٰحَنَك ال ِعلَم لَنا إاِّل ما َعلهمَتنا ۖ إِنهَك أَنَت الَعليُم الَحكيُم 

 |1:11| -علم و حکمت واال ہے  یبے شک تو ہ ياسکھا يںجتنا تو نے ہم مگر يںکچھ علم نہ يںہے تجھے ہم یبولے پاک



ٰمٰوتِ   َواألَرِض َوأَعلَُم ما ُتبدوَن َوما ُكنُتم َتكُتموَن قاَل ٰيـٔاَدُم أَنبِئُھم بِأَسمائِِھم ۖ َفلَّما أَنَبأَُهم بِأَسمائِِھم قاَل أَلَم أَقُل لَُكم إِّنى أَعلَُم َغيَب السه

|1:11| 

 يںنہ کہتا تھا کہ م يںم يافرما يئےسب کے نام بتاد يںانہ( آدم نے يعنی)نام جب اس نے ( کے ياءاش)سب  يںاے آدم بتادے انہ ايفرما

 -جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو  يںاور م يزيںچ یسب چھپ یک ينجانتا ہوں آسمانوں اور زم

|1:11| 

 |1:11|اسُجدوا ِلءاَدَم َفَسَجدوا إاِّل إِبليَس أَبٰى َواسَتكَبَر َوكاَن ِمَن الٰكفِريَن  َوإِذ قُلنا لِلَمٰلئَِكةِ 

کے کہ منکر ہوا اور غرور  يسسوائے ابل ياکہ آدم کو سجدہ کو تو سب نے سجدہ ک ياجب ہم نے فرشتوں کو حکم د( کرو ياد)اور 

 |1:11| -يااور کافر ہوگ ياک

لِميَن َوقُلنا ٰيـٔاَدُم اسُكن أَ 
ٰ
َة َوُكال ِمنھا َرَغًدا َحيُث ِشئُتما َوال َتقَربا ٰهِذِہ الشهَجَرَة َفَتكونا ِمَن الّظ  |1:11|نَت َوَزوُجَك الَجنه

چاہے مگر اس  یسے بے روک ٹوک جہاں تمہارا ج يںرہو اور کھاؤ اس م يںجنت م يویب يریاے آدم تو اور ت يااور ہم نے فرما

 |1:11| -ہوجاؤ گے يںکے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑهنے والوں م يڑپ

 |1:11|ِض ُمسَتَقرٌّ َوَمٰتٌع إِلٰى حيٍن َفأََزلهُھَما الشهيٰطُن َعنھا َفأَخَرَجُھما ِمّما كانا فيِه ۖ َوقُلَنا اهبِطوا َبعُضُكم لَِبعٍض َعُدوٌّ ۖ َولَُكم فِى األَر

 يچےن يااور ہم نے فرما ياالگ کرد يںاور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہ یلغزش د يںانہ( جنت سے يعنی)نے اس سے  يطانتو ش

 |1:11| -ٹھہرنا اور برتنا ہے  يںم ينوقت تک زم يکا يںتمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہ يکا يںاترو آپس م

ّواُب ا ُه ُهَو الته ِه َكلِٰمٍت َفتاَب َعلَيِه ۚ إِنه حيُم َفَتلَقّٰى ءاَدُم ِمن َربِّ  |1:11|لره

ہے بہت توبہ قبول کرنے واال مہربان۔  یوہ يشکب یتوبہ قبول ک یآدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو َّللا نے اس ک يےل يکھپھر س

|1:11| 

ُكم ِمّنى ُهًدى َفَمن َتبَِع ُهداَى َفال َخوٌف َعلَيِھم َوال ُهم   |1:12|َيحَزنوَن قُلَنا اهبِطوا ِمنھا َجميًعا ۖ َفإِّما َيأتَِينه

ہوا  يروکا پ يتہدا يریآئے تو جو م يتہدا یطرف سے کوئ يریتم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس م ياہم نے فرما

 |1:12| -نہ کچھ غم  يشہاند یاسے نہ کوئ



بوا بِـٔاٰيتِنا أُوٰلئَِك أَصٰحُب الّناِر ۖ ُهم فيھا ٰخلِدوَن   |1:12|َوالهذيَن َكَفروا َوَكذه

 |1:12| -رہنا  يںاس م يشہان کو ہم يں،گے وہ دوزخ والے ہ يںجھٹالئ يتيںآ يریگے اور م يںاور وہ جو کفر کر

َى َفارَهبوِن   |1:12|ٰيَبنى إِسٰرءيَل اذُكروا نِعَمتَِى الهتى أَنَعمُت َعلَيُكم َوأَوفوا بَِعھدى أوِف بَِعھِدُكم َوإِّيٰ

تمہارا عہد پورا کروں گا اور خاص  يںعہد پورا کرو م يرااور م يانے تم پر ک يںہ احسان جو مو يراکرو م ياداوالد  یک يعقوباے 

 |1:12| -ڈر رکھو  یہ يرام

َل كافٍِر بِِه ۖ َوال َتشَتروا بِـٔاٰيتى َثَمًنا َقلياًل وَ  ًقا لِما َمَعُكم َوال َتكونوا أَوه َى َفاتهقوِن َوءاِمنوا بِما أَنَزلُت ُمَصدِّ  |1:11|إِّيٰ

کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور  يقتصد ینے اتارا اس ک يںالؤ اس پر جو م يماناور ا

 |1:11| -سے ڈرو  یکے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھ يتوںآ يریم

 |1:11|َوال َتلبُِسوا الَحقه بِالٰبِطِل َوَتكُتُموا الَحقه َوأَنُتم َتعلَموَن 

 |1:11| -و دانستہ حق نہ چھپاؤ  يدہاور حق سے باطل کو نہ مالؤ اور د

ِكعيَن  كٰوَة َوارَكعوا َمَع الّرٰ لٰوَة َوءاُتوا الزه  |1:11|َوأَقيُموا الصه

 |1:11| -اور نماز قائم رکھو اور زکٰوة دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو

 |1:11|نَسوَن أَنفَُسُكم َوأَنُتم َتتلوَن الِكٰتَب ۚ أََفال َتعقِلوَن ۞ أََتأُمروَن الّناَس بِالبِرِّ َوتَ 

 |1:11| - يںعقل نہ يںتمہ ياجانوں کو بھولتے ہو حاالنکہ تم کتاب پڑهتے ہو تو ک یہو اور اپن يتےکا حکم د یلوگوں کو بھالئ ياک

لٰوِة ۚ َوإِنهھا لََكبيَرةٌ إاِّل عَ  بِر َوالصه  |1:11|لَى الٰخِشعيَن َواسَتعينوا بِالصه

 - يںطرف جھکتے ہ يریجو دل سے م( يںنہ)ہے مگر ان پر  ینماز ضرور بھار يشکاور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور ب

|1:11| 



ُھم إِلَيِه ٰرِجعوَن  ِھم َوأَنه ُھم ُمٰلقوا َربِّ  |1:11|الهذيَن َيُظّنوَن أَنه

 |1:11| -طرف پھرنا یک یور اساپنے رب سے ملنا ہے ا يںہے کہ انہ يقين يںجنہ

لُتُكم َعلَى الٰعلَميَن   |1:11|ٰيَبنى إِسٰرءيَل اذُكروا نِعَمتَِى الهتى أَنَعمُت َعلَيُكم َوأَّنى َفضه

 |1:11| -ید یبڑائ يںکہ اس سارے زمانہ پر تمہ يہاور  يانے تم پر ک يںوہ احسان جو م يراکرو م ياد يعقوباے اوالد 

 |1:12|ال َتجزى َنفٌس َعن َنفٍس َشيـًٔا َوال ُيقَبُل ِمنھا َشٰفَعٌة َوال ُيؤَخُذ ِمنھا َعدٌل َوال ُهم ُينَصروَن َواتهقوا َيوًما 

جائے اور نہ  یسفارش مان یکوئ( کافر کے لئے)اور نہ  یجان دوسرے کا بدلہ نہ ہوسکے گ یاور ڈرو اس دن سے جس دن کوئ

 |1:12| -مدد ہو یجائے اور نہ ان ک یجان چھوڑ( یاس ک)کچھ لے کر 

يٰنُكم ِمن ءاِل فِرَعوَن َيسوموَنُكم سوَء الَعذاِب ُيَذبِّحوَن أَبناَءُكم َوَيسَتحيوَن نِساَءُكم ۚ َوفى ٰذلُِكم بَ  ُكم َعظيٌم َوإِذ َنجه  |1:12|الٌء ِمن َربِّ

کو ذبح کرتے اور  يٹوںکہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے تمہارے ب یجب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخش( کرو ياد)اور 

 |1:12|( بڑا انعام يا) یبال تھ یطرف سے بڑ یتمہارے رب ک يںکو زندہ رکھتے اور اس م يٹيوںب یتمہار

 |1:12|َوإِذ َفَرقنا بُِكُم الَبحَر َفأَنَجيٰنُكم َوأَغَرقنا ءاَل فِرَعوَن َوأَنُتم َتنُظروَن 

 |1:12| - ياآنکھوں کے سامنے ڈبو د یاور فرعون والوں کو تمہار يابچال يںتو تمہ ياپھاڑ د يانے تمہارے لئے در اور جب ہم

 |1:11|َوإِذ ٰوَعدنا موسٰى أَرَبعيَن لَيلًَة ُثمه اتهَخذُتُم الِعجَل ِمن َبعِدِہ َوأَنُتم ٰظلِموَن 

اور تم ظالم تھے  یپوجا شروع کرد یتم نے بچھڑے ک يچھےاس کے پپھر  يارات کا وعدہ فرما يسسے چال یٰ اور جب ہم نے موس

- |1:11| 

 |1:11|ُثمه َعَفونا َعنُكم ِمن َبعِد ٰذلَِك لََعلهُكم َتشُكروَن 

 |1:11| -تم احسان مانو  يںکہ کہ ید یمعاف يںپھر اس کے بعد ہم نے تمہ



 |1:11|دوَن َوإِذ ءاَتينا موَسى الِكٰتَب َوالفُرقاَن لََعلهُكم َتھتَ 

 |1:11| -تم راہ آؤ  يںکہ کہ يناکرد يزتم يںاور حق و باطل م یکو کتاب عطا ک یٰ اور جب ہم نے موس

ُكم َظلَمُتم أَنفَُسُكم بِاتِّخاِذُكُم الِعجَل َفتوبوا إِلٰى باِرئُِكم َفاقُتلوا أَنفُ  ُه َسُكم ٰذلُِكم َخيٌر لَُكم َوإِذ قاَل موسٰى لَِقوِمِه ٰيَقوِم إِنه ِعنَد باِرئُِكم َفتاَب َعلَيُكم ۚ إِنه

حيُم  ّواُب الره  |1:11|ُهَو الته

طرف  یکرنے والے ک يداتو اپنے پ ياجانوں پر ظلم ک یقوم تم نے بچھڑا بناکر اپن يریقوم سے کہا اے م ینے اپن یٰ اور جب موس

بہتر ہے تو اس نے  يےتمہارے ل يککے نزدکرنے والے  يداتمہارے پ يہدوسرے کو قتل کردو  يکا يںرجوع الؤ تو آپس م

 |1:11| -قبول کرنے واال مہربان  وبہہے بہت ت یوہ يشکب یتوبہ قبول ک یتمہار

ِعَقُة َوأَنُتم َتنُظروَن  َ َجھَرًة َفأََخَذتُكُم الّصٰ  |1:11|َوإِذ قُلُتم ٰيموسٰى لَن ُنؤِمَن لََك َحّتٰى َنَرى َّللاه

اور تم  ياکڑک نے آل يںتو تمہ يںل يکھخدا کو نہ د يہگے جب تک اعالن يںنہ الئ يقينہرگز تمہارا  ہم یٰ اور جب تم نے کہا اے موس

 |1:11|رہے تھے ۔  يکھد

 |1:11|ُثمه َبَعثٰنُكم ِمن َبعِد َموتُِكم لََعلهُكم َتشُكروَن 

 |1:11| -تم احسان مانو يںکہ کہ يازندہ ک يںہم نے تمہ يچھےپھر مرے پ

ٰبِت ما َرَزقٰنُكم ۖ َوما َظلَمونا َوٰلِكن كانوا أَنَوَظلهلنا َعلَ  لوٰى ۖ ُكلوا ِمن َطيِّ  |1:11|فَُسھُم َيظلِموَن يُكُم الَغماَم َوأَنَزلنا َعلَيُكُم الَمنه َوالسه

اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ  يزيںچ یستھر یہوئ ید یاتارا کھاؤ ہمار یٰ اور تم پر من اور سلو يااور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان ک

 |1:11| -جاؤ  يںم یاس بست يااور جب ہم نے فرما -جانوں کو بگاڑ کرتے تھے یہ یبگاڑا ہاں اپن

ٌة َنغفِر لَ  ًدا َوقولوا ِحطه  |1:12|َسَنزيُد الُمحِسنيَن ُكم َخٰطٰيُكم ۚ وَ َوإِذ قُلَنا ادُخلوا ٰهِذِہ الَقرَيَة َفُكلوا ِمنھا َحيُث ِشئُتم َرَغًدا َوادُخلُوا الباَب ُسجه

 یسجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں ہم تمہار يںجہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازہ م يںپھر اس م

 |1:12| -يںد يادہوالوں کو اور ز يکیہے کہ ن يبگے اور قر يںبخش د يںخطائ

َل الهذيَن َظلَموا َقواًل َغيَر الهذى قيلَ  ماِء بِما كانوا َيفُسقوَن  َفَبده  |1:12|لَھُم َفأَنَزلنا َعلَى الهذيَن َظلَموا ِرجًزا ِمَن السه



کا۔  یبے حکم یاس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان ک یتھ یگئ یجو فرمائ یتو ظالموں نے اور بات بدل د

|1:12| 

اضِرب بَِعصاَك الَحَجَر ۖ َفانَفَجَرت ِمنُه اثَنتا َعشَرَة َعيًنا ۖ َقد َعلَِم ُكلُّ أُناٍس َمشَرَبُھم ۖ ُكلوا َواشَربوا ِمن ۞ َوإِِذ اسَتسقٰى موسٰى لَِقوِمِه َفقُلَنا 

ِ َوال َتعَثوا فِى األَرِض ُمفِسديَن   |1:12|ِرزِق َّللاه

سے بارہ چشمے بہ  يںعصا مارو فوراً اس ماس پتھر پر اپنا  يامانگا تو ہم نے فرما یقوم کے لئے پان ینے اپن یٰ اور جب موس

 |1:12|فساد اٹھاتے نہ پھرو  يںم يناور زم ياخدا کا د يؤکھاؤ اور پ يانکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان ل

َوقِّثائِھا َوفوِمھا َوَعَدِسھا َوَبَصلِھا ۖ قاَل  َوإِذ قُلُتم ٰيموسٰى لَن َنصبَِر َعلٰى َطعاٍم ٰوِحٍد َفادُع لَنا َربهَك ُيخِرج لَنا ِمّما ُتنبُِت األَرُض ِمن َبقلِھا

له  ُھم أََتسَتبِدلوَن الهذى ُهَو أَدنٰى بِالهذى ُهَو َخيٌر ۚ اهبِطوا ِمصًرا َفإِنه لَُكم ما َسأَلُتم ۗ َوُضِرَبت َعلَيِھُم الذِّ ِ ۗ ٰذلَِك بِأَنه ُة َوالَمسَكَنُة َوباءو بَِغَضٍب ِمَن َّللاه

بِءّ كانوا َيكفُر ِ َوَيقُتلوَن النه  |1:11|بَِغيِر الَحقِّ ۗ ٰذلَِك بِما َعَصوا َوكانوا َيعَتدوَن  ۦنَ وَن بِـٔاٰيِت َّللاه

 یاگائ یک ينکہ زم يجئےکھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا تو آپ اپنے رب سے دعا ک يکہم سے تو ا یٰ اور جب تم نے کہا اے موس

کو بہتر کے بدلے مانگتے  يزچ یٰ ادن ياک يافرما يازاور مسور اور پ يہوںاور گ یہمارے لئے نکالے کچھ ساگ اور ککڑ يزيںچ یہوئ

اور خدا  یاور نادار یخوار یگئ یملے گا جو تم نے مانگا اور ان پر مقرر کرد يںوہاں تمہ واتر يںشہر م یکس ياہو اچھا مصر 

 یبدلہ تھا ان ک يہکرتے  يدکو ناحق شہ ياءکا انکار کرتے اور انب يتوںآ یوہ َّللا ک بدلہ تھا اس کا کہ يہلوٹے  يںکے غضب م

 |1:11| -اور حد سے بڑهنے کا يوںنافرمان

ِ َوالَيوِم الءاِخِر َوَعِمَل ٰصلًِحا  بِـٔيَن َمن ءاَمَن بِاّلِله ِھم َوال َخوٌف َعلَيِھم َوال َفلَُھم أَجُرهُ إِنه الهذيَن ءاَمنوا َوالهذيَن هادوا َوالنهٰصرٰى َوالّصٰ م ِعنَد َربِّ

 |1:11|ُهم َيحَزنوَن 

 يںالئ يمانسے وہ کہ سچے دل سے َّللا اور پچھلے دن پر ا يںاور ستارہ پرستوں م يوںاور نصران يہوديوں يزوالے ن يمانا يشکب

 |1:11|ہو اور نہ کچھ غم  يشہکچھ اند يںان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہ يںکام کر يکاور ن

ٍة َواذُكروا ما فيِه لََعلهُكم َتتهقوَن   |1:11|َوإِذ أََخذنا ميٰثَقُكم َوَرَفعنا َفوَقُكُم الّطوَر ُخذوا ما ءاَتيٰنُكم بِقُوه

کرو  يادزور سے اور اس کے مضمون  يںہ يتےلو جو کچھ ہم تم کو د يااور تم پر طور کو اونچا ک يااور جب ہم نے تم سے عہد ل

 |1:11| -ملے يزگاریپرہ يںپر کہ تمہ يداس ام

ِ َعلَيُكم َوَرحَمُتُه لَُكنُتم ِمَن الٰخِسريَن   |1:11|ُثمه َتَولهيُتم ِمن َبعِد ٰذلَِك ۖ َفلَوال َفضُل َّللاه

 |1:11| -ہو جاتے  يںتو تم ٹوٹے والوں م یترحمت تم پر نہ ہو یپھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر َّللا کا فضل اور اس ک



بِت َفقُلنا لَُھم كونوا قَِرَدًة ٰخِسـٔيَن   |1:11|َولََقد َعلِمُتُم الهذيَن اعَتَدوا ِمنُكم فِى السه

کہ ہوجاؤ بندر  ياتو ہم نے ان سے فرما یک یسرکش يںکے وہ جنہوں نے ہفتہ م يںمعلوم ہے تم م يںضرور تمہ يشکاور ب

 |1:11| -ہوئے دهتکارے 

قيَن   |1:11|َفَجَعلٰنھا َنٰكاًل لِما َبيَن َيَديھا َوما َخلَفھا َوَموِعَظًة لِلُمته

 -يحتنص يےکے ل يزگاروںاور پرہ ياعبرت کرد يےوالوں کے ل يچھےواقعہ اس کے آگے اور پ يہ( کا یاس بست)تو ہم نے 

|1:11| 

َ َيأُمرُ  ِ أَن أَكوَن ِمَن الٰجِھليَن َوإِذ قاَل موسٰى لَِقوِمِه إِنه َّللاه ِخُذنا ُهُزًوا ۖ قاَل أَعوُذ بِاّلِله  |1:11|ُكم أَن َتذَبحوا َبَقَرًة ۖ قالوا أََتته

 يافرما يںمسخرہ بناتے ہ يںگائے ذبح کرو بولے کہ آپ ہم يکہے کہ ا يتاحکم د يںخدا تمہ ياقوم سے فرما ینے اپن یٰ اور جب موس

 |1:11| -جاہلوں سے ہوں يںپناہ کہ م یخدا ک

ُه َيقوُل إِنهھا َبَقَرةٌ ال فاِرٌض َوال بِكٌر َعواٌن َبيَن ٰذلِكَ   |1:12| ۖ َفافَعلوا ما ُتؤَمروَن قالُوا ادُع لَنا َربهَك ُيَبيِّن لَنا ما ِهَى ۚ قاَل إِنه

اور نہ اَدسر بلکہ  یگائے ہے نہ بوڑه يکہ اکہا وہ فرماتا ہے کہ و يسیبتادے گائے ک يںکہ وہ ہم يجئےبولے اپنے رب سے دعا ک

 |1:12|حکم ہوتا ہے،  يںتو کرو جس کا تمہ يںم يچان دونوں کے ب

ُه َيقوُل إِنهھا َبَقَرةٌ َصفراُء فاقٌِع لَوُنھا َتُسرُّ النّٰ   |1:12|ِظريَن قالُوا ادُع لَنا َربهَك ُيَبيِّن لَنا ما لَوُنھا ۚ قاَل إِنه

 یرنگت ڈہڈہات یگائے ہے جس ک يلیپ يکہے کہا وہ فرماتا ہے وہ ا يابتادے اس کا رنگ ک يںہم يجئےعا کبولے اپنے رب سے د

 |1:12| يتی،د یوالوں کو خوش يکھنےد

ُ لَُمھَتدوَن   |1:12|قالُوا ادُع لَنا َربهَك ُيَبيِّن لَنا ما ِهَى إِنه الَبَقَر َتٰشَبَه َعلَينا َوإِّنا إِن شاَء َّللاه

اور َّللا  ياہم کو شبہ پڑگ يںم يوںگائ يشکہے ب يسیکردے وہ گائے ک يانصاف ب يےکہ ہمارے ل يجئےپنے رب سے دعا کبولے ا

 |1:12| -گے  يںچاہے تو ہم راہ پا جائ



ُه َيقوُل إِنهھا َبَقَرةٌ ال َذلوٌل ُتثيُر األَرَض َوال َتسقِى الَحرَث ُمَسلهَمٌة ال ِشَيَة فيھا ۚ قالُو َن ِجئَت بِالَحقِّ ۚ َفَذَبحوها َوما كادوا َيفَعلوَن قاَل إِنه ا الـٰٔ

|1:11| 

ہے جس  يبدے بے ع یکو پان يتیجوتے اور نہ کھ ينکہ زم یجات یل يںگائے ہے جس سے خدمت نہ يککہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ا

 |1:11|کرتے معلوم نہ ہوتے تھے ( ذبح)اور  يابات الئے تو اسے ذبح ک يکبولے اب آپ ٹھ يںداغ نہ یکوئ يںم

ُ ُمخِرٌج ما ُكنُتم َتكُتموَن  َرءُتم فيھا ۖ َوَّللاه  |1:11|َوإِذ َقَتلُتم َنفًسا َفاّدٰ

تہمت ڈالنے لگے اور َّللا کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے،  یدوسرے پر اس ک يکتو ا ياخون ک يکاور جب تم نے ا

|1:11| 

ُ الَموتٰى َوُيريُكم ءاٰيتِِه لََعلهُكم َتعقِلوَن َفقُلَنا اضِربو  |1:11|ہُ بَِبعِضھا ۚ َكٰذلَِك ُيحِى َّللاه

 يںدکھاتا ہے کہ کہ ياںنشان یاپن يںمُردے جالئے گا۔ اور تمہ يونہیٹکڑا مارو َّللا  يکاس مقتول کو اس گائے کا ا ياتو ہم نے فرما

 |1:11|عقل ہو  يںتمہ

ُر ِمنُه األَنٰھُر ۚ َوإِنه  ُثمه َقَست قُلوُبُكم قهُق َفَيخُرُج ِمنُه الماُء ۚ  ِمن َبعِد ٰذلَِك َفِھَى َكالِحجاَرِة أَو أََشدُّ َقسَوًة ۚ َوإِنه ِمَن الِحجاَرِة لَما َيَتَفجه ِمنھا لَما َيشه

ُ بِٰغفٍِل َعّما َتعمَ  ِ ۗ َوَما َّللاه  |1:11|لوَن َوإِنه ِمنھا لَما َيھبُِط ِمن َخشَيِة َّللاه

 يںتو کچھ وہ ہ يںکّرے اور پتھروں م يادہز یبلکہ ان سے بھ يںمثل ہ یپھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوگئے تو وہ پتھروں ک

جو َّللا کے ڈر سے گر  يںنکلتا ہے اور کچھ وہ ہ یتو ان سے پان يںجو پھٹ جاتے ہ يںاور کچھ وہ ہ يںہ یبہہ نکلت ياںجن سے ند

 |1:11| يں،سے بے خبر نہ تکوں تمہارے کواور َّللا يںپڑتے ہ

فوَنُه ِمن َبعِد ما َعَقلوہُ  ِ ُثمه ُيَحرِّ  |1:11| َوُهم َيعلَموَن ۞ أََفَتطَمعوَن أَن ُيؤِمنوا لَُكم َوَقد كاَن َفريٌق ِمنُھم َيسَمعوَن َكٰلَم َّللاه

گروہ وہ تھا کہ َّللا کا کالم سنتے  يککا تو ا يںگے اور ان م يںالئ يقينتمہارا ( يہودی) يہطمع ہے کہ  يہ يںتمہ ياک! تو اے مسلمانو

 |1:12|( 11۱ف يتے،پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل د

ُ َعلَ  ثوَنُھم بِما َفَتَح َّللاه ُكم ۚ أََفال َتعقِلوَن  يُكم لُِيحاّجوُكم بِهِ َوإِذا لَقُوا الهذيَن ءاَمنوا قالوا ءاَمّنا َوإِذا َخال َبعُضُھم إِلٰى َبعٍض قالوا أَُتَحدِّ ِعنَد َربِّ

|1:11| 



وہ علم جو َّللا نے تم پر کھوال مسلمانوں  يںہوں تو کہ يلےاک يںالئے اور جب آپس م يمانہم ا يںتو کہ يںاور جب مسلمانوں سے مل

 |1:11| - يںعقل نہ يںتمہ ياک يںپر حجت الئ يںتمہ يہاںہو کہ اس سے تمہارے رب کے  يتےد يےک يانسے ب

َ َيعلَُم ما ُيِسّروَن َوما ُيعلِنوَن أَ   |1:11|َوال َيعلَموَن أَنه َّللاه

 |1:11| -يںاور جو کچھ ظاہر کرتے ہ يںجانتے کہ َّللا جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہ يںتم نہ ياک

ّيوَن ال َيعلَموَن الِكٰتَب إاِّل أَمانِىه َوإِن ُهم إاِّل َيُظّنوَن   |1:12|َوِمنُھم أُمِّ

 - يںہ يںمن گھڑت اور وہ نرے گمان م یکچھ اپن يا يناپڑه ل یجانتے مگر زبان يںکہ جو کتاب کو نہ يںکچھ اَن پڑه ہ يںان م اور

|1:12| 

ِ لَِيشَتروا بِِه َثَمًنا َقلياًل ۖ َفَوي ِمّما َكَتَبت أَيديِھم َوَويٌل لَُھم ِمّما َيكِسبوَن ٌل لَُھم َفَويٌل لِلهذيَن َيكُتبوَن الِكٰتَب بِأَيديِھم ُثمه َيقولوَن ٰهذا ِمن ِعنِد َّللاه

|1:12| 

خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام  يہ يںپھر کہہ د يںہے ان کے لئے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ یتو خراب

 |1:12| -سے یان کے لئے اس کمائ یہے ان کے لئے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے اور خراب یتو خراب يںحاصل کر

ُ َعھَدہُ ۖ  ِ َعھًدا َفلَن ُيخلَِف َّللاه َخذُتم ِعنَد َّللاه َنا الّناُر إاِّل أَّياًما َمعدوَدًة ۚ قُل أَته ِ ما ال َتعلَموَن َوقالوا لَن َتَمسه  |1:22| أَم َتقولوَن َعلَى َّللاه

عہد لے رکھا ہے جب تو َّللا ہرگز اپنا  یوئخدا سے تم نے ک ياکے دن تم فرمادو ک یمگر گنت یتو آگ نہ چھوئے گ يںاور بولے ہم

 |1:22| - يںعلم نہ يںخدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہ ياعہد خالف نہ کرے گا 

َئًة َوأَٰحَطت بِِه َخطيـَُٔتُه َفأُوٰلئَِك أَصٰحُب الّناِر ۖ ُهم فيھا ٰخلِدوَن   |1:21|َبلٰى َمن َكَسَب َسيِّ

 |1:21| -رہنا  يںاس م يشہہم يںہے انہ يںلے وہ دوزخ والوں م يرخطا اسے گھ یس کجو گناہ کمائے اور ا يںنہ يوںہاں ک

ِة ۖ ُهم فيھا ٰخلِدوَن  لِٰحِت أُوٰلئَِك أَصٰحُب الَجنه  |1:21|َوالهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

 |1:21| -رہنا  يںاس م يشہہم يںانہ يںوہ جنت والے ہ يےالئے اور اچھے کام ک يماناور جو ا



َ َوبِالٰولَِديِن إِحساًنا َوِذى القُربٰى َوالَيٰتمٰى َوالَمٰسك لٰوَة َوءاُتوا َوإِذ أََخذنا ميٰثَق َبنى إِسٰرءيَل ال َتعُبدوَن إاِله َّللاه يِن َوقولوا لِلّناِس ُحسًنا َوأَقيُموا الصه

كٰوَة ُثمه َتَولهيُتم إاِّل َقلياًل ِمنُكم َوأَنُتم ُمعِرضوَن  :1|الزه 8 3 | 

کرو، اور رشتہ داروں اور  یکو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھالئ یکہ َّللا کے سوا کس ياسے عہد ل يلاسرائ یاور جب ہم نے بن

کے  يںبات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکٰوة دو پھر تم پِھر گئے مگر تم م یسے اور لوگوں سے اچھ ينوںاور مسک يتيموں

:1| -تھوڑے اور تم رد گردان ہو 8 3 | 

 |1:21|َوإِذ أََخذنا ميٰثَقُكم ال َتسفِكوَن ِدماَءُكم َوال ُتخِرجوَن أَنفَُسُكم ِمن ِدٰيِرُكم ُثمه أَقَررُتم َوأَنُتم َتشَھدوَن 

تم اور  ياسے نہ نکالنا پھر تم نے اس کا اقرار ک يوںبست یکہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپن يااور جب ہم نے تم سے عہد ل

 |1:21| -گواہ ہو

ٌم َعلَيُكم  ُثمه أَنُتم ٰهُؤالِء َتقُتلوَن أَنفَُسُكم َوُتخِرجوَن َفريًقا ِمنُكم ِمن ِدٰيِرِهم َتٰظَھروَن َعلَيِھم بِاإلِثِم َوالُعدٰونِ  َوإِن َيأتوُكم أُٰسرٰى ُتٰفدوُهم َوُهَو ُمَحره

نيا ۖ َوَيوَم القِٰيَمِة ُيَرّدوَن إِلٰى أََشدِّ  وَن بَِبعٍض ۚ َفماإِخراُجھُم ۚ أََفُتؤِمنوَن بَِبعِض الِكٰتِب َوَتكفُر َجزاُء َمن َيفَعُل ٰذلَِك ِمنُكم إاِّل ِخزٌى فِى الَحيٰوِة الدُّ

ُ بِٰغفٍِل َعّما َتعَملوَن   |1:21|الَعذاِب ۗ َوَما َّللاه

ان )ہو  يتےن کے وطن سے نکالتے ہو ان پر مدد دگروہ کو ا يکسے ا يںجو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے م يہپھر 

ہو اور ان کا نکالنا تم پر  يتےتو بدال دے کر چھڑا ل يںہو کر تمہارے پاس آئ يدیاور اگر وہ ق يںم يادتیگناہ اور ز( کے مخالف کو

ہے  ياکرے اس کا بدلہ ک يساا يںالتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو تو جو تم م يمانحکموں پر ا چھخدا کے ک ياحرام ہے تو ک

گے اور َّللا تمہارے کوتکوں سے بے خبر  يںجائ يرےطرف پھ یسخت تر عذاب ک يںم يامترسوا ہو اور ق يںم ياکہ دن يہمگر 

 |1:21| - يںنہ

نيا بِالءاِخَرِة ۖ َفال ُيَخفهُف َعنُھُم الَعذاُب َوال ُهم   |1:21|ُينَصروَن أُوٰلئَِك الهذيَن اشَتَرُوا الَحيٰوَة الدُّ

 -جائے  یمدد ک یتو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان ک یمول ل یزندگ یک ياوہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دن يںہ يہ

|1:21| 

دٰنهُ  ٰنِت َوأَيه ُسِل ۖ َوءاَتينا عيَسى ابَن َمرَيَم الَبيِّ بِروِح القُُدِس ۗ أََفُكلهما جاَءُكم َرسوٌل بِما ال َتھوٰى  َولََقد ءاَتينا موَسى الِكٰتَب َوَقفهينا ِمن َبعِدِہ بِالرُّ

بُتم َوَفريًقا َتقُتلوَن   |1:21|أَنفُُسُكُم اسَتكَبرُتم َفَفريًقا َكذه

 يلیکو کھ يمبن مر يسیٰ اور ہم نے ع يجےاور اس کے بعد پے در پے رسول بھ یکو کتاب عطا ک یٰ اور بے شک ہم نے موس

 یرسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس ک یجب تمہارے پاس کوئ ياتو ک یمدد ک یاور پاک روح سے اس ک يںعطا فرمائ ياںنشان

 |1:21| -کرتے ہو  يدگروہ کو شہ يکگروہ کو تم جھٹالتے ہو اور ا يکا يںم( ياءانب)تکبر کرتے ہو تو ان  يںخواہش نہ



ُ بُِكفِرِهم   |1:22|َفَقلياًل ما ُيؤِمنوَن َوقالوا قُلوُبنا ُغلٌف ۚ َبل لََعَنُھُم َّللاه

التے  يمانتھوڑے ا يںان کے کفر کے سبب تو ان م یبلکہ َّللا نے ان پر لعنت ک يںبولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہ يہودیاور 

 |1:22| -يںہ

ٌق لِما َمَعُھم َوكانوا ِمن َقبُل َيسَتفتِحوَن َعلَى  ِ ُمَصدِّ ِ َعلَى َولَّما جاَءُهم ِكٰتٌب ِمن ِعنِد َّللاه الهذيَن َكَفروا َفلَّما جاَءُهم ما َعَرفوا َكَفروا بِِه ۚ َفلَعَنُة َّللاه

 |1:22|الٰكفِريَن 

ہے اور اس سے پہلے وہ  یفرمات يقتصد یک( يتتور)کتاب  یجو ان کے ساتھ وال یآئ( قرآن)وہ کتاب  یاور جب ان کے پاس َّللا ک

تو َّللا  يٹھےانکے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو ب ياال يفسے کافروں پر فتح مانگتے تھے تو جب تشر يلہکے وس ینب یاس

 |1:22| -لعنت منکروں پر  یک

ُ ِمن َفضلِِه َعلٰى َمن َيشاءُ  َل َّللاه ُ َبغًيا أَن ُيَنزِّ باِدِہ ۖ َفباءو بَِغَضٍب َعلٰى َغَضٍب ۚ َولِلٰكفِريَن ِمن عِ  بِئَسَما اشَتَروا بِِه أَنفَُسُھم أَن َيكفُروا بِما أَنَزَل َّللاه

 |1:22|َعذاٌب ُمھيٌن 

جلن سے کہ َّللا اپنے فضل سے اپنے  یکہ َّللا کے اتارے سے منکر ہوں اس ک يداجانوں کو خر یکس برے مولوں انہوں نے اپن

 |1:22| -ذلت کا عذاب ہے  يےاتارلے تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے ل یجس بندے پر چاہے وح

ُ قالوا ُنؤِمُن بِما أُنِزَل َعلَينا َوَيكفُروَن بِما َوراَءہُ َوُهَو الَحقُّ مُ  ِ ِمن َوإِذا قيَل لَھُم ءاِمنوا بِما أَنَزَل َّللاه ًقا لِما َمَعھُم ۗ قُل َفلَِم َتقُتلوَن أَنبِياَء َّللاه َصدِّ

 |1:21|َقبُل إِن ُكنُتم ُمؤِمنيَن 

سے منکر  یاور باق يںالتے ہ يمانوہ جو ہم پر اترا اس پر ا يںالؤ تو کہتے ہ يمانجب ان سے کہا جائے کہ َّللا کے اتارے پر ا اور

 یاپن يںاگر تمہ ياک يدشہ يوںکو ک ياءفرماتا ہوا تم فرماؤ کہ پھر اگلے انب يقتصد یحاالنکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے ک يںہوتے ہ

 |1:21| - ھات يمانکتاب پر ا

ٰنِت ُثمه اتهَخذُتُم الِعجَل ِمن َبعِدِہ َوأَنُتم ٰظلِموَن   |1:21|۞ َولََقد جاَءُكم موسٰى بِالَبيِّ

 -اور تم ظالم تھے ياپھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنال ياال يفلے کر تشر ياںنشان یکھل یٰ تمہارے پاس موس يشکاور ب

|1:21| 

ٍة َواسَمعوا ۖ قالوا َسِمعنا َوَعَصينا َوأُشِربوا فى قُلوبِِھُم الِعجلَ َوإِذ أََخذنا ميٰثَقُكم   بُِكفِرِهم ۚ قُل بِئَسما َوَرَفعنا َفوَقُكُم الّطوَر ُخذوا ما ءاَتيٰنُكم بِقُوه

 |1:21|َيأُمُرُكم بِِه إيٰمُنُكم إِن ُكنُتم ُمؤِمنيَن 



زور سے اور  يںہ يتےد يںلو جو ہم تمہ يا،طور کو تمہارے سروں پر بلند کاو ر کوہ ِ  يال يمانجب ہم نے تم سے پ( کرو ياد)اور 

ہے تم کو  يتابرا حکم د يابچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب تم فرمادو ک يںسنو بولے ہم نے سنا اور نہ مانا اور ان کے دلوں م

 |1:21| -رکھتے ہو يماناگر ا يمانتمہارا ا

ُوا الَموَت إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن قُل إِن كاَنت لَُكُم الّداُر  ِ خالَِصًة ِمن دوِن الّناِس َفَتَمنه  |1:21|الءاِخَرةُ ِعنَد َّللاه

 -آرزو تو کرو اگر سچے ہو یخالص تمہارے لئے ہو، نہ اوروں کے لئے تو بھال موت ک يکتم فرماؤ اگر پچھال گھر َّللا کے نزد

|1:21| 

مَ  لِميَن َولَن َيَتَمنهوہُ أََبًدا بِما َقده
ٰ
ُ َعليٌم بِالّظ  |1:21|ت أَيديِھم ۗ َوَّللاه

 |1:21| -کے سبب جو آگے کرچکے اور َّللا خوب جانتا ہے ظالموں کو يوںگے ان بداعمال يںآرزو نہ کر یاس ک یاور ہرگز کبھ

ُھم أَحَرَص الّناِس َعلٰى َحيٰوٍة َوِمَن الهذيَن أَشَركوا ۚ َيَودُّ أََحُدُهم لَ  ُ َبصيٌر َولََتِجَدنه َر ۗ َوَّللاه ُر أَلَف َسَنٍة َوما ُهَو بُِمَزحِزِحِه ِمَن الَعذاِب أَن ُيَعمه و ُيَعمه

 |1:21|بِما َيعَملوَن 

کو تمنا ہے کہ  يکاور مشرکوں سے ا يںہوس رکھتے ہ یک ينےج يادہپاؤ گے کہ سب لوگوں سے ز يںتم ضرور انہ يشکاور ب

 |1:21|رہا ہے،  يکھجانا اور َّللا ان کے کوتک د ياعمر د یسے دور نہ کرے گا اتن ہزار برس جئے اور وہ اسے عذاب يںکہ

ًقا لِما َبيَن َيَديِه َوُهًدى َوُبش ِ ُمَصدِّ لَُه َعلٰى َقلبَِك بِإِذِن َّللاه ُه َنزه ا لِِجبريَل َفإِنه  |1:21|رٰى لِلُمؤِمنيَن قُل َمن كاَن َعُدّوً

 یکتابوں ک یقرآن اتارا اگل يہنے تو تمہارے دل پر َّللا کے حکم سے ( يلجبر)ہو تو اس  کا دشمن يلجبر یتم فرمادو جو کوئ

 |1:21| -و بشارت مسلمانوں کو يتفرماتا اور ہدا يقتصد

َ َعُدوٌّ لِلٰكفِريَن  ِ َوَمٰلئَِكتِِه َوُرُسلِِه َوِجبريَل َوميكٰىَل َفإِنه َّللاه ا ّلِِله  |1:22|َمن كاَن َعُدّوً

 |1:22|کا تو َّللا دشمن ہے کافروں کا  يکائيلاور م يلدشمن ہو َّللا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبر یجو کوئ

ٰنٍت ۖ َوما َيكفُُر بِھا إاِله الٰفِسقوَن   |1:22|َولََقد أَنَزلنا إِلَيَك ءاٰيٍت َبيِّ

 |1:22| -وں گے مگر فاسق لوگ اور ان کے منکر نہ ہ يںاتار يتيںطرف روشن آ یہم نے تمہار يشکاور ب



 |1:122|أََوُكلهما ٰعَھدوا َعھًدا َنَبَذہُ َفريٌق ِمنُھم ۚ َبل أَكَثُرُهم ال ُيؤِمنوَن 

 |1:122| - يںنہ يمانکو ا يروںبہت يںہے بلکہ ان م يتاد ينکاسے پھ يقفر يککا ا يںان م يںعہد کرتے ہ یکوئ یجب کبھ يااور ک

ُھمَولَّما جاَءُهم َرسوٌل مِ  ِ َوراَء ُظھوِرِهم َكأَنه ٌق لِما َمَعُھم َنَبَذ َفريٌق ِمَن الهذيَن أوُتوا الِكٰتَب ِكٰتَب َّللاه ِ ُمَصدِّ  |1:121|ال َيعلَموَن  ن ِعنِد َّللاه

ے گروہ ن يکفرماتا تو کتاب والوں سے ا يقتصد یکتابوں ک یرسول ان ک يکسے ا يہاںَّللا کے  ياال يفاور جب ان کے پاس تشر

 |1:121| -رکھتے  يںنہ یوہ کچھ علم ہ ياگو ید ينکپھ يچھےپ يٹھکتاب پ یَّللا ک

َبعوا ما َتتلُوا الشهٰيطيُن َعلٰى ُملِك ُسلَيٰمَن ۖ َوما َكَفَر ُسلَيٰمُن َوٰلِكنه الشهٰيطيَن َكَفروا ُيَعلِّموَن ال حَر َوما أُنِزَل َعلَى الَملََكيِن بِبابَِل َواته ّناَس السِّ

قوَن بِِه َبيَن الَمرِء َوَزوِجِه ۚ َوما ُهم ٰهروَت َوٰمروَت ۚ َوما ُيَعلِّماِن ِمن أََحٍد َحّتٰى َيقوال إِنهما َنحُن فِ  تَنٌة َفال َتكفُر ۖ َفَيَتَعلهموَن ِمنُھما ما ُيَفرِّ

ُهم َوال َينَفُعُھم ۚ َولََقد َعلِموا لََمِن اشتَ  ِ ۚ َوَيَتَعلهموَن ما َيُضرُّ َخٰلٍق ۚ َولَبِئَس ما َشَروا  رٰىُه ما لَُه فِى الءاِخَرِة ِمنبِضاّريَن بِِه ِمن أََحٍد إاِّل بِإِذِن َّللاه

 |1:121|بِِه أَنفَُسُھم ۚ لَو كانوا َيعلَموَن 

کافر  يطانہاں ش يانے کفر نہ ک يماناور سل يںکے زمانہ م يمانپڑها کرتے تھے سلطنت سل يطانہوئے جو ش يرواور اس کے پ

کو کچھ نہ  یو ماروت پر اترا اور وہ دونوں کس دو فرشتوں ہاروت يںجو بابل م( جادو)اور وہ  يںہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہ

مرد  يںڈال یوہ جس سے جدائ يکھتےنہ کھو تو ان سے س يمانتو اپنا ا يںآزمائش ہ یتو نر ہم کہ يتےنہ کہہ ل يہسکھاتے جب تک 

 يںجو انہ يںہ يکھتےکو مگر خدا کے حکم سے اور وہ س یپہنچا سکتے کس يںاور اس سے ضرر نہ يںعورت م یاور اس ک

 يشکاور ب يںاس کا کچھ حصہ نہ يںآخرت م ليا سودا يہمعلوم ہے کہ جس نے  يںضرور انہ يشکنقصان دے گا نفع نہ دے گا اور ب

 |1:121| -علم ہوتا يںطرح انہ یکس يچيںب يںجان یہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپن يزچ یبر ياک

َقوا لََمثوَبٌة ِمن ِعندِ  ُھم ءاَمنوا َواته ِ َخيٌر ۖ لَو كانوا َيعلَموَن  َولَو أَنه  |1:121|َّللاه

 |1:121| -علم ہوتا  يںطرح انہ یکا ثواب بہت اچھا ہے کس يہاںکرتے تو َّللا کے  يزگاریالتے اور پرہ يماناور اگر وہ ا

َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتقولوا ٰرِعنا َوقولُوا انُظرنا َواسَمعوا ۗ َولِلٰكفِريَن َعذاٌب أَليمٌ   |1:121| ٰيأَيُّ

سے بغور سنو اور کافروں کے لئے  یاور پہلے ہ يںعرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھ يوںراعنا نہ کہو اور ! والو يماناے ا

 |1:121| -دردناک عذاب ہے

ُكم ۗ َل َعلَيُكم ِمن َخيٍر ِمن َربِّ ُ ُذو الَفضِل الَعظيِم  ما َيَودُّ الهذيَن َكَفروا ِمن أَهِل الِكٰتِب َواَل الُمشِركيَن أَن ُيَنزه ُ َيخَتصُّ بَِرحَمتِِه َمن َيشاُء ۚ َوَّللاه َوَّللاه

|1:121| 



رحمت سے  یاترے تمہارے رب کے پاس سے اور َّللا اپن یبھالئ یچاہتے کہ تم پر کوئ يںمشرک وہ نہ يا یکتاب يںوہ جو کافر ہ

 |1:121| -خاص کرتا ہے جسے چاہے اور َّللا بڑے فضل واال ہے 

َ َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر ۞ ما   |1:121|َننَسخ ِمن ءاَيٍة أَو ُننِسھا َنأِت بَِخيٍر ِمنھا أَو ِمثلِھا ۗ أَلَم َتعلَم أَنه َّللاه

کہ َّللا سب کچھ کرسکتا  يںتجھے خبر نہ ياگے ک يںلے آئ يسیاس ج ياتو اس سے بہتر  يںبھال د يا يںمنسوخ فرمائ يتآ یجب کوئ

 |1:121| -ہے

ِ ِمن َولِىٍّ َوال َنصيٍر أَلَم  ٰمٰوِت َواألَرِض ۗ َوما لَُكم ِمن دوِن َّللاه َ لَُه ُملُك السه  |1:121|َتعلَم أَنه َّللاه

نہ مددگار،  يتیحما یاور َّللا کے سوا تمہارا نہ کوئ یبادشاہ یک ينکے لئے ہے آسمانوں اور زم یکہ َّللا ہ يںتجھے خبر نہ ياک

|1:121| 

بيِل  أَم ُتريدوَن أَن ِل الُكفَر بِاإليٰمِن َفَقد َضله َسواَء السه  |1:122|َتسـَٔلوا َرسولَُكم َكما ُسئَِل موسٰى ِمن َقبُل ۗ َوَمن َيَتَبده

راستہ  يککے بدلے کفر لے وہ ٹھ يمانسے پہلے ہوا تھا اور جو ا یٰ سوال کرو جو موس يساچاہتے ہو کہ اپنے رسول سے و يہ ياک

 |1:122| - يابہک گ

ُ َوده َكثيٌر ِمن أَهِل الِكٰتِب لَو َيُرّدوَنُكم ِمن َبعِد إيٰمنُِكم ُكفّاًرا َحَسًدا ِمن ِعنِد أَنفُِسِھم ِمن َبعِد ما َتَبيه  َن لَُھُم الَحقُّ ۖ َفاعفوا َواصَفحوا َحّتٰى َيأتَِى َّللاه

َ َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر   |1:122|بِأَمِرِہ ۗ إِنه َّللاه

جلن سے بعد اس کے کہ حق ان پر خوب  یاپنے دلوں ک يرديںطرف پھ یکے بعد کفر ک يمانا يںنے چاہا کاش تمہ وںيبہت کتاب

 |1:122| -پر قادر ہے  يزَّللا ہر چ يشکتک کہ َّللا اپنا حکم الئے ب يہاںظاہر ہوچکا ہے تو تم چھوڑو اور درگزر کرو 

كٰوَة ۚ َوما  لٰوَة َوءاُتوا الزه َ بِما َتعَملوَن َبصيٌر َوأَقيُموا الصه ِ ۗ إِنه َّللاه موا أِلَنفُِسُكم ِمن َخيٍر َتِجدوہُ ِعنَد َّللاه  |1:112|ُتَقدِّ

َّللا تمہارے  يشکپاؤ گے ب يہاںگے اسے َّللا کے  يجوآگے بھ یجانوں کے لئے جو بھالئ یاور نماز قائم رکھو اور زکٰوة دو اور اپن

 |1:112| -رہا ہے يکھکام د

ُھم ۗ قُل هاتوا ُبرٰهَنُكم إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن َوقالوا لَ  َة إاِّل َمن كاَن هوًدا أَو َنٰصرٰى ۗ تِلَك أَمانِيُّ  |1:111|ن َيدُخَل الَجنه



 يلدل یتم فرماؤ ال ؤ اپن يںہ ياںبند يالخ یان ک يہہو  ینصران يا يہودینہ جائے گا مگر وہ جو  يںاور اہل کتاب بولے، ہرگز جنت م

 |1:111| -اگر سچے ہو

ِه َوال َخوٌف َعلَيِھم َوال ُهم َيحَزنوَن  ِ َوُهَو ُمحِسٌن َفلَُه أَجُرہُ ِعنَد َربِّ  |1:111|َبلٰى َمن أَسلََم َوجَھُه ّلِِله

چھ ک يںاس کے رب کے پاس ہے اور انہ يگکار ہے تو اس کا ن يکوَّللا کے لئے اور وہ ن ياجس نے اپنا منہ جھکا يںنہ يوںہاں ک

 |1:111| -ہو اور نہ کچھ غم يشہاند

ٰذلَِك قاَل الهذيَن ال َيعلَموَن ِمثَل َقولِِھم ۚ َوقالَِت الَيھوُد لَيَسِت النهٰصرٰى َعلٰى َشءٍء َوقالَِت النهٰصرٰى لَيَسِت الَيھوُد َعلٰى َشءٍء َوُهم َيتلوَن الِكٰتَب ۗ كَ 

ُ َيحُكُم َبيَنُھم َيوَم القِٰيَمِة   |1:111|فيما كانوا فيِه َيخَتلِفوَن َفاّلِله

 یطرح جاہلوں نے ان ک یاس يں،حاالنکہ وہ کتاب پڑهتے ہ يںکچھ نہ يہودیبولے  یاور نصران يںکچھ نہ یبولے نصران يہودیاور 

 |1:111| -يںجھگڑ رہے ہ يںکردے گا جس بات م يصلہف يںکے دن ان م يامتتو َّللا ق یبات کہ یس

ن مَ  ِ أَن ُيذَكَر فيَھا اسُمُه َوَسعٰى فى َخرابِھا ۚ أُوٰلئَِك ما كاَن لَُھم أَن َيدُخلوها إاِّل خائِفيَن ۚ لَ َوَمن أَظلَُم ِممه نيا ِخزٌى َولَھُم َنَع َمٰسِجَد َّللاه ُھم فِى الدُّ

 |1:111|فِى الءاِخَرِة َعذاٌب َعظيٌم 

کوشش کرے  يںم يرانیو یِم خدا لئے جانے سے اور ان کنا يںمسجدوں کو روکے ان م یاور اس سے بڑه کر ظالم کون جو َّللا ک

بڑا  يںہے اور ان کے لئے آخرت م یرسوائ يںم يامگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے دن يںجائ يںان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں م

 |1:111| -عذاب 

ِ ۚ إِنه  ِ الَمشِرُق َوالَمغِرُب ۚ َفأَيَنما ُتَولّوا َفَثمه َوجُه َّللاه َ ٰوِسٌع َعليٌم  َوّلِِله  |1:111|َّللاه

َّللا  يشکہے ب( طرف متوجہ یرحمت تمہار یخدا ک)کا ہے تو تم جدهر منہ کرو ادهر وجہ َّللا  یاور پورب و پچھم سب َّللا ہ

 |1:111|وسعت واال علم واال ہے، 

ٰمٰوِت  ُ َولًَدا ۗ ُسبٰحَنُه ۖ َبل لَُه ما فِى السه َخَذ َّللاه  |1:111|َواألَرِض ۖ ُكلٌّ لَُه ٰقنِتوَن َوقالُوا اته

ہے سب اس کے  يںم ينِملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زم یک یہے اسے بلکہ اس یپاک یاوالد رکھ يےاور بولے خدا نے اپنے ل

 |1:111| يں،حضور گردن ڈالے ہ

ٰمٰوِت َواألَرِض ۖ َوإِذا َقضٰى أَمًرا َفإِنهما َيقوُل لَُه ُكن َفيَ   |1:111|كوُن َبديُع السه



 یفرماتا ہے کہ ہو جا وہ فورا ً ہوجات يہیبات کا حکم فرمائے تو اس سے  یکا اور جب کس ينکرنے واال آسمانوں اور زم يداپ يان

 |1:111| -ہے

ُ أَو َتأتينا ءاَيٌة ۗ َكٰذلَِك قاَل الهذيَن ِمن َقبلِِھم  ا الءاٰيِت لَِقوٍم يوقِنوَن َوقاَل الهذيَن ال َيعلَموَن لَوال ُيَكلُِّمَنا َّللاه نه ِمثَل َقولِِھم ۘ َتٰشَبَھت قُلوُبُھم ۗ َقد َبيه

|1:112| 

بات ِان  یس یان ک یکہ یہ يسیا یملے ان سے اگلوں نے بھ ینشان یکوئ يںہم ياکالم کرتا  يںنہ يوںاور جاہل بولے َّللا ہم سے ک

 |1:112| -والوں کے لئے  قيني يںکھول د ياںہم نے نشان يشکب يںسے ہ يککے اُن کے دل ا

 |1:112|إِّنا أَرَسلٰنَك بِالَحقِّ َبشيًرا َوَنذيًرا ۖ َوال ُتسـَُٔل َعن أَصٰحِب الَجحيِم 

 |1:112| -اور ڈر سناتا اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا  يتاد یخوشخبر يجاحق کے ساتھ بھ يںہم نے تمہ يشکب

َبعَت أَهواَءُهم َبعَد اله َولَن َترضٰى َعنَك الَيھوُد  ِ ُهَو الُھدٰى ۗ َولَئِِن اته بَِع ِملهَتُھم ۗ قُل إِنه ُهَدى َّللاه ذى جاَءَك ِمَن الِعلِم ۙ ما لََك َواَل النهٰصرٰى َحّتٰى َتته

ِ ِمن َولِىٍّ َوال َنصيٍر   |1:112|ِمَن َّللاه

 يتہدا يتہدا یک ینہ کرو تم فرمادو َّللا ہ يرویپ یک ينتم ان کے د نہ ہوں گے جب تک ی راض ٰ یاور نصار يہوداور ہرگز تم سے 

 یکوئ يراہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آچکا تو َّللا سے ت يروخواہشوں کا پ یاگر تو ان ک( اے سننے والے کسے باشد)ہے اور 

 |1:112| ددگاربچانے واال نہ ہوگا او ر نہ م

 |1:111|َحقه تاِلَوتِِه أُوٰلئَِك ُيؤِمنوَن بِِه ۗ َوَمن َيكفُر بِِه َفأُوٰلئَِك ُهُم الٰخِسروَن  الهذيَن ءاَتيٰنُھُم الِكٰتَب َيتلوَنهُ 

اور جو اس کے منکر ہوں تو  يںرکھتے ہ يماناس پر ا یوہ يںتالوت کرتے ہ یچاہئے اس ک يسیہے وہ ج یہم نے کتاب د يںجنہ

 |1:111| - يںکار ہ ياںز یوہ

لُتُكم َعلَى الٰعلَميَن ٰيَبنى إِسٰرءيَل اذكُ   |1:111|روا نِعَمتَِى الهتى أَنَعمُت َعلَيُكم َوأَّنى َفضه

 - ید یبڑائ يںنے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہ يںاو ر وہ جو م يانے تم پر ک يںاحسان جو م يراکرو م ياد يعقوباے اوالد 

|1:111| 

 |1:111|َوال ُيقَبُل ِمنھا َعدٌل َوال َتنَفُعھا َشٰفَعٌة َوال ُهم ُينَصروَن َواتهقوا َيوًما ال َتجزى َنفٌس َعن َنفٍس َشيـًٔا 



سفارش نفع  یاور نہ کافر کو کوئ يںاور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑ یجان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگ یاور ڈرو اس دن سے کہ کوئ

 |1:111| -مدد ہو  یدے اور نہ ان ک

ُه بِ  ۦمَ ۞ َوإِِذ ابَتلٰى إِبٰرہ لِميَن َربُّ
ٰ
يهتى ۖ قاَل ال َيناُل َعھِدى الّظ ُھنه ۖ قاَل إِّنى جاِعلَُك لِلّناِس إِماًما ۖ قاَل َوِمن ُذرِّ  |1:111|َكلِٰمٍت َفأََتمه

بنانے  يشوالوگوں کا پ يںتمہ يںم يافرما يںکر دکھائ یتو اس نے وہ پور ياکو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزما يماور جب ابراہ

 |1:111| -پہنچتا يںعہد ظالموں کو نہ يرام يااوالد سے فرما يریاور م یعرض ک واال ہوں

ِخذوا ِمن َمقاِم إِبٰرہ ِع َوإِسٰمعيَل أَن َطھِّرا َبيتَِى لِلّطائِفيَن َوالٰعِكفيَن َوالرُّ  ۦمَ ُمَصلًّى ۖ َوَعِھدنا إِلٰى إِبٰرہ ۦمَ َوإِذ َجَعلَنا الَبيَت َمثاَبًة لِلّناِس َوأَمًنا َواته كه

جوِد   |1:111|السُّ

جگہ کو نماز کا مقام  یکے کھڑے ہونے ک يماور ابراہ ياجب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لئے مرجع اور امان بنا( کرو ياد)اور 

گھر خوب ستھرا کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف والوں اور  يراکو کہ م ؑ   يلو اسماع يمابراہ یفرمائ يدبناؤ اور ہم نے تاک

- رکوع و سجود والوں کے لئے  | 2 : 1 2 5 | 

ِ َوالَيوِم الءاِخِر ۖ قاَل َوَمن ۦمُ َوإِذ قاَل إِبٰرہ َمٰرِت َمن ءاَمَن ِمنُھم بِاّلِله ُه َقلياًل ُثمه َكَفَر َفأَُمتِّعُ  َربِّ اجَعل ٰهذا َبلًَدا ءاِمًنا َوارُزق أَهلَُه ِمَن الثه

ہُ إِلٰى َعذاِب الّناِر ۖ َوبِئَس الَمصيُر   |1:111|أَضَطرُّ

رب اس شہر کو امان واال کردے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے  يرےنے کہ اے م ؑ   يمابراہ یاور جب عرض ک

دوں گا  یفر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھاور جو کا يافرما يںالئ يمانسے َّللا اور پچھلے دن پر ا يںدے جو ان م یپھلوں سے روز

 |1:111| -یجگہ ہے پلٹنے ک یگا اور بہت بر طرف مجبور کردوں یپھر اسے عذاب ِ دوزخ ک

ميُع الَعليُم  ۦمُ َوإِذ َيرَفُع إِبٰرہ نا َتَقبهل ِمّنا ۖ إِنهَك أَنَت السه  |1:111|الَقواِعَد ِمَن الَبيِت َوإِسٰمعيُل َربه

ہے  یتو ہ يشککہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما ب يہ ؑ   يلاور اسٰمع يويںن یاس گھر ک ؑ   يمتھا ابراہاور جب اٹھاتا 

 |1:111|سنتا جانتا، 

ًة ُمسلَِمًة لََك َوأَِرنا َمناِسَكنا َوُتب َعلَينا ۖ إِنهَك أَنتَ  تِنا أُمه يه نا َواجَعلنا ُمسلَِميِن لََك َوِمن ُذرِّ ّواُب  َربه حيُم الته  |1:112|الره

 يںفرمانبردار اور ہم يریامت ت يکسے ا يںاوالد م یحضور گردن رکھنے واال اور ہمار يرےت يںاے رب ہمارے اور کر ہم

ہے بہت توبہ قبول کرنے واال مہربان۔  یتو ہ يشکرحمت کے ساتھ رجوع فرما ب یعبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپن یہمار

|1:112| 



نا َوابَعث  |1:112|كيُم فيِھم َرسواًل ِمنُھم َيتلوا َعلَيِھم ءاٰيتَِك َوُيَعلُِّمُھُم الِكٰتَب َوالِحكَمَة َوُيَزّكيِھم ۚ إِنهَك أَنَت الَعزيُز الحَ  َربه

کتاب اور پختہ علم  يریت يںتالوت فرمائے اور انہ يتيںآ يریسے کہ ان پر ت يںم يںرسول انہ يکا يںان م يجاے رب ہمارے اور بھ

 |1:112| -ہے غالب حکمت واال یتو ہ يشکخوب ستھرا فرمادے ب يںکھائے اور انہس

لِحيَن  ۦمَ َوَمن َيرَغُب َعن ِملهِة إِبٰرہ ُه فِى الءاِخَرِة لَِمَن الّصٰ نيا ۖ َوإِنه  |1:112|إاِّل َمن َسفَِه َنفَسُه ۚ َولََقِد اصَطَفيٰنُه فِى الدُّ

اور  يااسے چن ل يںم ياضرور ہم نے دن يشکسوا اس کے جو دل کا احمق ہے اور ب ےيرسے کون منہ پھ ينکے د يماور ابراہ

 |1:112| -ہے  يںوالوں م يتقابل یہمارے خاص قرب ک يںوہ آخرت م يشکب

ُه أَسلِم ۖ قاَل أَسلَمُت لَِربِّ الٰعلَميَن   |1:111|إِذ قاَل لَُه َربُّ

 -اس کے لئے جو رب ہے سارے جہان کا ینے گردن رکھ يںم یگردن رکھ عرض ک ياجبکہ اس سے اس کے رب نے فرما

|1:111| 

َ اصَطفٰى لَُكُم الّديَن َفال َتموُتنه إاِّل َوأَنُتم ُمسلِموَن  ۦمُ َوَوّصٰى بِھا إِبٰرہ  |1:111|َبنيِه َوَيعقوُب ٰيَبنِىه إِنه َّللاه

تمہارے لئے چن  يند يہَّللا نے  يشکب! يٹوب يرےنے کہ اے م يعقوبکو اور  يٹوںنے اپنے ب ؑ   يمابراہ یک يتوص یک يند یاور اس

 |1:111| -تو نہ مرنا مگر مسلمان  يال

ًھا ٰوِحًدا َوإِسٰمعيَل َوإِسٰحَق إِلٰ  ۦمَ َك إِبٰرہأَم ُكنُتم ُشَھداَء إِذ َحَضَر َيعقوَب الَموُت إِذ قاَل لَِبنيِه ما َتعُبدوَن ِمن َبعدى قالوا َنعُبُد إِٰلَھَك َوإِٰلَه ءابائِ 

 |1:111|َوَنحُن لَُه ُمسلِموَن 

پوجا کروگے  یبعد کس ک يرےم ياسے فرما يٹوںجبکہ اس نے اپنے ب یکو موت آئ ؑ   يعقوبکے خود موجود تھے جب  يںبلکہ تم م

خدا اور ہم اس کے حضور  يککا ا ؑ  و اسحاق ؑ   يلو اسٰمع ؑ   يمگے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہ يںبولے ہم پوج

 |1:111| يں،گردن رکھے ہ

ٌة َقد َخلَت ۖ لَھا ما َكَسَبت َولَُكم ما َكَسبُتم ۖ َوال ُتسـَٔلوَن َعّما كانوا َيعَملوَن   |1:111|تِلَك أُمه

تم سے  یاور تمہارے لئے ہے جو تم کماؤ اور ان کے کاموں ک ياہے جو انہوں نے کما يےان کے ل یامت ہے کہ گزرچک يکا يہ

 |1:111| -یپرسش نہ ہوگ



 |1:111|َحنيًفا ۖ َوما كاَن ِمَن الُمشِركيَن  ۦمَ َوقالوا كونوا هوًدا أَو َنٰصرٰى َتھَتدوا ۗ قُل َبل ِملهَة إِبٰرہ

جو ہر باطل سے جدا تھے اور  يںہ يتےل ينکا د ؑ   يمو ابراہہوجاؤ راہ پاؤگے تم فرماؤ بلکہ ہم ت ینصران يا يہودیبولے  یاور کتاب

 |1:111| -مشرکوں سے نہ تھے 

ِ َوما أُنِزَل إِلَينا َوما أُنِزَل إِلٰى إِبٰرہ بِّيوَن ِمن  ۦمَ قولوا ءاَمّنا بِاّلِله َوإِسٰمعيَل َوإِسٰحَق َوَيعقوَب َواألَسباِط َوما أوتَِى موسٰى َوعيسٰى َوما أوتَِى النه

ُق َبيَن أََحٍد ِمنُھم َوَنحُن لَُه ُمسلِموَن رَ  ِھم ال ُنَفرِّ  |1:111|بِّ

اور ان  ؑ  يعقوبو  ؑ  و اسحاق ؑ   يلو اسٰمع ؑ   يمابراہ ياطرف اترا اور جو اتارا گ یالئے َّللا پر اس پر جو ہمار يمانکہو کہ ہم ا يوں

 يماناپنے رب کے پاس سے ہم ان پر ا ياءانب یگئے باقاور جو عطا کئے  ؑ   يسیٰ و ع ؑ   یٰ اوالد پر اور جو عطا کئے گئے موس یک

 |1:111| -يںہم َّللا کے حضور گردن رکھے ہ کرتے اور يںفرق نہ يںم

 ۚ ُ ميُع َفإِن ءاَمنوا بِِمثِل ما ءاَمنُتم بِِه َفَقِد اهَتَدوا ۖ َوإِن َتَولهوا َفإِنهما ُهم فى ِشقاٍق ۖ َفَسَيكفيَكُھُم َّللاه  |1:111|الَعليُم َوُهَو السه

! تو اے محبوب يںہ يںضد م یتو وہ نر يريںپاگئے اور اگر منہ پھ يتتم الئے جب تو وہ ہدا يساالئے ج يمانا يونہی یپھر اگر وہ بھ

 |1:111| -ہے سنتا جانتا  یکرے گا اور وہ يتکفا يںطرف سے تمہ یَّللا ان ک يبعنقر

 ِ ِ ۖ َوَمن أَحَسُن ِمَن َّللاه  |1:112|ِصبَغًة ۖ َوَنحُن لَُه ٰعبِدوَن  ِصبَغَة َّللاه

 |1:112| يں،کو پوجتے ہ یاور ہم اس( یرنگائ) ينی؟ر یاور َّللا سے بہتر کس ک یل( یرنگائ) ينیر یہم نے َّللا ک

ُكم َولَنا أَعٰملُنا َولَُكم أَعٰملُُكم َوَنحُن لَُه ُمخلِصونَ  نا َوَربُّ ِ َوُهَو َربُّ  |1:112| قُل أَُتحاّجوَننا فِى َّللاه

ہمارے ( ہمارے اعمال) یکرن یاور ہمار یمالک ہے اور تمہارا بھ یجھگڑتے ہو حاالنکہ وہ ہمارا بھ يںتم فرماؤ َّللا کے بارے م

 |1:112| -يںکے ہ یتمہارے ساتھ اور ہم نِرے اس( تمہارے اعمال) یکرن یساتھ اور تمہار

ن َكَتَم َشٰھَدًة ِعندَ َوإِسٰمعيَل َوإِسٰحَق  ۦمَ أَم َتقولوَن إِنه إِبٰرہ ُ ۗ َوَمن أَظلَُم ِممه ہُ ِمَن َوَيعقوَب َواألَسباَط كانوا هوًدا أَو َنٰصرٰى ۗ قُل َءأَنُتم أَعلَُم أَِم َّللاه

ُ بِٰغفٍِل َعّما َتعَملوَن  ِ ۗ َوَما َّللاه  |1:112|َّللاه



 يںتمہ ياتھے، تم فرماؤ ک ینصران يا يہودی يٹےاور ان کے ب ؑ   يعقوبو  ؑ  و اسحاق ؑ   يلو اسٰمع ؑ   يمکہتے ہو کہ ابراہ يوںبلکہ تم 

ہو اور وہ اسے چھپائے اور خدا  یگواہ یطرف ک یَّللا کو اور اس سے بڑه کر ظالم کون جس کے پاس َّللا ک ياہے  يادہعلم ز

(برے اعمال)تمہارے کوتکوں   |1:112| -يںبے خبر نہ سے 

ٌة َقد َخلَت ۖ لَھا ما َكَسبَ   |1:111|ت َولَُكم ما َكَسبُتم ۖ َوال ُتسـَٔلوَن َعّما كانوا َيعَملوَن تِلَك أُمه

تم سے پرسش نہ  یاور ان کے کاموں ک یکمائ یاور تمہارے لئے تمہار یکمائ یان کے لئے ان ک ياگروہ ہے کہ گزر گ يکوہ ا

 |1:111|۔ یہوگ

َفھاُء ِمَن الّناِس ما َولّٰىُھم َعن قِبلَتِِھمُ  ِ الَمشِرُق َوالَمغِرُب ۚ َيھدى َمن َيشاُء إِلٰى ِصٰرٍط ُمسَتقيٍم  ۞ َسَيقوُل السُّ الهتى كانوا َعلَيھا ۚ قُل ّلِِله

|1:111| 

مشرق )کو، ان کے اس قبلہ سے، جس پر تھے تم فرمادو کہ پورب پچھم  يرديامسلمانوںلوگ، کس نے پھ يوقوفگے ب يںاب کہ

 |1:111|راہ چالتا ہے۔  يدهیکا ہے جسے چاہے س یسب َّللا ہ( مغرب

سوُل َعلَيُكم َشھيًدا ۗ َوما َجَعلَنا ال ًة َوَسًطا لَِتكونوا ُشَھداَء َعلَى الّناِس َوَيكوَن الره بُِع َوَكٰذلَِك َجَعلٰنُكم أُمه قِبلََة الهتى ُكنَت َعلَيھا إاِّل لَِنعلََم َمن َيته

ن َينَقلُِب َعلٰى َعقَِبيِه ۚ َوإِ  سوَل ِممه َ بِالّناِس لََرءوالره ُ لُِيضيَع إيٰمَنُكم ۚ إِنه َّللاه ُ ۗ َوما كاَن َّللاه ٌف َرحيٌم ن كاَنت لََكبيَرًة إاِّل َعلَى الهذيَن َهَدى َّللاه

|1:111| 

ور رسول تمہارے نگہبان و گواہ ا يہافضل، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور  يںسب امتوں م ياک يںہے کہ ہم نے تمہ یہ يوںاور بات 

کرتا ہے اور کون الٹے  يرویپ یکون رسول ک يکھيںتھا کہ د يالئے مقرر ک یتم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس! اے محبوب

اکارت کرے  يمانکہ تمہارا ا يںشان نہ یاور َّللا ک یک يتَّللا نے ہدا يںمگر ان پر، جنہ یتھ یبھار يہ يشکپاؤں پھر جاتا ہے۔ اور ب

 |1:111|بہت مہربان، رحم واال ہے۔ پر  يوںَّللا آدم يشکب

ماِء ۖ َفلَُنَولَِّينهَك قِبلًَة َترضٰىھا ۚ َفَولِّ َوجَھَك َشطَر الَمسِجِد الَحراِم ۚ  َوَحيُث ما ُكنُتم َفَولّوا ُوجوَهُكم َشطَرہُ ۗ َوإِنه الهذيَن َقد َنرٰى َتَقلَُّب َوجِھَك فِى السه

ُ بِٰغفٍِل َعّما َيعَملوَن  أوُتوا الِكٰتَب لََيعلَموَن أَنههُ  ِھم ۗ َوَما َّللاه  |1:111|الَحقُّ ِمن َربِّ

 یتمہار يںطرف جس م یگے اس قبلہ ک يرديںپھ يںطرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہ یبار بار تمہارا آسمان ک يںرہے ہ يکھہم د

 يںطرف کرو اور وہ جنہ یک یہو اپنا منہ اس ںيتم جہاں کہ! طرف اور اے مسلمانو یدو مسجد حرام ک يراپنا منہ پھ یہے ابھ یخوش

 -يںسے بے خبر نہ( اعمال)طرف سے حق ہے اور َّللا ان کے کوتکوں  یرب ک انکے يہہے ضرور جانتے کہ  یکتاب مل

|1:111| 

َبعَت أَهواَءُهم ِمن َبعِد ما َولَئِن أََتيَت الهذيَن أوُتوا الِكٰتَب بُِكلِّ ءاَيٍة ما َتبِعوا قِبلََتَك ۚ َوما أَنَت بِتابٍِع  قِبلََتُھم ۚ َوما َبعُضُھم بِتابٍِع قِبلََة َبعٍض ۚ َولَئِِن اته

لِميَن 
ٰ
َك إًِذا لَِمَن الّظ  |1:111|جاَءَك ِمَن الِعلِم ۙ إِنه



کرو  يرویپ یقبلہ ک گے اور نہ تم ان کے يںنہ کر يرویپ یلے کر آ ؤ وہ تمہارے قبلہ ک یکے پاس ہر نشان يوںاور اگر تم ان کتاب

خواہشوں پر چال بعد اس  یاگر تو ان ک( اے سننے والے کسے باشد)اور  يںدوسرے کے قبلہ کے تابع نہ يکا یبھ يںاور وہ آپس م

 |1:111|وقت تو ضرور ستم گر ہوگا۔  اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو

 |1:111|ُهم ۖ َوإِنه َفريًقا ِمنُھم لََيكُتموَن الَحقه َوُهم َيعلَموَن الهذيَن ءاَتيٰنُھُم الِكٰتَب َيعِرفوَنُه َكما َيعِرفوَن أَبناءَ 

 يکا يںان م يشککو پہچانتا ہے اور ب يٹوںاپنے ب یآدم يسےج يںپہچانتے ہ يساکو ا یوہ اس نب یہم نے کتاب عطا فرمائ يںجنہ

 |1:111| - يںگروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہ

 |1:111|كوَننه ِمَن الُممَتريَن الَحقُّ ِمن َربَِّك ۖ َفال تَ 

تو خبردار توشک نہ ( طرف سے ہو یرب ک يرےہے جو ت یحق وہ يا)طرف سے  یرب ک يرےحق ہے ت يہ( اے سننے والو)

 |1:111| -کرنا 

ُ َجميًعا ۚ  َ َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر َولُِكلٍّ ِوجَھٌة ُهَو ُمَولّيھا ۖ َفاسَتبِقُوا الَخيٰرِت ۚ أَيَن ما َتكونوا َيأِت بُِكُم َّللاه  |1:112|إِنه َّللاه

 يںاوروں سے آگے نکل جائ يںم يکيوںچاہو کہ ن يہطرف منہ کرتا ہے تو  یسمعت ہے کہ وہ اس يککے لئے توجہ ا يکاور ہر ا

 |1:112| -َّللا جو چاہے کرے يشکہو َّللا تم سب کو اکٹھا لے آئے گا ب يںتو کہ

ُ بِٰغفٍِل َعّما َتعَملوَن َوِمن َحيُث َخَرجَت َفَولِّ  ُه لَلَحقُّ ِمن َربَِّك ۗ َوَما َّللاه  |1:112|َوجَھَك َشطَر الَمسِجِد الَحراِم ۖ َوإِنه

طرف سے حق ہے اور َّللا تمہارے کاموں  یطرف کرو اور وہ ضرور تمہارے رب ک یاور جہاں سے ا ٓ ؤ اپنا منہ مسجد حرام ک

 |1:112| -يںسے غافل نہ

ٌة إاِله الهذيَن َظلَموا َخَرجَت َفَولِّ َوجَھَك َشطَر الَمسِجِد الَحراِم ۚ َوَحيُث ما ُكنُتم َفَولّوا ُوجوَهُكم َشطَرہُ لَِئاّل َيكوَن لِلّناِس َعلَي َوِمن َحيثُ  ُكم ُحجه

 |1:112|ِمنُھم َفال َتخَشوُهم َواخَشونى َوأِلُتِمه نِعَمتى َعلَيُكم َولََعلهُكم َتھَتدوَن 

طرف کرو  یک یہو اپنا منہ اس يںتم جہاں کہ! طرف کرو اور اے مسلمانو یر اے محبوب تم جہاں سے آ ؤ اپنا منہ مسجد حرام کاو

اس لئے ہے  يہتو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور  يںکر یناانصاف يںحجت نہ رہے مگر جو ان م یکہ لوگوں کو تم پر کوئ

 |1:112|پاؤ،  يتطرح تم ہدا یور کسا ںکرو ینعمت تم پر پور یاپن يںکہ م



 |1:111|ما لَم َتكونوا َتعلَموَن َكما أَرَسلنا فيُكم َرسواًل ِمنُكم َيتلوا َعلَيُكم ءاٰيتِنا َوُيَزّكيُكم َوُيَعلُِّمُكُم الِكٰتَب َوالِحكَمَة َوُيَعلُِّمُكم 

پاک کرتا اور کتاب اور پختہ  يںتالوت فرماتا ہے اور تمہ ںيتيآ یسے کہ تم پر ہمار يںرسول تم م يکا يجابھ يںکہ ہم نے تم م يساج

 |1:111|علم نہ تھا،  يںفرماتا ہے جس کا تمہ يموہ تعل يںعلم سکھاتا ہے اور تمہ

 |1:111|َفاذُكرونى أَذُكرُكم َواشُكروا لى َوال َتكفُروِن 

 |1:111| -نہ کرو یناشکر يریحق مانو اور م يراتمہارا چرچا کروں گا اور م يںکرو م ياد يریتو م

بِريَن 
َ َمَع الّصٰ لٰوِة ۚ إِنه َّللاه بِر َوالصه َھا الهذيَن ءاَمُنوا اسَتعينوا بِالصه  |1:111|ٰيأَيُّ

 |1:111| -َّللا صابروں کے ساتھ ہے  يشکصبر اور نماز سے مدد چاہو ب! والو يماناے ا

ِ أَمٰو   |1:111|ٌت ۚ َبل أَحياٌء َوٰلِكن ال َتشُعروَن َوال َتقولوا لَِمن ُيقَتُل فى َسبيِل َّللاه

 |1:111| -يںخبرنہ يںہاں تمہ يںمردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہ يںانہ يںمارے جائ يںراہ م یاور جو خدا ک

بِ 
َمٰرِت ۗ َوَبشِِّر الّصٰ ُكم بَِشءٍء ِمَن الَخوِف َوالجوِع َوَنقٍص ِمَن األَمٰوِل َواألَنفُِس َوالثه  |1:111|ريَن َولََنبلَُونه

سنا  یسے اور خوشخبر یکم یگے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں ک يںآزمائ يںاور ضرور ہم تمہ

 |1:111| -ان صبر والوں کو 

ِ َوإِّنا إِلَيِه ٰرِجعوَن   |1:111|الهذيَن إِذا أَٰصَبتُھم ُمصيَبٌة قالوا إِّنا ّلِِله

 |1:111| -طرف پھرنا یک یاور ہم کو اس يںہم َّللا کے مال ہ يںپڑے تو کہ تيبمص یکہ جب ان پر کوئ

ِھم َوَرحَمٌة ۖ َوأُوٰلئَِك ُهُم الُمھَتدوَن   |1:111|أُوٰلئَِك َعلَيِھم َصلَٰوٌت ِمن َربِّ

 |1:111| يں،لوگ راہ پر ہ يہیاوررحمت اور  يںہ يںدرُو د یجن پر ان کے رب ک يںلوگ ہ يہ



فا َف بِِھما ۚ َوَمن َتَطوه  ۞ إِنه الصه وه ِ ۖ َفَمن َحجه الَبيَت أَِو اعَتَمَر َفال ُجناَح َعلَيِه أَن َيطه َ شاِكٌر َعليٌم َوالَمرَوَة ِمن َشعائِِر َّللاه َع َخيًرا َفإِنه َّللاه

|1:112| 

 يرےکہ ان دونوں کے پھ يںگناہ نہعمرہ کرے اس پر کچھ  ياتو جو اس گھر کا حج  يںصفا اور مروہ َّللا کے نشانوں سے ہ يشکب

 |1:112| -خبردار ہے ينےکا صلہ د يکیطرف سے کرے تو َّللا ن یبات اپن یبھل یکرے اور جو کوئ

ُه لِلّناِس فِى الِكٰتِب ۙ أُوٰلئَِك َيل ّنٰ ٰنِت َوالُھدٰى ِمن َبعِد ما َبيه ُ إِنه الهذيَن َيكُتموَن ما أَنَزلنا ِمَن الَبيِّ ِعنوَن  َعُنُھُم َّللاه  |1:112|َوَيلَعُنُھُم اللّٰ

واضح  يںبعد اس کے کہ لوگوں کے لئے ہم اسے کتاب م يںکو چھپاتے ہ يتروشن باتوں اور ہدا یہوئ یاتار یوہ جو ہمار يشکب

 |1:112| -لعنت  یلعنت ہے اور لعنت کرنے والوں ک یان پر َّللا ک يںفرماچکے ہ

حيُم إاِله الهذيَن تابوا َوأَصلَحوا َوَبيه  ّواُب الره  |1:112|نوا َفأُوٰلئَِك أَتوُب َعلَيِھم ۚ َوأََنا الته

ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے واال  یہ يںتوبہ قبول فرماؤں گا اور م یان ک يںتو م يںاور ظاہر کر يںاور سنوار يںمگر وہ جو توبہ کر

 |1:112|مہربان، 

 ُ ِ َوالَمٰلئَِكِة َوالّناِس أَجَمعيَن إِنه الهذيَن َكَفروا َوماتوا َوُهم ُكفّاٌر أ  |1:111|وٰلئَِك َعلَيِھم لَعَنُة َّللاه

 |1:111| ی،سب ک يوںمرے ان پر لعنت ہے َّللا اور فرشتوں اور آدم یاور کافر ہ ياوہ جنہوں نے کفر ک يشکب

 |1:111|ٰخلِديَن فيھا ۖ ال ُيَخفهُف َعنُھُم الَعذاُب َوال ُهم ُينَظروَن 

 |1:111|جائے،  یمہلت د يںنہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہ يںگے اس م يںرہ يشہہم

حيُم  حٰمُن الره  |1:111|َوإِٰلُھُكم إِٰلٌه ٰوِحٌد ۖ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو الره

 |1:111|رحمت واال مہربان  یبڑ یمگر وہ يںمعبود نہ یمعبود ہے اس کے سوا کوئ يکاور تمہارا معبود ا

ُ  إِنه فى َخلقِ  ٰمٰوِت َواألَرِض َواختِٰلِف الهيِل َوالنهھاِر َوالفُلِك الهتى َتجرى فِى الَبحِر بِما َينَفُع الّناَس َوما أَنَزَل َّللاه ماِء ِمن ماٍء َفأَحيا بِِه السه  ِمَن السه

ٰيحِ  ٍة َوَتصريِف الرِّ حاِب المُ  األَرَض َبعَد َموتِھا َوَبثه فيھا ِمن ُكلِّ دابه ماِء َواألَرِض َلءاٰيٍت لَِقوٍم َيعقِلوَن َوالسه ِر َبيَن السه  |1:111|َسخه



ہے اور وہ  یلوگوں کے فائدے لے کر چلت يںم ياکہ در یاور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشت يدائشپ یک ينآسمانوں اور زم يشکب

گردش  یاور ہواؤں ک يالئےہر قسم کے جانور پھ يںم يناور زم ياکو اس سے ِجال د يناتار کر مردہ زم یجو َّللا نے آسمان سے پان

 |1:111| يں،ہ ياںعقلمندوں کے لئے ضرور نشان يںحکم کا باندها ہے ان سب م يںم يچکے ب ميناور وہ بادل کہ آسمان و ز

ِ ۖ َوالهذيَن ءاَمنو ِ أَنداًدا ُيِحّبوَنُھم َكُحبِّ َّللاه ِخُذ ِمن دوِن َّللاه ِ َوِمَن الّناِس َمن َيته َة ّلِِله ِ ۗ َولَو َيَرى الهذيَن َظلَموا إِذ َيَروَن الَعذاَب أَنه القُوه ا ّلِِله ا أََشدُّ ُحّبً

َ َشديُد الَعذاِب   |1:111|َجميًعا َوأَنه َّللاه

 یوالوں کو َّللا کے برابر کس يماناور ا يںطرح محبوب رکھتے ہ یَّللا ک يںکہ انہ يںہ يتےاور کچھ لوگ َّللا کے سوا اور معبود بنال

آنکھوں کے سامنے آئے گا اس لئے کہ سارا زور خدا  یظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان ک يکھيںہو اگر د يسےاور ک يںمحبت نہ یک

 |1:111|کا عذاب بہت سخت ہے،  کو ہے اور اس لئے کہ َّللا

َبعوا َوَرأَوُ  بِعوا ِمَن الهذيَن اته أَ الهذيَن اتُّ َعت بِِھُم األَسباُب إِذ َتَبره  |1:111|ا الَعذاَب َوَتَقطه

 |1:111| يںسب ڈور یان ک یگ يںگے عذاب اور کٹ جائ يکھيںسے اور د يروؤںاپنے پ يشواہوں گے پ يزارجب ب

ءوا ِمّنا ۗ َكٰذلَِك ُيريِھمُ  أَ ِمنُھم َكما َتَبره ًة َفَنَتَبره َبعوا لَو أَنه لَنا َكره ُ أَعٰملَھُم َحَسٰرٍت َعلَيِھم ۖ َوما ُهم بِٰخِرجيَن ِمَن الّناِر  َوقاَل الهذيَن اته  |1:111|َّللاه

َّللا  يونہی ی،انہوں نے ہم سے توڑ د يسےج يتےتو ہم ان سے توڑ د( يںم يادن)لوٹ کر جانا ہوتا  يںکاش ہم يروگے پ يںاور کہ

 |1:111| يںلنے والے نہہوکر اور وہ دوزخ سے نک يںدکھائے گا ان کے کام ان پر حسرت يںانہ

ُه لَُكم َعُدوٌّ ُمبينٌ  يٰطِن ۚ إِنه بِعوا ُخُطٰوِت الشه ًبا َوال َتته َھا الّناُس ُكلوا ِمّما فِى األَرِض َحٰلاًل َطيِّ  |1:112| ٰيأَيُّ

شمن ہے، وہ تمہارا کھال د يشککے قدم پر قدم نہ رکھو، ب يطانہے اور ش يزہحالل پاک يںم يناے لوگوں کھاؤ جو کچھ زم

|1:112| 

ِ ما ال َتعلَموَن   |1:112|إِنهما َيأُمُرُكم بِالّسوِء َوالَفحشاِء َوأَن َتقولوا َعلَى َّللاه

 |1:112| يں،خبر نہ يںتمہ یکہ َّللا پر وہ بات جوڑو جس ک يہکا اور  يائیاور بے ح یحکم دے گا بد يہی يںوہ تو تمہ

بِعوا ما أَنَزَل  بُِع ما أَلَفينا َعلَيِه ءاباَءنا ۗ أََولَو كاَن ءاباُؤُهم ال َيعقِلوَن َشيـًٔا َوال َيھَتدوَن َوإِذا قيَل لَھُُم اته ُ قالوا َبل َنته  |1:112|َّللاه



اگرچہ ان  ياک ياگے جس پر اپنے باپ دادا کو پا يںبلکہ ہم تو اس پر چل يںاور جب ان سے کہا جائے َّللا کے اتارے پر چلو تو کہ

 |1:112| يتہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہداکے باپ دادا ن

 |1:111| َوَمَثُل الهذيَن َكَفروا َكَمَثِل الهذى َينِعُق بِما ال َيسَمُع إاِّل ُدعاًء َونِداًء ۚ ُصمٌّ ُبكٌم ُعمٌى َفھُم ال َيعقِلونَ 

ے بہرے، گونگے، اندهے و پکار کے سوا کچھ نہ سن يخچ یکو کہ خال يسےہے جو پکارے ا یس یکہاوت اس ک یاور کافروں ک

 |1:111| يںسمجھ نہ يںتو انہ

ِ إِن ُكنُتم إِّياہُ َتعُبدوَن  ٰبِت ما َرَزقٰنُكم َواشُكروا ّلِِله َھا الهذيَن ءاَمنوا ُكلوا ِمن َطيِّ  |1:111|ٰيأَيُّ

 |1:111| کو پوجتے ہو یاور َّللا کا احسان مانو اگر تم اس يزيںچ یستھر یہوئ ید یکھاؤ ہمار! والو يماناے ا

ِ ۖ َفَمِن اضُطره َغيَر باغٍ  َم َولَحَم الِخنزيِر َوما أُِهله بِِه لَِغيِر َّللاه َم َعلَيُكُم الَميَتَة َوالده َ َغفوٌر َرحيٌم  إِنهما َحره َوال عاٍد َفال إِثَم َعلَيِه ۚ إِنه َّللاه

|1:111| 

تو جو  ياگ ياخدان کا نام لے کر ذبح ک يرگوشت اور وہ جانور جو غ مردار اور خون اور ُسور کا يںتم پر حرام کئے ہ يہیاس نے 

َّللا بخشنے واال  يشکب يں،کہ ضرورت سے آگے بڑهے تو اس پر گناہ نہ يوںکہ خواہش سے کھائے اور نہ  يوںنا چار ہو نہ 

 |1:111|مہربان ہے، 

ُ ِمَن الِكٰتِب َوَيشَترو ُ َيوَم القِٰيَمِة َوالإِنه الهذيَن َيكُتموَن ما أَنَزَل َّللاه ُيَزّكيِھم  َن بِِه َثَمًنا َقلياًل ۙ أُوٰلئَِك ما َيأُكلوَن فى ُبطونِِھم إاِله الّناَر َوال ُيَكلُِّمُھُم َّللاه

 |1:111|َولَُھم َعذاٌب أَليٌم 

کے دن ان  يامتاور َّللا ق يںبھرتے ہ یآگ ہ يںم يٹوہ اپنے پ يتےہيںل يمتق يلکتاب اور اسکے بدلے ذل یَّللا ک يںوہ جو چھپاتے ہ

 |1:111|ستھرا کرے، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے،  يںسے بات نہ کرے گا اور نہ انہ

ٰللََة بِالُھدٰى َوالَعذاَب بِالَمغفَِرِة ۚ َفما أَصَبَرُهم َعلَى الّناِر   |1:111|أُوٰلئَِك الهذيَن اشَتَرُوا الضه

( برداشت)سہار  یآگ ک يںاور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجہ انہ یمول ل یکے بدلے گمراہ يتجنہوں نے ہدا يںوہ لوگ ہ

 |1:111|ہے 

َل الِكٰتَب بِالَحقِّ ۗ َوإِنه الهذيَن اخَتلَفوا فِى الِكٰتِب لَفى ِشقاٍق َبعيٍد  َ َنزه  |1:111|ٰذلَِك بِأَنه َّللاه



اختالف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے  يںاور بے شک جو لوگ کتاب م ی،اس لئے کہ َّللا نے کتاب حق کے ساتھ اتار يہ

 |1:111| يں،جھگڑالو ہ

ِ َوالَيوِم الءاِخرِ  َتى الماَل َوءا ۦنَ َوالَمٰلئَِكِة َوالِكٰتِب َوالنهبِءّ  ۞ لَيَس البِره أَن ُتَولّوا ُوجوَهُكم قَِبَل الَمشِرِق َوالَمغِرِب َوٰلِكنه البِره َمن ءاَمَن بِاّلِله

بيِل وَ  ِه َذِوى القُربٰى َوالَيٰتمٰى َوالَمٰسكيَن َوابَن السه كٰوَة َوالموفوَن بَِعھِدِهم إِذا ٰعَھدوا ۖ  الّسائِلينَ َعلٰى ُحبِّ لٰوَة َوءاَتى الزه قاِب َوأَقاَم الصه َوفِى الرِّ

ّراِء َوحيَن الَبأِس ۗ أُوٰلئَِك  بِريَن فِى الَبأساِء َوالضه
 |1:111|الهذيَن َصَدقوا ۖ َوأُوٰلئَِك ُهُم الُمتهقوَن َوالّصٰ

اور فرشتوں اور  يامتالئے َّللا اور ق يمانکہ ا يہ يکین یطرف کرو ہاں اصل یمغرب ک ياکہ منہ مشرق  يںنہ يہ يکیکچھ اصل ن

اور سائلوں کو  يراور راہ گ ينوںکاور مس يتيموںمال دے رشتہ داروں اور  يزاپنا عز يںمحبت م یپر اور َّللا ک يغمبروںکتاب اور پ

 يبتاور صبر والے مص يںنماز قائم رکھے اور زکٰوة دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کر اور يںچھوڑانے م يںاور گردن

 |1:111| يں،ہ يزگارپرہ يہیاور  یک یبات سچ یجنہوں نے اپن يںہ يہیاور جہاد کے وقت  يںم یاور سخت

َھا  باٌع بِالَمعروِف  الهذيَن ءاَمنوا ُكتَِب َعلَيُكُم القِصاُص فِى الَقتلَى ۖ الُحرُّ بِالُحرِّ َوالَعبُد بِالَعبِد َواألُنثٰى بِاألُنثٰى ۚ َفَمنٰيأَيُّ ُعفَِى لَُه ِمن أَخيِه َشءٌء َفاتِّ

ُكم َوَرحَمٌة ۗ َفَمِن اع  |1:112|َتدٰى َبعَد ٰذلَِك َفلَُه َعذاٌب أَليٌم َوأَداٌء إِلَيِه بِإِحٰسٍن ۗ ٰذلَِك َتخفيٌف ِمن َربِّ

ان کے خون کا بدلہ لو آزاد کے بدلے آزاد اور غالم کے بدلے غالم اور  يںوالوں تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائ يماناے ا

 یور اچھسے تقا ضا ہو ا ی۔ تو بھالئیہوئ یطرف سے کچھ معاف یک یعورت کے بدلے عورت تو جس کے لئے اس کے بھائ

کرے اس کے  يادتیپر ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت تو اس کے بعد جو ز بوجھ طرف سے تمہارا یتمہارے رب ک يہطرح ادا، 

 |1:112|لئے دردناک عذاب ہے 

 |1:112|َولَُكم فِى القِصاِص َحيٰوةٌ ٰيأُولِى األَلٰبِب لََعلهُكم َتتهقوَن 

 |1:112|بچو،  يںہے اے عقل مندو کہ تم کہ یزندگ یتمہار يںم ينےاور خون کا بدلہ ل

ُة لِلٰولَِديِن َواألَقَربيَن بِالَمعروِف ۖ َحقًّا  قيَن ُكتَِب َعلَيُكم إِذا َحَضَر أََحَدُكُم الَموُت إِن َتَرَك َخيًرا الَوِصيه  |1:122|َعلَى الُمته

کے رشتہ  يبکرجائے اپنے ماں باپ اور قر يتصکو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو و یکس يںتم پر فرض ہوا کہ جب تم م

 |1:122|پر،  يزگاروںواجب ہے پرہ يہداروں کے لئے موافق دستور 

َ َسميٌع َعليٌم  لوَنُه ۚ إِنه َّللاه لَُه َبعَدما َسِمَعُه َفإِنهما إِثُمُه َعلَى الهذيَن ُيَبدِّ  |1:121|َفَمن َبده

 |1:121|َّللا سنتا جانتا ہے،  يشکبدلنے والوں پر ہے ب يںکو سن سنا کر بدل دے اس کا گناہ انہ يتتو جو وص



َ َغفوٌر َرحيٌم   |1:121|َفَمن خاَف ِمن موٍص َجَنًفا أَو إِثًما َفأَصلََح َبيَنُھم َفال إِثَم َعلَيِه ۚ إِنه َّللاه

 يںاس پر کچھ گناہ نہ یصلح کراد يںتو اس نے ان م ياگناہ ک يا یکرنے والے نے کچھ بے انصاف يتہوا کہ وص يشہپھر جسے اند

 |1:121|َّللا بخشنے واال مہربان ہے  يشکب

ياُم َكما ُكتَِب َعلَى الهذيَن ِمن َقبلُِكم لََعلهُكم َتتهقوَن  َھا الهذيَن ءاَمنوا ُكتَِب َعلَيُكُم الصِّ  |1:121|ٰيأَيُّ

( 112ملے، ف يزگاریپرہ يںتمہ يںاگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہ يسےگئے ج يےتم پر روزے فرض ک! والو يماناے ا

|1:121| 

ةٌ ِمن أَّياٍم أَُخَر ۚ َوَعلَى الهذيَن ُيطيقوَنُه فِ  َع َخيًرا َفُھَو َخيأَّياًما َمعدوٰدٍت ۚ َفَمن كاَن ِمنُكم َمريًضا أَو َعلٰى َسَفٍر َفِعده ٌر دَيٌة َطعاُم ِمسكيٍن ۖ َفَمن َتَطوه

 |1:121|لَُه ۚ َوأَن َتصوموا َخيٌر لَُكم ۖ إِن ُكنُتم َتعلَموَن 

 يںطاقت نہ ہو وہ بدلہ د یاس ک يںاور جنہ يںہو تو اتنے روزے اور دنوں م يںسفر م يا يمارب یجو کوئ يںتو تم م يںکے دن ہ یگنت

بھال  يادہکرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لئے ز يادہز يکیطرف سے ن یکا کھانا پھر جو اپن ينمسک يکا

 |1:121|ہے اگر تم جانو 

ٰنٍت ِمَن الُھدٰى َوالفُرقاِن ۚ َفَمن َشِھَد ِمنُكُم الشه  لٰى ھَر َفلَيُصمُه ۖ َوَمن كاَن َمريًضا أَو عَ َشھُر َرَمضاَن الهذى أُنِزَل فيِه القُرءاُن ُهًدى لِلّناِس َوَبيِّ

َة َولِتُ  ُ بُِكُم الُيسَر َوال ُيريُد بُِكُم الُعسَر َولُِتكِملُوا الِعده ةٌ ِمن أَّياٍم أَُخَر ۗ ُيريُد َّللاه َ َعلٰى ما َهدٰىُكم َولََعلهُكم َتشُكروَن َسَفٍر َفِعده  |1:121|َكبُِّروا َّللاه

 ينہمہ يہ یجو کوئ يںتو تم م يںروشن بات یک يصلہاور ف یئاور رہنما يتقرآن اترا لوگوں کے لئے ہدا يںجس م ينہرمضان کا مہ

چاہتا ہے اور تم  یَّللا تم پر آسان يںہو تو اتنے روزے اور دنوں م يںسفر م يا يمارپائے، ضرور اس کے روزے رکھے اور جو ب

تم حق  يںاور کہ یک يتہدا يںتمہ بولو اس پر کہ اس نے یبڑائ یکرو اور َّللا ک یپور یکہ تم گنت لئے چاہتا اور اس يںنہ یپر دشوار

 |1:121|گزار ہو، 

 |1:121|َيرُشدوَن  َوإِذا َسأَلََك ِعبادى َعّنى َفإِّنى َقريٌب ۖ أُجيُب َدعَوَة الّداِع إِذا َدعاِن ۖ َفلَيسَتجيبوا لى َولُيؤِمنوا بى لََعلهھُم

جب مجھے  یقبول کرتا ہوں پکارنے والے ک ہوں دعا يکنزد يںتو م يںبندے مجھے پوچھ يرےاور اے محبوب جب تم سے م

 |1:121| يں،راہ پائ يںکہ کہ يںالئ يماناور مجھ پر ا يںحکم مان يراچاہئے م يںپکارے تو انہ

ُ أَنه  َفُث إِلٰى نِسائُِكم ۚ ُهنه لِباٌس لَُكم َوأَنُتم لِباٌس لَھُنه ۗ َعلَِم َّللاه ياِم الره َن ُكم أُِحله لَُكم لَيلََة الصِّ ُكنُتم َتختانوَن أَنفَُسُكم َفتاَب َعلَيُكم َوَعفا َعنُكم ۖ َفالـٰٔ

ُ لَُكم ۚ َوُكلوا ياَم إِلَى ا ٰبِشروُهنه َوابَتغوا ما َكَتَب َّللاه وا الصِّ َن لَُكُم الَخيُط األَبَيُض ِمَن الَخيِط األَسَوِد ِمَن الَفجِر ۖ ُثمه أَتِمُّ  َوال  ۚ لهيلِ َواشَربوا َحّتٰى َيَتَبيه

ُ ءاٰيتِِه لِ  ِ َفال َتقَربوها ۗ َكٰذلَِك ُيَبيُِّن َّللاه  |1:121|لّناِس لََعلهھُم َيتهقوَن ُتٰبِشروُهنه َوأَنُتم ٰعِكفوَن فِى الَمٰسِجِد ۗ تِلَك ُحدوُد َّللاه



م ان کے لباس، َّللا نے جانا کہ تم اور ت يںلباس ہ یعورتوں کے پاس جانا تمہارے لئے حالل ہوا وہ تمہار یاپن يںراتوں م یروزہ ک

تو اب ان سے صحبت کرو اور  يامعاف فرما يںاور تمہ یتوبہ قبول ک یڈالتے تھے تو اس نے تمہار يںم يانتجانوں کو خ یاپن

 یياہکا ڈورا س يدیتک کہ تمہارے لئے ظاہر ہوجائے سف يہاں يئولکھا ہو اور کھاؤ اور پ يںم نصيب طلب کرو جو َّللا نے تمہارے

اعتکاف سے  يںپھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں م( پوپھٹ کر)کے ڈورے سے 

ملے،  يزگاریپرہ يںانہ يںکہ کہ يتيںآ یہے لوگوں سے اپن کرتا يانب یہ يوںان کے پاس نہ جاؤ َّللا  يںہ يںحد یَّللا ک يہہو 

|1:121| 

 |1:122|يَنُكم بِالٰبِطِل َوُتدلوا بِھا إِلَى الُحّكاِم لَِتأُكلوا َفريًقا ِمن أَمٰوِل الّناِس بِاإلِثِم َوأَنُتم َتعلَموَن َوال َتأُكلوا أَمٰولَُكم بَ 

دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لئے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز  يکا يںاور آپس م

 |1:122|طور پر کھاؤ جان بوجھ کر، 

قٰى ۗ َوأُتوا الُبيوَت ِمن ۞ َيسـَٔلوَنَك َعِن األَِهلهِة ۖ قُل ِهَى َمٰوقيُت لِلّناِس َوالَحجِّ ۗ َولَيَس البِرُّ بِأَن َتأُتوا الُبيوَت ِمن ُظھورِ  ها َوٰلِكنه البِره َمِن اته

َ لََعلهُكم ُتفلِحوَن  قُوا َّللاه  |1:122|أَبٰوبِھا ۚ َواته

کہ گھروں  يںنہ یکچھ بھالئ يہلوگوں اور حج کے لئے اور  يںہ يںعالمت یتم فرمادو وہ وقت ک يںتم سے نئے چاند کو پوچھتے ہ

دروازوں سے آ ؤ اور َّللا سے ڈرتے رہو  يںہے، اور گھروں م يزگاریتو پرہ یتوڑ کر آ ؤ ہاں بھالئ( يوارد یپچھل) يتپچھ يںم

 |1:122|پر کہ فالح پاؤ  يداس ام

َ ال ُيِحبُّ الُمعَتديَن  ِ الهذيَن ُيٰقتِلوَنُكم َوال َتعَتدوا ۚ إِنه َّللاه  |1:122|َوٰقتِلوا فى َسبيِل َّللاه

رکھتا حد سے بڑهنے والوں کو،  يںاور حد سے نہ بڑهو َّللا پسند نہ يںان سے جو تم سے لڑتے ہلڑو  يںراہ م یاور َّللا ک

|1:122| 

فيِه ۖ َفإِن الَمسِجِد الَحراِم َحّتٰى ُيٰقتِلوُكم َواقُتلوُهم َحيُث َثقِفُتموُهم َوأَخِرجوُهم ِمن َحيُث أَخَرجوُكم ۚ َوالفِتَنُة أََشدُّ ِمَن الَقتِل ۚ َوال ُتٰقتِلوُهم ِعنَد 

 |1:121|ٰقَتلوُكم َفاقُتلوُهم ۗ َكٰذلَِك َجزاُء الٰكفِريَن 

سخت ہے  ینکا ال تھا اور ان کا فساد تو قتل سے بھ يںنکال دو جہاں سے انہوں نے تمہ يںاور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہ

 يہی یقتل کرو کافروں ک يںتو انہ يںر تم سے لڑاور اگ يںاور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑ

 |1:121|سزا ہے، 

َ َغفوٌر َرحيٌم   |1:121|َفإِِن انَتَھوا َفإِنه َّللاه



 |1:121|َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  يشکتو ب يںپھر اگر وہ باز رہ

ِ ۖ َفإِِن انَتَھوا لِميَن  َوٰقتِلوُهم َحّتٰى ال َتكوَن فِتَنٌة َوَيكوَن الّديُن ّلِِله
ٰ
 |1:121|َفال ُعدٰوَن إاِّل َعلَى الّظ

مگر ظالموں پر،  يںنہ يادتیتو ز يںپوجا ہو پھر اگر وہ باز آئ یَّللا ک يکفتنہ نہ رہے اور ا یتک کہ کوئ يہاںاور ان سے لڑو 

|1:121| 

َ َمَع الشهھُر الَحراُم بِالشهھِر الَحراِم َوالُحُرٰمُت قِصاٌص ۚ َفَمِن اعَتدٰى َعلَيُكم  َ َواعلَموا أَنه َّللاه َفاعَتدوا َعلَيِه بِِمثِل َما اعَتدٰى َعلَيُكم ۚ َواتهقُوا َّللاه

قيَن   |1:121|الُمته

اور  یاس نے ک یجتن یہ یکرو اتن يادتیکرے اس پر ز يادتیماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے جو تم پر ز

 |1:121|ھو کہ َّللا ڈر والوں کے ساتھ ہے، َّللا سے ڈرتے رہو اور جان رک

َ ُيِحبُّ الُمحِسنيَن  ِ َوال ُتلقوا بِأَيديُكم إِلَى التهھلَُكِة ۛ َوأَحِسنوا ۛ إِنه َّللاه  |1:121|َوأَنفِقوا فى َسبيِل َّللاه

والے َّللا کے محبوب  یبھالئ کيشوالے ہو جاؤ ب ینہ پڑو اور بھالئ يںخرچ کرو اور اپنے ہاتھوں، ہالکت م يںراہ م یاور َّللا ک

 |1:121| يں،ہ

ِ ۚ َفإِن أُحِصرُتم َفَما اسَتيَسَر ِمَن الَھدِى ۖ َوال َتحلِقوا ُرءوَسُكم َحّتٰى َيبلُ  وا الَحجه َوالُعمَرَة ّلِِله َغ الَھدُى َمِحلهُه ۚ َفَمن كاَن ِمنُكم َمريًضا أَو بِِه َوأَتِمُّ

َع ِبالُعمَرِة إِلَى الَحجِّ َفَما اسَتيَسَر ِمَن الَھدِى ۚ َفَمن لَم َيِجد َفِصياُم َثٰلَثِة أَّياٍم  ِصياٍم أَو َصَدَقٍة أَو ُنُسٍك ۚ َفإِذاأًَذى ِمن َرأِسِه َففِدَيٌة ِمن  أَِمنُتم َفَمن َتَمته

َ َشديُد الِعقاِب فِى الَحجِّ َوَسبَعٍة إِذا َرَجعُتم ۗ تِلَك َعَشَرةٌ كاِملٌَة ۗ ٰذلَِك لَِمن لَم َيُكن أَهلُ  َ َواعلَموا أَنه َّللاه قُوا َّللاه ُه حاِضِرى الَمسِجِد الَحراِم ۚ َواته

|1:121| 

آئے اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک  يسرجو م يجوبھ یاور حج اور عمرہ َّللا کے لئے پورا کرو پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربان

 يا يراتخ ياہے تو بدلے دے روزے  يفکچھ تکل يںاس کے سر م ياہو  يمارب يںاپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے پھر جو تم م یقربان

آئے پھر جسے  يسرم يسیہے ج یتو جو حج سے عمرہ مالنے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربان سے ہو ينانپھر جب تم اطم ی،قربان

حکم اس کے  يہپورے دس ہوئے  يہرکھے اور سات جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ  يںروزے حج کے دنوں م ينمقدور نہ ہو تو ت

 |1:121|کا عذاب سخت ہے،  لئے ہے جو مکہ کا رہنے واال نہ ہو اور َّللا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ َّللا

دوا َفإِنه َخيَر  َخيرٍ الَحجُّ أَشُھٌر َمعلوٰمٌت ۚ َفَمن َفَرَض فيِھنه الَحجه َفال َرَفَث َوال فُسوَق َوال ِجداَل فِى الَحجِّ ۗ َوما َتفَعلوا ِمن  ُ ۗ َوَتَزوه َيعلَمُه َّللاه

 |1:121|الّزاِد التهقوٰى ۚ َواتهقوِن ٰيأُولِى األَلٰبِب 



گناہ،  یکرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو نہ کوئ يتن یحج ک يںجانے ہوئے تو جو ان م يںہ ينہمہ یحج کے کئ

کرو َّللا اسے جانتا ہے اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ  یالئسے جھگڑا حج کے وقت تک اور تم جو بھ ینہ کس

 |1:121|( 112ف الو،ہے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل و يزگاریپرہ

َ ِعنَد الَمشَعِر الحَ  ُكم ۚ َفإِذا أََفضُتم ِمن َعَرٰفٍت َفاذُكُروا َّللاه اذُكروہُ َكما َهدٰىُكم َوإِن ُكنُتم ِمن َقبلِِه راِم ۖ وَ لَيَس َعلَيُكم ُجناٌح أَن َتبَتغوا َفضاًل ِمن َربِّ

 |1:122|لَِمَن الّضالّيَن 

کرو مشعر حرام کے پاس اور اس کا  ياد یکہ اپنے رب کا فضل تالش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو َّللا ک يںتم پر کچھ گناہ نہ

 |1:122|( 121وئے تھے، فاس سے پہلے تم بہکے ہ يشکاور ب یفرمائ يتہدا يںاس نے تمہ يسےذکر کرو ج

َ َغفوٌر َرحيٌم  َ ۚ إِنه َّللاه  |1:122|ُثمه أَفيضوا ِمن َحيُث أَفاَض الّناُس َواسَتغفُِروا َّللاه

َّللا بخشنے واال  يشکمانگو، ب یاور َّللا سے معاف يںسے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہ يںوہ یتم بھ! يشيوہے کہ اے قر يہپھر بات 

 |1:122|مہربان ہے، 

نا ءا َ َكِذكِرُكم ءاباَءُكم أَو أََشده ِذكًرا ۗ َفِمَن الّناِس َمن َيقوُل َربه نيا َوما لَُه فِى الءاِخَرِة ِمن َخٰلٍق َفإِذا َقَضيُتم َمٰنِسَكُكم َفاذُكُروا َّللاه تِنا فِى الدُّ

|1:122| 

 یاور کوئ يادہدا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے زاپنے باپ دا يسےپھر جب اپنے حج کے کام پورے کرچکو تو َّللا کا ذکر کرو ج

 |1:122| يں،اس کا کچھ حصہ نہ يںدے اور آخرت م يںم يادن يںکہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہم يوں یآدم

نيا َحَسَنًة َوفِى الءاِخَرِة َحَسَنًة َوقِنا َعذاَب الّناِر  نا ءاتِنا فِى الدُّ  |1:121|َوِمنُھم َمن َيقوُل َربه

عذاب دوزخ سے  يںدے اور ہم یبھالئ يںآخرت م يںدے اور ہم یبھالئ يںم يادن يںہم! کہتا ہے کہ اے رب ہمارے يوں یاور کوئ

 |1:121|بچا 

ُ َسريُع الِحساِب   |1:121|أُوٰلئَِك لَُھم َنصيٌب ِمّما َكَسبوا ۚ َوَّللاه

 |1:121|اال ہے ہے اور َّللا جلد حساب کرنے و( يبیخوش نص)سے بھاگ  یکمائ یکو ان ک يسوںا

َر َفال إِثَم َعلَيهِ  َل فى َيوَميِن َفال إِثَم َعلَيِه َوَمن َتأَخه َ فى أَّياٍم َمعدوٰدٍت ۚ َفَمن َتَعجه ُكم إِلَيِه  ۚ۞ َواذُكُروا َّللاه َ َواعلَموا أَنه قُوا َّللاه قٰى ۗ َواته  لَِمِن اته

 |1:121|ُتحَشروَن 



اور جو رہ جائے تو اس پر  يںچال جائے اس پر کچھ گنا نہ يںکرکے دو دن م یتو جلد يںکرو گنے ہوئے دنوں م ياد یاور َّللا ک

 |1:121|طرف اٹھنا ہے،  یک یاس يںکے لئے اور َّللا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہ يزگارپرہ يںگناہ نہ

نيا  َ َعلٰى ما فى َقلبِِه َوُهَو أَلَدُّ الِخصاِم َوِمَن الّناِس َمن ُيعِجُبَك َقولُُه فِى الَحيٰوِة الدُّ  |1:121|َوُيشِھُد َّللاه

بات پر َّللا کو گواہ الئے اور وہ سب  یلگے اور اپنے دل ک یبات تجھے بھل یاس ک يںم یزندگ یک ياکہ دن يںوہ ہ یاور بعض آدم

 |1:121|سے بڑا جھگڑالو ہے، 

ُ ال ُيِحبُّ الَفساَد َوإِذا َتَولّٰى َسعٰى فِى األَرِض لُِيفِسَد   |1:121|فيھا َوُيھلَِك الَحرَث َوالنهسَل ۗ َوَّللاه

 |1:121| يںنہ یتباہ کرے اور َّللا فسادسے راض يںاور جان يتیفساد ڈالتا پھرے اور کھ يںم ينتو زم يرےپھ يٹھاور جب پ

ةُ بِاإلِثِم ۚ َفَحسُبهُ  َ أََخَذتُه الِعزه ُم ۚ َولَبِئَس الِمھاُد  َوإِذا قيَل لَُه اتهِق َّللاه  |1:121|َجَھنه

ہے اور وہ ضرور بہت برا  یکو دوزخ کاف يسےا یاور جب اس سے کہا جائے کہ َّللا سے ڈرو تو اسے اور ضد چڑهے گنا ہ ک

 |1:121|بچھونا ہے، 

ُ َرءوٌف بِالِعباِد  ِ ۗ َوَّللاه  |1:121|َوِمَن الّناِس َمن َيشرى َنفَسُه ابتِغاَء َمرضاِت َّللاه

 |1:121|اور َّللا بندوں پر مہربان ہے،  يںچاہنے م یمرض یہے َّللا ک يچتاجان ب یاپن یآدم یاور کوئ

ُه لَُكم َعُدوٌّ ُمبيٌن  بِعوا ُخُطٰوِت الشهيٰطِن ۚ إِنه لِم كافهًة َوال َتته َھا الهذيَن ءاَمُنوا ادُخلوا فِى السِّ  |1:122|ٰيأَيُّ

 |1:122|وہ تمہارا کھال دشمن ہے،  يشککے قدموں پر نہ چلے ب يطانورے داخل ہو اور شپ يںاسالم م! والو يماناے ا

َ َعزيٌز َحكيٌم  ٰنُت َفاعلَموا أَنه َّللاه  |1:122|َفإِن َزلَلُتم ِمن َبعِد ما جاَءتُكُم الَبيِّ

 |1:122|مت واال ہے، بچلو کہ تمہارے پاس روشن حکم آچکے تو جان لو کہ َّللا زبردست حک یاور اگر اس کے بعد بھ

ِ ُترَجعُ  ُ فى ُظلٍَل ِمَن الَغماِم َوالَمٰلئَِكُة َوقُِضَى األَمُر ۚ َوإِلَى َّللاه  |1:112|األُموُر  َهل َينُظروَن إاِّل أَن َيأتَِيُھُم َّللاه



اور کام ہوچکے اور سب  يںاور فرشتے اتر يںکہ َّللا کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں م يہیمگر  يںہ يںکاہے کے انتظار م

 |1:112|طرف ہے،  یرجوع َّللا ک یکاموں ک

 َ ِ ِمن َبعِد ما جاَءتُه َفإِنه َّللاه ل نِعَمَة َّللاه َنٍة ۗ َوَمن ُيَبدِّ  |1:111|َشديُد الِعقاِب َسل َبنى إِسٰرءيَل َكم ءاَتيٰنُھم ِمن ءاَيٍة َبيِّ

َّللا کا عذاب  يشکنعمت کو بدل دے تو ب یہوئ یآئ یاور جو َّللا ک يںد يںہان ياںروشن نشان یسے پوچھو ہم نے کتن يلاسرائ یبن

 |1:111|سخت ہے، 

َقوا َفوَقھُم َيوَم القِٰيمَ  نيا َوَيسَخروَن ِمَن الهذيَن ءاَمنوا ۘ َوالهذيَن اته َن لِلهذيَن َكَفُروا الَحيٰوةُ الدُّ ُ َيرُزُق َمن َيشاُء بَِغيِر ِحسابٍ ُزيِّ  |1:111| ِة ۗ َوَّللاه

کے  يامتاور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے ق يںاور مسلمانوں سے ہنستے ہ یگئ یآراستہ ک یزندگ یک يادن يںنگاہ م یکافروں ک

 |1:111|دے،  یدن اور خدا جسے چاہے بے گنت

بِءّ  ُ النه ًة ٰوِحَدًة َفَبَعَث َّللاه َمَعُھُم الِكٰتَب بِالَحقِّ لَِيحُكَم َبيَن الّناِس فيَما اخَتلَفوا فيِه ۚ َوَما اخَتلََف فيِه إاِله ُمَبشِّريَن َوُمنِذريَن َوأَنَزَل  ۦنَ كاَن الّناُس أُمه

ٰنُت َبغًيا بَ  ُ  ۖيَنُھمالهذيَن أوتوہُ ِمن َبعِد ما جاَءتُھُم الَبيِّ ُ الهذيَن ءاَمنوا لَِما اخَتلَفوا فيِه ِمَن الَحقِّ بِإِذنِِه ۗ َوَّللاه  َيھدى َمن َيشاُء إِلٰى ِصٰرٍط  َفَھَدى َّللاه

 |1:111|ُمسَتقيٍم 

کہ وہ لوگوں  یکتاب اتار یاور ڈر سناتے اور ان کے ساتھ سچ يتےد یخوشخبر يجےبھ ياءپر تھے پھر َّللا نے انب يند يکلوگ ا

بعداس کے کہ ان کے پاس روشن  یتھ یگئ ینے ڈاال جن کو د يںاختالف اُنہ يںکردے اور کتاب م يصلہان کے اختالفوں کا ف يںم

جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے،  يںجس م یوالوں کو وہ حق بات سوجھا د يماننے ا سے تو َّللا یسرکش يںحکم آچکے آپس م

 |1:111|راہ دکھائے،  يدهیاور َّللا جسے چاہے س

َة َولَّما َيأتُِكم َمَثُل الهذيَن َخلَوا ِمن سوُل َوالهذيَن ءاَمنوا َمَعُه  أَم َحِسبُتم أَن َتدُخلُوا الَجنه ّراُء َوُزلِزلوا َحّتٰى َيقوَل الره تُھُم الَبأساُء َوالضه َقبلُِكم ۖ َمسه

ِ َقريٌب  ِ ۗ أاَل إِنه َنصَر َّللاه  |1:111|َمتٰى َنصُر َّللاه

اور شدت  یسخت يںانہ یپہنچ ینہ آئ( حالت)روداد  یس یتم پر اگلوں ک یچلے جاؤ گے اور ابھ يںہو کہ جنت م يںاس گمان م ياک

مدد  یَّللا ک يشکمدد سن لو ب یَّللا ک یوالے کب آئے گ يمانتک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ ا يہاںاور ہال ہال ڈالے گئے 

 |1:111|ہے،  يبقر

َ بِِه َعليٌم  َيسـَٔلوَنَك ماذا ُينفِقوَن ۖ قُل ما أَنَفقُتم ِمن َخيٍر َفلِلٰولَِديِن َواألَقَربيَن َوالَيٰتمىٰ  بيِل ۗ َوما َتفَعلوا ِمن َخيٍر َفإِنه َّللاه َوالَمٰسكيِن َوابِن السه

|1:111| 



کے رشتہ داروں اور  يبخرچ کرو تو و ہ ماں باپ اور قر يںم يکیتم فرماؤ جو کچھ مال ن يں،خرچ کر ياک يںتم سے پوچھتے ہ

 |1:111|َّللا اسے جانتا ہے  يشککرو ب یئکے لئے ہے اور جو بھال يراور محتاجوں اور راہ گ يتيموں

ُ َيعلَُم َوأَنُتم ال َتعلَموَن  ُكتَِب َعلَيُكُم القِتاُل َوُهَو ُكرہٌ لَُكم ۖ َوَعسٰى أَن َتكَرهوا َشيـًٔا َوُهَو َخيٌر لَُكم ۖ َوَعسٰى أَن ُتِحّبوا َشيـًٔا َوُهَو َشرٌّ لَُكم ۗ َوَّللاه

|1:111| 

 يںلگے اور وہ تمہارے حق م یبر يںبات تمہ یہے کہ کوئ يبناگوار ہے اور قر يںلڑنا اور وہ تمہ يںہ مرا یتم پر فرض ہوا خدا ک

جانتے  يںہو اور َّللا جانتا ہے اور تم نہ یبر يںپسند آئے اور وہ تمہارے حق م يںبات تمہ یہے کہ کوئ يببہتر ہو اور قر

|1:111| 

ِ َوُكفٌر بِِه َوالَمسِجِد الَحراِم َوإِخراُج أَهلِِه ِمنُه أَكَبُر َيسـَٔلوَنَك َعِن الشهھِر الَحراِم قِتاٍل  ِ ۚ فيِه ۖ قُل قِتاٌل فيِه َكبيٌر ۖ َوَصدٌّ َعن َسبيِل َّللاه ِعنَد َّللاه

َيرَتِدد ِمنُكم َعن دينِِه َفَيُمت َوُهَو كافٌِر َفأُوٰلئَِك َحبَِطت  َوالفِتَنُة أَكَبُر ِمَن الَقتِل ۗ َوال َيزالوَن ُيٰقتِلوَنُكم َحّتٰى َيُرّدوُكم َعن دينُِكم إِِن اسَتٰطعوا ۚ َوَمن

نيا َوالءاِخَرِة ۖ َوأُوٰلئَِك أَصٰحُب الّناِر ۖ ُهم فيھا ٰخلِدوَن   |1:111|أَعٰملُُھم فِى الدُّ

نہ  يمانراہ سے روکنا اور اس پر ا یلڑنا بڑا گناہ ہے اور َّللا ک يںلڑنے کا حکم تم فرماؤ اس م يںماہ حرام م يںتم سے پوچھتے ہ

اور ان کا  يںبڑے ہ یگناہ اس سے بھ يہ يکَّللا کے نزد يناالنا اور مسجد حرام سے روکنا، اور اس کے بسنے والوں کو نکال د

 ںياگر بن پڑے اور تم م يرديںسے پھ ينتمہارے د يںتک کہ تمہ يہاںگے  يںتم سے لڑتے رہ يشہہم ورفساد قتل سے سخت تر ہے ا

 يںاور وہ دوزخ والے ہ يںاور آخرت م يںم يادن يااکارت گ ياسے پھرے پھر کافر ہوکر مرے تو ان لوگوں کا ک يناپنے د یجو کوئ

 |1:111|رہنا،  يشہہم يںاس م يںانہ

 ۚ ِ ِ أُوٰلئَِك َيرجوَن َرحَمَت َّللاه ُ َغفوٌر َرحيٌم إِنه الهذيَن ءاَمنوا َوالهذيَن هاَجروا َوٰجَھدوا فى َسبيِل َّللاه  |1:112|َوَّللاه

 يں،ہ يداورکے ام یلڑے وہ رحمت اٰلہ يںراہ م یالئے اور وہ جنہوں نے َّللا کے لئے اپنے گھر بار چھوڑے اور َّللا ک يمانوہ جو ا

 |1:112|اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے 

ُ ۞ َيسـَٔلوَنَك َعِن الَخمِر َوالَميِسِر ۖ قُل فيِھما إِثٌم َكبيٌر   َوَمٰنفُِع لِلّناِس َوإِثُمُھما أَكَبُر ِمن َنفِعِھما ۗ َوَيسـَٔلوَنَك ماذا ُينفِقوَن قُِل الَعفَو ۗ َكٰذلَِك ُيَبيُِّن َّللاه

روَن   |1:112|لَُكُم الءاٰيِت لََعلهُكم َتَتَفكه

اور ان  ینفع بھ يویر لوگوں کے کچھ دنبڑا گناہ ہے او يںتم فرمادو کہ ان دونوں م يں،تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہ

فرماتا  يانب يتيںطرح َّللا تم سے آ یتم فرماؤ جو فاضل بچے اس يںخرچ کر ياک يںکا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے تم سے پوچھتے ہ

1:11| يا،تم دن يںہے کہ کہ 9 | 

نيا َوالءاِخَرِة ۗ َوَيسـَٔلوَنَك َعِن الَيٰتمٰى ۖ قُل إِصالٌح لَھُ  ُ فِى الدُّ ُ َيعلَُم الُمفِسَد ِمَن الُمصلِِح ۚ َولَو شاَء َّللاه م َخيٌر ۖ َوإِن ُتخالِطوُهم َفإِخٰوُنُكم ۚ َوَّللاه

َ َعزيٌز َحكيٌم   |1:112|أَلَعَنَتُكم ۚ إِنه َّللاه



ے اور اگر اپنا ان کا تم فرماؤ ان کا بھال کرنا بہتر ہ يںکا مسئلہ پوچھتے ہ يتيموںاور ا ٓ خرت کے کام سوچ کر کرو اور تم سے 

 يںاور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، اور َّللا چاہتا ہے تو تمہ يںہ یخرچ ماللو تو وہ تمہارے بھائ

 |1:112|زبردست حکمت واال ہے،  َّللا يشکڈالتا، ب يںمشقت م

يٌر ِمن ُمشِرَكٍة َولَو أَعَجَبتُكم ۗ َوال ُتنِكُحوا الُمشِركيَن َحّتٰى ُيؤِمنوا ۚ َولََعبٌد ُمؤِمٌن َخيٌر ِمن َوال َتنِكُحوا الُمشِرٰكِت َحّتٰى ُيؤِمنه ۚ َوأَلََمٌة ُمؤِمَنٌة خَ 

ِة َوالَمغفَِرِة بِإِذنِِه ۖ َوُيبَ  ُ َيدعوا إِلَى الَجنه روَن يُِّن ءاٰيتِِه لِلُمشِرٍك َولَو أَعَجَبُكم ۗ أُوٰلئَِك َيدعوَن إِلَى الّناِر ۖ َوَّللاه  |1:111|ّناِس لََعلهُھم َيَتَذكه

ہے اگرچہ وہ  یمشرکہ سے اچھ یمسلمان لونڈ يشکاور ب يںعورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہوجائ یاور شرک وال

 مسلمان غالم مشرک سے اچھا ہے اگرچہ يشکاور ب يںنہ الئ يماننہ دو جب تک وہ ا يںہو اور مشرکوں کے نکاح م یبھات يںتمہ

لوگوں  يتيںآ یطرف بالتا ہے اپنے حکم سے اور اپن یاور َّللا جنت اور بخشش ک يںہ تےطرف بال یبھاتا ہو، وہ دوزخ ک يںوہ تمہ

 |1:111| يں،مان يحتوہ نص يںکرتا ہے کہ کہ يانکے لئے ب

ُ ۚ  َوَيسـَٔلوَنَك َعِن الَمحيِض ۖ قُل ُهَو أًَذى َفاعَتِزلُوا النِّساَء فِى الَمحيِض ۖ َوال َتقَربوُهنه َحّتٰى َيطُھرَن ۖ َفإِذا َتَطھهرَن َفأتوُهنه ِمن َحيُث أََمَرُكُم َّللاه

بيَن َوُيِحبُّ الُمَتَطھِّريَن  ّوٰ َ ُيِحبُّ الته  |1:111|إِنه َّللاه

نہ  يکیے نزدکے دنوں اور ان س يضہے تو عورتوں سے الگ رہو ح یکا حکم تم فرماؤ وہ ناپاک يضح يںاور تم سے پوچھتے ہ

َّللا پسند کرتا ہے  يشکب يا،َّللا نے حکم د يںتو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہ يںپھر جب پاک ہوجائ يںکرو جب تک پاک نہ ہول

 |1:111|ہے سھتروں کو،  تابہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھ

موا أِلَنفُ  ُكم ُمٰلقوہُ ۗ َوَبشِِّر الُمؤِمنيَن نِساُؤُكم َحرٌث لَُكم َفأتوا َحرَثُكم أَّنٰى ِشئُتم ۖ َوَقدِّ َ َواعلَموا أَنه قُوا َّللاه  |1:111|ِسُكم ۚ َواته

جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو اور َّللا سے  يںم يتيوںکھ یتو آؤ اپن يں،ہ يتياںتمہارے لئے کھ يںعورت یتمہار

 |1:111|والوں کو،  يمانحبوب بشارت دو ااس سے ملنا ہے اور اے م يںڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہ

ُ َسميٌع َعليٌم  َ ُعرَضًة أِلَيٰمنُِكم أَن َتَبّروا َوَتتهقوا َوُتصلِحوا َبيَن الّناِس ۗ َوَّللاه  |1:111|َوال َتجَعلُوا َّللاه

قسم کرلو، اور َّللا سنتا جانتا  یصلح کرنے ک يںاو ر لوگوں م يزگاریقسموں کا نشانہ نہ بنالو کہ احسان اور پرہ یاور َّللا کو اپن

 |1:111|ہے، 

ُ َغفوٌر َحليٌم  ُ بِاللهغِو فى أَيٰمنُِكم َوٰلِكن ُيؤاِخُذُكم بِما َكَسَبت قُلوُبُكم ۗ َوَّللاه  |1:111|ال ُيؤاِخُذُكُم َّللاه

جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے  يںپکڑ تا ان قسموں م يںنہ يںاور تمہ

 |1:111|کئے اور َّللا بخشنے واال حلم واال ہے، 



َ َغفوٌر َرحيٌم   |1:111|لِلهذيَن ُيؤلوَن ِمن نِسائِِھم َتَربُُّص أَرَبَعِة أَشُھٍر ۖ َفإِن فاءو َفإِنه َّللاه

پھر آئے تو  يںمہلت ہے، پس اگر اس مدت م یک ينےچار مہ يںانہ یعورتوں کے پاس جانے ک یاپن يںہ ےيٹھتاور وہ جو قسم کھا ب

 |1:111|َّللا بخشنے واال مہربان ہے 

َ َسميٌع َعليٌم  ٰلَق َفإِنه َّللاه  |1:111|َوإِن َعَزُموا الطه

 |1:111|تو َّللا سنتا جانتا ہے  ياکا ارادہ پکا کرل ينےاور اگر چھوڑ د

ُ فى أَرحاِمِھنه وَ  ِ َوالَيوِم الءاِخِر ۚ َوُبعولَُتُھنه أََحقُّ الُمَطلهٰقُت َيَتَربهصَن بِأَنفُِسِھنه َثٰلَثَة قُروٍء ۚ َوال َيِحلُّ لَُھنه أَن َيكُتمَن ما َخلََق َّللاه  إِن ُكنه ُيؤِمنه بِاّلِله

ِهنه فى ٰذلَِك إِن أَرادوا إِصٰلًحا ۚ َولَُھنه  ُ َعزيٌز َحكيٌم  بَِردِّ جاِل َعلَيِھنه َدَرَجٌة ۗ َوَّللاه  |1:112|ِمثُل الهذى َعلَيِھنه بِالَمعروِف ۚ َولِلرِّ

 ياک يداپ يںم يٹوہ جو َّللا نے ان کے پ يںکہ چھپائ يںحالل نہ يںتک اور انہ يضح ينت يںجانوں کو روکے رہ یاپن ياںاور طالق وال

کا حق پہنچتا ہے اگر مالپ  ينےل يراور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھ يںہ یھترک يمانپر ا يامتاگر َّللا اور ق

ہے، اور َّللا غالب حکمت  يلتان پر ہے شرع کے موافق اور مردوں کو ان پر فض يساہے ج یہ يساحق ا یاور عورتوں کا بھ يںچاہ

 |1:112|واال ہے، 

تاِن ۖ َفإِمساٌك بَِمعروٍف  ٰلُق َمره ِ الطه  ۖ َفإِن ِخفُتم أَو َتسريٌح بِإِحٰسٍن ۗ َوال َيِحلُّ لَُكم أَن َتأُخذوا ِمّما ءاَتيُتموُهنه َشيـًٔا إاِّل أَن َيخافا أاَّل ُيقيما ُحدوَد َّللاه

ِ َفال َتعَتدوها ۚ وَ  ِ َفال ُجناَح َعلَيِھما فيَما افَتَدت بِِه ۗ تِلَك ُحدوُد َّللاه لِموَن أاَّل ُيقيما ُحدوَد َّللاه
ٰ
ِ َفأُوٰلئَِك ُهُم الّظ  |1:112|َمن َيَتَعده ُحدوَد َّللاه

 يںروا نہ يںہے اور تمہ يناکے ساتھ چھوڑ د( اچھے سلوک) ینکوئ ياہے  يناکے ساتھ روک ل یطالق دو بار تک ہے پھر بھالئ يہ

گے پھر اگر  يںقائم نہ کر يںحد یہو کہ َّللا ک يشہسے کچھ واپس لو مگر جب دونوں کو اند يںاس م ياکہ جو کچھ عورتوں کو د

لے،  یجو بدلہ دے کر عورت چھٹ يںاس م يںگے تو ان پر کچھ گناہ نہ يںحدوں پر نہ رہ انہيں يکخوف ہو کہ وہ دونوں ٹھ يںتمہ

 |1:112| يں،لوگ ظالم ہ یحدوں سے آگے بڑهے تو وہ یان سے آگے نہ بڑهو اور جو َّللا ک يںہ يںحد یَّللا ک يہ

ِ َفإِن َطلهَقھا َفال َتِحلُّ لَُه ِمن َبعُد َحّتٰى َتنِكَح َزوًجا َغيَرہُ ۗ َفإِن َطلهَقھا َفال ُجناَح َعلَيِھما أَن َيَتراجَ  ِ ۗ َوتِلَك ُحدوُد َّللاه عا إِن َظّنا أَن ُيقيما ُحدوَد َّللاه

ُنھا لَِقوٍم َيعلَموَن   |1:112|ُيَبيِّ

جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، پھر وہ دوسرا اگر  یاب وہ عورت اسے حالل نہ ہوگ تو یطالق اسے د يسریپھر اگر ت

َّللا  يہگے، اور  يںنباہ يںحد یاگر سمجھتے ہوں کہ َّللا ک يںمل جائ يںکہ پھر آپس م يںاسے طالق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہ

 |1:112|دانش مندوں کے لئے،  کرتا ہے يانب يںجنہ يںہ يںحد یک



حوُهنه بَِمعروٍف ۚ َوال ُتمِسكوُهنه ِضر اًرا لَِتعَتدوا ۚ َوَمن َيفَعل ٰذلَِك َفَقد َظلََم َنفَسُه ۚ َوإِذا َطلهقُتُم النِّساَء َفَبلَغَن أََجلَُھنه َفأَمِسكوُهنه بَِمعروٍف أَو َسرِّ

ِ َعلَ  ِ ُهُزًوا ۚ َواذُكروا نِعَمَت َّللاه ِخذوا ءاٰيِت َّللاه َ بُِكلِّ َشءءٍ َوال َتته َ َواعلَموا أَنه َّللاه قُوا َّللاه  يُكم َوما أَنَزَل َعلَيُكم ِمَن الِكٰتِب َوالِحكَمِة َيِعُظُكم بِِه ۚ َواته

 |1:111|َعليٌم 

کے ( اچھے سلوک) ینکوئ ياکے ساتھ روک لو  یبھالئ ياآلگے تو اس وقت تک  يعادم یاور جب تم عورتوں کو طالق دو اور ان ک

نقصان کرتا ہے اور َّللا  یکرے وہ اپنا ہ يساکے لئے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑهو اور جو ا ينےضرر د يںساتھ چھوڑ دو اور انہ

 ينےد يحتنص يںتمہ یکرو َّللا کا احسان جو تم پر ہے اور و ہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتار ياد رکو ٹھٹھا نہ بنالو او يتوںآ یک

 |1:111|َّللا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ َّللا سب کچھ جانتا ہے  کو اور

ِ َوإِذا َطلهقُتُم النِّساَء َفَبلَغَن أََجلَُھنه َفال َتعُضلوُهنه أَن َينِكحَن أَزٰوَجُھنه إِذا َتٰرَضوا َبيَنُھم بِالَمعر وِف ۗ ٰذلَِك يوَعُظ بِِه َمن كاَن ِمنُكم ُيؤِمُن بِاّلِله

ُ َيعلَمُ  َوالَيومِ   |1:111|َوأَنُتم ال َتعلَموَن  الءاِخِر ۗ ٰذلُِكم أَزكٰى لَُكم َوأَطَھُر ۗ َوَّللاه

نہ روکو اس سے کہ اپنے  يںانہ يوہوجائے تو اے عورتوں کے والِ  یپور يعادم یاور جب تم عورتوں کو طالق دو اور ان ک

سے َّللا اور  يںہے جو تم م یجات یاسے د يحتنص يہ يںائموافق شرع رضا مند ہوج يںجب کہ آپس م يںشوہروں سے نکاح کرل

 |1:111|جانتے،  يںہے اور َّللا جانتا ہے اور تم نہ يزہدہ ستھرا اور پاکياتمہارے لئے ز يہرکھتا ہو  يمانپر ا يامتق

ضاَعَة ۚ  َوَعلَى الَمولوِد لَُه ِرزقُُھنه َوِكسَوُتُھنه بِالَمعروِف ۚ ال ُتَكلهُف َنفٌس إاِّل  ۞ َوالٰولِٰدُت ُيرِضعَن أَوٰلَدُهنه َحولَيِن كاِملَيِن ۖ لَِمن أَراَد أَن ُيتِمه الره

َعلَيِھما ۗ ۚۚ َوَعلَى الواِرِث ِمثُل ٰذلَِك ۗ َفإِن أَرادا فِصااًل َعن َتراٍض ِمنُھما َوَتشاُوٍر َفال ُجناَح  ُوسَعھا ۚ ال ُتضاره ٰولَِدةٌ بَِولَِدها َوال َمولوٌد لَُه بَِولَِدہِ 

َ وَ  قُوا َّللاه َ َوإِن أََردُتم أَن َتسَترِضعوا أَوٰلَدُكم َفال ُجناَح َعلَيُكم إِذا َسلهمُتم ما ءاَتيُتم بِالَمعروِف ۗ َواته  |1:111|بِما َتعَملوَن َبصيٌر  اعلَموا أَنه َّللاه

چاہئے اور جس کا بچہ ہے اس  یکرن یمدت پور یاپنے بچوں کو پورے دو برس اس کے لئے جو دوده ک يںدوده پالئ يںاور مائ

جائے  ياجان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر ماں کو ضرر نہ د یپر عورتوں کا کھانا پہننا ہے حسب دستور کس

والد کو اور جو ا یماں ضرر نہ دے اپنے بچہ کو اور نہ اوالد واال اپن يااوالد سے  یک اس اس کے بچہ سے اور نہ اوالد والے کو

تو  يںرضا اور مشورے سے دوده چھڑانا چاہ یواجب ہے پھر اگر ماں باپ دونوں آپس ک یہ يساا یباپ کا قائم مقام ہے اس پر بھ

ٹھہرا تھا  يناجب کہ جو د يںتم پر مضائقہ نہ یپلواؤ تو بھ ودهسے اپنے بچوں کو د يوںاور اگر تم چاہو کہ دائ يںان پر گناہ نہ

 |1:111|رہا ہے،  يکھادا کردو، اور َّللا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ َّللا تمہارے کام د يںساتھ انہکے  یبھالئ

َفَعلَن فى أَنفُِسِھنه َجلَُھنه َفال ُجناَح َعلَيُكم فيما َوالهذيَن ُيَتَوفهوَن ِمنُكم َوَيَذروَن أَزٰوًجا َيَتَربهصَن بِأَنفُِسِھنه أَرَبَعَة أَشُھٍر َوَعشًرا ۖ َفإِذا َبلَغَن أَ 

ُ بِما َتعَملوَن َخبيٌر   |1:111|بِالَمعروِف ۗ َوَّللاه

ہوجائے تو  یعدت پور یتو جب ان ک يںدس دن اپن ے آپ کو روکے رہ ينےوہ چار مہ يںچھوڑ يبياںاور ب يںجو مر يںاور تم م

خبر ہے،  یاور َّللا کو تمہارے کاموں ک يں،ق شرع کرمواف يںاپنے معاملہ م يںجو عورت يںاس کام م يںتم پر مؤاخذہ نہ! يواے وال

|1:111| 



ُكم َسَتذُكر ُ أَنه ضُتم بِِه ِمن ِخطَبِة النِّساِء أَو أَكَننُتم فى أَنفُِسُكم ۚ َعلَِم َّللاه ا إاِّل أَن َتقولوا َوال ُجناَح َعلَيُكم فيما َعره وَنُھنه َوٰلِكن ال ُتواِعدوُهنه ِسّرً

َ َيعلَُم ما فى أَنفُِسُكم َفاحَذروہُ  َقواًل َمعروًفا ۚ َ َغفوٌر َحليٌم َوال َتعِزموا ُعقَدَة النِّكاِح َحّتٰى َيبلَُغ الِكٰتُب أََجلَُه ۚ َواعلَموا أَنه َّللاه  ۚ َواعلَموا أَنه َّللاه

|1:111| 

چھپا رکھو َّللا جانتا ہے کہ اب تم  يںاپنے دل م ياد و  يامجو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پ يںاس بات م يںاور تم پر گناہ نہ

 یگرہ پک یمعروف ہے، اور نکاح ک يںبات کہو جو شرع م یکہ اتن يہوعدہ نہ کر رکھو مگر  يہکرو گے ہاں ان سے خف ياد یان ک

ے ڈرو اور جان لو جانتا ہے تو اس س یکو نہ پہنچ لے اور جان لو کہ َّللا تمہارے دل ک يعادم یحکم اپن وانہ کرو جب تک لکھا ہ

 |1:111|کہ َّللا بخشنے واال حلم واال ہے، 

َقَدُرہُ َوَعلَى الُمقتِِر َقَدُرہُ َمٰتًعا بِالَمعروِف ۖ  ال ُجناَح َعلَيُكم إِن َطلهقُتُم النِّساَء ما لَم َتَمّسوُهنه أَو َتفِرضوا لَُھنه َفريَضًة ۚ َوَمتِّعوُهنه َعلَى الموِسعِ 

 |1:111|ُمحِسنيَن َحقًّا َعلَى ال

ہو اور ان کو کچھ  يامہر مقرر کرل یکوئ ياہو  ياتم عورتوں کو طالق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ ن ہ لگا يںتم پر کچھ مطالبہ نہ

 یواجب ہے بھالئ يہ يزچ یبرتنے کو دو مقدور والے پر اس کے الئق اور تنگدست پر اس کے الئق حسب دستور کچھ برتنے ک

 |1:111|والوں پر 

عفَُو۟ا الهذى بَِيِدِہ ُعقَدةُ النِّكاِح ۚ َوأَن َتعفوا َوإِن َطلهقُتموُهنه ِمن َقبِل أَن َتَمّسوُهنه َوَقد َفَرضُتم لَُھنه َفريَضًة َفنِصُف ما َفَرضُتم إاِّل أَن َيعفوَن أَو يَ 

َ بِ   |1:111|َتعَملوَن َبصيٌر  ماأَقَرُب لِلتهقوٰى ۚ َوال َتنَسُوا الَفضَل َبيَنُكم ۚ إِنه َّللاه

اور ان کے لئے کچھ مہر مقرر کرچکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدها  یاور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طالق دے د

 يناد يادہگرہ ہے اور اے مَردو تمہارا ز ینکاح ک يںہ دے جس کے ہاتھ م يادوہ ز يا يںکچھ چھوڑد يںکہ عورت يہواجب ہے مگر 

 |1:111|رہا ہے  يکھَّللا تمہارے کام د يشکدوسرے پر احسان کو ُبھال نہ دو ب يکا يںم ستر ہے اور آپ يکسے نزد يزگاریپرہ

ِ ٰقنِتيَن  لٰوِة الُوسطٰى َوقوموا ّلِِله لَٰوِت َوالصه  |1:112|ٰحفِظوا َعلَى الصه

 |1:112|ور ادب سے اور کھڑے ہو َّللا کے حض ینماز ک یک يچاور ب یکرو سب نمازوں ک ینگہبان

َ َكما َعلهَمُكم ما لَم َتكونوا َتعلَموَن   |1:112|َفإِن ِخفُتم َفِرجااًل أَو ُركباًنا ۖ َفإِذا أَِمنُتم َفاذُكُروا َّللاه

جو تم نہ  يااس نے سکھا يساکرو ج ياد یسے ہو تو َّللا ک ينانبن پڑے پھر جب اطم يسےسوار ج يا يادہہو تو پ يںپھر اگر خوف م

 |1:112|انتے تھے، ج



ًة أِلَزٰوِجِھم َمٰتًعا إِلَى الَحوِل َغيَر إِخراٍج ۚ َفإِن َخَرجنَ  َفال ُجناَح َعلَيُكم فى ما َفَعلَن فى أَنفُِسِھنه ِمن  َوالهذيَن ُيَتَوفهوَن ِمنُكم َوَيَذروَن أَزٰوًجا َوِصيه

ُ َعزيٌز َحكيٌم   |1:112|َمعروٍف ۗ َوَّللاه

بے نکالے  یک ينےسال بھر تک نان نفقہ د يںکرجائ يتعورتوں کے لئے وص یوہ اپن يں،چھوڑ جائ يبياںاور ب يںرم يںاور جو تم م

اور َّللا غالب حکمت  يا،مناسب طور پر ک يںجو انہوں نے اپنے معاملہ م يںتو تم پر اس کا مؤاخذہ نہ يںپھر اگر وہ خود نکل جائ

 |1:112|واال ہے، 

قيَن  َولِلُمَطلهٰقِت َمٰتعٌ   |1:111|بِالَمعروِف ۖ َحقًّا َعلَى الُمته

 |1:111|پر،  يزگاروںواجب ہے پرہ يہمناسب طور پر نان و نفقہ ہے،  یکے لئے بھ يوںاور طالق وال

ُ لَُكم ءاٰيتِِه لََعلهُكم َتعقِلوَن   |1:111|َكٰذلَِك ُيَبيُِّن َّللاه

 |1:111|سمجھ ہو،  يںتمہ يںکہ کہ يتيںآ یکرتا ہے تمہارے لئے اپن يانب يونہیَّللا 

ُ موتوا ُثمه أَحٰيُھم ۚ إِ  َ لَذو َفضٍل َعلَى الّناِس َوٰلِكنه أَكَثَر الّناِس ۞ أَلَم َتَر إِلَى الهذيَن َخَرجوا ِمن ِدٰيِرِهم َوُهم أُلوٌف َحَذَر الَموِت َفقاَل لَھُُم َّللاه نه َّللاه

 |1:111|ال َيشُكروَن 

جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو َّللا نے ان سے  يںتھا انہ يکھانے نہ د تم يااے محبوب ک

 |1:111| يںَّللا لوگوں پر فضل کرنے واال ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہ يشکب يا،زندہ فرماد يںمرجاؤ پھر انہ يافرما

َ َسميعٌ  ِ َواعلَموا أَنه َّللاه  |1:111|َعليٌم  َوٰقتِلوا فى َسبيِل َّللاه

 |1:111|اور جان لو کہ َّللا سنتا جانتا ہے،  يںراہ م یاور لڑو َّللا ک

ُط َوإِلَيِه تُ  ُ ُ َيقبُِض َوَيبص  َ َقرًضا َحَسًنا َفُيٰضِعَفُه لَُه أَضعاًفا َكثيَرًة ۚ َوَّللاه  |1:111|رَجعوَن َمن َذا الهذى ُيقِرُض َّللاه

 یک یاس يںکرتا ہے اور تمہ يشاور کشائ یجو َّللا کو قرض حسن دے تو َّللا اس کے لئے بہت گُنا بڑها دے اور َّللا تنگ یہے کوئ

 |1:111|طرف پھر جانا، 



ِ أَلَم َتَر إِلَى الَمََلِ ِمن َبنى إِسٰرءيَل ِمن َبعِد موسٰى إِذ قالوا لَِنبِىٍّ لَُھُم ابَعث لَنا َملًِكا ُنٰقتِل فى َسبيِل   ۖ قاَل َهل َعَسيُتم إِن ُكتَِب َعلَيُكُم القِتاُل أاَّل َّللاه

ِ َوَقد   ُتٰقتِلوا ۖ قالوا َوما لَنا أاَّل ُنٰقتَِل فى َسبيِل َّللاه
ٰ
ُ َعليٌم بِالّظ لِميَن أُخِرجنا ِمن ِدٰيِرنا َوأَبنائِنا ۖ َفلَّما ُكتَِب َعلَيِھُم القِتاُل َتَولهوا إاِّل َقلياًل ِمنُھم ۗ َوَّللاه

|1:111| 

 يےسے بولے ہمارے ل يغمبرپ يککے بعد ہوا جب اپنے ا یٰ گروہ کو جو موس يککے ا يلاسرائ یبن يکھاتم نے نہ د ياک! اے محبوب

جائے تو  ياکہ تم پر جہاد فرض ک يںہ يسےتمہارے انداز ا ياک يانے فرما ینب يں،لڑ يںراہ م یبادشاہ کہ ہم خدا ک يککھڑا کردو ا

اوالد سے تو پھر جب  یاپنے وطن اور اپن يںحاالنکہ ہم نکالے گئے ہ يںنہ لڑ يںراہ م یا ہوا کہ ہم َّللا کيک يںپھر نہ کرو، بولے ہم

 |1:111|کے تھوڑے اور َّللا خوب جانتا ہے ظالموں کو،  يںگئے مگر ان م يرمنہ پھ ياگ ياان پر جہاد فرض ک

ُھم إِنه  َ َقد َبَعَث لَُكم طالوَت َملًِكا ۚ قالوا أَّنٰى َيكوُن لَُه الُملُك َعلَينا َوَنحُن أََحقُّ بِالُملِك ِمنُه َولَم ُيؤتَ  َوقاَل لَُھم َنبِيُّ َ َّللاه  َسَعًة ِمَن الماِل ۚ قاَل إِنه َّللاه

ُ ُيؤتى ُملَكُه َمن اصَطفٰىُه َعلَيُكم َوزاَدہُ َبسَطًة فِى الِعلِم َوالِجسمِ  ُ ٰوِسٌع َعليٌم  ۚۖ َوَّللاه  |1:111|َيشاُء ۚ َوَّللاه

 یہوگ يونکرک یہے بولے اسے ہم پر بادشاہ يجاَّللا نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھ يشکب يانے فرما یاور ان سے ان کے نب

اور  ياپر چن لاسے َّللا نے تم  يافرما یگئ ید يںوسعت نہ یبھ يںاور اسے مال م يںسلطنت کے مستحق ہ يادہاور ہم اس سے ز

 |1:111|اور َّللا اپنا ملک جسے چاہ ے دے اور َّللا وسعت واال علم واال ہے  ید زيادہ یکشادگ يںاسے علم اور جسم م

ٌة ِمّما َتَرَك ءا ُكم َوَبقِيه ُھم إِنه ءاَيَة ُملِكِه أَن َيأتَِيُكُم الّتابوُت فيِه َسكيَنٌة ِمن َربِّ َوءاُل ٰهروَن َتحِملُُه الَمٰلئَِكُة ۚ إِنه فى ٰذلَِك ُل موسٰى َوقاَل لَُھم َنبِيُّ

 |1:112|َلءاَيًة لَُكم إِن ُكنُتم ُمؤِمنيَن 

طرف  یتمہارے رب ک يںہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس م يہ ینشان یک یبادشاہ یاس ک يانے فرما یاور ان سے ان کے نب

گے اسے فرشتے،  يںاٹھاتے الئ ی او ر معزز ہارون کے ترکہ ک ٰیمعزز موس يزيںچ یہوئ یہے اور کچھ بچ ينسے دلوں کا چ

 |1:112|رکھتے ہو،  يمانہے تمہارے لئے اگر ا ینشان یبڑ يںاس م يشکب

َ ُمبَتليُكم بَِنَھٍر َفَمن َشِرَب ِمنُه َفلَيَس ِمّنى َوَمن لَم َيطَعمُه فَ  ُه مِ َفلَّما َفَصَل طالوُت بِالُجنوِد قاَل إِنه َّللاه ّنى إاِّل َمِن اغَتَرَف ُغرَفًة بَِيِدِہ ۚ َفَشِربوا إِنه

ِ َكم ِمن فَِئٍة ِمنُه إاِّل َقلياًل ِمنُھم ۚ َفلَّما جاَوَزہُ ُهَو َوالهذيَن ءاَمنوا َمَعُه قالوا ال طاَقَة لََنا الَيوَم بِجالوَت َوُجنوِدہِ  ُھم ُمٰلقُوا َّللاه  ۚ قاَل الهذيَن َيُظّنوَن أَنه

بِريَن  َقليلَةٍ 
ُ َمَع الّصٰ ِ ۗ َوَّللاه  |1:112|َغلََبت فَِئًة َكثيَرًة بِإِذِن َّللاه

پئے  ینہر سے آزمانے واال ہے تو جو اس کا پان يکا يںَّللا تمہ يشکپھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا بوال ب

مگر تھوڑوں نے  ياھ سے لے لے تو سب نے اس سے پچلُو اپنے ہات يکہے مگر وہ جو ا يراوہ م يئےاور جو نہ پ يںنہ يراوہ م

 یجالوت اور اس کے لشکروں ک يںآج طاقت نہ يںنہر کے پار گئے بولے ہم م لمانپھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مس

گروہ پر َّللا کے حکم سے، اور َّللا صابروں کے  يادہہے ز یتھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئ يقينَّللا سے ملنے کا  يںبولے وہ جنہ

 |1:112|ساتھ ہے 

نا أَفِرغ َعلَينا َصبًرا َوَثبِّت أَقداَمنا َوانُصرنا َعلَى الَقوِم الٰكفِرينَ   |1:112| َولَّما َبَرزوا لِجالوَت َوُجنوِدِہ قالوا َربه



اور ہمارے پاؤں جمے رکھ  يلہم پر صبر انڈاے رب ہمارے  یپھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے عرض ک

 |1:112|مدد کر،  یکافر لوگوں پرہمار

ِ َوَقَتَل داو ِ الّناَس َبعَضُھم بَِبعٍض لََفسَ  ۥدُ َفَھَزموُهم بِإِذِن َّللاه ُ الُملَك َوالِحكَمَة َوَعلهَمُه ِمّما َيشاُء ۗ َولَوال َدفُع َّللاه َدِت األَرُض جالوَت َوءاتٰىُه َّللاه

َ ذو َفضٍل َعلَى الٰعلَميَن   |1:111|َوٰلِكنه َّللاه

 یداؤد نے جالوت کو اور َّللا نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائ ياَّللا کے حکم سے، اور قتل ک ياتو انہوں نے ان کو بھگا د

وجائے مگر َّللا سارے تباہ ہ ينبعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زم يںاور اگر َّللا لوگوں م يااور اسے جو چاہا سکھا

1:111|جہان پر فضل کرنے واال ہے،  | 

ِ َنتلوها َعلَيَك بِالَحقِّ ۚ َوإِنهَك لَِمَن الُمرَسليَن   |1:111|تِلَك ءاٰيُت َّللاه

 |1:111|ہو۔  يںاور تم بےشک رسولوں م يں،پڑهتے ہ يکٹھ يککہ ہم اے محبوب تم پر ٹھ يںہ يتيںآ یَّللا ک يہ

ُسُل  ُ ۖ َوَرَفَع َبعَضُھم َدَرٰجٍت ۚ َوءاَتينا عيَسى ابَن َمرَيَم الَبيِّ ۞ تِلَك الرُّ لنا َبعَضُھم َعلٰى َبعٍض ۘ ِمنُھم َمن َكلهَم َّللاه دٰنُه بِروِح القُُدِس ۗ َفضه ٰنِت َوأَيه

ٰنُت َوٰلكِ  ُ َما اقَتَتَل الهذيَن ِمن َبعِدِهم ِمن َبعِد ما جاَءتُھُم الَبيِّ ُ َما اقَتَتلوا َوٰلِكنه َولَو شاَء َّللاه ِن اخَتلَفوا َفِمنُھم َمن ءاَمَن َوِمنُھم َمن َكَفَر ۚ َولَو شاَء َّللاه

َ َيفَعُل ما ُيريُد   |1:111|َّللاه

وہ ہے جسے سب پر  یاور کوئ ياسے َّللا نے کالم فرما یکس يںان م ياکو دوسرے پر افضل ک يکا يںکہ ہم نے ان م يںرسول ہ يہ

اور َّللا چاہتا تو ان کے  یمدد ک یروح سے اس ک يزہاور پاک يںد ياںنشان یکو کھل يسیٰ ع يٹےکے ب يماور ہم نے مر ياکدرجوں بلند 

پر رہا اور  يمانا یکوئ يںوہ مختلف ہوگئے ان م يکنل يںآچک ياںنشان ینہ اس کے کہ ان کے پاس کھل نہ لڑتے يںبعد والے آپس م

 |1:111|اور َّللا چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر َّللا جو چاہے کرے  ياکافر ہوگ یکوئ

َھا الهذيَن ءاَمنوا أَنفِقوا ِمّما َرَزقٰنُكم ِمن َقبِل أَن َيأتَِى َيوٌم ال َبيٌع فيِه َوال ُخلهٌة َوال َشٰفَعٌة ۗ  لِموَن ٰيأَيُّ
ٰ
 |1:111|َوالٰكفِروَن ُهُم الّظ

و فروخت ہے اور نہ  يدنہ خر يںسے خرچ کرو وہ دن آنے سے پہلے جس م يںم يئےرے دہما يںراہ م یَّللا ک! والو يماناے ا

 |1:111| يںظالم ہ یاور نہ شفاعت، اور کافر خود ہ یکافروں کے لئے دوست

ٰمٰوِت َوما فِى  ُ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو الَحىُّ الَقّيوُم ۚ ال َتأُخُذہُ ِسَنٌة َوال َنوٌم ۚ لَُه ما فِى السه األَرِض ۗ َمن َذا الهذى َيشَفُع ِعنَدہُ إاِّل بِإِذنِِه ۚ َيعلَُم ما َبيَن َّللاه

ٰمٰوِت َواألَرَض ۖ َوال َيـٔوُدہُ ِحفُظُھما ۚ َوُهَو الَعلِىُّ الَعظيُم  أَيديِھم َوما َخلَفُھم ۖ َوال ُيحيطوَن بَِشءٍء ِمن ِعلِمِه إاِّل  ُه السه بِما شاَء ۚ َوِسَع ُكرِسيُّ

|1:111| 

کا ہے جو کچھ  یاس يندوہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے واال اسے نہ اونگھ آئے نہ ن يںمعبود نہ یَّللا ہے جس کے سوا کوئ

اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان  يرسفارش کرے بغ يہاںوہ کون ہے جو اس کے  يںم ينہے اور جو کچھ زم يںآسمانوں م



سمائے  يںم یکرس یسے مگر جتنا وہ چاہے اس ک يںپاتے اس کے علم م يںوہ نہ ورا يچھےکے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پ

 |1:111|واال  یہے بلند بڑائ یاور وہ ینگہبان یان ک يںنہ یاور اسے بھار ينہوئے آسمان اور زم

غوِت َوُيؤِمن 
ٰ
شُد ِمَن الَغىِّ ۚ َفَمن َيكفُر بِالّط َن الرُّ ُ َسميٌع َعليٌم ال إِكراَہ فِى الّديِن ۖ َقد َتَبيه ِ َفَقِد اسَتمَسَك بِالُعرَوِة الُوثقٰى اَل انفِصاَم لَھا ۗ َوَّللاه بِاّلِله

|1:111| 

الئے اس  يمانکو نہ مانے اور َّللا پر ا يطانسے تو جو ش یراہ گمراہ يکہے ن یخوب جدا ہوگئ يشکب يںم يند يںنہ یکچھ زبردست

 |1:111|اور َّللا سنتا جانتا ہے،  يں،کھلنا نہ یجسے کبھ یمحکم گرہ تھام ینے بڑ

غوُت ُيخرِ 
ٰ
لُٰمِت إِلَى الّنوِر ۖ َوالهذيَن َكَفروا أَولِياُؤُهُم الّط ُ َولِىُّ الهذيَن ءاَمنوا ُيخِرُجھُم ِمَن الظُّ لُٰمِت ۗ أُوٰلئَِك أَصٰحُب َّللاه جوَنُھم ِمَن الّنوِر إِلَى الظُّ

 |1:111|الّناِر ۖ ُهم فيھا ٰخلِدوَن 

نور سے  يںوہ انہ يںہ يطانش يتیطرف نکلتا ہے، اور کافروں کے حما یسے نور ک يريوںانده يںہے مسلمانوں کا انہ ی والَّللا

 |1:111|رہنا،  يںاس م يشہہم يںانہ يںلوگ دوزخ والے ہ يہی يںطرف نکالتے ہ یک يريوںانده

ُ  ۦمَ أَلَم َتَر إِلَى الهذى حاجه إِبٰرہ ِه أَن ءاتٰىُه َّللاه َى الهذى ُيحء ۦمُ  الُملَك إِذ قاَل إِبٰرہفى َربِّ َ  ۦمُ َوأُميُت ۖ قاَل إِبٰرہ ۦَوُيميُت قاَل أَن۠ا أُحء ۦَربِّ َفإِنه َّللاه

لِميَن  لهذىَيأتى بِالشهمِس ِمَن الَمشِرِق َفأِت بِھا ِمَن الَمغِرِب َفُبِھَت ا
ٰ
ُ ال َيھِدى الَقوَم الّظ  |1:112|َكَفَر ۗ َوَّللاه

 ید یاس پر کہ َّللا نے اسے بادشاہ يںسے جھگڑا اس کے رب کے بارے م يمتھا اسے جو ابراہ يکھاتم نے نہ د ياک! محبوب اے

تو َّللا سورج کو  يانے فرما يمِجالتا اور مارتا ہوں ابراہ يںرب وہ ہے جو ِجالتا اور مارتا ہے بوال م يرانے کہا کہ م يمجبکہ ابراہ

دکھاتا ظالموں کو،  يںسے لے آ تو ہوش اڑ گئے کافروں کے، اور َّللا راہ نہ( مغرب)و اس کو پچھم ت ےس( مشرق)التا ہے پورب 

|1:112| 

ُ ِم۟اَئَة عاٍم ُثمه َبَعَثهُ  ۦأَو َكالهذى َمره َعلٰى َقرَيٍة َوِهَى خاِوَيٌة َعلٰى ُعروِشھا قاَل أَّنٰى ُيحء ُ َبعَد َموتِھا ۖ َفأَماَتُه َّللاه  قاَل َكم لَبِثَت ۖ قاَل لَبِثُت  ٰۖهِذِہ َّللاه

ه ۖ َوانُظر إِلٰى ِحماِرَك َولَِنجَعلََك ءاَيًة لِلّناِس ۖ َوانُظر إِلَى  ُظرَيوًما أَو َبعَض َيوٍم ۖ قاَل َبل لَبِثَت ِم۟اَئَة عاٍم َفان إِلٰى َطعاِمَك َوَشرابَِك لَم َيَتَسنه

َ َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر الِعظاِم َكيَف ُننِشُزها ُثمه َنكسوها لَحمً  َن لَُه قاَل أَعلَُم أَنه َّللاه  |1:112|ا ۚ َفلَّما َتَبيه

ِجالئے گا َّللا اس  يونکرچھتوں پر بوال اسے ک یاپن یتھ یپڑ( یمسمار ہوئ) یپر اور وہ ڈهئ یبست يکطرح جو گزرا ا یاس ک يا

 يادن بھر ٹھہرا ہوں گا  یکتنا ٹھہرا، عرض ک يہاںتو  يافرما يا،موت کے بعد تو َّللا نے اسے مردہ رکھا سو برس پھر زندہ کرد یک

 يکھاور اپنے گدهے کو د ياکہ اب تک بو نہ ال يکھکو د یسو برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پان ھےتج يںنہ ياکچھ کم، فرما

 يونکرک يکھکو د يوںاور ان ہڈ يںکر یاس لئے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشان يہاور  يںتک سالمت نہ رہ ياںہڈ یکہ جس ک

خوب جانتا ہوں کہ َّللا سب کچھ کرسکتا  يںبوال م يااس پر ظاہر ہوگ معاملہ يہجب  يںگوشت پہناتے ہ يںپھر انہ يتےاٹھان د يںہم انہ

 |1:112|ہے، 



يرِ  َربِّ  ۦمُ َوإِذ قاَل إِبٰرہ  َفُصرُهنه إِلَيَك ُثمه اجَعل أَِرنى َكيَف ُتحِى الَموتٰى ۖ قاَل أََولَم ُتؤِمن ۖ قاَل َبلٰى َوٰلِكن لَِيطَمئِنه َقلبى ۖ قاَل َفُخذ أَرَبَعًة ِمَن الطه

َ َعزيزٌ  َواعلَم َعلٰى ُكلِّ َجَبٍل ِمنُھنه ُجزًءا ُثمه ادُعُھنه َيأتيَنَك َسعًيا ۚ  |1:112|َحكيٌم  أَنه َّللاه

 یعرض ک يںنہ يقينتجھے  ياک يامردے ِجالئے گا فرما يونکرمجھے دکھا دے تو ک يرےنے اے رب م يمابراہ یاور جب عرض ک

 يکتو اچھا، چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہاللے پھر ان کا ا يادل کو قرار آجائے فرما يرےچاہتا ہوں کہ م يہمگر  يںنہ يوںک يقين

گے پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کہ َّللا غالب حکمت واال  يںپاس چلے آئ يرےبال وہ ت يںانہ رہاڑ پر رکھ دے پھٹکڑا ہر پ يکا

 |1:112|ہے 

ٍة أَنَبَتت َسبَع َسنابَِل فى ُكلِّ ُسنُبلٍَة ِم۟اَئُة حَ  ِ َكَمَثِل َحبه ُ َمَثُل الهذيَن ُينفِقوَن أَمٰولَُھم فى َسبيِل َّللاه ٍة ۗ َوَّللاه ُ ٰوِسٌع َعليٌم به ُيٰضِعُف لَِمن َيشاُء ۗ َوَّللاه

|1:111| 

سو دانے اور  يںہر بال م يںسات بال يںطرح جس نے اگائ یاس دانہ ک يںخرچ کرتے ہ يںراہ م یکہاوت جو اپنے مال َّللا ک یان ک

 |1:111|بڑهائے جس کے لئے چاہے اور َّللا وسعت واال علم واال ہے،  يادہز یَّللا اس سے بھ

ا َوال أًَذى ۙ لَھُم أَجُرُهم ِعنَد َربِّ  ِ ُثمه ال ُيتبِعوَن ما أَنَفقوا َمّنً  |1:111|ِھم َوال َخوٌف َعلَيِھم َوال ُهم َيحَزنوَن الهذيَن ُينفِقوَن أَمٰولَُھم فى َسبيِل َّللاه

ان کے رب ( انعام) يگان کا ن يںد يفنہ تکل يںنہ احسان رکھ يچھےپ يئےپھر د يںخرچ کرتے ہ يںراہ م یوہ جو اپنے مال َّللا ک

 |1:111|ہو نہ کچھ غم،  يشہنہ کچھ اند يںکے پاس ہے اور انہ

ُ َغنِىٌّ َحليٌم   |1:111|۞ َقوٌل َمعروٌف َوَمغفَِرةٌ َخيٌر ِمن َصَدَقٍة َيتَبُعھا أًَذى ۗ َوَّللاه

 |1:111|اور َّللا بے پراہ حلم واال ہے، سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو  يراتبات کہنا اور درگزر کرنا اس خ یاچھ

َھا الهذيَن ءاَمنوا ال ُتبِطلوا َصَدٰقتُِكم بِالَمنِّ َواألَذٰى َكالهذى ُينفُِق مالَُه ِرئاَء الّناِس َوال ُيؤِمُن بِ  ِ َوالَيوِم الءاِخِر ۖ َفَمَثلُُه َكَمَثِل َصفواٍن َعلَيِه ٰيأَيُّ اّلِله

ُ ال َيھِدى الَقوَم الٰكفِريَن  َتَرَكُه َصلًدا ۖ ال َيقِدروَن َعلىٰ ُتراٌب َفأَصاَبُه وابٌِل فَ   |1:111|َشءٍء ِمّما َكَسبوا ۗ َوَّللاه

طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے  یدے کر اس ک يذاوالوں اپنے صدقے باطل نہ کردو احسان رکھ کر اور ا يماناے ا

ہے اب اس پر زور  یچٹان کہ اس پر مٹ يکا يسےہے ج يسیکہاوت ا یالئے، تو اس کنہ  يمانپر ا يامتخرچ کرے اور َّللا اور ق

 يتا،د يںگے، اور َّللا کافروں کو راہ نہ يںپر قابو نہ پائ يزچ یسے کس یکمائ یچھوڑا اپن پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر یکا پان

|1:111| 

ٍة بَِربَوٍة أَصاَبھا وابٌِل َفـٔاَتت أُُكلَھا ِضعَفيِن َفإِن لَم ُيِصبھا وابِ َوَمَثُل الهذيَن ُينفِقوَن أَمٰولَھُُم ابتِغاَء َمرضاِت  ِ َوَتثبيًتا ِمن أَنفُِسِھم َكَمَثِل َجنه ٌل َّللاه

ُ بِما َتعَملوَن َبصيٌر   |1:111|َفَطلٌّ ۗ َوَّللاه



ہے جو بھوڑ  یس یانے کو اس باغ کاور اپنے دل جم يںخرچ کرتے ہ يںرضا چاہنے م یکہاوت جو اپنے مال َّللا ک یاور ان ک

ہے اور َّللا  یاسے نہ پہنچے تو اوس کاف ينھپھر اگر زور کا م ياال يوےپڑا تو ُدونے م یپر ہو اس پر زور کا پان( ينزم يلیرت)

 |1:111|رہا ہے  يکھتمہارے کام د

ٌة ِمن َنخيٍل َوأَعناٍب َتجرى ِمن تَ  ٌة ُضَعفاُء َفأَصاَبھا أََيَودُّ أََحُدُكم أَن َتكوَن لَُه َجنه يه َمٰرِت َوأَصاَبُه الِكَبُر َولَُه ُذرِّ حتَِھا األَنٰھُر لَُه فيھا ِمن ُكلِّ الثه

روَن  ُ لَُكُم الءاٰيِت لََعلهُكم َتَتَفكه  |1:111|إِعصاٌر فيِه ناٌر َفاحَتَرَقت ۗ َكٰذلَِك ُيَبيُِّن َّللاه

اس کے  يںبہت ياںند يچےباغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا جس کے ن يکپاس ا اسے پسند رکھے گا کہ اس کے یکوئ يںتم م ياک

آگ  يںبگوال جس م يکاس پر ا ياتو آ يںاور اس کے ناتوان بچے ہ ياہر قسم کے پھلوں سے ہے اور اسے بڑهاپا آ يںلئے اس م

 |1:111|لگاؤ  يانتم ده يںکہ کہ يتيںآ یتم سے اپن کرتا ہے َّللا يانب یہ يساا ياتو جل گ یتھ

ُموا الَخبيثَ  ٰبِت ما َكَسبُتم َوِمّما أَخَرجنا لَُكم ِمَن األَرِض ۖ َوال َتَيمه َھا الهذيَن ءاَمنوا أَنفِقوا ِمن َطيِّ  ِمنُه ُتنفِقوَن َولَسُتم بِـٔاِخذيِه إاِّل أَن ُتغِمضوا ٰيأَيُّ

َ َغنِىٌّ َحميٌد   |1:111|فيِه ۚ َواعلَموا أَنه َّللاه

سے نکاال اور خاص ناقص کا  ينسے جو ہم نے تمہارے لئے زم يںسے کچھ دو اور اس م يںم يوںپاک کمائ یاپن! والو مانياے ا

نہ کرو اور جان رکھو کہ َّللا بے  یچشم پوش يںملے تو نہ لوگے جب تک اس م يںسے اور تمہ يںارادہ نہ کرو کہ دو تو اس م

 |1:111|ہے۔  ياپروانہ سراہا گ

يٰطُن يَ  ُ ٰوِسٌع َعليٌم الشه ُ َيِعُدُكم َمغفَِرًة ِمنُه َوَفضاًل ۗ َوَّللاه  |1:112|ِعُدُكُم الَفقَر َوَيأُمُرُكم بِالَفحشاِء ۖ َوَّللاه

کا اور َّللا تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا اور َّللا  يائیہے بے ح يتاکا اور حکم د یدالتا ہے محتاج يشہاند يںتمہ يطانش

 |1:112|علم واال ہے، وسعت و اال 

ُر إاِّل أُولُوا األَلٰبِب  كه  |1:112|ُيؤتِى الِحكَمَة َمن َيشاُء ۚ َوَمن ُيؤَت الِحكَمَة َفَقد أوتَِى َخيًرا َكثيًرا ۗ َوما َيذه

 |1:112|مانتے مگر عقل والے،  يںنہ يحتاور نص ی،مل یاسے بہت بھالئ یہے جسے چاہے اور جسے حکمت مل يتاَّللا حکمت د

لِميَن ِمن أَنصاٍر 
ٰ
َ َيعلَُمُه ۗ َوما لِلّظ  |1:112|َوما أَنَفقُتم ِمن َنَفَقٍة أَو َنَذرُتم ِمن َنذٍر َفإِنه َّللاه

 |1:112| يں،مددگار نہ یخبر ہے اور ظالموں کا کوئ یمنت مانو َّللا کو اس ک يااور تم جو خرچ کرو 

َدٰقِت َفنِِعّما ِهَى ۖ َوإِن ُ بِما َتعَملوَن َخبيٌر  إِن ُتبُدوا الصه ـٔاتُِكم ۗ َوَّللاه  |1:111|ُتخفوها َوُتؤتوَها الفَُقراَء َفُھَو َخيٌر لَُكم ۚ َوُيَكفُِّر َعنُكم ِمن َسيِّ



 يںتمہارے لئے سب سے بہتر ہے اور اسم يہکو دو  يروںبات ہے اور اگر چھپا کر فق یاچھ یہ يادو تو وہ ک يہاعالن يراتاگر خ

 |1:111|خبر ہے،  یگے، اور َّللا کو تمہارے کاموں ک يںتمہارے کچھ گناہ گھٹ

َ َيھدى َمن َيشاُء ۗ َوما ُتنفِقوا ِمن َخيٍر َفِِلَنفُِسُكم ۚ َوما ُتنفِقوَن إاِله  ِ ۚ َوما ُتنفِقوا ِمن َخيٍر ُيَوفه ۞ لَيَس َعلَيَك ُهدٰىُھم َوٰلِكنه َّللاه ابتِغاَء َوجِه َّللاه

 |1:111|يُكم َوأَنُتم ال ُتظلَموَن إِلَ 

 يںبھال ہے اور تمہ یدو تو تمہارا ہ يزچ یہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو اچھ يتاہاں َّللا راہ د يں،تمہارے ذمہ الزم نہ يناراہ د يںانہ

جاؤ گے،  يئےد پورا ملے گا اور نقصان نہ يںچاہنے کے لئے، اور جو مال دو تمہ یمرض یمگر َّللا ک يںخرچ کرنا مناسب نہ

|1:111| 

عَ  ِ ال َيسَتطيعوَن َضرًبا فِى األَرِض َيحَسُبُھُم الجاِهُل أَغنِياَء ِمَن الته فُِّف َتعِرفُُھم بِسيٰمُھم ال َيسـَٔلوَن الّناَس لِلفَُقراِء الهذيَن أُحِصروا فى َسبيِل َّللاه

َ بِِه َعلي  |1:111|ٌم إِلحاًفا ۗ َوما ُتنفِقوا ِمن َخيٍر َفإِنه َّللاه

ان  يںتونگر سمجھے بچنے کے سبب تو انہ يںسکتے نادان انہ يںچل نہ يںم ينروکے گئے زم يںکے لئے جو راہ خدا م يروںان فق

کرو َّللا اسے جانتا ہے،  يراتکرتے کہ گڑ گڑانا پڑے اور تم جو خ يںصورت سے پہچان لے گا لوگوں سے سوال نہ یک

|1:111| 

ِھم َوال َخوٌف َعلَيِھم َوال ُهم َيحَزنوَن الهذيَن ُينفِقوَن  ا َوَعالنَِيًة َفلَُھم أَجُرُهم ِعنَد َربِّ  |1:111|أَمٰولَُھم بِالهيِل َوالنهھاِر ِسّرً

ہے ان کے رب ( انعام، حصہ) يگچھپے اور ظاہر ان کے لئے ان کا ن يںاور دن م يںرات م يںکرتے ہ يراتوہ جو اپنے مال خ

 |1:111|ہو نہ کچھ غم،  يشہکچھ اندکے پاس ان کو نہ 

ُھم  بٰو۟ا ال َيقوموَن إاِّل َكما َيقوُم الهذى َيَتَخبهُطُه الشهيٰطُن ِمَن الَمسِّ ۚ ٰذلَِك بِأَنه َم الهذيَن َيأُكلوَن الرِّ ُ الَبيَع َوَحره بٰو۟ا ۗ َوأََحله َّللاه َما الَبيُع ِمثُل الرِّ قالوا إِنه

بٰو۟ا ۚ َفَمن ج ِ ۖ َوَمن عاَد َفأُوٰلئَِك أَصٰحُب الّناِر ۖ ُهمالرِّ ِه َفانَتھٰى َفلَُه ما َسلََف َوأَمُرہُ إِلَى َّللاه  |1:111|فيھا ٰخلِدوَن  اَءہُ َموِعَظٌة ِمن َربِّ

ہو  يانے چھو کر مخبوط بناد يبکھڑا ہوتا ہے وہ جسے آس يسےکے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر، ج يامتق يںوہ جو سود کھاتے ہ

سود، تو جسے اس کے رب  ياکو اور حرام ک يعب ياکے مانند ہے، اور َّللا نے حالل ک یتو سود ہ یبھ يعاس لئے کہ انہوں نے کہا ب

 يسیتو اسے حالل ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے اور جو اب ا رہا اور وہ باز یآئ يحتکے پاس سے نص

 |1:111|گے  يںمدتو ں رہ يںوہ اس م ہے یحرکت کرے گا تو وہ دوزخ

ُ ال ُيِحبُّ ُكله َكفّاٍر أَثيٍم  َدٰقِت ۗ َوَّللاه بٰو۟ا َوُيربِى الصه ُ الرِّ  |1:111|َيمَحُق َّللاه

 |1:111|ناشکرا بڑا گنہگار،  یآتا کوئ يںکو اور َّللا کو پسند نہ يراتَّللا ہالک کرتا ہے سود کو اور بڑهاتا ہے خ



ِھم َوال َخوٌف َعلَيِھم وَ إِنه الهذيَن ء كٰوَة لَھُم أَجُرُهم ِعنَد َربِّ لٰوَة َوءاَتُوا الزه لِٰحِت َوأَقاُموا الصه  |1:111|ال ُهم َيحَزنوَن اَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

اور نہ  ان کے رب کے پاس ہے،( انعام) يگان کا ن یاور زکٰوة د یالئے اور اچھے کام کئے اور نماز قائم ک يمانوہ جو ا يشکب

 |1:111|ہو، نہ کچھ غم،  يشہکچھ اند يںانہ

بٰو۟ا إِن ُكنُتم ُمؤِمنيَن  َ َوَذروا ما َبقَِى ِمَن الرِّ قُوا َّللاه َھا الهذيَن ءاَمُنوا اته  |1:112|ٰيأَيُّ

 |1:112|ہے سود اگر مسلمان ہو  يارہ گ یَّللا سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باق! والو يماناے ا

ِ َوَرسولِِه ۖ َوإِن ُتبُتم َفلَُكم ُرءوُس أَمٰولُِكم ال َتظلِموَن َوال ُتظلَموَن َفإِن لَم َتفَعل  |1:112|وا َفأَذنوا بَِحرٍب ِمَن َّللاه

کو  یکا اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو نہ تم کس یکرلو َّللا اور َّللا کے رسول سے لڑائ يقيننہ کرو تو  يساپھر اگر ا

 |1:112|نقصان ہو  يںہ تمہنقصان پہچاؤ ن

قوا َخيٌر لَُكم ۖ إِن ُكنُتم َتعلَموَن   |1:122|َوإِن كاَن ذو ُعسَرٍة َفَنِظَرةٌ إِلٰى َميَسَرٍة ۚ َوأَن َتَصده

تمہارے لئے اور بھال ہے اگر  يناتک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ د یواال ہے تو اسے مہلت دو آسان یاور اگر قرضدار تنگ

 |1:122|جانو 

ِ ۖ ُثمه ُتَوفّٰى ُكلُّ َنفٍس ما َكَسَبت َوُهم ال ُيظلَموَن   |1:121|َواتهقوا َيوًما ُترَجعوَن فيِه إِلَى َّللاه

م نہ اور ان پر ظل یجائے گ یبھرد یپور یکمائ یطرف پھرو گے، اور ہر جان کو اس ک یَّللا ک يںاور ڈرو اس دن سے جس م

 |1:121|ہوگا 

َھا الهذيَن ءاَمنوا إِذا َتداَينُتم بَِديٍن إِلٰى أََجٍل ُمَسّمًى َفاكُتبوہُ ۚ َولَيكُتب َبيَنُكم كاتٌِب بِالَعدِل ۚ  ُ ۚ َفلَيكُتب ٰيأَيُّ َوال َيأَب كاتٌِب أَن َيكُتَب َكما َعلهَمُه َّللاه

 َ ُه َوالَولُيملِِل الهذى َعلَيِه الَحقُّ َولَيتهِق َّللاه ُه َيبَخس ِمنُه َشيـًٔا ۚ َفإِن كاَن الهذى َعلَيِه الَحقُّ َسفيًھا أَو َضعيًفا أَو ال َيسَتطيُع أَن ُيِمله ُهَو َفلُيملِل َولِ   َربه يُّ

ن  َر إِحدٰىُھَما بِالَعدِل ۚ َواسَتشِھدوا َشھيَديِن ِمن ِرجالُِكم ۖ َفإِن لَم َيكونا َرُجلَيِن َفَرُجٌل َوامَرأَتاِن ِممه َھداِء أَن َتِضله إِحدٰىُھما َفُتَذكِّ َترَضوَن ِمَن الشُّ

َھداُء إِذا ما ُدعوا ۚ َوال َتسـَٔموا أَن َتكُتبوہُ َصغيًرا أَو َكبيًرا إِلٰى أََجلِِه ۚ ٰذلُِكم أَ  ٰھَدِة َوأَدنٰى أاَّل األُخرٰى ۚ َوال َيأَب الشُّ ِ َوأَقَوُم لِلشه  قَسُط ِعنَد َّللاه

باَيعُتم ۚ َوال ُيضاره كاتٌِب َوال َشھيٌد ۚ َوإِن َترتابوا ۖ إاِّل أَن َتكوَن تِٰجَرًة حاِضَرًة ُتديروَنھا َبيَنُكم َفلَيَس َعلَيُكم ُجناٌح أاَّل َتكُتبوها ۗ َوأَشِھدوا إِذا تَ 

 ُ َ ۖ َوُيَعلُِّمُكُم َّللاه قُوا َّللاه ُه فُسوٌق بُِكم ۗ َواته ُ بُِكلِّ َشءٍء َعليٌم  ۗ َتفَعلوا َفإِنه  |1:121| َوَّللاه

لکھنے  یکوئ يانکرو تو اسے لکھ لو اور چاہئے کہ تمہارے درم يند ينکا ل يند یمقرر مدت تک کس يکجب تم ا! والو يماناے ا

چاہئے اور  يناہے تو اسے لکھ د ياکہ اسے َّللا نے سکھا يسالکھے اور لکھنے واال لکھنے سے انکار نہ کرے ج يکٹھ يکواال ٹھ



سے کچھ رکھ نہ چھوڑے پھر جس پر  يںجائے اور َّللا سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق م جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھا تا

سے  يںانصاف سے لکھائے، اور دو گواہ کرلو اپنے مردوں م یلکھا نہ سکے تو اس کا ول ياناتواں ہو  ياحق آتا ہے اگر بے عقل 

عورت بھولے تو اس کو  يکا يںان م يںکرو کہ کہ پسند گواہ جن کو يسےا يںمرد اور دو عورت يکو اپھر اگر دو مرد نہ ہوں ت

 یبڑا اس ک ياچھوٹا ہو  يننہ جانو کہ د یاور اسے بھار يںتو آنے سے انکار نہ کر يںدالدے، اور گواہ جب بالئے جائ ياد یدوسر

ہے  يباس سے قر يہ اور یرہے گ يکخوب ٹھ یگواہ يںبات ہے اس م یانصاف ک يادہز يکَّللا کے نزد يہتک لکھت کرلو  يعادم

و  يداور جب خر يںسردست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہ یکہ کوئ يہشبہ نہ پڑے مگر  يںکہ تمہ

اور جو ( ے واال َضرر دے نہ گواہنہ لکھن يا،)جائے، نہ گواہ کو  يالکھنے والے کو َضرر د یفروخت کرو تو گواہ کرلو اور نہ کس

 |1:121|سکھاتا ہے، اور َّللا سب کچھ جانتا ہے،  يںتمہارا فسق ہوگا، اور َّللا سے ڈرو اور َّللا تمہ يہتو  روک يساتم ا

ٰھَدَة ۚ ۞ َوإِن ُكنُتم َعلٰى َسَفٍر َولَم َتِجدوا كاتًِبا َفِرٰهٌن َمقبوَضٌة ۖ َفإِن أَِمَن َبعُضُكم َبعًضا َفلُيَؤدِّ اله  ُه ۗ َوال َتكُتُموا الشه َ َربه ِق َّللاه ِذى اؤُتِمَن أَٰمَنَتُه َولَيته

ُ بِما َتعَملوَن َعليٌم  ُه ءاثٌِم َقلُبُه ۗ َوَّللاه  |1:121|َوَمن َيكُتمھا َفإِنه

ہو تو وہ  ينانکو دوسرے پر اطم کيہوا اور اگر تم ا ياد يںہو قبضہ م( رہن)ہو اور لکھنے واال نہ پاؤ تو ِگرو  يںاور اگر تم سفر م

 ینہ چھپاؤ اور جو گواہ یامانت ادا کردے اور َّللا سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور گواہ یسمجھا تھا اپن ينجسے اس نے ام

 |1:121|دل گنہگار ہے اور َّللا تمہارے کاموں کو جانتا ہے،  چھپائے گا تو اندر سے اسکا

ٰمٰوِت َوما فِى ِ ما فِى السه ُب َمن َيشاُء ۗ  ّلِِله ُ ۖ َفَيغفُِر لَِمن َيشاُء َوُيَعذِّ ُ َعلٰى ُكلِّ  األَرِض ۗ َوإِن ُتبدوا ما فى أَنفُِسُكم أَو ُتخفوہُ ُيحاِسبُكم بِِه َّللاه َوَّللاه

 |1:121|َشءٍء َقديٌر 

چھپاؤ  ياہے  يںم یہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے ج يںم ينہے اور جو کچھ زم يںکا ہے جو کچھ آسمانوں م یَّللا ہ

پر قادر ہے،  يزَّللا تم سے اس کا حساب لے گا تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزادے گا اور َّللا ہر چ

|1:121| 

 ِ ِه َوالُمؤِمنوَن ۚ ُكلٌّ ءاَمَن بِاّلِله سوُل بِما أُنِزَل إِلَيِه ِمن َربِّ ُق َبيَن أََحٍد ِمن ُرُسلِِه ۚ َوقالوا َسِمعنا َوأََطعنا ۖ ءاَمَن الره  َوَمٰلئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه ال ُنَفرِّ

نا َوإِلَيَك الَمصيُر   |1:121|ُغفراَنَك َربه

ل پر رسو یکہتے ہوئے کہ ہم اس کے کس يہکتابوں اور اس کے رسولوں کو  یسب نے مانا َّللا اور اس کے فرشتوں اور اس ک

طرف پھرنا  یہ يریاور ت! ہو اے رب ہمارے یمعاف يریکہ ہم نے سنا اور مانا ت یکرتے اور عرض ک يںفرق نہ يںالنے م يمانا

 |1:121|ہے، 

ُ َنفًسا إاِّل ُوسَعھا ۚ لَھا ما َكَسَبت َوَعلَيھا َما اكَتَسَبت ۗ َربهنا ال ُتؤاِخذنا إِن َنسينا أَو أَخ نا َوال َتحِمل َعلَينا إِصًرا َكما َحَملَتُه َطأال ُيَكلُِّف َّللاه نا ۚ َربه

لنا ما ال طاَقَة لَنا بِِه ۖ َواعُف َعّنا َواغفِر لَنا َوارَحمنا ۚ أَنَت َمو نا َوال ُتَحمِّ  |1:121|لٰىنا َفانُصرنا َعلَى الَقوِم الٰكفِريَن َعلَى الهذيَن ِمن َقبلِنا ۚ َربه

اے  یکمائ یاور اس کا نقصان ہے جو برائ ياطاقت بھر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کما یالتا مگر اس کڈ يںجان پر بوجھ نہ یَّللا کس

تو نے ہم سے اگلوں پر  يسابوجھ نہ رکھ ج یاور ہم پر بھار! اے رب ہمارے يںچُوک يا يںنہ پکڑ اگر ہم بھول يںہم! رب ہمارے



معاف فرمادے اور بخش دے  يںنہ ہو اور ہم( برداشت)سہار  يںہم یہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس ک ورا! رکھا تھا، اے رب ہمارے

 |1:121|مدد دے۔  يںہے۔ تو کافروں پر ہم یٰ اور ہم پر مہر کر تو ہمارا مول

حيِم الم  حٰمِن الره ِ الره  |1:1|بِسِم َّللاه

 |1:1|الم، 

ُ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو الَحىُّ الَقّيوُم   |1:1|َّللاه

 |1:1|آپ زندہ اور ونکا قائم رکھنے واال،  يںپوجا نہ یک یکسَّللا ہے جس کے سوا 

ًقا لِما َبيَن َيَديِه َوأَنَزَل التهورٰىَة َواإلِنجيَل  َل َعلَيَك الِكٰتَب بِالَحقِّ ُمَصدِّ  |1:1|َنزه

 |1:1| ی،اتار يلاور انج يتاور اس نے اس سے پہلے تور یفرمات يقتصد یکتابوں ک یاگل یکتاب اتار یسچ يہاس نے تم پر 

ُ َعزيزٌ  ِ لَُھم َعذاٌب َشديٌد ۗ َوَّللاه  |1:1| ُذو انتِقاٍم ِمن َقبُل ُهًدى لِلّناِس َوأَنَزَل الفُرقاَن ۗ إِنه الهذيَن َكَفروا بِـٔاٰيِت َّللاه

اور َّللا غالب بدلہ  سے منکر ہوئے ان کے لئے سخت عذاب ہے يتوںآ یوہ جو َّللا ک يشکاتارا، ب يصلہاور ف یلوگوں کو راہ دکھات

 |1:1|واال ہے،  ينےل

ماِء  َ ال َيخفٰى َعلَيِه َشءٌء فِى األَرِض َوال فِى السه  |1:1|إِنه َّللاه

 |1:1| يں،نہ آسمان م يںم ينزم يںَّللا پر کچھ چھپا ہوا نہ

ُرُكم فِى األَرحاِم َكيَف َيشاُء ۚ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو الَعزيُز ال  |1:1|َحكيُم ُهَو الهذى ُيَصوِّ

عزت واال حکمت واال  يںعبادت نہ یک یچاہے اس کے سوا کس يسیج يںم يٹبناتا ہے ماؤں کے پ يرتصو یہے کہ تمہار یوہ

|1:1| 



ا الهذيَن فى ِھم َزيٌغ َفَيتهبِعوَن ما َتٰشَبَه ِمنُه ابتِغاَء الفِتَنِة قُلوبِ  ُهَو الهذى أَنَزَل َعلَيَك الِكٰتَب ِمنُه ءاٰيٌت ُمحَكٰمٌت ُهنه أُمُّ الِكٰتِب َوأَُخُر ُمَتٰشبِٰھٌت ۖ َفأَمه

 ۗ ُ ُر إاِّل أُولُوا األَلٰبِب  َوابتِغاَء َتأويلِِه ۗ َوما َيعلَُم َتأويلَُه إاِله َّللاه كه نا ۗ َوما َيذه ِسخوَن فِى الِعلِم َيقولوَن ءاَمّنا بِِه ُكلٌّ ِمن ِعنِد َربِّ
 |1:1|َوالّرٰ

جن کے  يںوہ ہ یاور دوسر يںاصل ہ یوہ کتاب ک يںہ یرکھت یصاف معن يتيںکچھ آ یاس ک یکتاب اتار يہہے جس نے تم پر  یوہ

چاہنے اور اس کا پہلو ڈهونڈنے  یگمراہ يںپڑتے ہ يچھےکے پ یہے وہ اشتباہ وال یکج يںاشتباہ ہے وہ جن کے دلوں م يںم یمعن

الئے سب ہمارے رب کے پاس سے  يمانہم اس پر ا يںلوم ہے اور پختہ علم والے کہتے ہمع وک یپہلو َّللا ہ يککو اور اس کا ٹھ

 |1:1|مانتے مگر عقل والے  يںنہ يحتہے اور نص

 |1:2|َربهنا ال ُتِزغ قُلوَبنا َبعَد إِذ َهَديَتنا َوَهب لَنا ِمن لَُدنَك َرحَمًة ۚ إِنهَك أَنَت الَوّهاُب 

تو ہے بڑا  يشکاپنے پاس سے رحمت عطا کر ب يںاور ہم ید يتہدا يںعد اس کے کہ تو نے ہمنہ کر ب يڑهےاے رب ہمارے دل ٹ

 |1:2|واال،  ينےد

َ ال ُيخلُِف الميعاَد  نا إِنهَك جاِمُع الّناِس لَِيوٍم ال َريَب فيِه ۚ إِنه َّللاه  |1:2|َربه

بدلتا  يںَّللا کا وعدہ نہ يشکب يںشبہ نہ یکوئ يںم تو سب لوگوں کو جمع کرنے واال ہے اس دن کے لئے جس يشکاے رب ہمارے ب

|1:2| 

ِ َشيـًٔا ۖ َوأُوٰلئَِك ُهم َوقوُد الّناِر   |1:12|إِنه الهذيَن َكَفروا لَن ُتغنَِى َعنُھم أَمٰولُُھم َوال أَوٰلُدُهم ِمَن َّللاه

 يں،ہ يندهندوزخ کے ا یگے اور وہ يںکچھ نہ بچاسک يںاوالد َّللا سے انہ یوہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان ک يشکب

|1:12| 

ُ َشديُد العِ  ُ بُِذنوبِِھم ۗ َوَّللاه بوا بِـٔاٰيتِنا َفأََخَذُهُم َّللاه  |1:11|قاِب َكَدأِب ءاِل فِرَعوَن َوالهذيَن ِمن َقبلِِھم ۚ َكذه

تو َّللا نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا اور َّللا  يںھٹالئج يتيںآ یانہوں نے ہمار يقہ،فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا طر يسےج

 |1:11|کا عذاب سخت، 

َم ۚ َوبِئَس الِمھاُد   |1:11|قُل لِلهذيَن َكَفروا َسُتغلَبوَن َوُتحَشروَن إِلٰى َجَھنه

برا بچھونا،  یطرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت ہ یدم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے اور دوزخ ک یفرمادو، کافروں سے کوئ

|1:11| 



ِ َوأُخرٰى كافَِرةٌ َيَروَنُھم ِمثلَيِھم َرأَى  ُد بَِنصِرِہ َمن َيشاُء ۗ إِنه فى ٰذلَِك َقد كاَن لَُكم ءاَيٌة فى فَِئَتيِن الَتَقتا ۖ فَِئٌة ُتٰقتُِل فى َسبيِل َّللاه ُ ُيَؤيِّ الَعيِن ۚ َوَّللاه

 |1:11|لَِعبَرًة أِلُولِى األَبٰصِر 

 يںلڑتا اور دوسرا کافر کہ انہ يںراہ م یجتھا َّللا ک يکبھڑ پڑے ا يںجو آپس م يںدو گروہوں م یتھ یمہارے لئے نشانت يشکب

عقلمندوں کے لئے  يںاس م يشکہے جسے چاہتا ہے ب يتامدد سے زور د یاور َّللا اپن يں،اپنے سے دونا سمجھ يکھاآنکھوں د

 |1:11|ہے،  يکھناکر س يکھضرور د

َن لِ  مَ ُزيِّ ِة َوالَخيِل الُمَسوه َهِب َوالفِضه َھٰوِت ِمَن النِّساِء َوالَبنيَن َوالَقٰنطيِر الُمَقنَطَرِة ِمَن الذه ِة َواألَنٰعِم َوالَحرِث ۗ ٰذلَِك َمٰتُع الَحيٰوِة لّناِس ُحبُّ الشه

ُ ِعنَدہُ ُحسُن الَمـٔاِب  نيا ۖ َوَّللاه  |1:11|الدُّ

اور نشان کئے  يراور تلے اوپر سونے چاندے کے ڈه يٹےمحبت عورتوں اور ب یان خواہشوں ک یگئ یلوگوں کے لئے آراستہ ک

 |1:11|ہے اور َّللا ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانا  یپونج یک يادن يتیج يہ يتیہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھ

ِھم  َقوا ِعنَد َربِّ ُئُكم بَِخيٍر ِمن ٰذلُِكم ۚ لِلهذيَن اته ُ ۞ قُل أَُؤَنبِّ ِ ۗ َوَّللاه ٌت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا َوأَزٰوٌج ُمَطھهَرةٌ َوِرضٰوٌن ِمَن َّللاه َجّنٰ

 |1:11|َبصيٌر بِالِعباِد 

رواں  يںنہر يچےجن کے ن يںہ يںکے لئے ان کے رب کے پاس جنت يزگاروںبتادوں پرہ يزاس سے بہتر چ يںتمہ يںم ياتم فرماؤ ک

 |1:11|ہے  يکھتااور َّللا بندوں کو د یخوشنود یاور َّللا ک يبياںب یگے اور ستھر يںرہ يںان م يشہہم

نا ءاَمّنا َفاغفِر لَنا ُذنوَبنا َوقِنا َعذاَب الّناِر  نا إِنه  |1:11|الهذيَن َيقولوَن َربه

 |1:11|اب سے بچالے، دوزخ کے عذ يںالئے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہم يمانہم ا! ے رب ہمارے يںوہ جو کہتے ہ

ِدقيَن َوالٰقنِتيَن َوالُمنفِقيَن َوالُمسَتغفِريَن بِاألَسحاِر  بِريَن َوالّصٰ
 |1:11|الّصٰ

 |1:11|مانگنے والے  یخرچنے والے اور پچھلے پہر سے معاف يںصبر والے اور سچے اور ادب والے اور راِہ خدا م

ُه ال إِٰلَه إاِّل ُهَو َوا ُ أَنه  |1:12|لَمٰلئَِكُة َوأُولُوا الِعلِم قائًِما بِالقِسِط ۚ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو الَعزيُز الَحكيُم َشِھَد َّللاه

 یاور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہوکر اس کے سوا کس يںمعبود نہ یکہ اس کے سوا کوئ ید یاور َّللا نے گواہ

 |1:12|عزت واال حکمت واال،  يںعبادت نہ یک



ِ اإلِسٰلُم ۗ َوَما اخَتلََف الهذيَن أوُتوا الِكٰتَب إاِّل ِمن َبعِد ما جاَءُهُم الِعلُم َبغًيا َبيَنُھمإِنه  َ َسريُع الِحساِب  ۗالّديَن ِعنَد َّللاه ِ َفإِنه َّللاه  َوَمن َيكفُر بِـٔاٰيِت َّللاه

|1:12| 

جلن سے اور  یعلم آچکا اپنے دلو ں ک يںمگر اس کے کہ انہ ینہ پڑے کتاب يںہے اور پھوٹ م يند یاسالم ہ يہاںَّللا کے  يشکب

 |1:12|واال ہے،  ينےَّللا جلد حساب ل يشککا منکر ہو تو ب يتوںآ یجو َّللا ک

ءّ  َبَعِن ۗ َوقُل لِلهذيَن أوُتوا الِكٰتَب َواألُمِّ ِ َوَمِن اته ن أَسلَموا َفَقِد اهَتَدوا ۖ َوإِن َتَولهوا َفإِنهما َعلَيَك َءأَسلَمُتم ۚ َفإِ  ۦنَ َفإِن حاّجوَك َفقُل أَسلَمُت َوجِھَى ّلِِله

ُ َبصيٌر بِالِعباِد   |1:12|الَبٰلُغ ۗ َوَّللاه

ہوئے اور  يروپ يرےاپنا منہ َّللا کے حضور جھکائے ہوں اور جوم يںتو فرمادو م يںاگر وہ تم سے حجت کر! پھر اے محبوب

تو تم پر  يريںجب تو راہ پاگئے اور اگر منہ پھ يںپس اگر وہ گردن رکھ یے گردن رکھتم ن يااور اَن پڑهوں سے فرماؤ ک يوںکتاب

 |1:12|رہا ہے،  يکھبندوں کو کو د ہے اور َّللا يناحکم پہنچاد يہیتو 

بِءّ  ِ َوَيقُتلوَن النه  |1:11|القِسِط ِمَن الّناِس َفَبشِّرُهم بَِعذاٍب أَليٍم بَِغيِر َحقٍّ َوَيقُتلوَن الهذيَن َيأُمروَن بِ  ۦنَ إِنه الهذيَن َيكفُروَن بِـٔاٰيِت َّللاه

 يںانہ يںکرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہ يدکو ناحق شہ يغمبروںسے منکر ہوتے اور پ يتوںآ یوہ جو َّللا ک

 |1:11| ی،دو درناک عذاب ک یخوشخبر

نيا   |1:11|َوالءاِخَرِة َوما لَُھم ِمن ٰنِصريَن أُوٰلئَِك الهذيَن َحبَِطت أَعٰملُھُم فِى الدُّ

 |1:11| يںمددگار نہ یاور ان کا کوئ يںو آخرت م ياوہ جنکے اعمال اکارت گئے دن يںہ يہ

ِ لَِيحُكَم َبيَنُھم ُثمه َيَتَولّٰى َفريقٌ   |1:11|م َوُهم ُمعِرضوَن  ِمنھُ أَلَم َتَر إِلَى الهذيَن أوتوا َنصيًبا ِمَن الِكٰتِب ُيدَعوَن إِلٰى ِكٰتِب َّللاه

کا  يںکرے پھر ان م يصلہکہ وہ ان کا ف يںطرف بالئے جاتے ہ یحصہ مال کتاب َّللا ک يککتاب کا ا يںجنہ يکھاد يںتم نے انہ ياک

 |1:11|گروہ اس سے روگرداں ہوکر پھر جاتا ہے  يکا

َنا الّناُر إاِّل أَّياًما َمعدو ُھم قالوا لَن َتَمسه ُهم فى دينِِھم ما كانوا َيفَتروَن ٰذلَِك بِأَنه  |1:11|ٰدٍت ۖ َوَغره

 يبفر يںانہ يںم ينکے دنوں اور ان کے د یمگر گنت یآگ نہ چھوئے گ يںہرگز ہم يںکہ وہ کہتے ہ یاس لئے ہوئ يںجرأت انہ يہ

 |1:11|اس جھوٹ نے جو باندهتے تھے  ياد



 |1:11|َيت ُكلُّ َنفٍس ما َكَسَبت َوُهم ال ُيظلَموَن َفَكيَف إِذا َجَمعٰنُھم لَِيوٍم ال َريَب فيِه َوُوفِّ 

بالکل )بھر  یپور یکمائ یاور ہر جان کو اس ک يںشک نہ يںگے اس دن کے لئے جس م يںاکٹھا کر يںجب ہم انہ یہوگ يسیتو ک

 |1:11|اور ان پر ظلم نہ ہوگا،  یجائے گ ید( یپور

َشءٍء َقديٌر  َمن َتشاُء َوَتنِزُع الُملَك ِممهن َتشاُء َوُتِعزُّ َمن َتشاُء َوُتِذلُّ َمن َتشاُء ۖ بَِيِدَك الَخيُر ۖ إِنهَك َعلٰى ُكلِّ قُِل اللهُھمه ٰملَِك الُملِك ُتؤتِى الُملَك 

|1:11| 

لے، اور جسے چاہے عزت دے  ينملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے چھ! عرض کر، اے َّللا يوں

 |1:11|تو سب کچھ کرسکتا ہے  يشکہاتھ ہے، ب یہ يرےت یبھالئ یذلت دے، سار اور جسے چاہے

َت ِمَن الَحىِّ  ِت َوُتخِرُج الَميِّ  |1:11| ۖ َوَترُزُق َمن َتشاُء بَِغيِر ِحساٍب تولُِج الهيَل فِى النهھاِر َوتولُِج النهھاَر فِى الهيِل ۖ َوُتخِرُج الَحىه ِمَن الَميِّ

ڈالے اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے اور جسے  يںڈالے اور رات کا حصہ دن م يںرات م تو دن کا حّصہ

 |1:11|دے،  یچاہے بے گنت

ِ فى َشءٍء إاِّل  ِخِذ الُمؤِمنوَن الٰكفِريَن أَولِياَء ِمن دوِن الُمؤِمنيَن ۖ َوَمن َيفَعل ٰذلَِك َفلَيَس ِمَن َّللاه ُ َنفَسُه ۗ َوإِلَى  أَن َتتهقواال َيته ُرُكُم َّللاه ِمنُھم ُتقٰىًة ۗ َوُيَحذِّ

ِ الَمصيُر   |1:12|َّللاه

کہ تم ان  يہکرے گا اسے َّللا سے کچھ عالقہ نہ رہا مگر  يسامسلمانوں کے سوا اور جو ا يںمسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنال

 |1:12|طرف پھرنا ہے،  یک یہ اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور َّللا يںسے کچھ ڈرو اور َّللا تمہ

ُ َعلىٰ  ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ۗ َوَّللاه ُ ۗ َوَيعلَُم ما فِى السه  |1:12|ُكلِّ َشءٍء َقديٌر  قُل إِن ُتخفوا ما فى ُصدوِرُكم أَو ُتبدوہُ َيعلَمُه َّللاه

ہے اور جو  يںظاہر کرو َّللا کو سب معلوم ہے، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں م يابات چھپاؤ  یک یتم فرمادو کہ اگر تم اپنے ج

 |1:12|پر َّللا کا قابو ہے،  يزہے، اور ہر چ يںم ينکچھ زم

ُ َرءوٌف بِالِعباِد  ۗ ًداَيوَم َتِجُد ُكلُّ َنفٍس ما َعِملَت ِمن َخيٍر ُمحَضًرا َوما َعِملَت ِمن سوٍء َتَودُّ لَو أَنه َبيَنھا َوَبيَنُه أََمًدا َبعي ُ َنفَسُه ۗ َوَّللاه ُرُكُم َّللاه  َوُيَحذِّ

|1:12| 

دور کا فاصلہ ہوتا  يںاور اس م يںکاش مجھ م یکرے گ يدام يا،اور جو برا کام ک یحاضر پائے گ ياجس دن ہر جان نے جو بھال ک

 |1:12|اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور َّللا بندوں پر مہربان ہے،  يںاور َّللا تمہ



ُ َغفوٌر َرحيٌم  ُ َوَيغفِر لَُكم ُذنوَبُكم ۗ َوَّللاه َ َفاتهبِعونى ُيحبِبُكُم َّللاه  |1:11|قُل إِن ُكنُتم ُتِحّبوَن َّللاه

دوست رکھے گا اور تمہارے  يںفرمانبردار ہوجاؤ َّللا تمہ يرےتم فرمادو کہ لوگو اگر تم َّللا کو دوست رکھتے ہو تو م! اے محبوب

 |1:11|گناہ بخش دے گا اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے، 

َ ال ُيِحبُّ الٰكفِريَن  سوَل ۖ َفإِن َتَولهوا َفإِنه َّللاه َ َوالره  |1:11|قُل أَطيُعوا َّللاه

 |1:11|تے کافر، آ يںتو َّللا کو خوش نہ يريںتم فرمادو کہ حکم مانو َّللا اور رسول کا پھر اگر وہ منہ پھ

َ اصَطفٰى ءاَدَم َونوًحا َوءاَل إِبٰرهيَم َوءاَل ِعمٰرَن َعلَى الٰعلَميَن   |1:11|۞ إِنه َّللاه

 |1:11|آ ل کو سارے جہاں سے  یآ ل اوالد اور عمران ک یک يمآدم اور نوح اور ابراہ ياَّللا نے چن ل يشکب

ُ َسميٌع  ًة َبعُضھا ِمن َبعٍض ۗ َوَّللاه يه  |1:11|َعليٌم ُذرِّ

 |1:11|دوسرے سے اور َّللا سنتا جانتا ہے،  يکنسل ہے ا يکا يہ

ميُع الَعلي ًرا َفَتَقبهل ِمّنى ۖ إِنهَك أَنَت السه  |1:11|ُم إِذ قالَِت امَرأَُت ِعمٰرَن َربِّ إِّنى َنَذرُت لََك ما فى َبطنى ُمَحره

 یہ يریہے کہ خالص ت يںم يٹپ يرےہو جو م یلئے منت مانت يرےت يںم! يرےاے رب م ینے عرض ک یب یب یجب عمران ک

 |1:11|سنتا جانتا،  یتو ہ يشکرہے تو تو مجھ سے قبول کرلے ب يںخدمت م

َكُر َكاألُنثٰى ۖ َوإِّنى سَ  ُ أَعلَُم بِما َوَضَعت َولَيَس الذه يُتھا َمريَ َفلَّما َوَضَعتھا قالَت َربِّ إِّنى َوَضعُتھا أُنثٰى َوَّللاه َتھا ِمَن مه يه َم َوإِّنى أُعيُذها بَِك َوُذرِّ

جيِم   |1:11|الشهيٰطِن الره

اور وہ لڑکا جو  ی،اور َّللا جو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جن یجن ینے لڑک يںتو م يہ! يرےاے رب م ی،پھر جب اسے جنا بول

ہوں  يتید يںپناہ م يریاوالد کو ت یاسے اور اس ک يںرکھا اور م يمنے اس کا نام مر يںاور م يںسا نہ یاس نے مانگا اس لڑک

 |1:11|سے،  يطانراندے ہوئے ش

ا ا لَھا َربُّھا بَِقبوٍل َحَسٍن َوأَنَبَتھا َنباًتا َحَسًنا َوَكفهلَھا َزَكِرّيا ۖ ُكلهما َدَخَل َعلَيھا َزَكِريه ِك ٰهذا ۖ قالَت لِمحراَب َوَجَد ِعنَدها ِرزًقا ۖ قاَل ٰيَمرَيُم أَّنٰى لَ َفَتَقبه

َ َيرُزُق َمن َيشاءُ  ِ ۖ إِنه َّللاه  |1:11|بَِغيِر ِحساٍب  ُهَو ِمن ِعنِد َّللاه



اس  ياجب زکر يا،د يںم ینگہبان یک يااور اسے زکر يااور اسے اچھا پروان چڑها ياطرح قبول ک یتو اسے اس کے رب نے اچھ

وہ َّللا  يںبول يا،پاس کہاں سے آ يرےت يہ! يمرزق پاتے کہا اے مر ياجگہ جاتے اس کے پاس ن ینماز پڑهنے ک یکے پاس اس ک

 |1:11|دے  یگنت َّللا جسے چاہے بے يشککے پاس سے ہے، ب

عاِء  َبًة ۖ إِنهَك َسميُع الدُّ ًة َطيِّ يه ُه ۖ قاَل َربِّ َهب لى ِمن لَُدنَك ُذرِّ  |1:12|ُهنالَِك َدعا َزَكِرّيا َربه

ہے دعا سننے واال،  یتو ہ يشکاوالد، ب یمجھے اپنے پاس سے دے ستھر يرےم! کو بوال اے رباپنے رب  ياپکارا زکر يہاں

|1:12| 

 ِ ًقا بَِكلَِمٍة ِمَن َّللاه ُرَك بَِيحيٰى ُمَصدِّ َ ُيَبشِّ ا ِمَن َفناَدتُه الَمٰلئَِكُة َوُهَو قائٌِم ُيَصلّى فِى الِمحراِب أَنه َّللاه ًدا َوَحصوًرا َوَنبِّيً لِحيَن  َوَسيِّ  |1:12|الّصٰ

 یکا جو َّللا ک يحيیٰ ہے  يتاَّللا آپ کو مژدہ د يشکجگہ کھڑا نماز پڑه رہا تھا ب ینماز ک یاور وہ اپن یتو فرشتوں نے اسے آواز د

 يںہمارے خاصوں م یعورتوں سے بچنے واال اور نب يےکے ل يشہکرے گا اور سردار اور ہم يقتصد یکلمہ ک يکطرف کے ا

 |1:12|سے 

ُ َيفَعُل ما َيشاُء  قالَ   |1:12|َربِّ أَّنٰى َيكوُن لى ُغٰلٌم َوَقد َبلََغنَِى الِكَبُر َوامَرأَتى عاقٌِر ۖ قاَل َكٰذلَِك َّللاه

کرتا ہے جو  یہ يوںَّللا  ياعورت بانجھ فرما يریبڑها پا اور م يالڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو پہنچ گ يرےرب م يرےبوال اے م

 |1:12|چاہے 

 |1:11|بِالَعِشىِّ َواإلِبٰكِر بِّ اجَعل لى ءاَيًة ۖ قاَل ءاَيُتَك أاَّل ُتَكلَِّم الّناَس َثٰلَثَة أَّياٍم إاِّل َرمًزا ۗ َواذُكر َربهَك َكثيًرا َوَسبِّح قاَل رَ 

مگر  دن تو لوگوں سے بات نہ کرے ينہے کہ ت يہ ینشان يریت ياکردے فرما ینشان یلئے کوئ يرےرب م يرےاے م یعرض ک

 |1:11|بول،  یپاک یکر اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس ک يادبہت  یاشارہ سے اور اپنے رب ک

َ اصَطفٰىِك َوَطھهَرِك َواصَطفٰىِك َعلٰى نِساِء الٰعلَميَن   |1:11|َوإِذ قالَِت الَمٰلئَِكُة ٰيَمرَيُم إِنه َّللاه

عورتوں سے تجھے  یاور آج سارے جہاں ک يااور خوب ستھرا ک ياَّللا نے تجھے چن ل يشکب يم،اور جب فرشتوں نے کہا، اے مر

 |1:11| ياپسند ک

ِكعيَن   |1:11|ٰيَمرَيُم اقُنتى لَِربِِّك َواسُجدى َوارَكعى َمَع الّرٰ



 |1:11|ہو اور اس کے لئے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر،  یاپنے رب کے حضور ادب سے کھڑ يماے مر

ُھم َيكفُُل َمرَيَم َوما ُكنَت لََديِھم إِذ ٰذلَِك ِمن   |1:11|َيخَتِصموَن أَنباِء الَغيِب نوحيِه إِلَيَك ۚ َوما ُكنَت لََديِھم إِذ ُيلقوَن أَقٰلَمُھم أَيُّ

 قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے یاور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپن يںبتاتے ہ يںطور پر تمہ يہکہ ہم خف يںہ يںخبر یک يبغ يہ

 |1:11|اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے  يںرہ يںپرورش م یکس ک يمکہ مر

ُرِك بَِكلَِمٍة ِمنُه اسُمُه الَمسيُح عيَسى ابُن َمرَيَم َوجيًھا فِى ا َ ُيَبشِّ بيَن إِذ قالَِت الَمٰلئَِكُة ٰيَمرَيُم إِنه َّللاه نيا َوالءاِخَرِة َوِمَن الُمَقره  |1:11|لدُّ

جس کا نام ہے  یکلمہ ک يکہے اپنے پاس سے ا يتاَّللا تجھے بشارت د! يمسے کہا، اے مر يمکرو جب فرشتو ں نے مر يادر او

 |1:11|اور قرب واال  يںاور آخرت م ياہوگا دن( باعزت)ُرو دار  يٹاکا ب يممر يسیٰ ع يحمس

لِحيَن   |1:11|َوُيَكلُِّم الّناَس فِى الَمھِد َوَكھاًل َوِمَن الّصٰ

بچہ کہاں سے ہوگا  يرےم! رب يرےاے م یہوگا، بول يںاور خاصوں م يںعمر م یاور پک يںاور لوگوں سے بات کرے گا پالنے م

 |1:11| ياشخص نے ہاتھ نہ لگا یمجھے تو کس

ُ َيخلُُق ما َيشاُء ۚ إِذا  |1:11|َقضٰى أَمًرا َفإِنهما َيقوُل لَُه ُكن َفَيكوُن  قالَت َربِّ أَّنٰى َيكوُن لى َولٌَد َولَم َيمَسسنى َبَشٌر ۖ قاَل َكٰذلِِك َّللاه

کہتا ہے کہ ہوجا وہ فوراً ہوجاتا ہے،  يہیکام کا حکم فرمائے تو اس سے  یکرتا ہے جو چاہے جب، کس يداپ یہ يوںَّللا  يافرما

|1:11| 

 |1:12|َوُيَعلُِّمُه الِكٰتَب َوالِحكَمَة َوالتهورٰىَة َواإلِنجيَل 

 |1:12| يل،اور انج يتکھائے گا کتاب اور حکمت اور توراور َّللا س

ي ُكم ۖ أَّنى أَخلُُق لَُكم ِمَن الّطيِن َكَھيـَِٔة الطه ِ ۖ َوأُبِرُئ َوَرسواًل إِلٰى َبنى إِسٰرءيَل أَّنى َقد ِجئُتُكم بِـٔاَيٍة ِمن َربِّ ِر َفأَنفُُخ فيِه َفَيكوُن َطيًرا بِإِذِن َّللاه

ِخروَن فى ُبيوتُِكم ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة األَكَمَه َواألَبرَ  ُئُكم بِما َتأُكلوَن َوما َتده ِ ۖ َوأَُنبِّ  |1:12|لَُكم إِن ُكنُتم ُمؤِمنيَن َص َوأُحِى الَموتٰى بِإِذِن َّللاه

 يںطرف سے کہ م یہوں تمہارے رب ک ياال ینشان يکتمہارے پاس ا يںفرماتا ہو کہ م يہطرف،  یک يلاسرائ یاور رسول ہوگا بن

ہے َّللا کے حکم سے  یپھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہوجات يںمور ت بناتا ہوں پھر اس م یس یسے پرند ک یتمہارے لئے مٹ

بتاتا ہوں جو تم  يںُمردے جالتا ہوں َّللا کے حکم سے اور تمہ يںداغ والے کو اور م يداور سف اندهے ہوں مادر زاد يتاشفا د يںاور م



رکھتے ہو،  يمانہے اگر تم ا ینشان یتمہارے لئے بڑ يںان باتوں م يشکجمع کر رکھتے ہو، ب يںاور جو اپنے گھروں م کھاتے

|1:12| 

َم َعلَيُكم ۚ َوِجئُتُكم بِـٔاَيٍة ِمن رَ  ًقا لِما َبيَن َيَدىه ِمَن التهورٰىِة َوأِلُِحله لَُكم َبعَض الهذى ُحرِّ قُوا َوُمَصدِّ ُكم َفاته َ َوأَطيعوِن بِّ  |1:12|َّللاه

جو تم پر حرام  يزيںاور اس لئے کہ حالل کروں تمہارے لئے کچھ وہ چ یک يتہوں اپنے سے پہلے کتاب تور ياکرتا آ يقاور تصد

 |1:12|حکم مانو،  يراہوں، تو َّللا سے ڈرو اور م ياال یطرف سے نشان یتمہارے پاس پاس تمہارے رب ک يںاور م يںتھ

 َ ُكم َفاعُبدوہُ ۗ ٰهذا ِصٰرٌط ُمسَتقيٌم  إِنه َّللاه  |1:11|َرّبى َوَربُّ

 |1:11|راستہ،  يدهاہے س يہکو پوجو  یتمہارا سب کا رب َّللا ہے تو اس يرام يشکب

ِ ءاَمّنا ِ ۖ قاَل الَحواِرّيوَن َنحُن أَنصاُر َّللاه ِ َواشَھد بِأَّنا ُمسلِموَن  ۞ َفلَّما أََحسه عيسٰى ِمنُھُم الُكفَر قاَل َمن أَنصارى إِلَى َّللاه  |1:11|بِاّلِله

 يںخدا کے مددگار ہ ينِ نے کہا ہم د يوںطرف، حوار یَّللا ک يںمددگار ہوتے ہ يرےبوال کون م يانے ان سے کفر پا يسیٰ پھر جب ع

 |1:11| يںکہ ہم مسلمان ہ يںالئے، اور آپ گواہ ہوجائ يمانہم َّللا پر ا

نا ءاَمّنا بِما أَنَزلَت  ِھديَن َربه سوَل َفاكُتبنا َمَع الّشٰ َبعَنا الره  |1:11|َواته

لکھ لے،  يںوالوں م ينےد یحق پر گواہ يںالئے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے تو ہم يمانہم اس پر ا! اے رب ہمارے

|1:11| 

ُ َخيُر الٰمِكريَن  ُ ۖ َوَّللاه  |1:11|َوَمَكروا َوَمَكَر َّللاه

 |1:11|واال ہے  يرتدب یاور َّللا سب سے بہتر چھپ یفرمائ يرتدب يہخف یاور َّللا نے ان کے ہالک ک يامکر کاور کافروں نے 

ُ ٰيعيسٰى إِّنى ُمَتَوفّيَك َورافُِعَك إِلَىه َوُمَطھُِّرَك ِمَن الهذيَن َكَفروا َوجاِعُل الهذيَن اتهَبعوكَ  وِم القِٰيَمِة ۖ ُثمه إِلَىه  َفوَق الهذيَن َكَفروا إِلٰى يَ إِذ قاَل َّللاه

 |1:11|َمرِجُعُكم َفأَحُكُم َبيَنُكم فيما ُكنُتم فيِه َتخَتلِفوَن 



طرف اٹھالوں گا اور تجھے کافروں  یعمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپن یتجھے پور يںم يسیٰ اے ع ياکرو جب َّللا نے فرما ياد

 يںطرف پلٹ کر آؤ گے تو م يریمنکروں پر غلبہ دوں گا پھر تم سب م ےيرتک ت يامتکو ق يروؤںپ يرےسے پاک کردوں گا اور ت

 |1:11|ں جھگڑتے ہو، يفرمادوں گا جس بات م يصلہف يںتم م

نيا َوالءاِخَرِة َوما لَُھم ِمن ٰنِصريَن  ُبُھم َعذاًبا َشديًدا فِى الدُّ ا الهذيَن َكَفروا َفأَُعذِّ  |1:11|َفأَمه

 |1:11|مددگار نہ ہوگا،  یسخت عذاب کروں گا، اور انکا کوئ يںآخرت م ياودن يںانہ يںتو وہ جو کافر ہوئے م

لِميَن 
ٰ
ُ ال ُيِحبُّ الّظ لِٰحِت َفُيَوفّيِھم أُجوَرُهم ۗ َوَّللاه ا الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ  |1:11|َوأَمه

 |1:11|بھاتے،  يںبھرپور دے گا اور ظالم َّللا کو نہ يںانہ( انعام) يگالئے اور اچھے کام کئے َّللا ان کا ن يماناور وہ جو ا

كِر الَحكيِم   |1:12|ٰذلَِك َنتلوہُ َعلَيَك ِمَن الءاٰيِت َوالذِّ

 |1:12| يحت،نص یاور حکمت وال يتيںکچھ آ يںہم تم پر پڑهتے ہ يہ

ِ َكَمَثِل ءاَدَم ۖ َخلََقُه ِمن ُتراٍب ُثمه قاَل   |1:12|لَُه ُكن َفَيكوُن إِنه َمَثَل عيسٰى ِعنَد َّللاه

 |1:12|ہوجا وہ فوراً ہوجاتا ہے،  ياپھر فرما ياسے بنا یطرح ہے اسے مٹ یآدم ک يککہاوت َّللا کے نزد یک يسیٰ ع

 |1:12|الَحقُّ ِمن َربَِّك َفال َتُكن ِمَن الُممَتريَن 

 |1:12|نہ ہونا،  يںطرف سے حق ہے تو شک والوں م یرب ک يرےت يہ! اے سننے والے

َك فيِه ِمن َبعِد ما جاَءَك ِمَن الِعلِم َفقُل َتعالَوا َندُع أَبناَءنا َوأَبناَءُكم َونِساَءنا َونِساَءُكم َوأَنفُ  ِ َعلَى َفَمن حاجه َسنا َوأَنفَُسُكم ُثمه َنبَتِھل َفَنجَعل لَعَنَت َّللاه

 |1:11|الٰكِذبيَن 

 يںعلم آچکا تو ان سے فرما دو آ ؤ ہم بالئ يںبعد اس کے کہ تمہ ںيحجت کر يںکے بارے م يسیٰ جو تم سے ع! پھر اے محبوب

تو جھوٹوں  يںپھر مباہلہ کر يں،جان یاور تمہار يںجان یاور اپن يںعورت یاور تمہار يںعورت یاور اپن يٹےاور تمہارے ب يٹےاپنے ب

 |1:11| يںلعنت ڈال یپر َّللا ک



َ لَُھَو الَعزيُز الَحكيُم إِنه ٰهذا لَُھَو الَقَصُص الَحقُّ ۚ َوما ِمن إِ  ُ ۚ َوإِنه َّللاه  |1:11|ٰلٍه إاِله َّللاه

 |1:11|غالب ہے حکمت واال،  یَّللا ہ يشکاور ب يںمعبود نہ یہے اور َّللا کے سوا کوئ يانسچا ب يشکب يہی

َ َعليٌم بِالُمفِسديَن   |1:11|َفإِن َتَولهوا َفإِنه َّللاه

 |1:11|کو جانتا ہے،  يوںتو َّللا فساد يريںپھر اگر وہ منہ پھ

َ َوال ُنشِرَك بِِه َشيـًٔا ِ ۚ َفإِن َتَولهوا  قُل ٰيأَهَل الِكٰتِب َتعالَوا إِلٰى َكلَِمٍة َسواٍء َبيَننا َوَبيَنُكم أاَّل َنعُبَد إاِله َّللاه ِخَذ َبعُضنا َبعًضا أَرباًبا ِمن دوِن َّللاه َوال َيته

 |1:11|أَّنا ُمسلِموَن َفقولُوا اشَھدوا بِ 

 يکاور اس کا شر یمگر خدا ک يںکہ عبادت نہ کر يہہے  يکساں يںتم م يںطرف آؤ جو ہم م یکلمہ ک يسےا! يوتم فرماؤ، اے کتاب

تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم  يںدوسرے کو رب نہ بنالے َّللا کے سوا پھر اگر وہ نہ مان يکا یکوئ يںاور ہم م يںکو نہ کر یکس

 |1:11| يں،ان ہمسلم

 |1:11|ٰيأَهَل الِكٰتِب لَِم ُتحاّجوَن فى إِبٰرهيَم َوما أُنِزلَِت التهورٰىُة َواإلِنجيُل إاِّل ِمن َبعِدِہ ۚ أََفال َتعقِلوَن 

 |1:11| يںعقل نہ يںتمہ يامگر ان کے بعد تو ک یتو نہ اتر يلو انج يتجھگڑتے ہو تور يوںک يںکے باب م يمابراہ! اے کتاب والو

ُ َيعلَُم َوأَنُتم ال  |1:11|َتعلَموَن  ٰهأَنُتم ٰهُؤالِء ٰحَججُتم فيما لَُكم بِِه ِعلٌم َفلَِم ُتحاّجوَن فيما لَيَس لَُكم بِِه ِعلٌم ۚ َوَّللاه

اور َّللا جانتا  يںنہ یعلم ہ يںجھگڑتے ہو جس کا تمہ يوںک يںعلم تھا تو اس م يںجھگڑے جس کا تمہ يںجو تم ہو اس م يہسنتے ہو 

 |1:11|جانتے  يںہے اور تم نہ

ا َوٰلِكن كاَن َحنيًفا ُمسلًِما َوما كاَن ِمَن الُمشِركيَن  ا َوال َنصرانِّيً  |1:11|ما كاَن إِبٰرهيُم َيھوِدّيً

 |1:11|بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے، اور مشرکوں سے نہ تھے  یتھے نہ نصران يہودینہ  يمابراہ

ُ َولِىُّ الُمؤِمنيَن إِنه أَولَ  بِىُّ َوالهذيَن ءاَمنوا ۗ َوَّللاه َبعوہُ َوٰهَذا النه  |1:12|ى الّناِس بِإِبٰرهيَم لَلهذيَن اته



 یوالوں کا ول يمانوالے اور ا يماناور ا ینب يہہوئے اور  يروحق دار وہ تھے جو ان کے پ يادہکے ز يمسب لوگوں سے ابراہ يشکب

 |1:12|َّللا ہے، 

 |1:12|ت طائَِفٌة ِمن أَهِل الِكٰتِب لَو ُيِضلّوَنُكم َوما ُيِضلّوَن إاِّل أَنفَُسھُم َوما َيشُعروَن َوده 

شعور  يںاور انہ يںآپ کو گمراہ کرتے ہ یاور وہ اپنے ہ يں،گمراہ کرد يںطرح تمہ یگروہ دل سے چاہتا ہے کہ کس يککا ا يوںکتاب

 |1:12| يںنہ

ِ َوأَنُتم َتشَھدوَن ٰيأَهَل الِكٰتِب لَِم َتكفُ   |1:12|روَن بِـٔاٰيِت َّللاه

 |1:12|ہو  یکفر کرتے ہو حاالنکہ تم خود گواہ يوںسے ک يتوںآ یَّللا ک! يواے کتاب

 |1:11|ٰيأَهَل الِكٰتِب لَِم َتلبِسوَن الَحقه بِالٰبِطِل َوَتكُتموَن الَحقه َوأَنُتم َتعلَموَن 

 |1:11|خبر ہے،  يںچھپاتے ہو حاالنکہ تمہ يوںمالتے ہو اور حق ک يوںباطل ک يںحق م! يواے کتاب

 |1:11|ُھم َيرِجعوَن َوقالَت طائَِفٌة ِمن أَهِل الِكٰتِب ءاِمنوا بِالهذى أُنِزَل َعلَى الهذيَن ءاَمنوا َوجَه النهھاِر َواكفُروا ءاِخَرہُ لََعله 

 يںوہ پھر جائ يدالؤ اور شام کو منکر ہوجاؤ شا يمانوالوں پر اترا صبح کو اس پر ا يمانگروہ بوال وہ جو ا يککا ا يوںاور کتاب

|1:11| 

ِ أَن ُيؤتٰى أََحٌد ِمثَل ما أوتيُتم أَو ُيحاّجوُكم عِ  ِ َوال ُتؤِمنوا إاِّل لَِمن َتبَِع ديَنُكم قُل إِنه الُھدٰى ُهَدى َّللاه ُكم ۗ قُل إِنه الَفضَل بَِيِد َّللاه ُيؤتيِه َمن  نَد َربِّ

ُ ٰوِسٌع َعليٌم   |1:11|َيشاُء ۗ َوَّللاه

اس کا کہ ( کا ہے کا نہ الؤ يقين)ہے  يتہدا يتہدا یک یہو تم فرمادو کہ َّللا ہ يروکا پ يننہ الؤ مگر اس کا جو تمہارے د يقيناور 

کے ہاتھ ہے جسے  یفضل تو َّللا ہتم پر حجت السکے تمہارے رب کے پاس تم فرمادو کہ  یکوئ يامال  يںتمہ يساکو ملے ج یکس

 |1:11|علم واال ہے،  واال چاہے دے، اور َّللا وسعت

ُ ُذو الَفضِل الَعظيِم   |1:11|َيخَتصُّ بَِرحَمتِِه َمن َيشاُء ۗ َوَّللاه

 |1:11|رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور َّللا بڑے فضل واال ہے،  یاپن



ِہ إِلَيَك إاِّل ما ُدمَت َعلَيِه قائًِما ۗ ٰذلَِك بِ  ۞ َوِمن أَهِل الِكٰتِب َمن إِن َتأَمنهُ  ِہ إِلَيَك َوِمنُھم َمن إِن َتأَمنُه بِديناٍر ال ُيَؤدِّ ُھم قالوا لَيَس بِقِنطاٍر ُيَؤدِّ أَنه

ءّ  ِ الَكِذَب وَ  ۦنَ َعلَينا فِى األُمِّ  |1:11|َيعلَموَن  ُهمَسبيٌل َوَيقولوَن َعلَى َّللاه

وہ ہے  یکوئ يںامانت رکھے تو وہ تجھے ادا کردے گا اور ان م يرڈه يکوہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ا یکوئ يںم يوںاور کتاب

اس  يہکر نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے  يراس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھ یاشرف يککہ اگر ا

 |1:11| يںاور َّللا پر جان بوجھ کر جھوٹ باندهتے ہ يںمؤاخذہ نہ یہم پر کوئ يںم املہکہ اَن پڑهوں کے مع يںلئے کہ وہ کہتے ہ

قيَن  َ ُيِحبُّ الُمته قٰى َفإِنه َّللاه  |1:11|َبلٰى َمن أَوفٰى بَِعھِدِہ َواته

 |1:11| يں،َّللا کو خوش آتے ہ يزگارپرہ يشکاور ب یک يزگاریاور پرہ ياجس نے اپنا عہد پورا ک يںنہ يوںہاں ک

ُ وَ  إِنه الهذينَ  ِ َوأَيٰمنِِھم َثَمًنا َقلياًل أُوٰلئَِك ال َخٰلَق لَھُم فِى الءاِخَرِة َوال ُيَكلُِّمُھُم َّللاه ال َينُظُر إِلَيِھم َيوَم القِٰيَمِة َوال ُيَزّكيِھم َولَُھم َيشَتروَن بَِعھِد َّللاه

 |1:11|َعذاٌب أَليٌم 

اور َّللا نہ ان سے بات کرے نہ ان  يںان کا کچھ حصہ نہ يںآخرت م يںہ يتےدام ل يلقسموں کے بدلے ذل یجو َّللا کے عہد اور اپن

 |1:11|پاک کرے، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے  يںکے دن اور نہ انہ يامتطرف نظر فرمائے ق یک

ِ أَلِسَنَتُھم بِالِكٰتِب لَِتحَسبوہُ ِمَن الِكٰتِب َوما ُهَو ِمَن ال ۥنَ َوإِنه ِمنُھم لََفريًقا َيلو ِ َوَيقولوَن َعلَى َّللاه ِ َوما ُهَو ِمن ِعنِد َّللاه ِكٰتِب َوَيقولوَن ُهَو ِمن ِعنِد َّللاه

 |1:12|الَكِذَب َوُهم َيعلَموَن 

 يںہے اور وہ کتاب م يںکتاب م یبھ يہکہ تم سمجھو  يںکرتے ہ( مالوٹ) يلم يںکر کتاب م يرجو زبان پھ يںکچھ وہ ہ يںاور ان م

 يںو دانستہ جھوٹ باندهتے ہ يدہاور َّللا پر د يں،َّللا کے پاس سے ہے اور وہ َّللا کے پاس سے نہ يہ يںتے ہاور وہ کہ يں،نہ

|1:12| 

 ِ َة ُثمه َيقوَل لِلّناِس كونوا ِعباًدا لى ِمن دوِن َّللاه ُبوه ُ الِكٰتَب َوالُحكَم َوالنُّ نِءّ  َوٰلِكن كونوا ما كاَن لَِبَشٍر أَن ُيؤتَِيُه َّللاه بِما ُكنُتم ُتَعلِّموَن الِكٰتَب  ۦنَ َرّبٰ

 |1:12|َوبِما ُكنُتم َتدُرسوَن 

بندے  يرےدے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ َّللا کو چھوڑ کر م يغمبریکہ َّللا اسے کتاب اور حکم و پ يںحق نہ يہکا  یآدم یکس

 |1:12|اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو  کہے گا کہ َّللا والے ہوجاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو يہہوجاؤ ہاں 

بِءّ  ِخُذوا الَمٰلئَِكَة َوالنه  |1:22|أَرباًبا ۗ أََيأُمُرُكم بِالُكفِر َبعَد إِذ أَنُتم ُمسلِموَن  ۦنَ َوال َيأُمَرُكم أَن َتته



بعد اس کے کہ تم مسلمان کفر کا حکم دے گا  يںتمہ ياک يرالو،کو خدا ٹھ يغمبروںحکم دے گا کہ فرشتوں اور پ يہ يںاور نہ تمہ

 |1:22| يےہول

بِءّ  ُ ميٰثَق النه ُه ۚ قاَل ءَ  ۦنَ َوإِذ أََخَذ َّللاه ٌق لِما َمَعُكم لَُتؤِمُننه بِِه َولََتنُصُرنه أَقَررُتم َوأََخذُتم َعلٰى لَما ءاَتيُتُكم ِمن ِكٰتٍب َوِحكَمٍة ُثمه جاَءُكم َرسوٌل ُمَصدِّ

ِھديَن  مرنا ۚ قاَل َفاشَھدوا َوأَن۠ا َمَعكُ ٰذلُِكم إِصرى ۖ قالوا أَقرَ   |1:21|ِمَن الّشٰ

الئے تمہارے پاس وہ رسول  يفتم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشر يںجو م ياسے ان کا عہد ل يغمبروںکرو جب َّللا نے پ ياداور 

تم  يوںک يامدد کرنا، فرما یس کالنا اور ضرور ضرور ا يمانفرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ا يقتصد یکتابوں ک یکہ تمہار

 يںدوسرے پر گواہ ہوجاؤ اور م يکتو ا يافرما يا،ہم نے اقرار ک ی،سب نے عرض ک يا؟ذمہ ل اریبھ يرااور اس پر م يانے اقرار ک

 |1:21|ہوں،  يںآپ تمہارے ساتھ گواہوں م

 |1:21|َفَمن َتَولّٰى َبعَد ٰذلَِك َفأُوٰلئَِك ُهُم الٰفِسقوَن 

 |1:21| يںلوگ فاسق ہ یاس کے بعد پھرے تو وہ یتو جو کوئ

ٰمٰوِت َواألَرِض َطوًعا َوَكرًها َوإِلَيِه ُيرَجعوَن  ِ َيبغوَن َولَُه أَسلََم َمن فِى السه  |1:21|أََفَغيَر ديِن َّللاه

 یخوش يںہ يںم ينزم آسمانوں اور یجو کوئ يںکے حضور گردن رکھے ہ یاور اس يںچاہتے ہ ينکے سوا اور د ينَّللا کے د ياتو ک

 |1:21|سے  یسے سے مجبور

ِ َوما أُنِزَل َعلَينا َوما أُنِزَل َعلٰى إِبٰرهيَم َوإِسٰمعيَل َوإِسٰحَق َوَيعقوَب َواألَسباِط َوما أوتِ  ِھم ال قُل ءاَمّنا بِاّلِله بِّيوَن ِمن َربِّ َى موسٰى َوعيسٰى َوالنه

ُق َبيَن أََحٍد ِمنُھم َوَنحُن لَهُ   |1:21|ُمسلِموَن  ُنَفرِّ

 يلاور اسماع يمطرف اترا اور جو اترا ابراہ یالئے َّللا پر اور اس پر جو ہمار يمانکہو کہ ہم ا يوںگے،  يريںطرف پھ یک یاور اُس

پر  یکس يںکو ان کے رب سے، ہم ان م ياءاور انب يسیٰ اور ع یٰ پر اور جو کچھ مال موس يٹوںاور ان کے ب يعقوباور اسحاق اور 

 |1:21| يںکے حضور گردن جھکائے ہ یاور ہم اس تےکر يںفرق نہ يںم انيما

 |1:21|َوَمن َيبَتِغ َغيَر اإلِسٰلِم ديًنا َفلَن ُيقَبَل ِمنُه َوُهَو فِى الءاِخَرِة ِمَن الٰخِسريَن 

کاروں سے ہے،  ياںز يںجائے گا اور وہ آخرت م ياچاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ ک يند یاور جو اسالم کے سوا کوئ

|1:21| 



ُ ال َيھ ٰنُت ۚ َوَّللاه سوَل َحقٌّ َوجاَءُهُم الَبيِّ ُ َقوًما َكَفروا َبعَد إيٰمنِِھم َوَشِھدوا أَنه الره لِميَن َكيَف َيھِدى َّللاه
ٰ
 |1:21|ِدى الَقوَم الّظ

 یکھل يںے کہ رسول سچا ہے اور انہدے چکے تھ یالکر کافر ہوگئے اور گواہ يمانچاہے جو ا يتہدا یقوم ک يسیَّللا ا يونکرک

 |1:21|کرتا  يںنہ يتاور َّللا ظالموں کو ہدا يںتھ یآچک ياںنشان

ِ َوالَمٰلئَِكِة َوالّناِس أَجَمعيَن   |1:21|أُوٰلئَِك َجزاُؤُهم أَنه َعلَيِھم لَعَنَة َّللاه

 |1:21| ی،سب ک یک يوںہے کہ ان پر لعنت ہے َّللا اور فرشتوں اور آدم يہان کا بدلہ 

 |1:22|ٰخلِديَن فيھا ال ُيَخفهُف َعنُھُم الَعذاُب َوال ُهم ُينَظروَن 

 |1:22|جائے،  یمہلت د يںنہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہ يں،رہ يںاس م يشہہم

َ َغفوٌر َرحيٌم   |1:22|إاِله الهذيَن تابوا ِمن َبعِد ٰذلَِك َوأَصلَحوا َفإِنه َّللاه

 |1:22|اور آپا سنبھاال تو ضرور َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  یس کے بعد توبہ کمگر جنہوں نے ا

 |1:22|إِنه الهذيَن َكَفروا َبعَد إيٰمنِِھم ُثمه ازدادوا ُكفًرا لَن ُتقَبَل َتوَبُتُھم َوأُوٰلئَِك ُهُم الّضالّوَن 

 |1:22|بہکے ہوئے،  يںہ یاور وہ یتوبہ ہرگز قبول نہ ہوگ یبڑهے ان ک يںالکر کافر ہوئے پھر اور کفر م يمانوہ جو ا يشکب

 لَُھم َعذاٌب أَليٌم َوما لَھُم ِمن ٰنِصريَن إِنه الهذيَن َكَفروا َوماتوا َوُهم ُكفّاٌر َفلَن ُيقَبَل ِمن أََحِدِهم ِملُء األَرِض َذَهًبا َولَِو افَتدٰى بِِه ۗ أُوٰلئِكَ 

|1:21| 

کو دے، ان  یخالص یجائے گا اگرچہ اپن يابھر سونا ہرگز قبول نہ ک ينسے زم یکس يںمرے ان م یہ وہ جو کافر ہوئے اور کافر

 |1:21|۔ يںنہ يار یکے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئ

َ بِِه َعليٌم   |1:21|لَن َتنالُوا البِره َحّتٰى ُتنفِقوا ِمّما ُتِحّبوَن ۚ َوما ُتنفِقوا ِمن َشءٍء َفإِنه َّللاه



نہ خرچ کرو اور تم جو کچھ خرچ کرو َّللا کو معلوم ہے،  يزچ ياریپ یاپن يںکو نہ پہنچو گے جب تک راِہ خدا م یتم ہرگز بھالئ

|1:21| 

َل التهورٰىُة ۗ  َم إِسٰرءيُل َعلٰى َنفِسِه ِمن َقبِل أَن ُتَنزه عاِم كاَن ِحاّلً لَِبنى إِسٰرءيَل إاِّل ما َحره وا بِالتهورٰىِة َفاتلوها إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن قُل َفأت ۞ ُكلُّ الطه

|1:21| 

 يتاترنے سے پہلے تم فرماؤ تور يتتھا تور يانے اپنے اوپر حرام کرل ؑ  يعقوبکو حالل تھے مگر وہ جو  يلاسرائ یسب کھانے بن

 |1:21|الکر پڑهو اگر سچے ہو 

ِ الَكِذَب ِمن َبعِد ٰذلَِك َفأُولٰ  لِموَن َفَمِن افَترٰى َعلَى َّللاه
ٰ
 |1:21|ئَِك ُهُم الّظ

 |1:21| يں،ظالم ہ یتو اس کے بعد جو َّللا پر جھوٹ باندهے تو وہ

بِعوا ِملهَة إِبٰرهيَم َحنيًفا َوما كاَن ِمَن الُمشِركيَن  ُ ۗ َفاته  |1:21|قُل َصَدَق َّللاه

 |1:21|نہ تھے،  يںرک والوں مپر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور ش ينکے د يمتم فرماؤ َّللا سچا ہے، تو ابراہ

َة ُمباَرًكا َوُهًدى لِلٰعلَميَن  َل َبيٍت ُوِضَع لِلّناِس لَلهذى بَِبكه  |1:21|إِنه أَوه

ہے برکت واال اور سارے جہان کا راہنما  يںعبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ م یپہال گھر جو لوگوں ک يںسب م يشکب

|1:21| 

ٰنٌت  ِ َعلَى الّناِس ِحجُّ الَبيِت َمِن اسَتطاَع إِلَيِه َسبياًل ۚ َوَمن فيِه ءاٰيٌت َبيِّ َ َغنِىٌّ َعِن الٰعلَميَن َمقاُم إِبٰرهيَم ۖ َوَمن َدَخلَُه كاَن ءاِمًنا ۗ َوّلِِله َكَفَر َفإِنه َّللاه

|1:21| 

ہو اور َّللا کے لئے لوگوں پر اس گھر  ںيآئے امان م يںجگہ اور جو اس م یکے کھڑے ہونے ک يمابراہ يںہ ياںنشان یکھل يںاس م

 |1:21|کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے اور جو منکر ہو تو َّللا سارے جہان سے بے پرواہ ہے 

ُ َشھيٌد َعلٰى ما َتعَملوَن  ِ َوَّللاه  |1:22|قُل ٰيأَهَل الِكٰتِب لَِم َتكفُروَن بِـٔاٰيِت َّللاه

 |1:22| يں،مانتے اور تمہارے کام َّللا سامنے ہ يںنہ ںيوک يتيںآ یَّللا ک! يوتم فرماؤ اے کتاب



ُ بِٰغفِلٍ  ِ َمن ءاَمَن َتبغوَنھا ِعَوًجا َوأَنُتم ُشَھداُء ۗ َوَما َّللاه  |1:22| َعّما َتعَملوَن قُل ٰيأَهَل الِكٰتِب لَِم َتُصّدوَن َعن َسبيِل َّللاه

چاہتے ہو اور تم خود اس پر گواہ ہو اور  ياک يڑهاالئے اسے ٹ يمانراہ سے روکتے ہو اسے جو ا یَّللا ک يوںک! يوتم فرماؤ اے کتاب

 |1:22| يں،سے بے خبر نہ( برے اعمال، کرتوت)َّللا تمہارے کوتکوں 

َھا الهذيَن ءاَمنوا إِن ُتطيعوا َفريًقا ِمَن الهذيَن أوُتوا الِكٰتَب َيُرّدوُكم َبعَد إيٰمنُِكم ٰكفِ   |1:122|ريَن ٰيأَيُّ

 |1:122|گے  يںکے بعد کافر کر چھوڑ يمانکے کہے پر چلے تو وہ تمہارے ا يوںاگر تم کچھ کتاب! والو يماناے ا

ِ َفَقد ُهِدَى إِلٰى ِصرٰ  ِ َوفيُكم َرسولُُه ۗ َوَمن َيعَتِصم بِاّلِله  |1:121|ٍط ُمسَتقيٍم َوَكيَف َتكفُروَن َوأَنُتم ُتتلٰى َعلَيُكم ءاٰيُت َّللاه

 يااور جس نے َّللا کا سہارا ل ياال يفاس کا رسول تشر يںاور تم م يںہ یجات یپڑه يتيںآ یکر کفر کروگے تم پر َّللا ک يوںاور تم ک

 |1:121| يا،گ ياراہ دکھا يدهیتو ضرور وہ س

َ َحقه ُتقاتِِه َوال َتموُتنه إاِّل َوأَنُتم  قُوا َّللاه َھا الهذيَن ءاَمُنوا اته  |1:121|ُمسلِموَن ٰيأَيُّ

 |1:121|اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان،  يساَّللا سے ڈرو ج! والو يماناے ا

ِ َعلَيُكم إِذ ُكنُتم أَعداًء َفأَلهَف َبيَن قُ  قوا ۚ َواذُكروا نِعَمَت َّللاه ِ َجميًعا َوال َتَفره عَمتِِه إِخٰوًنا َوُكنُتم َعلٰى َشفا لوبُِكم َفأَصَبحُتم بِنِ َواعَتِصموا بَِحبِل َّللاه

 ُ  |1:121|لَُكم ءاٰيتِِه لََعلهُكم َتھَتدوَن  ُحفَرٍة ِمَن الّناِر َفأَنَقَذُكم ِمنھا ۗ َكٰذلَِك ُيَبيُِّن َّللاه

 يادپنے اوپر اور َّللا کا احسان ا( نہ بٹ جانا يںفرقوں م)پھٹ نہ جانا  يںمضبوط تھام لو سب مل کر اور آپس م یرس یاور َّللا ک

غار  يکہوگئے اور تم ا یبھائ يںتو اس کے فضل سے تم آپس م يامالپ کرد يںتھا اس نے تمہارے دلوں م يرب يںکرو جب تم م

پاؤ،  يتتم ہدا يںفرماتا ہے کہ کہ يانب يتيںآ یاپن یہ يوںَّللا تم سے  يااس سے بچاد يںتمہ ےدوزخ کے کنارے پر تھے تو اس ن

|1:121| 

ٌة َيدعوَن إِلَى الَخيِر َوَيأُمروَن بِالَمعروِف َوَينَھوَن َعِن الُمنَكِر ۚ َوأُوٰلئَِك ُهُم الُمفلِحوَن َولَتُكن مِ   |1:121|نُكم أُمه

لوگ  يہیاور  يںسے منع کر یاور بر يںبات کا حکم د یاور اچھ يںطرف بالئ یک یہونا چاہئے کہ بھالئ يساگروہ ا يکا يںاور تم م

 |1:121|مراد کو پہنچے 



ٰنُت ۚ َوأُوٰلئَِك لَھُم َعذاٌب َعظيٌم  قوا َواخَتلَفوا ِمن َبعِد ما جاَءُهُم الَبيِّ  |1:121|َوال َتكونوا َكالهذيَن َتَفره

ان کے  اور يںتھ یآچک يںانہ ياںبعد اس کے کہ روشن نشان یپھوٹ پڑگئ يںپھٹ گئے اور ان م يںنہ ہونا جو آپس م يسےاور ان ج

 |1:121|بڑا عذاب ہے،  يےل

ا الهذيَن اسَودهت ُوجوُهُھم أََكَفرُتم َبعَد إيٰمنُِكم َفذوقُوا الَعذاَب بِ   |1:121|ما ُكنُتم َتكفُروَن َيوَم َتبَيضُّ ُوجوہٌ َوَتسَودُّ ُوجوہٌ ۚ َفأَمه

الکر کافر ہوئے تو اب عذاب  يمانتم ا ياے کجس دن کچھ منہ اونجالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے تو وہ جن کے منہ کالے ہوئ

 |1:121|چکھو اپنے کفر کا بدلہ، 

ِ ُهم فيھا ٰخلِدوَن  ت ُوجوُهُھم َففى َرحَمِة َّللاه ا الهذيَن ابَيضه  |1:121|َوأَمه

 |1:121|گے،  يںرہ يںاس م يشہوہ ہم يںہ يںرحمت م یاور وہ جن کے منہ اونجالے ہوئے وہ َّللا ک

ُ ُيريُد ُظلًما لِلٰعلَميَن تِلَك ءاٰيُت  ِ َنتلوها َعلَيَك بِالَحقِّ ۗ َوَما َّللاه  |1:122|َّللاه

 |1:122|چاہتا  يںاور َّللا جہاں والوں پر ظلم نہ يں،تم پر پڑهتے ہ يکٹھ يککہ ہم ٹھ يںہ يتيںآ یَّللا ک يہ

ِ ُترَجُع  ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ۚ َوإِلَى َّللاه ِ ما فِى السه  |1:122|األُموُر َوّلِِله

رجوع ہے،  یطرف سب کاموں ک یک یہے، اور َّللا ہ يںم ينہے اور جو کچھ زم يںکا ہے جو کچھ آسمانوں م یاور َّللا ہ

|1:122| 

ِ ۗ َولَو ءاَمَن  ٍة أُخِرَجت لِلّناِس َتأُمروَن بِالَمعروِف َوَتنَھوَن َعِن الُمنَكِر َوُتؤِمنوَن بِاّلِله أَهُل الِكٰتِب لَكاَن َخيًرا لَُھم ۚ ِمنُھُم الُمؤِمنوَن ُكنُتم َخيَر أُمه

 |1:112|َوأَكَثُرُهُم الٰفِسقوَن 

رکھتے  يمانسے منع کرتے ہو اور َّللا پر ا یہو اور برائ يتےکا حکم د یبھالئ يںظاہر ہوئ يںجو لوگوں م يںتم بہتر ہو ان امتوں م

 |1:112|کافر،  يادہاور ز يںکچھ مسلمان ہ يںان م التے تو ان کا بھال تھا، يمانا یہو، اور اگر کتاب

 |1:111|لَن َيُضّروُكم إاِّل أًَذى ۖ َوإِن ُيٰقتِلوُكم ُيَولّوُكُم األَدباَر ُثمه ال ُينَصروَن 



ہ مدد ن یگے پھر ان ک يںجائ يرپھ يٹھتو تمہارے سامنے سے پ يںستانا اور اگر تم سے لڑ يہیگے مگر  يںوہ تمہارے کچھ نہ بگاڑ

 |1:111| ی،ہوگ

ِ وَ  ِ َوَحبٍل ِمَن الّناِس َوباءو بَِغَضٍب ِمَن َّللاه لهُة أَيَن ما ُثقِفوا إاِّل بَِحبٍل ِمَن َّللاه
ُھم كانوا َيكفُروَن ُضِرَبت َعلَيِھُم الذِّ ُضِرَبت َعلَيِھُم الَمسَكَنُة ۚ ٰذلَِك بِأَنه

ِ َوَيقُتلوَن األَنبِياَء بَِغيرِ   |1:111|بِما َعَصوا َوكانوا َيعَتدوَن  َحقٍّ ۚ ٰذلِكَ  بِـٔاٰيِت َّللاه

کے سزاوار ہوئے  یڈور سے اور غضب اٰلہ یک يوںڈور اور آدم یمگر َّللا ک يںجہاں ہوں امان نہ پائ یخوار یگئ یان پر جماد

اس لئے کہ  يہکرتے،  يدکو ناحق شہ يغمبروںسے کفر کرتے اور پ يتوںآ یاس لئے کہ وہ َّللا ک يہ یمحتاج یگئ یاور ان پر جماد

:1|نا فرمانبردار اور سرکش تھے،  1 1 2 | 

ِ ءاناَء الهيِل َوُهم َيسُجدوَن  ٌة قائَِمٌة َيتلوَن ءاٰيِت َّللاه  |1:111|۞ لَيسوا َسواًء ۗ ِمن أَهِل الِكٰتِب أُمه

 يںاور سجدہ کرتے ہ يںم يوںگھڑ یرات ک يںپڑهتے ہ يتيںآ یَّللا ک يںکہ حق پر قائم ہ يںکچھ وہ ہ يںم يوںکتاب يںسے نہ يکسب ا

|1:111| 

ِ َوالَيوِم الءاِخِر َوَيأُمروَن بِالَمعروِف َوَينَھوَن َعِن الُمنَكِر َوُيٰسِرعوَن فِى الَخيٰرِت َوأُوٰلئِ  لِحيَن ُيؤِمنوَن بِاّلِله  |1:111|َك ِمَن الّصٰ

اور  يں،کاموں پر دوڑتے ہ يکاور ن يںسے منع کرتے ہ یاور برائ يتےا حکم دک یاور بھالئ يںالتے ہ يمانَّللا اور پچھلے دن پر ا

 |1:111| يں،لوگ الئق ہ يہ

قيَن  ُ َعليٌم بِالُمته  |1:111|َوما َيفَعلوا ِمن َخيٍر َفلَن ُيكَفروہُ ۗ َوَّللاه

 |1:111|ڈر والے  يںان کا حق نہ مارا جائے گا اور َّللا کو معلوم ہ يںکر یاور وہ جو بھالئ

ِ َشيـًٔا ۖ َوأُوٰلئَِك أَصٰحُب الّناِر ۚ ُهم  |1:111|فيھا ٰخلِدوَن  إِنه الهذيَن َكَفروا لَن ُتغنَِى َعنُھم أَمٰولُُھم َوال أَوٰلُدُهم ِمَن َّللاه

 |1:111|رہنا  يںاس م يشہان کو ہم يںہ یگے اور وہ جہنم يںوہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اوالد ان کو َّللا سے کچھ نہ بچال

نيا َكَمَثِل ريٍح فيھا ِصرٌّ أَصاَبت َحرَث َقوٍم َظلَموا أَنفَُسُھم َفأَهلََكتهُ  ُ َوٰلِكن أَنفَُسُھم َيظلِموَن  ۚ َمَثُل ما ُينفِقوَن فى ٰهِذِہ الَحيٰوِة الدُّ  َوما َظلََمُھُم َّللاه

|1:111| 



پر  يتیکھ یقوم ک يسیا يکپاال ہو وہ ا يںہے جس م یس یہوا کاس  يںخرچ کرتے ہ يںم یزندگ يںم ياجو اس دن یکہاوت اس ک

 يں،جانوں پر ظلم کرتے ہ یہاں وہ خود اپن يااور َّللا نے ان پر ظلم نہ ک یبرا کرتے تھے تو اسے بالکل مارگئ یجو اپنا ہ یپڑ

|1:111| 

ِخذوا بِطاَنًة ِمن دونُِكم ال َيألوَنُكم َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتته ّنا  ٰيأَيُّ َخبااًل َوّدوا ما َعنِتُّم َقد َبَدِت الَبغضاُء ِمن أَفٰوِهِھم َوما ُتخفى ُصدوُرُهم أَكَبُر ۚ َقد َبيه

 |1:112|لَُكُم الءاٰيِت ۖ إِن ُكنُتم َتعقِلوَن 

 یان ک َيرپہنچے ب ذايا یآرزو ہے، جتن یکرتے ان ک يںنہ یکم يںم یبرائ یکو اپنا راز دار نہ بناؤ وہ تمہار يروںغ! والو يماناے ا

عقل ہو  يںاگر تمہ يںکھول کر سناد يںتمہ ياںاور بڑا ہے، ہم نے نشان يںچھپائے ہ يںم ينےباتوں سے جھلک اٹھا اور وہ جو س

|1:112| 

َخلَوا َعّضوا َعلَيُكُم األَناِمَل ِمَن الَغيِظ ۚ قُل موتوا بَِغيِظُكم ۗ ٰهأَنُتم أُوالِء ُتِحّبوَنُھم َوال ُيِحّبوَنُكم َوُتؤِمنوَن بِالِكٰتِب ُكلِِّه َوإِذا لَقوُكم قالوا ءاَمّنا َوإِذا 

دوِر  َ َعليٌم بِذاِت الصُّ  |1:112|إِنه َّللاه

التے ہو اور وہ جب تم  يمانکہ تم سب کتابوں پر ا يہچاہتے اور حال  يںنہ يںچاہتے ہو اور وہ تمہ يںجو تم ہو تم تو انہ يہسنتے ہو 

 یقلب)گھٹن  یغصہ سے تم فرمادو کہ مرجاؤ اپن يںچبائ ياںہوں تو تم پر انگل يلےالئے اور اک يمانہم ا يںکہتے ہ يںسے ملتے ہ

 |1:112|بات،  یہے دلوں ک جانتا َّللا خوب يںم( جلن

َئٌة َيفَرحوا بِھا ۖ َوإِن َتصبِروا َوَتتهقوا ال يَ  َ بِما َيعَملوَن ُمحيٌط إِن َتمَسسُكم َحَسَنٌة َتُسؤُهم َوإِن ُتِصبُكم َسيِّ ُكم َكيُدُهم َشيـًٔا ۗ إِنه َّللاه  |1:112|ُضرُّ

 يےک يزگاریپہنچے تو اس پر خوش ہوں، اور اگر تم صبر اور پرہ یبرا لگے اور تم کہ برائ يںپہنچے تو انہ یبھالئ یکوئ يںتمہ

 |1:112| يں،ہ يںم ےيران کے سب کام خدا کے گھ يشکرہو تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، ب

ُ َسميٌع َعليٌم  ُئ الُمؤِمنيَن َمٰقِعَد لِلقِتاِل ۗ َوَّللاه  |1:111|َوإِذ َغَدوَت ِمن أَهلَِك ُتَبوِّ

کے مور چوں پر قائم کرتے اور  یجب تم صبح کو اپنے دولت خانہ سے برآمد ہوئے مسلمانوں کو لڑائ! کرو اے محبوب ياداور 

 |1:111|َّللا سنتا جانتا ہے، 

ِل الُمؤِمنوَن  ِ َفلَيَتَوكه ُھما ۗ َوَعلَى َّللاه ُ َولِيُّ  |1:111|إِذ َهمهت طائَِفتاِن ِمنُكم أَن َتفَشال َوَّللاه

پر بھروسہ  یاور َّللا ان کا سنبھالنے واال ہے اور مسلمانوں کو َّللا ہ يںکرجائ یکے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامرد يںجب تم م

 |1:111|چاہئے، 



َ لََعلهُكم َتشُكروَن َولَ  قُوا َّللاه ُ بَِبدٍر َوأَنُتم أَِذلهٌة ۖ َفاته  |1:111|َقد َنَصَرُكُم َّللاه

 |1:111|تم شکر گزار ہو،  يںجب تم بالکل بے سر و سامان تھے تو َّللا سے ڈرو کہ یمدد ک یتمہار يںَّللا نے بدر م يشکاور ب

ُكم بَِثٰلَثِة ءاٰلٍف ِمَن الَمٰلئَِكِة ُمنَزليَن إِذ َتقوُل لِلُمؤِمنيَن أَلَن َيكفَِيُكم  ُكم َربُّ  |1:111|أَن ُيِمده

ہزار فرشتہ اتار کر،  ينمدد کرے ت یکہ تمہارا رب تمہار يںنہ یکاف يہ يںتمہ ياجب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے ک

|1:111| 

ميَن َبلٰى ۚ إِن َتصبِروا َوَتتهقوا َوَيأتوُكم ِمن َفوِرِهم هٰ  ُكم بَِخمَسِة ءاٰلٍف ِمَن الَمٰلئَِكِة ُمَسوِّ  |1:111|ذا ُيمِددُكم َربُّ

مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے  یتو تمہارا رب تمہار يںدم تم پر آپڑ یکرو اور کافر اس یٰ اگر تم صبرو تقو يںنہ يوںہا ں ک

 |1:111|گا  يجےبھ

ُ إاِّل ُبشرٰى لَُكم وَ  ِ الَعزيِز الَحكيِم َوما َجَعلَُه َّللاه  |1:111|لَِتطَمئِنه قُلوُبُكم بِِه ۗ َوَما النهصُر إاِّل ِمن ِعنِد َّللاه

مگر َّللا  يںملے اور مدد نہ ينلئے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چ یکے لئے اور اس یخوش یمگر تمہار یفتح َّللا نے نہ ک يہاور 

 |1:111|غالب حکمت والے کے پاس سے 

 |1:111|ًفا ِمَن الهذيَن َكَفروا أَو َيكبَِتُھم َفَينَقلِبوا خائِبيَن لَِيقَطَع َطرَ 

 |1:111| يں،کرے کہ نامراد پھر جائ يلذل يںانہ ياحصہ کاٹ دے  يکاس لئے کہ کافروں کا ا

ُھم ٰظلِموَن  َبُھم َفإِنه  |1:112|لَيَس لََك ِمَن األَمِر َشءٌء أَو َيتوَب َعلَيِھم أَو ُيَعذِّ

 |1:112| يں،ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہ يادے  يقتوف یتوبہ ک يںانہ يا يںبات تمہارے ہاتھ نہ يہ

ُ َغفوٌر َرحيٌم  ُب َمن َيشاُء ۚ َوَّللاه ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ۚ َيغفُِر لَِمن َيشاُء َوُيَعذِّ ِ ما فِى السه  |1:112|َوّلِِله



ہے جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور َّللا  يںم ينہے اور جو کچھ زم يںکا ہے جو کچھ آسمانوں م یاور َّللا ہ

 |1:112|بخشنے واال مہربان، 

َ لََعلهُكم ُتفلِحوَن  قُوا َّللاه بٰو۟ا أَضٰعًفا ُمٰضَعَفًة ۖ َواته َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتأُكلُوا الرِّ  |1:112|ٰيأَيُّ

 |1:112|فالح ملے،  يںپر کہ تمہ يدؤ َّللا سے ڈرو اس اموالوں سود دونا دون نہ کھا يماناے ا

ت لِلٰكفِريَن  قُوا الّناَر الهتى أُِعده  |1:111|َواته

 |1:111|ہے  یرکھ ياراور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لئے ت

سوَل لََعلهُكم ُترَحموَن  َ َوالره  |1:111|َوأَطيُعوا َّللاه

 |1:111|جاؤ،  يےپر کہ تم رحم ک يداس اماور َّللا و رسول کے فرمانبردار رہو 

قيَن  ت لِلُمته ٰمٰوُت َواألَرُض أُِعده ٍة َعرُضَھا السه ُكم َوَجنه  |1:111|۞ َوساِرعوا إِلٰى َمغفَِرٍة ِمن َربِّ

کر  يارکے لئے ت يزگاروںپرہ ينسب آسمان و زم يںچوڑان م یطرف جس ک یجنت ک يسیبخشش اور ا یاور دوڑو اپنے رب ک

 |1:111|ہے  یرکھ

ُ ُيِحبُّ الُمحِسنيَن  ّراِء َوالٰكِظميَن الَغيَظ َوالعافيَن َعِن الّناِس ۗ َوَّللاه ّراِء َوالضه  |1:111|الهذيَن ُينفِقوَن فِى السه

والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور  ينےاور غصہ پ يںاور رنج م يںم یخوش يںخرچ کرتے ہ يںوہ جو َّللا کے راہ م

 |1:111| يں،لوگ َّللا کے محبوب ہ يکن

نوَب إاِله  َ َفاسَتغَفروا لُِذنوبِِھم َوَمن َيغفُِر الذُّ ُ َولَم ُيِصّروا َعلٰى ما َفَعلوا َوُهم َيعلَموَن َوالهذيَن إِذا َفَعلوا ٰفِحَشًة أَو َظلَموا أَنفَُسُھم َذَكُروا َّللاه  َّللاه

|1:111| 

اور گناہ کون بخشے سوا  يںچاہ یمعاف یکرکے اپنے گناہوں ک يادَّللا کو  يںجانوں پر ظلم کر یاپن يا يائیبے ح یاور وہ کہ جب کوئ

 |1:111| يں،پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائ يےَّللا کے، اور اپنے ک



ٌت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا ۚ َونِعَم أَ  ِھم َوَجّنٰ  |1:111|جُر الٰعِمليَن أُوٰلئَِك َجزاُؤُهم َمغفَِرةٌ ِمن َربِّ

کا ( لوگوں يکن) يوںاور کام يںرہ يںان م يشہرواں ہم يںنہر يچےجن کے ن يںہ يںبخشش اور جنت یکو بدلہ ان کے رب ک يسوںا

 |1:111|ہے ( انعام، حصہ) يگاچھا ن

 |1:111|بيَن َقد َخلَت ِمن َقبلُِكم ُسَنٌن َفسيروا فِى األَرِض َفانُظروا َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الُمَكذِّ 

 |1:111|انجام ہوا جھٹالنے والوں کا  يساک يکھوچل کر د يںم ينتو زم يںآچکے ہ يںبرتاؤ م يقےتم سے پہلے کچھ طر

 |1:112|ٰهذا َبياٌن لِلّناِس َوُهًدى َوَموِعَظٌة لِلُمتهقيَن 

 |1:112|ہے،  يحتکو نص يزگاروںلوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہ يہ

 |1:112|نوا َوال َتحَزنوا َوأَنُتُم األَعلَوَن إِن ُكنُتم ُمؤِمنيَن َوال َتھِ 

 |1:112|رکھتے ہو،  يمانغالب آؤ گے اگر ا یکرو اور نہ غم کھاؤ تم ہ یاور نہ سست

لِميَن إِن َيمَسسُكم َقرٌح َفَقد َمسه الَقوَم َقرٌح ِمثلُُه ۚ َوتِلَك األَّياُم ُنداِولُھا َبيَن الّناِس َولَِيعلََم 
ٰ
ُ ال ُيِحبُّ الّظ ِخَذ ِمنُكم ُشَھداَء ۗ َوَّللاه ُ الهذيَن ءاَمنوا َوَيته َّللاه

|1:112| 

 ياںبار يےہم نے لوگوں کے ل يںجن م يںدن ہ يہاور  يںپاچکے ہ يفتکل یہ يسیو یتو وہ لوگ بھ یپہنچ يفتکل یکوئ يںاگر تمہ

سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے اور َّللا دوست  يںاور تم م یلوں کوا يماناور اس لئے کہ َّللا پہچان کرادے ا يںہ یرکھ

 |1:112|رکھتا ظالموں کو،  يںنہ

ُ الهذيَن ءاَمنوا َوَيمَحَق الٰكفِريَن  َص َّللاه  |1:111|َولُِيَمحِّ

 |1:111|اور اس لئے کہ َّللا مسلمانوں کا نکھار کردے اور کافروں کو مٹادے 

بِريَن أَم َحِسبُتم أَن 
ُ الهذيَن ٰجَھدوا ِمنُكم َوَيعلََم الّصٰ َة َولَّما َيعلَِم َّللاه  |1:111|َتدُخلُوا الَجنه



 یاور نہ صبر والوں آزمائش ک ياکا امتحان نہ ل يوںَّللا نے تمہارے غاز یچلے جاؤ گے اور ابھ يںہو کہ جنت م يںاس گمان م ياک

|1:111| 

 |1:111|ِمن َقبِل أَن َتلَقوہُ َفَقد َرأَيُتموہُ َوأَنُتم َتنُظروَن َولََقد ُكنُتم َتَمنهوَن الَموَت 

 |1:111|آنکھوں کے سامنے،  ینظر آئ يںکرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے تو اب وہ تمہ ياتمنا ک یاور تم تو موت ک

ُسُل ۚ أََفإِ۟ين ماَت أَو قُتِلَ  ٌد إاِّل َرسوٌل َقد َخلَت ِمن َقبلِِه الرُّ َ َشيـًٔا ۗ َوَسَيجِزى  َوما ُمَحمه انَقلَبُتم َعلٰى أَعٰقبُِكم ۚ َوَمن َينَقلِب َعلٰى َعقَِبيِه َفلَن َيُضره َّللاه

ِكريَن  ُ الّشٰ  |1:111|َّللاه

ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤں گے  يدشہ يا يںاگر وہ انتقال فرمائ يارسول ان سے پہلے اور رسول ہوچکے تو ک يکاور محمد تو ا

 |1:111|َّللا شکر والوں کو صلہ دے گا،  يباور جو الٹے پاؤں پھرے گا َّللا کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقر

نيا ُنؤتِِه ِمنھا َوَمن يُ  اًل ۗ َوَمن ُيِرد َثواَب الدُّ ِ ِكٰتًبا ُمَؤجه ِكريَن َوما كاَن لَِنفٍس أَن َتموَت إاِّل بِإِذِن َّللاه ِرد َثواَب الءاِخَرِة ُنؤتِِه ِمنھا ۚ َوَسَنجِزى الّشٰ

|1:111| 

 يںسے اسے د يںہم اس م( 1۱1ف2کا انعام چاہے  ياسب کا وقت لکھا رکھا ہے اور دن یسکت يںجان بے حکم خدا مر نہ یاور کوئ

 |1:111| يں،کو صلہ عطا کرہے کہ ہم شکر والوں  يباور قر يںسے اسے د يںاور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس م

ِ َوما َضُعفوا َوَما اسَتك ّيوَن َكثيٌر َفما َوَهنوا لِما أَصاَبُھم فى َسبيِل َّللاه بِريَن َوَكأَيِّن ِمن َنبِىٍّ ٰقَتَل َمَعُه ِربِّ
ُ ُيِحبُّ الّصٰ  |1:111|انوا ۗ َوَّللاه

 يںانہ يںراہ م یسے جو َّللا ک يبتوںو نہ سست پڑے ان مصان کے ساتھ بہت خدا والے تھے، ت يانے جہاد ک ياءانب یاور کتنے ہ

 |1:111| يں،اور نہ کمزور ہوئے اور نہ دبے اور صبر والے َّللا کو محبوب ہ يںپہنچ

َنا اغفِر لَنا ُذنوَبنا َوإِسراَفنا فى أَمِرنا َوَثبِّت أَقداَمنا َوانُصرنا َعلَى القَ   |1:111|الٰكفِريَن  ومِ َوما كاَن َقولَُھم إاِّل أَن قالوا َربه

اور  يںہم نے اپنے کام ک يادتياںنہ کہتے تھے سوا اس دعا کے کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور جو ز یاور وہ کچھ بھ

 |1:111|ان کافر لوگوں پر مدد دے  يںہمارے قدم جما دے اور ہم

نيا َوُحسَن َثواِب الءاِخَرِة ۗ  ُ َثواَب الدُّ ُ ُيِحبُّ الُمحِسنيَن  َفـٔاتٰىُھُم َّللاه  |1:112|َوَّللاه



 |1:112| يں،ہ يارےوالے َّللا کو پ يکیاور ن یخوب یاور آخرت کے ثواب ک ياکا انعام د يادن يںتو َّللا نے انہ

َھا الهذيَن ءاَمنوا إِن ُتطيُعوا الهذيَن َكَفروا َيُرّدوُكم َعلٰى أَعٰقبُِكم َفَتنَقلِبوا ٰخِسريَن   |1:112|ٰيأَيُّ

 |1:112|گے پھر ٹوٹا کھا کے پلٹ جاؤ گے  يںالٹے پاؤں لوٹاد يںاگر تم کافروں کے کہے پر چلے تو وہ تمہ! والو يماناے ا

ِصريَن  ُ َمولٰىُكم ۖ َوُهَو َخيُر الّنٰ  |1:112|َبِل َّللاه

 |1:112|بلکہ َّللا تمہارا موال ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار، 

لِميَن َسُنلقى فى قُلوِب الهذيَن كَ 
ٰ
ل بِِه ُسلٰطًنا ۖ َوَمأوٰىُھُم الّناُر ۚ َوبِئَس َمثَوى الّظ ِ ما لَم ُيَنزِّ عَب بِما أَشَركوا بِاّلِله  |1:111|َفُروا الرُّ

سمجھ نہ  یجس پر اس نے کوئ ياٹھہرا يکگے کہ انہوں نے َّللا کا شر يںرعب ڈال يںدم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں م یکوئ

 |1:111|برا ٹھکانا ناانصافوں کا،  ياکا ٹھکانا دوزخ ہے، اور کاور ان  یاتار

ُ َوعَدہُ إِذ َتُحّسوَنھُم بِإِذنِِه ۖ َحّتٰى إِذا َفِشلُتم َوَتٰنَزعُتم فِى األَمِر َوَعَصيُتم ِمن  نيا َولََقد َصَدَقُكُم َّللاه َبعِد ما أَرٰىُكم ما ُتِحّبوَن ۚ ِمنُكم َمن ُيريُد الدُّ

ُ ذو َفضٍل َعلَى الُمؤِمنيَن َوِمنُكم مَ   |1:111|ن ُيريُد الءاِخَرَة ۚ ُثمه َصَرَفُكم َعنُھم لَِيبَتلَِيُكم ۖ َولََقد َعفا َعنُكم ۗ َوَّللاه

تک کہ جب تم نے  يہاںاپنا وعدہ جب کہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے  ياسچ کر دکھا يںَّللا نے تمہ يشکاور ب

 يادن یکوئ يںبات تم م یک یخوش یدکھا چکا تمہار يںبعد اس کے کہ َّللا تمہ یک یجھگڑا ڈاال اور نافرمان يںم اور حکم یک یبزدل

 يا،معاف کرد يںاس نے تمہ يشکآزمائے اور ب يںکہ تمہ يردياچاہتا تھا پھر تمہارا منہ ان سے پھ خرتآ یکوئ يںچاہتا تھا اور تم م

 |1:111|اور َّللا مسلمانوں پر فضل کرتا ہے، 

ا بَِغمٍّ لَِكيال َتحَزنوا َعلٰى ما فاَتُكم َوال ما أَٰصَبُكم ۥنَ ۞ إِذ ُتصِعدوَن َوال َتلو سوُل َيدعوُكم فى أُخرٰىُكم َفأَٰثَبُكم َغّمً ُ َخبيٌر بِما  ۗ َعلٰى أََحٍد َوالره  َوَّللاه

 |1:111|َتعَملوَن 

پکار رہے  يںہمارے رسول تمہ يںجماعت م یاور دوسر يکھتےکو نہ د یکر کس يرپھ يٹھچلے جاتے تھے اور پ جب تم منہ اٹھائے

اس کا رنج نہ کرو اور َّللا  یاور جو افتاد پڑ ياکہ جو ہاتھ سے گ یاس لئے سنائ یاور معاف ياغم کا بدلہ غم د يںتھے تو تمہ

1:15|خبر ہے،  یکوتمہارے کاموں ک 3 | 

ِ  ُثمه أَنَزلَ  تُھم أَنفُُسُھم َيُظّنوَن بِاّلِله ِة ۖ َيقولوَن َهل لَنا ِمَن َعلَيُكم ِمن َبعِد الَغمِّ أََمَنًة ُنعاًسا َيغشٰى طائَِفًة ِمنُكم ۖ َوطائَِفٌة َقد أََهمه  َغيَر الَحقِّ َظنه الٰجِھلِيه

 ۗ ِ نفُِسِھم ما ال ُيبدوَن لََك ۖ َيقولوَن لَو كاَن لَنا ِمَن األَمِر َشءٌء ما قُتِلنا ٰهُھنا ۗ قُل لَو ُكنُتم فى ُيخفوَن فى أَ  األَمِر ِمن َشءٍء ۗ قُل إِنه األَمَر ُكلهُه ّلِِله



َص  ُ ما فى ُصدوِرُكم َولُِيَمحِّ ُ  ما فىُبيوتُِكم لََبَرَز الهذيَن ُكتَِب َعلَيِھُم الَقتُل إِلٰى َمضاِجِعِھم ۖ َولَِيبَتلَِى َّللاه دوِر قُلوبُِكم ۗ َوَّللاه  َعليٌم بِذاِت الصُّ

|1:111| 

َّللا پر  یتھ یپڑ یجان ک یگروہ کو اپن يکاور ا یتھ يرےجماعت کو گھ يکا یکہ تمہار یاتار يندن یک ينپھر تم پر غم کے بعد چ

تو سارا َّللا کا  يارہے تم فرمادو کہ اخت ياراخت یکچھ ہمارا بھ يںاس کام م ياکے سے گمان، کہتے ک يتبے جا گمان کرتے تھے جاہل

نہ مارے جاتے، تم فرمادو کہ  يہاںہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم  يں،کرتے کہتے ہ يںجو تم پر ظاہر نہ يںہ تےچھپا يںہے اپنے دلوں م

قتل گاہوں تک نکل آتے اور اس لئے کہ َّللا تمہارے  یجن کا مارا جانا لکھا جاچکا تھا اپن یہوتے جب بھ يںاگر تم اپنے گھروں م

 |1:111|بات جانتا ہے  یہے اسے کھول دے اور َّللا دلوں ک يںں م بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلو یک ںينوس

َما اسَتَزلهُھُم الشهيٰطُن بَِبعِض ما َكَسبوا ۖ َولََقد َعَفا  َ َغفإِنه الهذيَن َتَولهوا ِمنُكم َيوَم الَتَقى الَجمعاِن إِنه ُ َعنُھم ۗ إِنه َّللاه  |1:111|وٌر َحليٌم َّللاه

ان کے بعض اعمال کے باعث  ینے لغزش د یہ يطانش يںانہ يںتھ یمل يںسے پھرگئے جس دن دونوں فوج يںوہ جو تم م يشکب

 |1:111|َّللا بخشنے واال حلم واال ہے،  يشکب يا،معاف فرماد يںَّللا نے انہ يشکاور ب

َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتكونوا َكالهذيَن  ى لَو كانوا ِعنَدنا ما ماتوا َوما قُتِلوا لَِيجَعَل ٰيأَيُّ َكَفروا َوقالوا إِلِخٰونِِھم إِذا َضَربوا فِى األَرِض أَو كانوا ُغّزً

ُ ُيحء ُ ٰذلَِك َحسَرًة فى قُلوبِِھم ۗ َوَّللاه ُ بِما َتعمَ  ۦَّللاه  |1:111|َبصيٌر  لونَ َوُيميُت ۗ َوَّللاه

جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس  يانسبت کہا کہ جب وہ سفر  یک يوںح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائطر یان کافروں ک! والو يماناے ا

اس کا افسوس رکھے، اور َّللا ِجالتا اور مارتا ہے اور َّللا  يںہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے اس لئے َّللا ان کے دلوں م

|رہا ہے،  يکھتمہارے کام د 3 : 1 5 6 | 

ِ َوَرحَمٌة َخيٌر ِمّما َيجَمعوَن َولَئِن قُتِلُتم فى َسب ِ أَو ُمتُّم لََمغفَِرةٌ ِمَن َّللاه  |1:111|يِل َّللاه

بخشش اور رحمت ان کے سارے دهن دولت سے بہتر ہے،  یمرجاؤ تو َّللا ک يامارے جاؤ  يںراہ م یاگر تم َّللا ک يشکاور ب

|1:111| 

ِ ُتحَشرونَ   |1:112| َولَئِن ُمتُّم أَو قُتِلُتم إَلِلَى َّللاه

 |1:112|طرف اٹھنا ہے  یمارے جاؤ تو َّللا ک يااور اگر تم مرو 

ا َغليَظ الَقلِب اَلنَفّضوا ِمن َحولَِك ۖ َفاعُف َعنُھم َواسَتغفِر ِ لِنَت لَُھم ۖ َولَو ُكنَت َفّظً لَھُم َوشاِورُهم فِى األَمِر ۖ َفإِذا َعَزمَت  َفبِما َرحَمٍة ِمَن َّللاه

ل َعلَى ليَن  َفَتَوكه َ ُيِحبُّ الُمَتَوكِّ ِ ۚ إِنه َّللاه  |1:112|َّللاه



تم ان کے لئے نرم دل ہوئے اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور ! ہے کہ اے محبوب یمہربان یکچھ َّللا ک يسیتو ک

 یے مشورہ لو اور جو کسان س يںشفاعت کرو اور کاموں م یمعاف فرماؤ او ر ان ک يںہوجاتے تو تم انہ يشانتمہارے گرد سے پر

 |1:112| يں،ہ يارےتوکل والے َّللا کو پ يشککرو ب ھروسہبات کا ارادہ پکا کرلو تو َّللا پر ب

ِ َفلَيَتوَ  ُ َفال غالَِب لَُكم ۖ َوإِن َيخُذلُكم َفَمن َذا الهذى َينُصُرُكم ِمن َبعِدِہ ۗ َوَعلَى َّللاه ِل الُمؤِمنوَن إِن َينُصرُكُم َّللاه  |1:112|كه

مدد کرے  یکون ہے جو پھر تمہار يساچھوڑ دے تو ا يںآسکتا اور اگر وہ تمہ يںتم پر غالب نہ یمدد کرے تو کوئ یاگر َّللا تمہار

 |1:112|پر بھروسہ چاہئے،  یاور مسلمانوں کو َّللا ہ

 |1:111|ُتَوفّٰى ُكلُّ َنفٍس ما َكَسَبت َوُهم ال ُيظلَموَن  َوما كاَن لَِنبِىٍّ أَن َيُغله ۚ َوَمن َيغلُل َيأِت بِما َغله َيوَم القِٰيَمِة ۚ ُثمه 

لے کر آئے  يزچ یچھپائ یکے دن اپن يامتہوسکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے اور جو چھپا رکھے وہ ق يںگمان نہ يہپر  ینب یاور کس

 |1:111|اور ان پر ظلم نہ ہوگا،  یجائے گ یبھرپور د یکمائ یگا پھر ہر جان کو ان ک

ُم ۚ َوبِئَس الَمصيُر  ِ َوَمأوٰىُه َجَھنه ِ َكَمن باَء بَِسَخٍط ِمَن َّللاه َبَع ِرضٰوَن َّللاه  |1:111|أََفَمِن اته

جگہ پلٹنے  یبر ياہوگا جس نے َّللا کا غضب اوڑها اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے، اور ک يساپر چال وہ اس ج یمرض یجو َّللا ک ياتو ک

 |1:111| ی،ک

ُ َبصيٌر بِما َيعَملوَن  ُهم َدَرٰجتٌ  ِ ۗ َوَّللاه  |1:111|ِعنَد َّللاه

 |1:111|ہے،  يکھتااور َّللا ان کے کام د يںدرجہ درجہ ہ يہاںوہ َّللا کے 

ُ َعلَى الُمؤِمنيَن إِذ َبَعَث فيِھم َرسواًل ِمن أَنفُِسِھم َيتلوا َعلَيِھم ءاٰيتِِه َوُيَزّكيِھم َوُيَعلِّ  الِكٰتَب َوالِحكَمَة َوإِن كانوا ِمن َقبُل لَفى َضٰلٍل  ُمُھمُ لََقد َمنه َّللاه

 |1:111|ُمبيٍن 

 يںپڑهتا ہے اور انہ يتيںآ یجو ان پر اس ک يجارسول بھ يکسے ا يںم يںانہ يںَّللا کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان م يشکب

 |1:111|تھے  يںم یگمراہ یکھلکتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے  يںپاک کرتا ہے اور انہ

َ َعلٰى   |1:111|ُكلِّ َشءٍء َقديٌر أََولَّما أَٰصَبتُكم ُمصيَبٌة َقد أََصبُتم ِمثلَيھا قُلُتم أَّنٰى ٰهذا ۖ قُل ُهَو ِمن ِعنِد أَنفُِسُكم ۗ إِنه َّللاه



 یتم فرمادو کہ وہ تمہار یکہاں سے آئ ہيتم پہنچا چکے ہو تو کہنے لگو کہ  یپہنچے کہ اس سے دون يبتمص یکوئ يںجب تمہ ياک

 |1:111|َّللا سب کچھ کرسکتا ہے،  يشکب یطرف سے آئ یہ

ِ َولَِيعلََم الُمؤِمنيَن   |1:111|َوما أَٰصَبُكم َيوَم الَتَقى الَجمعاِن َفبِإِذِن َّللاه

والوں  يماناور اس لئے کہ پہچان کرادے ا یوہ َّللا کے حکم سے تھ يںتھ یمل يںجس دن دونوں فوج یجو تم پر آئ يبتاور وہ مص

 |1:111| ی،ک

ِ أَِو ادَفعوا ۖ قالوا لَو َنعلَُم قِتااًل اَلته  َبعٰنُكم ۗ ُهم لِلُكفِر َيوَمئٍِذ أَقَرُب ِمنُھم لَِليٰمِن ۚ َيقولوَن َولَِيعلََم الهذيَن ناَفقوا ۚ َوقيَل لَُھم َتعالَوا ٰقتِلوا فى َسبيِل َّللاه

ُ أَعلَُم بِمابِأَفٰوهِ   |1:111|َيكُتموَن  ِھم ما لَيَس فى قُلوبِِھم ۗ َوَّللاه

دشمن کو ہٹاؤ بولے اگر ہم  يالڑو  يںراہ م یکہ ا ٓؤ َّللا ک ياجو منافق ہوئے اور ان سے کہا گ یاور اس لئے کہ پہچان کرادے، ان ک

اپنے منہ  يں،ہ يبقر يادہبہ نسبت کھلے کفر سے ز یک يمانا یاور اس دن ظاہر يتے،جانتے تو ضرو ر تمہارا ساتھ د یہوت یلڑائ

 |1:111| يںاور َّللا کو معلوم ہے جو چھپارہے ہ يںنہ يںدل م جو ان کے يںسے کہتے ہ

 |1:112|الهذيَن قالوا إِلِخٰونِِھم َوَقَعدوا لَو أَطاعونا ما قُتِلوا ۗ قُل َفادَرءوا َعن أَنفُِسُكُم الَموَت إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن 

 یہ یرہے کہ وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے تم فرمادو تو اپن يٹھکہا اور آپ ب يںکے بارے م يوںہ جنہوں نے اپنے بھائو

 |1:112|موت ٹال دو اگر سچے ہو 

ِھم ُيرَزقوَن  ِ أَمٰوًتا ۚ َبل أَحياٌء ِعنَد َربِّ  |1:112|َوال َتحَسَبنه الهذيَن قُتِلوا فى َسبيِل َّللاه

 يںپاتے ہ یروز يںکرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہ يالمردہ نہ خ يںمارے گئے ہر گز انہ يںراہ م یجو َّللا کاور 

|1:112| 

ُ ِمن َفضلِِه َوَيسَتبِشروَن بِالهذيَن لَم َيلَحقوا بِِھم ِمن َخلفِِھم أاَّل َخوٌف َعلَيِھم وَ   |1:112|ال ُهم َيحَزنوَن َفِرحيَن بِما ءاتٰىُھُم َّللاه

ان سے نہ ملے کہ ان پر  یجو ابھ یاپنے پچھلوں ک يںمنارہے ہ ياںاور خوش يااپنے فضل سے د يںاس پر جو َّللا نے انہ يںشاد ہ

 |1:112|ہے اور نہ کچھ غم،  يشہنہ کچھ اند

َ ال ُيضيُع أَجَر الُمؤِمنيَن  ِ َوَفضٍل َوأَنه َّللاه  |1:111|۞ َيسَتبِشروَن بِنِعَمٍة ِمَن َّللاه



 |1:111|کرتا اجر مسلمانوں کا  يںکہ َّللا ضائع نہ يہاور  ینعمت اور فضل ک یَّللا ک يںمناتے ہ ياںخوش

َقوا أَجٌر َعظيٌم  سوِل ِمن َبعِد ما أَصاَبُھُم الَقرُح ۚ لِلهذيَن أَحَسنوا ِمنُھم َواته ِ َوالره  |1:111|الهذيَن اسَتجابوا ّلِِله

کے لئے  يزگاروںزخم پہنچ چکا تھا ان کے نکوکاروں اور پرہ يںپر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہ وہ جو َّللا و رسول کے بالنے

 |1:111|بڑا ثواب ہے، 

ُ َونِعَم ال  |1:111|َوكيُل الهذيَن قاَل لَُھُم الّناُس إِنه الّناَس َقد َجَمعوا لَُكم َفاخَشوُهم َفزاَدُهم إيٰمًنا َوقالوا َحسُبَنا َّللاه

اور زائد ہوا اور بولے َّللا ہم کو  يمانلوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لئے جتھا جوڑا تو ان س ے ڈرو تو ان کا ا وہ جن سے

 |1:111|اچھا کارساز  يابس ہے اور ک

ُ ذو َفضٍل عَ  ِ ۗ َوَّللاه َبعوا ِرضٰوَن َّللاه ِ َوَفضٍل لَم َيمَسسُھم سوٌء َواته  |1:111|ظيٍم َفانَقلَبوا بِنِعَمٍة ِمَن َّللاه

پر چلے اور َّللا بڑے فضل واال ہے  یخوش یاور َّللا ک ینہ پہنچ یبرائ یکوئ يںتو پلٹے َّللا کے احسان اور فضل سے کہ انہ

|1:111| 

ُف أَولِياَءہُ َفال َتخافوُهم َوخافوِن إِن ُكنُتم ُمؤِمنيَن   |1:111|إِنهما ٰذلُِكُم الشهيٰطُن ُيَخوِّ

 |1:111|رکھتے ہو  يماناپنے دوستوں سے دهمکاتا ہے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر اہے کہ  یہ يطانوہ تو ش

ُ أاَّل َيجَعَل لَُھم حَ  َ َشيـًٔا ۗ ُيريُد َّللاه وا َّللاه ُھم لَن َيُضرُّ ا فِى الءاِخَرِة ۖ َولَُھم َعذاٌب َعظيٌم َوال َيحُزنَك الهذيَن ُيٰسِرعوَن فِى الُكفِر ۚ إِنه  |1:111|ّظً

ان کا  يںگے اور َّللا چاہتا ہے کہ آخرت م يںوہ َّللا کا کچھ بگاڑ يںتم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر پر دوڑتے ہ! اور اے محبوب

 |1:111|حصہ نہ رکھے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے،  یکوئ

َ َشيـًٔا  وا َّللاه  |1:111|َولَھُم َعذاٌب أَليٌم إِنه الهذيَن اشَتَرُوا الُكفَر بِاإليٰمِن لَن َيُضرُّ

 |1:111|گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے،  يںَّللا کا کچھ نہ بگاڑ ياکے بدلے کفر مول ل يمانوہ جنہوں نے ا



 |1:112|اٌب ُمھيٌن َوال َيحَسَبنه الهذيَن َكَفروا أَنهما ُنملى لَھُم َخيٌر أِلَنفُِسِھم ۚ إِنهما ُنملى لَھُم لَِيزدادوا إِثًما ۚ َولَُھم َعذ

 يتےد يلڈه يںلئے انہ یکچھ ان کے لئے بھال ہے، ہم تو اس يںہ يتےد يلڈه يںکہ وہ جو ہم انہ يںنہ رہ يںاور ہرگز کافر اس گمان م

 |1:112|اور ان کے لئے ذلت کا عذاب ہے،  يںبڑه يںکہ اور گناہ م يںہ

ُ لَِيَذَر الُمؤِمنيَن َعلٰى ما أَنُتم عَ  َ َيجَتبى ِمن ُرسُ ما كاَن َّللاه ُ لُِيطلَِعُكم َعلَى الَغيِب َوٰلِكنه َّللاه يِِّب ۗ َوما كاَن َّللاه لِِه َمن لَيِه َحّتٰى َيميَز الَخبيَث ِمَن الطه

ِ َوُرُسلِِه ۚ َوإِن ُتؤِمنوا َوَتتهقوا َفلَُكم أَجٌر َعظيٌم   |1:112|َيشاُء ۖ َفـٔاِمنوا بِاّلِله

 يںنہ يہشان  یجس پر تم ہو جب تک جدا نہ کردے گندے کو ستھرے سے اور َّللا ک يںل پر چھوڑنے کا نہَّللا مسلمانوں کو اس حا

الؤ َّللا اور اس کے  يمانہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے تو ا يتاکا علم دے دے ہاں َّللا چن ل يبغ يںتمہ! کہ اے عام لوگو

 |1:112|ے لئے بڑا ثواب ہے، کرو تو تمہار يزگاریپرہ الؤ اور يمانرسولوں پر اور اگر ا

قونَ  ُ ِمن َفضلِِه ُهَو َخيًرا لَُھم ۖ َبل ُهَو َشرٌّ لَھُم ۖ َسُيَطوه ٰمٰوِت َوال َيحَسَبنه الهذيَن َيبَخلوَن بِما ءاتٰىُھُم َّللاه ِ ميٰرُث السه  ما َبِخلوا بِِه َيوَم القِٰيَمِة ۗ َوّلِِله

ُ بِما َتعَملوَن خَ   |1:122|بيٌر َواألَرِض ۗ َوَّللاه

بلکہ وہ ان کے  يںہرگز اسے اپنے لئے اچھا نہ سمجھ یاپنے فضل سے د يںجو َّللا نے انہ يںم يزاس چ يںاور جو بخل کرتے ہ

کا  ينوارث ہے آسمانوں اور زم یکے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا اور َّللا ہ يامتتھا ق يابخل ک يںوہ جس م يبلئے برا ہے، عنقر

 |1:122|ہے،  راور َّللا تمہارے کاموں سے خبردا

َ َفقيٌر َوَنحُن أَغنِياُء ۘ َسَنكُتُب ما قالوا َوَقتلَُھُم األَنبِياءَ  ُ َقوَل الهذيَن قالوا إِنه َّللاه  |1:121|بَِغيِر َحقٍّ َوَنقوُل ذوقوا َعذاَب الَحريِق  لََقد َسِمَع َّللاه

کو ان کا  ياءگے ان کا کہا اور انب يںاب ہم لکھ رکھ یاور ہم غن یکہ َّللا محتاج ہے اور ہم غن َّللا نے سنا جنہوں نے کہا يشکب

 |1:121|گے کہ چکھو آگ کا عذاب،  يںکرنا اور فرمائ يدناحق شہ

َ لَيَس بَِظاّلٍم لِلَعبيِد  َمت أَيديُكم َوأَنه َّللاه  |1:121|ٰذلَِك بِما َقده

 |1:121|کرتا،  يںاور َّللا بندوں پر ظلم نہ يجاتھوں نے آگے بھبدال ہے اس کا جو تمہارے ہا يہ

َ َعِھَد إِلَينا أاَّل ُنؤِمَن لَِرسوٍل َحّتٰى َيأتَِينا بِقُرباٍن َتأُكلُُه الّناُر ۗ قُل َقد جاءَ  ٰنِت َوبِالهذى قُلُتم َفلَِم َقَتلُتموهُ الهذيَن قالوا إِنه َّللاه م ُكم ُرُسٌل ِمن َقبلى بِالَبيِّ

 |1:121|إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن 



کا حکم نہ الئے جس آ  یقربان يسیجب تک ا يںنہ الئ يمانرسول پر ا یہے کہ ہم کس ياَّللا نے ہم سے اقرار کر ل يںوہ جو کہتے ہ

 يںحکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو پھر تم نے انہ يہاور  ياںنشان یگ کھائے تم فرمادو مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھل
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ُبِر َوالِكٰتِب الُمنيِر  ٰنِت َوالزُّ َب ُرُسٌل ِمن َقبلَِك جاءو بِالَبيِّ بوَك َفَقد ُكذِّ  |1:121|َفإِن َكذه

اور  ياںہے جو صاف نشان یگئ یک يبتکذ یبھ یتو تم سے اگلے رسولوں ک يںکرتے ہ يبتکذ یاگر وہ تمہار! تو اے محبوب

 |1:121|کتاب لے کر آئے تھے  یاور چمکت يفےصح

نيا إاِّل َمٰتعُ ُكلُّ َنفٍس ذائَِقُة الَموِت ۗ َوإِنهما ُتَوفهوَن أُجوَرُكم َيوَم القِٰيَمِة ۖ َفَمن ُزحِزَح َعِن الّناِر َوأُدِخَل الَجنه  الُغروِر  َة َفَقد فاَز ۗ َوَما الَحيٰوةُ الدُّ

|1:121| 

وہ  ياگ ياداخل ک يںگے، جو آگ سے بچا کر جنت م يںکو پورے مل یہ يامتہے، اور تمہارے بدلے تو ق یہر جان کو موت چکھن

 |1:121|دهوکے کا مال ہے  يہیتو  یزندگ یک يامراد کو پہنچا، اور دن

ذيَن أوُتوا الِكٰتَب ِمن َقبلُِكم َوِمَن الهذيَن أَشَركوا أًَذى َكثيًرا ۚ َوإِن َتصبِروا َوَتتهقوا َفإِنه ٰذلَِك ِمن ۞ لَُتبلَُونه فى أَمٰولُِكم َوأَنفُِسُكم َولََتسَمُعنه ِمَن اله 

 |1:121|َعزِم األُموِر 

ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے  يشکاور ب يںجانوں م یتمہارے مال اور تمہار یآزمائش ہوگ یضرور تمہار يشکب

 |1:121|ہمت کا کام ہے،  یبڑ يہکچھ برا سنو گے اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو بہت 

ُه لِلّناِس َوال َتكُتموَنُه َفَنَبذوہُ َوراَء ُظھوِرِهم وَ  ُننه ُ ميٰثَق الهذيَن أوُتوا الِكٰتَب لَُتَبيِّ  |1:121|َن اشَتَروا بِِه َثَمًنا َقلياًل ۖ َفبِئَس ما َيشَتروَوإِذ أََخَذ َّللاه

اور نہ چھپانا تو انہوں  يناکرد يانکہ تم ضرور اسے لوگوں سے ب یکتاب عطا فرمائ يںان سے جنہ ياکرو جب َّللا نے عہد ل ياداور 

 |1:121|ہے  يداریخر یبر یتو کتن يےدام حاصل ک يلاور اس کے بدلے ذل ياد ينکپھ يچھےکے پ يٹھپ ینے اسے اپن

ُھم بَِمفاَزٍة ِمَن الَعذاِب ۖ َولَُھم َعذابٌ ال َتحَسَبنه الهذيَن   |1:122|أَليٌم  َيفَرحوَن بِما أََتوا َوُيِحّبوَن أَن ُيحَمدوا بِما لَم َيفَعلوا َفال َتحَسَبنه

کو ہرگز عذاب سے  يسوںہو ا يفتعر یان ک يےکہ بے ک يںپر اور چاہتے ہ يےاپنے ک يںجو خوش ہوتے ہ يںہر گز نہ سمجھنا انہ

 |1:122|دردناک عذاب ہے  يےنہ جاننا اور ان کے لدور 

ُ َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر  ٰمٰوِت َواألَرِض ۗ َوَّللاه ِ ُملُك السه  |1:122|َوّلِِله



 |1:122|پر قادر ہے،  يزاور َّللا ہر چ یبادشاہ یک ينکے لئے ہے آسمانوں اور زم یاور َّللا ہ

ٰمٰوِت َواألَرِض َواخ  |1:122|تِٰلِف الهيِل َوالنهھاِر َلءاٰيٍت أِلُولِى األَلٰبِب إِنه فى َخلِق السه

 |1:122|عقلمندوں کے لئے  يںہ ياںنشان يںم يوںباہم بدل یاور رات اور دن ک يدائشپ یک ينآسمانوں اور زم يشکب

روَن فى َخلِق السه  َ قِٰيًما َوقُعوًدا َوَعلٰى ُجنوبِِھم َوَيَتَفكه نا ما َخلَقَت ٰهذا ٰبِطاًل ُسبٰحَنَك َفقِنا َعذاَب الّناِر الهذيَن َيذُكروَن َّللاه ٰمٰوِت َواألَرِض َربه

|1:121| 

اے رب  يںغور کرتے ہ يںم يدائشپ یک يناور آسمانوں اور زم يٹےاور کروٹ پر ل يٹھےکھڑے اور ب يںکرت ہ ياد یجو َّللا ک

 |1:121|دوزخ کے عذاب سے بچالے،  يںہے تجھے تو ہم یپاک يانہ بنا يکارب يہتو نے ! ہمارے

لِميَن ِمن أَنصاٍر 
ٰ
نا إِنهَك َمن ُتدِخِل الّناَر َفَقد أَخَزيَتُه ۖ َوما لِلّظ  |1:121|َربه

 يں،مددگار نہ یاور ظالموں کا کوئ ید یلے جائے اسے ضرور تو نے رسوائ يںجسے تو دوزخ م يشکب! اے رب ہمارے

|1:121| 

نا َسِمعنا  نا إِنه ـٔاتِنا َوتَ َربه نا َفاغفِر لَنا ُذنوَبنا َوَكفِّر َعّنا َسيِّ ُكم َفـٔاَمّنا ۚ َربه  |1:121|َوفهنا َمَع األَبراِر ُمناِدًيا ُينادى لَِليٰمِن أَن ءاِمنوا بَِربِّ

الئے اے رب  يمانالؤ تو ہم ا يمانکے لئے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ا يمانکو سنا کہ ا یمناد يکاے رب ہمارے ہم نے ا

 |1:121|موت اچھوں کے ساتھ کر  یمحو فرمادے اور ہمار ياںبرائ یہمارے تو ہمارے گنا بخش دے اور ہمار

نا َوءاتِنا ما َوَعدَتنا َعلٰى ُرُسلَِك َوال ُتخِزنا َيوَم القِٰيَمِة ۗ إِنهَك ال ُتخلُِف الميعاَد   |1:121|َربه

کے دن رسوانہ  يامتق يںمعرفت اور ہم یہے اپنے رسولوں ک يانے ہم سے وعدہ کدے وہ جس کا تو  يںاور ہم! اے رب ہمارے

 |1:121|کرتا،  يںتو وعدہ خالف نہ يشککر، ب

ُھم أَّنى ال أُضيُع َعَمَل ٰعِمٍل ِمنُكم ِمن َذَكٍر أَو أُنثٰى ۖ َبعُضُكم ِمن َبعٍض ۖ َفالهذيَن هاَجرو ِرِهم َوأوذوا فى ا َوأُخِرجوا ِمن ِديٰ َفاسَتجاَب لَُھم َربُّ

ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر َثواًبا ُھم َجّنٰ ـٔاتِِھم َوأَلُدِخلَنه ُ ِعنَدہُ ُحسُن الثهواِب  َسبيلى َوٰقَتلوا َوقُتِلوا أَلَُكفَِّرنه َعنُھم َسيِّ ِ ۗ َوَّللاه  |1:121|ِمن ِعنِد َّللاه

ہو تو  يکا يںعورت تم آپس م ياکرتا مرد ہو  يںمحنت اکارت نہ یالے ککام و يںتم م يںان کے رب نے کہ م یدعا سن ل یتو ان ک

 يںستائے گئے اور لڑے اور مارے گء ے م يںراہ م يریاور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور م یوہ جنہوں نے ہجرت ک



رواں َّللا کے پاس کا ثواب،  يںنہر يچےلے جاؤں گا جن کے ن يںباغوں م انہيں ضرور ان کے سب گناہ اتار دوں گا اور ضرور

 |1:121|کے پاس اچھا ثواب ہے،  یاور َّللا ہ

َك َتَقلُُّب الهذيَن َكَفروا فِى البِٰلِد  نه  |1:121|ال َيُغره

 |1:121|اہلے گہلے پھرنا ہرگز تجھے دهوکا نہ دے  يںکافروں کا شہروں م! اے سننے والے

ُم ۚ وَ   |1:121|بِئَس الِمھاُد َمٰتٌع َقليٌل ُثمه َمأوٰىُھم َجَھنه

 |1:121|برا بچھونا،  یہ ياتھوڑا برتنا، ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور ک

ِ ۗ َوما عِ  ٌت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا ُنُزاًل ِمن ِعنِد َّللاه ُھم لَُھم َجّنٰ َقوا َربه ِ َخيٌر لِِلَبراِر ٰلِكِن الهذيَن اته  |1:122|نَد َّللاه

 ی،طرف ک یَّللا ک يںرہ يںان م يشہہم يںبہ يںنہر يچےجن کے ن يںہ يںان کے لئے جنت يںوہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہ يکنل

 |1:122|کے لئے سب سے بھال  يکوںاور جو َّللا پاس ہے وہ ن یمہمان

ِ َوما أُنِزَل إِلَيُكم َوما أُنِزَل إِلَيھِ  ِھم ۗ َوإِنه ِمن أَهِل الِكٰتِب لََمن ُيؤِمُن بِاّلِله ِ َثَمًنا َقلياًل ۗ أُوٰلئَِك لَُھم أَجُرُهم ِعنَد َربِّ ِ ال َيشَتروَن بِـٔاٰيِت َّللاه م ٰخِشعيَن ّلِِله

َ َسريُع الِحساِب   |1:122|إِنه َّللاه

ن کے دل طرف اترا ا یطرف اترا اور جو ان ک یاور اس پر جو تمہار يںالتے ہ يمانکہ َّللا پر ا يںہ يسےا يںکچھ کتاب يشکاور ب

جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور َّللا  يں،وہ ہ يہ يتےل يںدام نہ يلکے بدلے ذل يتوںآ یَّللا کے حضور جھکے ہوئے َّللا ک

:1|جلد حساب کرنے واال ہے،  1 9 9 | 

َ لََعلهُكم ُتفلِحوَن  قُوا َّللاه َھا الهذيَن ءاَمُنوا اصبِروا َوصابِروا َورابِطوا َواته  |1:122|ٰيأَيُّ

کرو اور َّللا سے ڈرتے  ینگہبان یملک ک یدشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسالم يںصبر کرو اور صبر م! والو يماناے ا

 |1:122|ہو،  يابپر کہ کام يدرہو اس ام

ُكُم الهذى َخلََقُكم ِمن َنفٍس ٰوحَِدٍة وَ  َھا الّناُس اتهقوا َربه حيِم ٰيأَيُّ حٰمِن الره ِ الره َ بِسِم َّللاه قُوا َّللاه َخلََق ِمنھا َزوَجھا َوَبثه ِمنُھما ِرجااًل َكثيًرا َونِساًء ۚ َواته

َ كاَن َعلَيُكم َرقيًبا   |1:1|الهذى َتساَءلوَن بِِه َواألَرحاَم ۚ إِنه َّللاه



ن دونوں سے بہت اور ا ياسے اس کا جوڑا بنا يںم یاور اس ياک يداجان سے پ يکا يںاپنے رب سے ڈرو جس نے تمہ! اے لوگو

 يںَّللا ہر وقت تمہ يشکاور َّللا سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو ب يئےد يالسے مرد و عورت پھ

 |1:1|رہا ہے،  يکھد

يِِّب ۖ َوال َتأُكلوا أَمٰولَھُم إِلٰى أَمٰولِ  لُوا الَخبيَث بِالطه ُه كاَن حوًبا َكبيًرا َوءاُتوا الَيٰتمٰى أَمٰولَھُم ۖ َوال َتَتَبده  |1:1|ُكم ۚ إِنه

بڑا  يہ يشکمالکر نہ کھا جاؤ، ب يںکو ان کے مال دو اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو اور ان کے مال اپنے مالوں م يتيموںاور 

 |1:1|گناہ ہے 

َوُثٰلَث َوُرٰبَع ۖ َفإِن ِخفُتم أاَّل َتعِدلوا َفٰوِحَدًة أَو ما َملََكت أَيٰمُنُكم ۚ ٰذلَِك  َوإِن ِخفُتم أاَّل ُتقِسطوا فِى الَيٰتمٰى َفانِكحوا ما طاَب لَُكم ِمَن النِّساِء َمثنىٰ 

 |1:1|أَدنٰى أاَّل َتعولوا 

 ينت يندو دو اور ت يںخوش آئ يںتمہ يںالؤ جو عورت يںانصاف نہ کرو گے تو نکاح م يںم يوںلڑک يتيمہو کہ  يشہاند يںا ور اگر تمہ

اس سے  يہجن کے تم مالک ہو  يزيںکن ياکرو  یہ يککو برابر نہ رکھ سکو گے تو ا يبيوںاو ر چار چار پھر اگر ڈرو کہ دو ب

 |1:1|نہ ہو  مہے کہ تم سے ظل يبقر يادہز

 |1:1|يـًٔا َوءاُتوا النِّساَء َصُدٰقتِِھنه نِحلًَة ۚ َفإِن ِطبَن لَُكم َعن َشءٍء ِمنُه َنفًسا َفُكلوہُ َهنيـًٔا َمر

تو اسے کھاؤ  يںکچھ دے د يںسے تمہ يںسے مہر م یخوش یسے دو پھر اگر وہ اپنے دل ک یاور عورتوں کو ان کے مہر خوش

 |1:1|رچتا پچتا 

ُ لَُكم قِٰيًما َوارُزقوُهم فيھا َواكسوُهم َوقولوا لَُھم َقواًل مَ  َفھاَء أَمٰولَُكُم الهتى َجَعَل َّللاه  |1:1|عروًفا َوال ُتؤُتوا السُّ

سے کھالؤ  يںاس م يںہے اور انہ يابسر اوقات ک یجن کو َّللا نے تمہار يںاور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہ

 |1:1|بات کہو  یاور پہناؤ اور ان سے اچھ

ا  َوابَتلُوا الَيٰتمٰى َحّتٰى إِذا َبلَُغوا النِّكاَح َفإِن ءاَنسُتم ِمنُھم ُرشًدا َفادَفعوا إِلَيِھم أَمٰولَُھم ۖ َوال َتأُكلوها إِسراًفا َوبِداًرا أَن َيكَبروا ۚ َوَمن كاَن َغنِّيً

ِ َحسيًبا  َفلَيسَتعفِف ۖ َوَمن كاَن َفقيًرا َفلَيأُكل بِالَمعروِف ۚ َفإِذا َدَفعُتم  |1:1|إِلَيِھم أَمٰولَُھم َفأَشِھدوا َعلَيِھم ۚ َوَكفٰى بِاّلِله

سپرد  يںتو ان کے مال انہ يکھود يکسمجھ ٹھ یتک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں تو اگر تم ان ک يہاںماتے رہو کو آز يتيموںاور 

اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے اور جو  يںبڑے نہ ہوجائ يںکہ کہ يںم ینہ کھاؤ حد سے بڑه کر اور اس جلد يںکردو اور انہ

 ينےہے حساب ل یسپرد کرو تو ان پر گواہ کرلو، اور َّللا کاف يںن کے مال انہپھر جب تم ا ھائے،حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب ک

 |1:1|کو، 



جاِل َنصيٌب ِمّما َتَرَك الٰولِداِن َواألَقَربوَن َولِلنِّساِء َنصيٌب ِمّما َتَرَك الٰولِداِن َواألَقَربوَن ِمّما َقله   |1:1|ِمنُه أَو َكُثَر ۚ َنصيًبا َمفروًضا  لِلرِّ

سے  يںسے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے اور عورتوں کے لئے حصہ ہے اس م يںکے لئے حصہ ہے اس ممردوں 

 |1:1|بہت، حصہ ہے اندازہ باندها ہوا  ياجو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے ترکہ تھوڑا ہو 

 |1:2|ُهم ِمنُه َوقولوا لَُھم َقواًل َمعروًفا َوإِذا َحَضَر القِسَمَة أُولُوا القُربٰى َوالَيٰتمٰى َوالَمٰسكيُن َفارُزقو

 |1:2|بات کہو  یکچھ دو اور ان سے اچھ یبھ يںسے انہ يںتو اس م يںآجائ يناور مسک يتيمپھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور 

 َ قُوا َّللاه ًة ِضٰعًفا خافوا َعلَيِھم َفلَيته يه  |1:2|َولَيقولوا َقواًل َسديًدا  َولَيخَش الهذيَن لَو َتَركوا ِمن َخلفِِھم ُذرِّ

بات  يدهیاور س يںخطرہ ہوتا تو چاہئے کہ َّللا سے ڈر يںانہ يساوہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اوالد چھوڑتے تو ان کا ک يںاور ڈر

 |1:2| يںکر

 |1:12|صلَوَن َسعيًرا إِنه الهذيَن َيأُكلوَن أَمٰوَل الَيٰتمٰى ُظلًما إِنهما َيأُكلوَن فى ُبطونِِھم ناًرا ۖ َوَسيَ 

آتش )دم جاتا ہے کہ بھڑتے دهڑے  یاور کوئ يںآ گ بھرتے ہ ینر يںم يٹوہ تو اپنے پ يںکا مال ناحق کھاتے ہ يتيموںوہ جو 

 |1:12|گے،  يںجائ يںم( کدے

َكِر ِمثُل َحظِّ األُنَثَييِن ۚ َفإِن ُكنه نِساًء َفوَق  ُ فى أَوٰلِدُكم ۖ لِلذه اثَنَتيِن َفلَُھنه ُثلُثا ما َتَرَك ۖ َوإِن كاَنت ٰوِحَدًة َفلََھا النِّصُف ۚ َوأِلََبَويِه لُِكلِّ يوصيُكُم َّللاه

ِه الثُّ  ُدُس ِمّما َتَرَك إِن كاَن لَُه َولٌَد ۚ َفإِن لَم َيُكن لَُه َولٌَد َوَوِرَثُه أََبواہُ َفِِلُمِّ ٍة لُُث ۚ َفإِن كاَن لَُه إِخوَ ٰوِحٍد ِمنُھَما السُّ ُدُس ۚ ِمن َبعِد َوِصيه ِه السُّ ةٌ َفِِلُمِّ

 ۗ ِ ُھم أَقَرُب لَُكم َنفًعا ۚ َفريَضًة ِمَن َّللاه َ كاَن َعليًما َحكيًما  يوصى بِھا أَو َديٍن ۗ ءاباُؤُكم َوأَبناُؤُكم ال َتدروَن أَيُّ  |1:11|إِنه َّللاه

ہوں اگرچہ دو سے  ياںلڑک یبرابر ہے پھر اگر نر يٹيوںکا حصہ دو ب يٹےب يںاوالد کے بارے م یہے تمہار يتاحکم د يںَّللا تمہ

کو اس کے ترکہ سے  يککے ماں باپ کو ہر ا يتہو تو اس کا آدها اور م یلڑک يکاور اگر ا یدو تہائ یاوپر تو ان کو ترکہ ک

ہو  یبہن بھا ئ یپھر اگر اس کے کئ یاوالد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا تہا ئ یاس ک گرکے اوالد ہو پھر ا يتچھٹا اگر م

کون تمہارے  يںجانو کہ ان م ياتم ک يٹےکے تمہارے باپ اور تمہارے ب يناور د ياکے جو کر گ يتں تو ماں کا چھٹا بعد اس و ص

 |1:11|علم واال حکمت واال ہے،  َّللا بيشک طرف سے یحصہ باندها ہوا ہے َّللا ک يہکام آئے گا  يادہز

ُبُع ِمّما َتَركنَ   ۚ ِمن َبعِد َوِصيهٍة يوصيَن بِھا أَو َديٍن ۚ َولَُھنه ۞ َولَُكم نِصُف ما َتَرَك أَزٰوُجُكم إِن لَم َيُكن لَُھنه َولٌَد ۚ َفإِن كاَن لَُھنه َولٌَد َفلَُكُم الرُّ

ُبُع ِمّما َتَركُتم إِن لَم َيُكن لَكُ  ٍة توصوَن بِھا أَو َديٍن ۗ َوإِن كانَ الرُّ ُمُن ِمّما َتَركُتم ۚ ِمن َبعِد َوِصيه  َرُجٌل يوَرُث م َولٌَد ۚ َفإِن كاَن لَُكم َولٌَد َفلَھُنه الثُّ

ُدُس ۚ َفإِن كانوا أَكَثَر ِمن ٰذلَِك  لُثِ َكٰللًَة أَِو امَرأَةٌ َولَُه أٌَخ أَو أُخٌت َفلُِكلِّ ٰوِحٍد ِمنُھَما السُّ ۚۚ ِمن َبعِد َوِصيهٍة يوصٰى بِھا أَو َديٍن  َفھُم ُشَركاُء فِى الثُّ

ُ َعليٌم َحليٌم  ِ ۗ َوَّللاه ًة ِمَن َّللاه  |1:11|َغيَر ُمضارٍّ ۚ َوِصيه



 يںرکہ ماوالد ہو تو ان کے ت یاوالد نہ ہو، پھر اگر ان ک یآدها ہے اگر ان ک يںسے تمہ يںاس م يںجو چھوڑ جائ يبياںب یاور تمہار

ہے اگر تمہارے اوالد  یعورتوں کا چوتھائ يںنکال کر اور تمہارے ترکہ م يناور دَ  يںوہ کر گئ يتہے جو وص یچوتھائ يںسے تمہ

 يسےا ینکال کر، اور اگر کس ينتم کر جاؤ اور د يتسے آٹھواں جو وص يںہو تو ان کا تمہارے ترکہ م اوالد نہ ہو پھر اگر تمہارے

 يںبہن ہے تو ان م يا یطرف سے اس کا بھائ یعورت کا ترکہ بٹنا ہو جس نے ماں باپ اوالد کچھ نہ چھوڑے اور ماں ک يامرد 

نکال کر  يناور د يتوص یک يتم يںہ يکشر يںم یادہ ہوں تو سب تہائيسے ز يکا یکو چھٹا پھر اگر وہ بہن بھائ يکسے ہر ا

 |1:11|ا ارشاد ہے اور َّللا علم واال حلم واال ہے، َّللا ک يہہو  يااس نے نقصان نہ پہنچا يںجس م

ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا ۚ َوٰذلِكَ  َ َوَرسولَُه ُيدِخلُه َجّنٰ ِ ۚ َوَمن ُيِطِع َّللاه  |1:11|الَفوُز الَعظيُم  تِلَك ُحدوُد َّللاه

 يشہرواں ہم يںنہر يچےلے جائے گا جن کے ن يںکا َّللا اسے باغوں م اور جو حکم مانے َّللا اور َّللا کے رسول يںہ يںحد یَّللا ک يہ

 |1:11| يابی،کام یہے بڑ يہیگے، اور  يںرہ يںان م

َ َوَرسولَُه َوَيَتَعده ُحدوَدہُ ُيدِخلُه ناًرا ٰخلًِدا فيھا َولَُه َعذاٌب ُمھيٌن   |1:11|َوَمن َيعِص َّللاه

 يںداخل کرے گا جس م يںکل حدوں سے بڑه جائے َّللا اسے آگ م یکرے اور اس ک ینافرمان یاور جو َّللا اور اس کے رسول ک

 |1:11|کا عذاب ہے  یرہے گا اور اس کے لئے خوار يشہہم

تى َيأتيَن الٰفِحَشَة ِمن نِسائُِكم َفاسَتشِھدوا َعلَيِھنه أَرَبَعًة ِمنُكم ۖ َفإِن َشِھدوا َفأَمِسكوُهنه فِى الُبيوتِ  ُ لَھُنه  َحّتٰى َوالّٰ َيَتَوفّٰىُھنه الَموُت أَو َيجَعَل َّللاه

 |1:11|َسبياًل 

تو ان  يںدے د یلو پھر اگر وہ گواہ یگواہ یکے چار مردوں ک يںان پر خاص اپنے م يںکر یجو بدکار يںعورتوں م یاور تمہار

 |1:11|کالے کچھ راہ ن یَّللا ان ک ياموت اٹھالے  يںتک کہ انہ يہاںبند رکھو  يںعورتوں کو گھر م

َ كاَن َتّواًبا َرحيًما   |1:11|َوالهذاِن َيأتِٰينِھا ِمنُكم َفـٔاذوُهما ۖ َفإِن تابا َوأَصلَحا َفأَعِرضوا َعنُھما ۗ إِنه َّللاه

 َّللا يشکچھوڑ دو، ب يچھاتو ان کا پ يںہوجائ يکاور ن يںدو پھر اگر وہ توبہ کرل يذاان کو ا يںکر يساجو مرد عورت ا يںاور تم م

 |1:11|بڑا توبہ قبول کرنے واال مہربان ہے 

 ُ ِ لِلهذيَن َيعَملوَن الّسوَء بَِجٰھلٍَة ُثمه َيتوبوَن ِمن َقريٍب َفأُوٰلئَِك َيتوُب َّللاه وَبُة َعلَى َّللاه َما الته ُ َعليًما َحكيًما  إِنه  |1:11|َعلَيِھم ۗ َوكاَن َّللاه

 يرد یپھر تھوڑ يٹھيںکر ب یسے برائ یہے جو نادان یک يںہے وہ انہ يافضل سے الزم کرل وہ توبہ جس کا قبول کرنا َّللا نے اپنے

 |1:11|رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور َّللا علم و حکمت واال ہے،  یپر َّللا اپن يسوںا يںتوبہ کرل يںم



ـٔاِت َحّتٰى إِذا َحَضَر أََحَدُهمُ  يِّ وَبُة لِلهذيَن َيعَملوَن السه َن َواَل الهذيَن َيموتوَن َوُهم ُكفّاٌر ۚ أُوٰلئَِك أَعَتدنا لَُھم َعذاًبا  َولَيَسِت الته الَموُت قاَل إِّنى ُتبُت الـٰٔ

 |1:12|أَليًما 

 ینے توبہ ک يںکو موت آئے تو کہے اب م  یکس يںتک کہ جب ان م يہاں يں،لگے رہتے ہ يںجو گناہوں م يںنہ یاور وہ توبہ ان ک

 |1:12|رکھا ہے  ياران کے لئے ہم نے دردناک عذاب ت يںمرجو کافر  یاور نہ ان ک

َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َيِحلُّ لَُكم أَن َتِرُثوا النِّساَء َكرًها ۖ َوال َتعُضلوُهنه لَِتذَهبوا بَِبعِض ما ءاَتيُتم َنٍة ۚ َوعاِشروُهنه ٰيأَيُّ وُهنه إاِّل أَن َيأتيَن بِٰفِحَشٍة ُمَبيِّ

ُ فيِه َخيًرا َكثيًرا بِالَمعروِف ۚ   |1:12|َفإِن َكِرهُتموُهنه َفَعسٰى أَن َتكَرهوا َشيـًٔا َوَيجَعَل َّللاه

سے کہ جو مہر ان  يتاس ن يںاور عورتوں کو روکو نہ یکہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردست يںحالل نہ يںتمہ! والو يماناے ا

اور ان سے اچھا برتاؤ کرو پھر اگر  يںکا کام کر یئ يابے ح يحصرکہ  يںسے کچھ لے لو مگر اس صورت م يںتھا اس م ياکو د

 |1:12|رکھے  یبہت بھالئ يںناپسند ہو اور َّللا اس م يںتمہ يزچ یکوئ ہہے ک يبتو قر يںپسند نہ آئ يںوہ تمہ

 |1:12|َشيـًٔا ۚ أََتأُخذوَنُه ُبھٰتًنا َوإِثًما ُمبيًنا  َوإِن أََردُتُم استِبداَل َزوٍج َمكاَن َزوٍج َوءاَتيُتم إِحدٰىُھنه قِنطاًرا َفال َتأُخذوا ِمنهُ 

اسے  ياسے کچھ واپس نہ لو ک يںمال دے چکے ہو تو اس م يروںبدلنا چاہو اور اسے ڈه یکے بدلے دوسر یب یب يکاور اگر تم ا

 |1:12|واپس لو گے جھوٹ بانده کر اور کھلے گناہ سے 

 |1:11|َبعُضُكم إِلٰى َبعٍض َوأََخذَن ِمنُكم ميٰثًقا َغليًظا َوَكيَف َتأُخذوَنُه َوَقد أَفضٰى 

 يںاور وہ تم سے گاڑها عہد لے چک يادوسرے کے سامنے بے پردہ ہول يکا يںاسے واپس لوگے حاالنکہ تم م يونکراور ک

|1:11| 

ُه كاَن   |1:11|ٰفِحَشًة َوَمقًتا َوساَء َسبياًل َوال َتنِكحوا ما َنَكَح ءاباُؤُكم ِمَن النِّساِء إاِّل ما َقد َسلََف ۚ إِنه

راہ  یاور غضب کا کام ہے، اور بہت بر يائیبے ح يشکمنکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا وہ ب یاور باپ دادا ک

|1:11| 

ُتُكم َوٰخٰلُتُكم َوَبناُت األَِخ َوَبنا ٰھُتُكم َوَبناُتُكم َوأََخٰوُتُكم َوَعّمٰ َمت َعلَيُكم أُمه ٰھُت ُحرِّ ٰضَعِة َوأُمه تى أَرَضعَنُكم َوأََخٰوُتُكم ِمَن الره ٰھُتُكُم الّٰ ُت األُخِت َوأُمه

تى َدَخلُتم بِِھنه َفإِن لَم َتكونوا َدَخلُتم بِِھنه َفال جُ  تى فى ُحجوِرُكم ِمن نِسائُِكُم الّٰ ذيَن ِمن أَصٰلبُِكم ناَح َعلَيُكم َوَحٰلئُِل أَبنائُِكُم اله نِسائُِكم َوَرٰبئُِبُكُم الّٰ

َ كاَن َغفوًرا َرحيًما   |1:11|َوأَن َتجَمعوا َبيَن األُخَتيِن إاِّل ما َقد َسلََف ۗ إِنه َّللاه



جنہوں  يںمائ یاور تمہار ياںاور بھانج يجياںاور بھت يںاور خاالئ ياںاور پھوپھ يںاور بہن يٹياںاور ب يںمائ یتم پر تمہار يںحرام ہوئ

سے جن سے تم  يبيوںان ب يںہ يںگود م یجو تمہار يٹياںب یاور ان ک يںمائ یاور عورتوں ک يںبہن یور دوده کا يانے دوده پال

 يبيںب یک يٹوںب ینسل یاور تمہار يںسے حرج نہ يٹيوںب یہو تو ان ک یاگر تم نے ان سے صحبت نہ ک پھر صحبت کرچکے ہو تو

 |1:11|َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  يشککرنا مگر جو ہو گزرا ب یاکٹھ يںاور دو بہن

ِ َعلَيُكم ۚ َوأُِحله لَُكم ما َوراَء ٰذلُِكم أَن  َتبَتغوا بِأَمٰولُِكم ُمحِصنيَن َغيَر ُمٰسفِحيَن ۚ َفَما ۞ َوالُمحَصٰنُت ِمَن النِّساِء إاِّل ما َملََكت أَيٰمُنُكم ۖ ِكٰتَب َّللاه

َ كاَن َعليًما َحكيًما  أُجوَرُهنه َفريَضًة ۚ َوال ُجناحَ اسَتمَتعُتم بِِه ِمنُھنه َفـٔاتوُهنه   |1:11|َعلَيُكم فيما َتٰرَضيُتم بِِه ِمن َبعِد الَفريَضِة ۚ إِنه َّللاه

َّللا کا نوشتہ ہے تم پر اور ان کے سوا  يہ يںآجائ يںملک م یجو تمہار يںعورت یمگر کافروں ک يںشوہر دار عورت يںاور حرام ہ

النا چاہو  يںگراتے تو جن عورتوں کو نکاح م یالتے نہ پان يدکہ اپنے مالوں کے عوض تالش کرو ق يںحالل ہ يںتمہوہ  يںجو رہ

 يشکب يںگناہ نہ يںہوجاوے تو اس م یکچھ رضامند يںدو، اور قرار داد کے بعد اگر تمہارے آپس م يںان کے بندهے ہوئے مہر انہ

 |1:11|َّللا علم و حکمت واال ہے، 

ُ َوَمن لَ   أَعلَُم بِإيٰمنُِكم ۚ َبعُضُكم ِمن َبعٍض ۚ م َيسَتِطع ِمنُكم َطواًل أَن َينِكَح الُمحَصٰنِت الُمؤِمٰنِت َفِمن ما َملََكت أَيٰمُنُكم ِمن َفَتٰيتُِكُم الُمؤِمٰنِت ۚ َوَّللاه

ِخٰذِت أَخداٍن ۚ َفإِذا أُحِصنه َفإِن أََتيَن بِٰفِحَشٍة َفَعلَيِھنه َفانِكحوُهنه بِإِذِن أَهلِِھنه َوءاتوُهنه أُجوَرُهنه بِالَمعروِف ُمحَصٰنٍت َغي َر ُمٰسفِٰحٍت َوال ُمته

ُ َغفورٌ   |1:11| َرحيٌم نِصُف ما َعلَى الُمحَصٰنِت ِمَن الَعذاِب ۚ ٰذلَِك لَِمن َخِشَى الَعَنَت ِمنُكم ۚ َوأَن َتصبِروا َخيٌر لَُكم ۗ َوَّللاه

 ینہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ ک ياںوال يمانا يںآزاد عورت يںکے باعث جن کے نکاح م یبے مقدور يںاور تم م

دوسرے سے ہے تو ان سے نکاح کرو ان کے  يکا يںکو خوب جانتا ہے، تم م يماناور َّللا تمہارے ا يزيںکن یوال يمانا يںِملک ہ

 يںآجائ يںم يدجب وہ ق یبنات ياراور نہ  ینکالت ینہ مست ياںآت يںم يددو ق يںان کے مہر انہ وراجازت سے اور حسب دست یمالکوں ک

ہے، اور  يشہسے زنا کا اند يںاس کے لئے جسے تم م يہہے جو آزاد عورتوں پر ہے  یآده یتو ان پر اس سزا ک يںپھر برا کام کر

 |1:11|ہے،  انصبر کرنا تمہارے لئے بہتر ہے اور َّللا بخشنے واال مہرب

ُ َعليٌم َحكيٌم  ُيريدُ  َن لَُكم َوَيھِدَيُكم ُسَنَن الهذيَن ِمن َقبلُِكم َوَيتوَب َعلَيُكم ۗ َوَّللاه ُ لُِيَبيِّ  |1:11|َّللاه

رحمت سے رجوع فرمائے  یبتادے اور تم پر اپن يںروش یاگلوں ک يںکردے اور تمہ يانَّللا چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لئے ب

 |1:11|واال ہے، اور َّللا علم و حکمت 

َھٰوِت أَن َتميلوا َمياًل َعظيًما  ُ ُيريُد أَن َيتوَب َعلَيُكم َوُيريُد الهذيَن َيتهبِعوَن الشه  |1:11|َوَّللاه

راہ  يدهیکہ تم س يںوہ چاہتے ہ يںپڑے ہ يچھےرحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنے مزوں کے پ یاور َّللا تم پر اپن

 |1:11|اؤ سے بہت الگ ہوج

ُ أَن ُيَخفَِّف َعنُكم ۚ َوُخلَِق اإلِنٰسُن َضعيًفا   |1:12|ُيريُد َّللاه



 |1:12| ياگ ياکمزور بنا یکرے اور آدم يفَّللا چاہتا ہے کہ تم پر تخف

َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتأُكلوا أَمٰولَُكم َبيَنُكم بِالٰبِطِل إاِّل أَن َتكوَن تِٰجَرًة َعن َتراٍض  َ كاَن بُِكم َرحيًما ٰيأَيُّ  |1:12|ِمنُكم ۚ َوال َتقُتلوا أَنفَُسُكم ۚ إِنه َّللاه

 يںجان یکا ہو اور اپن یرضامند یباہم یسودا تمہار یکہ کوئ يہدوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر  يکا يںآپس م! والو يماناے ا

 |1:12|َّللا تم پر مہربان ہے  يشکقتل نہ کرو ب

ِ َيسيًرا َوَمن َيفَعل ٰذلَِك عُ   |1:12|دٰوًنا َوُظلًما َفَسوَف ُنصليِه ناًرا ۚ َوكاَن ٰذلَِك َعلَى َّللاه

 |1:12|َّللا کو آسان ہے،  يہگے اور  يںداخل کر يںہم اسے آگ م يبکرے گا تو عنقر يساسے ا يادتیاور جو ظلم و ز

ـٔاتِكُ   |1:11|م َوُندِخلُكم ُمدَخاًل َكريًما إِن َتجَتنِبوا َكبائَِر ما ُتنَھوَن َعنُه ُنَكفِّر َعنُكم َسيِّ

جگہ داخل  یعزت ک يںگے اور تمہ يںممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش د يںتمہ یگناہوں سے جن ک يرہاگر بچتے رہو کب

 |1:11|گے،  يںکر

ا اك جاِل َنصيٌب ِممه ُ بِِه َبعَضُكم َعلٰى َبعٍض ۚ لِلرِّ َل َّللاه َ كاَن َوال َتَتَمنهوا ما َفضه َ ِمن َفضلِِه ۗ إِنه َّللاه ا اكَتَسبَن ۚ َوسـَٔلُوا َّللاه َتَسبوا ۖ َولِلنِّساِء َنصيٌب ِممه

 |1:11|بُِكلِّ َشءٍء َعليًما 

سے حصہ ہے،  یکمائ یمردوں کے لئے ان ک ید یکو دوسرے پر بڑائ يکا يںآرزو نہ کرو جس سے َّللا نے تم م یاور ا س ک

 |1:11|َّللا سب کچھ جانتا ہے،  يشکسے حصہ اور َّللا سے اس کا فضل مانگو، ب یکمائ یکاور عورتوں کے لئے ان 

َ كاَن َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َشھيًدا  َولُِكلٍّ َجَعلنا َمٰولَِى ِمّما َتَرَك الٰولِداِن َواألَقَربوَن ۚ َوالهذيَن َعَقَدت أَيٰمُنُكم َفـٔاتوُهم َنصيَبُھم ۚ إِنه   |1:11|َّللاه

ماں باپ اور قرابت والے اور وہ جن سے تمہارا حلف  يںجو کچھ چھوڑ جائ يںہ يےہم نے سب کے لئے مال کے مستحق بناداور 

 |1:11|َّللا کے سامنے ہے،  يزہر چ يشکان کا حصہ دو، ب يںبنده چکا انہ

ُ َبعَضُھم َعلٰى َبعٍض َوبِما  َل َّللاه موَن َعلَى النِّساِء بِما َفضه جاُل َقّوٰ تى الرِّ ُ ۚ َوالّٰ لِٰحُت ٰقنِٰتٌت ٰحفِٰظٌت لِلَغيِب بِما َحفَِظ َّللاه أَنَفقوا ِمن أَمٰولِِھم ۚ َفالّصٰ

ا كَ  َۗتخافوَن ُنشوَزُهنه َفِعظوُهنه َواهُجروُهنه فِى الَمضاِجِع َواضِربوُهنه ۖ َفإِن أََطعَنُكم َفال َتبغوا َعلَيِھنه َسبياًل  َ كاَن َعلِّيً  |1:11|بيًرا  إِنه َّللاه

اور اس لئے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال  ید يلتکو دوسرے پر فض يکا يںکہ َّللا نے ان م يےعورتوں پر اس ل يںمرد افسر ہ

اور  ياجس طرح َّللا نے حفاظت کا حکم د يںہ یحفاظت رکھت يچھےخاوند کے پ يںہ ياںادب وال يںبخت عورت يکتو ن يےخرچ ک



 يںمارو پھر اگر وہ تمہارے حکم م يںسمجھاؤ اور ان سے الگ سوؤ اور انہ يںہ ہو تو انہيشاند يںتمہ کا ینافرمان یجن عورتوں ک

 |1:11|َّللا بلند بڑا ہے  يشکراہ نہ چاہو ب یکوئ یک يادتیتو ان پر ز يںآجائ

َ كاَن َعليًما َخبيًرا  َوإِن ِخفُتم ِشقاَق َبينِِھما َفابَعثوا َحَكًما ِمن أَهلِِه َوَحَكًما ِمن أَهلِھا إِن ُيريدا ُ َبيَنُھما ۗ إِنه َّللاه  |1:11|إِصٰلًحا ُيَوفِِّق َّللاه

 یپنچ عورت والوں ک يکاور ا يجوطرف سے بھ یپنچ مرد والوں ک يککے جھگڑے کا خوف ہو تو ا یب یب ياںاور اگر تم کو م

 |1:11|َّللا جاننے واال خبردار ہے  يشککردے گا، ب يلم يںگے تو َّللا ان م يںدونوں اگر صلح کرانا چاہ يہطرف سے 

َ َوال ُتشِركوا بِِه َشيـًٔا ۖ َوبِالٰولَِديِن إِحٰسًنا َوبِِذى القُربٰى َوالَيٰتمٰى َوالَمٰسكيِن َوالجارِ  ِذى القُربٰى َوالجاِر الُجُنِب َوالّصاِحِب  ۞ َواعُبُدوا َّللاه

بيِل َوما َملََكت َ ال ُيِحبُّ َمن كانَ  بِالَجنِب َوابِن السه  |1:11|ُمختااًل َفخوًرا  أَيٰمُنُكم ۗ إِنه َّللاه

اور  يتيموںکرو اور رشتہ داروں اور  یکو نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ سے بھالئ یکس يککرو اور اس کا شر یبندگ یاور َّللا ک

َّللا کو  يشکغالم سے ب یباند یاور اپن يراور راہ گ یمحتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھ

 |1:11|مارنے واال  یاترانے والے بڑائ یآتا کوئ يںخوش نہ

ُ ِمن َفضلِِه ۗ َوأَعَتدنا لِلٰكفِريَن َعذابً   |1:11|ا ُمھيًنا الهذيَن َيبَخلوَن َوَيأُمروَن الّناَس بِالُبخِل َوَيكُتموَن ما ءاتٰىُھُم َّللاه

ہے اسے چھپائيں اور کافروں کے  يااپنے فضل سے د يںاور َّللا نے جو انہ يںسے بخل کے لئے کہ اور اوروں يںجو آپ بخل کر

 |1:11|کر رکھا ہے،  يارلئے ہم نے ذلت کا عذاب ت

يٰطُن لَ  ِ َوال بِالَيوِم الءاِخِر ۗ َوَمن َيُكِن الشه  |1:12|ُه َقريًنا َفساَء َقريًنا َوالهذيَن ُينفِقوَن أَمٰولَُھم ِرئاَء الّناِس َوال ُيؤِمنوَن بِاّلِله

پر، اور جس کا مصاحب  يامتالتے َّللا اور نہ ق يںنہ يماناور ا يںاور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہ

 |1:12|ہوا، تو کتنا برا مصاحب ہے،  يطانش

ِ َوالَيوِم الءاِخِر َوأَنَفقوا ِمّما  ُ بِِھم َعليًما َوماذا َعلَيِھم لَو ءاَمنوا بِاّلِله ُ ۚ َوكاَن َّللاه  |1:12|َرَزَقُھُم َّللاه

خرچ کرتے اور َّللا ان کو  يںراہ م یسے اس ک يںم يےپر اور َّللا کے د يامتالتے َّللا اور ق يماننقصان تھا اگر ا يااور ان کا ک

 |1:12|جانتا ہے، 

ٍة ۖ َوإِن َتُك َحَسَنًة  َ ال َيظلُِم ِمثقاَل َذره  |1:12|ُيٰضِعفھا َوُيؤِت ِمن لَُدنُه أَجًرا َعظيًما إِنه َّللاه



 |1:12|ہے،  يتاکرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب د یہو تو اسے دون يکین یفرماتا اور اگر کوئ يںذرہ بھر ظلم نہ يکَّللا ا

ٍة بَِشھيٍد َوِجئنا بَِك َعلٰى ٰهُؤالِء َشھيًدا   |1:11|َفَكيَف إِذا ِجئنا ِمن ُكلِّ أُمه

 |1:11| يںان سب پر گواہ اور نگہبان بناکر الئ يںتمہ! اور اے محبوب يںگواہ الئ يکجب ہم ہر امت سے ا یہوگ يسیکتو 

َ َحديًثا  سوَل لَو ُتَسّوٰى بِِھُم األَرُض َوال َيكُتموَن َّللاه  |1:11|َيوَمئٍِذ َيَودُّ الهذيَن َكَفروا َوَعَصُوا الره

جائے، اور  یبرابر کرد يندبا کر زم يںم یمٹ يںکاش انہ یک ینافرمان یاور رسول ک ياکفر ک گے وہ جنہوں نے يںاس دن تمنا کر

 |1:11|گے  يںبات َّللا سے نہ چھپاسک یکوئ

لٰوَة َوأَنُتم ُسٰكرٰى َحّتٰى َتعلَموا ما َتقولوَن َوال ُجُنًبا إاِّل عابِرى سَ  َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتقَرُبوا الصه ٰى َتغَتِسلوا ۚ َوإِن ُكنُتم َمرضٰى أَو َعلٰى بيٍل َحتّ ٰيأَيُّ

ًبا َفامَسحو موا َصعيًدا َطيِّ ا َغفوًرا َسَفٍر أَو جاَء أََحٌد ِمنُكم ِمَن الغائِِط أَو ٰلَمسُتُم النِّساَء َفلَم َتِجدوا ماًء َفَتَيمه َ كاَن َعفُّوً ا بُِوجوِهُكم َوأَيديُكم ۗ إِنه َّللاه

|1:11| 

حالت  یک ینماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو اور نہ ناپاک يںحالت م ینشہ ک !والو يماناے ا

تم نے عورتو ں  ياہو  ياقضائے حاجت سے آ یسے کوئ يںتم م يا يںسفر م ياہو  يماراور اگر تم ب يںم یبے نہائے مگر مسافر يںم

َّللا معاف کرنے واال بخشنے واال  يشککرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو ب يممسے ت یپاک مٹ تو يانہ پا یکو چھوا اور پان

 |1:11|ہے، 

بيَل  ٰللََة َوُيريدوَن أَن َتِضلُّوا السه  |1:11|أَلَم َتَر إِلَى الهذيَن أوتوا َنصيًبا ِمَن الِكٰتِب َيشَتروَن الضه

راہ سے بہک جاؤ،  یکہ تم بھ يںاور چاہتے ہ يںہ يتےمول ل ی گمراہحصہ مال يکجن کو کتاب سے ا يکھانہ د يںتم نے انہ ياک

|1:11| 

ِ َنصيًرا  ِ َولِّيًا َوَكفٰى بِاّلِله ُ أَعلَُم بِأَعدائُِكم ۚ َوَكفٰى بِاّلِله  |1:11|َوَّللاه

 |1:11|ہے مددگار،  یاور َّللا کاف یہے وال یاور َّللا خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور َّللا کاف

َ مِ  ا بِأ فوَن الَكلَِم َعن َمواِضِعِه َوَيقولوَن َسِمعنا َوَعَصينا َواسَمع َغيَر ُمسَمٍع َوٰرِعنا لَّيً ُھم قالوا َن الهذيَن هادوا ُيَحرِّ لِسَنتِِھم َوَطعًنا فِى الّديِن ۚ َولَو أَنه

ُ بُِكفِرِهم َفال ُيؤِمنوَن إاِّل َقلياًل لَ  َسِمعنا َوأََطعنا َواسَمع َوانُظرنا لَكاَن َخيًرا لَُھم َوأَقَوَم َوٰلِكن  |1:11|َعَنُھُم َّللاه



اور راعنا  يںآپ سنائے نہ جائ يئےہم نے سنا اور نہ مانا اور سن يںاور کہتے ہ يںہ يرتےجگہ سے پھ یکالموں کو ان ک يہودیکچھ 

اور  يںبات سن یطعنہ کے لئے اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہمار يںم ينکر اور د يرپھ يںزبان يںکہتے ہ

ان کے کفر کے سبب  یان پر تو َّللا نے لعنت ک يکنہوتا ل يادہز يںم یاور راست یان کے لئے بھالئ وت يںحضور ہم پر نظر فرمائ

 |1:11|رکھتے مگر تھوڑا  يںنہ يقينتو 

َھا الهذيَن أوُتوا ها َعلٰى أَدباِرها أَو َنلَعَنھُ  ٰيأَيُّ ًقا لِما َمَعُكم ِمن َقبِل أَن َنطِمَس ُوجوًها َفَنُرده لنا ُمَصدِّ بِت ۚ الِكٰتَب ءاِمنوا بِما َنزه م َكما لََعّنا أَصٰحَب السه

ِ َمفعواًل   |1:11|َوكاَن أَمُر َّللاه

کچھ  يںفرماتا قبل اس کے کہ ہم بگاڑ د يقتصد یکتاب ک یالالؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ و يمانا! اے کتاب والو

ہفتہ والوں پر اور خدا کا حکم ہوکر رہے،  یلعنت ک يسیج يںلعنت کر يںانہ ياطرف  یک يٹھپ یان ک يںد يرپھ يںمونہوں کو تو انہ

|1:11| 

َ ال َيغفُِر أَن ُيشَرَك بِِه َوَيغفُِر ما دوَن ٰذلَِك لَِمن َيشاءُ  ِ َفَقِد افَترٰى إِثًما َعظيًما  ۚإِنه َّللاه  |1:12| َوَمن ُيشِرك بِاّلِله

ہے اور  يتاجو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرماد يچےجائے اور کفر سے ن يابخشتا کہ اس کے ساتھ کفر ک يںَّللا اسے نہ يشکب

 |1:12|اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندها،  ياٹھہرا يکجس نے خدا کا شر

ُ ُيَزّكى َمن َيشاُء َوال ُيظلَموَن َفتياًل أَلَم َتَر إِلَى   |1:12|الهذيَن ُيَزّكوَن أَنفَُسُھم ۚ َبِل َّللاه

بلکہ َّللا جسے چاہے ستھرا کرے اور ان پر ظلم نہ ہوگا دانہ خرما  يںکرتے ہ يانب یستھرائ یجو خود اپن يکھانہ د يںتم نے انہ ياک

 |1:12|کے ڈورے برابر 

ِ الَكِذَب ۖ َوَكفٰى بِِه إِثًما ُمبيًنا  انُظر َكيَف َيفَترونَ   |1:12|َعلَى َّللاه

 |1:12|گناہ،  يحہے صر یکاف يہاور  يںَّللا پر جھوٹ باندها رہے ہ يساک يکھود

غوِت َوَيقولوَن لِلهذيَن َكَفروا ٰهُؤالءِ 
ٰ
 |1:11|أَهدٰى ِمَن الهذيَن ءاَمنوا َسبياًل  أَلَم َتَر إِلَى الهذيَن أوتوا َنصيًبا ِمَن الِكٰتِب ُيؤِمنوَن بِالِجبِت َوالّط

مسلمانوں  يہکہ  يںپر اور کافروں کو کہتے ہ يطانبت اور ش يںالتے ہ يمانحصہ مال ا يککتاب کا ا يںجنہ يکھےتم نے، وہ نہ د ياک

 |1:11| يں،راہ پر ہ يادہسے ز

ُ َفلَ  ُ ۖ َوَمن َيلَعِن َّللاه  |1:11|ن َتِجَد لَُه َنصيًرا أُوٰلئَِك الهذيَن لََعَنُھُم َّللاه



 |1:11|نہ پائے گا  يار یاور جسے خدا لعنت کرے تو ہر گز اسکا کوئ یجن پر َّللا نے لعنت ک يںہ يہ

 |1:11|أَم لَُھم َنصيٌب ِمَن الُملِك َفإًِذا ال ُيؤتوَن الّناَس َنقيًرا 

 |1:11| يں،ہو تو لوگوں کو تِل بھر نہ د يساان کا کچھ حصہ ہے ا يںملک م ياک

ُ ِمن َفضلِِه ۖ َفَقد ءاَتينا ءاَل إِبٰرهيَم الِكٰتَب َوالِحكَمَة َوءاَتيٰنُھم  |1:11|ُملًكا َعظيًما  أَم َيحُسدوَن الّناَس َعلٰى ما ءاتٰىُھُم َّللاه

اوالد کو کتاب اور حکمت عطا  یک يمتو ہم نے تو ابراہ يااپنے فضل سے د يںاس پر جو َّللا نے انہ يںلوگوں سے حسد کرتے ہ يا

 |1:11| يابڑا ملک د يںاور انہ یفرمائ

َم َسعيًرا   |1:11|َفِمنُھم َمن ءاَمَن بِِه َوِمنُھم َمن َصده َعنُه ۚ َوَكفٰى بَِجَھنه

 |1:11|آگ  یہے بھڑکت یاور دوزخ کاف يرانے اس سے منہ پھ یاور کس ياال يماناس پر ا یکوئ يںتو ان م

لٰنُھم ُجلوًدا َغيَرها لَِيذوقُوا الَعذاَب ۗ إِنه إِنه الهذي َ كاَن َعزيًزا َحكيًما  َن َكَفروا بِـٔاٰيتِنا َسوَف ُنصليِھم ناًرا ُكلهما َنِضَجت ُجلوُدُهم َبده  |1:11|َّللاه

ہم ان کے  یگ يںجائ پک يںکھال یان ک یگے، جب کبھ يںداخل کر يںہم ان کو آگ م يبعنقر ياکا انکار ک يتوںآ یجنہوں نے ہمار

 |1:11|َّللا غالب حکمت واال ہے،  يشکب يں،گے کہ عذاب کا مزہ ل يںبدل د يںانہ يںسوا اور کھال

ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا أََبًدا ۖ لَُھم فيھ لِٰحِت َسُندِخلُُھم َجّنٰ َوُندِخلُُھم ِظاّلً َظلياًل ا أَزٰوٌج ُمَطھهَرةٌ ۖ َوالهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

|1:11| 

 يشہہم يںرواں ان م يںنہر يچےگے جن کے ن يںلے جائ يںباغوں م يںہم انہ يبعنقر يےالئے اور اچھے کام ک يماناور جو لوگ ا

 |1:11|ہوگا  يہسا یہ يہگے جہاں سا يںوہاں داخل کر يںاور ہم انہ يںہ يبياںب یوہاں ستھر يےگے، ان کے ل يںرہ

َ  ۞ إِنه  وا األَٰمٰنِت إِلٰى أَهلِھا َوإِذا َحَكمُتم َبيَن الّناِس أَن َتحُكموا بِالَعدِل ۚ إِنه َّللاه َ َيأُمُرُكم أَن ُتَؤدُّ َ كاَن َسميًعا َبصيًرا َّللاه  نِِعّما َيِعُظُكم بِِه ۗ إِنه َّللاه

|1:12| 

کرو تو انصاف کے ساتھ  يصلہف يںکہ جب تم لوگوں م يہرو اور سپرد ک يںانہ يںہ یجن ک يںہے کہ امانت يتاحکم د يںَّللا تمہ يشکب

 |1:12|ہے،  يکھتاَّللا سنتا د يشکفرماتا ہے، ب يحتخوب نص یہ ياک يںَّللا تمہ يشککرو ب يصلہف



سوَل َوأُولِى األَمِر ِمنُكم ۖ َفإِن َتٰنَزعُتم فى شَ  َ َوأَطيُعوا الره َھا الهذيَن ءاَمنوا أَطيُعوا َّللاه ِ ٰيأَيُّ سوِل إِن ُكنُتم ُتؤِمنوَن بِاّلِله ِ َوالره ءٍء َفُرّدوہُ إِلَى َّللاه

 |1:12|َوالَيوِم الءاِخِر ۚ ٰذلَِك َخيٌر َوأَحَسُن َتأوياًل 

بات کا جھگڑا  یکس يںپھر اگر تم م يںحکومت والے ہ يںحکم مانو َّللا کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم م! والو يماناے ا

بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے  يہرکھتے ہو  يمانپر ا يامتتو اسے َّللا اور رسول کے حضور رجوع کرو اگر َّللا اور ق اٹھے

 |1:12|اچھا، 

ُھم ءاَمنوا بِما أُنِزَل إِلَيَك َوما أُنِزَل ِمن َقبلَِك ُيريدوَن أَن َيَتحاَكموا إِ  غوِت َوَقد أُِمروا أَن َيكفُروا بِِه َوُيريُد لَى أَلَم َتَر إِلَى الهذيَن َيزُعموَن أَنه
ٰ
الّط

 |1:12|الشهيٰطُن أَن ُيِضلهھُم َضٰلاًل َبعيًدا 

طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا پھر  یالئے اس پر جو تمہار يمانہے کہ وہ ا یٰ جن کا دعو يکھانہ د يںتم نے انہ ياک

دور  يںچاہتا ہے کہ انہ يہ يساور ابل يںتھا کہ اسے اصالً نہ مان يہان کو تو حکم  اور يںکو اپنا پنچ بنائ يطانکہ ش يںچاہتے ہ

 |1:12|بہکاوے 

سوِل َرأَيَت الُمٰنفِقيَن َيُصّدوَن َعنَك ُصدوًدا  ُ َوإِلَى الره  |1:11|َوإِذا قيَل لَھُم َتعالَوا إِلٰى ما أَنَزَل َّللاه

گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر  يکھوطرف آؤ تو تم د یکتاب اور رسول ک یہوئ یاتار یاور جب ان سے کہا جائے کہ َّللا ک

 |1:11| يں،جاتے ہ

ِ إِن أََردنا إاِّل إِحٰسًنا َوَتوفيقً  َمت أَيديِھم ُثمه جاءوَك َيحلِفوَن بِاّلِله  |1:11|ا َفَكيَف إِذا أَٰصَبتُھم ُمصيَبٌة بِما َقده

تمہارے حضور حاضر ہوں، َّللا ! پھر اے محبوب يجابدلہ اسکا جو انکے ہاتھوں نے آگے بھافتاد پڑے  یجب ان پر کوئ یہوگ يسیک

 |1:11|تھا  یہ يلاور م یقسم کھاتے کہ ہمارا مقصود تو بھالئ یک

ُ ما فى قُلوبِِھم َفأَعِرض َعنُھم َوِعظُھم َوقُل لَُھم فى أَنفُِسِھم َقواًل َبليًغا   |1:11|أُوٰلئَِك الهذيَن َيعلَُم َّللاه

ان سے رسا بات  يںسمجھا دو اور ان کے معاملہ م يںکرو اور انہ یتو بات َّللا جانتا ہے تو تم ان سے چشم پوش یان کے دلوں ک

 |1:11|کہو 

 َ ُھم إِذ َظلَموا أَنفَُسھُم جاءوَك َفاسَتغَفُروا َّللاه ِ ۚ َولَو أَنه َ َتّواًبا َرحيًما  َوما أَرَسلنا ِمن َرسوٍل إاِّل لُِيطاَع بِإِذِن َّللاه سوُل لََوَجُدوا َّللاه َواسَتغَفَر لَُھُم الره

|1:11| 



جانوں پر ظلم  یجائے اور اگر جب وہ اپن یاطاعت ک یمگر اس لئے کہ َّللا کے حکم سے اس ک يجارسول نہ بھ یاور ہم نے کوئ

شفاعت فرمائے تو ضرور َّللا کو  یاور رسول ان ک يںچاہ یتمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر َّللا سے معاف! تو اے محبوب يںکر

 |1:11| يںبہت توبہ قبول کرنے واال مہربان پائ

موَك فيما َشَجَر َبيَنُھم ُثمه ال َيِجدوا فى أَنفُِسِھم َحَرًجا ِمّما َقَضيَت َويُ   |1:11|َسلِّموا َتسليًما َفال َوَربَِّك ال ُيؤِمنوَن َحّتٰى ُيَحكِّ

پھر جو  يںحاکم نہ بنائئ يںتمہ يںقسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے م یرے رب کتمہا! تو اے محبوب

 |1:11| يںسے مان ل یاور ج يںاس سے رکاوٹ نہ پائ يںکچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں م

ُھم َفَعلوا ما يوَعظوَن بِِه لَكاَن َخيًرا لَھُم َوأََشده َتثبيًتا َولَو أَّنا َكَتبنا َعلَيِھم أَِن اقُتلوا أَنفَُسُكم أَِو اخُرجوا ِمن ِدٰيِرُكم ما َفعَ  لوہُ إاِّل َقليٌل ِمنُھم ۖ َولَو أَنه

|1:11| 

کرتے، اور  يساا یتھوڑے ہ يںاپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان م يااور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کردو 

 |1:11|پر خوب جمنا  يمانان کا بھال تھا اور ا يںہے تو اس م یجات ید يحتنص يںانہ یاگر وہ کرتے جس بات ک

 |1:11|َوإًِذا َلءاَتيٰنُھم ِمن لَُدّنا أَجًرا َعظيًما 

 |1:11| يتےاپنے پاس سے بڑا ثواب د يںہوتا تو ضرور ہم انہ يسااور ا

 |1:12|َولََھَديٰنُھم ِصٰرًطا ُمسَتقيًما 

 |1:12|کرتے،  يتہدا یراہ ک يدهیاور ضرور ان کو س

بِءّ  ُ َعلَيِھم ِمَن النه سوَل َفأُوٰلئَِك َمَع الهذيَن أَنَعَم َّللاه َ َوالره لِحيَن ۚ َوَحُسَن أُوٰلئَِك َرفيًقا  ۦنَ َوَمن ُيِطِع َّللاه َھداِء َوالّصٰ ّديقيَن َوالشُّ  |1:12|َوالصِّ

 يداور شہ يقاور صد ياءانب يعنی ياان کا ساتھ ملے گا جن پر َّللا نے فضل کاور جو َّللا اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اُسے 

 |1:12| يں،ہ یاچھے ساتھ یہ ياک يہلوگ  يکاور ن

ِ َعليًما  ِ ۚ َوَكفٰى بِاّلِله  |1:12|ٰذلَِك الَفضُل ِمَن َّللاه

 |1:12|ہے جاننے واال،  یَّللا کا فضل ہے، اور َّللا کاف يہ



َھا الهذيَن ءامَ   |1:11|نوا ُخذوا ِحذَرُكم َفانفِروا ُثباٍت أَِو انفِروا َجميًعا ٰيأَيُّ

 |1:11|اکٹھے چلو  ياطرف تھوڑے تھوڑے ہوکر نکلو  یسے کام لو پھر دشمن ک ياریہوش! والو يماناے ا

ُ َعلَىه إِذ لَ  َئنه َفإِن أَٰصَبتُكم ُمصيَبٌة قاَل َقد أَنَعَم َّللاه  |1:11|م أَُكن َمَعُھم َشھيًدا َوإِنه ِمنُكم لََمن لَُيَبطِّ

ان کے  يںافتاد پڑے تو کہے خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ م یلگائے گا پھر اگر تم پر کوئ يروہ ہے کہ ضرور د یکوئ يںاور تم م

 |1:11|ساتھ حاضر نہ تھا، 

ِ لََيقولَنه َكأَن لَم َتُكن َبيَنُكم َوَبيَنهُ  ةٌ ٰيلَيَتنى ُكنُت َمَعُھم َفأَفوَز َفوًزا َعظيًما  َولَئِن أَٰصَبُكم َفضٌل ِمَن َّللاه  |1:11|َمَوده

مراد  یان کے ساتھ ہوتا تو بڑ يںاے کاش م ینہ تھ یدوست یکوئ يںتم اس م ياَّللا کا فضل ملے تو ضرو ر کہے گو يںاور اگر تمہ

 |1:11|پاتا، 

ِ الهذيَن َيشروَن الَحيٰوَة الدُّ  ِ َفُيقَتل أَو َيغلِب َفَسوَف ُنؤتيِه أَجًرا َعظيًما ۞ َفلُيٰقتِل فى َسبيِل َّللاه  |1:11|نيا بِالءاِخَرِة ۚ َوَمن ُيٰقتِل فى َسبيِل َّللاه

غالب  يالڑے پھر مارا جائے  يںراہ م یاور جو َّللا ک يںہ يتےکر آخرت ل يچب یزندگ یک يالڑنا چاہئے جو دن يںراہ م یَّللا ک يںتو انہ

 |1:11|گے،  يںہم اسے بڑا ثواب د يبآئے تو عنقر

نا  جاِل َوالنِّساِء َوالِولٰدِن الهذيَن َيقولوَن َربه ِ َوالُمسَتضَعفيَن ِمَن الرِّ أَخِرجنا ِمن ٰهِذِہ الَقرَيِة الّظالِِم أَهلُھا َواجَعل َوما لَُكم ال ُتٰقتِلوَن فى َسبيِل َّللاه

ا َواجَعل لَنا ِمن   |1:11|لَُدنَك َنصيًرا لَنا ِمن لَُدنَك َولِّيً

کہ اے  يںدعا کررہے ہ يہاور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے  يںراہ م یہوا کہ نہ لڑو َّللا ک ياک يںاور تمہ

اپنے پاس  يںدے دے اور ہم يتیحما یاپنے پاس سے کوئ يںاور ہم يںسے نکال جس کے لوگ ظالم ہ یاس بست يںہمارے رب ہم

 |1:11|دے دے، مددگار  یسے کوئ

غوِت َفٰقتِلوا أَولِياَء الشهيطٰ 
ٰ
ِ ۖ َوالهذيَن َكَفروا ُيٰقتِلوَن فى َسبيِل الّط  |1:11|ِن ۖ إِنه َكيَد الشهيٰطِن كاَن َضعيًفا الهذيَن ءاَمنوا ُيٰقتِلوَن فى َسبيِل َّللاه

کا داؤ  يطانش يشککے دوستوں سے لڑو ب يطانتو ش يںلڑتے ہ يںراہ م یک يطاناور کفار ش يںلڑتے ہ يںراہ م یوالے َّللا ک يمانا

 |1:11|کمزور ہے 



كٰوَة َفلَّما ُكتَِب َعلَيِھُم القِ  لٰوَة َوءاُتوا الزه ِ أَو أَشَ أَلَم َتَر إِلَى الهذيَن قيَل لَُھم ُكفّوا أَيِدَيُكم َوأَقيُموا الصه ده تاُل إِذا َفريٌق ِمنُھم َيخَشوَن الّناَس َكَخشَيِة َّللاه

نيا َقليٌل وَ  رَتنا إِلٰى أََجٍل َقريٍب ۗ قُل َمٰتُع الدُّ نا لَِم َكَتبَت َعلَيَنا القِتاَل لَوال أَخه الءاِخَرةُ َخيٌر لَِمِن اتهقٰى َوال ُتظلَموَن َفتياًل َخشَيًة ۚ َوقالوا َربه

|1:11| 

تو  ياگ يااپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکٰوة دو پھر جب ان پر جہاد فرض ک ياجن سے کہا گ يکھانہ د يںتم نے انہ ياک

تو نے ہم پر ! زائد اور بولے اے رب ہمارے یاس سے بھ ياَّللا سے ڈرے  يسےڈرنے لگے ج يسابعضے لوگوں سے ا يںان م

کا برتنا تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لئے  ياہ دنہوتا، تم فرما دو ک ياد ينےاور ج يںہم تک مدت یتھوڑ يافرض کرد يوںجہاد ک

 |1:11|اور تم پر تاگے برابر ظلم نہ ہوگا  یآخرت اچھ

 ِ َدٍة ۗ َوإِن ُتِصبُھم َحَسَنٌة َيقولوا ٰهِذِہ ِمن ِعنِد َّللاه َئٌة َيقولأَيَنما َتكونوا ُيدِركُكُم الَموُت َولَو ُكنُتم فى ُبروٍج ُمَشيه وا ٰهِذِہ ِمن ِعنِدَك ۚ  ۖ َوإِن ُتِصبُھم َسيِّ

ِ ۖ َفماِل ٰهُؤالِء الَقوِم ال َيكادوَن َيفَقھوَن َحديًثا   |1:12|قُل ُكلٌّ ِمن ِعنِد َّللاه

طرف سے ہے  یَّللا ک يہ يںپہنچے تو کہ یبھالئ یکوئ يںہو اور اُنہ يںاگرچہ مضبوط قلعوں م یآلے گ يںہو موت تمہ يںتم جہاں کہ

 یہوا کوئ ياطرف سے ہے تو ان لوگوں کو ک یتم فرمادو سب َّللا ک یطرف آئ یحضور ک يہ يںے تو کہپہنچ یبرائ یکوئ يںاور انہ

 |1:12| وتے،ہ يںنہ یبات سمجھتے معلوم ہ

َئٍة َفِمن َنفِسَك ۚ َوأَرَسلٰنَك لِلّناِس َرسواًل ۚ َوَكفىٰ  ِ ۖ َوما أَصاَبَك ِمن َسيِّ ِ  ما أَصاَبَك ِمن َحَسَنٍة َفِمَن َّللاه  |1:12| َشھيًدا بِاّلِله

طرف سے ہے اور اے  یاپن يریپہنچے وہ ت یطرف سے ہے اور جو برائ یپہنچے وہ َّللا ک یاے سننے والے تجھے جو بھالئ

 |1:12|ہے گواہ  یاور َّللا کاف يجاسب لوگوں کے لئے رسول بھ يںمحبوب ہم نے تمہ

َ ۖ َوَمن  سوَل َفَقد أَطاَع َّللاه  |1:22|َتَولّٰى َفما أَرَسلٰنَك َعلَيِھم َحفيًظا َمن ُيِطِع الره

 يجاان کے بچانے کو نہ بھ يںتو ہم نے تمہ يرااس نے َّللا کا حکم مانا اور جس نے منہ پھ يشکجس نے رسول کا حکم مانا ب

|1:22| 

ِ  َوَيقولوَن طاَعٌة َفإِذا َبَرزوا ِمن ِعنِدَك َبيهَت طائَِفٌة ِمنُھم َغيَر الهذى َتقوُل ۖ  ِ ۚ َوَكفٰى بِاّلِله ل َعلَى َّللاه ُ َيكُتُب ما ُيَبيِّتوَن ۖ َفأَعِرض َعنھُم َوَتَوكه َوَّللاه

 |1:21|َوكياًل 

تھا اس کے خالف  ياگروہ جو کہہ گ يکا يںتو ان م يںہم نے حکم مانا پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہ يںاور کہتے ہ

کرو اور َّللا  یرات کو منصوبے گانٹھتا ہے اور َّللا لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے تو اے محبوب تم ان سے چشم پوش

 |1:21|بنانے کو،  ہے کام یپر بھروسہ رکھو اور َّللا کاف



ِ لََوَجدوا  |1:21|فيِه اختِٰلًفا َكثيًرا  أََفال َيَتَدبهروَن القُرءاَن ۚ َولَو كاَن ِمن ِعنِد َغيِر َّللاه

 |1:21|بہت اختالف پاتے  يںخدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس م يراور اگر وہ غ يںکرتے قرآن م يںغور نہ ياتو ک

سوِل َوإِلٰى أُولِى األَمِر ِمنُھم لَ  َعلَِمُه الهذيَن َيسَتنبِطوَنُه ِمنُھم ۗ َولَوال َفضُل َوإِذا جاَءُهم أَمٌر ِمَن األَمِن أَِو الَخوِف أَذاعوا بِِه ۖ َولَو َرّدوہُ إِلَى الره

َبعُتُم الشهيٰطَن إاِّل َقلياًل  ِ َعلَيُكم َوَرحَمُتُه اَلته  |1:21|َّللاه

 ياراخت یرسول اور اپنے ذ يںاور اگر اس م يںہ يٹھتےہے اس کا چرچا کر ب یآت یڈر ک يا ينانبات اطم یاور جب ان کے پاس کوئ

اور اگر تم پر َّللا کا  يںکاوش کرتے ہ يںجو بعد م يہ يتےجان ل يقتحق یطرف رجوع التے تو ضرور اُن سے اُ س ک یلوگوں ک

 |1:21|لگ جاتے مگر تھوڑے  يچھےکے پ يطانتم ش ضرور تو یرحمت نہ ہوت یفضل اور اس ک

ِض الُمؤِمنينَ  ِ ال ُتَكلهُف إاِّل َنفَسَك ۚ َوَحرِّ ُ أََشدُّ َبأًسا َوأََشدُّ َتنكياًل  َۖفٰقتِل فى َسبيِل َّللاه ُ أَن َيُكفه َبأَس الهذيَن َكَفروا ۚ َوَّللاه  |1:21| َعَسى َّللاه

ہے کہ َّللا  يباور مسلمانوں کو آمادہ کرو قر یجاؤ گے مگر اپنے دم ک يئےنہ د يفلڑو تم تکل يںراہ م یتو اے محبوب َّللا ک

( زبردست)سب سے سخت تر ہے اور اس کا عذاب سب سے کڑا ( طاقت یجنگ) آنچ یروک دے اور َّللا ک یسخت یکافروں ک

|1:21| 

 ُ َئًة َيُكن لَُه ِكفٌل ِمنھا ۗ َوكاَن َّللاه  |1:21| َعلٰى ُكلِّ َشءٍء ُمقيًتا َمن َيشَفع َشٰفَعًة َحَسَنًة َيُكن لَُه َنصيٌب ِمنھا ۖ َوَمن َيشَفع َشٰفَعًة َسيِّ

سے حصہ ہے اور  يںسفارش کرے اس کے لئے اس م یسے حصہ ہے اور جو بر يںے اس مسفارش کرے اس کے لئ یجو اچھ

 |1:21|پر قادر ہے،  يزَّللا ہر چ

َ كاَن َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َحسيًبا  ٍة َفَحّيوا بِأَحَسَن ِمنھا أَو ُرّدوها ۗ إِنه َّللاه  |1:21|َوإِذا ُحّييُتم بَِتِحيه

پر حساب  يزَّللا ہر چ يشککہہ دو، ب یوہ يا ياکہو  يںرے تو اس سے بہتر لفظ جواب ملفظ سے سالم ک یکس یکوئ يںاور جب تمہ

 |1:21|واال ہے  ينےل

ِ َحديًثا  ُكم إِلٰى َيوِم القِٰيَمِة ال َريَب فيِه ۗ َوَمن أَصَدُق ِمَن َّللاه ُ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو ۚ لََيجَمَعنه  |1:21|َّللاه

اور َّللا سے  يںکچھ شک نہ يںکے دن جس م يامتاکٹھا کرے گا ق يںاور وہ ضرور تمہ يںنہ یبندگ یک یا ّلِل کہ اس کے سوا کس

 |1:21| یبات سچ یکس ک يادہز



ُ ۖ َوَمن ُ أَرَكَسُھم بِما َكَسبوا ۚ أَُتريدوَن أَن َتھدوا َمن أََضله َّللاه ُ َفلَن تَ  ۞ َفما لَُكم فِى الُمٰنفِقيَن فَِئَتيِن َوَّللاه  |1:22|ِجَد لَُه َسبياًل ُيضلِِل َّللاه

 ياکے سبب ک( کرتوتوں)ان کے کوتکوں  يااوندها کرد يںہوگئے اور َّللا نے انہ يقدو فر يںہوا کہ منافقوں کے بارے م ياک يںتو تمہ

اور جسے َّللا گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لئے راہ نہ پائے گا،  ياکہ اسے راہ دکھاؤ جسے َّللا نے گمراہ ک يںچاہتے ہ يہ

|1:22| 

ِ ۚ فَ  ِخذوا ِمنُھم أَولِياَء َحّتٰى ُيھاِجروا فى َسبيِل َّللاه إِن َتَولهوا َفُخذوُهم َواقُتلوُهم َحيُث َوّدوا لَو َتكفُروَن َكما َكَفروا َفَتكونوَن َسواًء ۖ َفال َتته

ا َوال َنصيًرا  ِخذوا ِمنُھم َولِّيً  |1:22|َوَجدُتموُهم ۖ َوال َتته

کو اپنا دوست نہ بناؤ  یکس يںسے ہو جاؤ ان م يکوہ کافر ہوئے تو تم سب ا يسےکافر ہوجاؤ ج یتم بھ يںکہ کہ يںچاہتے ہ يہوہ تو 

کو نہ  یکس يںپکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان م يںتو انہ يريںپھر اگر وہ منہ پھ يںگھر بار نہ چھوڑ يںراہ م یجب تک َّللا ک

 |1:22| گاردوست ٹھہراؤ نہ مدد

ُ لََسلهَطُھم َعلَيُكم  ۚ الهذيَن َيِصلوَن إِلٰى َقوٍم َبيَنُكم َوَبيَنُھم ميٰثٌق أَو جاءوُكم َحِصَرت ُصدوُرُهم أَن ُيٰقتِلوُكم أَو ُيٰقتِلوا َقوَمُھم إاِله   َولَو شاَء َّللاه

لََم َفم ُ لَُكم َعلَيِھم َسبياًل َفلَٰقَتلوُكم ۚ َفإِِن اعَتَزلوُكم َفلَم ُيٰقتِلوُكم َوأَلَقوا إِلَيُكُم السه  |1:22|ا َجَعَل َّللاه

سکت نہ  يںآئے کہ ان کے دلوں م يوںتمہارے پاس  يامعاہدہ ہے  يںان م يںکہ تم م يںقوم سے عالقے رکھتے ہ يسیمگر جو ا

لڑتے پھر اگر وہ تم  تو وہ بے شک تم سے يتاتم پر قابو د يںاور َّللا چاہتا تو ضرور انہ يںقوم سے لڑ یاپن يا يںکہ تم سے لڑ یرہ

 |1:22| یراہ نہ رکھ یان پر کوئ يںتو َّللا نے تمہ يںڈال يامصلح کا پ اور يںاور نہ لڑ يںسے کنارہ کر

لََم َوَيُكفّوا أَيِدَيُھم َتِزلوُكم َوُيلقَسَتِجدوَن ءاَخريَن ُيريدوَن أَن َيأَمنوُكم َوَيأَمنوا َقوَمُھم ُكله ما ُرّدوا إِلَى الفِتَنِة أُرِكسوا فيھا ۚ َفإِن لَم َيع وا إِلَيُكُم السه

 |1:21|َعلَيِھم ُسلٰطًنا ُمبيًنا  َفُخذوُهم َواقُتلوُهم َحيُث َثقِفُتموُهم ۚ َوأُوٰلئُِكم َجَعلنا لَُكم

 یھجب کب يںرہ يںامان م یقوم سے بھ یاور اپن يںرہ يںامان م یکہ تم سے بھ يںچاہتے ہ يہپاؤ گے جو  يسےاب کچھ اور تم ا

 يںگردن نہ ڈال یاور صلح ک يںپھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کر يںتو اس پر اوندهے گرتے ہ يرےطرف پھ یفساد ک يںقوم انہ یانک

 |1:21| ياد ياراخت يحصر يںجن پر ہم نے تمہ يںہ يہپکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور  نہيںتو ا يںاور اپنے ہاتھ سے نہ روک

قوا ۚ َفإِن كاَن ِمن َقوٍم َيقُتَل ُمؤِمًنا إاِّل َخَطـًٔا ۚ َوَمن َقَتَل ُمؤِمًنا َخَطـًٔا َفَتحريُر َرَقَبٍة ُمؤِمَنٍة َوِدَيٌة ُمَسلهَمٌة إِلٰى أَهلِ َوما كاَن لُِمؤِمٍن أَن  ده ِه إاِّل أَن َيصه

يَنُكم َوَبيَنُھم ميٰثٌق َفِدَيٌة ُمَسلهَمٌة إِلٰى أَهلِِه َوَتحريُر َرَقَبٍة ُمؤِمَنٍة ۖ َفَمن لَم َيِجد َعُدوٍّ لَُكم َوُهَو ُمؤِمٌن َفَتحريُر َرَقَبٍة ُمؤِمَنٍة ۖ َوإِن كاَن ِمن َقوٍم بَ 

ُ َعليًما َحكيًما  ِ ۗ َوكاَن َّللاه  |1:21|َفِصياُم َشھَريِن ُمَتتابَِعيِن َتوَبًة ِمَن َّللاه

 يکمسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ا یتھ بہک کر اور جو کسپہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہا يںاور مسلمانوں کو نہ

پھر اگر وہ اس  يںکہ وہ معاف کرد يہجائے مگر  یمملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے اور خون بہا کر مقتول کے لوگوں کو سپرد ک

ہو کہ  يںاور اگر وہ اس قوم م مملوک مسلمان کا آزاد کرنا يکاور خود مسلمان ہے تو صرف ا ےدشمن ہ یقوم سے ہو جو تمہار



مسلمان مملوک آزاد کرنا تو جس کا ہاتھ نہ  يکجائے اور ا يامعاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خوں بہا سپرد ک يںان م يںتم م

 |1:21|ہے اور َّللا جاننے واال حکمت واال ہے،  ہتوب یاس ک يہاںَّللا کے  يہکے روزے  ينےپہنچے وہ لگاتار دو مہ

ُ َعلَيِه َولََعَنُه َوأََعده لَُه َعذاًبا َعظيًما َوَمن َيقتُ  ُم ٰخلًِدا فيھا َوَغِضَب َّللاه ًدا َفَجزاُؤہُ َجَھنه  |1:21|ل ُمؤِمًنا ُمَتَعمِّ

اور  يارہے اور َّللا نے اس پر غضب ک يںمسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس م یاور جو کوئ

 |1:21|رکھا بڑا عذاب،  ياراور اس کے لئے ت یک اس پر لعنت

ٰلَم لَسَت  ِ َفَتَبيهنوا َوال َتقولوا لَِمن أَلقٰى إِلَيُكُم السه َھا الهذيَن ءاَمنوا إِذا َضَربُتم فى َسبيِل َّللاه ِ َمغانُِم ٰيأَيُّ نيا َفِعنَد َّللاه ُمؤِمًنا َتبَتغوَن َعَرَض الَحيٰوِة الدُّ

َ كاَن بِما َتعَملوَن َخبيًرا َكثيَرةٌ ۚ َكٰذلِ  ُ َعلَيُكم َفَتَبيهنوا ۚ إِنه َّللاه  |1:21|َك ُكنُتم ِمن َقبُل َفَمنه َّللاه

کا  يادن يتیتم ج يںنہ کہو کہ تو مسلمان نہ يہسالم کرے اس سے  يںکرلو اور جو تمہ يقجب تم جہاد کو چلو تو تحق! والو يماناے ا

کرنا  يقتو تم پر تحق ياتھے پھر َّللا نے تم پر احسان ک یہ يسےا یپہلے تم بھ يںہ يمتيںغن یاسباب چاہتے ہو تو َّللا کے پاس بہتر

 |1:21|خبر ہے،  یکو تمہارے کاموں ک َّللا يشکالزم ہے ب

َرِر َوالُمٰجِھدوَن فى ُ الُمٰجِھديَن بِأَمٰولِِھم َوأَنفُِسِھم َعلَى  ال َيسَتِوى الٰقِعدوَن ِمَن الُمؤِمنيَن َغيُر أُولِى الضه َل َّللاه ِ بِأَمٰولِِھم َوأَنفُِسِھم ۚ َفضه َسبيِل َّللاه

ُ الُمٰجِھديَن َعلَى الٰقِعديَن أَجًرا َعظيًما  َل َّللاه ُ الُحسنٰى ۚ َوَفضه  |1:21|الٰقِعديَن َدَرَجًة ۚ َوُكاّلً َوَعَد َّللاه

َّللا نے  يںاپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہ يںاور وہ کہ راہ خدا م يںرہ يٹھوہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے ب يںبرابر نہ

 ياکا وعدہ فرما یاور َّللا نے سب سےبھالئ ياوالوں سے بڑا ک يٹھنےاپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ ب

 |1:21|ہے،  ید يلتوالوں پر بڑے ثواب سے فض يٹھنےکو ب اور َّللا نے جہاد والوں

ُ َغفوًرا َرحيًما   |1:21|َدَرٰجٍت ِمنُه َوَمغفَِرًة َوَرحَمًة ۚ َوكاَن َّللاه

 |1:21|طرف سے درجے اور بخشش اور رحمت اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  یاُس ک

ِ ٰوِسَعًة َفُتھاِجروا فيھا ۚ إِنه الهذيَن َتَوفّٰىُھُم الَمٰلئَِكُة ظالِمى أَنفُِسِھم قالو ا فيَم ُكنُتم ۖ قالوا ُكّنا ُمسَتضَعفيَن فِى األَرِض ۚ قالوا أَلَم َتُكن أَرُض َّللاه

ُم ۖ َوساَءت َمصيًرا   |1:21|َفأُوٰلئَِك َمأوٰىُھم َجَھنه

تھے  يںتم کاہے م يںکہتے ہکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے انسے فرشتے  يںاس حال م يںجان فرشتے نکالتے ہ یوہ لوگ جنک

کا ٹھکانا  يسوںہجرت کرتے، تو ا يںکہ تم اسم یکشادہ نہ تھ ينزم یَّللا ک ياک يںکمزور تھے کہتے ہ يںم ينکہ ہم زم يںکہتے ہ

 |1:21| کی جگہ پلٹنے یجہنم ہے، اور بہت بر



جاِل َوالنِّساِء َوالِولٰدِن ال َيسَتطيعونَ   |1:22|حيلًَة َوال َيھَتدوَن َسبياًل  إاِله الُمسَتضَعفيَن ِمَن الرِّ

 |1:22| يں،بن پڑے نہ راستہ جان يرتدب ینہ کوئ يںاور بچے جنہ يںگئے مرد اور عورت يےمگر وہ جو دبال

ا َغفوًرا  ُ َعفُّوً ُ أَن َيعفَُو َعنُھم ۚ َوكاَن َّللاه  |1:22|َفأُوٰلئَِك َعَسى َّللاه

 |1:22|ور َّللا معاف فرمانے واال بخشنے واال ہے، کو معاف فرمائے ا يسوںہے َّللا ا يبتو قر

 ِ ِ َيِجد فِى األَرِض ُمٰرَغًما َكثيًرا َوَسَعًة ۚ َوَمن َيخُرج ِمن َبيتِِه ُمھاِجًرا إِلَى َّللاه  َوَرسولِِه ُثمه ُيدِركُه الَموُت َفَقد َوَقَع ۞ َوَمن ُيھاِجر فى َسبيِل َّللاه

 ُ ِ ۗ َوكاَن َّللاه  |1:122| َغفوًرا َرحيًما أَجُرہُ َعلَى َّللاه

بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے نکال َّللا و  يںم ينگھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ زم يںراہ م یاور جو َّللا ک

اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے  ياتو اس کا ثواب َّللا کے ذمہ پر ہوگ ياطرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آل یرسول ک

|1:122| 

لٰوِة إِن ِخفُتم أَن َيفتَِنُكُم الهذيَن َكَفروا ۚ  ا ُمبيًنا َوإِذا َضَربُتم فِى األَرِض َفلَيَس َعلَيُكم ُجناٌح أَن َتقُصروا ِمَن الصه  إِنه الٰكفِريَن كانوا لَُكم َعُدّوً

|1:121| 

گے  يںد يذاا يںہو کہ کافر تمہ يشہاند يںپڑهو اگر تمہقصر سے  يںکہ بعض نماز يںسفر کرو تو تم پر گناہ نہ يںم يناور جب تم زم

 |1:121| يں،کفار تمہارے کھلے دشمن ہ يشکب

لٰوَة َفلَتقُم طائَِفٌة ِمنُھم َمَعَك َولَيأُخذوا أَسلَِحَتُھم َفإِذا َسَجدوا َفلَيك رٰى لَم ُيَصلّوا ونوا ِمن َورائُِكم َولَتأِت طائَِفٌة أُخَوإِذا ُكنَت فيِھم َفأََقمَت لَھُُم الصه

َفَيميلوَن َعلَيُكم َميلًَة ٰوِحَدًة ۚ َوال ُجناَح َعلَيُكم إِن  َفلُيَصلّوا َمَعَك َولَيأُخذوا ِحذَرُهم َوأَسلَِحَتُھم ۗ َوده الهذيَن َكَفروا لَو َتغفُلوَن َعن أَسلَِحتُِكم َوأَمتَِعتُِكم

َ أََعده لِلٰكفِريَن َعذاًبا ُمھيًنا  كاَن بُِكم أًَذى ِمن َمَطٍر أَو ُكنُتم َمرضٰى أَن  |1:121|َتَضعوا أَسلَِحَتُكم ۖ َوُخذوا ِحذَرُكم ۗ إِنه َّللاه

جماعت تمہارے ساتھ ہو  يکا يںامامت کرو تو چاہئے کہ ان م یان ک يںفرما ہو پھر نماز م يفتشر يںجب تم ان م! اور اے محبوب

جماعت آئے جو اس وقت  یاور اب دوسر يںہوجائ يچھےتو ہٹ کر تم سے پ يںپھر جب وہ سجدہ کرل يںرہ يےل ياراور وہ اپنے ہتھ

تمنا ہے کہ  یکافروں ک يںرہ يےل يارپناہ اور اپنے ہتھ یہوں اور چاہئے کہ اپن یمقتد تمہارے اب وہ ینہ تھ يکشر يںتک نماز م

کے  ينھم يںاگر تمہ يںاور تم پر مضائقہ نہ يںدفعہ تم پر جھک پڑ يکاور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ا ياروںتم اپنے ہتھ يںکہ

 يارکا عذاب ت یَّللا نے کافروں کے لئے خوار يشکرہو ب يےپناہ ل یاپن اور کھول رکھو يارہو کہ اپنے ہتھ يمارب ياہو  يفسبب تکل

 |1:121|کر رکھا ہے، 



َ قِٰيًما  لٰوَة َفاذُكُروا َّللاه لٰوَة كاَنت َعلَى الُمؤِمنيَن ِكٰتًبا مَ َفإِذا َقَضيُتُم الصه لٰوَة ۚ إِنه الصه وقوًتا َوقُعوًدا َوَعلٰى ُجنوبُِكم ۚ َفإَِذا اطَمأَننُتم َفأَقيُموا الصه

|1:121| 

پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز  يٹےاور کروٹوں پر ل يٹھےکرو کھڑے اور ب ياد یپھر جب تم نماز پڑه چکو تو َّللا ک

 |1:121|نماز مسلمانوں پر وقت باندها ہوا فرض ہے  يشکقائم کرو ب

ِ ما ال  ُھم َيألَموَن َكما َتألَموَن ۖ َوَترجوَن ِمَن َّللاه ُ َعليمً َوال َتِھنوا فِى ابتِغاِء الَقوِم ۖ إِن َتكونوا َتألَموَن َفإِنه  |1:121|ا َحكيًما َيرجوَن ۗ َوكاَن َّللاه

پہنچتا ہے، اورتم َّللا  يںتمہ يسادکھ پہنچتا ہے ج یبھ يںدکھ پہنچتا ہے تو انہ يںنہ کرو اگر تمہ یسست يںتالش م یاور کافروں ک

 |1:121|رکھتے، ور َّللا جاننے واال حکمت واال ہے  يںرکھتےہو جو وہ نہ يدسے وہ ام

ُ ۚ َوال َتُكن لِلخائِنيَن َخصيًما إِّنا أَنَزلنا إِلَيَك الِكٰتَب بِالَحقِّ   |1:121|لَِتحُكَم َبيَن الّناِس بِما أَرٰىَك َّللاه

َّللا دکھائے اور دغا والوں  يںکرو جس طرح تمہ يصلہف يںکہ تم لوگوں م یکتاب اتار یطرف سچ یہم نے تمہار يشکب! اے محبوب

 |1:121|طرف سے نہ جھگڑو  یک

 َ َ ۖ إِنه َّللاه  |1:121| كاَن َغفوًرا َرحيًما َواسَتغفِِر َّللاه

 |1:121|َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  يشکچاہو ب یاور َّللا سے معاف

َ ال ُيِحبُّ َمن كاَن َخّواًنا أَثيًما   |1:121|َوال ُتٰجِدل َعِن الهذيَن َيختانوَن أَنفَُسُھم ۚ إِنه َّللاه

بڑے دغا باز گنہگار کو  یچاہتا کس يںَّللا نہ يشکب يںڈالتے ہ يںم يانتجانوں کو خ یطرف سے نہ جھگڑو جو اپن یاور ان ک

|1:121| 

 ُ ِ َوُهَو َمَعُھم إِذ ُيَبيِّتوَن ما ال َيرضٰى ِمَن الَقوِل ۚ َوكاَن َّللاه  |1:122| بِما َيعَملوَن ُمحيًطا َيسَتخفوَن ِمَن الّناِس َوال َيسَتخفوَن ِمَن َّللاه

جو َّللا کو ناپسند ہے  يںکرتے ہ يزوہ بات تجو يںچھپتے اور ا ّلِل ان کے پاس ہے جب دل م يںہاور َّللا ن يںسے چھپتے ہ يوںآدم

 |1:122|ہوئے ہے،  يرےاور َّللا ان کے کاموں کو گھ

َ َعنُھم َيوَم القِٰيَمِة أَم َمن َيكوُن  نيا َفَمن ُيٰجِدُل َّللاه  |1:122|َعلَيِھم َوكياًل ٰهأَنُتم ٰهُؤالِء ٰجَدلُتم َعنُھم فِى الَحيٰوِة الدُّ



کے  يامتطرف سے کون جھگڑے گا َّللا سے ق یطرف سے جھگڑے تو ان ک یتو ان ک يںم یزندگ یک ياجو تم ہو دن يہسنتے ہو 

 |1:122|ہوگا،  يلکون ان کا وک يادن 

َ َغفوًرا  َ َيِجِد َّللاه  |1:112|َرحيًما َوَمن َيعَمل سوًءا أَو َيظلِم َنفَسُه ُثمه َيسَتغفِِر َّللاه

 |1:112|جان پر ظلم کرے پھر َّللا سے بخشش چاہے تو َّللا کو بخشنے واال مہربان پائے گا،  یاپن يا یبرائ یاور جو کوئ

ُ َعليًما َحكيًما   |1:111|َوَمن َيكِسب إِثًما َفإِنهما َيكِسُبُه َعلٰى َنفِسِه ۚ َوكاَن َّللاه

 |1:111|جان پر پڑے اور َّللا علم و حکمت واال ہے  یک یاس یکمائ یاور جو گناہ کمائے تو ا س ک

 |1:111|َوَمن َيكِسب َخطيـًَٔة أَو إِثًما ُثمه َيرِم بِِه َبريـًٔا َفَقِد احَتَمَل ُبھٰتًنا َوإِثًما ُمبيًنا 

 |1:111| يا،ھابے گناہ پر تھوپ دے اس نے ضرور بہتان اور کھال گناہ اٹ یگناہ کمائے پھر اسے کس ياخطا  یاور جو کوئ

ِ َعلَيَك َوَرحَمُتُه لََھمهت طائَِفٌة ِمنُھم أَن ُيِضلّوَك َوما ُيِضلّوَن إاِّل أَنفَُسھُم ۖ َوما َيُضرّ  ُ َعلَيَك الِكٰتَب َولَوال َفضُل َّللاه وَنَك ِمن َشءٍء ۚ َوأَنَزَل َّللاه

 ِ  |1:111|َعظيًما   َعلَيكَ َوالِحكَمَة َوَعلهَمَك ما لَم َتُكن َتعلَُم ۚ َوكاَن َفضُل َّللاه

اور وہ اپنے  يںدهوکا دے د يںچاہتے کہ تمہ يہکے کچھ لوگ  يںاگر َّللا کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان م! اور اے محبوب

جو کچھ تم نہ  ياسکھا د يںاور تمہ یگے اور َّللا نے تم پر کتاب اور حکمت اتار يںاور تمہارا کچھ نہ بگاڑ يںآپ کو بہکا رہے ہ یہ

 |1:111|تم پر بڑا فضل ہے  اجانتے تھے اور َّللا ک

ِ َفَسوَف ُنؤتيِه ۞ ال َخيَر فى َكثيٍر ِمن َنجوٰىُھم إاِّل َمن أََمَر بَِصَدَقٍة أَو َمعروٍف أَو إِصٰلٍح َبيَن الّناِس ۚ َوَمن َيفَعل ٰذلَِك اب تِغاَء َمرضاِت َّللاه

 |1:111|أَجًرا َعظيًما 

 یصلح کرنے کا اور جو َّللا ک يںلوگوں م يابات  یاچھ يا يراتمگر جو حکم دے خ يںنہ یکچھ بھالئ يںثر مشوروں مان کے اک

 |1:111|گے،  يںہم بڑا ثواب د يبکرے اسے عنقر يسارضا چاہنے کو ا

بِع َغيَر َسبيِل الُمؤِمن َن لَُه الُھدٰى َوَيته سوَل ِمن َبعِد ما َتَبيه َم ۖ َوساَءت َمصيًرا َوَمن ُيشاقِِق الره  |1:111|يَن ُنَولِِّه ما َتَولّٰى َوُنصلِِه َجَھنه



راہ سے جدا راہ چلے ہم اُسے اُس کے  یاور جو رسول کا خالف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں ک

 |1:111| یکجگہ پلٹنے  یبر یہ ياگے اور ک يںداخل کر يںگے اور اسے دوزخ م يںحال پر چھوڑ د

ِ َفَقد َضله َضٰلاًل  َ ال َيغفُِر أَن ُيشَرَك بِِه َوَيغفُِر ما دوَن ٰذلَِك لَِمن َيشاُء ۚ َوَمن ُيشِرك بِاّلِله  |1:111|َبعيًدا إِنه َّللاه

اور جو ہے  يتاجو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما د يچےجائے اور اس سے ن ياٹھہرا يکشر یبخشتا کہ اس کا کوئ يںَّللا اسے نہ

 |1:111|پڑا،  يںم یگمراہ یٹھہرائے وہ دور ک يکَّللا کا شر

 |1:111|إِن َيدعوَن ِمن دونِِه إاِّل إِٰنًثا َوإِن َيدعوَن إاِّل َشيٰطًنا َمريًدا 

 |1:111|کو  يطانپوجتے مگر سرکش ش يںپوجتے مگر کچھ عورتوں کو اور نہ يںشرک والے َّللا سوا نہ يہ

 ۘ ُ ِخَذنه ِمن ِعباِدَك َنصيًبا َمفروًضا لََعَنُه َّللاه  |1:112|َوقاَل أَلَته

 |1:112|ہوا حصہ لوں گا  ياسے کچھ ٹھہرا يںبندوں م يرےضرور ت يںاور بوال قسم ہے م یجس پر َّللا نے لعنت ک

ُكنه ءاذاَن األَنٰعِم َوَلءامُ  ُھم َفلَُيَبتِّ ُھم َوَلءاُمَرنه َينه ُھم َوأَلَُمنِّ ِ َفَقد َخِسَر ُخسراًنا َوأَلُِضلهنه ا ِمن دوِن َّللاه يٰطَن َولِّيً ِخِذ الشه ِ ۚ َوَمن َيته ُھم َفلَُيَغيُِّرنه َخلَق َّللاه َرنه

 |1:112|ُمبيًنا 

گے  يريںکے کان چ يوںکہوں گا کہ وہ چوپا يںدالؤں گا اور ضرور انہ يںآرزوئ يںضرور بہکادوں گا اور ضرور انہ يںقسم ہے م

کو دوست بنائے وہ  يطانگے، اور جو َّللا کو چھوڑ کر ش يںبدل د يزيںچ یہوئ یک يداپ یکہوں گا کہ وہ َّللا ک يںنہاور ضرور ا

 |1:112|پڑا  يںٹوٹے م يحصر

 |1:112|َيِعُدُهم َوُيَمّنيِھم ۖ َوما َيِعُدُهُم الشهيٰطُن إاِّل ُغروًرا 

 |1:112|کے  يبمگر فر يتاد يںوعدے نہ يںانہ طانيدالتا ہے اور ش يںہے اور آرزوئ يتاوعدے د يںانہ يطانش

ُم َوال َيِجدوَن َعنھا َمحيًصا   |1:111|أُوٰلئَِك َمأوٰىُھم َجَھنه

 |1:111|گے،  يںجگہ نہ پائ یاُن کا ٹھکانا دوزخ ہے اس سے بچنے ک



ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَ  لِٰحِت َسُندِخلُُھم َجّنٰ ِ قياًل َوالهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ ِ َحقًّا ۚ َوَمن أَصَدُق ِمَن َّللاه  |1:111|نٰھُر ٰخلِديَن فيھا أََبًدا ۖ َوعَد َّللاه

 يشہہم يںبہ يںنہر يچےگے جن کے ن يںلے جائ يںباغوں م يںہے کہ ہم انہ یجات يرکچھ د يےالئے اور اچھے کام ک يماناور جو ا

 |1:111| ی،بات سچ یکس ک يادہَّللا کا سچا وعدہ اور َّللا سے ز يںرہ يںان م يشہہم

ا وَ  ِ َولِّيً ُكم َوال أَمانِىِّ أَهِل الِكٰتِب ۗ َمن َيعَمل سوًءا ُيجَز بِِه َوال َيِجد لَُه ِمن دوِن َّللاه  |1:111|ال َنصيًرا لَيَس بِأَمانِيِّ

 یکرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور َّللا کے سوا نہ کوئ یہوس پر جو برائ یپر ہے اور نہ کتاب والوں ک يالوںکام نہ کچھ تمہارے خ

 |1:111|پائے گا نہ مددگار  يتیاپنا حما

َة َوال ُيظلَموَن َنقيًرا  لِٰحِت ِمن َذَكٍر أَو أُنثٰى َوُهَو ُمؤِمٌن َفأُوٰلئَِك َيدُخلوَن الَجنه  |1:111|َوَمن َيعَمل ِمَن الّصٰ

تِل بھر نقصان نہ  يںگے اور انہ يںجائ يےداخل ک يںعورت اور ہو مسلمان تو وہ جنت م يارے گا مرد ہو اور جو کچھ بھلے کام ک

 |1:111|جائے گا  ياد

ُ إِ  َخَذ َّللاه َبَع ِملهَة إِبٰرهيَم َحنيًفا ۗ َواته ِ َوُهَو ُمحِسٌن َواته ن أَسلََم َوجَھُه ّلِِله  |1:111|بٰرهيَم َخلياًل َوَمن أَحَسُن ديًنا ِممه

پر جو ہر باطل سے  ينکے د يمواال ہے اور ابراہ يکیاور وہ ن ياجس نے اپنا منہ َّللا کے لئے جھکا د يناور اس سے بہتر کس کا د

 |1:111| ياکو اپنا گہرا دوست بنا يمجدا تھا اور َّللا نے ابراہ

ُ بُِكلِّ  ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ۚ َوكاَن َّللاه ِ ما فِى السه  |1:111|َشءٍء ُمحيًطا َوّلِِله

 |1:111|پر َّللا کا قابو ہے  يزاور ہر چ يں،م ينہے اور جو کچھ زم يںکا ہے جو کچھ آسمانوں م یاور َّللا ہ

تى ال ُ ُيفتيُكم فيِھنه َوما ُيتلٰى َعلَيُكم فِى الِكٰتِب فى َيٰتَمى النِّساِء الّٰ ُتؤتوَنُھنه ما ُكتَِب لَُھنه َوَترَغبوَن أَن َتنِكحوُهنه  َوَيسَتفتوَنَك فِى النِّساِء ۖ قُِل َّللاه

َ كاَن بِِه َعليًما  َوالُمسَتضَعفيَن ِمَن الِولٰدِن َوأَن َتقوموا لِلَيٰتمٰى بِالقِسِط ۚ   |1:111|َوما َتفَعلوا ِمن َخيٍر َفإِنه َّللاه

پڑها  يںہے اور وہ جو تم پر قرآن م يتاد یٰ ان کا فتو يں تمہتم فرمادو کہ َّللا يںپوچھتے ہ یٰ فتو يںاور تم سے عورتوں کے بارے م

ہو  يرتےالنے سے منہ پھ یبھ يںنکاح م يںجو ان کا مقرر ہے اور انہ يتےد يںنہ يںتم انہ يںکے بارے م يوںلڑک يتيمجاتا ہے ان 

خبر  یکرو تو َّللا کو اس ک یبھالئ انصاف پر قائم رہو اور تم جو يںکے حق م يتيموںکہ  يہاور  يںم ارےاور کمزور بچوں کے ب

 |1:111|ہے، 



لُح َخيٌر ۗ   َوأُحِضَرِت األَنفُُس الشُّحه ۚ َوإِن َوإِِن امَرأَةٌ خاَفت ِمن َبعلِھا ُنشوًزا أَو إِعراًضا َفال ُجناَح َعلَيِھما أَن ُيصلِحا َبيَنُھما ُصلًحا ۚ َوالصُّ

َ كاَن بِما  |1:112|َتعَملوَن َخبيًرا  ُتحِسنوا َوَتتهقوا َفإِنه َّللاه

اور صلح  يںصلح کرل يںکہ آپس م يںکرے تو ان پر گناہ نہ يشہکا اند یبے رغبت يا يادتیز یعورت اپنے شوہر ک یاور اگر کوئ

 |1:112|خبر ہے  یکرو تو َّللا کو تمہارے کاموں ک يزگاریاور پرہ يکیاور اگر تم ن يںہ يںخوب ہے اور دل اللچ کے پھندے م

َ كاَن َغفوًرا َرحيًما َتسَتطيعوا أَن َتعِدلوا َبيَن النِّساِء َولَو َحَرصُتم ۖ َفال َتميلوا ُكله الَميِل َفَتَذروها َكالُمَعلهَقِة ۚ َوإِن ُتصلِح َولَن وا َوَتتهقوا َفإِنه َّللاه

|1:112| 

طرف پورا  يکتو نہ ہو کہ ا يہکرو تو  حرص یہ یاور تم سے ہرگز نہ ہوسکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو اور چاہے کتن

َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  يشککرو تو ب يزگاریاور پرہ يکیچھوڑ دو اور اگر تم ن یلٹکت يںکو ادهر م یجھک جاؤ کہ دوسر

|1:112| 

ُ ٰوِسًعا َحكيًما  ُ ُكاّلً ِمن َسَعتِِه ۚ َوكاَن َّللاه قا ُيغِن َّللاه  |1:112|َوإِن َيَتَفره

کردے گا اور َّللا کشائش واال  يازکو دوسرے سے بے ن يکہر ا يںکشائش سے تم م یتو َّللا اپن يںوہ دونوں جدا ہوجائ اور اگر

 |1:112|حکمت واال ہے، 

قُ  يَنا الهذيَن أوُتوا الِكٰتَب ِمن َقبلُِكم َوإِّياُكم أَِن اته ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ۗ َولََقد َوصه ِ ما فِى السه ٰمٰوِت َوما  واَوّلِِله ِ ما فِى السه َ ۚ َوإِن َتكفُروا َفإِنه ّلِِله َّللاه

ا َحميًدا  ُ َغنِّيً  |1:111|فِى األَرِض ۚ َوكاَن َّللاه

ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے  یفرماد يدتاک يشکاور ب يں،م ينہے اور جو کچھ زم يںکا ہے جو کچھ آسمانوں م یاور َّللا ہ

ہے اور جو کچھ  يںکا ہے جو کچھ آسمانوں م یَّللا ہ يشککہ َّللا سے ڈرتے رہو اور اگر کفر کرو تو بگئے اور تم کو  يئےکتاب د

 |1:111|سراہا،  يوںسب خوب ہے يازاور َّللا بے ن يںم ينزم

ِ َوكياًل  ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ۚ َوَكفٰى بِاّلِله ِ ما فِى السه  |1:111|َوّلِِله

 |1:111|ہے کارساز،  یاور َّللا کاف يں،م ينہے اور جو کچھ زم يںم اور َّللا کا ہے جو کچھ آسمانوں

ُ َعلٰى ٰذلَِك َقديًرا  َھا الّناُس َوَيأِت بِـٔاَخريَن ۚ َوكاَن َّللاه  |1:111|إِن َيَشأ ُيذِهبُكم أَيُّ

 |1:111|قدرت ہے،  یلے جائے اور اوروں کو لے آئے اور َّللا کو اس ک يںاے لوگوں وہ چاہے تو تمہ



ُ َسميًعا َبصيًرا  نيا َوالءاِخَرِة ۚ َوكاَن َّللاه ِ َثواُب الدُّ نيا َفِعنَد َّللاه  |1:111|َمن كاَن ُيريُد َثواَب الدُّ

 |1:111|ہے،  يکھتاسنتا د یو آخرت دونوں کا انعام ہے اور َّللا ہ ياکے پاس دن یکا انعام چاہے تو َّللا ہ ياجو دن

َھا الهذيَن ءاَمنوا كو ا أَو َفقيرً ۞ ٰيأَيُّ ِ َولَو َعلٰى أَنفُِسُكم أَِو الٰولَِديِن َواألَقَربيَن ۚ إِن َيُكن َغنِّيً ميَن بِالقِسِط ُشَھداَء ّلِِله ُ أَولٰى بِِھما ۖ َفال نوا َقّوٰ ا َفاّلِله

بُِعوا الَھوٰى أَن َتعِدلوا ۚ َوإِن َتلو َ كاَن بِما َتعَملوَن  نه أَو ُتعِرضوا َفإِ  ۥاَتته  |1:111|َخبيًرا َّللاه

رشتہ  ياماں باپ کا  ياتمہارا اپنا نقصان ہو  يںچاہے اس م يتےد یانصاف پر خوب قائم ہوجاؤ َّللا کے لئے گواہ! والو يماناے ا

نہ جاؤ کہ  يچھےہے تو خواہش کے پ ياراخت يادہہو بہرحال َّللا کو اس کا سب سے ز يرفق ياہو  یدو وہ غن یداروں کا جس پر گواہ

 |1:111|خبر ہے  یتو َّللا کو تمہارے کاموں ک يرومنہ پھ ياکرو  يرپھ يرلگ پڑو اگر تم ہحق سے ا

َل َعلٰى َرسولِِه َوالِكٰتِب الهذى أَنَزَل مِ  ِ َوَرسولِِه َوالِكٰتِب الهذى َنزه َھا الهذيَن ءاَمنوا ءاِمنوا بِاّلِله ِ َوَمٰلئَِكتِِه ٰيأَيُّ َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه ن َقبُل ۚ َوَمن َيكفُر بِاّلِله

 |1:111|َوالَيوِم الءاِخِر َفَقد َضله َضٰلاًل َبعيًدا 

اور اس کتاب پر جو پہلے  یرکھو َّللا اور َّللا کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتار يمانوالو ا يماناے ا

پڑا،  يںم یگمراہ یکو تو وہ ضرور دور ک يامتاور قاور جو نہ مانے َّللا اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں  یاتارد

|1:111| 

ُ لَِيغفَِر لَُھم َوال  |1:111|لَِيھِدَيُھم َسبياًل  إِنه الهذيَن ءاَمنوا ُثمه َكَفروا ُثمه ءاَمنوا ُثمه َكَفروا ُثمه ازدادوا ُكفًرا لَم َيُكِن َّللاه

بخشے نہ  يںبڑهے َّللا ہرگز نہ انہ يںالئے پھر کافر ہوئے پھر اور کفر م يمانالئے پھر کافر ہوئے پھر ا يمانوہ لوگ جو ا يشکب

 |1:111|راہ دکھائے،  يںانہ

ِر الُمٰنفِقيَن بِأَنه لَُھم َعذاًبا أَليًما   |1:112|َبشِّ

 |1:112|دو منافقوں کو کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے  یخوشخبر

ِخذوَن الٰكفِريَن أَولِياءَ  ِ َجميًعا  الهذيَن َيته َة ّلِِله َة َفإِنه الِعزه  |1:112|ِمن دوِن الُمؤِمنيَن ۚ أََيبَتغوَن ِعنَدُهُم الِعزه

ہے  يےَّللا کے ل یتو عزت تو سار يںان کے پاس عزت ڈهونڈتے ہ ياک يںوہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہ

|1:112| 



َل َعلَيُكم فِى الِكٰتِب أَن ُكم َوَقد َنزه ِ ُيكَفُر بِھا َوُيسَتھَزأُ بِھا َفال َتقُعدوا َمَعھُم َحّتٰى َيخوضوا فى َحديٍث َغيِرِہ ۚ إِنه إًِذا ِمثلُُھم ۗ إِنه  إِذا َسِمعُتم ءاٰيِت َّللاه

َم َجميًعا  َ جاِمُع الُمٰنفِقيَن َوالٰكفِريَن فى َجَھنه 1:14|َّللاه 0 | 

ہے تو  یجات یبنائ یہنس یجاتا اور ان ک ياکو سنو کہ ان کا انکار ک يتوںآ یا کہ جب تم َّللا کاتار چک يںَّللا تم پر کتاب م يشکاور ب

َّللا منافقوں اور کافروں  يشکہو ب يسےج يںانہ یمشغول نہ ہوں ورنہ تم بھ يںجب تک وہ اور بات م يٹھوان لوگوں کے ساتھ نہ ب

 |1:112|کرے گا  کٹھاا يںسب کو جہنم م

ِ قالوا أَلَم َنُكن َمَعُكم َوإِن كاَن لِلٰكفِريَن َنصيٌب قالوا أَلَم َنسَتحِوذ الهذيَن َيَتَربه  َعلَيُكم َوَنمَنعُكم ِمَن الُمؤِمنيَن ۚ صوَن بُِكم َفإِن كاَن لَُكم َفتٌح ِمَن َّللاه

ُ لِلٰكفِريَن َعلَى المُ  ُ َيحُكُم َبيَنُكم َيوَم القِٰيَمِة ۗ َولَن َيجَعَل َّللاه  |1:111|ؤِمنيَن َسبياًل َفاّلِله

ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کا  ياک يںطرف سے تم کو فتح ملے کہ یتو اگر َّللا ک يںحالت تکا کرتے ہ یوہ جو تمہار

 يصلہکے دن ف يامتق يںتو َّللا تم سب م يامسلمانوں سے بچا يںتم پر قابو نہ تھا اور ہم نے تمہ يںہم ياک يںحصہ ہو تو ان سے کہ

 |1:111|راہ نہ دے گا  یکو مسلمان پر کوئ وںکردے گا اور َّللا کافر

لٰوِة قاموا ُكسالٰى ُيراءوَن الّناَس َوال َيذكُ  َ َوُهَو ٰخِدُعُھم َوإِذا قاموا إِلَى الصه َ إاِّل َقلياًل إِنه الُمٰنفِقيَن ُيٰخِدعوَن َّللاه  |1:111|روَن َّللاه

غافل کرکے مارے گا اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو  يںانہ یاور وہ يںچاہتے ہ ياد يبَّللا کو فر ںيمنافق لوگ اپنے گمان م يشکب

 |1:111|کرتے مگر تھوڑا  يںنہ ياداور َّللا کو  يںسے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہ یہارے ج

ُ فَ   |1:111|لَن َتِجَد لَُه َسبياًل ُمَذبَذبيَن َبيَن ٰذلَِك ال إِلٰى ٰهُؤالِء َوال إِلٰى ٰهُؤالِء ۚ َوَمن ُيضلِِل َّللاه

 |1:111|راہ نہ پائے گا،  ینہ ِادهر کے نہ اُدهر کے اور جسے َّللا گمراہ کرے تو اس کے لئے کوئ يںڈگمگا رہے ہ يںم يچب

 ِ ِخُذوا الٰكفِريَن أَولِياَء ِمن دوِن الُمؤِمنيَن ۚ أَُتريدوَن أَن َتجَعلوا ّلِِله َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتته  |1:111| َعلَيُكم ُسلٰطًنا ُمبيًنا ٰيأَيُّ

حجت کرلو  يحچاہتے ہو کہ اپنے اوپر َّللا کے لئے صر يہ ياکافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا ک! والو يماناے ا

|1:111| 

رِك األَسَفِل ِمَن الّناِر َولَن َتِجَد لَھُم َنصيًرا   |1:111|إِنه الُمٰنفِقيَن فِى الده

 |1:111|مددگار نہ پائے گا  یاور تو ہرگز ان کا کوئ يںہ يںطبقہ م يچےفق دوزخ کے سب سے نمنا يشکب



ِ َفأُوٰلئَِك َمَع الُمؤِمنيَن ۖ َوَسوَف ُيؤتِ  ِ َوأَخلَصوا ديَنُھم ّلِِله ُ الُمؤِمنيَن أَجًرا َعظيًما إاِله الهذيَن تابوا َوأَصلَحوا َواعَتَصموا بِاّلِله  |1:111| َّللاه

مسلمانوں کے  يہتو  ياخالص َّللا کے لئے کرل يناور اپنا د یمضبوط تھام یرس یاور سنورے اور َّللا ک یمگر وہ جنہوں نے توبہ ک

 |1:111|َّللا مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا،  يباور عنقر يںساتھ ہ

ُ شاِكًرا ُ بَِعذابُِكم إِن َشَكرُتم َوءاَمنُتم ۚ َوكاَن َّللاه  |1:111|َعليًما  ما َيفَعُل َّللاه

 |1:111|واال جاننے واال،  ينےالؤ اور َّللا ہے صلہ د يمانکرے گا اگر تم حق مانو، اور ا ياعذاب دے کر ک يںاور َّللا تمہ

ُ َسميًعا َعليًما  ُ الَجھَر بِالّسوِء ِمَن الَقوِل إاِّل َمن ُظلَِم ۚ َوكاَن َّللاه  |1:112|۞ ال ُيِحبُّ َّللاه

 |1:112|بات کا اعالن کرنا مگر مظلوم سے اور َّللا سنتا جانتا ہے،  یرتا برک يںَّللا پسند نہ

ا َقديًرا  َ كاَن َعفُّوً  |1:112|إِن ُتبدوا َخيًرا أَو ُتخفوہُ أَو َتعفوا َعن سوٍء َفإِنه َّللاه

واال قدرت واال ہے  َّللا معاف کرنے يشکسے درگزرو تو ب یبرائ یک یکس ياچھپ کر  ياکرو  يہاعالن یبھالئ یاگر تم کوئ

|1:112| 

ِ َوُرُسلِِه َوَيقولوَن ُنؤِمُن بَِبعٍض وَ  قوا َبيَن َّللاه ِ َوُرُسلِِه َوُيريدوَن أَن ُيَفرِّ ِخذوا َبيَن ٰذلَِك َسبياًل إِنه الهذيَن َيكفُروَن بِاّلِله َنكفُُر بَِبعٍض َوُيريدوَن أَن َيته

|1:112| 

 یہم کس يںاور کہتے ہ يںکہ َّللا سے اس کے رسولوں کو جدا کرد يںمانتے اور چاہتے ہ يںہوہ جو َّللا اور اس کے رسولوں کو ن

 |1:112| يںراہ نکال ل یکوئ يںم يچو کفر کے ب يمانکہ ا يںکے منکر ہوئے اور چاہتے ہ یالئے اور کس يمانپر ا

 |1:111|أُوٰلئَِك ُهُم الٰكفِروَن َحقًّا ۚ َوأَعَتدنا لِلٰكفِريَن َعذاًبا ُمھيًنا 

 |1:111|کر رکھا ہے،  يارکافر اور ہم نے کافروں کے لئے ذلت کا عذاب ت يکٹھ يکٹھ يںہ يہی

 ُ قوا َبيَن أََحٍد ِمنُھم أُوٰلئَِك َسوَف ُيؤتيِھم أُجوَرُهم ۗ َوكاَن َّللاه ِ َوُرُسلِِه َولَم ُيَفرِّ  |1:111| َغفوًرا َرحيًما َوالهذيَن ءاَمنوا بِاّلِله



َّللا ان کے  يبعنقر يںانہ يافرق نہ ک يںم يمانپر ا یسے کس يںالئے اور ان م يمانَّللا اور اس کے سب رسولوں پر ااور وہ جو 

 |1:111|ثواب دے گا اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے 

ماِء ۚ َفَقد َسأَلوا موسٰى أَكَبَر  َل َعلَيِھم ِكٰتًبا ِمَن السه َخُذوا َيسـَٔلَُك أَهُل الِكٰتِب أَن ُتَنزِّ ِعَقُة بُِظلِمِھم ۚ ُثمه اته
َ َجھَرًة َفأََخَذتُھُم الّصٰ ِمن ٰذلَِك َفقالوا أَِرَنا َّللاه

ٰنُت َفَعَفونا َعن ٰذلَِك ۚ َوءاَتينا موسٰى ُسلٰطًنا ُمبيًنا   |1:111|الِعجَل ِمن َبعِد ما جاَءتُھُم الَبيِّ

بڑا سوال  یسے اس سے بھ یٰ کتاب اتاردو تو وہ تو موس يکمان سے اکہ ان پر آس يںاہل کتاب تم سے سوال کرتے ہ! اے محبوب

بعداس کے لئے  يٹھےان کے گناہوں پر پھر بچھڑا لے ب ياکڑک نے آ ل يںدکھادو تو انہ يہا ّلِل کو اعالن يںکرچکے کہ بولے ہم

 |1:111| ايکو روشن غلبہ د یٰ اور ہم نے موس يامعاف فرماد يہنے  تو ہم يںان کے پاس آچک يتيںروشن آ

بِت َوأََخذن ًدا َوقُلنا لَھُم ال َتعدوا فِى السه  |1:111|ا ِمنُھم ميٰثًقا َغليًظا َوَرَفعنا َفوَقھُُم الّطوَر بِميٰثقِِھم َوقُلنا لَھُُم ادُخلُوا الباَب ُسجه

رتے داخل ہو اور ان سے سجدہ ک يںکہ دروازے م ياکو اور ان سے فرما ينےان سے عہد ل ياپھر ہم نے ان پر طور کو اونچا ک

 |1:111| ياحد سے نہ بڑهو اور ہم نے ان سے گاڑها عہد ل يںکہ ہفتہ م يافرما

ِ َوَقتلِِھُم األَنبِياَء بَِغيِر َحقٍّ َوَقولِِھم قُلوُبنا ُغلٌف ۚ َبل  ُ َعلَيھا بُِكفِرِهم َفالَفبِما َنقِضِھم ميٰثَقُھم َوُكفِرِهم بِـٔاٰيِت َّللاه ُيؤِمنوَن إاِّل َقلياًل  َطَبَع َّللاه

|1:111| 

 يدکو ناحق شہ ياءکے منکر ہوئے اور انب یاٰلہ ياتاور اس لئے کہ وہ آ یکے سبب ہم نے ان پر لعنت ک يوںبدعہد يسیک یتو ان ک

تو  ہے یبلکہ َّللا نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگاد يںکرتے اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غالف ہ
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 |1:111|َوبُِكفِرِهم َوَقولِِھم َعلٰى َمرَيَم ُبھٰتًنا َعظيًما 

 |1:111| يا،پر بڑا بہتان اٹھا يماور مر يااور اس لئے کہ انہوں نے کفر ک

ِ َوما َقَتلوہُ وَ  َه لَھُم ۚ َوإِنه الهذيَن اخَتلَفوا فيِه لَفى َشكٍّ ِمنُه ۚ ما لَُھم بِِه ِمن َوَقولِِھم إِّنا َقَتلَنا الَمسيَح عيَسى ابَن َمرَيَم َرسوَل َّللاه ما َصلَبوہُ َوٰلِكن ُشبِّ

نِّ ۚ َوما َقَتلوہُ َيقيًنا  باَع الظه  |1:111|ِعلٍم إاِله اتِّ

اور نہ  يانہوں نے نہ اسے قتل ککہ ا يہاور ہے  ياک يدَّللا کے رسول کو شہ يمبن مر يسیٰ ع يحاور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مس

 یضرور اس ک يںاختالف کررہے ہ يںاور وہ جو اس کے بارہ م ياگ يابناد يککا ا يہشب یبلکہ ان کے لئے ان ک ید یاسے سول

انہوں نے اس کو قتل  يشکاور ب يرویپ یگمان ک يہیمگر  يںخبر نہ یکچھ بھ یاس ک انہيں يںپڑے ہوئے ہ يںطرف سے شبہ م

 |1:111| ياک يںنہ



ُ َعزيًزا َحكيًما  ُ إِلَيِه ۚ َوكاَن َّللاه  |1:112|َبل َرَفَعُه َّللاه

 |1:112|اور َّللا غالب حکمت واال ہے،  ياطرف اٹھال یبلکہ َّللا نے اسے اپن

 |1:112| َوإِن ِمن أَهِل الِكٰتِب إاِّل لَُيؤِمَننه بِِه َقبَل َموتِِه ۖ َوَيوَم القِٰيَمِة َيكوُن َعلَيِھم َشھيًدا

 |1:112|کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا  يامتنہ الئے اور ق يمانموت سے پہلے اس پر ا یجو اس ک يںنہ يساا یکتاب یکوئ

ِ َكثيًرا  ِهم َعن َسبيِل َّللاه ٰبٍت أُِحلهت لَُھم َوبَِصدِّ منا َعلَيِھم َطيِّ  |1:112|َفبُِظلٍم ِمَن الهذيَن هادوا َحره

اور اس لئے کہ  يںان پر حرام فرماد يںکہ ان کے لئے حالل تھ يزيںچ یکے سبب ہم نے وہ بعض ستھر کے بڑے ظلم يہوديوںتو 

 |1:112|راہ سے روکا،  یانہوں نے بہتوں کو َّللا ک

بٰو۟ا َوَقد ُنھوا َعنُه َوأَكلِِھم أَمٰوَل الّناِس بِالٰبِطِل ۚ َوأَعَتدنا لِلٰكفِريَن ِمنُھم َعذاًبا أَ   |1:111|ليًما َوأَخِذِهُم الرِّ

جو کافر  يںگئے تھے اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے اور ان م يےحاالنکہ وہ اس سے منع ک يتےاور اس لئے کہ وہ سود ل

 |1:111|کر رکھا ہے،  يارہوئے ہم نے ان کے لئے دردناک عذاب ت

ِسخوَن فِى الِعلِم ِمنُھم َوالُمؤِمنوَن ُيؤِمنوَن بِما أُنِزلَ  ِ  ٰلِكِن الّرٰ كٰوَة َوالُمؤِمنوَن بِاّلِله لٰوَة ۚ َوالُمؤتوَن الزه إِلَيَك َوما أُنِزَل ِمن َقبلَِك ۚ َوالُمقيميَن الصه

 |1:111|َوالَيوِم الءاِخِر أُوٰلئَِك َسُنؤتيِھم أَجًرا َعظيًما 

طرف اُترا اور جو تم سے پہلے  یاراس پر جو اے محبوب تمہ يںالتے ہ يمانوہ ا يںوالے ہ يمانعلم کے پکے اور ا يںہاں جو اُن م

 يںہم بڑا ثواب د يبکو عنقر يسوںالنے والے ا يمانپر ا يامتوالے اور َّللا اور ق ينےاُترا اور نماز قائم رکھنے والے اور زکٰوة د

 |1:111|گے، 

بِءّ  ِمن َبعِدِہ ۚ َوأَوَحينا إِلٰى إِبٰرهيَم َوإِسٰمعيَل َوإِسٰحَق َوَيعقوَب َواألَسباِط َوعيسٰى َوأَّيوَب  ۦنَ ۞ إِّنا أَوَحينا إِلَيَك َكما أَوَحينا إِلٰى نوٍح َوالنه

 |1:111|َزبوًرا  ۥدَ َويوُنَس َوٰهروَن َوُسلَيٰمَن ۚ َوءاَتينا داو

اور  يماور ہم نے ابراہ يجیکو بھ يغمبروںنوح اور اس کے بعد پ یدح يسےج يجیبھ یطرف وح یہم نے تمہار! اے محبوب يشکب

اور ہم نے  یک یکو وح يماناور ہارون اور سل يونساور  يوباور ا يسیٰ اور ع يٹوںاور ان کے ب يعقوباور اسحاق اور  يلاسٰمع

 |1:111| یداؤد کو زبور عطا فرمائ



 ُ  |1:111| موسٰى َتكليًما َوُرُساًل َقد َقَصصٰنُھم َعلَيَك ِمن َقبُل َوُرُساًل لَم َنقُصصھُم َعلَيَك ۚ َوَكلهَم َّللاه

سے  یٰ اور َّللا نے موس يااور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرماچکے اور ان رسولوں کو جن کا ذکر تم سے نہ فرما

 |1:111| ياکالم فرما يقتاً حق

سُ  ٌة َبعَد الرُّ ِ ُحجه ُ َعزيًزا َحكيًما ُرُساًل ُمَبشِّريَن َوُمنِذريَن لَِئاّل َيكوَن لِلّناِس َعلَى َّللاه  |1:111|ِل ۚ َوكاَن َّللاه

عذر نہ رہے اور َّللا غالب حکمت واال  یلوگوں کو کوئ يہاںاور ڈر سناتے کہ رسولوں کے بعد َّللا کے  يتےد یرسول خوشخبر

 |1:111|ہے، 

ُ َيشَھُد بِما أَنَزَل إِلَيَك ۖ أَنَزلَُه بِِعلِمِه ۖ َوالَمٰلئَِكُة  ِ َشھيًدا ٰلِكِن َّللاه  |1:111|َيشَھدوَن ۚ َوَكفٰى بِاّلِله

اور  يںطرف اتارا وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے اور فرشتے گواہ ہ یَّللا اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہار! اے محبوب يکنل

 |1:111| ی،کاف یگواہ یَّللا ک

ِ َقد َضلّوا َضٰلاًل   |1:111|َبعيًدا  إِنه الهذيَن َكَفروا َوَصّدوا َعن َسبيِل َّللاه

 |1:111|پڑے،  يںم یگمراہ یوہ دور ک يشکراہ سے روکا ب یاور َّللا ک ياوہ جنہوں نے کفر ک

ُ لَِيغفَِر لَُھم َوال لَِيھِدَيُھم َطريًقا   |1:112|إِنه الهذيَن َكَفروا َوَظلَموا لَم َيُكِن َّللاه

 |1:112|راہ دکھائے،  یکوئ يںہ بخشے گا اور نہ انہن يںاور حد سے بڑهے َّللا ہرگز انہ ياجنہوں نے کفر ک يشکب

ِ َيسيًرا  َم ٰخلِديَن فيھا أََبًدا ۚ َوكاَن ٰذلَِك َعلَى َّللاه  |1:112|إاِّل َطريَق َجَھنه

 |1:112|َّللا کو آسان ہے،  يہگے اور  يتںرہ يشہہم يشہہم يںمگر جہنم کا راستہ کہ اس م

َھا الّناُس َقد جاَءُكُم الره  ُ ٰيأَيُّ ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ َوكاَن َّللاه ِ ما فِى السه ُكم َفـٔاِمنوا َخيًرا لَُكم ۚ َوإِن َتكفُروا َفإِنه ّلِِله  َعليًما َحكيًما سوُل بِالَحقِّ ِمن َربِّ

|1:112| 



اگر تم الؤ اپنے بھلے کو اور  يمانالئے تو ا يفطرف سے تشر یرسول حق کے ساتھ تمہارے رب ک يہتمہارے پاس ! اے لوگو

 |1:112|ہے، اور َّللا علم و حکمت واال ہے،  يںم ينکا ہے جو کچھ آسمانوں اور زم یَّللا ہ يشککفر کرو تو ب

َما الَمسيُح عيَسى ابُن َمرَيَم َرسولُ  ِ إاِله الَحقه ۚ إِنه ِ َوَكلَِمُتُه أَل ٰيأَهَل الِكٰتِب ال َتغلوا فى دينُِكم َوال َتقولوا َعلَى َّللاه قٰىھا إِلٰى َمرَيَم َوروٌح ِمنُه ۖ َّللاه

ُ إِٰلٌه ٰوِحٌد ۖ ُسبٰحَنُه أَ  َما َّللاه ِ َوُرُسلِِه ۖ َوال َتقولوا َثٰلَثٌة ۚ انَتھوا َخيًرا لَُكم ۚ إِنه ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ۗ َوَكفٰى َفـٔاِمنوا بِاّلِله ن َيكوَن لَُه َولٌَد ۘ لَُه ما فِى السه

ِ َوكياًل   |1:111|بِاّلِله

ہے اور اس کا  یا ّلِل کا رسول ہ يٹاکا ب يممر يسیٰ ع يحنہ کرو اور َّللا پر نہ کہو مگر سچ مس يادتیز يںم يناپنے د! اے کتاب والو

نہ کہو باز  ينالؤ اور ت يمانروح تو َّللا اور اس کے رسولوں پر ا يکا یک يہاںاور اس کے  يجاطرف بھ یک يمکلمہ کہ مر يکا

ہے  يںکا مال ہے جو کچھ آسمانوں م یبچہ ہو اس یاُسے اس سے کہ اس کے کوئ یخدا ہے پاک یہ يکتو ا رہو اپنے بھلے کو َّللا

 |1:111|کارساز،  یہے اور َّللا کاف يںم يناور جو کچھ زم

ب ِ َواَل الَمٰلئَِكُة الُمَقره  |1:111|وَن ۚ َوَمن َيسَتنِكف َعن ِعباَدتِِه َوَيسَتكبِر َفَسَيحُشُرُهم إِلَيِه َجميًعا لَن َيسَتنِكَف الَمسيُح أَن َيكوَن َعبًدا ّلِِله

دم  یسے نفرت اور تکبر کرے تو کوئ یبندگ یکرتا اور نہ مقرب فرشتے اور جو َّللا ک يںَّللا کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہ يحمس

 |1:111|طرف ہانکے گا  یجاتا ہے کہ وہ ان سب کو اپن

ا الهذيَن اسَتنَكفوا وَ َفأَ  لِٰحِت َفُيَوفّيِھم أُجوَرُهم َوَيزيُدُهم ِمن َفضلِِه ۖ َوأَمه ا الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ ُبُھم َعذاًبا أَليًما َوال َيِجدوَن لَُھم مه اسَتكَبروا َفُيَعذِّ

ا َوال َنصيًرا  ِ َولِّيً  |1:111|ِمن دوِن َّللاه

دے گا اور وہ  يادہاور ز يںبھرپور دے کر اپنے فضل سے انہ يںانہ یمزدور یان ک يےور اچھے کام کالئے ا يمانتو وہ جو ا

 |1:111|گے نہ مددگار،  يںپائ يتیحما یدردناک سزا دے گا اور َّللا کے سوا نہ اپنا کوئ يںتھا انہ ياجنہوں نے نفرت اور تکبر ک

َھا الّناُس َقد جاَءُكم ُبرٰهٌن ِمن  ُكم َوأَنَزلنا إِلَيُكم نوًرا ُمبيًنا ٰيأَيُّ  |1:111|َربِّ

 |1:111|طرف روشن نور اتارا  یاور ہم نے تمہار یآئ يلطرف سے واضح دل یتمہارے پاس َّللا ک يشکب! اے لوگو

ِ َواعَتَصموا بِِه َفَسُيدِخلُھُم فى َرحَمٍة ِمنُه َوَفضٍل َوَيھديِھم إِلَ  ا الهذيَن ءاَمنوا بِاّلِله  |1:111|يِه ِصٰرًطا ُمسَتقيًما َفأَمه

داخل کرے گا  يںرحمت اور اپنے فضل م یاپن يںَّللا انہ يبتو عنقر یمضبوط تھام یرس یالئے اور اس ک يمانتو وہ جو َّللا پر ا

 |1:111|راہ دکھائے گا،  يدهیطرف س یاپن يںاور انہ



ُ ُيفتيُكم فِى الَكٰللَِة ۚ إِِن امُرؤٌ  ثَنَتيِن ۟ا َهلََك لَيَس لَُه َولٌَد َولَُه أُخٌت َفلَھا نِصُف ما َتَرَك ۚ َوُهَو َيِرُثھا إِن لَم َيُكن لَھا َولٌَد ۚ َفإِن كاَنَتا اَيسَتفتوَنَك قُِل َّللاه

َكِر ِمثُل َحظِّ األُنَثَييِن ۗ ُيَبيِّ  لُثاِن ِمّما َتَرَك ۚ َوإِن كانوا إِخَوًة ِرجااًل َونِساًء َفلِلذه ُ بُِكلِّ َشءٍء َعليٌم َفلَُھَما الثُّ ُ لَُكم أَن َتِضلّوا ۗ َوَّللاه  |1:111|ُن َّللاه

مرد کا انتقال ہو جو بے اوالد ہے  یہے، اگر کس يتاد یٰ فتو يںکاللہ م يںتم فرمادو کہ َّللا تمہ يںپوچھتے ہ یٰ تم سے فتو! اے محبوب

اوالد نہ ہو پھر اگر دو  یبہن کا وارث ہوگا اگر بہن ک یپنبہن کا آدها ہے اور مرد ا یاس ک يںبہن ہو تو ترکہ م يکا یاور اس ک

تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر، ا ّلِل  یبھ يںاور عورت یبہن ہوں مرد بھ یاور اگر بھائ یان کا دو تہائ ميں ہوں ترکہ يںبہن

 |1:111|جانتا ہے،  يزبہک نہ جاؤ، اور َّللا ہرچ يںفرماتا ہے کہ کہ يانتمہارے لئے صاف ب

َھا الهذيَن ءاَمنوا أَوفوا بِالُعقوِد ۚ أُِحلهت لَُكم َبھيَمُة األَنٰعِم إاِّل ما حيِم ٰيأَيُّ حٰمِن الره ِ الره َ  بِسِم َّللاه يِد َوأَنُتم ُحُرٌم ۗ إِنه َّللاه ُيتلٰى َعلَيُكم َغيَر ُمِحلِّى الصه

 |1:1|َيحُكُم ما ُيريُد 

شکار  يکنجائے گا تم کو ل يامگر وہ جو آگے سنا يشیتمہارے لئے حالل ہوئے بے زبان مواپنے قول پورے کرو ! والو يماناے ا

 |1:1|َّللا حکم فرماتا ہے جو چاہے،  يشکہو ب يںحالل نہ سمجھو جب تم احرام م

ِ َواَل الشهھَر الَحراَم َواَل الَھدَى َواَل القَ  َھا الهذيَن ءاَمنوا ال ُتِحلّوا َشٰعئَِر َّللاه ِھم َوِرضٰوًنا ۚ َوإِذا ٰيأَيُّ ٰلئَِد َوال ءاّميَن الَبيَت الَحراَم َيبَتغوَن َفضاًل ِمن َربِّ

ُكم َشَنـٔاُن َقوٍم أَن َصّدوُكم َعِن الَمسِجِد الَحراِم أَن َتعَتدوا ۘ َوَتعاَونوا َعلَى اإلِثِم البِرِّ َوالتهقوٰى ۖ َوال َتعاَونوا َعلَى  َحلَلُتم َفاصطادوا ۚ َوال َيجِرَمنه

َ َشديُد الِعقاِب  َ ۖ إِنه َّللاه قُوا َّللاه  |1:1|َوالُعدٰوِن ۚ َواته

اور نہ جن کے گلے  ياںقربان یہوئ يجیاور نہ حرم کو بھ ينےحالل نہ ٹھہرالو َّللا کے نشان اور نہ ادب والے مہ! والو يماناے ا

چاہتے  یخوش یاپنے رب کا فضل اوراس ک يںا قصد کرکے آئاور نہ ان کا مال و آبرو جو عزت والے گھر ک يزاںآو يںعالمت يںم

عداوت کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا،  یقوم ک یکس يںکرسکتے ہو اور تمہ راور جب احرام سے نکلو تو شکا

م مدد نہ دو اور َّللا پر باہ يادتیمدد کرو اور گناہ اور ز یدوسرے ک يکپر ا يزگاریاور پرہ يکیکرنے پر نہ ابھارے اور ن يادتیز

 |1:1|َّللا کا عذاب سخت ہے،  يشکسے ڈرتے رہو ب

ِ بِِه َوالُمنَخنَِقُة َوالَموقوَذةُ َوال ُم َولَحُم الِخنزيِر َوما أُِهله لَِغيِر َّللاه َمت َعلَيُكُم الَميَتُة َوالده يتُ ُحرِّ ُبُع إاِّل ما َذكه َيُة َوالنهطيَحُة َوما أََكَل السه م َوما ُمَتَردِّ

وُهم َواخَشوِن ۚ الَيوَم أَكَملُت لَُكم ديَنُكم ُذبَِح َعلَى النُُّصِب َوأَن َتسَتقِسموا بِاألَزٰلِم ۚ ٰذلُِكم فِسٌق ۗ الَيوَم َيئَِس الهذيَن َكَفروا ِمن دينُِكم َفال َتخشَ 

َ َغفوٌر َرحيٌم  َوأَتَممُت َعلَيُكم نِعَمتى َوَرضيُت لَُكُم اإلِسٰلَم ديًنا ۚ َفَمِن اضُطره   |1:1|فى َمخَمَصٍة َغيَر ُمَتجانٍِف إِلِثٍم ۙ َفإِنه َّللاه

اور جو گال گھونٹنے سے  ياخدا کا نام پکارا گ يرغ يںتم پر حرام ہے ُمردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح م

 يادرندہ کھا گ یمارا اور جسے کوئ ينگجانور نے س یسے مارا ہوا اور جو گر کر مرا اور جسے کس يزچ یمرے اور بے دهار ک

 یک ينگناہ کا کا م ہے، آج تمہارے د يہاور پانسے ڈال کر بانٹا کرنا  ياگ ياتھان پر ذبح ک یتم ذبح کرلو، اور جو کس يںمگر جنہ

 یاور تم پر اپن ياکامل کرد يننے تمہارے لئے د يںتو اُن سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج م یآس نوٹ گئ یطرف سے کافروں ک

طرف نہ  یکہ گناہ ک يوںناچار ہو  يںشدت م یک ياسبھوک پ تو جو ياپسند ک يناور تمہارے لئے اسالم کو د یکرد ینعمت پور

 |1:1|َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  يشکجھکے تو ب



ٰبُت ۙ َوما  يِّ ُ ۖ َفُكلوا ِمّما أَمَسكَن َعلَيُكم َواذُكُرواَيسـَٔلوَنَك ماذا أُِحله لَھُم ۖ قُل أُِحله لَُكُم الطه  َعلهمُتم ِمَن الَجواِرِح ُمَكلِّبيَن ُتَعلِّموَنُھنه ِمّما َعلهَمُكُم َّللاه

َ َسريُع الِحساِب  َ ۚ إِنه َّللاه قُوا َّللاه ِ َعلَيِه ۖ َواته  |1:1|اسَم َّللاه

اور جو  يزيںتمہارے لئے پاک چ يںگئ یہوا تم فرمادو کہ حالل کحالل  ياکہ اُن کے لئے ک يںتم سے پوچھتے ہ! اے محبوب

سے جو  يںسکھاتے تو کھاؤ اس م يںاس سے انہ ياخدا نے د يںشکار پر دوڑاتے جو علم تمہ يںانہ يےجانور تم نے سدهال یشکار

 ی،لگت يںنہ يرو حساب کرتے دَّللا ک يشکپر َّللا کا نام لو اور َّللا سے ڈرتے رہو ب اور اس يںرہنے د يےوہ مار کر تمہارے ل

|1:1| 

ٰبُت ۖ َوَطعاُم الهذيَن أوُتوا الِكٰتَب ِحلٌّ لَُكم َوَطعاُمُكم ِحلٌّ لَُھم ۖ َوالُمحَصٰنُت مِ  يِّ َن الُمؤِمٰنِت َوالُمحَصٰنُت ِمَن الهذيَن أوُتوا الِكٰتَب الَيوَم أُِحله لَُكُم الطه

ِخَرِة ِمَن أُجوَرُهنه ُمحِصنيَن َغيَر ُمٰسفِحيَن َوال ُمتهِخذى أَخداٍن ۗ َوَمن َيكفُر بِاإليٰمِن َفَقد َحبَِط َعَملُُه َوُهَو فِى الءاِمن َقبلُِكم إِذا ءاَتيُتموُهنه 

 |1:1|الٰخِسريَن 

ئے حالل ہے، اور حالل ہوا، اور تمہارا کھانا ان کے ل يےکا کھانا تمہارے ل يوںاور کتاب يں،حالل ہوئ يزيںآج تمہارے لئے پاک چ

التے  يںم يدان کے مہر دو ق يںجب تم انہ یسے جن کو تم سے پہلے کتاب مل يںان م يںمسلمان اور پارسا عورت يںپارسا عورت

کار  ياںز يںاور وہ آخرت م يادهرا سب اکارت گ ياناآشنا بناتے اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا ک نکالتے اور نہ یہوئے نہ مست

 |1:1|ہے 

لٰوِة َفاغِسلوا ُوجوَهُكم َوأَيِدَيُكم إِلَى الَمرافِِق َوامَسحوا بُِرءوِسكُ يٰ  َھا الهذيَن ءاَمنوا إِذا قُمُتم إِلَى الصه م َوأَرُجلَُكم إِلَى الَكعَبيِن ۚ َوإِن ُكنُتم ُجُنًبا أَيُّ

ھهروا ۚ َوإِن ُكنُتم َمرضٰى أَو َعلٰى َسَفٍر أَو جاَء أََحٌد ِمنُكم مِ  ًبا َفامَسحوا َفاطه موا َصعيًدا َطيِّ َن الغائِِط أَو ٰلَمسُتُم النِّساَء َفلَم َتِجدوا ماًء َفَتَيمه

ُ لَِيجَعَل َعلَيُكم ِمن َحَرٍج َوٰلِكن ُيريُد لُِيَطھَِّرُكم َولُِيتِمه نِعمَ   |1:1| َتُه َعلَيُكم لََعلهُكم َتشُكرونَ بُِوجوِهُكم َوأَيديُكم ِمنُه ۚ ما ُيريُد َّللاه

تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤ ں  يوںوالو جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دهوؤ اور کہن يماناے ا

قضائے  یسے کوئ يںتم م ياہو  يںسفر م ياہو  يمارحاجت ہو تو خوب ستھرے ہولو اور اگر تم ب ینہانے ک يںدهوؤ اور اگر تمہ

کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا  يممسے ت یمٹ يانہ پا یپان يںاور ان صورتوں م یصحبت ک ےرتوں ستم نے عو يا ياحاجت سے آ

نعمت تم پر  یخوب ستھرا کردے اور اپن يںچاہتا ہے کہ تمہ يہرکھے ہاں  یچاہتا کہ تم پر کچھ تنگ يںاس سے مسح کرو، َّللا نہ

 |1:1|تم احسان مانو،  يںکردے کہ کہ یپور

َ عَ َواذُكروا  َ ۚ إِنه َّللاه ِ َعلَيُكم َوميٰثَقُه الهذى واَثَقُكم بِِه إِذ قُلُتم َسِمعنا َوأََطعنا ۖ َواتهقُوا َّللاه دوِر نِعَمَة َّللاه  |1:1|ليٌم بِذاِت الصُّ

 يشکر َّللا سے ڈرو بجبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا او ياکرو َّللا کا احسان اپنے اوپر اور وہ عہد جو اس نے تم سے ل ياداور 

 |1:1|بات جانتا ہے،  یَّللا دلوں ک

ُكم َشَنـٔاُن َقوٍم َعلٰى أاَّل َتعدِ  ِ ُشَھداَء بِالقِسِط ۖ َوال َيجِرَمنه ميَن ّلِِله َھا الهذيَن ءاَمنوا كونوا َقّوٰ َ ٰيأَيُّ َ ۚ إِنه َّللاه قُوا َّللاه لُوا ۚ اعِدلوا ُهَو أَقَرُب لِلتهقوٰى ۖ َواته

 |1:2|يٌر بِما َتعَملوَن َخب



عداوت اس پر نہ اُبھارے  یقوم ک یاور تم کو کس يتےد یوالوں َّللا کے حکم پر خوب قائم ہوجاؤ انصاف کے ساتھ گواہ يماناے ا

خبر  یَّللا کو تمہارے کامو ں ک يشکہے، اور َّللا سے ڈرو، ب يبقر يادہسے ز يزگاریکہ انصاف نہ کرو، انصاف کرو، وہ پرہ

 |1:2|ہے، 

لِٰحِت ۙ لَُھم َمغفَِرةٌ َوأَجٌر َعظيٌم  ُ الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ  |1:2|َوَعَد َّللاه

 |1:2|کاروں سے َّللا کا وعدہ ہے کہ ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے،  يکووالے ن يمانا

بوا بِـٔاٰيتِنا أُوٰلئَِك أَصٰحُب الَجحيِم   |1:12|َوالهذيَن َكَفروا َوَكذه

 |1:12| يںدوزخ والے ہ یوح يںجھٹالئ يتيںآ یاور ہمار ياور وہ جنہوں نے کفر کا

ِ َعلَيُكم إِذ َهمه َقوٌم أَن َيبُسطوا إِلَيُكم أَيِدَيُھم َفَكفه أَيِديَ  َھا الهذيَن ءاَمُنوا اذُكروا نِعَمَت َّللاه ِ َفلَيتَ ٰيأَيُّ َ ۚ َوَعلَى َّللاه قُوا َّللاه ِل الُمؤِمنوَن ُھم َعنُكم ۖ َواته َوكه

|1:11| 

تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر  يںکر یقوم نے چاہا کہ تم پر دست دراز يککرو جب ا يادَّللا کا احسان اپنے اوپر ! والو يماناے ا

 |1:11|پر بھروسہ چاہئے،  یاور َّللا سے ڈرو اور مسلمانوں کو َّللا ہ يئےسے روک د

ُ ميٰثَق َبنى  لٰوَة َوءاَتيُتُم الزه ۞ َولََقد أََخَذ َّللاه ُ إِّنى َمَعُكم ۖ لَئِن أََقمُتُم الصه كٰوَة َوءاَمنُتم بُِرُسلى إِسٰرءيَل َوَبَعثنا ِمنُھُم اثَنى َعَشَر َنقيًبا ۖ َوقاَل َّللاه

َ َقرًضا َحَسًنا أَلَُكفَِّرنه  رُتموُهم َوأَقَرضُتُم َّللاه كُ  َوَعزه ـٔاتُِكم َوأَلُدِخلَنه ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ۚ َفَمن َكَفَر َبعَد ٰذلَِك ِمنُكم َفَقد َضله َعنُكم َسيِّ م َجّنٰ

بيِل   |1:11|َسواَء السه

تمہارے ساتھ  يںم يشکب يااور َّللا نے فرما يےبارہ سردار قائم ک يںاور ہم نے ان م ياسے عہد ک يلاسرائ یَّللا نے بن يشکاور ب

کرو اور َّللا کو قرض حسن دو  يمتعظ یالؤ اور ان ک يمانسوالوں پر ا يرےو اور زکٰوة دو اور مہوں ضرور اگر تم نماز قائم رکھ

رواں، پھر اس کے بعد جو تم  يںنہر يچےلے جاؤں گا جن کے ن يںباغوں م يںدوں گا اور ضرور تمہ تارتمہارے گناہ ا يںم يشکب

 |1:11|راہ سے بہکا  يدهیسے کفر کرے وہ ضرور س يںم

روَفبِما نَ  ا ِمّما ُذكِّ فوَن الَكلَِم َعن َمواِضِعِه ۙ َوَنسوا َحّظً ُھم َوَجَعلنا قُلوَبُھم ٰقِسَيًة ۖ ُيَحرِّ لُِع َعلٰى خائَِنٍة ِمنُھم إاِّل قِضِھم ميٰثَقُھم لََعّنٰ ا بِِه ۚ َوال َتزاُل َتطه

َ ُيِحبُّ   |1:11|َن الُمحِسني َقلياًل ِمنُھم ۖ َفاعُف َعنُھم َواصَفح ۚ إِنه َّللاه

 يںباتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہ یَّللا ک يئےاور ان کے دل سخت کرد یلعنت ک يںپر ہم نے انہ يوںبد عہد يسیک یتو ان ک

دغا پر مطلع ہوتے رہو گے سوا  يکنہ ا يکا یان ک يشہاور تم ہم يںگئ ید يںکا جو انہ يحتوںبڑا حصہ ان نص يٹھےاور ُبھال ب

 |1:11| يں،احسان والے ا ّلِل کو محبوب ہ يشکاور ان سے درگزرو ب ومعاف کرد يںتھوڑوں کے تو انہ



ا ِمّما ُذكِّروا بِِه َفأَغَرينا َبيَنُھُم الَعداَوَة َوال ُ َوِمَن الهذيَن قالوا إِّنا َنٰصرٰى أََخذنا ميٰثَقُھم َفَنسوا َحّظً ُئُھُم َّللاه  بِما َبغضاَء إِلٰى َيوِم القِٰيَمِة ۚ َوَسوَف ُيَنبِّ

 |1:11|كانوا َيصَنعوَن 

 يںگئ ید يںکا جو انہ يحتوںبڑا حصہ ان نص يٹھےتو وہ بھال ب ياہم نے ان سے عہد ل يںہ یٰ کہ ہم نصار ياک یٰ اور وہ جنہوں نے دعو

 |1:11|بتادے گا جو کچھ کرتے تھے  يںَّللا انہ يباور عنقر يااور بغض ڈال د يرکے دن تک بَ  يامتق يںتو ہم نے ان کے آپس م

ُن لَُكم َكثيًرا ِمّما ُكنُتم ُتخفوَن ِمَن الِكٰتِب َوَيعفوا َعن َكثيٍر ۚ َقد جا ِ نوٌر َوِكٰتٌب ُمبيٌن ٰيأَهَل الِكٰتِب َقد جاَءُكم َرسولُنا ُيَبيِّ  |1:11|َءُكم ِمَن َّللاه

جو تم نے کتاب  يزيںوہ چ یبہت س ںيالئے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہ يفرسول تشر يہتمہارے پاس ہمارے  يشکاے کتاب والو ب

 |1:11|اور روشن کتاب  يانور آ يکطرف سے ا یتمہارے پاس َّللا ک يشکب يںمعاف فرماتے ہ یاور بہت س يںتھ یچھپا ڈال يںم

لُٰمِت إِلَى الّنوِر بِإِذنِِه  ٰلِم َوُيخِرُجُھم ِمَن الظُّ َبَع ِرضٰوَنُه ُسُبَل السه ُ َمِن اته  |1:11|َوَيھديِھم إِلٰى ِصٰرٍط ُمسَتقيٍم َيھدى بِِه َّللاه

طرف لے جاتا  یک یسے روشن يريوںانده يںکے ساتھ اور انہ یپر چال سالمت یمرض یہے اسے جو َّللا ک يتاد يتَّللا اس سے ہدا

 |1:11|راہ دکھاتا ہے،  يدهیس يںہے اپنے حکم سے اور انہ

َ ُهَو  ُه َوَمن فِ لََقد َكَفَر الهذيَن قالوا إِنه َّللاه ِ َشيـًٔا إِن أَراَد أَن ُيھلَِك الَمسيَح ابَن َمرَيَم َوأُمه ى األَرِض الَمسيُح ابُن َمرَيَم ۚ قُل َفَمن َيملُِك ِمَن َّللاه

ٰمٰوِت َواألَرِض َوما َبيَنُھما ۚ َيخلُقُ  ِ ُملُك السه ُ َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر  َجميًعا ۗ َوّلِِله  |1:11|ما َيشاُء ۚ َوَّللاه

کرسکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہالک  ياک یہے تم فرما دو پھر َّللا کا کوئ یہ يمبن مر يحکافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ َّللا مس يشکب

اور ان کے  ينہے سلطنت آسمانوں اور زم يےکے ل یوالوں کو اور َّللا ہ ينماں اور تمام زم یاور اس ک يمبن مر يحکردے مس

 |1:11|ہے، اور َّللا سب کچھ کرسکتا ہے،  تاکر يداجو چاہے پ یک ياندرم

ُبُكم بُِذنوبُِكم ۖ َبل أَنُتم َبَشرٌ  ُؤہُ ۚ قُل َفلَِم ُيَعذِّ ِ َوأَِحّبٰ ِ ُملُك َوقالَِت الَيھوُد َوالنهٰصرٰى َنحُن أَبٰنُؤ۟ا َّللاه ُب َمن َيشاُء ۚ َوّلِِله ن َخلََق ۚ َيغفُِر لَِمن َيشاُء َوُيَعذِّ  ِممه

 |1:12|ٰمٰوِت َواألَرِض َوما َبيَنُھما ۖ َوإِلَيِه الَمصيُر السه 

تمہارے گناہوں پر عذاب  يوںک يںتم فرما دو پھر تمہ يںہ يارےاور اس کے پ يٹےبولے کہ ہم َّللا کے ب یاور نصران يہودیاور 

کے لئے ہے  یہے، اور َّللا ہ يتامخلوقات سے جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے سزا د یہو اس ک یفرماتا ہے بلکہ تم آدم

 |1:12|طرف پھرنا ہے،  یک یاور اس ی،ک درميان اور اس کے ينسلطنت آسمانوں اور زم

ُسِل أَن َتقولوا ما جاَءنا ِمن َبشيٍر َوال َنذي ُن لَُكم َعلٰى َفتَرٍة ِمَن الرُّ ُ َعلٰى ُكلِّ ٍر ۖ َفَقد جاَءُكم َبشيٌر ٰيأَهَل الِكٰتِب َقد جاَءُكم َرسولُنا ُيَبيِّ َوَنذيٌر ۗ َوَّللاه

 |1:12|َشءٍء َقديٌر 



بعد اس کے کہ  يںالئے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہ يفرسول تشر يہتمہارے پاس ہمارے  يشکب! اے کتاب والو

اور ڈر سنانے  یخوش يہتو  يااور ڈر سنانے واال نہ آ یخوش یکہو کہ ہمارے پاس کوئ یرسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا کہ کبھ

 |1:12|َّللا کو سب قدرت ہے،  راو يں،الئے ہ يفوالے تمہارے پاس تشر

ِ َعلَيُكم إِذ َجَعَل فيُكم أَنبِياَء َوَجَعلَُكم ُملوًكا َوءاتٰىُكم  |1:12|ما لَم ُيؤِت أََحًدا ِمَن الٰعلَميَن  َوإِذ قاَل موسٰى لَِقوِمِه ٰيَقوِم اذُكروا نِعَمَة َّللاه

بادشاہ  يںاور تمہ يےک يغمبرسے پ يںکرو کہ تم م يادقوم َّللا کا احسان اپنے اوپر  يریقوم سے اے م ینے کہا اپن یٰ ب موساور ج

 |1:12| ياکو نہ د یکس يںجو آج سارے جہان م ياوہ د يںاور تمہ ياک

ُ لَُكم َوال َترَتّدوا  َسَة الهتى َكَتَب َّللاه  |1:11|َعلٰى أَدباِرُكم َفَتنَقلِبوا ٰخِسريَن ٰيَقوِم ادُخلُوا األَرَض الُمَقده

 |1:11|نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے،  يچھےہے اور پ یلکھ يےداخل ہو جو َّللا نے تمہارے ل يںم يناے قوم اس پاک زم

 |1:11|نھا َفإِّنا ٰدِخلوَن قالوا ٰيموسٰى إِنه فيھا َقوًما َجّباريَن َوإِّنا لَن َندُخلَھا َحّتٰى َيخُرجوا ِمنھا َفإِن َيخُرجوا مِ 

 يںہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائ يںاور ہم اس م يں،تو بڑے زبردست لوگ ہ يںاس م یٰ بولے اے موس

 |1:11| يں،تو ہم وہاں جائ يںہاں وہ وہاں سے نکل جائ

ُ َعلَيِھَما  لوا إِن ُكنُتم ُمؤِمنيَن قاَل َرُجالِن ِمَن الهذيَن َيخافوَن أَنَعَم َّللاه ِ َفَتَوكه ُكم ٰغلِبوَن ۚ َوَعلَى َّللاه  |1:11|ادُخلوا َعلَيِھُم الباَب َفإِذا َدَخلُتموہُ َفإِنه

ان پر داخل ہو اگر تم دروازے  يںدروازے م ینوازا بولے کہ زبردست يںسے تھے ا ّلِل نے انہ يںدو مرد کہ َّللا سے ڈرنے والوں م

 |1:11|ہے،  يمانا يںپر بھروسہ کرو اگر تمہ یغلبہ ہے اور َّللا ہ یتمہارا ہ داخل ہوگئے تو يںم

َك َفٰقتاِل إِّنا ٰهُھنا ٰقِعدوَن   |1:11|قالوا ٰيموسٰى إِّنا لَن َندُخلَھا أََبًدا ما داموا فيھا ۖ َفاذَهب أَنَت َوَربُّ

 يں،ہ يٹھےب يہاںاور آپ کا رب تم دونوں لڑو ہم  يےپ جائتو آ يںگے جب تک وہ وہاں ہ يںنہ جائ یہم تو وہاں کبھ یٰ بولے اے موس

|1:11| 

 |1:11|قاَل َربِّ إِّنى ال أَملُِك إاِّل َنفسى َوأَخى ۖ َفافُرق َبيَننا َوَبيَن الَقوِم الٰفِسقيَن 



ں سے جدا رکھ کا تو تو ہم کو ان بے حکمو یمگر اپنا اور اپنے بھائ يںنہ يارمجھے اخت يرےم! کہ اے رب ینے عرض ک یٰ موس

|1:11| 

َمٌة َعلَيِھم ۛ أَرَبعيَن َسَنًة ۛ َيتيھوَن فِى األَرِض ۚ َفال َتأَس َعلَى الَقوِم الٰفِسقيَن   |1:11|قاَل َفإِنهھا ُمَحره

 |1:11|تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ،  يںم ينزم يںبرس تک بھٹکتے پھر يسان پر حرام ہے چال ينتو وہ زم يافرما

َل ِمن أََحِدِهما َولَم ُيَتَقبهل ِمَن الءاَخِر ۞  با قُرباًنا َفُتقُبِّ قيَن َواتُل َعلَيِھم َنَبأَ ابَنى ءاَدَم بِالَحقِّ إِذ َقره ُ ِمَن الُمته ُل َّللاه َك ۖ قاَل إِنهما َيَتَقبه قاَل أَلَقُتلَنه

|1:11| 

اور دوسرے  یقبول ہوئ یک يکتو ا یک يشپ يازن يکا يکدونوں نے اخبر جب  یسچ یک يٹوںپڑه کر سناؤ آدم کے دو ب يںاور انہ

 |1:11|سے قبول کرتا ہے، سے ڈر ہے  یتجھے قتل کردوں گا کہا َّللا اس يںبوال قسم ہے م ینہ قبول ہوئ یک

َ َربه الٰعلَميَن لَئِن َبَسطَت إِلَىه َيَدَك لَِتقُتلَنى ما أَن۠ا بِباِسٍط َيِدَى إِلَيَك أِلَقُتلََك ۖ إِّنى أَخاُف   |1:12|َّللاه

َّللا  يںاپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑهاؤں گا کہ تجھے قتل کروں م يںاگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑهائے گا کہ مجھے قتل کرے تو م يشکب

 |1:12|سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہاں کا، 

لِميَن  إِّنى أُريُد أَن َتبوأَ بِإِثمى َوإِثِمَك َفَتكوَن ِمن أَصٰحبِ 
ٰ
 |1:12|الّناِر ۚ َوٰذلَِك َجٰزُؤ۟ا الّظ

سزا ہے،  يہی یہوجائے، اور بے انصافوں ک یپلہ پڑے تو تو دوز خ یہ يرےگناہ دونوں ت يرااور ت يراچاہتا ہوں کہ م يہتو  يںم

|1:12| 

َعت لَُه َنفُسُه َقتَل أَخيِه َفَقَتلَُه َفأَصَبَح ِمَن الٰخِسريَن   |1:12|َفَطوه

 |1:12| يںنقصان م ياتو رہ گ ياتو اسے قتل کرد ياکے قتل کا چاؤ دال یکے نفس نے اسے بھائتو اس

ُ ُغراًبا َيبَحُث فِى األَرِض لُِيِرَيُه َكيَف ُيٰورى َسوَءَة أَخيِه ۚ قاَل ٰيَويلَتٰى أََعَجزُت أَن أَكوَن مِ  ثَل ٰهَذا الُغراِب َفأُٰوِرَى َسوَءَة أَخى ۖ َفَبَعَث َّللاه

ِدميَن فَ   |1:11|أَصَبَح ِمَن الّنٰ



 يسااس کوے ج يںم یالش چھپائے بوال ہائے خراب یک یاپنے بھائ يونکرکہ اسے دکھائے ک يدتاکر ينزم يجاکوا بھ يکتو َّللا نے ا

 |1:11| ياالش چھپاتا تو پچتاتا رہ گ یک یاپنے بھائ يںنہ ہوسکا کہ م یبھ

ُه َمن َقَتَل َنفًسا بَِغيِر َنفٍس أَو َفساٍد فِى األَرِض َفَكأَنهما َقَتَل الّناَس َجميًعا َوَمن أَحياها َفكَ ِمن أَجِل ٰذلَِك َكَتبنا َعلٰى َبنى  أَنهما أَحَيا الّناَس إِسٰرءيَل أَنه

ٰنِت ُثمه إِنه َكثيًرا  |1:11|ِرفوَن ِمنُھم َبعَد ٰذلَِك فِى األَرِض لَُمس َجميًعا ۚ َولََقد جاَءتُھم ُرُسلُنا بِالَبيِّ

اس  ياتو گو يےفساد ک يںم ينزم ياجان کے بدلے  يربغ یجان قتل ک یکہ جس نے کوئ ياپر لکھ د يلاسرائ یاس سبب سے ہم نے بن

ان کے پاس ہمارے  يشکاور ب يا،سب لوگوں کو جالل يااس نے گو ياجان کو ِجال ل يکاور جس نے ا يانے سب لوگوں کو قتل ک

 |1:11| يںکرنے والے ہ يادتیز يںم ينبہت اس کے بعد زم يںان م بيشک ساتھ آئے پھرکے  يلوںرسول روشن دل

لوا أَو ُيَصلهبوا أَو ُتقَ  َ َوَرسولَُه َوَيسَعوَن فِى األَرِض َفساًدا أَن ُيَقته َع أَيديِھم َوأَرُجلُُھم ِمن ِخٰلٍف أَو ُينَفوا ِمنَ إِنهما َجٰزُؤ۟ا الهذيَن ُيحاِربوَن َّللاه  طه

نيا ۖ َولَُھم فِى الءاِخَرِة َعذابٌ   |1:11|َعظيٌم  األَرِض ۚ ٰذلَِك لَھُم ِخزٌى فِى الدُّ

 يا يںجائ يےہے کہ گن گن کر قتل ک يہیان کا بدلہ  يںفساد کرتے پھرتے ہ يںوہ کہ َّللا اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک م

 يادن يہ يں،جائ يےسے دور کرد ينزم يا يںطرف کے پاؤں کاٹے جائ یطرف کے ہاتھ اور دوسر يکان کے ا يا يںجائ يےد یسول

 |1:11|بڑا غداب،  يےان کے ل يںہے، اور آخرت م یرسوائ یان ک يںم

َ َغفوٌر َرحيٌم   |1:11|إاِله الهذيَن تابوا ِمن َقبِل أَن َتقِدروا َعلَيِھم ۖ َفاعلَموا أَنه َّللاه

 |1:11|لے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ َّللا بخشنے واال مہربان ہے، اس سے پہ یمگر وہ جنہوں نے توبہ کرل

َ َوابَتغوا إِلَيِه الَوسيلََة َوٰجِھدوا فى َسبيلِِه لََعلهُكم ُتفلِحوَن  قُوا َّللاه َھا الهذيَن ءاَمُنوا اته  |1:11|ٰيأَيُّ

 |1:11|پر کہ فالح پاؤ،  يدجہاد کرو اس ام يںراہ م یک ڈهونڈو اور اس يلہطرف وس یَّللا سے ڈرو اور اس ک! والو يماناے ا

َل ِمنُھم ۖ َولَُھم َعذاٌب أَليٌم  إِنه الهذيَن َكَفروا لَو أَنه لَُھم ما فِى األَرِض َجميًعا َوِمثلَُه َمَعُه لَِيفَتدوا بِِه ِمن َعذاِب َيوِم القِٰيَمِة ما  |1:11|ُتقُبِّ

کے عذاب  يامتملک ہو کہ اسے دے کر ق یبرابر اور اگر ان ک یہے سب اور اس ک يںم ينوہ جو کافر ہوئے جو کچھ زم يشکب

 |1:11|جائے گا اور ان کے لئے دکھ کا عذاب ہے  ياتو ان سے نہ ل يںجان چھڑائ یسے اپن

 |1:11|ُيريدوَن أَن َيخُرجوا ِمَن الّناِر َوما ُهم بِٰخِرجيَن ِمنھا ۖ َولَُھم َعذاٌب ُمقيٌم 



 |1:11|سزا ہے،  یگے اور ان کو دوام يںگے اور وہ اس سے نہ نکل يںنکلنا چاہ دوزخ سے

ُ َعزيٌز َحكيٌم  ِ ۗ َوَّللاه  |1:12|َوالّساِرُق َوالّساِرَقُة َفاقَطعوا أَيِدَيُھما َجزاًء بِما َكَسبا َنٰكاًل ِمَن َّللاه

طرف سے سزا، اور َّللا غالب حکمت واال ہے،  یَّللا ککا بدلہ  يےعورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو ان کے ک يااور جو مرد 

|1:12| 

َ َغفوٌر َرحيٌم  َ َيتوُب َعلَيِه ۗ إِنه َّللاه  |1:12|َفَمن تاَب ِمن َبعِد ُظلِمِه َوأَصلََح َفإِنه َّللاه

 بخشنے واال مہربان َّللا يشکمہر سے اس پر رجوع فرمائے گا ب یتو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو َّللا اپن

 |1:12|ہے، 

ُ َعلٰى ُكلِّ  ُب َمن َيشاُء َوَيغفُِر لَِمن َيشاُء ۗ َوَّللاه ٰمٰوِت َواألَرِض ُيَعذِّ َ لَُه ُملُك السه  |1:12| َشءٍء َقديٌر أَلَم َتعلَم أَنه َّللاه

ے جسے چاہے اور بخشتا ہے جسے چاہے، ہ يتاسزا د ی،بادشاہ یک ينکہ َّللا کے لئے ہے آسمانوں اور زم يںتجھے معلوم نہ ياک

 |1:12|اور َّللا سب کچھ کرسکتا ہے، 

سوُل ال َيحُزنَك الهذيَن ُيٰسِرعوَن فِى الُكفِر ِمَن الهذيَن قالوا ءاَمّنا بِأَفٰوِهِھم َولَم ُتؤِمن قُلو َھا الره عوَن لِلَكِذِب ۞ ٰيأَيُّ ُبُھم ۛ َوِمَن الهذيَن هادوا ۛ َسّمٰ

عوَن لِ  فوَن الَكلَِم ِمن َبعِد َمواِضِعِه ۖ َيقولوَن إِن أوتيُتم ٰهذا َفُخذوہُ َوإِن لَم ُتؤَتوہُ َسّمٰ ُ فِتَنَتُه َقوٍم ءاَخريَن لَم َيأتوَك ۖ ُيَحرِّ  َفاحَذروا ۚ َوَمن ُيِرِد َّللاه

ُ أَن يُ  ِ َشيـًٔا ۚ أُوٰلئَِك الهذيَن لَم ُيِرِد َّللاه نيا ِخزٌى ۖ َولَُھم فِى الءاِخَرِة َعذاٌب َعظيٌم َفلَن َتملَِك لَُه ِمَن َّللاه  |1:11|َطھَِّر قُلوَبُھم ۚ لَُھم فِى الدُّ

الئے اور ان کے دل  يمانہم ا يںجو کچھ وہ اپنے منہ سے کہتے ہ يںوہ جو کفر پڑ دوڑتے ہ يںنہ کر ينغمگ يںتمہ! اے رسول

باتوں  یجو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے َّللا ک يںخوب سنتے ہ یکاور لوگوں  يںجھوٹ خوب سنتے ہ يہودیاور کچھ  يںمسلمان نہ

نہ ملے تو بچو اور جسے َّللا گمراہ کرنا  يہملے تو مانو اور  يںحکم تمہ يہ يںکہتے ہ يں،ہ يتےکو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل د

ہے، اور  یرسوائ يںم يادن يںکہ َّللا نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا، انہ يںچاہے تو ہرگز تو َّللا سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا، وہ ہ

 |1:11|بڑا عذاب،  يںآخرت م يںانہ

حِت ۚ َفإِن جاءوَك َفاحُكم َبيَنُھم أَو أَعِرض َعنُھم ۖ َوإِن ُتعِرض َعنُھم َفلَن َيُضّرو لوَن لِلسُّ عوَن لِلَكِذِب أَّكٰ حُكم َبيَنُھم َك َشيـًٔا ۖ َوإِن َحَكمَت َفاَسّمٰ

َ ُيِحبُّ الُمقِسطيَن   |1:11|بِالقِسِط ۚ إِنه َّللاه

اور اگر  يرلوان سے منہ پھ يافرماؤ  يصلہف يںبڑے جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان م

 يشککرو، ب يصلہتو انصاف سے ف فرماؤ يصلہف يںگے اور اگر ان م يںگے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ يرلوتم ان سے منہ پھ

 |1:11| يں،انصاف والے َّللا کو پسند ہ



ِ ُثمه َيَتَولهوَن ِمن َبعِد ٰذلَِك ۚ َوما أُوٰلئَِك بِالُمؤ موَنَك َوِعنَدُهُم التهورٰىُة فيھا ُحكُم َّللاه  |1:11|ِمنيَن َوَكيَف ُيَحكِّ

سے منہ  یہمہ اس يںَّللا کا حکم موجود ہے با يںہے جس م يتس تورگے، حاالنکہ ان کے پا يںچاہ يصلہف يونکراور وہ تم سے ک

 |1:11| يں،النے والے نہ يماناور وہ ا يںہ يرتےپھ

نِّيونَ  ّبٰ بِّيوَن الهذيَن أَسلَموا لِلهذيَن هادوا َوالره ِ َوكانوا َعلَيِه  َواألَحباُر بَِما اسُتحإِّنا أَنَزلَنا التهورٰىَة فيھا ُهًدى َونوٌر ۚ َيحُكُم بَِھا النه فِظوا ِمن ِكٰتِب َّللاه

ُ فَ   |1:11|أُوٰلئَِك ُهُم الٰكفِروَن ُشَھداَء ۚ َفال َتخَشُوا الّناَس َواخَشوِن َوال َتشَتروا بِـٔاٰيتى َثَمًنا َقلياًل ۚ َوَمن لَم َيحُكم بِما أَنَزَل َّللاه

اور عالم  یتھے ہمارے فرمانبردار نب يتےکو حکم د يہودبق اور نور ہے، اس کے مطا يتہدا يںاس م یاتار يتہم نے تور يشکب

اور وہ اس پر گواہ تھے تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو  یتھ یگئ یحفاظت چاہ یکہ ان سے کتاب َّللا ک يہہاور فق

 |1:11| يں،لوگ کافر ہ یلو اور جو َّللا کے اتارے پر حکم نہ کرے وہ نہ يمتق يلکے بدلے ذل يتوںآ يریاور م

نه بِ  َق بِِه َفُھَو َكفّاَرةٌ َوَكَتبنا َعلَيِھم فيھا أَنه النهفَس بِالنهفِس َوالَعيَن بِالَعيِن َواألَنَف بِاألَنِف َواألُُذَن بِاألُُذِن َوالسِّ نِّ َوالُجروَح قِصاٌص ۚ َفَمن َتَصده السِّ

ُ َفأُوٰلئِكَ  لِموَن  لَُه ۚ َوَمن لَم َيحُكم بِما أَنَزَل َّللاه
ٰ
 |1:11|ُهُم الّظ

کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے  ياان پر واجب ک يںم يتاور ہم نے تور

سے بدلہ کراوے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا اور  یخوش یبدلہ ہے پھر جو دل ک يںکان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں م

 |1:11| يں،لوگ ظالم ہ یوہ تو جو َّللا کے اتارے پر حکم نہ کرے

ًقا لِما َبيَن َيَديِه ِمَن التهورٰىِة ۖ َوءاَتيٰنُه اإلِنجيَل فيِه هُ  ًقا َوَقفهينا َعلٰى ءاٰثِرِهم بِعيَسى ابِن َمرَيَم ُمَصدِّ لِما َبيَن َيَديِه ِمَن التهورٰىِة ًدى َونوٌر َوُمَصدِّ

قيَن   |1:11|َوُهًدى َوَموِعَظًة لِلُمته

اور ہم  یجو اس سے پہلے تھ یک يتکرتا ہوا تور يقکو الئے تصد يمبن مر يسیٰ ان کے نشاِن قدم پر ع يچھےکے پ يوںاور ہم ان نب

اور  يتاور ہدا یتھ یکہ اس سے پہل یک يتورہے ت یفرمات يقاور نور ہے اور تصد يتہدا يںجس م یعطا ک يلنے اسے انج

 |1:11|کو،  يزگاروںپرہ يحتنص

ُ َفأُوٰلئَِك ُهُم الٰفِسقوَن  ُ فيِه ۚ َوَمن لَم َيحُكم بِما أَنَزَل َّللاه  |1:11|َولَيحُكم أَهُل اإلِنجيِل بِما أَنَزَل َّللاه

لوگ فاسق  یتو وہ يںاتارا اور جو َّللا کے اتارے پر حکم نہ کر يںاس پر جو َّللا نے اس م يںوالے حکم کر يلاور چاہئے کہ انج

 |1:11| يں،ہ



ًقا لِما َبيَن َيَديِه ِمَن الِكٰتِب َوُمَھيِمًنا َعلَيِه ۖ َفاحُكم َبيَنُھم بِم بِع أَهواَءُهم َعّما جاَءَك مِ َوأَنَزلنا إِلَيَك الِكٰتَب بِالَحقِّ ُمَصدِّ ُ ۖ َوال َتته َن الَحقِّ ۚ ا أَنَزَل َّللاه

ًة ٰوِحَدًة َوٰلِكن لَِيبلَُوُكم فى ما ءاتٰىكُ  ُ لََجَعلَُكم أُمه ِ َمرِجُعُكم َجميًعا لُِكلٍّ َجَعلنا ِمنُكم ِشرَعًة َوِمنھاًجا ۚ َولَو شاَء َّللاه م ۖ َفاسَتبِقُوا الَخيٰرِت ۚ إِلَى َّللاه

ُئُكم بِما ُكنُتم فيِه َتخَتلِفوَن   |1:12|َفُيَنبِّ

 يصلہف يںاور ان پر محافظ و گواہ تو ان م یفرمات يقتصد یکتابوں ک یاگل یکتاب اتار یطرف سچ یاے محبوب ہم نے تمہاراور 

ہوا حق چھوڑ کر، ہم نے تم سب  يانہ کرنا اپنے پاس آ يرویپ یخواہشوں ک یکرو َّللا کے اتارے سے اور اسے سننے والے ان ک

 يںہے کہ جو کچھ تمہ يہمگر منظور  يتاامت کرد یہ يکور َّللا چاہتا تو تم سب کو اا کھااور راستہ ر يعتشر يکا يکا يےکے ل

بتادے گا جس بات  يںطرف ہے تو وہ تمہ یک یطرف سبقت چاہو، تم سب کا پھرنا َّللا ہ یک يوںآزمائے تو بھالئ يںتمہ يںاس م ياد

 |1:12|تم جھگڑتے تھے  يںم

ُ إِلَيَك ۖ َفإِن َتَولهوا َفاعلَم أَنه َوأَِن احُكم َبيَنُھم بِما أَنَزَل  بِع أَهواَءُهم َواحَذرُهم أَن َيفتِنوَك َعن َبعِض ما أَنَزَل َّللاه ُ َوال َتته ُ أَن ُيصيَبُھم َّللاه ما ُيريُد َّللاه

:1|بَِبعِض ُذنوبِِھم ۗ َوإِنه َكثيًرا ِمَن الّناِس لَٰفِسقوَن  4 9 | 

تجھے لغزش نہ دے  يںخواہشوں پر نہ چل اور ان سے بچتا رہ کہ کہ یارے پر حکم کر اور ان کَّللا کے ات! کہ اے مسلمان يہاور 

چاہتا  ياسزا ان کو پہنچا یتو جان لو کہ َّللا ان کے بعض گناہوں ک يريںطرف اترا پھر اگر وہ منہ پھ يریجو ت يںحکم م یکس يںد

 |1:12| يں،ہ حکم بے یبہت آدم يشکہے اور ب

ِ ُحكًما لَِقوٍم يوقِنوَن أََفُحكَم الٰجھِ  ِة َيبغوَن ۚ َوَمن أَحَسُن ِمَن َّللاه  |1:12|لِيه

 |1:12| يے،والوں کے ل يقيناور َّللا سے بہتر کس کا حکم  يںکا حکم چاہتے ہ يتجاہل ياتو ک

ِخُذوا الَيھوَد َوالنهٰصرٰى أَولِياَء ۘ َبعُضُھم أَولِياءُ  َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتته لِميَن  ۞ ٰيأَيُّ
ٰ
َ ال َيھِدى الَقوَم الّظ ُه ِمنُھم ۗ إِنه َّللاه َبعٍض ۚ َوَمن َيَتَولهُھم ِمنُكم َفإِنه

|1:11| 

 یان سے دوست یجو کوئ يںاور تم م يںدوسرے کے دوست ہ يکا يںکو دوست نہ بناؤ وہ آپس م یٰ و نصار يہود! والو يماناے ا

 |1:11| يتاد يںے انصافوں کو راہ نہَّللا ب يشکسے ہے ب يںم يںرکھے گا تو وہ انہ

ُ أَن َيأتَِى بِا لَفتِح أَو أَمٍر ِمن ِعنِدِہ َفُيصبِحوا َعلٰى ما َفَتَرى الهذيَن فى قُلوبِِھم َمَرٌض ُيٰسِرعوَن فيِھم َيقولوَن َنخشٰى أَن ُتصيَبنا دائَِرةٌ ۚ َفَعَسى َّللاه

 |1:11|أََسّروا فى أَنفُِسِھم ٰنِدميَن 

 یکہ ہم پر کوئ يںہم ڈرتے ہ يںکہتے ہ يںطرف دوڑتے ہ یک یٰ و نصار يہودآزار ہے کہ  يںگے جن کے دلوں م يکھود يںاب تم انہ

تھا پچھتائے رہ  ياچھپا يںحکم پھر اس پر جو اپنے دلوں م یطرف سے کوئ یاپن ياہے کہ َّللا فتح الئے  يکگردش آجائے تو نزد

 |1:11| يںجائ



ُھم لََمَعُكم ۚ َحبَِطت أَعٰملُُھم َفأَصَبحوا ٰخِسريَن َوَيقوُل الهذيَن ءاَمنوا  ِ َجھَد أَيٰمنِِھم ۙ إِنه  |1:11|أَٰهُؤالِء الهذيَن أَقَسموا بِاّلِله

 يںکوشش سے کہ وہ تمہارے ساتھ ہ یپور يںاپنے حلف م یتھ یقسم کھائ یجنہوں نے َّللا ک يںہ يہی ياک يںوالے کہتے ہ يماناور ا

 |1:11| يںتو رہ گئے نقصان م ياب اکارت گدهرا س ياان کا ک

ُھم َوُيِحّبوَنُه أَِذلهٍة  ُ بَِقوٍم ُيِحبُّ َھا الهذيَن ءاَمنوا َمن َيرَتده ِمنُكم َعن دينِِه َفَسوَف َيأتِى َّللاه ِ ٰيأَيُّ ٍة َعلَى الٰكفِريَن ُيٰجِھدوَن فى َسبيِل َّللاه َعلَى الُمؤِمنيَن أَِعزه

ُ ٰوِسٌع َعليٌم َوال َيخافوَن لَومَ  ِ ُيؤتيِه َمن َيشاُء ۚ َوَّللاه  |1:11|َة الئٍِم ۚ ٰذلَِك َفضُل َّللاه

 يارااور َّللا ان کا پ يارےلوگ الئے گا کہ وہ َّللا کے پ يسےَّللا ا يبسے پھرے گا تو عنقر يناپنے د یجو کوئ يںتم م! والو يماناے ا

 يہگے  يںنہ کر يشہمالمت کا اند یمالمت کرنے والے ک یگے اور کس يںلڑ يںراہ م یمسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت َّللا ک

 |1:11|چاہے دے، اور َّللا وسعت واال علم واال ہے،  ےَّللا کا فضل ہے جس

كٰوَة َوُهم  لٰوَة َوُيؤتوَن الزه ُ َوَرسولُُه َوالهذيَن ءاَمُنوا الهذيَن ُيقيموَن الصه ُكُم َّللاه  |1:11|ٰرِكعوَن إِنهما َولِيُّ

اور َّللا کے حضور  يںہ يتےاور زکٰوة د يںوالے کہ نماز قائم کرتے ہ يمانمگر َّللا اور اس کا رسول اور ا يںتمہارے دوست نہ

 |1:11| يںجھکے ہوئے ہ

ِ ُهُم الٰغلِبوَن  َ َوَرسولَُه َوالهذيَن ءاَمنوا َفإِنه ِحزَب َّللاه  |1:11|َوَمن َيَتَوله َّللاه

 |1:11|کا گروہ غالب ہے،  یَّللا ہ يشکَّللا اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو ب اور جو

َخذوا ديَنُكم ُهُزًوا َولَِعًبا ِمَن الهذيَن أوُتوا الِكٰتَب ِمن َقب ِخُذوا الهذيَن اته َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتته قُ ٰيأَيُّ َ إِن ُكنُتم ُمؤِمنيَن لُِكم َوالُكفّاَر أَولِياَء ۚ َواته وا َّللاه

|1:11| 

کو اپنا  یکس يںگئے اور کافر ان م يےہے وہ جو تم سے پہلے کتاب د يابنال يلکھ یکو ہنس ينجنہوں نے تمہارے د! والو يماناے ا

 |1:11|رکھتے ہو  يماندوست نہ بناؤ اور َّللا سے ڈرتے رہو اگر ا

لٰوِة اتهَخذو ُھم َقوٌم ال َيعقِلوَن َوإِذا ناَديُتم إِلَى الصه  |1:12|ها ُهُزًوا َولَِعًبا ۚ ٰذلَِك بِأَنه

 |1:12| يںاس لئے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہ يہ يںبناتے ہ يلکھ یاور جب تم نماز کے لئے اذان دو تو اسے ہنس



ِ َوما أُنِزَل إِلَينا   |1:12|َوما أُنِزَل ِمن َقبُل َوأَنه أَكَثَرُكم ٰفِسقوَن قُل ٰيأَهَل الِكٰتِب َهل َتنقِموَن ِمّنا إاِّل أَن ءاَمّنا بِاّلِله

طرف اترا اور اس پر جو پہلے  یالئے َّللا پر اور اس پر جو ہمار يماننہ کہ ہم ا يہیبرا لگا  ياہمارا ک يںتمہ يوںتم فرماؤ اے کتاب

 |1:12| يں،اکثر بے حکم ہ يںکہ تم م يہاترا اور 

ُئُكم بَِشرٍّ  ُ َوَغِضَب َعلَيِه َوَجَعَل ِمنُھُم القَِرَدَة َوالَخنازيَر َوَعَبَد اقُل َهل أَُنبِّ ِ ۚ َمن لََعَنُه َّللاه غوَت ۚ أُوٰلئَِك َشرٌّ َمكاًنا َوأََضلُّ ِمن ٰذلَِك َمثوَبًة ِعنَد َّللاه
ٰ
لّط

بيِل   |1:12|َعن َسواِء السه

اور ان  يااور ان پر غضب فرما یوہ جن پر َّللا نے لعنت ک يںہ ںياس سے بدتر درجہ م يہاںبتادوں جو َّللا کے  يںم ياتم فرماؤ ک

 |1:12|بہکے،  يادہراہ سے ز يدهیس يہبرا ہے اور  يادہان کا ٹھکانا ز یکے پجار يطانبندر اور سور اور ش يےسے کرد يںم

 ُ  |1:11|أَعلَُم بِما كانوا َيكُتموَن  َوإِذا جاءوُكم قالوا ءاَمّنا َوَقد َدَخلوا بِالُكفِر َوُهم َقد َخَرجوا بِِه ۚ َوَّللاه

کافر، اور َّللا خوب جانتا ہے جو  یکافر تھے اور جاتے وقت بھ یاور وہ آتے وقت بھ يںہم مسلمان ہ يںاور جب تمہارے پاس آئ

 |1:11| يںچھپا رہے ہ

حَت ۚ لَبِئ  |1:11|َس ما كانوا َيعَملوَن َوَترٰى َكثيًرا ِمنُھم ُيٰسِرعوَن فِى اإلِثِم َوالُعدٰوِن َوأَكلِِھُم السُّ

 يں،برے کام کرتے ہ یبہت ہ يشکب يںپر دوڑتے ہ یاور حرام خور يادتیگے کہ گناہ اور ز يکھوتم بہتوں کو د يںاور ان م

|1:11| 

حَت ۚ لَبِئَس ما كانوا َيصنَ  نِّيوَن َواألَحباُر َعن َقولِِھُم اإلِثَم َوأَكلِِھُم السُّ ّبٰ  |1:11|عوَن لَوال َينھٰىُھُم الره

برے کام کررہے  یبہت ہ يشکبات کہنے اور حرام کھانے سے، ب یگناہ ک يشاور درو یمنع کرتے ان کے پادر يںنہ يوںک يںانہ

 |1:11| يںہ

ِ َمغلولٌَة ۚ ُغلهت أَيديِھم َولُِعنوا بِما قالوا ۘ َبل َيداہُ َمبسوَطتاِن ُينفُِق َكيَف  َيشاُء ۚ َولََيزيَدنه َكثيًرا ِمنُھم ما أُنِزَل إِلَيَك ِمن َربَِّك َوقالَِت الَيھوُد َيُد َّللاه

ُ الُطغٰيًنا َوُكفًرا ۚ َوأَلَقينا َبيَنُھُم الَعٰدَوَة َوالَبغضاَء إِلٰى َيوِم القِٰيَمِة ۚ ُكلهما أَوَقدوا ناًرا لِلَحرِب أَطفَ  ُ ۚ َوَيسَعوَن فِى األَرِض َفساًدا ۚ َوَّللاه ُيِحبُّ  أََها َّللاه

 |1:11|الُمفِسديَن 

 يںاور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہ يںبولے َّللا کا ہاتھ بندها ہوا ہے ان کے ہاتھ باندهے جائ يہودیاور 

بہتوں کو  يںطرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اس سے ان م یجو تمہار يہ! چاہے اور اے محبوب يسےعطا فرماتا ہے ج



آگ بھڑکاتے  یک یلڑائ یجب کبھ ياڈال د يراور ب یدشمن يںتک آپس م يامتہم نے ق يںم ناور ا یہوگ یترق يںاور کفر مشرارت 

 |1:11|چاہتا،  يںکو نہ يوںاور َّللا فساد يں،دوڑتے پھرتے ہ يےفساد کے ل يںم ينہے اور زم يتاَّللا اسے بجھا د يںہ

قَ  ِت النهعيِم َولَو أَنه أَهَل الِكٰتِب ءاَمنوا َواته ـٔاتِِھم َوأَلَدَخلٰنُھم َجّنٰ  |1:11|وا لََكفهرنا َعنُھم َسيِّ

 يںکے باغوں م ينچ يںاور ضرور انہ يتےکرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار د يزگاریالتے اور پرہ يماناور اگر کتاب والے ا

 |1:11|لے جاتے 

ُھم أَقاُموا التهورٰىَة َواإلِنجيَل َوما  ٌة ُمقَتِصَدةٌ ۖ َوَكثيٌر ِمنُھم ساَولَو أَنه ِھم أَلََكلوا ِمن َفوقِِھم َوِمن َتحِت أَرُجلِِھم ۚ ِمنُھم أُمه َء ما أُنِزَل إِلَيِھم ِمن َربِّ

 |1:11|َيعَملوَن 

 رزق ملتا اوپر سے يںطرف سے اترا تو انہ یطرف ان کے رب ک یاور جو کچھ ان ک يلاور انج يتاور اگر وہ قائم رکھتے تور

 |1:11| يںبرے کام کررہے ہ یاکثر بہت ہ يںگروہ اگر اعتدال پر ہے اور ان م یکوئ يںسے ان م يچےاور ان کے پاؤں کے ن

ُ َيعِصُمكَ  َك ۖ َوإِن لَم َتفَعل َفما َبلهغَت ِرسالََتُه ۚ َوَّللاه سوُل َبلِّغ ما أُنِزَل إِلَيَك ِمن َربِّ َھا الره َ ال َيھِدى الَقوَم الٰكفِريَن   ِمَن الّناِس ۗ إِنه ۞ ٰيأَيُّ َّللاه

|1:11| 

اور َّللا  يانہ پہنچا يامپ ینہ ہو تو تم نے اس کا کوئ يساطرف سے اور ا یتمہارے رب ک يںاے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہ

 |1:11| يتا،د يںَّللا کافروں کو راہ نہ يشککرے گا لوگوں سے ب ینگہبان یتمہار

ُكم ۗ َولََيزيَدنه َكثيًرا ِمنُھم ماقُل ٰيأَهَل الِكٰتِب لَ  أُنِزَل إِلَيَك ِمن َربَِّك ُطغٰيًنا  سُتم َعلٰى َشءٍء َحّتٰى ُتقيُموا التهورٰىَة َواإلِنجيَل َوما أُنِزَل إِلَيُكم ِمن َربِّ

 |1:12|َوُكفًرا ۖ َفال َتأَس َعلَى الَقوِم الٰكفِريَن 

طرف تمہارے رب کے پاس  یاور جو کچھ تمہار يلاور انج يتو جب تک نہ قائم کرو تورہ يںنہ یتم کچھ بھ! يوتم فرمادو، اے کتاب

اور  یبہتوں کو شرارت اور کفر ک يںطرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اس م یوہ جو تمہار! اے محبوب يشکسے اترا اور ب

 |1:12|کھاؤ،  تو تم کافروں کا کچھ غم نہ یہوگ یترق

ِ َوالَيوِم الءاِخِر َوَعِمَل ٰصلًِحا َفال َخوٌف َعلَيِھم َوال هُ إِنه الهذيَن ءاَمنوا َوا بِـٔوَن َوالنهٰصرٰى َمن ءاَمَن بِاّلِله  |1:12|م َيحَزنوَن لهذيَن هادوا َوالّصٰ

سچے دل سے َّللا  یجو کوئ يںان م یاور ستارہ پرت اور نصران يہودیطرح  یاور اس يںوہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہ يشکب

 |1:12|ہے اور نہ کچھ غم،  يشہالئے اور اچھے کام کرے توان پر نہ کچھ اند يمانپر ا يامتاور ق



بوا َوَفريًقا َيقُتلوَن لََقد أََخذنا ميٰثَق َبنى إِسٰرءيَل َوأَرَسلنا إِلَيِھم ُرُساًل ۖ ُكلهما جاَءُهم َرسوٌل بِما ال َتھوٰى أَنفُُسُھم َفريًقا كَ   |1:12|ذه

جو  يارسول وہ بات لے کر آ یان کے پاس کوئ یجب کبھ يجے،طرف رسول بھ یاور ان ک ياسے عہد ل يلاسرائ یہم نے بن يشکب

 |1:12| يںکرتے ہ يدگروہ کو شہ يکاور ا ياگروہ کو جھٹال يکا یخواہش نہ تھ یان کے نفس ک

ُ َبصيٌر بِما َيعَملوَن  َوَحِسبوا أاَّل َتكوَن فِتَنٌة َفَعموا َوَصّموا ُثمه تابَ  ُ َعلَيِھم ُثمه َعموا َوَصّموا َكثيٌر ِمنُھم ۚ َوَّللاه  |1:11|َّللاه

 يرےبہت يںپھر ان م یتوبہ قبول ک یتو اندهے اور بہرے ہوگئے پھر َّللا نے ان ک یسزا نہ ہوگ یکہ کوئ يںہ يںاور اس گمان م

 |1:11|ہے، رہا  يکھاندهے اور بہرے ہوگئے اور َّللا ان کے کام د

َ َربّ  َ ُهَو الَمسيُح ابُن َمرَيَم ۖ َوقاَل الَمسيُح ٰيَبنى إِسٰرءيَل اعُبُدوا َّللاه ُ َعلَيِه لََقد َكَفَر الهذيَن قالوا إِنه َّللاه َم َّللاه ِ َفَقد َحره ُه َمن ُيشِرك بِاّلِله ُكم ۖ إِنه ى َوَربه

لِمي
ٰ
َة َوَمأوٰىُه الّناُر ۖ َوما لِلّظ  |1:11|َن ِمن أَنصاٍر الَجنه

کرو  یبندگ یَّللا ک يلاسرائ یکہا تھا، اے بن يہنے تو  يحہے اور مس يٹاکا ب يممر يحمس یکہ َّللا وہ يںوہ جو کہتے ہ يںکافر ہ يشکب

اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور  یٹھہرائے تو َّللا نے اس پر جنت حرام کرد يکجو َّللا کا شر يشکرب اور تمہارا رب، ب يراجو م

 |1:11| يں،نہ گارمدد یظالموں کا کوئ

َ ثالُِث َثٰلَثٍة ۘ َوما ِمن إِٰلٍه إاِّل إِٰلٌه ٰوِحٌد ۚ َوإِن لَم َينَتھوا َعّما يَ  نه الهذيَن َكَفروا ِمنُھم َعذاٌب أَليٌم لََقد َكَفَر الهذيَن قالوا إِنه َّللاه  |1:11|قولوَن لََيَمسه

بات سے باز نہ آئے  یخدا اور اگر اپن يکمگر ا يںہے اور خدا تو نہ يسراکا ت يںخداؤں م ينَّللا ت يںوہ جو کہتے ہ يںکافر ہ يشکب

 |1:11|گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا،  يںکافر مر يںتو جو ان م

ُ َغفوٌر َرحيمٌ  ِ َوَيسَتغفِروَنُه ۚ َوَّللاه  |1:11| أََفال َيتوبوَن إِلَى َّللاه

 |1:11|طرف اور اس سے بخشش مانگتے، اور َّللا بخشنے واال مہربان،  یرجوع کرتے َّللا ک يںنہ يوںتو ک

عاَم ۗ انُظر ُه ِصّديَقٌة ۖ كانا َيأُكالِن الطه ُسُل َوأُمُّ ُن لَُھُم الءايٰ  َما الَمسيُح ابُن َمرَيَم إاِّل َرسوٌل َقد َخلَت ِمن َقبلِِه الرُّ ِت ُثمه انُظر أَّنٰى ُيؤَفكوَن َكيَف ُنَبيِّ

|1:11| 

ہے دونوں کھانا کھاتے تھے  يقہماں صد یرسول اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے اور اس ک يکمگر ا يںنہ يمبن مر يحمس

 |1:11| يں،اوندهے جاتے ہ يسےوہ ک يکھوپھر د يںکرتے ہ يانان کے لئے ب ياںصاف نشان يسیتو ہم ک يکھود



ميُع الَعليُم قُل أََتعُبدوَن  ُ ُهَو السه ا َوال َنفًعا ۚ َوَّللاه ِ ما ال َيملُِك لَُكم َضّرً  |1:11|ِمن دوِن َّللاه

 |1:11|سنتا جانتا ہے،  یکو پوجتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک نہ نفع کا اور َّللا ہ يسےَّللا کے سوا ا ياتم فرماؤ ک

بيِل  قُل ٰيأَهَل الِكٰتِب ال َتغلوا فى دينُِكم َغيرَ  بِعوا أَهواَء َقوٍم َقد َضلّوا ِمن َقبُل َوأََضلّوا َكثيًرا َوَضلّوا َعن َسواِء السه  |1:11|الَحقِّ َوال َتته

خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہوچکے اور  یلوگوں ک يسےنہ کرو اور ا يادتیناحق ز يںم يناپنے د! تم فرماؤ اے کتاب والو

 |1:11|راہ سے بہک گئے  یيدهاور س يابہتوں کو گمراہ ک

 |1:12|َوعيَسى ابِن َمرَيَم ۚ ٰذلَِك بِما َعَصوا َوكانوا َيعَتدوَن  ۥدَ لُِعَن الهذيَن َكَفروا ِمن َبنى إِسٰرءيَل َعلٰى لِساِن داو

 یاور سرکش یاننافرم یبدلہ ان ک يہزبان پر  یک يمبن مر يسیٰ داؤد اور ع يںم يلاسرائ یبن ياگئے وہ جنہوں نے کفر ک يےلعنت ک

 |1:12|کا، 

 |1:12|كانوا ال َيَتناَهوَن َعن ُمنَكٍر َفَعلوہُ ۚ لَبِئَس ما كانوا َيفَعلوَن 

 |1:12|برے کام کرتے تھے  یدوسرے کو نہ روکتے ضرور بہت ہ يکا يںبات کرتے آپس م یجو بر

مَ  ُ َعلَيِھم َوفِى الَعذاِب ُهم ٰخلِدوَن َترٰى َكثيًرا ِمنُھم َيَتَولهوَن الهذيَن َكَفروا ۚ لَبِئَس ما َقده  |1:22|ت لَھُم أَنفُُسُھم أَن َسِخَط َّللاه

کہ َّللا کا ان پر  يہ يجیخود آگے بھ يےاپنے ل يزچ یبر یہ ياک يں،کرتے ہ یگے کہ کافروں سے دوست يکھوتم بہت کو د يںان م

 |1:22|گے  يںرہ يشہہم يںغضب ہوا اور وہ عذاب م

َخذوُهم أَولِياَء َوٰلِكنه َكثيًرا ِمنُھم ٰفِسقوَن َولَو كانوا  بِىِّ َوما أُنِزَل إِلَيِه َما اته ِ َوالنه  |1:21|ُيؤِمنوَن بِاّلِله

 يرےتو بہت يںنہ کرتے مگر ان م یطرف اترا تو کافروں سے دوست یپر اور اس پر جو ان ک یالتے َّللا اور ان نب يماناور اگر وہ ا

 |1:21| يں،فاسق ہ

ًة لِله  ۞ ذيَن ءاَمُنوا الهذيَن قالوا إِّنا َنٰصرٰى ۚ ٰذلَِك بِأَنه ِمنُھم لََتِجَدنه أََشده الّناِس َعٰدَوًة لِلهذيَن ءاَمُنوا الَيھوَد َوالهذيَن أَشَركوا ۖ َولََتِجَدنه أَقَرَبُھم َمَوده

ُھم ال َيسَتكبِروَن   |1:21|قِّسيسيَن َوُرهباًنا َوأَنه



سب سے  يںم یدوست یاور مشرکوں کو پاؤ گے اور ضرور تم مسلمانوں ک يہوديوںم مسلمانوں کا سب سے بڑه کر دشمن ضرور ت

 -کرتے  يںغرور نہ يہاور  يںہ يشعالم اور درو يںاس لئے کہ ان م يہ يںہ یٰ ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصار يبقر يادہز

|1:21| 

ِھديَن َوإِذا َسِمعوا ما أُنِزَل إِلَى الره  نا ءاَمّنا َفاكُتبنا َمَع الّشٰ مِع ِمّما َعَرفوا ِمَن الَحقِّ ۖ َيقولوَن َربه  |1:21|سوِل َترٰى أَعُيَنُھم َتفيُض ِمَن الده

کہ وہ حق کو پہچان  يےاس ل يںہ یکہ آنسوؤں سے ابل رہ يکھود يںآنکھ یطرف اترا تو ان ک یوہ جو رسول ک يںاور جب سنتے ہ

 |1:21|لکھ لے  يںحق کے گواہوں م يںالئے تو ہم يمانہم ا! اے رب ہمارے يںگئے، کہتے ہ

لِحيَن  نا َمَع الَقوِم الّصٰ ِ َوما جاَءنا ِمَن الَحقِّ َوَنطَمُع أَن ُيدِخلَنا َربُّ  |1:21|َوما لَنا ال ُنؤِمُن بِاّلِله

لوگوں  يکہمارا رب ن يںکہ ہم يںاور ہم طمع کرتے ہ ياپاس آ َّللا پر اور اس حق پر کہ ہمارے يںنہ الئ يمانہوا کہ ہم ا ياک يںاور ہم

 |1:21|کے ساتھ داخل کرے 

ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا ۚ َوٰذلَِك َجزاُء الُمحِسنيَن  ُ بِما قالوا َجّنٰ  |1:21|َفأَٰثَبُھُم َّللاه

کا  يکوںبدلہ ہے ن يہگے،  يںرہ يںان م يشہرواں ہم يںنہر ےيچجن کے ن يےباغ د يںتو َّللا نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہ

|1:21| 

بوا بِـٔاٰيتِنا أُوٰلئَِك أَصٰحُب الَجحيِم   |1:21|َوالهذيَن َكَفروا َوَكذه

 |1:21|دوزخ والے،  يںوہ ہ يںجھٹالئ يتيںآ یاور ہمار يااور وہ جنہوں کفر ک

موا َطيِّ  َھا الهذيَن ءاَمنوا ال ُتَحرِّ َ ال ُيِحبُّ الُمعَتديَن ٰيأَيُّ ُ لَُكم َوال َتعَتدوا ۚ إِنه َّللاه  |1:21|ٰبِت ما أََحله َّللاه

حد سے بڑهنے  يشکاور حد سے نہ بڑهو، ب يںحالل ک يےکہ َّللا نے تمہارے ل يزيںچ یحرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھر! والو يماناے ا

 |1:21| يں،والے َّللا کو ناپسند ہ

َ الهذى أَنُتم بِِه ُمؤِمنوَن َوُكلوا ِمّما  قُوا َّللاه ًبا ۚ َواته ُ َحٰلاًل َطيِّ  |1:22|َرَزَقُكُم َّللاه

 |1:22|ہے،  يمانا يںاو ر ڈرو َّللا سے جس پر تمہ يزہحالل پاک ید یَّللا نے روز يںاور کھاؤ جو کچھ تمہ



ُ بِاللهغِو فى أَيٰمنُِكم َوٰلِكن ُيؤاِخُذكُ  َرُتُه إِطعاُم َعَشَرِة َمٰسكيَن ِمن أَوَسِط ما ُتطِعموَن أَهليُكم أَو ِكسَوُتُھم أَو ال ُيؤاِخُذُكُم َّللاه م بِما َعقهدُتُم األَيٰمَن ۖ َفَكفّٰ

َرةُ أَيٰمنُِكم إِذا َحلَفُتم ۚ َواحَفظوا أَيٰمَنكُ  ُ لَُكم ءاٰيتِِه لََعلهُكم َتشُكروَن م ۚ َكذٰ َتحريُر َرَقَبٍة ۖ َفَمن لَم َيِجد َفِصياُم َثٰلَثِة أَّياٍم ۚ ٰذلَِك َكفّٰ  |1:22|لَِك ُيَبيُِّن َّللاه

قسم کا  يسیتو ا ياتم نے مضبوط ک يںقسموں پر ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتے ہے جنہ یک یغلط فہم یپکڑتا تمہار يںنہ يںَّللا تمہ

بردہ آزاد  يکا يا يناکپڑے د يںانہ ياسے  يںم اپنے گھر والوں کو جو کھالتے ہو اس کے اوسط يناکو کھانا د ينوںبدلہ دس مسک

 یقسموں ک یقسموں کا، جب قسم کھاؤ اور اپن یبدلہ ہے تمہار يہدن کے روزے  يننہ پائے تو ت چھسے ک يںکرنا تو جو ان م

 |1:22|تم احسان مانو،  يںفرماتا ہے کہ کہ يانب يتيںآ یطرح َّللا تم سے اپن یحفاظت کرو اس

َھا الهذينَ  َما الَخمُر َوالَميِسُر َواألَنصاُب َواألَزٰلُم ِرجٌس ِمن َعَمِل الشهيٰطِن َفاجَتنِبوہُ لََعلهُكم ُتفلِحوَن  ٰيأَيُّ  |1:22|ءاَمنوا إِنه

 |1:22|کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فالح پاؤ،  يطانیش يںہ یشراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہ! والو يماناے ا

ِ َوَعِن اإِنهما  ُكم َعن ِذكِر َّللاه لٰوِة ۖ َفَھل أَنُتم ُمنَتھوَن ُيريُد الشهيٰطُن أَن يوقَِع َبيَنُكُم الَعٰدَوَة َوالَبغضاَء فِى الَخمِر َوالَميِسِر َوَيُصده  |1:21|لصه

تم  يااور نماز سے روکے تو ک ادي یَّللا ک يںاور تمہ يںڈلوا دے شراب اور جوئے م یاور دشمن يربَ  يںچاہتا ہے کہ تم م يہی يطانش

 |1:21|باز آئے، 

سوَل َواحَذروا ۚ َفإِن َتَولهيُتم َفاعلَموا أَنهما َعلٰى َرسولَِنا الَبٰلُغ الُمبيُن  َ َوأَطيُعوا الره  |1:21|َوأَطيُعوا َّللاه

ان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو ج ياراور حکم مانو َّللا کا اور حکم مانو رسول کا اور ہوش

 |1:21|ہے  يناطور پر حکم پہنچاد

لِٰحِت ثُ  َقوا َوءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ لِٰحِت ُجناٌح فيما َطِعموا إِذا َما اته ُ لَيَس َعلَى الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ َقوا َوأَحَسنوا ۗ َوَّللاه َقوا َوءاَمنوا ُثمه اته مه اته

 |1:21|بُّ الُمحِسنيَن ُيحِ 

 يںکر يکياںاور ن يںرکھ يماناور ا يںجو کچھ انہوں نے چکھا جب کہ ڈر يںان پر کچھ گناہ نہ يےکام ک يکالئے اور ن يمانجو ا

 |1:21|کو دوست رکھتا ہے  يکوںاور َّللا ن يں،رہ يکاور ن يںپھر ڈر يںرکھ يماناور ا يںپھر ڈر

َھا الهذيَن ءاَمنوا لَيَ  ُ َمن َيخافُُه بِالَغيِب ۚ َفَمِن اعٰيأَيُّ يِد َتنالُُه أَيديُكم َوِرماُحُكم لَِيعلََم َّللاه ُ بَِشءٍء ِمَن الصه ُكُم َّللاه َتدٰى َبعَد ٰذلَِك َفلَُه َعذاٌب أَليٌم بلَُونه

|1:21| 



کہ َّللا پہچان کرادے ان  يںپہنچ ےيزبعض شکار سے جس تک تمہارا ہاتھ اور ن يسےآزمائے گا ا يںوالوں ضرور َّللا تمہ يماناے ا

 |1:21|پھر اس کے بعد جو حد سے بڑهے اس کے لئے دردناک عذاب ہے،  يں،ڈرتے ہ يکھےجو اس سے بن د یک

ًدا َفَجزاٌء ِمثُل ما َقتَ  يَد َوأَنُتم ُحُرٌم ۚ َوَمن َقَتلَُه ِمنُكم ُمَتَعمِّ َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتقُتلُوا الصه َعِم َيحُكُم بِِه َذوا َعدٍل ِمنُكم َهدًيا ٰبلَِغ الَكعَبِة أَو  َل ِمنَ ٰيأَيُّ النه

ُ َعّما َسلََف ۚ َوَمن عاَد َفَينَتقِ  َرةٌ َطعاُم َمٰسكيَن أَو َعدُل ٰذلَِك ِصياًما لَِيذوَق َوباَل أَمِرِہ ۗ َعَفا َّللاه ُ َعزيٌز ُذو انتِقاٍم َكفّٰ ُ ِمنُه ۗ َوَّللاه  |1:21|ُم َّللاه

جانور  یہ يساہے کہ و يہجو اسے قصداً قتل کرے تو اس کا بدلہ  يںہو اور تم م يںشکار نہ مارو جب تم احرام م! والو يماناے ا

 ياکا کھانا  ينوںکفار ہ دے چند مسک يا یہو کہ کعبہ کو پہنچت یقربان يہ يںاس کا حکم کر یکہ دو ثقہ آدم يںسے دے تم م يشیمو

جو ہو گزرا اور جو اب کرے گا اس سے بدلہ لے گا، اور َّللا  يام کا وبال چکھے َّللا نے معاف ککا نےاس کے برابر روزے کہ اپ

 |1:21|واال،  ينےغالب ہے بدلہ ل

َم َعلَيُكم َصيُد الَبرِّ ما ُدمُتم ُحُرًما ۗ وَ  ّياَرِة ۖ َوُحرِّ َ أُِحله لَُكم َصيُد الَبحِر َوَطعاُمُه َمٰتًعا لَُكم َولِلسه قُوا َّللاه  |1:21| الهذى إِلَيِه ُتحَشروَن اته

کا شکار جب  یکا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو اور تم پرحرام ہے خشک يادر يےحالل ہے تمہارے ل

 |1:21|اٹھنا ہے،  يںطرف تمہ یہو اور َّللا سے ڈرو جس ک يںتک تم احرام م

ُ الَكعَبَة الَبيَت الحَ  ٰمٰوتِ ۞ َجَعَل َّللاه َ َيعلَُم ما فِى السه َوما فِى األَرِض َوأَنه  راَم قِٰيًما لِلّناِس َوالشهھَر الَحراَم َوالَھدَى َوالَقٰلئَِد ۚ ٰذلَِك لَِتعلَموا أَنه َّللاه

َ بُِكلِّ َشءٍء َعليٌم   |1:21|َّللاه

عالمت  يںاور گلے م یقربان یاور حرم ک ينہمہاور حرمت والے  ياکا باعث ک يامَّللا نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے ق

کہ َّللا سب  يہاور  يںم ينہے اور جو کچھ زم يںکرو کہ َّللا جانتا ہے جو کچھ آسمانوں م يقينکہ تم  يےاس ل يہجانوروں کو  يزاںآو

 |1:21|کچھ جانتا ہے، 

َ َغفوٌر َرحيٌم  َ َشديُد الِعقاِب َوأَنه َّللاه  |1:22|اعلَموا أَنه َّللاه

 |1:22|جان رکھو کہ َّللا کا عذاب سخت ہے اور َّللا بخشنے واال مہربان، 

ُ َيعلَُم ما ُتبدوَن َوما َتكُتموَن  سوِل إاِله الَبٰلُغ ۗ َوَّللاه  |1:22|ما َعلَى الره

 |1:22|مگر حکم پہنچانا اور َّللا جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو  يںرسول پر نہ

َ ٰيأُولِى األَلٰبِب لََعلهُكم ُتفلِحوَن قُل ال يَ  قُوا َّللاه يُِّب َولَو أَعَجَبَك َكثَرةُ الَخبيِث ۚ َفاته  |1:122|سَتِوى الَخبيُث َوالطه



کہ تم فالح پاؤ، ! کثرت بھائے، تو َّللا سے ڈرتے رہو اے عقل والو یاگرچہ تجھے گندے ک يںتم فرمادو کہ گندہ اور ستھرا برابر نہ

|1:122| 

ُل القُرءاُن  َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتسـَٔلوا َعن أَشياَء إِن ُتبَد لَُكم َتُسؤُكم َوإِن َتسـَٔلوا َعنھا حيَن ُيَنزه ُ َغفوٌر َحليٌم ٰيأَيُّ ُ َعنھا ۗ َوَّللاه ُتبَد لَُكم َعَفا َّللاه

|1:121| 

اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر  يںاور اگر انہ يںلگ یبر يںتو تمہ يںجائ ینہ پوچھو جو تم پر ظاہر ک يںبات يسیا! والو يماناے ا

 |1:121|معاف کرچکا ہے اور َّللا بخشنے واال حلم واال ہے،  يںَّللا انہ ی،گ يںجائ یرہا ہے تو تم پر ظاہر کرد

 |1:121|َقد َسأَلَھا َقوٌم ِمن َقبلُِكم ُثمه أَصَبحوا بِھا ٰكفِريَن 

 |1:121| يٹھے،پوچھا پھر ان سے منکر ہو ب يںہقوم نے ان يکا یتم سے اگل

ِ الكَ  ُ ِمن َبحيَرٍة َوال سائَِبٍة َوال َوصيلٍَة َوال حاٍم ۙ َوٰلِكنه الهذيَن َكَفروا َيفَتروَن َعلَى َّللاه  |1:121|ِذَب ۖ َوأَكَثُرُهم ال َيعقِلوَن ما َجَعَل َّللاه

اور ان  يںہاں کافر لوگ َّللا پر جھوٹا افترا باندهتے ہ یاور نہ حام يلہجار اور نہ وصہے کان ِچرا ہوا اور نہ ب ياک يںَّللا نے مقرر نہ

 |1:121| يںاکثر نرے بے عقل ہ يںم

سوِل قالوا َحسُبنا ما َوَجدنا َعلَيِه ءاباَءنا ۚ أََولَو كانَ  ُ َوإِلَى الره لَموَن َشيـًٔا َوال َيھَتدوَن  ءاباُؤُهم ال َيعَوإِذا قيَل لَھُم َتعالَوا إِلٰى ما أَنَزَل َّللاه

|1:121| 

وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا  يںہم يںطرف کہ یاور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو َّللا نے اُتارا اور رسول ک

 |1:121|نہ راہ پر ہوں  يںاگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جان ياک يا،کو پا

َھا الهذيَن ءاَمنوا َعلَيُكم  ُئُكم بِما ُكنُتم َتعَملونَ ٰيأَيُّ ِ َمرِجُعُكم َجميًعا َفُيَنبِّ ُكم َمن َضله إَِذا اهَتَديُتم ۚ إِلَى َّللاه  |1:121| أَنفَُسُكم ۖ ال َيُضرُّ

طرف  یک یرجوع َّللا ہ یفکر رکھو تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو تم سب ک یتم اپن! والو يماناے ا

 |1:121|بتا دے گا جو تم کرتے تھے،  يںوہ تمہ ہے پھر

ِة اثناِن َذوا َعدٍل ِمنُكم أَو ءا َھا الهذيَن ءاَمنوا َشٰھَدةُ َبينُِكم إِذا َحَضَر أََحَدُكُم الَموُت حيَن الَوِصيه َخراِن ِمن َغيِرُكم إِن أَنُتم َضَربُتم فِى األَرِض ٰيأَيُّ

لٰوِة َفُيقِسمانِ َفأَٰصَبتُكم ُمصيَبُة الَموِت ۚ َتح ِ إِّنا إًِذا  بِسوَنُھما ِمن َبعِد الصه ِ إِِن ارَتبُتم ال َنشَترى بِِه َثَمًنا َولَو كاَن ذا قُربٰى ۙ َوال َنكُتُم َشٰھَدَة َّللاه بِاّلِله

 |1:121|لَِمَن الءاثِميَن 



 يا يںکے دو معتبر شخص ہ يںتم م کرتے وقت يتکو موت آئے وص یکس يںجب تم م یگواہ یآپس ک یوالوں تمہار يماناے ا

قسم  یموت کا حادثہ پہنچے، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو وہ َّللا ک يںسفر کو جاؤ پھر تمہ يںکے دو جب تم ملک م يںم يروںغ

 نہ یگواہ یکا رشتہ دار ہو اور َّللا ک يبگے اگرچہ قر يديںبدلے کچھ مال نہ خر ےکچھ شک پڑے ہم حلف ک يںاگر تمہ يںکھائ

 |1:121| يں،ہ يںتو ہم ضرور گنہگاروں م يںکر يساگے ا يںچھپائ

ُھَما اسَتَحقّا إِثًما َفـٔاَخراِن َيقوماِن َمقاَمُھما ِمَن الهذيَن اسَتَحقه َعلَيِھُم األَولَٰيِن  ِ لََشٰھَدُتنا أََحقُّ ِمن َشٰھَدتِِھما َوَما َفإِن ُعثَِر َعلٰى أَنه َفُيقِسماِن بِاّلِله

لِميَن اعَتدَ 
ٰ
 |1:121|ينا إِّنا إًِذا لَِمَن الّظ

 یگواہ یجھوٹ يعنیسے کہ اس گناہ  يںجگہ دو اور کھڑے ہوں ان م یگناہ کے سزاوار ہوئے تو ان ک یپھر اگر پتہ چلے کہ وہ کس

ہے ان  يکٹھ يادہز یگواہ یکہ ہمار يںقسم کھائ یہوں تو َّللا ک يبقر يادہسے ز يتجو م يانے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچا

 |1:121|ہوں،  يںہو تو ہم ظالموں م يسانہ بڑهے ا سے سے اور ہم حد یگواہ یدو ک

َ وَ  قُوا َّللاه ٰھَدِة َعلٰى َوجِھھا أَو َيخافوا أَن ُتَرده أَيٰمٌن َبعَد أَيٰمنِِھم ۗ َواته ُ ال َيھِدى الَقوَم اٰذلَِك أَدنٰى أَن َيأتوا بِالشه  |1:122|لٰفِسقيَن اسَمعوا ۗ َوَّللاه

قسموں کے بعد اور َّللا  یان ک يںجائ یرد کرد يںکہ کچھ قسم يںڈر يا يںادا کر يےچاہ يسیج یتر ہے اس سے کہ گواہ يبقر يہ

 |1:122| يتا،د يںسے ڈرو اور حکم سنو، اور َّللا بے حکموں کو راہ نہ

ُسَل َفَيقوُل ماذا أُِجبُتم ۖ قال ُ الرُّ ُم الُغيوِب ۞ َيوَم َيجَمُع َّللاه  |1:122|وا ال ِعلَم لَنا ۖ إِنهَك أَنَت َعلّٰ

ہے  یتو ہ يشکب يں،کچھ علم نہ يںگے ہم يںجواب مال عرض کر ياک يںجس دن َّللا جمع فرمائے گا رسولوں کو پھر فرمائے گا تمہ

 |1:122|کا جاننے واال  يبوںسب غ

ُ ٰيعيَسى ابَن َمرَيَم اذُكر نِعَمتى  دُتَك بِروِح القُُدِس ُتَكلُِّم الّناَس فِى الَمھِد َوَكھاًل ۖ َوإِذ َعلهمُتَك الِكٰتَب إِذ قاَل َّللاه َوالِحكَمَة َعلَيَك َوَعلٰى ٰولَِدتَِك إِذ أَيه

يِر بِإِذنى َفَتنفُُخ فيھا َفَتكوُن َطيًرا بِإِذ َوالتهورٰىَة َواإلِنجيَل ۖ َوإِذ َتخلُُق ِمَن الّطيِن َكَھيـَٔةِ  نى ۖ َوُتبِرُئ األَكَمَه َواألَبَرَص بِإِذنى ۖ َوإِذ ُتخِرُج الطه

ٰنِت َفقاَل الهذيَن َكَفروا ِمنُھم إِن ٰهذا إاِّل  |  ِسحٌر ُمبينٌ الَموتٰى بِإِذنى ۖ َوإِذ َكَففُت َبنى إِسٰرءيَل َعنَك إِذ ِجئَتُھم بِالَبيِّ 5 : 1 1 0 | 

مدد  يرینے پاک روح سے ت يںماں پر جب م یاحسان اپنے اوپر اور اپن يرام کر ياد! يسیٰ ع يٹےکے ب يمجب َّللا فرمائے گا اے مر

اور  يتکتاب اور حکمت اور تور ینے تجھے سکھائ يںعمر ہوکر اور جب م یاور پک يںکرتا پالنے م يںتو لوگوں سے بات یک

 یحکم سے اڑنے لگت يرےو وہ مپھونک مارتا ت يںحکم سے بناتا پھر اس م يرےمورت م یس یسے پرند ک یاور جب تو مٹ يلانج

حکم سے زندہ نکالتا اور جب  يرےاور جب تو ُمردوں کو م يتاحکم سے شفا د يرےداغ والے کو م يداور تو مادر زاد اندهے اور سف

مگر  يںتو نہ يہکے کافر بولے کہ  يںتو ان م ياکر آ لے ياںکو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس روشن نشان يلاسرائ ینے بن يںم

 |1:112|کھال جادو، 

نا ُمسلِموَن  ۦنَ َوإِذ أَوَحيُت إِلَى الَحواِريّ   |1:111|أَن ءاِمنوا بى َوبَِرسولى قالوا ءاَمّنا َواشَھد بِأَنه



الئے اور گواہ رہ کہ ہم  يمانالؤ بولے ہم ا يمانرسول پر ا يرےڈاال کہ مجھ پر اور م يںکے دل م يوںنے حوار يںاور جب م

 |1:111| يںمسلمان ہ

قُ  ماِء ۖ قاَل اته َل َعلَينا مائَِدًة ِمَن السه َ إِن ُكنُتم ُمؤِمنيَن إِذ قاَل الَحواِرّيوَن ٰيعيَسى ابَن َمرَيَم َهل َيسَتطيُع َربَُّك أَن ُيَنزِّ  |1:111|وا َّللاه

اگر ! خوان اُتارے کہا َّللا سے ڈرو يککرے گا کہ ہم پر آسمان سے ا يساآپ کا رب ا ياک! يمبن مر يسیٰ نے کہا اے ع يوںجب حوار

 |1:111|رکھتے ہو  يمانا

ِھديَن   |1:111|قالوا ُنريُد أَن َنأُكَل ِمنھا َوَتطَمئِنه قُلوُبنا َوَنعلََم أَن َقد َصَدقَتنا َوَنكوَن َعلَيھا ِمَن الّشٰ

اور ہم اس  ياکہ آپ نے ہم سے سچ فرما يںل يکھاور ہم آنکھوں د يںاور ہمارے دل ٹھہر يںسے کھائ يںکہ اس م يںبولے ہم چاہتے ہ

 |1:111| يںپر گواہ ہوجائ

لِنا َوءاِخِرنا وَ  ماِء َتكوُن لَنا عيًدا أِلَوه نا أَنِزل َعلَينا مائَِدًة ِمَن السه ِزقيَن قاَل عيَسى ابُن َمرَيَم اللهھُمه َربه ءاَيًة ِمنَك ۖ َوارُزقنا َوأَنَت َخيُر الّرٰ

|1:111| 

ہو ہمارے اگلے  يدع يےخوان اُتار کہ وہ ہمارے ل يکہم پر آسمان سے ا! اے رب ہمارے! اے َّللا ی،نے عرض ک يممر بن يسیٰ ع

 |1:111|واال ہے،  ينےد یرزق دے اور تو سب سے بہتر روز يںاور ہم یطرف سے نشان يریاور ت یپچھلوں ک

لُھا َعلَيُكم ۖ َفَمن َيكفُر َبعدُ  ُ إِّنى ُمَنزِّ ُبُه أََحًدا ِمَن الٰعلَميَن  قاَل َّللاه ُبُه َعذاًبا ال أَُعذِّ  |1:111|ِمنُكم َفإِّنى أَُعذِّ

اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان  يںم يشککفر کرے گا تو ب يںاسے تم پر اُتارتا ہوں، پھر اب جو تم م يںکہ م ياَّللا نے فرما

 |1:111|پر نہ کروں گا  یکس يںم

ُ ٰيعيَسى ِ ۖ قاَل ُسبٰحَنَك ما َيكوُن لى أَن أَقوَل  َوإِذ قاَل َّللاه َى إِٰلَھيِن ِمن دوِن َّللاه ما لَيَس لى بَِحقٍّ ۚ إِن ابَن َمرَيَم َءأَنَت قُلَت لِلّناِس اتهِخذونى َوأُمِّ

ُم ا  |1:111|لُغيوِب ُكنُت قُلُتُه َفَقد َعلِمَتُه ۚ َتعلَُم ما فى َنفسى َوال أَعلَُم ما فى َنفِسَك ۚ إِنهَك أَنَت َعلّٰ

ماں کو دو خدا بنالو َّللا  يریتھا کہ مجھے اور م ياتو نے لوگوں سے کہہ د ياک! يسیٰ ع يٹےکے ب يماور جب َّللا فرمائے گا اے مر

کہا ہو تو  يسانے ا يںاگر م یپہنچت يںکہ وہ بات کہوں جو مجھے نہ يںہے تجھے مجھے روا نہ یکے سوا عرض کرے گا، پاک

ہے سب  یتو ہ يشکہے، ب يںعلم م يرےجانتا جو ت يںنہ يںہے اور م يںم یج يرےجو م ہے ہوگا تو جانتا ضرور تجھے معلوم

 |1:111|کا خوب جاننے واال  يبوںغ



ُكم ۚ َوُكنُت َعلَيِھم َشھيًدا ما ُدمُت فيِھم ۖ َفلَ  َ َرّبى َوَربه قيَب َعلَيِھم ۚ َوأَنَت َعلٰى ّما تَ ما قُلُت لَُھم إاِّل ما أََمرَتنى بِِه أَِن اعُبُدوا َّللاه َوفهيَتنى ُكنَت أَنَت الره

 |1:111|ُكلِّ َشءٍء َشھيٌد 

رب اور  یرب اور تمھا ر ا بھ یبھ يراتھا کہ ا ّلِل کو پوجو جو م ياجو تو نے مجھے حکم د ینے تو ان سے نہ کہا مگر وہ يںم

سامنے  يرےت يزان پر نگاہ رکھتا تھا، اور ہر چ یتو ُتو ہ ياالرہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھ يںان پر مطلع تھا جب تک ان م يںم

 |1:111|حاضر ہے 

ُھم ِعباُدَك ۖ َوإِن َتغفِر لَُھم َفإِنهَك أَنَت الَعزيُز الَحكيُم  بُھم َفإِنه  |1:112|إِن ُتَعذِّ

 |1:112|ہے غالب حکمت واال  یتو ہ يشکبخش دے تو ب يںاور اگر تو انہ يں،بندے ہ يرےعذاب کرے تو وہ ت يںاگر تو انہ

ٌت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا أََبًدا ۚ َرضِ  ِدقيَن ِصدقُُھم ۚ لَھُم َجّنٰ ُ ٰهذا َيوُم َينَفُع الّصٰ ُ َعنُھم َوَرضوا َعنُه ۚ ٰذلَِك الَفوُز الَعظيُم قاَل َّللاه َى َّللاه

|1:112| 

 يشہرواں ہم يںنہر يچےجن کے ن يںسچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لئے باغ ہ يںہے وہ دن جس م يہکہ  ياَّللا نے فرما

 |1:112| يابی،کام یہے بڑ يہ ی،اور وہ َّللا سے راض یگے، َّللا ان سے راض يںرہ يشہہم

ٰمٰوِت َواألَرِض َوما فيِھنه ۚ َوُهَو َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر  ِ ُملُك السه  |1:112|ّلِِله

 |1:112|پر قادر ہے  يزسلطنت، اور وہ ہر چ یہے سب ک يںاور جو کچھ ان م ينلئے ہے آسمانوں اور زمکے  یَّللا ہ

لُٰمِت َوالّنوَر ۖ ُثمه  ٰمٰوِت َواألَرَض َوَجَعَل الظُّ ِ الهذى َخلََق السه حيِم الَحمُد ّلِِله حٰمِن الره ِ الره ِھم َيعِدلوَن  بِسِم َّللاه  |1:1|الهذيَن َكَفروا بَِربِّ

اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر  یک يداپ یاور روشن يرياںبنائے اور انده ينَّللا کو جس نے آسمان اور زم ياںسب خوب

 |1:1| يںٹھہراتے ہ

ى ِعنَدہُ ۖ ُثمه أَنُتم َتمَتروَن   |1:1|ُهَو الهذى َخلََقُكم ِمن طيٍن ُثمه َقضٰى أََجاًل ۖ َوأََجٌل ُمَسّمً

ہے پھر تم لوگ شک  يہاںمقررہ وعدہ اس کے  يککا حکم رکھا اور ا يعادم يکپھر ا ياک يداسے پ یمٹ يںہے جس نے تمہ یوہ

 |1:1|کرتے ہو، 



ُكم َوَجھَرُكم َوَيعلَُم ما َتكِسبوَن  ٰمٰوِت َوفِى األَرِض ۖ َيعلَُم ِسره ُ فِى السه  |1:1|َوُهَو َّللاه

 |1:1|کا اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے،  ينَّللا ہے آسمانوں اور زم یاور وہ

ِھم إاِّل كانوا َعنھا ُمعِرضيَن   |1:1|َوما َتأتيِھم ِمن ءاَيٍة ِمن ءاٰيِت َربِّ

 |1:1| يں،ہ يرليتےمگر اس سے منہ پھ یآت يںسے نہ يوںنشان یاپنے رب ک ینشان یبھ یاور ان کے پاس کوئ

 |1:1|بوا بِالَحقِّ لَّما جاَءُهم ۖ َفَسوَف َيأتيِھم أَنٰبُؤ۟ا ما كانوا بِِه َيسَتھِزءوَن َفَقد َكذه 

جس پر ہنس رہے تھے  یک يزہے اس چ یخبر ہوا چاہت يںتو اب انہ يا،جب ان کے پاس آ ياانہوں نے حق کو جھٹال يشکتو ب

|1:1| 

ماَء َعلَيِھم ِمدراًرا َوَجَعلَنا األَنٰھَر َتجرى ِمن َتحتِِھم أَلَم َيَروا َكم أَهلَكنا ِمن َقبلِِھم ِمن َقرٍن َمكه  ن لَُكم َوأَرَسلَنا السه ُھم فِى األَرِض ما لَم ُنَمكِّ ّنٰ

 |1:1|َفأَهلَكٰنُھم بُِذنوبِِھم َوأَنَشأنا ِمن َبعِدِهم َقرًنا ءاَخريَن 

اور ان پر  ياجو تم کو نہ د ياوہ جماؤ د يںم ينہم نے زم يںانہ يںکھپا د يںسنگت یکہ ہم نے ان سے پہلے کتن يکھاانہوں نے نہ د  ياک

اور ان کے بعد اور سنگت  ياہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہالک ک يںتو انہ يںبہائ يںنہر يچےاور ان کے ن يجابھ یموسال دهار پان

 |1:1| یاٹھائ

لنا َعلَيَك ِكٰتًبا فى قِرطاٍس َفلََمسوہُ بِأَيديِھم   |1:1|لَقاَل الهذيَن َكَفروا إِن ٰهذا إاِّل ِسحٌر ُمبيٌن َولَو َنزه

مگر کھال  يںنہ يہکافر کہتے کہ  یکچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے جب بھ يںاور اگر ہم تم پر کاغذ م

 |1:1|جادو، 

 |1:2|ألَمُر ُثمه ال ُينَظروَن َوقالوا لَوال أُنِزَل َعلَيِه َملٌَك ۖ َولَو أَنَزلنا َملًَكا لَقُِضَى ا

 |1:2| یجات یمہلت نہ د يںہوتا پھر انہ يااور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہوگ يا،نہ اتارا گ يوںفرشتہ ک یاور بولے ان پر کوئ

 |1:2|َولَو َجَعلٰنُه َملًَكا لََجَعلٰنُه َرُجاًل َولَلََبسنا َعلَيِھم ما َيلبِسوَن 



 |1:2| يں،اب پڑے ہ يںشبہ رکھتے جس م یبناتے اور ان پر وہ یاسے مرد ہ یکو فرشتہ کرتے جب بھ یاور اگر ہم نب

 |1:12|َولََقِد اسُتھِزَئ بُِرُسٍل ِمن َقبلَِك َفحاَق بِالهذيَن َسِخروا ِمنُھم ما كانوا بِِه َيسَتھِزءوَن 

کو لے  يںانہ یہنس یتو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان ک ياگ ياٹھٹھا ک یاور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھ

 |1:12| يٹھیب

بيَن   |1:11|قُل سيروا فِى األَرِض ُثمه انُظروا َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الُمَكذِّ

 |1:11|انجام ہوا  يساکہ جھٹالنے والوں کا ک يکھوکرو پھر د يرس يںم ينتم فرمادو زم

ٰمٰوِت َواألَرِض  ُكم إِلٰى َيوِم القِٰيَمِة ال َريَب فيِه ۚ الهذيَن َخِسروا أَن ۖقُل لَِمن ما فِى السه حَمَة ۚ لََيجَمَعنه ِ ۚ َكَتَب َعلٰى َنفِسِه الره فَُسُھم َفُھم ال  قُل ّلِِله

 |1:11|ُيؤِمنوَن 

 يشکہے ب یلکھ لتم فرماؤ َّللا کا ہے اس نے اپنے کرم کے ذمہ پر رحمت  يںم ينتم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زم

التے،  يںنہ يمانا یڈال يںجان نقصان م یوہ جنہوں نے اپن يں،کچھ شک نہ يںکے دن جمع کرے گا اس م يامتق يںضرور تمہ

|1:11| 

ميُع الَعليُم   |1:11|۞ َولَُه ما َسَكَن فِى الهيِل َوالنهھاِر ۚ َوُهَو السه

 |1:11|ے سنتا جانتا ہ یاور وہ يںکا ہے جو بستا ہے رات اور دن م یاور اس

ٰمٰوِت َواألَرِض َوُهَو ُيطِعُم َوال ُيطَعُم ۗ قُل إِّنى أُِمرُت أَن أَكونَ  ا فاِطِر السه ِخُذ َولِّيً ِ أَته َل َمن أَسلََم ۖ َوال َتكوَننه ِمَن الُمشِركيَن قُل أََغيَر َّللاه  أَوه

|1:11| 

اور وہ کھالتا ہے اور کھانے سے پاک  يےک يداپ ينہ َّللا جس نے آسمان اور زمبناؤں و یاور کو وال یَّللا کے سوا کس ياتم فرماؤ ک

 |1:11|سے نہ ہونا،  يںہے تم فرماؤ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے گردن رکھوں اور ہرگز شرک والوں م

 |1:11|قُل إِّنى أَخاُف إِن َعَصيُت َرّبى َعذاَب َيوٍم َعظيٍم 

 |1:11|کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے،  ینافرمان یاپنے رب ک يںتم فرماؤ اگر م



 |1:11|َمن ُيصَرف َعنُه َيوَمئٍِذ َفَقد َرِحَمُه ۚ َوٰذلَِك الَفوُز الُمبيُن 

 |1:11|ہے،  يابیکام یکھل يہیاور  ی،مہر ہوئ یجائے ضرور اس پر َّللا ک ياد يراس دن جس سے عذاب پھ

ُ بُِضرٍّ   |1:11|َفال كاِشَف لَُه إاِّل ُهَو ۖ َوإِن َيمَسسَك بَِخيٍر َفُھَو َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر َوإِن َيمَسسَك َّللاه

پہنچائے تو وہ  یاور اگر تجھے بھالئ يں،دور کرنے واال نہ یپہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئ یبرائ یاور اگر تجھے َّللا کوئ

 |1:11|سب کچھ کرسکتا ہے 

 |1:12|اِدِہ ۚ َوُهَو الَحكيُم الَخبيُر َوُهَو القاِهُر َفوَق ِعب

 |1:12|ہے حکمت واال خبردار،  یغالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہ یاور وہ

ُ ۖ َشھيٌد َبينى َوَبيَنُكم ۚ َوأوِحَى إِلَىه ٰهَذا القُرءاُن أِلُنِذَرُكم بِهِ  ِ ءالَِھًة أُخرٰى ۚ  َوَمن َبلََغ ۚ أَئِنه قُل أَىُّ َشءٍء أَكَبُر َشٰھَدًة ۖ قُِل َّللاه ُكم لََتشَھدوَن أَنه َمَع َّللاه

 |1:12|قُل ال أَشَھُد ۚ قُل إِنهما ُهَو إِٰلٌه ٰوِحٌد َوإِنهنى َبريٌء ِمّما ُتشِركوَن 

 یہوئ یوح یطر ف اس قر آ ن ک ی يراور م يںاور تم م يںتم فرماؤ کہ َّللا گواہ ہے مجھ م یکس ک یگواہ یتم فرماؤ سب سے بڑ

 يںتم فرماؤ کہ م يں،ہو کہ َّللا کے ساتھ اور خدا ہ يتےد یگواہ يہتم  ياڈراؤ ں اورجن جن کو پہنچے تو ک يںاس سے تمھ يںکہ مہے 

 |1:12|ٹھہراتے ہو  يکہوں ان سے جن کو تم شر يزارب يںمعبود ہے اور م یہ يککہ وہ تو ا ماؤتم فر يتاد يںنہ یگواہ يہ

 |1:12|َيعِرفوَنُه َكما َيعِرفوَن أَبناَءُهُم ۘ الهذيَن َخِسروا أَنفَُسُھم َفُھم ال ُيؤِمنوَن الهذيَن ءاَتيٰنُھُم الِكٰتَب 

 يمانوہ ا یڈال يںجان نقصان م یجنہوں نے اپن يںکو پہچانتے ہ يٹےاپنے ب يساج يںکو پہچانتے ہ یاس نب یجن کو ہم نے کتاب د

 |1:12|التے،  يںنہ

ِن افَترىٰ  لِموَن  َوَمن أَظلَُم ِممه
ٰ
ُه ال ُيفلُِح الّظ َب بِـٔاٰيتِِه ۗ إِنه ِ َكِذًبا أَو َكذه  |1:11|َعلَى َّللاه

 |1:11|گے،  يںظالم فالح نہ پائ يشکجھٹالئے، ب يتيںآ یاس ک يااور اس سے بڑه کر ظالم کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے 

 |1:11|يَن ُشَركاُؤُكُم الهذيَن ُكنُتم َتزُعموَن َوَيوَم َنحُشُرُهم َجميًعا ُثمه َنقوُل لِلهذيَن أَشَركوا أَ 



کرتے تھے،  یٰ جن کا تم دعو يکتمہارے وہ شر يںگے کہاں ہ يںگے پھر مشرکوں سے فرمائ يںاور جس دن ہم سب کو اٹھائ

|1:11| 

ِ َربِّنا ما ُكّنا ُمشِركيَن   |1:11|ُثمه لَم َتُكن فِتَنُتُھم إاِّل أَن قالوا َوَّللاه

 |1:11|قسم کہ ہم مشرک نہ تھے،  یاپنے رب َّللا ک يںکہ بولے ہم يہمگر  یکچھ بناوٹ نہ رہ یپھر ان ک

 |1:11|انُظر َكيَف َكَذبوا َعلٰى أَنفُِسِھم ۚ َوَضله َعنُھم ما كانوا َيفَتروَن 

 |1:11|بناتے تھے،  يںان سے جو بات يںجھوٹ باندها خود اپنے اوپر اور گم گئ يساک يکھود

ًة أَن َيفَقھوہُ َوفى ءاذانِِھم َوقًرا ۚ َوإِن َيَروا ُكله ءاَيٍة الَوِمنُھم   ُيؤِمنوا بِھا ۚ َحّتٰى إِذا جاءوَك ُيٰجِدلوَنَك َمن َيسَتِمُع إِلَيَك ۖ َوَجَعلنا َعلٰى قُلوبِِھم أَِكنه

ليَن   |1:11|َيقوُل الهذيَن َكَفروا إِن ٰهذا إاِّل أَٰسطيُر األَوه

اور ان  يںکہ اسے نہ سمجھ يںہ يےطرف کان لگاتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر غالف کرد یوہ ہے جو تمہار یکوئ يںاور ان م

تک کہ جب تمہارے حضور تم سے  يہاںگے  يںنہ الئ يمانتو ان پر ا يکھيںد ياںنشان یاور اگر سار( یروئ) ينٹٹ يںکے کانٹ م

 |1:11| يںداستان یوں کمگر اگل يںنہ تو يہ يںجھگڑتے حاضر ہوں تو کافر کہ

 |1:11|َوُهم َينَھوَن َعنُه َوَينـَٔوَن َعنُه ۖ َوإِن ُيھلِكوَن إاِّل أَنفَُسُھم َوما َيشُعروَن 

 |1:11| يں،شعور نہ يںاور انہ يںجان یکرتے مگر اپن يںاور بالک نہ يںاور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہ

نا َوَنكوَن ِمَن الُمؤِمنيَن َولَو َترٰى إِذ ُوقِفوا َعلَى ال َب بِـٔاٰيِت َربِّ  |1:11|ّناِر َفقالوا ٰيلَيَتنا ُنَردُّ َوال ُنَكذِّ

 یاور اپنے رب ک يںجائ يجےطرح ہم واپس بھ یگے کاش کس يںگے تو کہ يںجب وہ آگ پر کھڑے کئے جائ يکھوتم د یاور کبھ

 |1:11| يں،اور مسلمان ہوجائ يںنہ جھٹالئ يتيںآ

ُھم لَٰكِذبوَن َبل َبد  |1:12|ا لَُھم ما كانوا ُيخفوَن ِمن َقبُل ۖ َولَو ُرّدوا لَعادوا لِما ُنھوا َعنُه َوإِنه

 يشکگئے تھے اور ب يےجس سے منع ک يںکر یتو پھر وہ يںجائ يجےجو پہلے چھپاتے تھے اور اگر واپس بھ يابلکہ ان پر کھل گ

 |1:12| يں،وہ ضرور جھوٹے ہ



نيا َوما َنحُن بَِمبعوثيَن  َوقالوا إِن ِهىَ   |1:12|إاِّل َحياُتَنا الدُّ

 |1:12| يںاٹھنا نہ يںہے اور ہم یزندگ یک يادن یہمار يہیاور بولے وہ تو 

نا ۚ قاَل َفذوقُوا الَعذاَب بِما كُ  ِھم ۚ قاَل أَلَيَس ٰهذا بِالَحقِّ ۚ قالوا َبلٰى َوَربِّ  |1:12|كفُروَن نُتم تَ َولَو َترٰى إِذ ُوقِفوا َعلٰى َربِّ

اپنے  يںہم يں،نہ يوںگے ک يںکہ يںحق نہ يہ ياگے، فرمائے گا ک يںجائ يےجب اپنے رب کے حضور کھڑے ک يکھوتم د یاور کبھ

 |1:12|قسم، فرمائے گا تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا،  یرب ک

ِ ۖ َحّتٰى إِذا جاَءتُھمُ  بوا بِلِقاِء َّللاه طنا فيھا َوُهم َيحِملوَن أَوزاَرُهم َعلٰى ُظھوِرِهم ۚ أاَل  َقد َخِسَر الهذيَن َكذه الّساَعُة َبغَتًة قالوا ٰيَحسَرَتنا َعلٰى ما َفره

 |1:11|ساَء ما َيِزروَن 

بولے ہائے افسوس  یاچانک آگئ يامتتک کہ جب ان پر ق يہاں يا،رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار ک يںہار م يشکب

ارے کتنا بُرا بوجھ اٹھائے  يںپر الدے ہوئے ہ يٹھپ یاور وہ اپنے بوجھ اپن ی،ک يرہم نے تقص يںپر کہ اس کے ماننے مہمارا اس 

 |1:11| يںہوئے ہ

نيا إاِّل لَِعٌب َولَھٌو ۖ َولَلّداُر الءاِخَرةُ َخيٌر لِلهذيَن َيتهقوَن ۗ أََفال َتعقِلوَن   |1:11|َوَما الَحيٰوةُ الدُّ

 |1:11| يں،سمجھ نہ يںتمہ ياتو ک يںپچھال گھر بھال ان کے لئے جو ڈرتے ہ يشککود اور ب يلمگر کھ يںنہ یزندگ یک يااور دن

ِ َيجَحدو لِميَن بِـٔاٰيِت َّللاه
ٰ
بوَنَك َوٰلِكنه الّظ ُه لََيحُزُنَك الهذى َيقولوَن ۖ َفإِنهُھم ال ُيَكذِّ  |1:11|َن َقد َنعلَُم إِنه

سے انکار  يتوںآ یجھٹالتے بلکہ ظالم َّللا ک يںنہ يںتو وہ تمہ يںکہہ رہے ہ يہہے وہ بات جو  يتیرنج د يںمہمعلوم ہے کہ ت يںہم

 |1:11| يںکرتے ہ

 ِ َل لَِكلِٰمِت َّللاه بوا َوأوذوا َحّتٰى أَتٰىُھم َنصُرنا ۚ َوال ُمَبدِّ َبت ُرُسٌل ِمن َقبلَِك َفَصَبروا َعلٰى ما ُكذِّ د جاَءَك ِمن َنَبإِ۟ي الُمرَسليَن  ۚ َولَقَ َولََقد ُكذِّ

|1:11| 

 یمدد آئ یہمار يںتک کہ انہ يہاںپانے پر  يذائيںاس جھٹالنے اور ا يااور تم سے پہلے رسول جھٹالئے گئے تو انہوں نے صبر ک

 |1:11| يںہ يںچک یآ ہ يںخبر یاور تمہارے پاس رسولوں ک يںنہ یبدلنے واال کوئ يںبات یاور َّللا ک



ماِء َفَتأتَِيُھم بِـٔاَيةٍ  َوإِن كانَ  ُ لََجَمَعُھم َعلَى الھُدٰى ۚ َكُبَر َعلَيَك إِعراُضھُم َفإِِن اسَتَطعَت أَن َتبَتِغَى َنَفًقا فِى األَرِض أَو ُسلهًما فِى السه  ۚ َولَو شاَء َّللاه

 |1:11|َفال َتكوَننه ِمَن الٰجِھليَن 

پھر  ينہز يںآسمان م ياسرنگ تالش کرلو  یکوئ يںم ينتم پر شاق گزرا ہے تو اگر تم سے ہوسکے تو زم يرنااور اگر ان کا منہ پھ

 |1:11|تو اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن،  يتاپر اکٹھا کرد يتہدا يںلے آؤ اور َّللا چاہتا تو انہ ینشان يےان کے ل

ُ ُثمه إِلَيِه ُيرَجعوَن ۞ إِنهما َيسَتجيُب الهذيَن َيسَمعوَن ۘ َوالَموتٰى   |1:11|َيبَعُثُھُم َّللاه

 |1:11|گے  يںطرف ہانکے جائ یاور ان مردہ دلوں کو َّللا اٹھائے گا پھر اس ک يںجو سنتے ہ يںہ یمانتے تو وہ

َل ءاَيًة وَ  َ قاِدٌر َعلٰى أَن ُيَنزِّ ِه ۚ قُل إِنه َّللاه َل َعلَيِه ءاَيٌة ِمن َربِّ  |1:11|ٰلِكنه أَكَثَرُهم ال َيعلَموَن َوقالوا لَوال ُنزِّ

 يںان م يکناتارے ل ینشان یطرف سے تم فرماؤ کہ َّللا قادر ہے کہ کوئ یان کے رب ک ینہ اتر يوںک ینشان یاور بولے ان پر کوئ

 |1:11| يںجاہل ہ( بالکل)بہت نرے 

ٍة فِى األَرِض َوال ٰطئٍِر َيطيُر بَِجناَحيِه إاِّل  طنا فِى الِكٰتِب ِمن َشءٍء ۚ ُثمه إِلٰى َربِِّھم ُيحَشروَن َوما ِمن دابه  |1:12|أَُمٌم أَمثالُُكم ۚ ما َفره

کچھ اٹھا  يںہم نے اس کتاب م يںاُمت يسیپرند کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے مگر تم ج یچلنے واال اور نہ کوئ يںم ينزم یکوئ يںاور نہ

 |1:12|ے گ يںطرف اٹھائے جائ ینہ رکھا پھر اپنے رب ک

ُ ُيضلِلُه َوَمن َيَشأ َيجَعلُه َعلٰى ِصٰرطٍ  لُٰمِت ۗ َمن َيَشإِ َّللاه بوا بِـٔاٰيتِنا ُصمٌّ َوُبكٌم فِى الظُّ  |1:12|ُمسَتقيٍم  َوالهذيَن َكذه

 يدهےَّللا جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے س يںم يروںانده يںبہرے اور گونگے ہ يںجھٹالئ يتيںآ یاور جنہوں نے ہمار

 |1:12|راستہ ڈال دے 

ِ َتدعوَن إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن  ِ أَو أََتتُكُم الّساَعُة أََغيَر َّللاه  |1:12|قُل أََرَءيَتُكم إِن أَتٰىُكم َعذاُب َّللاه

 |1:12|و اور کو پکارو گے اگر سچے ہ یَّللا کے سوا کس ياقائم ہو ک يامتق ياتم فرماؤ بھال بتاؤ تو اگر تم پر َّللا کا عذاب آئے 

 |1:11|َبل إِّياہُ َتدعوَن َفَيكِشُف ما َتدعوَن إِلَيِه إِن شاَء َوَتنَسوَن ما ُتشِركوَن 



 |1:11|کو بھول جاؤ گے  يکوںکو پکارو گے تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھالے اور شر یبلکہ اس

عوَن َولََقد أَرَسلنا إِلٰى أَُمٍم ِمن َقبلَِك َفأََخذٰنھُم بِا ّراِء لََعلهُھم َيَتَضره  |1:11|لَبأساِء َوالضه

 يںطرح گڑگڑائ یسے پکڑا کہ وہ کس يفاور تکل یسخت يںتو انہ يجےطرف رسول بھ یاُمتوں ک یہم نے تم سے پہل يشکاور ب

|1:11| 

َن لَُھُم الشهيٰطنُ  عوا َوٰلِكن َقَست قُلوُبُھم َوَزيه  |1:11|ما كانوا َيعَملوَن  َفلَوال إِذ جاَءُهم َبأُسنا َتَضره

 ینے ان کے کام ان ک يطانان کے دل تو سخت ہوگئے اور ش يکنتو گڑگڑائے ہوتے ل يانہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آ يوںتو ک

 |1:11|بھلے کر دکھائے،  يںنگاہ م

 |1:11|ِرحوا بِما أوتوا أََخذٰنھُم َبغَتًة َفإِذا ُهم ُمبلِسوَن َفلَّما َنسوا ما ُذكِّروا بِِه َفَتحنا َعلَيِھم أَبٰوَب ُكلِّ َشءٍء َحّتٰى إِذا فَ 

تک کہ جب خوش  يہاں يےکے دروازے کھول د يزہم نے ان پر ہر چ يںتھ يںگئ یان کو ک يحتيںجو نص ياپھر جب انہوں نے بھال د

 |1:11|اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے،  ياپکڑل يںمال تو ہم نے اچانک انہ يںہوئے اس پر جو انہ

ِ َربِّ الٰعلَميَن   |1:11|َفقُِطَع دابُِر الَقوِم الهذيَن َظلَموا ۚ َوالَحمُد ّلِِله

 |1:11|سراہا َّللا رب سارے جہاں کا  ياںاور سب خوب یظالموں ک یگئ یتو جڑ کاٹ د

ُ َسمَعُكم َوأَبٰصَرُكم َوَخَتَم َعلٰى قُلوبُِكم َمن إِٰلٌه َغيرُ  ُف الءاٰيِت ُثمه ُهم َيصِدفوَن  قُل أََرَءيُتم إِن أََخَذ َّللاه ِ َيأتيُكم بِِه ۗ انُظر َكيَف ُنَصرِّ  |1:11|َّللاه

 يزيںچ يہ يںتم فرماؤ بھال بتاؤ تو اگر َّللا تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کردے تو َّللا سوا کون خدا ہے کہ تمہ

 |1:11| يں،ہ يتےل يروہ منہ پھ پھر يںکرتے ہ يانب يتيںہم کس کس رنگ سے آ يکھوالدے د

لِموَن 
ٰ
ِ َبغَتًة أَو َجھَرًة َهل ُيھلَُك إاِله الَقوُم الّظ  |1:11|قُل أََرَءيَتُكم إِن أَتٰىُكم َعذاُب َّللاه

 |1:11|کھلم کھال تو کون تباہ ہوگا سوا ظالموں کے  ياتم فرماؤ بھال بتاؤ تو اگر تم پر َّللا کا عذاب آئے اچانک 



 |1:12|ُل الُمرَسليَن إاِّل ُمَبشِّريَن َوُمنِذريَن ۖ َفَمن ءاَمَن َوأَصلََح َفال َخوٌف َعلَيِھم َوال ُهم َيحَزنوَن َوما ُنرسِ 

نہ کچھ غم،  يشہالئے اور سنورے ان کو نہ کچھ اند يماناور ڈر سناتے تو جو ا یرسولوں کو مگر خوش يجتےبھ يںاور ہم نہ

|1:12| 

بوا بِـٔ 
ُھُم الَعذاُب بِما كانوا َيفُسقوَن َوالهذيَن َكذه  |1:12|اٰيتِنا َيَمسُّ

 |1:12|کا،  یبے حکم یعذاب پہنچے گا بدلہ ان ک يںانہ يںجھٹالئ يتيںآ یاور جنہوں نے ہمار

بُِع إاِّل  ِ َوال أَعلَُم الَغيَب َوال أَقوُل لَُكم إِّنى َملٌَك ۖ إِن أَته  ما يوحٰى إِلَىه ۚ قُل َهل َيسَتِوى األَعمٰى َوالَبصيُر ۚ أََفال قُل ال أَقوُل لَُكم ِعندى َخزائُِن َّللاه

روَن   |1:12|َتَتَفكه

 يہہوں اور نہ تم سے  يتاجان ل يبآپ غ يںکہوں کہ م يہاور نہ  يںپاس َّللا کے خزانے ہ يرےکہتا م يںتم سے نہ يںتم فرمادو م

رے  ياگے اندهے اور انکھ يںبرابر ہو جائ ياہے تم فر ماؤ ک یآت یکا تا بع ہوں جو مجھے وح یتو اس يںفرشتہ ہوں م يںکہوں کہ م

| ،کرتے يںتم غور نہ ياتو ک 6 : 5 0 | 

ِھم ۙ لَيَس لَھُم ِمن دونِِه َولِىٌّ َوال َشفيٌع لََعلهُھم َيتهقونَ   |1:11| َوأَنِذر بِِه الهذيَن َيخافوَن أَن ُيحَشروا إِلٰى َربِّ

ہو نہ  يتیحما یکہ َّللا کے سوا نہ ان کا کوئ يںاٹھائے جائ يوںطرف  یخوف ہو کہ اپنے رب ک يںڈراؤ جنہ يںقرآن سے انہ اور اس

 |1:11| يںہوجائ يزگارپر کہ وہ پرہ يداس ام یسفارش یکوئ

ُھم بِالَغدٰوِة َوالَعِشىِّ ُيريدوَن َوجَھُه ۖ ما َعلَيَك  ِمن ِحسابِِھم ِمن َشءٍء َوما ِمن ِحسابَِك َعلَيِھم ِمن َشءٍء َفَتطُرَدُهم َوال َتطُرِد الهذيَن َيدعوَن َربه

لِميَن 
ٰ
 |1:11|َفَتكوَن ِمَن الّظ

اور ان  يںرضا چاہتے تم پر ان کے حساب سے کچھ نہ یصبح اور شام اس ک يںجو اپنے رب کو پکارتے ہ يںاور دور نہ کرو انہ

 |1:11|ہے  يدکام انصاف سے بع يہدور کرو تو  تم يںپھر انہ يںپر تمہارے حساب سے کچھ نہ

ُ بِأَعلََم بِالشّٰ  ُ َعلَيِھم ِمن َبينِنا ۗ أَلَيَس َّللاه  |1:11|ِكريَن َوَكٰذلَِك َفَتّنا َبعَضُھم بَِبعٍض لَِيقولوا أَٰهُؤالِء َمنه َّللاه

جن پر َّللا  يںہ يہ ياک يںکر کہ يکھکہ مالدار کافر محتاج مسلمانوں کو د يادوسرے کے لئے فتنہ بنا يکا يںہم نے ان م يونہیاور 

 |1:11|جانتا حق ماننے والوں کو،  يںَّللا خوب نہ ياسے ک يںہم م يانے احسان ک



حَمَة ۖ أَ  ُكم َعلٰى َنفِسِه الره ُه َوإِذا جاَءَك الهذيَن ُيؤِمنوَن بِـٔاٰيتِنا َفقُل َسٰلٌم َعلَيُكم ۖ َكَتَب َربُّ ُه َمن َعِمَل ِمنُكم سوًءا بَِجٰھلٍَة ُثمه تاَب ِمن َبعِدِہ َوأَصلََح َفأَنه نه

 |1:11|َغفوٌر َرحيٌم 

تو ان سے فرماؤ تم پر سالم تمہارے رب نے اپنے ذمہ  يںالتے ہ يمانپر ا يتوںآ یاور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہمار

پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو  يٹھےکر ب یسے کچھ برائ ینادان یوئجو ک يںہے کہ تم م یکرم پر رحمت الزم کرل

| َّللا بخشنے واال مہربان ہے، يشکب 6 : 5 4 | 

ُل الءاٰيِت َولَِتسَتبيَن َسبيُل الُمجِرميَن   |1:11|َوَكٰذلَِك ُنَفصِّ

 |1:11|ظاہر ہوجائے  کہ مجرموں کا راستہ يےاور اس ل يںفرماتے ہ يانکو مفصل ب يتوںطرح ہم آ یاور اس

بُِع أَهواَءُكم ۙ َقد َضلَلُت إًِذا َوما أَن۠ا مِ  ِ ۚ قُل ال أَته  |1:11|َن الُمھَتديَن قُل إِّنى ُنھيُت أَن أَعُبَد الهذيَن َتدعوَن ِمن دوِن َّللاه

 يوںچلتا  يںخواہشوں پر نہ یمہارت يںپوجوں جن کو تم َّللا کے سوا پوجتے ہو تم فرماؤ م يںہے کہ انہ ياگ ياتم فرماؤ مجھے منع ک

 |1:11|بہک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں،  يںہو تو م

ِ ۖ َيقُصُّ ا بُتم بِِه ۚ ما ِعندى ما َتسَتعِجلوَن بِِه ۚ إِِن الُحكُم إاِّل ّلِِله َنٍة ِمن َرّبى َوَكذه  |1:11|لَحقه ۖ َوُهَو َخيُر الٰفِصليَن قُل إِّنى َعلٰى َبيِّ

مچارہے  یتم جلد یجس ک يںپاس نہ يرےپر ہوں اور تم اسے جھٹالتے ہو م يلطرف سے روشن دل یتو اپنے رب ک يںتم فرماؤ م

 |1:11|کرنے واال،  يصلہمگر َّللا کا وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر ف يںہو حکم نہ

لِميَن قُل لَو أَنه ِعندى ما َتسَتعِجلوَن بِِه لَقُِضَى األَمُر َبينى َوَبيَنُكم ۗ وَ 
ٰ
ُ أَعلَُم بِالّظ  |1:12|َّللاه

کام ختم ہوچکا ہوتا اور َّللا خوب جانتا ہے  يںتم م يںکررہے ہو تو مجھ م یتم جلد یجس ک يزوہ چ یپاس ہوت يرےتم فرماؤ اگر م

 |1:12|ستمگاروں کو، 

ٍة فى ُظلُٰمِت األَرِض َوال َرطٍب ۞ َوِعنَدہُ َمفاتُِح الَغيِب ال َيعلَُمھا إاِّل ُهَو ۚ َوَيعلَُم ما فِى الَبرِّ وَ  الَبحِر ۚ َوما َتسقُُط ِمن َوَرَقٍة إاِّل َيعلَُمھا َوال َحبه

 |1:12|َوال يابٍِس إاِّل فى ِكٰتٍب ُمبيٍن 

ہے، اور جو پّتا گرتا ہے وہ  يںم یاور تر یجانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشک یوہ يںانہ یک يبغ ياںکنج يںکے پاس ہ یاور اس

لکھا نہ ہو  يںروشن کتاب م يکتر اور نہ خشک جو ا یاور نہ کوئ يںم يريوںانده یک ينزم يںدانہ نہ یے جانتا ہے اور کوئاس

|1:12| 



ى ۖ ُثمه  ُئُكم بِما ُكنُتم َتعَملوَن  إِلَيِه َمرجِ َوُهَو الهذى َيَتَوفّٰىُكم بِالهيِل َوَيعلَُم ما َجَرحُتم بِالنهھاِر ُثمه َيبَعُثُكم فيِه لُِيقضٰى أََجٌل ُمَسّمً  |1:12|ُعُكم ُثمه ُيَنبِّ

اٹھاتا ہے کہ  يںدن م يںکماؤ پھر تمہ يںقبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن م يںروح یہے جو رات کو تمہار یاور وہ

 |1:12|طرف پھرنا ہے پھر وہ بتادے گا جو کچھ تم کرتے تھے،  یک یہو پھر اس یپور يعادم یہوئ یٹھہرائ

طوَن  َوُهَو القاِهُر َفوَق ِعباِدِہ ۖ َوُيرِسُل َعلَيُكم َحَفَظًة َحّتٰى إِذا جاَء أََحَدُكُم الَموُت َتَوفهتُه ُرُسلُنا َوُهم ال  |1:11|ُيَفرِّ

 ہے ہمارے فرشتے اس یکو موت آت یکس يںتک کہ جب تم م يہاںہے  يجتاغالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھ یاور وہ

 |1:11|کرتے  يںاور وہ قصور نہ يںروح قبض کرتے ہ یک

ِ َمولٰىُھُم الَحقِّ ۚ أاَل لَُه الُحكُم َوُهَو أَسَرُع الٰحِسبيَن   |1:11|ُثمه ُرّدوا إِلَى َّللاه

 |1:11|کا حکم اور وہ سب سے جلد حساب کرنے واال  یطرف سنتا ہے اس یَّللا ک یٰ اپنے سچے مول يںجاتے ہ يرےپھر پھ

ًعا َوُخفَيًة لَئِن أَنجٰىنا ِمن ٰهِذِہ لََنكوَننه ِمَن الشّٰ  قُل  |1:11|ِكريَن َمن ُيَنّجيُكم ِمن ُظلُٰمِت الَبرِّ َوالَبحِر َتدعوَنُه َتَضرُّ

 ںيآفتوں سے جسے پکارتے ہو ِگڑ ِگڑا کر اور آہستہ کہ اگر وہ ہم یک ياہے جنگل اور در يتانجات د يںتم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہ

 |1:11|گے  يںاس سے بچاوے تو ہم ضرور احسان مان

ُ ُيَنّجيُكم ِمنھا َوِمن ُكلِّ َكرٍب ُثمه أَنُتم ُتشِركوَن   |1:11|قُِل َّللاه

 |1:11|ٹھہراتے ہو  يکسے پھر تم شر ينیہے اس سے اور ہر بے چ يتانجات د يںتم فرماؤ َّللا تمہ

ُف  قُل ُهَو القاِدُر َعلٰى أَن َيبَعَث َعلَيُكم َعذاًبا ِمن َفوقُِكم أَو ِمن َتحِت أَرُجلُِكم أَو َيلبَِسُكم ِشَيًعا َوُيذيَق َبعَضُكم َبأَس َبعٍض ۗ انُظر َكيَف ُنَصرِّ

 |1:11|الءاٰيِت لََعلهُھم َيفَقھوَن 

بھڑا دے مختلف  يںتمہ ياسے ( يچےن)تمہارے پاؤں کے تلے  ياتمہارے اوپر سے  يجےتم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھ

ان کو  يںکہ کہ يںکرتے ہ يانب يتيںطرح طرح سے آ يونکرہم ک يکھوچکھائے، د یسخت یکو دوسرے ک يکگروہ کرکے اور ا

 |1:11|سمجھ ہو 

َب بِِه َقوُمَك َوُهَو الَحقُّ ۚ قُل لَسُت َعلَيُكم بَِوكيٍل 
 |1:11|َوَكذه



 |1:11| يںنہ( یٰ حاکِم اعل)تم پر کچھ کڑوڑا  يںفرماؤ م حق ہے، تم يہیقوم نے اور  یتمہار يااور اسے جھٹال

 |1:11|لُِكلِّ َنَبإٍ ُمسَتَقرٌّ ۚ َوَسوَف َتعلَموَن 

 |1:11|جان جاؤ گے  يبوقت مقرر ہے اور عنقر يککا ا يزہر چ

كرٰى َمَع الَقوِم  َوإِذا َرأَيَت الهذيَن َيخوضوَن فى ءاٰيتِنا َفأَعِرض َعنُھم َحّتٰى َيخوضوا فى َحديٍث َغيِرِہ ۚ َوإِّما ُينِسَينهَك الشهيٰطُن َفال َتقُعد َبعَد الذِّ

لِميَن 
ٰ
 |1:12|الّظ

اور  يں،پڑ يںلے جب تک اور بات م يرتو ان سے منہ پھ يںپڑتے ہ يںم يتوںآ یجو ہمار يکھےد يںجب تو انہ! اور اے سننے والے

 |1:12| يٹھ،پاس نہ بآئے پر ظالموں کے  يادبھالوے تو  يطانتجھے ش يںجو کہ

 |1:12|َوما َعلَى الهذيَن َيتهقوَن ِمن ِحسابِِھم ِمن َشءٍء َوٰلِكن ِذكرٰى لََعلهھُم َيتهقوَن 

 |1:12| يںوہ باز آئ يدشا يناد يحتہاں نص يںگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہ يزاور پرہ

َخذوا ديَنُھم لَِعًبا َولَھًوا  ِ َولِىٌّ َوال َشفيعٌ َوَذِر الهذيَن اته ر بِِه أَن ُتبَسَل َنفٌس بِما َكَسَبت لَيَس لَھا ِمن دوِن َّللاه نيا ۚ َوَذكِّ تُھُم الَحيٰوةُ الدُّ  َوإِن َتعِدل َوَغره

 |1:12|ا كانوا َيكفُروَن ُكله َعدٍل ال ُيؤَخذ ِمنھا ۗ أُوٰلئَِك الهذيَن أُبِسلوا بِما َكَسبوا ۖ لَھُم َشراٌب ِمن َحميٍم َوَعذاٌب أَليٌم بِم

دو کہ  يحتاور قرآن سے نص ياد يبنے فر یزندگان یک يادن يںاور انہ يابنا ل يلکھ یہنس يناور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا د

اور اگر اپنے عوض سارے بدلے  یہو نہ سفارش يتیحما ینہ جائے َّللا کے سوا نہ اس کا کوئ یجان اپنے کئے پر پکڑ یکوئ يںکہ

اور درد ناک عذاب بدلہ ان کے کفر  یکا کھولتا پان ينےپ يںپر پکڑے گئے انہ يےوہ جو اپنے ک يںہ يہ يںجائ يےتو اس سے نہ لدے 

 |1:12|کا، 

ُ َكالهِذى ا نا َوُنَردُّ َعلٰى أَعقابِنا َبعَد إِذ َهدٰىَنا َّللاه ِ ما ال َينَفُعنا َوال َيُضرُّ تُه الشهٰيطيُن فِى األَرِض َحيراَن لَُه أَصٰحٌب سَتھوَ قُل أََندعوا ِمن دوِن َّللاه

ِ ُهَو الُھدٰى ۖ َوأُِمرنا لُِنسلَِم لَِربِّ الٰعلَميَن   |1:11|َيدعوَنُه إِلَى الھَُدى ائتِنا ۗ قُل إِنه ُهَدى َّللاه

 يںبعد اس کے کہ َّللا نے ہم يںجائ يےجو ہمارا نہ بھال کرے نہ بُرا اور الٹے پاؤں پلٹا د يںہم َّللا کے سوا اس کو پوج ياتم فرماؤ ک

کہ  يںطرف بال رہے ہ یاسے راہ ک يقہے اس کے رف يرانح یراہ بھالد يںم يننے زم يطانطرح جسے ش یاس ک یراہ دکھائ

جو رب ہے سارے جہان  يںگردن رکھ د يےحکم ہے کہ ہم اس کے ل يںہے اور ہم يتہدا يتہدا یک یادهر آ، تم فرماؤ کہ َّللا ہ

|1:11| 



لٰوَة َواتهقوہُ ۚ َوُهَو الهذى إِلَيِه ُتحَشروَن   |1:11|َوأَن أَقيُموا الصه

 |1:11|طرف اٹھنا ہے،  یہے جس ک یکہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہ يہاور 

ٰمٰوِت َواألَرَض بِالَحقِّ ۖ َوَيوَم َيقوُل ُكن َفَيكوُن ۚ َقولُُه الَحقُّ  ٰھَدِة ۚ َوُهَو  َۚوُهَو الهذى َخلََق السه  َولَُه الُملُك َيوَم ُينَفُخ فِى الّصوِر ۚ ٰعلُِم الَغيِب َوالشه

 |1:11|الَحكيُم الَخبيُر 

بات  یاس ک ی،کو کہے گا ہو جا وہ فوراً ہوجائے گ يزہر چ یبنائے اور جس دن فنا ہوئ يکٹھ ينہے جس نے آسمان و زم یاور وہ

حکمت واال  یصور پھونکا جائے گا ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے واال، اور وہسلطنت ہے جس دن  یک یہے، اور اس یسچ

 |1:11|خبردار، 

 |1:11|۞ َوإِذ قاَل إِبٰرهيُم أِلَبيِه ءاَزَر أََتتهِخُذ أَصناًما ءالَِھًة ۖ إِّنى أَرٰىَك َوَقوَمَك فى َضٰلٍل ُمبيٍن 

 یقوم کو کھل یاور تمہار يںتمہ يںم يشکبتوں کو خدا بناتے ہو، ب تم يانے اپنے باپ آزر سے کہا، ک يمکرو جب ابراہ ياداور 

 |1:11|پاتا ہوں  يںم یگمراہ

ٰمٰوِت َواألَرِض َولَِيكوَن ِمَن الموقِنيَن   |1:11|َوَكٰذلَِك ُنرى إِبٰرهيَم َملَكوَت السه

ہوجائے  يںوالوں م يقينال ينکہ وہ ع يےاور اس ل یک ينآسمانوں اور زم یبادشاہ یسار يںکو دکھاتے ہ يمطرح ہم ابراہ یاور اس

|1:11| 

 |1:11|َفلَّما َجنه َعلَيِه الهيُل َرءا َكوَكًبا ۖ قاَل ٰهذا َرّبى ۖ َفلَّما أََفَل قاَل ال أُِحبُّ الءافِليَن 

 يںبولے مجھے خوش نہ يارب ٹھہراتے ہو پھر جب وہ ڈوب گ يرابولے اسے م يکھاتارا د يکا ياآ يراپھر جب ان پر رات کا انده

 |1:11|آتے ڈوبنے والے، 

 |1:11|يَن َفلَّما َرَءا الَقَمَر باِزًغا قاَل ٰهذا َرّبى ۖ َفلَّما أََفَل قاَل لَئِن لَم َيھِدنى َرّبى أَلَكوَننه ِمَن الَقوِم الّضالّ 

 یبھ يںنہ کرتا تو م يترب ہدا يرامجھے م کہا اگر يارب بتاتے ہو پھر جب وہ ڈوب گ يرابولے اسے م يکھاپھر جب چاند چمکتا د

 |1:11|ہوتا  يںگمراہوں م يںانہ



 |1:12|َفلَّما َرَءا الشهمَس باِزَغًة قاَل ٰهذا َرّبى ٰهذا أَكَبُر ۖ َفلَّما أََفلَت قاَل ٰيَقوِم إِّنى َبريٌء ِمّما ُتشِركوَن 

 يںکہا اے قوم م ياسب سے بڑا ہے، پھر جب وہ ڈوب گ تو ان يہرب کہتے ہو  يرابولے اسے م يکھاپھر جب سورج جگمگاتا د

 |1:12|ٹھہراتے ہو  يکتم شر يںسے جنہ يزوںہوں ان چ يزارب

ٰمٰوِت َواألَرَض َحنيًفا ۖ َوما أَن۠ا ِمَن الُمشِركيَن  ھُت َوجِھَى لِلهذى َفَطَر السه  |1:12|إِّنى َوجه

 |1:12| يں،نہ يںم ينمشرک يںکا ہوکر اور م یاس يکبنائے ا ينجس نے آسمان اور زم ياطرف ک ینے اپنا منہ اس ک يںم

ِ َوَقد َهدٰىِن ۚ َوال أَخاُف ما ُتشِركوَن بِِه إاِّل أَن َيشاَء َرّبى َشيـًٔ  ُه َقوُمُه ۚ قاَل أَُتٰحّجوّنى فِى َّللاه روَن َوحاجه ا ۗ َوِسَع َرّبى ُكله َشءٍء ِعلًما ۗ أََفال َتَتَذكه

|1:22| 

مجھ سے جھگڑتے ہو تو وہ مجھے راہ بتا چکا اور مجھے ان کا  يںَّللا کے بارے م ياکہا ک یقوم ان سے جھگڑے لگ یاور ان ک

 يحتتم نص ياہے، تو ک يطکو مح يزرب کا علم ہر چ يرےبات چاہے م یرب کوئ یہ يرابتاتے ہو ہاں جو م يکتم شر يںجنہ يںڈر نہ

 |1:22|مانتے  يںنہ

ل بِِه َعلَيُكم ُسلٰطًنا ۚ َفأَىُّ الَفريَقيِن أََحقُّ بِاألَمنِ َوَكيَف أَخاُف ما أَشرَ  ِ ما لَم ُيَنزِّ ُكم أَشَركُتم بِاّلِله  |1:21| ۖ إِن ُكنُتم َتعلَموَن كُتم َوال َتخافوَن أَنه

 یپر اس نے کوئتم  یجس ک يااس کو ٹھہرا يکڈرتے کہ تم نے َّللا کا شر يںڈروں اور تم نہ يونکرسے ک يکوںتمہارے شر يںاور م

 |1:21|سزا وار کون ہے اگر تم جانتے ہو،  يادہامان کا ز يںتو دونوں گروہوں م ی،سند نہ اتار

 |1:21|الهذيَن ءاَمنوا َولَم َيلبِسوا إيٰمَنُھم بُِظلٍم أُوٰلئَِك لَُھُم األَمُن َوُهم ُمھَتدوَن 

 |1:21| يں،راہ پر ہ یامان ہے اور وہ يےکے ل يںانہ ینہ ک يزشآم یناحق ک یکس يںم يمانالئے اور اپنے ا يمانوہ جو ا

ُتنا ءاَتيٰنھا إِبٰرهيَم َعلٰى َقوِمِه ۚ َنرَفُع َدَرٰجٍت َمن َنشاُء ۗ إِنه َربهَك َحكيٌم َعليٌم   |1:21|َوتِلَك ُحجه

تمہارا رب علم و  يشکب يںوں بلند کردرج يںہم جسے چاہ ی،قوم پر عطا فرمائ یکو اس ک يمہے کہ ہم نے ابراہ يلدل یہمار يہاور 

 |1:21|حکمت واال ہے 



تِِه داو يه َوُسلَيٰمَن َوأَّيوَب َويوُسَف َوموسٰى َوٰهروَن ۚ َوَكٰذلَِك َنجِزى  ۥدَ َوَوَهبنا لَُه إِسٰحَق َوَيعقوَب ۚ ُكاّلً َهَدينا ۚ َونوًحا َهَدينا ِمن َقبُل ۖ َوِمن ُذرِّ

 |1:21|الُمحِسنيَن 

 یاس ک يںاور م یاور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائ یان سب کو ہم نے راہ دکھائ يے،عطا ک يعقوباسحاق اور  يںانہ اور ہم نے

کو،  يکوکاروںن يںہ يتےبدلہ د یہ يسااور ہارون کو، اور ہم ا یٰ اور موس يوسفاور  يوباور ا يمانسے داؤد اور سل يںاوالد م

|1:21| 

لِحيَن َوَزَكِرّيا َوَيحيٰى َوعيسٰى   |1:21|َوإِلياَس ۖ ُكلٌّ ِمَن الّصٰ

 |1:21| يںسب ہمارے قرب کے الئق ہ يہکو  ياساور ال يسیٰ اور ع يحيیٰ اور  يااور زکر

لنا َعلَى الٰعلَميَن   |1:21|َوإِسٰمعيَل َوالَيَسَع َويوُنَس َولوًطا ۚ َوُكاّلً َفضه

 |1:21| ید يلتسب پر فض يںکو اس کے وقت م يکر ااور لوط کو، اور ہم نے ہ يونساور  يسعاور  يلاور اسماع

تِِھم َوإِخٰونِِھم ۖ َواجَتَبيٰنُھم َوَهَديٰنُھم إِلٰى ِصٰرٍط ُمسَتقيٍم  ّيٰ  |1:21|َوِمن ءابائِِھم َوُذرِّ

 |1:21| ی،راہ دکھائ يدهیاور س ياچن ل يںسے بعض کو اور ہم نے انہ يںم يوںاور کچھ ان کے باپ دادا اور اوالد اور بھائ

ِ َيھدى بِِه َمن َيشاُء ِمن ِعباِدِہ ۚ َولَو أَشَركوا لََحبَِط َعنُھم ما كانوا َيعَملوَن   |1:22|ٰذلَِك ُهَدى َّللاه

 |1:22|اکارت جاتا،  ياجسے چاہے دے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا ک يںہے کہ اپنے بندوں م يتہدا یَّللا ک يہ

لنا بِھا َقوًما لَيسوا بِھا بِٰكفِريَن أُوٰلئَِك الهذيَن ءاَتيٰنھُ  َة ۚ َفإِن َيكفُر بِھا ٰهُؤالِء َفَقد َوكه ُبوه  |1:22|ُم الِكٰتَب َوالُحكَم َوالنُّ

قوم لگا  يسیا يکا يلئےلوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس ک يہتو اگر  یجن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا ک يںہ يہ

 |1:22| يںنہ یہے جو انکار وال یرکھ

ُ ۖ َفبُِھدٰىُھُم اقَتِدہ ۗ قُل ال أَسـَٔلُُكم َعلَيِه أَجًرا ۖ إِن ُهَو إاِّل ِذكرٰى لِلٰعلَم  |1:22|يَن أُوٰلئَِك الهذيَن َهَدى َّللاه



مگر  يںنہ مانگتا وہ تو يںاجرت نہ یقرآن پر تم سے کوئ يںراہ چلو تم فرماؤ م یک يںتو تم انہ یک يتجن کو َّللا نے ہدا يںہ يہ

 |1:22|سارے جہان کو  يحتنص

ُ َعلٰى َبَشٍر ِمن َشءٍء ۗ قُل َمن أَنَزَل الِكٰتَب الهذى جاءَ  َ َحقه َقدِرِہ إِذ قالوا ما أَنَزَل َّللاه  بِِه موسٰى نوًرا َوُهًدى لِلّناِس ۖ َتجَعلوَنُه َوما َقَدُروا َّللاه

ُ ۖ ُثمه َذرُهم فى َخوِضِھم َيلَعبوَن َقراطيَس ُتبدوَنھا َوُتخفوَن َكثيًرا ۖ َوُعلِّ   |1:21|مُتم ما لَم َتعلَموا أَنُتم َوال ءاباُؤُكم ۖ قُِل َّللاه

وہ  یاتارا، تم فرماؤ کس نے اُتار يںپر کچھ نہ یآدم یجب بولے ا ّلِل نے کس یتھ يےچاہ يسیج یقدر نہ جان ینے َّللا ک يہوداور 

ظاہر کرتے ہو اور بہت سے  يےجس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنال يتہدا يےوں کے لاور لوگ یالئے تھے روشن یٰ کتاب جو موس

 یچھوڑ دو ان ک يںا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو، َّللا کہو پھر انہيوہ سکھا يںہو اور تمہ يتےچھپال

 |1:21| يلتاکھ يںانہ يںم يہودگیب

ُق الهذى َبيَن َيَديِه َولُِتنِذَر أُمه القُرٰى َوَمن َحولَھا ۚ َوالهذيَن ُيؤِمنوَن بِالءاِخَرِة ُيؤِمنوَن بِِه ۖ وَ َوٰهذا ِكٰتٌب أَنَزلٰنُه ُمباَرٌك  ُهم َعلٰى َصالتِِھم ُمَصدِّ

 |1:21|ُيحافِظوَن 

 يوںکہ تم ڈر سناؤ سب بست يےاور اس ل يںجو آگے تھ یان کتابوں ک یفرمات يقتصد یکتاب کہ ہم نے اُتار یہے برکت وال يہاور 

اور  يںالتے ہ يماناس کتاب پر ا يںالتے ہ يماناور جو آخرت پر ا يںاس کے گرد ہ يںسارے جہاں م یکے سردار کو اور جو کوئ

| يں،حفاظت کرتے ہ ینماز ک یاپن 6 : 9 2 | 

ِ َكِذًبا أَو قاَل أوِحَى إِلَىه َولَم ي ِن افَترٰى َعلَى َّللاه لِموَن فى َوَمن أَظلَُم ِممه
ٰ
ُ ۗ َولَو َترٰى إِِذ الّظ وَح إِلَيِه َشءٌء َوَمن قاَل َسأُنِزُل ِمثَل ما أَنَزَل َّللاه

ِ َغيَر الَحقِّ َوُكنتُ َغَمٰرِت الَموِت َوالَمٰلئَِكُة باِسطوا أَيديِھم أَخِرجوا أَنفَُسُكُم ۖ الَيوَم ُتجَزوَن َعذاَب الھوِن بِما ُكنُتم َتقولوَن عَ  م َعن ءاٰيتِِه لَى َّللاه

 |1:21|َتسَتكبِروَن 

 یاور جو کہے ابھ ینہ ہوئ یاور اسے کچھ وح یہوئ یکہے مجھے وح يااور اس سے بڑه کر ظالم کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے 

 يالتےاور فرشتے ہاتھ پھ يںہ يںم يوںسخت یجس وقت ظالم موت ک يکھوںتم د یَّللا نے اُتارا اور کبھ يساج يسااُتارتا ہوں ا يںم

 يتوںآ یجائے گا بدلہ اس کا کہ َّللا پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس ک ياکا عذاب د یخوار يں، آج تمہيںجان یکہ نکالو اپن يںہوئے ہ

 |1:21|سے تکبر کرتے، 

لٰنُكم َوراَء  ٍة َوَتَركُتم ما َخوه َل َمره ُھم فيُكم ُشَرٰكُؤ۟ا ۚ لََقد َولََقد ِجئُتمونا فُٰردٰى َكما َخلَقٰنُكم أَوه ُظھوِرُكم ۖ َوما َنرٰى َمَعُكم ُشَفعاَءُكُم الهذيَن َزَعمُتم أَنه

َع َبيَنُكم َوَضله َعنُكم ما ُكنُتم َتزُعموَن   |1:21|َتَقطه

ال و متاع ہم نے چھوڑ آئے جو م يچھےپ يٹھتھا اور پ ياک يدابار پ یپہل يںہم نے تمہ يساآئے ج يلےتم ہمارے پاس اک يشکاور ب

تمہارے آپس  يشکساجھا بتاتے تھے ب يںجن کا تم اپنے م يکھتےد يںکو نہ يوںتھا اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارش ياد يںتمہ

 |1:21|گئے جو دعوے کرتے تھے  اور تم سے یڈور کٹ گئ یک



َ فالُِق الَحبِّ َوالنهوٰى ۖ ُيخِرُج الَحىه ِمَن الَميِّ  ُ ۖ َفأَّنٰى ُتؤَفكوَن ۞ إِنه َّللاه ِت ِمَن الَحىِّ ۚ ٰذلُِكُم َّللاه  |1:21|ِت َوُمخِرُج الَميِّ

ہے َّللا تم کہاں  يہنے واال ہے زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے واال  يرکو چ یَّللا دانے اور گٹھل يشکب

 |1:21|اوندهے جاتے ہو 

 |1:21|َسَكًنا َوالشهمَس َوالَقَمَر ُحسباًنا ۚ ٰذلَِك َتقديُر الَعزيِز الَعليِم  فالُِق اإلِصباِح َوَجَعَل الهيلَ 

ہے ( ہوا ياسدها)سادها  يہاور سورج اور چاند کو حساب  يابنا ينچاک کرکے صبح نکالنے واال اور اس نے رات کو چ يکیتار

 |1:21|زبردست جاننے والے کا، 

لَنا الءاٰيِت لَِقوٍم َيعلَموَن َوُهَو الهذى َجَعَل لَُكُم النُّجو  |1:21|َم لَِتھَتدوا بِھا فى ُظلُٰمِت الَبرِّ َوالَبحِر ۗ َقد َفصه

 يانمفصل ب ياںہم نے نشان يں،م يروںکے انده یاور تر یتارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشک يےہے جس نے تمہارے ل یاور وہ

 |1:21| يے،علم والوں کے ل يںکرد

لَنا الءاٰيِت لَِقوٍم َيفَقھوَن َوُهَو الهذى   |1:22|أَنَشأَُكم ِمن َنفٍس ٰوِحَدٍة َفُمسَتَقرٌّ َوُمسَتوَدٌع ۗ َقد َفصه

 يانب يتيںہم نے مفصل آ يشکامانت رہنا ب يںٹھہرنا ہے اور کہ يںتمہ يںپھر کہ ياک يداجان سے پ يکہے جس نے تم کو ا یاور وہ

 |1:22| يے،سمجھ والوں کے ل يںکرد

ا ُمَتراَوهُ  ماِء ماًء َفأَخَرجنا بِِه َنباَت ُكلِّ َشءٍء َفأَخَرجنا ِمنُه َخِضًرا ُنخِرُج ِمنُه َحّبً ِكًبا َوِمَن النهخِل ِمن َطلِعھا قِنواٌن دانَِيٌة َو الهذى أَنَزَل ِمَن السه

ّماَن ُمشَتبًِھا َوَغيَر ُمَتٰشبٍِه ۗ  يتوَن َوالرُّ ٍت ِمن أَعناٍب َوالزه
 |1:22|انُظروا إِلٰى َثَمِرِہ إِذا أَثَمَر َوَينِعِه ۚ إِنه فى ٰذلُِكم َلءاٰيٍت لَِقوٍم ُيؤِمنوَن  َوَجّنٰ

 يںجس م یسبز یتو ہم نے اس سے نکال ینکال يزچ یاُتارا، تو ہم نے اس سے ہر اُگنے وال یہے جس نے آسمان سے پان یاور وہ

 يتونکھجور کے گابھے سے پاس پاس گچھے اور انگور کے باغ اور ز دوسرے پر چڑهے ہوئے اور يکا يںسے دانے نکالتے ہ

 يمانا يںہ ياںنشان يںاس م يشکجب پھلے اور اس کا پکنا ب يکھوں الگ، اس کا پھل ديبات م یملتے اور کس يںبات م یاور انار کس

 |1:22| يے،والوں کے ل

ِ ُشَركاَء الِجنه َوَخلََقھُم ۖ َوَخَرقوا لَ   |1:122|ُه َبنيَن َوَبٰنٍت بَِغيِر ِعلٍم ۚ ُسبٰحَنُه َوَتٰعلٰى َعّما َيِصفوَن َوَجَعلوا ّلِِله

اور  یجہالت سے، پاک يںگڑه ل يٹياںاور ب يٹےب يےاور اس کے ل يانے ان کو بنا یجنوں کو حاالنکہ اس ياٹھہرا يکاور َّللا کا شر

 |1:122|باتوں سے،  یہے اس کو ان ک یبرتر



ٰمٰوِت   |1:121|َواألَرِض ۖ أَّنٰى َيكوُن لَُه َولٌَد َولَم َتُكن لَُه ٰصِحَبٌة ۖ َوَخلََق ُكله َشءٍء ۖ َوُهَو بُِكلِّ َشءٍء َعليٌم َبديُع السه

 يزاور اس نے ہر چ يںعورت نہ یکا بنانے واال، اسکے بچہ کہاں سے ہو حاالنکہ اس ک يننمو نہ کے آسمانوں اور زم یبے کس

 |1:121|جانتا ہے،  اور وہ سب کچھ یک يداپ

ُكم ۖ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو ۖ ٰخلُِق ُكلِّ َشءٍء َفاعُبدوہُ ۚ َوُهَو َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َوكيٌل  ُ َربُّ  |1:121|ٰذلُِكُم َّللاه

پر نگہبان ہے  يزکا بنانے واال تو اسے پوجو وہ ہر چ يزہر چ يںنہ یبندگ یک یہے َّللا تمہارا رب اور اس کے سوا کس يہ

|1:121| 

 |1:121|ال ُتدِرُكُه األَبٰصُر َوُهَو ُيدِرُك األَبٰصَر ۖ َوُهَو اللهطيُف الَخبيُر 

 |1:121|ہے پورا باطن پورا خبردار،  یاور وہ يںہ يںاس کے احاطہ م يںاور سب آنکھ يںکرت يںاسے احاطہ نہ يںآنکھ

ُكم ۖ َفَمن أَبَصَر َفلَِنفِسِه ۖ وَ   |1:121|َمن َعِمَى َفَعلَيھا ۚ َوما أَن۠ا َعلَيُكم بَِحفيٍظ َقد جاَءُكم َبصائُِر ِمن َربِّ

تو اپنے بھلے کو اور جو اندها ہوا  يکھاطرف سے تو جس نے د یتمہارے رب ک يںآئ يليںدل یکھولنے وال يںتمہارے پاس آنکھ

 |1:121| يں،تم پر نگہبان نہ يںاپنے بُرے کو، اور م

ُف الءاٰيِت  َنُه لَِقوٍم َيعلَموَن َوَكٰذلَِك ُنَصرِّ  |1:121|َولَِيقولوا َدَرسَت َولُِنَبيِّ

کہ اسے علم  يےکہ تم تو پڑهے ہو اور اس ل يںکہ کافر بول اٹھ يےکرتے اور اس ل يانطرح طرح سے ب يتيںطرح آ یاور ہم اس

 |1:121| يں،والوں پر واضح کرد

بِع ما أوِحَى إِلَيَك ِمن َربَِّك ۖ ال إِٰلَه إاِّل   |1:121|ُهَو ۖ َوأَعِرض َعِن الُمشِركيَن  اته

لو  يراور مشرکوں سے منہ پھ يںمعبود نہ یہے اس کے سوا کوئ یہوت یطرف سے وح یتمہارے رب ک يںاس پر چلو جو تمہ

|1:121| 

ُ ما أَشَركوا ۗ َوما َجَعلٰنَك َعلَيِھم َحفيًظا ۖ َوما أَنَت َعلَيِھم بَِوكيٍل   |1:121|َولَو شاَء َّللاه



 |1:121| يں،نہ( یٰ حاکِم اعل)اور تم ان پر کڑوڑے  ياک يںان پر نگہبان نہ يںکرتے، اور ہم نے تمہ يںاور َّللا چاہتا تو وہ شرک نہ

ةٍ  ّنا لُِكلِّ أُمه َ َعدًوا بَِغيِر ِعلٍم ۗ َكٰذلَِك َزيه ِ َفَيُسبُّوا َّللاه ُئُھم بِما كانوا َيعَملوَن  َوال َتُسبُّوا الهذيَن َيدعوَن ِمن دوِن َّللاه ِھم َمرِجُعُھم َفُيَنبِّ َعَملَُھم ُثمه إِلٰى َربِّ

|1:122| 

 يونہیاور جہالت سے  يادتیگے ز يںکر یبے ادب يںشان م یکہ وہ َّللا ک يںنہ دو وہ جن کو وہ َّللا کے سوا پوجتے ہ یگال يںاور انہ

بتادے گا جو  يںطرف پھرنا ہے اور وہ انہ یاپنے رب ک يںپھر انہ يںہ يےاس کے عمل بھلے کرد يںنگاہ م یہم نے ہر اُمت ک

 |1:122|کرتے تھے، 

ِ ۖ َوما يُ  َما الءاٰيُت ِعنَد َّللاه ِ َجھَد أَيٰمنِِھم لَئِن جاَءتُھم ءاَيٌة لَُيؤِمُننه بِھا ۚ قُل إِنه  |1:122|شِعُرُكم أَنهھا إِذا جاَءت ال ُيؤِمنوَن َوأَقَسموا بِاّلِله

 يمانتو ضرور اس پر ا یآئ ینشان یکوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئ یپور يںاپنے حلف م یقسم کھائ یانہوں نے َّللا کاور 

 |1:122| ينگےنہ الئ يمانا يہتو  يںخبر کہ جب وہ آئ ياک يںاور تمہ يںتو َّللا کے پاس ہ ياںگے، م فرما دو کہ نشان يںالئ

ٍة َوَنَذُرُهم فى ُطغٰينِِھم َيعَمھوَن  َوُنَقلُِّب أَفـَِٔدَتُھم َوأَبٰصَرُهم َل َمره  |1:112|َكما لَم ُيؤِمنوا بِِه أَوه

 یسرکش یکہ اپن يںہ يتےچھوڑ د يںنہ الئے تھے اور انہ يمانبار ا یوہ پہل يساان کے دلوں اور آنکھوں کو ج يںہ يرديتےاور ہم پھ

 |1:112| يں،بھٹکا کر يںم

لنا إِلَي نا َنزه ُ ۞ َولَو أَنه َوٰلِكنه أَكَثَرُهم َيجَھلوَن ِھُم الَمٰلئَِكَة َوَكلهَمُھُم الَموتٰى َوَحَشرنا َعلَيِھم ُكله َشءٍء قُُباًل ما كانوا لُِيؤِمنوا إاِّل أَن َيشاَء َّللاه

|1:111| 

 يمانوہ ا یالتے جب بھان کے سامنے اٹھا  يزکرتے اور ہم ہر چ يںطرف فرشتے اُتارتے اور ان سے مردے بات یاور اگر ہم ان ک

 |1:111| يںبہت نرے جاہل ہ يںان م يکنکہ خدا چاہتا و ل يہالنے والے نہ تھے مگر 

ا َشٰيطيَن اإلِنِس َوالِجنِّ يوحى َبعُضھُم إِلٰى َبعٍض ُزخُرَف الَقوِل ُغروًرا ۚ وَ  َفَذرُهم َوما لَو شاَء َربَُّك ما َفَعلوہُ ۖ َوَكٰذلَِك َجَعلنا لُِكلِّ َنبِىٍّ َعُدّوً

 |1:111|َيفَتروَن 

ڈالتا ہے  يہدوسرے پر خف يکا يںکہ ان م يطانکے ش يںاور جنوں م يوںآدم يںہ يےکے دشمن ک یطرح ہم نے ہر نب یاور اس

 |1:111|بناوٹوں پر چھوڑ دو  یان ک يںنہ کرتے تو انہ يسابات دهوکے کو، اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ا یبناوٹ ک

 |1:111|لَيِه أَفـَِٔدةُ الهذيَن ال ُيؤِمنوَن بِالءاِخَرِة َولَِيرَضوہُ َولَِيقَتِرفوا ما ُهم ُمقَتِرفوَن َولَِتصغٰى إِ 



کمانا  يںجو انہ يںاور گناہ کمائ يںاور اسے پسند کر يںنہ يمانآخرت پر ا يںجنہ يںطرف ان کے دل جھک یکہ اس ک يےاور اس ل

 |1:111|ہے، 

ِ أَبَتغ ٌل مِ أََفَغيَر َّللاه ُه ُمَنزه اًل ۚ َوالهذيَن ءاَتيٰنُھُم الِكٰتَب َيعلَموَن أَنه ن َربَِّك بِالَحقِّ ۖ َفال َتكوَننه ِمَن الُممَتريَن ى َحَكًما َوُهَو الهذى أَنَزَل إِلَيُكُم الِكٰتَب ُمَفصه

|1:111| 

اور جنکو ہم نے کتاب  یطرف مفصل کتاب اُتار یہے جس نے تمہار یچاہوں اور وہ يصلہاور کا ف یکس يںَّللا کے سوا م ياتو ک

 |1:111|نہ ہو،  يںطرف سے سچ اترا ہے تو اے سننے والے تو ہر گز شک والوں م یرب ک يرےت يہکہ  يںوہ جانتے ہ ید

ميُع الَعليُم  َل لَِكلِٰمتِِه ۚ َوُهَو السه  |1:111|َوَتمهت َكلَِمُت َربَِّك ِصدًقا َوَعداًل ۚ ال ُمَبدِّ

 |1:111|ہے سنتا جانتا،  یاور وہ يںبدلنے واال نہ یباتوں کا کوئ یاس ک يںبات سچ اور انصاف م یرب ک يرےہے ت یپور اور

نه َوإِن ُهم إاِّل َيخُرصوَن  بِعوَن إاِله الظه ِ ۚ إِن َيته  |1:111|َوإِن ُتِطع أَكَثَر َمن فِى األَرِض ُيِضلّوَك َعن َسبيِل َّللاه

وہ صرف گمان کے  يں،راہ سے بہکا د یکہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے َّللا ک يںاکثر وہ ہ يںم ينے زماور اے سننے وال

 |1:111| يںدوڑاتے ہ( فضول اندازے) يںاٹکل یاور نر يںہ يچھےپ

 |1:111|إِنه َربهَك ُهَو أَعلَُم َمن َيِضلُّ َعن َسبيلِِه ۖ َوُهَو أَعلَُم بِالُمھَتديَن 

 |1:111|والوں کو،  يتراہ سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدا یانتا ہے کہ کون بہکا اس کرب خوب ج يرات

ِ َعلَيِه إِن ُكنُتم بِـٔاٰيتِِه ُمؤِمنيَن   |1:112|َفُكلوا ِمّما ُذِكَر اسُم َّللاه

 |1:112|مانتے ہو،  يتيںآ یاگر تم اسک ياگ ياسے جس پر َّللا کا نام ل يںتو کھاؤ اسم

َم َعلَيُكم إاِّل َما اضُطِررُتم إِلَيِه ۗ َوإِنه َكثَوما لَُكم أاَّل  َل لَُكم ما َحره ِ َعلَيِه َوَقد َفصه يًرا لَُيِضلّوَن بِأَهوائِِھم بَِغيِر ِعلٍم ۗ إِنه َتأُكلوا ِمّما ُذِكَر اسُم َّللاه

 |1:112|َربهَك ُهَو أَعلَُم بِالُمعَتديَن 



کرچکا جو کچھ تم پر حرام ہوا مگر جب  يانوہ تم سے مفصل ب ياگ يااؤ جس پر َّللا کا نام لسے نہ کھ يںہوا کہ اس م ياک يںاور تمہ

رب حد سے بڑهنے  يرات يشکبے جانے ب يںخواہشوں سے گمراہ کرتے ہ یاپن يرےبہت يشکہو اور ب یاس سے مجبور يںتمہ

 |1:112|والوں کو خوب جانتا ہے، 

 |1:112|إِنه الهذيَن َيكِسبوَن اإلِثَم َسُيجَزوَن بِما كانوا َيقَتِرفوَن َوَذروا ٰظِھَر اإلِثِم َوباِطَنُه ۚ 

 |1:112|گے،  يںسزا پائ یک یکمائ یاپن يبعنقر يںاور چھوڑ دو کھال اور چھپا گناہ، وہ جو گناہ کماتے ہ

ُه لَفِسٌق ۗ َوإِنه الشه  ِ َعلَيِه َوإِنه ُكم لَُمشِركوَن َوال َتأُكلوا ِمّما لَم ُيذَكِر اسُم َّللاه  |1:111|ٰيطيَن لَيوحوَن إِلٰى أَولِيائِِھم لُِيٰجِدلوُكم ۖ َوإِن أََطعُتموُهم إِنه

ڈالتے  يںاپنے دوستوں کے دلوں م يطانش يشکہے، اور ب یحکم عدول يشکاور وہ ب ياگ يااور اُسے نہ کھاؤ جس پر َّللا کا نام نہ ل

 |1:111|اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو  يںکہ تم سے جھگڑ يںہ

لُٰمِت لَيَس بِخاِرٍج مِ  نھا ۚ َكٰذلَِك ُزيَِّن لِلٰكفِريَن ما كانوا َيعَملوَن أََوَمن كاَن َميًتا َفأَحَييٰنُه َوَجَعلنا لَُه نوًرا َيمشى بِِه فِى الّناِس َكَمن َمَثلُُه فِى الظُّ

|1:111| 

ہوجائے  يساچلتا ہے وہ اس ج يںجس سے لوگوں م يانور کرد يکا يےاور اس کے ل ياہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کوہ ک يااور ک

 |1:111| يں،گئے ہ يےان کے اعمال بھلے کرد يںآنکھ م یکافروں ک يونہی يں،ہے ان سے نکلنے واال نہ يںم يريوںگا جو انده

 |1:111|َر ُمجِرميھا لَِيمُكروا فيھا ۖ َوما َيمُكروَن إاِّل بِأَنفُِسِھم َوما َيشُعروَن َوَكٰذلَِك َجَعلنا فى ُكلِّ َقرَيٍة أَٰكبِ 

 یمگر اپن يلتےکھ يںاور داؤں نہ يليںداؤ کھ يںکہ اس م يےاس کے مجرموں کے سرغنہ ک يںم یطرح ہم نے ہر بست یاور اس

 |1:111| يںشعورنہ يںجانوں پر اور انہ

ُ أَعلَُم َحيُث َيجَعُل ِرسالََتُه ۗ َسُيصيُب الهذينَ َوإِذا جاَءتُھم ءاَيٌة  ِ ۘ َّللاه ِ  قالوا لَن ُنؤِمَن َحّتٰى ُنؤتٰى ِمثَل ما أوتَِى ُرُسُل َّللاه أَجَرموا َصغاٌر ِعنَد َّللاه

 |1:111|َوَعذاٌب َشديٌد بِما كانوا َيمُكروَن 

َّللا کے  يسانہ ملے ج یہ يساو یبھ يںگے جب تک ہم يںنہ الئ انيمہم ہر گز ا یآئے تو کہتے ہ ینشان یاور جب ان کے پاس کوئ

اور سخت عذاب  یذلت پہنچے گ يہاںمجرموں کو َّللا کے  يبرسالت رکھے عنقر یرسولوں کو مال َّللا خوب جانتا ہے جہاں اپن

 |1:111|بدلہ ان کے مکر کا، 



ُ أَن َيھِدَيُه َيشَرح َصدَرہُ لَِِلسٰلِم ۖ ُ الرِّ  َفَمن ُيِرِد َّللاه ماِء ۚ َكٰذلَِك َيجَعُل َّللاه ُد فِى السه عه ًقا َحَرًجا َكأَنهما َيصه جَس َوَمن ُيِرد أَن ُيِضلهُه َيجَعل َصدَرہُ َضيِّ

 |1:111|َعلَى الهذيَن ال ُيؤِمنوَن 

تنگ خوب رکا  ينہاس کا سہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے  يتاکھول د يےاسالم کے ل ينہاور جسے َّللا راہ دکھانا چاہے اس کا س

 |1:111|نہ النے والوں کو،  يمانعذاب ڈالتا ہے ا يونہیسے آسمان پر چڑه رہا ہے، َّللا  یزبردست یک یکس ياہے گو يتاہوا کر د

روَن  كه لَنا الءاٰيِت لَِقوٍم َيذه  |1:111|َوٰهذا ِصٰرُط َربَِّك ُمسَتقيًما ۗ َقد َفصه

 |1:111| يے،ماننے والوں کے ل يحتنص يںکرد يانمفصل ب يتيںراہ ہے ہم نے آ يدهیس یتمہارے رب ک يہاور 

ُھم بِما كانوا َيعَملوَن  ِھم ۖ َوُهَو َولِيُّ ٰلِم ِعنَد َربِّ  |1:111|۞ لَھُم داُر السه

 |1:111|ان کے کاموں کا پھل ہے،  يہہے  یٰ اور وہ ان کا مول يہاںکا گھر ہے اپنے رب کے  یسالمت يےان کے ل

َنا اسَتمتَ  لَت َوَيوَم َيحُشُرُهم َجميًعا ٰيَمعَشَر الِجنِّ َقِد اسَتكَثرُتم ِمَن اإلِنِس ۖ َوقاَل أَولِياُؤُهم ِمَن اإلِنِس َربه َع َبعُضنا بَِبعٍض َوَبلَغنا أََجلََنا الهذى أَجه

ُ ۗ إِنه   |1:112|بهَك َحكيٌم َعليٌم رَ  لَنا ۚ قاَل الّناُر َمثوٰىُكم ٰخلِديَن فيھا إاِّل ما شاَء َّللاه

عرض  یاور ان کے دوست آدم يرليےگھ یتم نے بہت آدم! اور جس دن اُن سب کو اٹھانے گا اور فرمائے گا، اے جن کے گروہ

 يےکو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے ل يعاداس م یاور ہم اپن يانے دوسرے سے فائدہ اٹھا يکا يںہم م! گے اے ہمارے رب يںکر

تمہارا رب حکمت  يشکب! رہو مگر جسے خدا چاہے اے محبوب يںاس م يشہہے ہم انافرمائے گا آگ تمہارا ٹھک یتھ یمقرر فرمائ

 |1:112|واال علم واال ہے، 

لِميَن َبعًضا بِما كانوا َيكِسبوَن 
ٰ
 |1:112|َوَكٰذلَِك ُنَولّى َبعَض الّظ

 |1:112|کا  يےان کے ک بدلہ يںکو دوسرے پر مسلط کرتے ہ يکا يںہم ظالموں م يونہیاور 

نيا ٰيَمعَشَر الِجنِّ َواإلِنِس أَلَم َيأتُِكم ُرُسٌل ِمنُكم َيقُّصوَن َعلَيُكم ءاٰيتى َوُينِذروَنُكم لِقاَء َيوِمُكم ٰهذا ۚ قالو تُھُم الَحيٰوةُ الدُّ ا َشِھدنا َعلٰى أَنفُِسنا ۖ َوَغره

ُھم كانوا ٰكفِرينَ   |1:112| َوَشِھدوا َعلٰى أَنفُِسِھم أَنه

دن  يہ يںپڑهتے اور تمہ يتيںآ يریکے رسول نہ آئے تھے تم پر م يںتمہارے پاس تم م ياک! کے گروہ يوںاے جنوں اور آدم

جانوں پر  یاور خود اپن ياد يبنے فر یزندگ یک يادن يںاور انہ ید یجانوں پر گواہ یگے ہم نے اپن يںسے ڈراتے کہ يکھنےد

 |1:112|گے کہ وہ کافر تھے  يںد یگواہ



 |1:111|ٰذلَِك أَن لَم َيُكن َربَُّك ُمھلَِك القُرٰى بُِظلٍم َوأَهلُھا ٰغفِلوَن 

 |1:111|کرتا کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں  يںکو ظلم سے تباہ نہ يوںرب بست يراکہ ت يےاس ل يہ

 |1:111|عَملوَن َولُِكلٍّ َدَرٰجٌت ِمّما َعِملوا ۚ َوما َربَُّك بِٰغفٍِل َعّما يَ 

 |1:111| يں،رب ان کے اعمال سے بے خبر نہ يرااور ت يںان کے کاموں سے درجے ہ يےکے ل يکاور ہر ا

ِة قَ  يه حَمِة ۚ إِن َيَشأ ُيذِهبُكم َوَيسَتخلِف ِمن َبعِدُكم ما َيشاُء َكما أَنَشأَُكم ِمن ُذرِّ  |1:111|وٍم ءاَخريَن َوَربَُّك الَغنِىُّ ُذو الره

جگہ الدے  یلے جائے اور جسے چاہے تمہار يںوہ چاہے تو تمہ! تمہارا رب بے پروا ہے رحمت واال، اے لوگو! اے محبوب اور

 |1:111| ياک يدااوالد سے پ یاوروں ک يںتمہ يسےج

 |1:111|إِنه ما توَعدوَن َلءاٍت ۖ َوما أَنُتم بُِمعِجزيَن 

 |1:111|سکتے،  يںہے اور تم تھکا نہ یجاتا ہے ضرور آنے وال ياوعدہ د يںجس کا تمہ يشکب

لِموَن قُل ٰيَقوِم اعَملوا َعلٰى َمكاَنتُِكم إِّنى عاِمٌل ۖ َفَسوَف َتعلَموَن َمن َتكوُن لَُه ٰعقَِبُة الّداِر ۗ إِنهُه ال ُيفلُِح 
ٰ
 |1:111|الّظ

اپنا کام کرتا ہوں تو اب جاننا چاہتے ہو کس کا رہتا ہے آحرت کا گھر،  يںجاؤ م يےجگہ پر کام ک یتم اپن! قوم يریتم فرماؤ اے م

 |1:111|پاتے،  يںظالم فالح نہ يشکب

ِ بَِزعِمِھم َوٰهذا لُِشَركائِنا ۖ َفما كا ِ ِمّما َذَرأَ ِمَن الَحرِث َواألَنٰعِم َنصيًبا َفقالوا ٰهذا ّلِِله ِ َفُھَو َن لُِشَركائِِھم َفال َيِصُل إِ َوَجَعلوا ّلِِله ِ ۖ َوما كاَن ّلِِله لَى َّللاه

 |1:111|َيِصُل إِلٰى ُشَركائِِھم ۗ ساَء ما َيحُكموَن 

 يہاور  يںم يالَّللا کا ہے ان کے خ يہتو بولے  ياحصہ دار ٹھہرا يکاسے ا يںان م يےک يداپ يشیاور مو يتیاور َّللا نے جو کھ

کو پہنچتا  يکوںپہنچتا، اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شر يںو خدا کو نہکا ہے وہ ت يکوںکا تو وہ جو ان کے شر يکوںہمارے شر

 |1:111|ں يبرا حکم لگاتے ہ یہ ياہے، ک

َن لَِكثيٍر ِمَن الُمشِركيَن َقتَل أَوٰلِدِهم ُشَركاُؤُهم لُِيردوُهم َولَِيلبِسوا َعلَيِھم ديَنُھم ۖ َولَو شا ُ ما َفَعلوہُ ۖ َفذَ َوَكٰذلَِك َزيه رُهم َوما َيفَتروَن َء َّللاه

|1:111| 



اُن  يناور ان کا د يںہالک کر يںہے کہ انہ يانے اوالد کا قتل بھال کر دکھا يکوںان کے شر يںنگاہ م یبہت مشرکوں ک یہ يوںاور 

 |1:111|اور ان کے افتراء،  يںچھوڑ دو وہ ہ يںنہ کرتے تو تم انہ يسااور َّللا چاہتا تو ا يںپر مشتبہ کرد

َمت ُظھوُرها َوأَنٰعٌم ال َيذُكروَن اسمَ َوقالوا  ِ َعلَيَھا افتِراًء َعلَيِه ۚ  ٰهِذِہ أَنٰعٌم َوَحرٌث ِحجٌر ال َيطَعُمھا إاِّل َمن َنشاُء بَِزعِمِھم َوأَنٰعٌم ُحرِّ َّللاه

 |1:112|َسَيجزيِھم بِما كانوا َيفَتروَن 

جن  يںہ يشیسے اور کچھ مو يالاپنے جھوٹے خ يںجسے ہم چاہ کھائے یہے اسے وہ یہوئ یروک يتیاور کھ يشیمو يہاور بولے 

بدلے  يںوہ انہ يبسب َّللا پر جھوٹ باندهنا ہے، عنقر يہ يتےل يںکے ذبح پر َّللا کا نام نہ يشیاور کچھ مو ياپر چڑهنا حرام ٹھہرا

:1|دے گا ان کے افتراؤں کا،  1 3 8 | 

ُه َحكيٌم َعليٌم َوقالوا ما فى ُبطوِن ٰهِذِہ األَنٰعِم خالَِصٌة لِذُ  ٌم َعلٰى أَزٰوِجنا ۖ َوإِن َيُكن َميَتًة َفھُم فيِه ُشَركاُء ۚ َسَيجزيِھم َوصَفُھم ۚ إِنه كوِرنا َوُمَحره

|1:112| 

عورتوں پر حرام ہے، اور مرا ہوا  یہمارے مردوں کا ہے اور ہمار( خالص)ہے وہ نرا  يںم يٹکے پ يشيوںاور بولے جو ان مو

وہ حکمت و علم واال ہے،  يشکاُن باتوں کا بدلہ دے گا، ب یِان ک يںہے کہ َّللا انہ يبقر يں،ہ يکشر يںاس منکلے تو وہ سب 

|1:112| 

ِ ۚ َقد ضَ  ُ افتِراًء َعلَى َّللاه موا ما َرَزَقھُُم َّللاه  |1:112| لّوا َوما كانوا ُمھَتدينَ َقد َخِسَر الهذيَن َقَتلوا أَوٰلَدُهم َسَفًھا بَِغيِر ِعلٍم َوَحره

َّللا  ید یروز يںوہ جو َّللا نے انہ يںاحمقانہ جہالت سے اور حرام ٹھہراتے ہ يںاوالد کو قتل کرتے ہ یتباہ ہوئے وہ جو اپن يشکب

 |1:112| یوہ بہکے اور راہ نہ پائ يشکپر جھوٹ باندهنے کو ب

ٍت َمعروٰشٍت َوَغيَر َمعروٰشٍت َوالنهخَل  ّماَن ُمَتٰشبًِھا َوَغيَر ُمَتٰشبٍِه ۚ ُكلوا ِمن َثَمِرِہ ۞ َوُهَو الهذى أَنَشأَ َجّنٰ يتوَن َوالرُّ رَع ُمخَتلًِفا أُُكلُُه َوالزه َوالزه

 |1:111|إِذا أَثَمَر َوءاتوا َحقهُه َيوَم َحصاِدِہ ۖ َوال ُتسِرفوا ۚ إِنهُه ال ُيِحبُّ الُمسِرفيَن 

جس  يتیاور کھجور اور کھ( يلےپھ)ہوئے اور کچھ بے چھئے ( چھائے) پر چھئے ينباغ کچھ زم يےک يداہے جس نے پ یاور وہ

الگ کھاؤ اس کا پھل جب پھل الئے اور اس کا  يںم یملتے اور کس يںبات م یاور انار کس يتونرنگ رنگ کے کھانے اور ز يںم

 |1:111| يں،بے جا خرچنے والے اسے پسند نہ يشکحق دو جس دن کٹے اور بے جا نہ خرچو ب

ُه لَُكم َعُدوٌّ ُمبي َوِمنَ  بِعوا ُخُطٰوِت الشهيٰطِن ۚ إِنه ُ َوال َتته  |1:111|ٌن األَنٰعِم َحمولًَة َوَفرًشا ۚ ُكلوا ِمّما َرَزَقُكُم َّللاه

 يطاناور ش ید یروز يںسے جو َّللا نے تمہ يںپر بچھے کھاؤ اس م ينسے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زم يںم يشیاور مو

 |1:111|دشمن ہے،  يحوہ تمہارا صر يشکر نہ چلو، بکے قدموں پ



ا اشَتمَ  َم أَِم األُنَثَييِن أَمه َكَريِن َحره أِن اثَنيِن َوِمَن الَمعِز اثَنيِن ۗ قُل ءالذه ـٔونى بِِعلٍم إِن ُكنُتم َثٰمنَِيَة أَزٰوٍج ۖ ِمَن الضه لَت َعلَيِه أَرحاُم األُنَثَييِن ۖ َنبِّ

 |1:111|ٰصِدقيَن 

وہ جسے دنوں  يادونوں مادہ  يا يےاس نے دونوں نر حرام ک ياکا، تم فرماؤ ک یجوڑا بکر يککا اور ا يڑجوڑا بھ يکھ نر و مادہ اآٹ

 |1:111|علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو  یکس يںہ يےل يںم يٹمادہ پ

َم أَمِ  َكَريِن َحره ُ بِٰھذا ۚ َفَمن  َوِمَن اإلِبِِل اثَنيِن َوِمَن الَبَقِر اثَنيِن ۗ قُل ءالذه ا اشَتَملَت َعلَيِه أَرحاُم األُنَثَييِن ۖ أَم ُكنُتم ُشَھداَء إِذ َوّصٰىُكُم َّللاه األُنَثَييِن أَمه

ِ َكِذًبا لُِيِضله  ِن افَترٰى َعلَى َّللاه لِميَن  أَظلَُم ِممه
ٰ
َ ال َيھِدى الَقوَم الّظ  |1:111|الّناَس بَِغيِر ِعلٍم ۗ إِنه َّللاه

وہ جسے دونوں مادہ  يادونوں مادہ  يا يےاس نے دونوں نر حرام ک ياجوڑا گائے کا، تم فرماؤ ک يکجوڑا اونٹ کا اور ا يکااور 

تو اس سے بڑه کر ظالم کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے کہ  ياحکم د يہ يںتم موجود تھے جب َّللا نے تمہ ياک يںہ يےل يںم يٹپ

 |1:111|دکھاتا،  يںَّللا ظالموں کو راہ نہ يشکب کرے، جہالت سے گمراہ یلوگوں کو اپن

ًما َعلٰى طاِعٍم َيطَعُمُه إاِّل أَن َيكوَن َميَتًة أَو َدًما َمسفوًحا أَو لَحَم خِ  ِ بِِه ۚ قُل ال أَِجُد فى ما أوِحَى إِلَىه ُمَحره ُه ِرجٌس أَو فِسًقا أُِهله لَِغيِر َّللاه نزيٍر َفإِنه

| باٍغ َوال عاٍد َفإِنه َربهَك َغفوٌر َرحيمٌ َفَمِن اضُطره َغيَر  6 : 1 4 5 | 

رگوں کا  ياکہ مردار ہو  يہکھانا حرام مگر  یکھانے والے پر کوئ یکس یہوئ یطرف وح يریجو م يںپاتا اس م يںنہ يںتم فرماؤ م

تو جو ناچار ہوا  يانام پکارا گ خدا کا يرغ يںکا جانور جس کے ذبح م یوہ بے حکم يابد جانور کا گوشت وہ نجاست ہے  يابہتا خون 

 |1:111|َّللا بخشنے واال مہربان ہے  يککہ ضرورت سے بڑهے تو بے ش يوںاور نہ  ےکہ آپ خواہش کر يوںنہ 

منا َعلَيِھم ُشحوَمُھما إاِّل ما َحَملَت  منا ُكله ذى ُظفٍُر ۖ َوِمَن الَبَقِر َوالَغَنِم َحره ُظھوُرُهما أَِو الَحوايا أَو َما اخَتلََط بَِعظٍم ۚ َوَعلَى الهذيَن هادوا َحره

 |1:111|ٰذلَِك َجَزيٰنُھم بَِبغيِِھم ۖ َوإِّنا لَٰصِدقوَن 

 یلگ يںم يٹھپ یمگر جو ان ک یان پر حرام ک یچرب یک یہر ناخن واال جانور اور گائے اور بکر ياپر ہم نے حرام ک يہوديوںاور 

 |1:111| يں،ہم ضرور سچے ہ يشکاور ب ياکا بدلہ د یسرکش یان ک يہنے ہو، ہم  یسے مل یہڈ ياآنت  ياہو 

ُكم ذو َرحَمٍة ٰوِسَعٍة َوال ُيَردُّ َبأُسُه َعِن الَقوِم الُمجِرميَن  بوَك َفقُل َربُّ  |1:111|َفإِن َكذه

ٹاال جاتا  يںموں پر سے نہرحمت واال ہے اور اس کا عذاب مجر يعتو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وس يںجھٹالئ يںپھر اگر وہ تمہ

|1:111| 

َب الهذيَن ِمن منا ِمن َشءٍء ۚ َكٰذلَِك َكذه ُ ما أَشَركنا َوال ءاباُؤنا َوال َحره َقبلِِھم َحّتٰى ذاقوا َبأَسنا ۗ قُل َهل ِعنَدُكم ِمن  َسَيقوُل الهذيَن أَشَركوا لَو شاَء َّللاه

بِعوَن إاِله  نه َوإِن أَنُتم إاِّل ِعلٍم َفُتخِرجوہُ لَنا ۖ إِن َتته  |1:112|َتخُرصوَن   الظه



ان کے اگلوں نے  یہ يساگے مشرک کہ َّللا چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے ا يںاب کہ

الو، تم تو نرے گمان نک يےعلم ہے کہ اسے ہمارے ل یتمہارے پاس کوئ ياتک کہ ہمارا عذاب چکھا تم فرماؤ ک يہاںتھا  ياجھٹال

 |1:112|کرتے ہو  ينےتخم يونہی ہو اور تم يچھےکے پ( يالخام خ)

ُة الٰبلَِغُة ۖ َفلَو شاَء لََھدٰىُكم أَجَمعيَن   |1:112|قُل َفلِلهِه الُحجه

 |1:112|فرماتا،  يتہدا یہے تو وہ چاہتا تو سب ک یحجت پور یک یتم فرماؤ تو َّللا ہ

بِع أَهواَء الهذيقُل َهلُمه  َم ٰهذا ۖ َفإِن َشِھدوا َفال َتشَھد َمَعُھم ۚ َوال َتته َ َحره بوا بِـٔاٰيتِنا َوالهذيَن ال ُيؤِمنوَن بِالءاِخَرِة ُشَھداَءُكُم الهذيَن َيشَھدوَن أَنه َّللاه َن َكذه

ِھم َيعِدلوَن   |1:112|َوُهم بَِربِّ

ان کے ! تو ُتو اے سننے والے يٹھيںدے ب یپھر اگر وہ گواہ ياکہ َّللا نے اسے حرام ک يںد یتم فرماؤ الؤ اپنے وہ گواہ جو گواہ

التے اور  يںنہ يماناور جو آخرت پر ا يںجھٹالتے ہ يتيںآ ینہ چلنا جو ہمار يچھےخواہشوں کے پ یاور ان ک ينانہ د یساتھ گواہ

 |1:112| يںہ ٹھہراتے اپنے رب کا برابر واال

ُكم َعلَيُكم ۖ أاَّل ُتشِركوا بِِه َشيـًٔا ۖ َوبِالٰولَِديِن إِحٰسًنا ۖ َوال َتقُتلوا أَوٰلَدُكم ِمن إِملٰ ۞ قُل َتعالَوا أَ  َم َربُّ ٍق ۖ َنحُن َنرُزقُُكم َوإِّياُهم ۖ َوال َتقَرُبوا تُل ما َحره

مَ  ُ إاِّل بِالَحقِّ ۚ ٰذلُِكم َوّصٰىُكم بِِه لََعلهُكم َتعقِلوَن  الَفٰوِحَش ما َظَھَر ِمنھا َوما َبَطَن ۖ َوال َتقُتلُوا النهفَس الهتى َحره  |1:111|َّللاه

نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ  يکشر یکہ اس کا کوئ يہ ياپڑه کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام ک يںتمہ يںتم فرماؤ آؤ م

کے پاس نہ  يائيوںگے اور بے ح يںسب کو رزق د يںور انہا يںکے باعث، ہم تمہ یاوالد قتل نہ کرو مفلس یکرو اور اپن یبھالئ

ہے کہ  ياحکم فرما يںتمہ يہاسے ناحق نہ مارو  یَّللا نے حرمت رکھ یاور جس جان ک یچھپ جو اور يںہ یکھل يںجاؤ جو ان م

 |1:111|عقل ہو  يںتمہ

ہُ ۖ َوأَوفُوا الَكيَل َوالميزاَن بِالقِسِط ۖ ال ُنَكلُِّف َنفًسا إاِّل ُوسَعھا ۖ َوإِذا قُلُتم َفاعِدلوا َولَو َوال َتقَربوا ماَل الَيتيِم إاِّل بِالهتى ِهَى أَحَسُن َحّتٰى َيبلَُغ  أَُشده

روَن  ِ أَوفوا ۚ ٰذلُِكم َوّصٰىُكم بِِه لََعلهُكم َتَذكه  |1:111|كاَن ذا قُربٰى ۖ َوبَِعھِد َّللاه

کو پہنچے اور ناپ اور تول انصاف کے  یجوان یسے جب تک وہ اپن يقہاچھے طر کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت يتيموںاور 

کہو اگرچہ تمہارے  یڈالتے مگر اس کے مقدور بھر، اور جب بات کہو تو انصاف ک يںجان پر بوجھ نہ یکرو، ہم کس یساتھ پور

 |1:111|مانو،  يحتتم نص يںہکہ ک یفرمائ يدتاک يںتمہ يہپورا کرو،  عہد کا یرشتہ دار کا معاملہ ہو اور َّللا ہ

َق بُِكم َعن َسبيلِِه ۚ ٰذلُِكم َوّصٰىُكم بِ  ُبَل َفَتَفره بُِعوا السُّ بِعوہُ ۖ َوال َتته  |1:111|ِه لََعلهُكم َتتهقوَن َوأَنه ٰهذا ِصٰرطى ُمسَتقيًما َفاته



حکم  يںتمہ يہ ی،گ يںراہ سے جدا کرد یاس ک يںمہنہ چلو کہ ت يںراستہ تو اس پر چلو اور اور راہ يدهاس يراہے م يہکہ  يہاور 

 |1:111|ملے،  يزگاریپرہ يںتمہ يںکہ کہ يافرما

 |1:111|ِھم ُيؤِمنوَن ُثمه ءاَتينا موَسى الِكٰتَب َتماًما َعلَى الهذى أَحَسَن َوَتفصياًل لُِكلِّ َشءٍء َوُهًدى َوَرحَمًة لََعلهُھم بِلِقاِء َربِّ 

اور رحمت  يتاور ہدا يلتفص یک يزہے اور ہر چ يکوکارپورا احسان کرنے کو اس پر جو ن یکو کتاب عطا فرمائ یٰ پھر ہم نے موس

 |1:111| يںالئ يمانوہ اپنے رب سے ملنے پر ا يںکہ کہ

بِعوہُ َواتهقوا لََعلهُكم ُترَحموَن   |1:111|َوٰهذا ِكٰتٌب أَنَزلٰنُه ُمباَرٌك َفاته

 |1:111|کرو کہ تم پر رحم ہو،  يزگاریکرو اور پرہ يرویپ یتو اس ک یہم نے اُتارکتاب  یبرکت وال يہاور 

 |1:111|أَن َتقولوا إِنهما أُنِزَل الِكٰتُب َعلٰى طائَِفَتيِن ِمن َقبلِنا َوإِن ُكّنا َعن ِدراَستِِھم لَٰغفِليَن 

 |1:111| یکچھ خبر نہ تھ یے پڑهنے پڑهانے کان ک يںاور ہم یتھ یکہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اُتر یکبھ

ُكم َوُهًدى َوَرحَمةٌ  َنٌة ِمن َربِّ ِ َوَصَدَف َعنھا ۗ أَو َتقولوا لَو أَّنا أُنِزَل َعلَيَنا الِكٰتُب لَُكّنا أَهدٰى ِمنُھم ۚ َفَقد جاَءُكم َبيِّ َب بِـٔاٰيِت َّللاه ن َكذه  ۚ َفَمن أَظلَُم ِممه

 |1:111|فوَن َعن ءاٰيتِنا سوَء الَعذاِب بِما كانوا َيصِدفوَن َسَنجِزى الهذيَن َيصدِ 

او ر  يتاور ہدا يلروشن دل یراہ پر ہوتے تو تمہارے پاس تمہارے رب ک يکٹھ يادہتو ہم ان سے ز یکہو کہ اگر ہم پر کتاب اُترت يا

سے منہ  يتوںآ یوہ جو ہمار يبعنقر يرےپھکو جھٹالئے اور ان سے منہ  يتوںآ یظالم کون جو َّللا ک يادہتو اس سے ز یرحمت آئ

 |1:111|کا،  يرنےگے بدلہ ان کے منہ پھ يںسزا د یعذاب ک بڑے يںہم انہ يںہ يرتےپھ

َك ۗ َيوَم َيأتى َبعُض ءايٰ  َينَفُع َنفًسا إيٰمُنھا لَم َتُكن ءاَمَنت ِمن ِت َربَِّك ال َهل َينُظروَن إاِّل أَن َتأتَِيُھُم الَمٰلئَِكُة أَو َيأتَِى َربَُّك أَو َيأتَِى َبعُض ءاٰيِت َربِّ

 |1:112|َقبُل أَو َكَسَبت فى إيٰمنِھا َخيًرا ۗ قُِل انَتِظروا إِّنا ُمنَتِظروَن 

آئے جس دن  ینشان يکا یتمہارے رب ک ياتمہارے رب کا عذاب  ياان کے پاس فرشتے  يںکہ آئ يہمگر  يںہ يںکاہے کے انتظار م

 یکوئ يںم يماناپنے ا يا یتھ ینہ الئ يمانالنا کام نہ دے گا جو پہلے ا يمانجان کو ا یکس یآئے گ ینشان يکوہ ا یتمہارے رب ک

 |1:112| يں،ہ يکھتےد یہم بھ يکھورستہ د ؤتم فرما یتھ ینہ کمائ یبھالئ

قوا ديَنُھم َوكانوا ِشَيًعا لَسَت ِمنُھم فى َشءٍء ۚ إِنهما أَمُرُهم إِ  ُئُھم بِما كانوا َيفَعلوَن إِنه الهذيَن َفره ِ ُثمه ُيَنبِّ  |1:112|لَى َّللاه



ان کا معاملہ  يںان سے کچھ عال قہ نہ يںتمہ! گروہ ہوگئے اے محبوب یاو رکئ يںنکال يںُجدا ُجدا راہ يںم ينوہ جنہوں نے اپنے د

 |1:112|بتادے گا جو کچھ وہ کرتے تھے  يںکے حوالے ہے پھر وہ انہ یَّللا ہ

َئِة َفال ُيجزٰى إاِّل ِمثلَھا َوُهم ال ُيظلَموَن َمن جاَء  يِّ  |1:112|بِالَحَسَنِة َفلَُه َعشُر أَمثالِھا ۖ َوَمن جاَء بِالسه

الئے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر اور ان پر  یاور جو برائ يںدس ہ يسیاس ج يےالئے تو اس کے ل يکین يکجو ا

 |1:112|ظلم نہ ہوگا، 

 |1:111|نى َهدٰىنى َرّبى إِلٰى ِصٰرٍط ُمسَتقيٍم ديًنا قَِيًما ِملهَة إِبٰرهيَم َحنيًفا ۚ َوما كاَن ِمَن الُمشِركيَن قُل إِنه 

ملّت جو ہر باطل سے ُجدا تھے، اور مشرک نہ  یک يمابراہ يند يکٹھ یراہ دکھائ يدهیرب نے س يرےمجھے م يشکتم فرماؤ ب

 |1:111|تھے 

ِ َربِّ الٰعلَميَن قُل إِنه َصالتى   |1:111|َوُنُسكى َوَمحياَى َوَمماتى ّلِِله

ہے جو رب سارے جہان کا  يےمرنا سب َّللا کے ل يرااور م يناج يرااور م ياںقربان يرینماز اور م يریم يشکتم فرماؤ ب

|1:111| 

ُل الُمسلِميَن   |1:111|ال َشريَك لَُه ۖ َوبِٰذلَِك أُِمرُت َوأَن۠ا أَوه

 |1:111|سب سے پہال مسلمان ہوں  يںحکم ہوا ہے اور م يہیمجھے  يں،نہ يکشر یکوئاس کا 

ا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشءٍء ۚ َوال َتكِسُب ُكلُّ َنفٍس إاِّل َعلَيھا ۚ َوال َتِزُر واِزَرةٌ ِوز ِ أَبغى َرّبً ُئكُ قُل أََغيَر َّللاه ُكم َمرِجُعُكم َفُيَنبِّ م بِما َر أُخرٰى ۚ ُثمه إِلٰى َربِّ

 |1:111|ُكنُتم فيِه َتخَتلِفوَن 

 یکے ذمہ ہے، اور کوئ یکچھ کمائے وہ اس یکا رب ہے اور جو کوئ يزَّللا کے سوا اور رب چاہوں حاالنکہ وہ ہر چ ياتم فرماؤ ک

 يںبتادے گا جس م يںطرف پھرنا ہے وہ تمہ یاپنے رب ک يںپھر تمہ یجان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گ یبوجھ اٹھانے وال

 |1:111|اختالف کرتے تھے، 

ُه لََغفوٌر َرحيٌم َوُهَو الهذى َجَعلَُكم َخٰلئَِف األَرِض َوَرَفَع َبعَضُكم َفوَق َبعٍض َدَرٰجٍت لَِيبلَُوُكم فى ما ءاتٰىُكم ۗ إِنه َربهَك سَ  ريُع الِعقاِب َوإِنه

|1:111| 



 يںم يزآزمائے اس چ يںکہ تمہ ید یکو دوسرے پر درجوں بلند يکا يںاور تم م يانائب ک يںتمہ يںم ينہے جس نے زم یاور وہ

 |1:111|وہ ضرور بخشنے واال مہربان ہے،  يشکاور ب یلگت يںنہ يرتمہارے رب کو عذاب کرتے د يشکب یعطا ک يںجو تمہ

حيِم المص  حٰمِن الره ِ الره  |1:1|بِسِم َّللاه

 |1:1|المص 

 |1:1|ال َيُكن فى َصدِرَك َحَرٌج ِمنُه لُِتنِذَر بِِه َوِذكرٰى لِلُمؤِمنيَن ِكٰتٌب أُنِزَل إِلَيَك فَ 

کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو  يےاس سے نہ ُرکے اس ل یتو تمہارا ج یگئ یطرف اُتار یکتاب تمہار يکا! اے محبوب

 |1:1| يحت،نص

ُكم َوال  بِعوا ما أُنِزَل إِلَيُكم ِمن َربِّ روَن اته بِعوا ِمن دونِِه أَولِياَء ۗ َقلياًل ما َتَذكه  |1:1|َتته

نہ جاؤ، بہت  يچھےطرف تمہارے رب کے پاس سے اُترا اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پ یاس پر چلو جو تمہار! اے لوگو

 |1:1|کم سمجھتے ہو،  یہ

 |1:1|ائِلوَن َوَكم ِمن َقرَيٍة أَهلَكٰنھا َفجاَءها َبأُسنا َبٰيًتا أَو ُهم ق

 |1:1|جب وہ دوپہر کو سوتے تھے  ياآ يںتو ان پر ہمارا عذاب رات م يںہم نے ہالک ک ياںبست یہ یاور کتن

 |1:1|َفما كاَن َدعوٰىُھم إِذ جاَءُهم َبأُسنا إاِّل أَن قالوا إِّنا ُكّنا ٰظلِميَن 

 |1:1|ے کہ ہم ظالم تھے بول يہیمگر  ياتو ان کے منہ سے کچھ نہ نکال جب ہمارا عذاب ان پر آ

 |1:1|َفلََنسـَٔلَنه الهذيَن أُرِسَل إِلَيِھم َولََنسـَٔلَنه الُمرَسليَن 

 |1:1|پوچھنا ہے رسولوں سے  يںضرور ہم يشکپوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے اور ب يںضرور ہم يشکتو ب

نه َعلَيِھم بِِعلٍم ۖ َوما ُكّنا غائِبيَن   |1:1|َفلََنقُصه



 |1:1|گے اپنے علم سے اور ہم کچھ غائب نہ تھے،  يںتو ضرور ہم ان کو بتاد

 |1:2|َوالَوزُن َيوَمئٍِذ الَحقُّ ۚ َفَمن َثقُلَت َمٰوزيُنُه َفأُوٰلئَِك ُهُم الُمفلِحوَن 

 |1:2|مراد کو پہنچے،  یہوئے وہ یہے تو جن کے پلے بھار یاور اس دن تول ضرور ہون

 |1:2|ُه َفأُوٰلئَِك الهذيَن َخِسروا أَنفَُسُھم بِما كانوا بِـٔاٰيتِنا َيظلِموَن َوَمن َخفهت َمٰوزينُ 

پر کرتے تھے  يتوںآ یکا بدلہ جو ہمار يادتيوںان ز یڈال يںجان گھاٹے م یجنہوں نے اپن يںہ یاور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو وہ

|1:2| 

ُكم فِى األَرِض َوَجَعلنا لَُكم فيھا ّنٰ  |1:12|َمٰعيَِش ۗ َقلياًل ما َتشُكروَن  َولََقد َمكه

کم شکر کرتے ہو  یکے اسباب بنائے بہت ہ یزندگ يںاس م يےاور تمہارے ل ياد( ٹھکانا)جماؤ  يںم ينزم يںہم نے تمہ يشکاور ب

|1:12| 

رٰنُكم ُثمه قُلنا لِلَمٰلئَِكِة اسُجدوا ِلءاَدَم َفَسَجدوا إاِّل  ِجديَن َولََقد َخلَقٰنُكم ُثمه َصوه  |1:11|إِبليَس لَم َيُكن ِمَن الّسٰ

کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے  ياپھر تمہارے نقشے بنائے پھر ہم نے مالئکہ سے فرما ياک يداپ يںہم نے تمہ يشکاور ب

 |1:11|نہ ہوا،  يںسجدہ کرنے والوں م يہ يس،گرے مگر ابل يںم

 |1:11| قاَل أَن۠ا َخيٌر ِمنُه َخلَقَتنى ِمن ناٍر َوَخلَقَتُه ِمن طيٍن  ۖ قاَل ما َمَنَعَك أاَّل َتسُجَد إِذ أََمرُتكَ 

اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے  يںتھا بوال م يانے تجھے حکم د يںجب م يانے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ ک يزکس چ يافرما

 |1:11| ياسے بنا یاور اسے مٹ ياآگ سے بنا

ِغريَن قاَل َفاهبِط ِمنھا َفما َيكوُن  َر فيھا َفاخُرج إِنهَك ِمَن الّصٰ  |1:11|لََك أَن َتَتَكبه

 |1:11| يںرہ کر غرور کرے نکل تو ہے ذلت والوں م يہاںپہنچتا کہ  يںسے اُ تر جا تجھے نہ يہاںتو  يافرما



 |1:11|قاَل أَنِظرنى إِلٰى َيوِم ُيبَعثوَن 

 |1:11| يں،بوال مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائ

 |1:11|قاَل إِنهَك ِمَن الُمنَظريَن 

 |1:11|تجھے مہلت ہے  يافرما

 |1:11|قاَل َفبِما أَغَويَتنى أَلَقُعَدنه لَُھم ِصٰرَطَك الُمسَتقيَم 

 |1:11|گا  يٹھوںب يںتاک م یراستہ پر ان ک يدهےس يرےضرور ت يںم ياکہ تو نے مجھے گمراہ ک یبوال تو قسم اس ک

ُھم ِمن َبيِن أَيديِھم َوِمن َخلفِِھم َوَعن أَيٰمنِِھم َوَعن َشمائِلِِھم ۖ َوال َتِجُد أَكَثَرُهم ٰشِكريَن ُثمه   |1:11|َلءاتَِينه

سے  يںسے اور تو ان م يںاور ان کے بائ يںاو ر ان کے دائ يچھےان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور ان کے پ يںپھر ضرور م

 |1:11|ئے گا اکثر کو شکر گزار نہ پا

َم ِمنُكم أَجَمعيَن   |1:12|قاَل اخُرج ِمنھا َمذءوًما َمدحوًرا ۖ لََمن َتبَِعَك ِمنُھم أَلَمَِلَنه َجَھنه

تم سب سے جہنم بھردوں گا  يںکہے پر چال م يرےسے ت يںراندہ ہوا، ضرور جو اُن م ياگ ياسے نکل جا رد ک يہاں يافرما

|1:12| 

لِميَن  َوٰيـٔاَدُم اسُكن أَنتَ 
ٰ
َة َفُكال ِمن َحيُث ِشئُتما َوال َتقَربا ٰهِذِہ الشهَجَرَة َفَتكونا ِمَن الّظ  |1:12|َوَزوُجَك الَجنه

 يںکے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑهنے والوں م يڑرہو تو اُس سے جہاں چاہو کھاؤ اور اس پ يںجوڑا جنت م يرااور اے آدم تو اور ت

 |1:12|ہو گے، 

َجَرِة إاِّل أَن َتكونا َملََكيِن أَو َتكونا ِمَن  ۥِرىَ ا الشهيٰطُن لُِيبِدَى لَُھما ما وَفَوسَوَس لَُھمَ  ُكما َعن ٰهِذِہ الشه َعنُھما ِمن َسوٰءتِِھما َوقاَل ما َنھٰىُكما َربُّ

 |1:12|الٰخلِديَن 



 يںاور بوال تمہ يںتھ یسے چھپ جو ان يزيںچ یشرم ک یخطرہ ڈاال کہ ان پر کھول دے ان ک يںم ینے ان کے ج يطانپھر ش

 |1:12|والے  ينےج يشہہم ياتم دو فرشتے ہوجاؤ  يںہے کہ کہ يامنع فرما يےل یسے اس يڑتمہارے رب نے اس پ

ِصحيَن   |1:11|َوقاَسَمُھما إِّنى لَُكما لَِمَن الّنٰ

 |1:11|خواہ ہوں،  يرتم دونوں کا خ يںکہ م یاور ان سے قسم کھائ

ِة ۖ َونادٰىُھماَفَدلّٰىُھما  ُھما أَلَم أَنَھُكما َعن تِلُكَما الشهَجَرِة  بُِغروٍر ۚ َفلَّما ذاَقا الشهَجَرَة َبَدت لَُھما َسوٰءُتُھما َوَطفِقا َيخِصفاِن َعلَيِھما ِمن َوَرِق الَجنه َربُّ

 |1:11|َوأَقُل لَُكما إِنه الشهيٰطَن لَُكما َعُدوٌّ ُمبيٌن 

اور اپنے بدن پر جنت کے پتے  يںکھل گئ يزيںچ یشرم ک یچکھا ان پر اُن ک يڑسے پھر جب انہوں نے وہ پ يبفر ںيانہ ياتو اُتار ال

تمہارا کھال  يطانتھا کہ ش يااور نہ فرما ياسے منع نہ ک يڑاس پ يںنے تمہ يںم ياک ياان کے رب نے فرما يںچپٹانے لگے، اور انہ

 |1:11|دشمن ہے، 

نا َظلَمنا أَ   |1:11|نفَُسنا َوإِن لَم َتغفِر لَنا َوَترَحمنا لََنكوَننه ِمَن الٰخِسريَن قاال َربه

نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور  يںتو اگر ُتو ہم يا،ہم نے اپنا آپ ُبرا ک! اے رب ہمارے ی،دونوں نے عرض ک

 |1:11|ہوئے،  يںنقصان والوں م

 |1:11|َولَُكم فِى األَرِض ُمسَتَقرٌّ َوَمٰتٌع إِلٰى حيٍن قاَل اهبِطوا َبعُضُكم لَِبعٍض َعُدوٌّ ۖ 

 |1:11|وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے،  يکا يںم ينزم يںدوسرے کا دشمن ہے اور تمہ يکا يںاُترو تم م يافرما

 |1:11|قاَل فيھا َتحَيوَن َوفيھا َتموتوَن َوِمنھا ُتخَرجوَن 

 |1:11|اٹھائے جاؤ گے  يںم یمرو گے اور اس يںم یاور اس يوگےج يںم یاس يافرما

 ِ روَن ٰيَبنى ءاَدَم َقد أَنَزلنا َعلَيُكم لِباًسا ُيٰورى َسوٰءتُِكم َوريًشا ۖ َولِباُس التهقوٰى ٰذلَِك َخيٌر ۚ ٰذلَِك ِمن ءاٰيِت َّللاه كه  |1:11| لََعلهھُم َيذه

آرائش  یوہ کہ تمہار يکچھپائے اور ا يزيںچ یشرم ک یلباس وہ اُتارا کہ تمہار يکطرف ا یہم نے تمہار يشکب! اوالد یاے آدم ک

 |1:11| يں،مان يحتوہ نص يںسے ہے کہ کہ يںم يوںنشان یَّللا ک يہکا لباس وہ سب سے بھال  يزگاریہو اور پرہ



ِة يَ  ُكُم الشهيٰطُن َكما أَخَرَج أََبَويُكم ِمَن الَجنه ُه َيرٰىُكم ُهَو َوَقبيلُُه ِمن َحيُث ال َتَروَنُھم ۗ ٰيَبنى ءاَدَم ال َيفتَِننه نِزُع َعنُھما لِباَسُھما لُِيِرَيُھما َسوٰءتِِھما ۗ إِنه

| إِّنا َجَعلَنا الشهٰيطيَن أَولِياَء لِلهذيَن ال ُيؤِمنونَ  7 : 2 7 | 

ان کے لباس کہ  يئےہشت سے نکاال اتروا دتمہارے ماں باپ کو ب يسانہ ڈالے ج يںفتنہ م يطانش يںتمہ! خبردار! اوالد یاے آدم ک

ہم  يشکب يکھتےد يںنہ يںکہ تم انہ يںہ يکھتےوہاں سے د يںوہ اور اس کا کنبہ تمہ يشکب يں،نظر پڑ يںانہ يزيںچ یشرم ک یان ک

 |1:11|التے،  يںنہ يمانہے جو ا ياک کو ان کا دوست يطانوںنے ش

ِ ما ال َتعلَمونَ َوإِذا َفَعلوا ٰفِحَشًة قالوا َوَجدنا  َ ال َيأُمُر بِالَفحشاِء ۖ أََتقولوَن َعلَى َّللاه ُ أََمَرنا بِھا ۗ قُل إِنه َّللاه  |1:12| َعلَيھا ءاباَءنا َوَّللاه

َّللا  يشکتو فرماؤ ب يااس کا حکم د يںاور َّللا نے ہم ياہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پا يںتو کہتے ہ يںکر يائیبے ح یاور جب کوئ

 |1:12| يں،خبر نہ يںتمہ یَّللا پر وہ بات لگاتے ہو جس ک ياک يتا،د يںکا حکم نہ يائیبے ح

 |1:12| قُل أََمَر َرّبى بِالقِسِط ۖ َوأَقيموا ُوجوَهُكم ِعنَد ُكلِّ َمسِجٍد َوادعوہُ ُمخلِصيَن لَُه الّديَن ۚ َكما َبَدأَُكم َتعودونَ 

عبادت کرو نرے  یکرو ہر نماز کے وقت اور اس ک يدهےے، اور اپنے منہ سہ يارب نے انصاف کا حکم د يرےتم فرماؤ م

 |1:12|پلٹو گے  یہ يسےو يااس نے تمہارا آغاز ک يسےاس کے بندے ہوکر، ج( خالص)

ِ َويَ  َخُذوا الشهٰيطيَن أَولِياَء ِمن دوِن َّللاه ُھُم اته ٰللَُة ۗ إِنه ُھم ُمھَتدوَن َفريًقا َهدٰى َوَفريًقا َحقه َعلَيِھُم الضه  |1:12|حَسبوَن أَنه

 يہاور سمجھتے  يابنا یکو وال يطانوںانہوں نے َّللا کو چھوڑ کر ش یثابت ہوئ یفرقے کو گمراہ يکاور ا یفرقے کو راہ دکھائ يکا

 |1:12| يں،کہ وہ راہ پر ہ يںہ

ُه ال ُيِحبُّ الُمسِرفيَن ۞ ٰيَبنى ءاَدَم ُخذوا زيَنَتُكم ِعنَد ُكلِّ َمسِجٍد َوُكلوا َواشَربوا َوال   |1:11|ُتسِرفوا ۚ إِنه

حد سے بڑهنے والے اسے پسند  يشکاور حد سے نہ بڑهو، ب يوجاؤ اور کھاؤ اور پ يںلو جب مسجد م ينتز یاپن! اوالد یاے آدم ک

 |1:11| يں،نہ

ٰبِت ِمَن الرِّ  يِّ ِ الهتى أَخَرَج لِِعباِدِہ َوالطه َم زيَنَة َّللاه ُل الءاٰيِت قُل َمن َحره نيا خالَِصًة َيوَم القِٰيَمِة ۗ َكٰذلَِك ُنَفصِّ زِق ۚ قُل ِهَى لِلهذيَن ءاَمنوا فِى الَحيٰوِة الدُّ

 |1:11|لَِقوٍم َيعلَموَن 

والوں کے  يماناور پاک رزق تم فرماؤ کہ وہ ا ینکال يےجو اس نے اپنے بندو ں کے ل ينتوہ ز یَّللا ک یتم فرماؤ کس نے حرام ک

 |1:11| يےعلم والوں کے ل يںکرتے ہ يانب يتيںمفصل آ يونہیہے، ہم  یک یتو خاص انہ يںم يامتاور ق يںم ياہے دن يےل



 ِ َى الَفٰوِحَش ما َظَھَر ِمنھا َوما َبَطَن َواإلِثَم َوالَبغَى بَِغيِر الَحقِّ َوأَن ُتشِركوا بِاّلِله َم َربِّ ل بِِه ُسلقُل إِنهما َحره ِ ما  ما لَم ُيَنزِّ ٰطًنا َوأَن َتقولوا َعلَى َّللاه

 |1:11|ال َتعلَموَن 

کہ  يہاور  يادتیاور گناہ اور ناحق ز یاور جو چھپ يںہ یکھل يںجو ان م يںہ یحرام فرمائ يائياںرب نے تو بے ح يرےتم فرماؤ م

 |1:11|رکھتے،  يںکہ َّللا پر وہ بات کہو جس کا علم نہ يہاور  یاس نے سند نہ اتار یکرو جس ک يکَّللا کا شر

ٍة أََجٌل ۖ َفإِذا جاَء أََجلُھُم ال َيسَتأِخروَن ساَعًة ۖ َوال َيسَتقِدموَن   |1:11|َولُِكلِّ أُمه

 |1:11|ہو نہ آگے،  يچھےنہ پ یگھڑ يکوعدہ ہے تو جب ان کا وعدہ آئے گا ا يکاور ہر گروہ کا ا

ُكم ُرُسٌل ِمنُكم َيقُصّ  قٰى َوأَصلََح َفال َخوٌف َعلَيِھم َوال ُهم َيحَزنوَن ٰيَبنى ءاَدَم إِّما َيأتَِينه  |1:11|وَن َعلَيُكم ءاٰيتى ۙ َفَمِن اته

کرے اور سنورے تو اس پر نہ  يزگاریپڑهتے تو جو پرہ يتيںآ يریم يںکے رسول آئ يںاگر تمہارے پاس تم م! اوالد یاے آدم ک

 |1:11|کچھ خوف اور نہ کچھ غم، 

بوا بِ 
 |1:11|ـٔاٰيتِنا َواسَتكَبروا َعنھا أُوٰلئَِك أَصٰحُب الّناِر ۖ ُهم فيھا ٰخلِدوَن َوالهذيَن َكذه

 |1:11|رہنا،  يشہہم يںاس م يںانہ يںہ یوہ دوز خ يااور ان کے مقابل تکبر ک يںجھٹالئ يتيںآ یاور جنہوں نے ہمار

َب بِـٔ 
ِ َكِذًبا أَو َكذه ِن افَترٰى َعلَى َّللاه اٰيتِِه ۚ أُوٰلئَِك َينالُُھم َنصيُبُھم ِمَن الِكٰتِب ۖ َحّتٰى إِذا جاَءتُھم ُرُسلُنا َيَتَوفهوَنُھم قالوا أَيَن ما ُكنُتم َفَمن أَظلَُم ِممه

ُھم كانوا ٰكفِريَن  ِ ۖ قالوا َضلّوا َعّنا َوَشِھدوا َعلٰى أَنفُِسِھم أَنه  |1:11|َتدعوَن ِمن دوِن َّللاه

 يہاںکا لکھا پہنچے گا  يبان کے نص يںانہ يں،جھٹالئ يتيںآ یاس ک يانے َّللا پر جھوٹ باندها تو اس سے بڑه کر ظالم کون جس 

وہ جن کو تم َّللا کے سوا  يںکہاں ہ يںتو ان سے کہتے ہ يںجان نکالنے آئ یہوئے ان ک يجےتک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھ

 |1:11|کہ وہ کافر تھے،  يںہ يتےد یجانوں پر آپ گواہ یگئے اور اپن وہ ہم سے گم يںپوجتے تھے، کہتے ہ

ٌة لََعَنت أُخَتھا ۖ  َحّتٰى إَِذا اّداَركوا فيھا َجميًعا قالَت أُخرٰىُھم قاَل ادُخلوا فى أَُمٍم َقد َخلَت ِمن َقبلُِكم ِمَن الِجنِّ َواإلِنِس فِى الّناِر ۖ ُكلهما َدَخلَت أُمه

نا ٰهُؤالِء   |1:12|قاَل لُِكلٍّ ِضعٌف َوٰلِكن ال َتعلَموَن  أََضلّونا َفـٔاتِِھم َعذاًبا ِضعًفا ِمَن الّناِر ۖ أِلولٰىُھم َربه

گروہ داخل ہوتا  يکجاؤ جب ا يںم يںانہ يں،گئ يںآگ م یک يوںجن اور آدم يںَّللا ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعت

انہوں نے ہم ! گے اے رب ہمارے يںجا پڑے تو پچھلے پہلوں کو کہ يںاس متک کہ جب سب  يہاںہے دوسرے پر لعنت کرتا ہے 

 |1:12| يںخبر نہ يںعذاب دے، فرمائے گا سب کو ُدونا ہے مگر تمہ ناآگ کا ُدو يںتھا تو انہ ياکو بہکا



 |1:12|ِسبوَن َوقالَت أولٰىُھم أِلُخرٰىُھم َفما كاَن لَُكم َعلَينا ِمن َفضٍل َفذوقُوا الَعذاَب بِما ُكنُتم َتك

 |1:12|کا  يےگے تو تم کچھ ہم سے اچھے نہ رہے تو چکھو عذاب بدلہ اپنے ک يںاور پہلے پچھلوں سے کہ

َة َحّتٰى يَ  ماِء َوال َيدُخلوَن الَجنه ُح لَُھم أَبٰوُب السه بوا بِـٔاٰيتِنا َواسَتكَبروا َعنھا ال ُتَفته لِخياِط ۚ َوَكٰذلَِك َنجِزى الُمجِرميَن لَِج الَجَمُل فى َسمِّ اإِنه الهذيَن َكذه

|1:12| 

گے اور نہ وہ  يںآسمان کے دروازے نہ کھولے جائ يےان کے ل يااور ان کے مقابل تکبر ک يںجھٹالئ يتيںآ یوہ جنہوں نے ہمار

 |1:12| يںہ يتےبدلہ د یہ يساکے ناکے اونٹ داخل نہ ہو اور مجرموں کو ہم ا یداخل ہوں جب تک سوئ يںجنت م

لِميَن 
ٰ
َم ِمھاٌد َوِمن َفوقِِھم َغواٍش ۚ َوَكٰذلَِك َنجِزى الّظ  |1:11|لَُھم ِمن َجَھنه

 |1:11| يں،ہ يتےبدلہ د یہ يسااوڑهنا اور ظالموں کو ہم ا یبچھونا اور آگ ہ یآگ ہ يںانہ

لِٰحِت ال ُنَكلُِّف َنفًسا إاِّل ُوسَعھا أُوٰلئِكَ  ِة ۖ ُهم فيھا ٰخلِدوَن  َوالهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ  |1:11|أَصٰحُب الَجنه

اس  يںانہ يں،رکھتے، وہ جنت والے ہ يںبوجھ نہ يادہپر طاقت سے ز یہم کس يےالئے اور طاقت بھر اچھے کام ک يماناور وہ جو ا

 |1:11|رہنا،  يشہہم يںم

ُ ۖ لََقد جاَءت َوَنَزعنا ما فى ُصدوِرِهم ِمن ِغلٍّ َتجرى ِمن َتحتِِھُم األَنٰھُر ۖ َوقا ِ الهذى َهدٰىنا لِٰھذا َوما ُكّنا لَِنھَتِدَى لَوال أَن َهدٰىَنا َّللاه لُوا الَحمُد ّلِِله

ُة أوِرثُتموها بِما ُكنُتم َتعَملوَن  نا بِالَحقِّ ۖ َونودوا أَن تِلُكُم الَجنه  |1:11|ُرُسُل َربِّ

اس  يںَّللا کو جس نے ہم ياںگے سب خوب يںاور کہ یگ يںبہ يںنہر يچےان کے ن يےل ينچکھ ينےسے ک ينوںاور ہم نے ان کے س

جنت  يہکہ  یہمارے رب کے رسول حق الئے اور ندا ہوئ يشکراہ نہ دکھاتا، ب يںاور ہم راہ نہ پاتے اگر َّللا ہم یراہ دکھائ یک

 |1:11|کا،  لصلہ تمہارے اعما یمل يراثم يںتمہ

ِة أَصٰحَب  َن ُمَؤذِّ َونادٰى أَصٰحُب الَجنه ُكم َحقًّا ۖ قالوا َنَعم ۚ َفأَذه نا َحقًّا َفَھل َوَجدُتم ما َوَعَد َربُّ ِ الّناِر أَن َقد َوَجدنا ما َوَعَدنا َربُّ ٌن َبيَنُھم أَن لَعَنُة َّللاه

لِميَن 
ٰ
 |1:11|َعلَى الّظ

جو  ياپا یتم نے بھ ياتھا تو ک يامارے رب نے کجو سچا وعدہ ہم سے ہ ياتو مل گ يںاور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہم

 |1:11|لعنت ظالموں پر  یکہ َّللا ک يانے پکار د یمناد يںم يچاور ب! تھا بولے، ہاں ياد يںتمہارے رب نے سچا وعدہ تمہ



ِ َوَيبغوَنھا ِعَوًجا َوُهم بِالءاِخَرِة ٰكفِروَن   |1:11|الهذيَن َيُصّدوَن َعن َسبيِل َّللاه

 |1:11| يں،اور آخرت کا انکار رکھتے ہ يںچاہتے ہ یاور اسے کج يںراہ سے روکتے ہ یجو َّللا ک

ِة أَن َسٰلٌم َعلَيُكم ۚ   بِسيمٰىُھم ۚ َوناَدوا أَصٰحَب الَجنه
 |1:11|لَم َيدُخلوها َوُهم َيطَمعوَن َوَبيَنُھما ِحجاٌب ۚ َوَعلَى األَعراِف ِرجاٌل َيعِرفوَن ُكاّلً

 يںسے پہچان يشانيوںپ یکو ان ک يقپردہ ہے اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فر يکا يںم يچب اور جنت و دوزخ کے

 |1:11| يں،طمع رکھتے ہ ینہ گئے اور اس ک يںجنت م يہگے کہ سالم تم پر  يںکو پکار يوںگے اور وہ جنت

لِميَن ۞ َوإِذا ُصِرَفت أَبٰصُرُهم تِلقاَء أَصٰحِب الّناِر قالوا َربهنا ال تَ 
ٰ
 |1:11|جَعلنا َمَع الَقوِم الّظ

 |1:11|ظالموں کے ساتھ نہ کر، ! گے اے ہمارے رب يںکہ یگ يںطرف پھر یک يوںدوزخ يںآنکھ یاور جب ان ک

 |1:12|َونادٰى أَصٰحُب األَعراِف ِرجااًل َيعِرفوَنُھم بِسيمٰىُھم قالوا ما أَغنٰى َعنُكم َجمُعُكم َوما ُكنُتم َتسَتكبِروَن 

تمہارا جتھا اور وہ  ياکام آ ياک يںگے تمہ يںکہ يںسے پہچانتے ہ يشانیپ یان ک يںگے جنہ يںاور اعراف والے کچھ مردوں کو پکار

 |1:12|جو تم غرور کرتے تھے 

ُ بَِرحَمٍة ۚ ادُخلُوا الَجنهَة ال َخوٌف َعلَيُكم َوال أَنُتم  |1:12|َتحَزنوَن  أَٰهُؤالِء الهذيَن أَقَسمُتم ال َينالُُھُم َّللاه

جاؤ نہ تم  يںکہ جنت م يارحمت کچھ نہ کرے گا ان سے تو کہا گ یکھاتے تھے کہ َّللا ان پر اپن يںوہ لوگ جن پر تم قسم يںہ يہ ياک

 |1:12|نہ کچھ غم،  يشہکو اند

ِة أَن أَفيضوا َعلَينا ِمَن الماِء أَو ِمّما َرَزَقكُ  َمُھما َعلَى الٰكفِريَن َونادٰى أَصٰحُب الّناِر أَصٰحَب الَجنه َ َحره ُ ۚ قالوا إِنه َّللاه  |1:12|ُم َّللاه

َّللا نے  يشکگے ب يںکہ ياد يںاس کھانے کا جو َّللا نے تمہ يادو  يضکا ف یاپنے پان يںگے کہ ہم يںکو پکار يوںبہشت یاور دوزخ

 |1:12|ہے  ياان دونوں کو کافروں پر حرام ک

َخذوا ديَنُھم لَ  نيا ۚ َفالَيوَم َننسٰىُھم َكما َنسوا لِقاَء َيوِمِھم ٰهذا َوما كانوا بِـٔاٰيتِنا يَ الهذيَن اته تُھُم الَحيٰوةُ الدُّ  |1:11|جَحدوَن ھًوا َولَِعًبا َوَغره



انہوں نے اس  يساگے ج يںچھوڑ د يںتو آج ہم انہ ياد يبفر يںنے انہ يستز یک يااور دن ياتماشا بنا يلکو کھ ينجنہوں نے اپنے د

 |1:11|سے انکار کرتے تھے،  يتوںآ یہمار يساچھوڑا تھا اور ج يالدن کے ملنے کا خ

لٰنُه َعلٰى ِعلٍم ُهًدى َوَرحَمًة لَِقوٍم ُيؤِمنوَن   |1:11|َولََقد ِجئٰنُھم بِِكٰتٍب َفصه

 يے،والوں کے ل يمانرحمت ا و يتہدا يابڑے علم سے مفصل ک يککتاب الئے جسے ہم نے ا يکہم ان کے پاس ا يشکاور ب

|1:11| 

نا بِالَحقِّ َفھَ  ل لَنا ِمن ُشَفعاَء َفَيشَفعوا لَنا أَو ُنَردُّ َفَنعَمَل َهل َينُظروَن إاِّل َتأويلَُه ۚ َيوَم َيأتى َتأويلُُه َيقوُل الهذيَن َنسوہُ ِمن َقبُل َقد جاَءت ُرُسُل َربِّ

 |1:11|ا أَنفَُسُھم َوَضله َعنُھم ما كانوا َيفَتروَن َغيَر الهذى ُكّنا َنعَمُل ۚ َقد َخِسرو

گے  يںانجام واقع ہوگا بول اٹھ ياکہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے جس دن اس کا بتا یمگر اس ک يںہ يکھتےراہ د یکاہے ک

جو  یہمارے سفارش یکوئ يںہمارے رب کے رسول حق الئے تھے تو ہ يشکتھے کہ ب يٹھےوہ جو اسے پہلے سے بھالئے ب

 يںڈال يںنقصان م يںجان یانہوں نے اپن يشکب يںکہ پہلے کاموں کے خالف کام کر يںجائ يجےہم واپس بھ يا يںشفاعت کر یہمار

 |1:11|اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے 

ِة أَّياٍم  ٰمٰوِت َواألَرَض فى ِسته ُ الهذى َخلََق السه ُكُم َّللاه ُثمه اسَتوٰى َعلَى الَعرِش ُيغِشى الهيَل النهھاَر َيطلُُبُه َحثيًثا َوالشهمَس َوالَقَمَر َوالنُّجوَم إِنه َربه

 ُ ٰرٍت بِأَمِرِہ ۗ أاَل لَُه الَخلُق َواألَمُر ۗ َتباَرَك َّللاه  |1:11|َربُّ الٰعلَميَن  ُمَسخه

شان کے الئق ہے  یاس ک يساج يابنائے پھر عرش پر استواء فرما يںچھ دن م ينتمہارا رب َّللا ہے جس نے آسمان اور زم يشکب

سب اس کے  يالگا آتا ہے اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنا يچھےدوسرے سے ڈهانکتا ہے کہ جلد اس کے پ يکرات دن کو ا

 |1:11|ارے جہان کا، برکت واال ہے َّللا رب س یبڑ ينا،کرنا اور حکم د يداہے پ کے ہاتھ یحکم کے دبے ہوئے، سن لو اس

ُه ال ُيِحبُّ الُمعَتديَن  ًعا َوُخفَيًة ۚ إِنه ُكم َتَضرُّ  |1:11|ادعوا َربه

 |1:11| يں،حد سے بڑهنے والے اسے پسند نہ يشکاپنے رب سے دعا کرو گڑگڑاتے اور آہستہ، ب

ِ َقريٌب ِمَن الُمحِسنيَن َوال ُتفِسدوا فِى األَرِض َبعَد إِصٰلِحھا َوادعوہُ َخوًفا َوَطَمًعا ۚ إِنه رَ   |1:11|حَمَت َّللاه

 يکوںرحمت ن یَّللا ک يشکاس کے سنورنے کے بعد اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے، ب يالؤفساد نہ پھ يںم يناور زم

 |1:11|ہے،  يبسے قر



ٰيَح ُبشًرا َبيَن َيَدى َرحَمتِِه ۖ َحّتٰى إِذا أََقلهت َمٰرِت ۚ َكٰذلَِك  َوُهَو الهذى ُيرِسُل الرِّ َسحاًبا ثِقااًل ُسقٰنُه لَِبلٍَد َميٍِّت َفأَنَزلنا بِِه الماَء َفأَخَرجنا بِِه ِمن ُكلِّ الثه

روَن   |1:11|ُنخِرُج الَموتٰى لََعلهُكم َتَذكه

 یہم نے اسے کس بادل یبھار يںتک کہ جب اٹھا الئ يہاں یرحمت کے آگے مژدہ سنات یہے اس ک يجتابھ يںہے کہ ہوائ یاور وہ

گے  يںطرح ہم ُمردوں کو نکال یاتارا پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے اس یپھر اس سے پان ياطرف چال یمردہ شہر ک

 |1:11|مانو،  يحتتم نص يںکہ

ِه ۖ َوالهذى َخُبَث ال َيخُرُج إاِّل َنِكًدا ۚ َكٰذلَِك  يُِّب َيخُرُج َنباُتُه بِإِذِن َربِّ ُف الءاٰيِت لَِقوٍم َيشُكروَن َوالَبلَُد الطه  |1:12|ُنَصرِّ

 يونہینکلتا مگر تھوڑا بمشکل ہم  يںنہ يںہے اس کا سبزہ َّللا کے حکم سے نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس م ينزم یاور جو اچھ

 |1:12| يں،جو احسان مان يےان کے ل يںکرتے ہ يانب يتيںطرح طرح سے آ

َ ما لَُكم ِمن إِٰلٍه َغيُرہُ إِّنى أَخاُف َعلَيُكم َعذاَب َيوٍم َعظيٍم لََقد أَرَسلنا نوًحا إِلٰى َقوِمِه   |1:12|َفقاَل ٰيَقوِم اعُبُدوا َّللاه

 يشکب يںمعبود نہ یقوم َّللا کو پوجو اسکے سوا تمہارا کوئ يریتو اس نے کہا م يجاطرف بھ یقوم ک یہم نے نوح کو اس ک يشکب

 |1:12| مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے

 |1:12|قاَل الَمَِلُ ِمن َقوِمِه إِّنا لََنرٰىَك فى َضٰلٍل ُمبيٍن 

 |1:12| يں،ہ يکھتےد يںم یگمراہ یکھل يںہم تمہ يشکقوم کے سردار بولے ب یاس ک

 |1:11|قاَل ٰيَقوِم لَيَس بى َضٰللٌَة َوٰلِكّنى َرسوٌل ِمن َربِّ الٰعلَميَن 

 |1:11|کا رسول ہوں،  ينتو رب العالم يںم يںکچھ نہ یگمراہ يںقوم مجھ م يریکہا اے م

ِ ما ال َتعلَموَن   |1:11|أَُبلُِّغُكم ِرٰسٰلِت َرّبى َوأَنَصُح لَُكم َوأَعلَُم ِمَن َّللاه

رکھتے،  يںطرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہ یَّللا ک يںپہنچاتا اور تمہارا بھال چاہتا اور م يںرسالت یاپنے رب ک يںتمہ

|1:11| 

ُكم َعلٰى َرُجٍل ِمنُكم لُِينِذَرُكم َولَِتتهقوا َولََعلهُكم ُترَحموَن   |1:11|أََوَعِجبُتم أَن جاَءُكم ِذكٌر ِمن َربِّ



 يںمعرفت کہ وہ تمہ یمرد ک يککے ا يںتم م یآئ يحتنص يکطرف سے ا یاس کا اچنبا ہوا کہ تمہارے پاس رب ک يںتمہ يااور ک

 |1:11|تم پر رحم ہو،  يںڈرائے اور تم ڈرو اور کہ

ُھم كانوا َقوًما َعمي بوا بِـٔاٰيتِنا ۚ إِنه بوہُ َفأَنَجيٰنُه َوالهذيَن َمَعُه فِى الفُلِك َوأَغَرقَنا الهذيَن َكذه  |1:11|َن َفَكذه

ے والوں کو ڈبو جھٹالن يتيںآ یاور اپن یتھے نجات د يںم یتو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشت ياتو انہوں نے اسے جھٹال

 |1:11|وہ اندها گروہ تھا  يشکب يا،د

َ ما لَُكم ِمن إِٰلٍه َغيُرہُ ۚ أََفال َتتهقوَن   |1:11|۞ َوإِلٰى عاٍد أَخاُهم هوًدا ۗ قاَل ٰيَقوِم اعُبُدوا َّللاه

تو  يں،معبود نہ یارا کوئکرو اس کے سوا تمہ یبندگ یقوم َّللا ک يریکہا اے م يجاسے ہود کو بھ یبرادر یطرف ان ک یاور عاد ک

 |1:11| يںڈر نہ يںتمہ ياک

 |1:11|قاَل الَمَِلُ الهذيَن َكَفروا ِمن َقوِمِه إِّنا لََنرٰىَك فى َسفاَهٍة َوإِّنا لََنُظنَُّك ِمَن الٰكِذبيَن 

 |1:11| يںگمان کرتے ہ يںجھوٹوں م يںہم تمہ يشکاور ب يںسمجھتے ہ يوقوفب يںہم تمہ يشکقوم کے سردار بولے ب یاس ک

 |1:11|قاَل ٰيَقوِم لَيَس بى َسفاَهٌة َوٰلِكّنى َرسوٌل ِمن َربِّ الٰعلَميَن 

 |1:11|تو پروردگار عالم کا رسول ہوں،  يںعالقہ م ياسے ک یقوم مجھے بے وقوف يریکہا اے م

 |1:12|أَُبلُِّغُكم ِرٰسٰلِت َرّبى َوأَن۠ا لَُكم ناِصٌح أَميٌن 

 |1:12|ہوں  يرخواہپہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خ يںرسالت یاپنے رب ک يںتمہ

ُكم َعلٰى َرُجٍل ِمنُكم لُِينِذَرُكم ۚ َواذُكروا إِذ َجَعلَُكم ُخلَفاَء ِمن َبعِد َقو َطًة ۖ َفاذُكروا أََوَعِجبُتم أَن جاَءُكم ِذكٌر ِمن َربِّ ِم نوٍح َوزاَدُكم فِى الَخلِق َبص 

 ِ  |1:12| لََعلهُكم ُتفلِحوَن ءاالَء َّللاه

معرفت کہ  یمرد ک يکسے ا يںتم م یآئ يحتنص يکطرف سے ا یاس کا اچنبا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب ک يںتمہ يااور ک

کرو  ياد يںنعمت یتو َّللا ک يابڑها يالؤاور تمہارے بدن کا پھ ياک ينقوم نوح کا جانش يںکرو جب اس نے تمہ يادڈرائے اور  يںوہ تمہ

|تمہارا بھال ہو،  يںکہ کہ 7 : 6 9 | 



ِدقينَ  َ َوحَدہُ َوَنَذَر ما كاَن َيعُبُد ءاباُؤنا ۖ َفأتِنا بِما َتِعُدنا إِن ُكنَت ِمَن الّصٰ  |1:12| قالوا أَِجئَتنا لَِنعُبَد َّللاه

تو الؤ  يںچھوڑ د يںے تھے، انہاور جو ہمارے باپ دادا پوجت يںَّللا کو پوج يکآئے ہو کہ ہم ا يےتم ہمارے پاس اس ل يابولے ک

 |1:12|وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو،  يںجس کا ہم

 ُ َل َّللاه يُتموها أَنُتم َوءاباُؤُكم ما َنزه ُكم ِرجٌس َوَغَضٌب ۖ أَُتٰجِدلوَننى فى أَسماٍء َسمه  بِھا ِمن ُسلٰطٍن ۚ َفانَتِظروا إِّنى َمَعُكم قاَل َقد َوَقَع َعلَيُكم ِمن َربِّ

 |1:11|الُمنَتِظريَن ِمَن 

جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے  يںان ناموں م یمجھ سے خال ياک ياکہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گ

 |1:11|ہوں،  يکھتاتمہارے ساتھ د یبھ يںم يکھوتو راستہ د ی،سند نہ اتار یکوئ یَّللا نے ان ک يےباپ دادا نے رکھ ل

بوا بِـٔاٰيتِنا ۖ َوما كانوا ُمؤِمنيَن َفأَنَجيٰنُه َواله   |1:11|ذيَن َمَعُه بَِرحَمٍة ِمّنا َوَقَطعنا دابَِر الهذيَن َكذه

جڑ  یجھٹالتے تھے ان ک يتيںآ یاور جو ہمار یرحمت فرماکر نجات د یبڑ يکا یتو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو اپن

 |1:11|والے نہ تھے،  يماناور وہ ا یکاٹ د

َنٌة ِمن َربِّكُ وَ  َ ما لَُكم ِمن إِٰلٍه َغيُرہُ ۖ َقد جاَءتُكم َبيِّ ِ لَُكم ءاَيًة ۖ َفَذروها َتأُكل فى أَرِض إِلٰى َثموَد أَخاُهم ٰصلًِحا ۗ قاَل ٰيَقوِم اعُبُدوا َّللاه م ۖ ٰهِذِہ ناَقُة َّللاه

ِ ۖ َوال َتَمّسوها بِسوٍء َفَيأُخَذُكم َعذاٌب أَليٌم  :1|َّللاه 7 3 | 

 يشکب يں،معبود نہ یقوم َّللا کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئ يریکہا اے م يجاسے صالح کو بھ یبرادر یطرف ان ک یاور ثمود ک

 ينزم یتو اسے چھوڑ دو کہ َّللا ک ی،نشان يےَّللا کا ناقہ ہے تمہارے ل يہ یآئ يلطرف سے روشن دل یتمہارے پاس تمہارے رب ک

 |1:11|درد ناک عذاب آئے گا،  يںنہ لگاؤ کہ تمہ اتھسے ہ یکھائے اور اسے برائ يںم

ِخذوَن ِمن ُسھولِھا قُصوًرا َوَتنِحتوَن الِجبالَ  أَُكم فِى األَرِض َتته ِ َوال َتعَثوا َواذُكروا إِذ َجَعلَُكم ُخلَفاَء ِمن َبعِد عاٍد َوَبوه  ُبيوًتا ۖ َفاذُكروا ءاالَء َّللاه

 |1:11|فِى األَرِض ُمفِسديَن 

مکان تراشتے ہو  يںمحل بناتے ہو اور پہاڑوں م يںم ينکہ نرم زم یجگہ د يںاور ملک م ياک ينکرو جب تم کو عاد کا جانش ياداور 

 |1:11|فساد مچاتے نہ پھرو،  يںم ينکرو اور زم ياد يںنعمت یتو َّللا ک

ِه ۚ قالوا إِّنا بِما أُرِسَل بِِه ُمؤِمنوَن قاَل الَمَِلُ الهذيَن اسَتكَبروا ِمن َقوِمِه لِلهذيَن اسُتضِعفوا لِمَ  ن ءاَمَن ِمنُھم أََتعلَموَن أَنه ٰصلًِحا ُمرَسٌل ِمن َربِّ

|1:11| 



بولے وہ جو کچھ لے  يں،تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہ ياقوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے ک یاس ک

 |1:11| ںيرکھتے ہ يمانگئے ہم اس پر ا يجےکے بھ

 |1:11|قاَل الهذيَن اسَتكَبروا إِّنا بِالهذى ءاَمنُتم بِِه ٰكفِروَن 

 |1:11|اس سے انکار ہے،  يںالئے ہم يمانمتکبر بولے جس پر تم ا

ِھم َوقالوا ٰيٰصلُِح ائتِنا بِما َتِعُدنا إِن ُكنَت ِمَن الُمرَسليَن   |1:11|َفَعَقُروا الّناَقَة َوَعَتوا َعن أَمِر َربِّ

ہم پر لے آؤ جس کا تم سے وعد دے ! اور بولے اے صالح یک یاور اپنے رب کے حکم سے سرکش يںکاٹ د يںُکوچ یپس ناقہ ک

 |1:11|رہے ہو اگر تم رسول ہو، 

جَفُة َفأَصَبحوا فى داِرِهم ٰجثِميَن   |1:12|َفأََخَذتُھُم الره

 |1:12|اوندهے پڑے رہ گئے،  يںتو صبح کو اپنے گھروں م يازلزلے نے ا ٓل يںتو انہ

ِصحيَن   |1:12|َفَتَولّٰى َعنُھم َوقاَل ٰيَقوِم لََقد أَبلَغُتُكم ِرسالََة َرّبى َوَنَصحُت لَُكم َوٰلِكن ال ُتِحّبوَن الّنٰ

اہا مگر اور تمہارا بھال چ یرسالت پہنچاد یاپنے رب ک يںنے تمہ يںم يشکب! قوم يریاور کہا اے م يراتو صالح نے ان سے منہ پھ

 |1:12| يں،نہ یہ( پسند کرنے والے) یخواہوں کے غرض يرتم خ

 |1:22|َولوًطا إِذ قاَل لَِقوِمِه أََتأتوَن الٰفِحَشَة ما َسَبَقُكم بِھا ِمن أََحٍد ِمَن الٰعلَميَن 

 |1:22| ی،نے نہ ک یکس يںکرتے ہو جو تم سے پہلے جہان م يائیوہ بے ح ياقوم سے کہا ک یجب اس نے اپن يجااور لوط کو بھ

جاَل َشھَوًة ِمن دوِن النِّساِء ۚ َبل أَنُتم َقوٌم ُمسِرفوَن  ُكم لََتأتوَن الرِّ  |1:21|إِنه

 |1:21|چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے  يںتم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورت

ُھم أُناٌس َيَتَطھهروَن َوما كاَن َجواَب َقوِمِه إاِّل أَن قالوا أَخِرجوُهم ِمن َقرَيتِ   |1:21|ُكم ۖ إِنه



 |1:21| يںچاہتے ہ يزگیلوگ تو پاک يہسے نکال دو،  یبست یکہنا کہ ان کو اپن يہیقوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر  یاور اس ک

 |1:21|َفأَنَجيٰنُه َوأَهلَُه إاِله امَرأََتُه كاَنت ِمَن الٰغبِريَن 

 |1:21| یہوئ يںعورت وہ رہ جانے والوں م یمگر اس ک یوالوں کو نجات دتو ہم نے اسے اور اس کے گھر 

 |1:21|َوأَمَطرنا َعلَيِھم َمَطًرا ۖ َفانُظر َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الُمجِرميَن 

 |1:21|انجام ہوا مجرموں کا  يساک يکھوتو د يابرسا ينھم يکاور ہم نے ان پر ا

ُكم ۖ َفأَوفُوا الَكيَل َوالميزاَن َوال َوإِلٰى َمدَيَن أَخاُهم ُشَعيًبا ۗ قاَل يٰ  َنٌة ِمن َربِّ َ ما لَُكم ِمن إِٰلٍه َغيُرہُ ۖ َقد جاَءتُكم َبيِّ َتبَخُسوا الّناَس َقوِم اعُبُدوا َّللاه

 |1:21|أَشياَءُهم َوال ُتفِسدوا فِى األَرِض َبعَد إِصٰلِحھا ۚ ٰذلُِكم َخيٌر لَُكم إِن ُكنُتم ُمؤِمنيَن 

معبود  یعبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئ یَّللا ک! قوم يریکہا اے م يجاکو بھ يبسے شع یبرادر یطرف ان ک یک يناور مد

گھٹا کر  يزيںچ یکرو اور لوگوں ک یتو ناپ اور تول پور یآئ يلطرف سے روشن دل یبے شک تمہارے پاس تمہارے رب ک يں،نہ

 |1:21|الؤ،  يمانتمہارا بھال ہے اگر ا يہ يالؤ،پھ نہ انتظام کے بعد فساد يںم يننہ دو اور زم

ِ َمن ءاَمَن بِِه َوَتبغوَنھا ِعَوًجا ۚ َواذُكروا إِذ ُكنتُ  َرُكم ۖ َوانُظروا َكيَف كاَن َوال َتقُعدوا بُِكلِّ ِصٰرٍط توِعدوَن َوَتُصّدوَن َعن َسبيِل َّللاه م َقلياًل َفَكثه

 |1:21|ٰعقَِبُة الُمفِسديَن 

 یکج يںالئے اور اس م يمانروکو جو اس پر ا يںراہ سے انہ یکو ڈراؤ اور َّللا ک يروںکہ راہگ يٹھونہ ب يوں اور ہر راستہ پر

 |1:21|انجام ہوا،  يساکا ک يوںفساد يکھواور د يابڑهاد يںکرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہ يادچاہو، اور 

ُ َبيَننا ۚ َوُهَو َخيُر الٰحِكميَن َوإِن كاَن طائَِفٌة ِمنُكم ءاَمنوا بِالهذى أُرِسلُت بِِه   |1:21|َوطائَِفٌة لَم ُيؤِمنوا َفاصبِروا َحّتٰى َيحُكَم َّللاه

تک کہ َّللا ہم  يہاںگروہ نے نہ مانا تو ٹھہرے رہو  يکاور ا ياگ يجالے کر بھ يںجو م ياال يمانگروہ اس پر ا يکا يںاور اگر تم م

 |1:21|بہتر سب سے  يصلہکرے اور َّللا کا ف يصلہف يںم

َك ٰيُشَعيُب َوالهذيَن ءاَمنوا َمَعَك ِمن َقرَيتِنا أَو لََتعودُ  نه فى ِملهتِنا ۚ قاَل أََولَو ُكّنا ٰكِرهيَن ۞ قاَل الَمَِلُ الهذيَن اسَتكَبروا ِمن َقوِمِه لَُنخِرَجنه

|1:22| 



سے نکا ل  یبست یارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپناور تمہ يںقسم ہے کہ ہم تمہ يبقوم کے متکبر سردار بولے، اے شع یاس ک

 |1:22|ہوں  يزاراگرچہ ہم ب ياا ٓجا ؤ کہا ک يںم ينتم ہمارے د ياگے  يںد

ُ ِمنھا ۚ َوما َيكوُن لَنا أَن َنعوَد  ِ َكِذًبا إِن ُعدنا فى ِملهتُِكم َبعَد إِذ َنّجٰىَنا َّللاه نا ُكله َشءٍء ِعلًما ۚ فيھا إاِّل أَن يَ َقِد افَتَرينا َعلَى َّللاه نا ۚ َوِسَع َربُّ ُ َربُّ شاَء َّللاه

َنا افَتح َبيَننا َوَبيَن َقوِمنا بِالَحقِّ َوأَنَت َخيُر الٰفتِحيَن  لنا ۚ َربه ِ َتَوكه  |1:22|َعلَى َّللاه

ہے اور ہم مسلمانوں  يااس سے بچا يںبعد اس کے کہ َّللا نے ہم يںآجائ يںم ينگے اگر تمہارے د يںضرور ہم َّللا پر جھوٹ بانده

ہے، َّللا  يطکو مح يزکہ َّللا چاہے جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب کا علم ہر چ يہآئے مگر  يںم ينکہ تمہارے د يںکا کام نہ یکس يںم

 |1:22|سب سے بہتر ہے،  يصلہف يراکر اور ت يصلہحق ف يںقوم م یاور ہمار يںہم م! رب ارےاے ہم ياپر بھروسہ ک یہ

ُكم إًِذا لَٰخِسروَن وَ  َبعُتم ُشَعيًبا إِنه  |1:22|قاَل الَمَِلُ الهذيَن َكَفروا ِمن َقوِمِه لَئِِن اته

 |1:22|رہو گے،  يںکے تابع ہوئے تو ضرور نقصان م يبقوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شع یاور اسک

جَفُة َفأَصَبحوا فى داِرِهم ٰجثِميَن   |1:21|َفأََخَذتُھُم الره

 |1:21|اوندهے پڑے رہ گئے  يںتو صبح اپنے گھروں م يازلز لہ نے ا ٓ ل يںتو انہ

بوا ُشَعيًبا كانوا ُهُم الٰخِسريَن  بوا ُشَعيًبا َكأَن لَم َيغَنوا فيَھا ۚ الهذيَن َكذه  |1:21|الهذيَن َكذه

 |1:21|پڑے،  يںم یتباہ یالنے والے ہکو جھٹ يبنہ تھے، شع یرہے ہ یکبھ يںان گھروں م ياکو جھٹالنے والے گو يبشع

 |1:21|َفَتَولّٰى َعنُھم َوقاَل ٰيَقوِم لََقد أَبلَغُتُكم ِرٰسٰلِت َرّبى َوَنَصحُت لَُكم ۖ َفَكيَف ءاسٰى َعلٰى َقوٍم ٰكفِريَن 

تو  یک يحترسالت پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کو نص یرب ک يںتمہ يںم! قوم يریاور کہا اے م يرانے ان سے منہ پھ يبتو شع

 |1:21|غم کروں کافروں کا،  يونکرک

عوَن  ره ّراِء لََعلهھُم َيضه  |1:21|َوما أَرَسلنا فى َقرَيٍة ِمن َنبِىٍّ إاِّل أََخذنا أَهلَھا بِالَبأساِء َوالضه

 یطرح زار یپکڑا کہ وہ کس يںم يفاور تکل یوں کو سختکہ اس کے لوگ يہمگر  ینب یکوئ يںم یبست یہم نے کس يجااور نہ بھ

 |1:21| يںکر



ّراُء َفأََخذٰنُھم  ّراُء َوالسه َئِة الَحَسَنَة َحّتٰى َعَفوا َوقالوا َقد َمسه ءاباَءَنا الضه يِّ لنا َمكاَن السه  |1:21|َبغَتًة َوُهم ال َيشُعروَن ُثمه َبده

ہمارے باپ دادا کو رنج و راحت پہنچے  يشکتک کہ وہ بہت ہوگئے اور بولے ب يہاں یبدل د یجگہ بھالئ یک یپھر ہم نے برائ

 |1:21| ياپکڑ ل يںغفلت م یاچانک ان ک يںتھے تو ہم نے انہ

بوا َفأََخذٰنھُ  ماِء َواألَرِض َوٰلِكن َكذه َقوا لََفَتحنا َعلَيِھم َبَرٰكٍت ِمَن السه  |1:21|بِما كانوا َيكِسبوَن  مَولَو أَنه أَهَل القُرٰى ءاَمنوا َواته

مگر انہوں نے تو  يتےکھول د يںسے برکت ينالتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زم يمانں والے ا يواور اگر بست

 |1:21| ياپر گرفتار ک يےان کے ک يںتو ہم نے انہ ياجھٹال

 |1:21|نائِموَن أََفأَِمَن أَهُل القُرٰى أَن َيأتَِيُھم َبأُسنا َبٰيًتا َوُهم 

 |1:21|ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سوتے ہوں  يںوالے نہ يوںبست ياک

 |1:22|أََوأَِمَن أَهُل القُرٰى أَن َيأتَِيُھم َبأُسنا ُضًحى َوُهم َيلَعبوَن 

 |1:22|رہے ہوں  يلڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑهے آئے جب وہ کھ يںوالے نہ يوںبست يا

ِ إاِله الَقوُم الٰخِسروَن أَ  ِ ۚ َفال َيأَمُن َمكَر َّللاه  |1:22|َفأَِمنوا َمكَر َّللاه

 |1:22|والے  یہوتے مگر تباہ يںسے نذر نہ يرتدب یخف یتو َّللا ک يںسے بے خبر ہ يرتدب یخف یَّللا ک ياک

 |1:122|أََصبٰنُھم بُِذنوبِِھم ۚ َوَنطَبُع َعلٰى قُلوبِِھم َفھُم ال َيسَمعوَن  أََولَم َيھِد لِلهذيَن َيِرثوَن األَرَض ِمن َبعِد أَهلِھا أَن لَو َنشاءُ 

ان کے گناہوں پر آ  يںتو انہ يںکہ ہم چاہ ینہ مل يتہدا یاتن يںکے ما لکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہ ينوہ جو زم يااور ک

 |1:122|سنتے  يںکہ وہ کچھ نہ يںاور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہ يںفت پہنچائ

بوا مِ  ٰنِت َفما كانوا لُِيؤِمنوا بِما َكذه ُ َعلٰى قُلوِب الٰكفِريَن تِلَك القُرٰى َنقُصُّ َعلَيَك ِمن أَنبائِھا ۚ َولََقد جاَءتُھم ُرُسلُُھم بِالَبيِّ ن َقبُل ۚ َكٰذلَِك َيطَبُع َّللاه

|1:121| 



لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ  يليںان کے پاس ان کے رسول روشن دل يشکاور ب يںسناتے ہ يںجن کے احوال ہم تمہ يںہ ياںبست يہ

 |1:121|ہے کا فروں کے دلوں پر  يتاچھاپ لگاد يونہیالتے جسے پہلے جھٹالچکے تھے َّللا  يمانہوئے کہ وہ اس پر ا

 |1:121|َوما َوَجدنا أِلَكَثِرِهم ِمن َعھٍد ۖ َوإِن َوَجدنا أَكَثَرُهم لَٰفِسقيَن 

 |1:121| يا،پا یاکثر کو بے حکم ہ يںاور ضرور ان م يااکثر کو ہم نے قول کا سچا نہ پا يںم اور ان

۟يِه َفَظلَموا بِھا ۖ َفانُظر َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الُمفسِ   |1:121|ديَن ُثمه َبَعثنا ِمن َبعِدِهم موسٰى بِـٔاٰيتِنا إِلٰى فِرَعوَن َوَمََلِ

پر  يوںتو انہوں نے ان نشان يجاطرف بھ یک يوںکے ساتھ فرعون اور اس کے دربار يوںنشان یکو اپن یٰ پھر ان کے بعد ہم نے موس

 |1:121|انجام ہوا مفسدوں کا،  يساک يکھوتو د یک يادتیز

 |1:121|َوقاَل موسٰى ٰيفِرَعوُن إِّنى َرسوٌل ِمن َربِّ الٰعلَميَن 

 |1:121|ہوں، پرور دگا ر عالم کا رسول  يںم! نے کہا اے فرعون یٰ اور موس

ُكم َفأَرِسل َمِعَى َبنى إِسٰرءيلَ  َنٍة ِمن َربِّ ِ إاِله الَحقه ۚ َقد ِجئُتُكم بَِبيِّ  |1:121| َحقيٌق َعلٰى أَن ال أَقوَل َعلَى َّللاه

 یہوں تو بن يالےکر آ یطرف سے نشان یتم سب کے پاس تمہارے رب ک يںبات م یمجھے سزاوار ہے کہ َّللا پر نہ کہوں مگر سچ

 |1:121|ساتھ چھوڑ دے  يرےکو م يلاسرائ

ِدقيَن   |1:121|قاَل إِن ُكنَت ِجئَت بِـٔاَيٍة َفأِت بِھا إِن ُكنَت ِمَن الّصٰ

 |1:121|لے کر آئے ہو تو الؤ اگر سچے ہو،  ینشان یبوال اگر تم کوئ

 |1:121|َفأَلقٰى َعصاہُ َفإِذا ِهَى ُثعباٌن ُمبيٌن 

 |1:121| ياظاہر اژدہا ہوگ يکوہ فورا ً ا يانے اپنا عصا ڈال د یٰ تو موس

ِظريَن   |1:122|َوَنَزَع َيَدہُ َفإِذا ِهَى َبيضاُء لِلّنٰ



 |1:122|والوں کے سامنے جگمگانے لگا  يکھنےڈال کر نکا ال تو وہ د يںم يباناور اپنا ہاتھ گر

 |1:122|قاَل الَمَِلُ ِمن َقوِم فِرَعوَن إِنه ٰهذا لَٰسِحٌر َعليٌم 

 |1:122|علم واال جادوگر ہے  يکتو ا يہم فرعون کے سردار بولے قو

 |1:112|ُيريُد أَن ُيخِرَجُكم ِمن أَرِضُكم ۖ َفماذا َتأُمروَن 

 |1:112|مشورہ ہے،  ياتمہارے ملک سے نکا ال چاہتا ہے تو تمہارا ک يںتمہ

 |1:111|قالوا أَرِجه َوأَخاہُ َوأَرِسل فِى الَمدائِِن ٰحِشريَن 

 |1:111|دے،  يجلوگ جمع کرنے والے بھ يںکو ٹھہرا اور شہروں م یاور ان کے بھائ يںانہ بولے

 |1:111|َيأتوَك بُِكلِّ ٰسِحٍر َعليٍم 

 |1:111| يںپاس لے آئ يرےکہ ہر علم والے جادوگر کو ت

َحَرةُ فِرَعوَن قالوا إِنه لَنا أَلَجًرا إِن ُكّنا َنحُن الٰغلِبيَن   |1:111|َوجاَء السه

 |1:111| يں،انعام ملے گا اگر ہم غالب آئ يںاور جادوگر فرعون کے پاس آئے بولے کچھ ہم

بيَن  ُكم لَِمَن الُمَقره  |1:111|قاَل َنَعم َوإِنه

 |1:111|بوال ہاں اور اس وقت تم مقرب ہوجا ؤ گے، 

 |1:111|قالوا ٰيموسٰى إِّما أَن ُتلقَِى َوإِّما أَن َنكوَن َنحُن الُملقيَن 

 |1:111|ہم ڈالنے والے ہوں  يا يںتو آپ ڈال يا یٰ بولے اے موس



 |1:111|قاَل أَلقوا ۖ َفلَّما أَلَقوا َسَحروا أَعُيَن الّناِس َواسَترَهبوُهم َوجاءو بِِسحٍر َعظيٍم 

 |1:111|اور بڑا جادو الئے،  ياڈرا يںاور انہ ياآنکھوں پر جادو کرد یڈالو جب انہوں نے ڈاال لوگوں ک يںکہا تمہ

 |1:111|۞ َوأَوَحينا إِلٰى موسٰى أَن أَلِق َعصاَك ۖ َفإِذا ِهَى َتلَقُف ما َيأفِكوَن 

 |1:111|بناوٹوں کو نگلنے لگا  یکہ اپنا عصا ڈال تو ناگاہ ان ک یفرمائ یکو وح یٰ اور ہم نے موس

 |1:112|َفَوَقَع الَحقُّ َوَبَطَل ما كانوا َيعَملوَن 

 |1:112|تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا، 

 |1:112|َفُغلِبوا ُهنالَِك َوانَقلَبوا ٰصِغريَن 

 |1:112|ہوکر پلٹے  يلوہ مغلوب پڑے اور ذل يہاںتو 

َحَرةُ ٰسِجديَن   |1:112|َوأُلقَِى السه

 |1:112|گئے  يےگراد يںاور جادوگر سجدے م

 |1:111|قالوا ءاَمّنا بَِربِّ الٰعلَميَن 

 |1:111|الئے جہان کے رب پر،  يمانبولے ہم ا

 |1:111|َربِّ موسٰى َوٰهروَن 

 |1:111|اور ہارون کا،  یٰ جو رب ہے موس

 |1:111| َفَسوَف َتعلَمونَ  قاَل فِرَعوُن ءاَمنُتم بِِه َقبَل أَن ءاَذَن لَُكم ۖ إِنه ٰهذا لََمكٌر َمَكرُتموہُ فِى الَمديَنِة لُِتخِرجوا ِمنھا أَهلَھا ۖ



 يںہے جو تم سب نے شہر م( يبفر)تو بڑا جعل  يہاجازت دوں،  يںتمہ يںلے آئے قبل اس کے کہ م يمانفرعون بوال تم اس پر ا

 |1:111|ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤ گے  يالياپھ

َعنه أَيِدَيُكم َوأَرُجلَُكم ِمن ِخٰلٍف ُثمه أَلَُصلَِّبنه   |1:111|ُكم أَجَمعيَن أَلَُقطِّ

 |1:111|دوں گا  یطرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو ُسو ل یطرف کہ ہاتھ اور دوسر يکتمہارے ا يںقسم ہے کہ م

نا ُمنَقلِبوَن   |1:111|قالوا إِّنا إِلٰى َربِّ

 |1:111| يںطرف پھرنے والے ہ یبولے ہم اپنے رب ک

نا أَفِرغ َعلَينا َصبًرا َوَتَوفهنا ُمسلِميَن َوما َتنقُِم ِمّنا إاِّل أَن ءاَمّنا  نا لَّما جاَءتنا ۚ َربه  |1:111|بِـٔاٰيِت َربِّ

ہم پر ! اے رب ہمارے يں،الئے جب وہ ہمارے پاس آئ يمانپر ا يوںنشان ینہ کہ ہم اپنے رب ک يہیبرا لگا  يااور تجھے ہمارا ک

 |1:111|مسلمان اٹھا  يںدے اور ہم يلصبر انڈ

ُل أَبناءَ  َوقالَ  نِساَءُهم َوإِّنا َفوَقھُم  ۦُهم َوَنسَتحءالَمَِلُ ِمن َقوِم فِرَعوَن أََتَذُر موسٰى َوَقوَمُه لُِيفِسدوا فِى األَرِض َوَيَذَرَك َوءالَِھَتَك ۚ قاَل َسُنَقتِّ

 |1:111|ٰقِھروَن 

 یٰ اور موس يالئيںفساد پھ يںم ينتا ہے کہ وہ زمچھوڑ  يےقوم کو اس ل یاور اس ک یٰ تو موس يااور قوم فرعون کے سردار بولے ک

 يںزندہ رکھ يٹياںب یگے اور ان ک يںکو قتل کر يٹوںٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑدے بوال اب ہم ان کے ب يرےتجھے اور ت
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ِ َواصبِروا ۖ إِنه األَ  قيَن قاَل موسٰى لَِقوِمِه اسَتعينوا بِاّلِله ِ يوِرُثھا َمن َيشاُء ِمن ِعباِدِہ ۖ َوالٰعقَِبُة لِلُمته  |1:112|رَض ّلِِله

جسے چاہے وارث  يںکا مالک َّللا ہے اپنے بندوں م ينزم يشکمدد چاہو اور صبر کرو ب یَّللا ک ياقوم سے فرما ینے اپن یٰ موس

 |1:112|کے ہاتھ ہے  يزگاروںپرہ يدانبنائے اور آخر م

ُكم َوَيسَتخلَِفُكم فِى األَرِض َفَين قالوا أوذينا ُكم أَن ُيھلَِك َعُدوه  |1:112|ُظَر َكيَف َتعَملوَن ِمن َقبِل أَن َتأتَِينا َوِمن َبعِد ما ِجئَتنا ۚ قاَل َعسٰى َربُّ



کو ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن  يبالنے کے بعد کہا قر يفبولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشر

 |1:112|کام کرتے ہو  يسےک يکھےبنائے پھر د يںکا مالک تمہ ينجگہ زم یہالک کرے اور اس ک

روَن  كه َمٰرِت لََعلهُھم َيذه نيَن َوَنقٍص ِمَن الثه  |1:112|َولََقد أََخذنا ءاَل فِرَعوَن بِالسِّ

 |1:112| يںمان يحتوہ نص يںہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ کہ يشکاور ب

يهروا بِموسٰى َوَمن َمَعُه ۗ أاَل إِنهما ٰطئِ  َئٌة َيطه ِ َوٰلِكنه أَكَثرَ َفإِذا جاَءتُھُم الَحَسَنُة قالوا لَنا ٰهِذِہ ۖ َوإِن ُتِصبُھم َسيِّ  |1:111|ُهم ال َيعلَموَن ُرُهم ِعنَد َّللاه

 يتےل یاور اس کے ساتھ والوں سے بدشگون یٰ تو موس یپہنچت یہے اور جب برائ يےہمارے ل يہکہتے  یملت یبھالئ يںتو جب انہ

 |1:111| يں،اکثر کو خبر نہ يںان م يکنہے ل يہاںشامت تو َّللا کے  یک يبہسن لو ان کے نص

 |1:111|لَِتسَحَرنا بِھا َفما َنحُن لََك بُِمؤِمنيَن  َوقالوا َمھما َتأتِنا بِِه ِمن ءاَيةٍ 

 يںالنے والے نہ يمانطرح تم پر ا یلے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو ہم کس ینشان یبھ يسیاور بولے تم ک

|1:111| 

َم ءاٰيٍت مُ  فاِدَع َوالده َل َوالضه ٰلٍت َفاسَتكَبروا َوكانوا َقوًما ُمجِرميَن َفأَرَسلنا َعلَيِھُم الّطوفاَن َوالَجراَد َوالقُمه  |1:111|َفصه

اور  ياتو انہوں نے تکبر ک ياںاور خون جدا جدا نشان ينڈکاور م( يںجوئ يا یکلن يا)اور گھن  یہم نے ان پر طوفان اور ٹڈ يجاتو بھ

 |1:111| یوہ مجرم قوم تھ

جُز قالوا ٰيموَسى ادُع  جَز لَُنؤِمَننه لََك َولَُنرِسلَنه َمَعَك َبنى إِسٰرءيَل َولَّما َوَقَع َعلَيِھُم الرِّ ا الرِّ لَنا َربهَك بِما َعِھَد ِعنَدَك ۖ لَئِن َكَشفَت َعنه

|1:111| 

اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے  يےہمارے ل یٰ اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موس

 |1:111|گے،  يںکو تمہارے ساتھ کرد يلاسرائ یگے اور بن يںالئ يمانھادو گے تو ہم ضرور تم پر ااگر تم ہم پر عذاب اٹ يشکب

جَز إِلٰى أََجٍل ُهم ٰبلِغوہُ إِذا ُهم َينُكثوَن   |1:111|َفلَّما َكَشفنا َعنُھُم الرِّ

 |1:111|تے، وہ پھر جا یپہنچنا ہے جبھ يںجس تک انہ يےمدت کے ک يکا يتےپھر جب ہم ان سے عذاب اٹھال



بوا بِـٔاٰيتِنا َوكانوا َعنھا ٰغفِليَن  ُھم َكذه  |1:111|َفانَتَقمنا ِمنُھم َفأَغَرقٰنُھم فِى الَيمِّ بِأَنه

 |1:111|جھٹالتے اور ان سے بے خبر تھے  يتيںآ یکہ ہمار يےاس ل ياڈبو د يںم يادر يںتو انہ ياتو ہم نے ان سے بدلہ ل

َل بِما َصَبروا ۖ كانوا ُيسَتضَعفوَن َمٰشِرَق األَرِض َوَمٰغِرَبَھا الهتى ٰبَركنا فيھا ۖ َوَتمهت َكلَِمُت َربَِّك الُحسنٰى َعلٰى َبنى إِسٰرءي َوأَوَرثَنا الَقوَم الهذينَ 

رنا ما كاَن َيصَنُع فِرَعوُن َوَقوُمُه َوما كانوا َيعِرشوَن   |1:111|َوَدمه

رب کا  يرےاور ت یہم نے برکت رکھ يںجس م ياکے پورب پچھم کا وارث ک يناس زم یتھ یگئ یاور ہم نے اس قوم کو جو دبا ل

اور جو  یقوم بنات یجو کچھ فرعون اور اس ک ياپر پورا ہوا، بدلہ ان کے صبر کا، اور ہم نے برباد کرد يلاسرائ یاچھا وعدہ بن

 |1:111| ے،تھ( کرتے يرتعم)اٹھاتے  ياںچنائ

ُكم َقوٌم َتجَھلوَن الَبحَر َفأََتوا َعلٰى َقوٍم َيعُكفوَن َعلٰى أَصناٍم لَُھم ۚ قالوا ٰيموَسى اجَعل لَنا إِٰلًھا َكما لَُھم ءالَِھٌة ۚ قاَل إِنه  َوٰجَوزنا بَِبنى إِسٰرءيلَ 

|1:112| 

( يٹھےجم کر ب)قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے  يسیا يکپار اتارا تو ان کا گزر ا ياکو در يلاسرائ یاور ہم نے بن

 |1:112|بوال تم ضرور جا ہل لوگ ہو،  يں،اتنے خدا ہ يےان کے ل يساخدا بنادے ج يکا يںہم! یٰ تھے بولے اے موس

ٌر ما ُهم فيِه َوٰبِطٌل ما كانوا َيعَملوَن   |1:112|إِنه ٰهُؤالِء ُمَتبه

 |1:112|نرا باطل ہے،  يںاور جو کچھ کررہے ہ يںلوگ ہ يہ يںمکا ہے جس  یحال تو برباد يہ

لَُكم َعلَى الٰعلَميَن  ِ أَبغيُكم إِٰلًھا َوُهَو َفضه  |1:112|قاَل أََغيَر َّللاه

 |1:112| ید يلتزمانے بھر پر فض يںخدا تالش کروں حاالنکہ اس نے تمہ یَّللا کے سوا تمہارا اور کوئ ياکہا ک

لوَن أَبناَءُكم َوَيسَتحيوَن نِساَءُكم ۚ َوفى ٰذلُِكم َبالٌء ِمن َربِّكُ َوإِذ أَنَجيٰنُكم   |1:111|م َعظيٌم ِمن ءاِل فِرَعوَن َيسوموَنُكم سوَء الَعذاِب ۖ ُيَقتِّ

 يٹياںب یذبح کرتے اور تمہار يٹےتمہارے ب يتےمار د یبر يںکہ تمہ یفرعون والوں سے نجات بحش يںکرو جب ہم نے تمہ ياداور 

 |1:111|رب کا بڑا فضل ہوا  يںرکھتے، اور اس م یباق



ِه أَرَبعيَن لَيلًَة ۚ َوقاَل موسٰى أِلَخيِه ٰهرو بِع َسبيَل ۞ َوٰوَعدنا موسٰى َثٰلثيَن لَيلًَة َوأَتَممٰنھا بَِعشٍر َفَتمه ميٰقُت َربِّ َن اخلُفنى فى َقومى َوأَصلِح َوال َتته

 |1:111|الُمفِسديَن 

رات  يسچال یتو اس کے رب کا وعدہ پور يںک یدس اور بڑها کر پور يںاور ان م يارات کا وعدہ فرما يسسے ت یٰ وساور ہم نے م

راہ کو دخل نہ  یک يوںنائب رہنا اور اصالح کرنا اور فساد يرےقوم پر م يریہارون سے کہا م ینے اپنے بھائ یٰ کا ہوا اور موس

 |1:111| ينا،د

ُه قاَل َربِّ أَِرنى أَنُظر إِلَيَك ۚ قاَل لَن َترٰىنى َوٰلِكِن انُظر إِلَى الَجَبِل َفإِِن اسَتَقره َمكَولَّما جاَء موسٰى لِميٰقتِ  اَنُه َفَسوَف َترٰىنى ۚ َفلَّما نا َوَكلهَمُه َربُّ

ا َوَخره موسٰى َصِعًقا ۚ َفلَّما أَفاَق قاَل ُسبٰحَنَك تُ  ُه لِلَجَبِل َجَعلَُه َدّكً ُل الُمؤِمنيَن َتَجلّٰى َربُّ  |1:111|بُت إِلَيَك َوأَن۠ا أَوه

 يدارمجھے اپنا د! يرےاے رب م یعرض ک ياہمارے وعدہ پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کالم فرما یٰ اور جب موس

ٹھہرا رہا تو  جگہ پر یاگر اپن يہ يکھطرف د یسکے گا ہاں اس پہاڑ ک يکھتو مجھے ہر گز نہ د يافرما يکھوںتجھے د يںدکھا کہ م

پھر  يہوشگرا ب یٰ اور موس يااسے پاش پاش کرد ياکے رب نے پہاڑ پر اپنا نو ر چمکا سلے گا پھر جب ا يکھتو مجھے د يبعنقر

 |1:111|سب سے پہال مسلمان ہوں  يںاور م ياطرف رجوع ال يریت يںہے تجھے م یجب ہوش ہوا بوال پاک

ِكريَن قاَل ٰيموسٰى إِنِّى اصَطَفيُتَك َعلَى   |1:111|الّناِس بِِرٰسٰلتى َوبَِكٰلمى َفُخذ ما ءاَتيُتَك َوُكن ِمَن الّشٰ

اور  يانے تجھے عطا فرما يںرسالتوں اور اپنے کالم سے، تو لے جو م یاپن يانے تجھے لوگوں سے چن ل يںم یٰ اے موس يافرما

 |1:111|ہو،  يںشکر والوں م

ٍة َوأُمر َقوَمَك َيأُخذوا بِأَحَسنِھا ۚ َسأُ۟وريُكم داَر الٰفِسقيَن َوَكَتبنا لَُه فِى األَلواِح ِمن ُكلِّ   |1:111|َشءٍء َموِعَظًة َوَتفصياًل لُِكلِّ َشءٍء َفُخذها بِقُوه

 یاسے مضبوط یٰ اے موس يااور فرما يل،تفص یک يزاور ہر چ يحتنص یک يزہر چ یلکھ د يںم يوںتخت يےاور ہم نے اس کے ل

دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر  يںتمہ يںم يبعنقر يںکر ياراخت يںبات یاچھ یم کو حکم دے کر اس کقو یسے لے اور اپن

|1:111| 

ِخذوہُ َسأَصِرُف َعن ءاٰيتَِى الهذيَن َيَتَكبهروَن فِى األَرِض بَِغيِر الَحقِّ َوإِن َيَروا ُكله ءاَيٍة ال ُيؤِمنوا بِھا َوإِن يَ  شِد ال َيته َسبياًل َوإِن َروا َسبيَل الرُّ

بوا بِـٔاٰيتِنا َوكانوا َعنھا ٰغفِليَن  ُھم َكذه ِخذوہُ َسبياًل ۚ ٰذلَِك بِأَنه  |1:111|َيَروا َسبيَل الَغىِّ َيته

نہ  يمانان پر ا يکھيںد ياںاور اگر سب نشان يںچاہتے ہ یبڑا ئ یناحق اپن يںم ينگا جو زم يردوںپھ يںسے انہ يتوںآ یاپن يںاور م

چلنے کو موجود  يںکا راستہ نظر پڑے تو اس م یاور گمراہ يںچلنا پسند نہ کر يںاس م يکھيںراہ د یک يتاور اگر ہدا يںالئ

 |1:111|اور ان سے بے خبر بنے،  يںجھٹالئ يتيںآ ینے ہمار وںکہ انہ يےاس ل يہ يں،ہوجائ



بوا بِـٔاٰيتِنا َولِقاِء الءاِخَرِة َحبَِطت أَعٰملُھُ 
 |1:111|م ۚ َهل ُيجَزوَن إاِّل ما كانوا َيعَملوَن َوالهذيَن َكذه

جو  یبدلہ ملے گا مگر وہ ياک يںانہ يا،دهرا اَکارت گ ياان کا سب ک يااور آخرت کے دربار کو جھٹال يتيںآ یاور جنہوں نے ہمار

 |1:111|کرتے تھے، 

ِھم ِعجاًل َجَسًدا لَُه  َخَذ َقوُم موسٰى ِمن َبعِدِہ ِمن ُحلِيِّ َخذوہُ َوكانوا ٰظلِميَن َواته  |1:112|ُخواٌر ۚ أَلَم َيَروا أَنهُه ال ُيَكلُِّمُھم َوال َيھديِھم َسبياًل ۘ اته

کہ  يکھانہ د ياطرف آواز کرتا، ک یبے جان کا دهڑ گائے ک يٹھیبچھڑا بنا ب يکسے ا يوروںقوم اپنے ز یکے بعد اس ک یٰ اور موس

 |1:112|اور وہ ظالم تھے  ياکچھ راہ بتائے اسے ل يںوہ ان سے نہ بات کرتا ہے اور نہ انہ

نا َوَيغفِر لَنا لََنكوَننه ِمَن الٰخسِ  ُھم َقد َضلّوا قالوا لَئِن لَم َيرَحمنا َربُّ  |1:112|ريَن َولَّما ُسقَِط فى أَيديِھم َوَرأَوا أَنه

 |1:112|نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے،  يںے اور ہماور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بہکے بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہر ہ کر

ُكم ۖ َوأَلَقى  ہُ إِلَيِه ۚ قاَل َولَّما َرَجَع موسٰى إِلٰى َقوِمِه َغضٰبَن أَِسًفا قاَل بِئَسما َخلَفُتمونى ِمن َبعدى ۖ أََعِجلُتم أَمَر َربِّ األَلواَح َوأََخَذ بَِرأِس أَخيِه َيُجرُّ

لِميَن ابَن أُمه إِنه الَقوَم استَ 
ٰ
 |1:112|ضَعفونى َوكادوا َيقُتلوَننى َفال ُتشِمت بَِى األَعداَء َوال َتجَعلنى َمَع الَقوِم الّظ

تم نے  يابعد ک يرےم یک ينیجانش يریم یبر ياہوا کہا تم نے ک يابھرا جھنجال يںطرف پلٹا غصہ م یقوم ک یاپن یٰ اور جب موس

لگا کہا اے  ينچنےطرف کھ یکے سر کے بال پکڑ کر اپن یاور اپنے بھائ يںد ڈال ياںاور تخت یک یاپنے رب کے حکم سے جلد

تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے  يںتھا کہ مجھے مار ڈال يباور قر جھاماں جائے قوم نے مجھے کمزور سم يرےم

 |1:112|نہ مال  يںظالموں م

ِحميَن قاَل َربِّ اغفِر لى َوأِلَخى َوأَدِخلنا فى َرحَمتَِك ۖ وَ   |1:111|أَنَت أَرَحُم الّرٰ

رحمت کے اندر لے لے اور تو سب مہر والوں  یاپن يںکو بخش دے اور ہم یبھائ يرےمجھے اور م! رب يرےاے م یعرض ک

 |1:111|سے بڑه کر مہر واال 

ِھم َوِذلهٌة فِى الَحيٰوِة ال َخُذوا الِعجَل َسَينالُُھم َغَضٌب ِمن َربِّ نيا ۚ َوَكٰذلَِك َنجِزى الُمفَتريَن إِنه الهذيَن اته  |1:111|دُّ

بدلہ  یہ يسیاور ہم ا يں،م یزندگ یک ياان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچناہے دن يںانہ يبعنقر يٹھےوہ جو بچھڑا لے ب يشکب

 |1:111|کو، ( باندهنے والوں) يوںبہتان ہا يںہ يتےد



ـٔاِت ُثمه تابوا ِمن يِّ  |1:111|َبعِدها َوءاَمنوا إِنه َربهَك ِمن َبعِدها لََغفوٌر َرحيٌم  َوالهذيَن َعِملُوا السه

 |1:111|الئے تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے واال مہربان ہے  يماناور ا یاور ان کے بعد توبہ ک يںک ياںاور جنہوں نے برائ

ِھم َيرَهبوَن  َولَّما َسَكَت َعن موَسى الَغَضُب أََخَذ األَلواَح ۖ َوفى ُنسَختِھا ُهًدى  |1:111|َوَرحَمٌة لِلهذيَن ُهم لَِربِّ

 يں،جو اپنے رب سے ڈرتے ہ يےاور رحمت ہے ان کے ل يتہدا يںم يرتحر یاور ان ک يںاٹھال ياںکا غصہ تھما تخت یٰ اور جب موس

|1:111| 

جَفةُ  َفھاُء ِمّنا ۖ إِن ِهَى  َواختاَر موسٰى َقوَمُه َسبعيَن َرُجاًل لِميٰقتِنا ۖ َفلَّما أََخَذتُھُم الره َى ۖ أَُتھلُِكنا بِما َفَعَل السُّ قاَل َربِّ لَو ِشئَت أَهلَكَتُھم ِمن َقبُل َوإِّيٰ

نا َفاغفِر لَنا َوارَحمنا ۖ َوأَنَت َخيُر الٰغفِرينَ   |1:111| إاِّل فِتَنُتَك ُتِضلُّ بِھا َمن َتشاُء َوَتھدى َمن َتشاُء ۖ أَنَت َولِيُّ

اے رب  ینے عرض ک یٰ موس يازلزلہ نے ل يںچنے پھر جب انہ يے، مرد ہمارے وعدہ کے ل12قوم سے ستّر  یاپن نے یٰ اور موس

وہ  يااس کام پر ہالک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے ک يںتو ہم ياک يتااور مجھے ہالک کرد يںانہ یتو چاہتا تو پہلے ہ! يرےم

بخش دے اور ہم پر  يںہے تو ہم یٰ بہکائے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے چاہے تو ہمارا مول ےآزمانا، تو اس س يرامگر ت يںنہ

 |1:111|مہر کر اور تو سب سے بہتر بخشنے واال ہے، 

نيا َحَسَنًة َوفِى الءاِخَرِة إِّنا ُهدنا إِلَيَك ۚ قاَل َعذابى أُصيُب بِِه َمن أَشاُء ۖ َوَرح َمتى َوِسَعت ُكله َشءٍء ۚ َفَسأَكُتُبھا لِلهذيَن ۞ َواكُتب لَنا فى ٰهِذِہ الدُّ

كٰوَة َوالهذيَن ُهم بِـٔاٰيتِنا ُيؤِمنوَن   |1:111|َيتهقوَن َوُيؤتوَن الزه

جسے چاہوں  يںعذاب م يرام ياطرف رجوع الئے، فرما يریہم ت يشکب يںلکھ اور آخرت م یبھالئ يںم يااس دن يےاور ہمارے ل

 يںہ يتےلکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکٰوة د يےنعمتوں کو ان کے ل يںم يبہے تو عنقر يرےکو گھ يزچ رحمت ہر يریدوں اور م
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ىه الهذى َيِجدوَنُه َمكتوًبا ِعنَدُهم فِى التهورٰىِة َواإلِنجيِل َيأمُ  بِىه األُمِّ سوَل النه ُرُهم بِالَمعروِف َوَينھٰىُھم َعِن الُمنَكِر َوُيِحلُّ لَھُُم الهذيَن َيتهبِعوَن الره

ُم َعلَيِھُم الَخٰبئَِث َوَيَضُع َعنُھم إِصَرُهم ٰبِت َوُيَحرِّ يِّ َبُعوا الّنوَر الهذى أُنِزَل  الطه روہُ َوَنَصروہُ َواته َواألَغٰلَل الهتى كاَنت َعلَيِھم ۚ َفالهذيَن ءاَمنوا بِِه َوَعزه

 |1:111|ُه ۙ أُوٰلئَِك ُهُم الُمفلِحوَن َمعَ 

اور  يتگے اپنے پاس تور يںجسے لکھا ہوا پائ یوالے ک ينےد يںخبر یک يبگے اس رسول بے پڑهے غ يںکر یوہ جو غالم

 یحالل فرمائے گا اور گند يےان کے ل يزيںچ یسے منع کرے گا اور ستھر یکا حکم دے گا اور برائ یبھالئ يںوہ انہ يںم يلانج

 يںالئ يمانبوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتا رے گا، تو وہ جو اس پر ا ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ يزيںچ

 |1:111|بامراد ہوئے،  یجو اس کے ساتھ اترا وہ يںکر يرویپ یاور اس نور ک يںاور اسے مدد د يںکر يمتعظ یاور اس ک



َھا الّناُس إِّنى َرسوُل  ٰمٰوِت َواألَرِض ۖ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو ُيحءقُل ٰيأَيُّ ِ إِلَيُكم َجميًعا الهذى لَُه ُملُك السه ىِّ  ۦَّللاه بِىِّ األُمِّ ِ َوَرسولِِه النه َوُيميُت ۖ َفـٔاِمنوا بِاّلِله

بِعوہُ لََعلهكُ  ِ َوَكلِٰمتِِه َواته  |1:112|َتھَتدوَن  مالهذى ُيؤِمُن بِاّلِله

 یکو ہے اس کے سوا کوئ یاس یبادشاہ یک ينطرف اس َّللا کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زم یتم سب ک يںم !تم فرماؤ اے لوگو

 يمانباتوں پر ا یبتانے والے پر کہ َّللا اور اس ک يبالؤ َّللا اور اس کے رسول بے پڑهے غ يمانجالئے اور مارے تو ا يںمعبود نہ

 |1:112|کہ تم راہ پاؤ،  روک یغالم یاور ان ک يںالتے ہ

ٌة َيھدوَن بِالَحقِّ َوبِِه َيعِدلوَن   |1:112|َوِمن َقوِم موسٰى أُمه

 |1:112|سے انصاف کرتا،  یراہ بتا تا اور اس یگروہ ہے کہ حق ک يکقوم سے ا یک یٰ اور موس

عٰنُھُم اثَنَتى َعشَرَة أَسباًطا أَُمًما ۚ َوأَوَحينا إِلٰى موسٰى إِِذ اسَتسقٰىُه َقوُمهُ  أَِن اضِرب بَِعصاَك الَحَجَر ۖ َفانَبَجَست ِمنُه اثَنتا َعشَرَة َعيًنا ۖ َقد  َوَقطه

لوٰى ۖ ُكلوا ِمن َطيِّٰبتِ  م ما َرَزقٰنُكم ۚ َوما َظلَمونا َوٰلِكن كانوا أَنفَُسھُ  َعلَِم ُكلُّ أُناٍس َمشَرَبُھم ۚ َوَظلهلنا َعلَيِھُم الَغٰمَم َوأَنَزلنا َعلَيِھُم الَمنه َوالسه

 |1:112|َيظلِموَن 

ما نگا کہ اس  یقوم نے پان یکو جب اس سے اس ک یٰ موس يجیبھ یگروہ گروہ، اور ہم نے وح يلےبارہ قب يابانٹ د يںاور ہم نے انہ

اور ہم نے ان پر ابر کا سائبان  يا،سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان ل يںپتھر پر اپنا عصا مارو تو اس م

جانوں کا  یہ یاپن يکنل يااور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ ک يزيںپاک چ یہوئ ید یاتارا، کھاؤ ہمار یٰ اور ان پر من و سلو ايک

 |1:112| يں،برا کرتے ہ

ًدا َنغفِ  ٌة َوادُخلُوا الباَب ُسجه تُِكم ۚ َسَنزيُد الُمحِسنيَن َوإِذ قيَل لَھُُم اسُكنوا ٰهِذِہ الَقرَيَة َوُكلوا ِمنھا َحيُث ِشئُتم َوقولوا ِحطه  |1:111|ر لَُكم َخطيـٰٔ

سجدہ کرتے  يںجو چاہو کھاؤ اور کہو گناہ اترے اور دروازے م يںبسو اور اس م يںاس شہر م ياگ ياکرو جب ان سے فرما ياداور 

 |1:111|گے،  يںعطا فرمائ يادہکو ز يکوںن يبگے، عنقر يںداخل ہو ہم تمہارے گناہ بخش د

لَ  ماِء بِما كانوا َيظلِموَن  َفَبده  |1:111|الهذيَن َظلَموا ِمنُھم َقواًل َغيَر الهذى قيَل لَھُم َفأَرَسلنا َعلَيِھم ِرجًزا ِمَن السه

بدلہ ان کے  يجاحکم تھا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھ يںاس کے خالف جس کا انہ یکے ظالموں نے بات بدل د يںتو ان م

 |1:111|ظلم کا 

عً  بِت إِذ َتأتيِھم حيتاُنُھم َيوَم َسبتِِھم ُشره ا َوَيوَم ال َيسبِتوَن ۙ ال َتأتيِھم ۚ َكٰذلَِك َوسـَٔلُھم َعِن الَقرَيِة الهتى كاَنت حاِضَرَة الَبحِر إِذ َيعدوَن فِى السه

 |1:111|َنبلوُهم بِما كانوا َيفُسقوَن 



 یحد سے بڑهتے جب ہفتے کے دن ان ک يںجب وہ ہفتے کے بارے م یتھ کنارے ياکا کہ در یاور ان سے حال پوچھو اس بست

 یبے حکم یآزمانتے تھے ان ک يںاس طرح ہم انہ يںاور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آت يںان کے سامنے آت يرتیپر ت یپان ياںمچھل

 |1:111|کے سبب، 

ُ ُمھلِكُ  ٌة ِمنُھم لَِم َتِعظوَن َقوًما ۙ َّللاه ُكم َولََعلهُھم َيتهقوَن َوإِذ قالَت أُمه ُبُھم َعذاًبا َشديًدا ۖ قالوا َمعِذَرًة إِلٰى َربِّ  |1:111|ُھم أَو ُمَعذِّ

سخت عذاب  يںانہ ياَّللا ہالک کرنے واال ہے  يںکرتے ہو ان لوگوں کو جنہ يحتنص يوںگروہ نے کہا ک يکسے ا يںاور جب ان م

 |1:111|ڈر ہو  يںانہ يدور شاواال، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو ا ينےد

 |1:111|وا َيفُسقوَن َفلَّما َنسوا ما ُذكِّروا بِِه أَنَجيَنا الهذيَن َينَھوَن َعِن الّسوِء َوأََخذَنا الهذيَن َظلَموا بَِعذاٍب َبـٔيٍس بِما كان

 يںاور ظالموں کو برے عذاب م سے منع کرتے تھے یوہ جو برائ يےہم نے بچال یتھ یہوئ يںانہ يحتجو نص يٹھےپھر جب بھال ب

 |1:111|کا،  ینافرمان یپکڑا بدلہ ان ک

 |1:111|َفلَّما َعَتوا َعن ما ُنھوا َعنُه قُلنا لَھُم كونوا قَِرَدًة ٰخِسـٔيَن 

 |1:111|ہوجاؤ بند ر دهتکارے ہوئے  ياہم نے ان سے فرما یک یپھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکش

َن  َك لََسريُع الِعقاِب ۖ َوإِنههُ َوإِذ َتأَذه َك لََيبَعَثنه َعلَيِھم إِلٰى َيوِم القِٰيَمِة َمن َيسوُمُھم سوَء الَعذاِب ۗ إِنه َربه  |1:111| لََغفوٌر َرحيٌم َربُّ

ے مار چکھائ یبر يںرہوں گا جو انہ يجتاکو بھ يسےکے دن تک ان پر ا يامتکہ ضرور ق يااور جب تمہارے رب نے حکم سناد

 |1:111|وہ بخشنے واال مہربان ہے  يشکتمہارا رب ضرور جلد عذاب واال ہے اور ب يشکب

ـٔاِت لَعَ  يِّ لِحوَن َوِمنُھم دوَن ٰذلَِك ۖ َوَبلَوٰنُھم بِالَحَسٰنِت َوالسه عٰنُھم فِى األَرِض أَُمًما ۖ ِمنُھُم الّصٰ  |1:112|لهُھم َيرِجعوَن َوَقطه

اور  يوںبھالئ يںاور کچھ اور طرح کے اور ہم نے انہ يںہ يککچھ ن يںگروہ گروہ، ان م ياتفرق کردم يںم ينہم نے زم يںاور انہ

 |1:112| يںوہ رجوع الئ يںکہ کہ ياسے آزما يوںبرائ

َعَرٌض ِمثلُُه َيأُخذوہُ ۚ أَلَم ُيؤَخذ َعلَيِھم ميٰثُق َفَخلََف ِمن َبعِدِهم َخلٌف َوِرُثوا الِكٰتَب َيأُخذوَن َعَرَض ٰهَذا األَدنٰى َوَيقولوَن َسُيغَفُر لَنا َوإِن َيأتِِھم 

ِ إاِله الَحقه َوَدَرسوا ما فيِه ۗ َوالّداُر الءاِخَرةُ َخيٌر لِلهذيَن َيتهقوَن ۗ أَفَ   |1:112|ال َتعقِلوَن الِكٰتِب أَن ال َيقولوا َعلَى َّللاه



 یبخشش ہوگ یاور کہتے اب ہمار يںہ يتےکا مال ل ياہوئے اس دنجگہ ان کے بعد وہ ناخلف آئے کہ کتاب کے وارث  یپھر ان ک

مگر حق  يںطرف نسبت نہ کر یکہ َّللا ک ياگ ياعہد نہ ل يںان پر کتاب م ياک يںمال ان کے پاس اور آئے تو لے ل یہ يسااور اگر و

 |1:112| يں،عقل نہ يںتمہ ياکو تو ک يزگاروںشک پچھال گھر بہتر ہے پرہياور انہوں نے اسے پڑها اور ب

لٰوَة إِّنا ال ُنضيُع أَجَر الُمصلِحيَن  كوَن بِالِكٰتِب َوأَقاُموا الصه  |1:112|َوالهذيَن ُيَمسِّ

 |1:112|گنواتے،  يںنہ( اجر) يگکا ن يکوںہم ن ی،اور انہوں نے نماز قائم رکھ يںاور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہ

ٍة َواذُكروا ما فيِه لََعلهُكم َتتهقوَن ۞ َوإِذ َنَتقَنا الَجَبَل َفوَقُھم َكأَ  ُه واقٌِع بِِھم ُخذوا ما ءاَتيٰنُكم بِقُوه ُه ُظلهٌة َوَظّنوا أَنه  |1:111|نه

 يادزور سے اور  ياد يںوہ سائبان ہے اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا تو جو ہم نے تمہ ياگو يااور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھا

 |1:111|ہو،  يزگارتم پرہ يںکہ کہہے  يںکرو جو اس م

ُكم ۖ قالوا َبل َتُھم َوأَشَھَدُهم َعلٰى أَنفُِسِھم أَلَسُت بَِربِّ يه ٰى ۛ َشِھدنا ۛ أَن َتقولوا َيوَم القِٰيَمِة إِّنا ُكّنا َعن ٰهذا َوإِذ أََخَذ َربَُّك ِمن َبنى ءاَدَم ِمن ُظھوِرِهم ُذرِّ

 |1:111|ٰغفِليَن 

 يںم ياک يا،خود ان پر گواہ ک يںاور انہ ینسل نکال یپشت سے ان ک یکرو جب تمہارے رب نے اوالد آدم ک ياد! اور اے محبوب

 |1:111| یخبر نہ تھ یاس ک يںکے دن کہو کہ ہم يامتق يںہم گواہ ہوئے کہ کہ يںنہ يوںسب بولے ک يںتمہارا رب نہ

ًة ِمن َبعِدِهم ۖ أََفُتھلُِكنا بِما َفَعَل الُمبِطلوَن أَو َتقولوا إِنهما أَشَرَك ءاباُؤنا ِمن َقبُل َوُكّنا ُذرِّ   |1:111|يه

اس پر ہالک فرمائے گا جو اہل باطل  يںتو ہم يااور ہم ان کے بعد بچے ہوئے تو ک ياکہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے ک يا

 |1:111| يانے ک

ُل الءاٰيِت َولََعلهُھم َيرِجعوَن   |1:111|َوَكٰذلَِك ُنَفصِّ

 |1:111| يںوہ پھر آئ يںکہ کہ يےاور اس ل يںکرتے ہ يانرنگ رنگ سے ب يتيںطرح آ یاور ہم اس

 |1:111|َواتُل َعلَيِھم َنَبأَ الهذى ءاَتيٰنُه ءاٰيتِنا َفانَسلََخ ِمنھا َفأَتَبَعُه الشهيٰطُن َفكاَن ِمَن الغاويَن 



لگا تو  يچھےاس کے پ يطانتو ش ياتو وہ ان سے صاف نکل گ يںد يتيںآ یے اپناس کا احوال سناؤ جسے ہم ن يںانہ! اور اے محبوب

 |1:111| يا،ہوگ يںگمراہوں م

َبَع َهوٰىُه ۚ َفَمَثلُُه َكَمَثِل الَكلِب إِن َتحِمل عَ  ُه أَخلََد إِلَى األَرِض َواته ٰذلَِك َمَثُل الَقوِم الهذيَن لَيِه َيلَھث أَو َتتُركُه َيلَھث ۚ َولَو ِشئنا لََرَفعٰنُه بِھا َوٰلِكنه

روَن  بوا بِـٔاٰيتِنا ۚ َفاقُصِص الَقَصَص لََعلهُھم َيَتَفكه  |1:111|َكذه

طرح  یخواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے ک یاور اپن ياپکڑ گ ينمگر وہ تو زم يتےکے سبب اسے اٹھال يتوںاور ہم چاہتے تو آ

تو تم  يںجھٹالئ يتيںآ یحال ہے ان کا جنہوں نے ہمار يہاور چھوڑ دے تو زبان نکالے ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے 

 |1:111| يں،ن کرياوہ ده يںسناؤ کہ کہ يحتنص

بوا بِـٔاٰيتِنا َوأَنفَُسُھم كانوا َيظلِموَن   |1:111|ساَء َمَثاًل الَقوُم الهذيَن َكذه

 |1:111|جان کا برا کرتے تھے،  یہ یاور اپن يںجھٹالئ يتيںآ یجنہوں نے ہمار یکہاوت ہے ان ک یبر ياک

ُ َفُھَو الُمھَتدى ۖ َوَمن ُيضلِل َفأُوٰلئَِك ُهُم الٰخِسروَن   |1:112|َمن َيھِد َّللاه

 |1:112|رہے،  يںنقصان م یراہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو وہ یجسے َّللا راہ دکھائے تو وہ

َم َكثيرً   أُوٰلئَِك َكاألَنٰعِم ا ِمَن الِجنِّ َواإلِنِس ۖ لَُھم قُلوٌب ال َيفَقھوَن بِھا َولَھُم أَعُيٌن ال ُيبِصروَن بِھا َولَُھم ءاذاٌن ال َيسَمعوَن بِھا ۚ َولََقد َذَرأنا لَِجَھنه

 |1:112|َبل ُهم أََضلُّ ۚ أُوٰلئَِك ُهُم الٰغفِلوَن 

جن سے  يںاور وہ آنکھ يںسمجھ نہ يںجن م يںر دل رکھتے ہاو یبہت جن اور آدم يےک يداپ يےہم نے جہنم کے ل يشکاور ب

 يں،پڑے ہ يںغفلت م یبلکہ ان سے بڑه کر گمراہ وہ يںطرح ہ یک يوںوہ چوپا يںاور وہ کان جن سے سنتے نہ يںنہ يکھتےد

|1:112| 

ِ األَسماُء الُحسنٰى َفادعوہُ بِھا ۖ َوَذُروا الهذيَن ُيلِحدوَن فى أَسٰمئِِه ۚ سَ   |1:122|ُيجَزوَن ما كانوا َيعَملوَن َوّلِِله

وہ جلد  يںحق سے نکلتے ہ يںچھوڑ دو جو اس کے ناموں م يںبہت اچھے نام تو اسے ان سے پکارو اور انہ يںکے ہ یاور َّللا ہ

 |1:122|گے،  يںپائ يااپنا ک

ٌة َيھدوَن بِالَحقِّ َوبِِه َيعِدلوَن  ن َخلَقنا أُمه  |1:121|َوِممه



 |1:121| يںاور اس پر انصاف کر يںگروہ وہ ہے کہ حق بتائ يکا يںبنائے ہوؤں ماور ہمارے 

بوا بِـٔاٰيتِنا َسَنسَتدِرُجُھم ِمن َحيُث ال َيعلَموَن   |1:121|َوالهذيَن َكذه

 یخبر نہ ہوگ يںگے جہاں سے انہ يںطرف لے جائ یآہستہ آہستہ عذاب ک يںجلد ہم انہ يںجھٹالئ يتيںآ یاور جنہوں نے ہمار

|1:121| 

 |1:121|َوأُملى لَُھم ۚ إِنه َكيدى َمتيٌن 

 |1:121|ہے  یبہت پک يرتدب يہخف يریم يشکدوں گا ب يلڈه يںانہ يںاور م

ٍة ۚ إِن ُهَو إاِّل َنذيٌر ُمبيٌن  روا ۗ ما بِصاِحبِِھم ِمن ِجنه  |1:121|أََولَم َيَتَفكه

 |1:121| يںوہ تو صا ف ڈر سنانے والے ہ يں،سے کچھ عالقہ نہکہ ان کے صاحب کو جنوں  يںسوچتے نہ ياک

ُ ِمن َشءٍء َوأَن َعسٰى أَن َيكوَن َقِد اقَتَرَب أََجلُھُ  ٰمٰوِت َواألَرِض َوما َخلََق َّللاه م ۖ َفبِأَىِّ َحديٍث َبعَدہُ ُيؤِمنوَن أََولَم َينُظروا فى َملَكوِت السه

|1:121| 

 ياآگ يکان کا وعدہ نزد يدکہ شا يہاور  یَّللا نے بنائ يزاور جو جو چ يںسلطنت م یک ينمانوں اور زمآس یانہو ں نے نگاہ نہ ک ياک

 |1:121|گے  يںالئ يقينبات پر  یہو تو اس کے بعد اور کونس

ُ َفال هاِدَى لَُه ۚ َوَيَذُرُهم فى ُطغٰينِِھم َيعَمھوَن   |1:121|َمن ُيضلِِل َّللاه

 |1:121| يں،بھٹکا کر يںم یسرکش یچھوڑتا ہے کہ اپن يںاور انہ يںراہ دکھانے واال نہ یکوئجسے َّللا گمراہ کرے اسے 

ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ ال َتأتيُكم إاِّل بَ َيسـَٔلوَنَك َعِن الّساَعِة أَّياَن ُمرسٰىھا ۖ قُل إِنهما ِعلُمھا ِعنَد َرّبى ۖ ال ُيَجلّيھا لَِوقتِھا إاِّل ُهَو ۚ َثقُلَت  غَتًة ۗ فِى السه

ِ َوٰلِكنه أَكَثَر الّناِس ال َيعلَموَن   |1:121|َيسـَٔلوَنَك َكأَنهَك َحفِىٌّ َعنھا ۖ قُل إِنهما ِعلُمھا ِعنَد َّللاه

اس کے وقت  یرب کے پاس ہے، اسے وہ يرےہے تم فرماؤ اس کا علم تو م یکہ وہ کب کو ٹھہر يںکو پوچھتے ہ يامتتم سے ق

تم نے  ياگو يںپوچھتے ہ يسامگر اچانک، تم سے ا یتم پر نہ آئے گ يں،م ينہے آسمانوں او رزم یپڑ رہ یپر ظاہر کرے گا بھار

 |1:121| يںبہت لوگ جانتے نہ يکنکے اس ہے ل یکا علم تو َّللا ہ سکر رکھا ہے، تم فرماؤ ا يقاسے خوب تحق



ُ ۚ وَ  ا إاِّل ما شاَء َّللاه نَِى الّسوُء ۚ إِن أَن۠ا إاِّل َنذيٌر َوَبشيٌر لَِقوٍم قُل ال أَملُِك لَِنفسى َنفًعا َوال َضّرً لَو ُكنُت أَعلَُم الَغيَب اَلسَتكَثرُت ِمَن الَخيِر َوما َمسه

 |1:122|ُيؤِمنوَن 

نے  يںہوتا کہ م يوںکرتا تو  ياجان ل يبغ يںمگر جو َّللا چاہے اور اگر م يںجان کے بھلے برے کا خودمختار نہ یاپن يںتم فرماؤ م

 يں،رکھتے ہ يمانجو ا يںسنانے واال ہوں انہ یڈر اور خوش يہیتو  يںم ینہ پہنچ یبرائ یاور مجھے کوئ ی،جمع کرل یہت بھالئب

|1:122| 

ُھما ا ۞ ُهَو الهذى َخلََقُكم ِمن َنفٍس ٰوِحَدٍة َوَجَعَل ِمنھا َزوَجھا لَِيسُكَن إِلَيھا ۖ َفلَّما َتَغّشٰىھا َحَملَت َحماًل َخفيفً  َ َربه ت بِِه ۖ َفلَّما أَثَقلَت َدَعَوا َّللاه َفَمره

ِكريَن   |1:122|لَئِن ءاَتيَتنا ٰصلًِحا لََنكوَننه ِمَن الّشٰ

پائے پھر جب مرد اس پر  ينکہ اس سے چ ياسے اس کا جوڑا بنا يںم یاور اس ياک يداجان سے پ يکا يںہے جس نے تمہ یوہ

ضرور اگر تو  یدونوں نے اپنے رب سے دعا ک یپھر جب بوجھل پڑ یپھراک يےتو اسے ل يارہ گ يٹہلکا سا پ يکاسے ا ياچھا

 |1:122|ہوں گے،  زارہم شکر گ يشکبچہ دے گا تو ب يےچاہ يساج يںہم

ُ َعّما ُيشِركوَن   |1:122|َفلَّما ءاتٰىُھما ٰصلًِحا َجَعال لَُه ُشَركاَء فيما ءاتٰىُھما ۚ َفَتٰعلَى َّللاه

ہے ان  یٹھہرائے تو َّللا کو برتر یاس کے ساجھ يںعطا م یانہوں نے اس ک يابچہ عطا فرما يےچاہ يساج يںے انہپھر جب اس ن

 |1:122|کے شرک سے 

 |1:121|أَُيشِركوَن ما ال َيخلُُق َشيـًٔا َوُهم ُيخلَقوَن 

 |1:121| يں،جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہ يںکرتے ہ يکاسے شر ياک

 |1:121|َيسَتطيعوَن لَُھم َنصًرا َوال أَنفَُسھُم َينُصروَن َوال 

 |1:121| يںمدد کر یجانو ں ک یاور نہ اپن يںمدد پہنچاسک یاور نہ وہ ان کو کوئ

بِعوُكم ۚ َسواٌء َعلَيُكم أََدَعوُتموُهم أَم أَنُتم ٰصِمتوَن   |1:121|َوإِن َتدعوُهم إِلَى الُھدٰى ال َيته

 |1:121|چپ رہو  ياپکارو  يںسا ہے چاہے انہ يکتم پر ا يںنہ آئ يچھےطرف بالؤ تو تمہارے پ یراہ ک يںاور اگر تم انہ



ِ ِعباٌد أَمثالُُكم ۖ َفادعوُهم َفلَيسَتجيبوا لَُكم إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن   |1:121|إِنه الهذيَن َتدعوَن ِمن دوِن َّللاه

اگر تم سچے ہو،  يںجواب د يںپکارو پھر وہ تمہ يںتو انہ يںطرح بندے ہ یوہ جن کو تم َّللا کے سوا پوجتے ہو تمہار يشکب

|1:121| 

بِھا ۗ قُِل ادعوا ُشَركاَءُكم ُثمه كيدوِن َفال  أَلَُھم أَرُجٌل َيمشوَن بِھا ۖ أَم لَُھم أَيٍد َيبِطشوَن بِھا ۖ أَم لَُھم أَعُيٌن ُيبِصروَن بِھا ۖ أَم لَھُم ءاذاٌن َيسَمعونَ 

 |1:121| ُتنِظرونِ 

 يںان کے کان ہ يا يکھيںجن سے د يںہ يںان کے آنکھ يا يںجن سے گرفت کر يںان کے ہاتھ ہ يا يںجن سے چل يںان کے پاؤں ہ ياک

 |1:121|کو پکارو اور مجھ پر داؤ چلو اور مجھے مہلت نہ دو  يکوںتم فرماؤ کہ اپنے شر يںجن سے سن

َل ال ۦِّىَ إِنه َولِ  ُ الهذى َنزه لِحيَن َّللاه  |1:121|ِكٰتَب ۖ َوُهَو َيَتَولهى الّصٰ

 |1:121|کو دوست رکھتا ہے  يکوںاور وہ ن یَّللا ہے جس نے کتاب ا تار یوال يرام يشکب

 |1:121|َوالهذيَن َتدعوَن ِمن دونِِه ال َيسَتطيعوَن َنصَرُكم َوال أَنفَُسُھم َينُصروَن 

 |1:121| يںمدد کر یکرسکتے، اور نہ خود اپن يںمدد نہ یاس کے سوا پوجتے ہو وہ تمہار يںاور جنہ

 |1:122|َوإِن َتدعوُهم إِلَى الُھدٰى ال َيسَمعوا ۖ َوَترٰىُھم َينُظروَن إِلَيَك َوُهم ال ُيبِصروَن 

 يںنہ یھکچھ ب يںاور انہ يںرہے ہ يکھطرف د يریکہ وہ ت يکھےد يںاور تو انہ يںطرف بالؤ تو نہ سن یراہ ک يںاور اگر تم انہ

 |1:122|سوجھتا، 

 |1:122|ُخِذ الَعفَو َوأُمر بِالُعرِف َوأَعِرض َعِن الٰجِھليَن 

 |1:122| يرلو،کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھ یکرو اور بھالئ يارمعاف کرنا اخت! اے محبوب

ُه َسميٌع َعل ِ ۚ إِنه  |1:122|يٌم َوإِّما َينَزَغنهَك ِمَن الشهيٰطِن َنزٌغ َفاسَتِعذ بِاّلِله



سنتا جانتا ہے،  یوہ يشکپناہ مانگ ب یتو َّللا ک( برے کام پر اکسائے یکس)کونچا دے  یتجھے کوئ يطاناور اے سننے والے اگر ش

|1:122| 

روا َفإِذا ُهم ُمبِصروَن  يٰطِن َتَذكه ُھم ٰطئٌِف ِمَن الشه َقوا إِذا َمسه  |1:121|إِنه الهذيَن اته

 یکھل جات يںآنکھ یوقت ان ک یاس يںہوجاتے ہ يارہے ہوش یلگت يسٹھ یک يالخ يطانیش یکس يںجب انہ يںوہ جو ڈر والے ہ يشکب

 |1:121| يںہ

 |1:121|َوإِخٰوُنُھم َيُمّدوَنُھم فِى الَغىِّ ُثمه ال ُيقِصروَن 

 |1:121|کرتے،  يںنہ یپھر کم يںہ ينچتےکھ يںم یگمراہ يںانہ يطانش يںہ یکے بھائ يطانوںاور وہ جو ش

بُِع ما يوحٰى إِلَىه ِمن َرّبى ۚ ٰهذا َبصائُِر ِمن ُكم َوُهًدى َوَرحَمٌة لَِقوٍم ُيؤِمنوَن  َوإِذا لَم َتأتِِھم بِـٔاَيٍة قالوا لَواَل اجَتَبيَتھا ۚ قُل إِنهما أَته  |1:121|َربِّ

 يرویپ یک یتو اس يںتم فرما ؤ م ینہ بنائ يوںے دل سے کتم ن يںنہ الؤ تو کہتے ہ يتآ یجب تم ان کے پاس کوئ! اور اے محبوب

اور رحمت  يتکھولنا ہے اور ہدا يںطرف سے آنکھ یتمہارے رب ک يہہے  یہوت یرب سے وح يرےطرف م يریکرتا ہوں جو م

 |1:121| يے،مسلمانوں کے ل

 |1:121|َوإِذا قُِرَئ القُرءاُن َفاسَتِمعوا لَُه َوأَنِصتوا لََعلهُكم ُترَحموَن 

 |1:121|اور جب قرآن پڑها جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو 

ًعا َوخيَفًة َودوَن الَجھِر ِمَن الَقوِل بِالُغُدوِّ َوالءاصاِل َوال َتُكن ِمَن الٰغفِليَن   |1:121|َواذُكر َربهَك فى َنفِسَك َتَضرُّ

نہ ہونا،  يںاور ڈر سے اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام اور غافلوں م یرو زارک ياد يںاور اپنے رب کو اپن ے دل م

|1:121| 

 |1:121|إِنه الهذيَن ِعنَد َربَِّك ال َيسَتكبِروَن َعن ِعباَدتِِه َوُيَسبِّحوَنُه َولَُه َيسُجدوَن ۩ 

 يںکو سجدہ کرتے ہ یبولتے اور اس یپاک یک کرتے اور اس يںعبادت سے تکبر نہ یاس ک يںرب کے پاس ہ يرےوہ جو ت يشکب

 |1:12۱| 2السجدة ۔



َ َوأَ  قُوا َّللاه سوِل ۖ َفاته ِ َوالره حيِم َيسـَٔلوَنَك َعِن األَنفاِل ۖ قُِل األَنفاُل ّلِِله حٰمِن الره ِ الره َ َوَرسولَُه إِن ُكنُتم بِسِم َّللاه صلِحوا ذاَت َبينُِكم ۖ َوأَطيُعوا َّللاه

 |2:1| ُمؤِمنينَ 

 يلم يںتو َّللا ڈرو اور اپنے آ پس م يںکے مالک َّللا اور رسول ہ يمتوںتم فرماؤ غن يںکو پوچھتے ہ يمتوںتم سے غن! اے محبوب

 |2:1|رکھتے ہو،  يمانرکھو اور َّللا اور رسول کا حکم مانو اگر ا( یصلح صفائ)

ُ َوِجلَت قُل َما الُمؤِمنوَن الهذيَن إِذا ُذِكَر َّللاه لوَن إِنه ِھم َيَتَوكه  |2:1|وُبُھم َوإِذا ُتلَِيت َعلَيِھم ءاٰيُتُه زاَدتُھم إيٰمًنا َوَعلٰى َربِّ

پائے  یترق يمانان کا ا يںجائ یپڑه يتيںآ یاور جب ان پر اس ک يںجائے ان کے دل ڈر جائ ياک يادکہ جب َّللا  يںہ یوالے وہ يمانا

 |2:1| يںپر بھروسہ کر یاور اپنے رب ہ

لٰوَة َوِمّما َرَزقٰنُھم ُينفِقوَن   |2:1|الهذيَن ُيقيموَن الصه

 |2:1| يں،خرچ کر يںراہ م یسے کچھ ہمار يےاور ہمارے د يںوہ جو نماز قائم رکھ

ِھم َوَمغفَِرةٌ َوِرزٌق َكريٌم   |2:1|أُوٰلئَِك ُهُم الُمؤِمنوَن َحقًّا ۚ لَُھم َدَرٰجٌت ِعنَد َربِّ

 |2:1| یروز یان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور عزت ک يںدرجے ہ يےان کے ل يں،سچے مسلمان ہ يہی

 |2:1|َكما أَخَرَجَك َربَُّك ِمن َبيتَِك بِالَحقِّ َوإِنه َفريًقا ِمَن الُمؤِمنيَن لَٰكِرهوَن 

گروہ اس پر  يکامسلمانوں کا  يشکاور ب ياتمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد ک يںتمہ! جس طرح اے محبوب

 |2:1|ناخوش تھا 

َن َكأَنهما ُيساقوَن إِلَى الَموِت َوُهم َينُظروَن   |2:1|ُيٰجِدلوَنَك فِى الَحقِّ َبعَدما َتَبيه

 يںطرف ہانکے جاتے ہ یموت ک يکھیوہ آنکھوں د ياگو یتم سے جھگڑتے تھے بعد اس کے کہ ظاہر ہوچک يںبات م یسچ

|2:1| 

 ُ ُ أَن ُيِحقه الحَ َوإِذ َيِعُدُكُم َّللاه قه بَِكلِٰمتِِه َوَيقَطَع دابَِر الٰكفِريَن  إِحَدى الّطائَِفَتيِن أَنهھا لَُكم َوَتَوّدوَن أَنه َغيَر ذاِت الشهوَكِة َتكوُن لَُكم َوُيريُد َّللاه

|2:1| 



وہ  يںچاہتے تھے کہ تمہ يہہے اور تم  يےتمہارے ل يکا يںتھا کہ ان دونوں گروہوں م ياوعدہ د يںکرو جب َّللا نے تمہ ياداور 

چاہتا تھا کہ اپنے کالم سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں  يہاور َّللا ( نقصان نہ ہو یکوئ) يںکانٹے کا کھٹکا نہ يںملے جس م

 |2:1|جڑ کا ٹ دے  یک

 |2:2|لُِيِحقه الَحقه َوُيبِطَل الٰبِطَل َولَو َكِرَہ الُمجِرموَن 

 |2:2|مجرم،  يںکرے اور جھوٹ کو جھوٹا پڑے برا مانکہ سچ کو سچ 

ُكم بِأَلٍف ِمَن الَمٰلئَِكِة ُمرِدفيَن  ُكم َفاسَتجاَب لَُكم أَّنى ُمِمدُّ  |2:2|إِذ َتسَتغيثوَن َربه

سے  قطار یواال ہوں ہزاروں فرشتوں ک ينےمدد د يںتمہ يںکہ م یسن ل ید کرتے تھے تو اس نے تمہار ياجب تم اپنے رب سے فر

|2:2| 

َ َعز ِ ۚ إِنه َّللاه ُ إاِّل ُبشرٰى َولَِتطَمئِنه بِِه قُلوُبُكم ۚ َوَما النهصُر إاِّل ِمن ِعنِد َّللاه  |2:12|يٌز َحكيٌم َوما َجَعلَُه َّللاه

 يشکف سے بطر یمگر َّللا ک يںاور مدد نہ يں،پائ ينکہ تمہارے دل چ يےکو اور اس ل یخوش یمگر تمہار ياتو َّللا نے ک يہاور 

 |2:12|َّللا غالب حکمت واال ہے، 

ماِء ماًء لُِيَطھَِّرُكم بِِه َوُيذِهَب َعنُكم ِرجَز  ُل َعلَيُكم ِمَن السه َت بِِه األَقداَم إِذ ُيَغّشيُكُم النُّعاَس أََمَنًة ِمنُه َوُيَنزِّ الشهيٰطِن َولَِيربَِط َعلٰى قُلوبُِكم َوُيَثبِّ

|2:11| 

اس سے  يںاتارا کہ تمہ یاور آسمان سے تم پر پان یتھ( ينتسک) ينطرف سے چ یتو اس ک ياد يرنگھ سے گھاو يںجب اس نے تمہ

ڈهارس بندهائے اور اس سے تمہارے قدم جمادے  یتم سے دور فرمادے اور تمہارے دلو ں ک یناپاک یک يطانستھرا کردے اور ش

|2:11| 

عَب َفاضِربوا َفوَق األَعناِق َواضِربوا ِمنھُ إِذ يوحى َربَُّك إِلَى الَمٰلئَِكِة أَّنى  ُتوا الهذيَن ءاَمنوا ۚ َسأُلقى فى قُلوِب الهذيَن َكَفُروا الرُّ م ُكله َمَعُكم َفَثبِّ

 |2:11|َبناٍن 

فروں کا يںم يبتمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کو ثابت رکھو عنقر يںتھا کہ م يجتابھ یتمہارا رب فرشتوں کو وح! جب اے محبوب

 |2:11|پر ضرب لگا ؤ ( جوڑ)پور  يکا يکا یگردنوں سے اوپر مارو اور ان ک یڈالوں گا تو کافروں ک يبتہ يںکے دلوں م

َ َشديُد الِعقاِب  َ َوَرسولَُه َفإِنه َّللاه َ َوَرسولَُه ۚ َوَمن ُيشاقِِق َّللاه ُھم شاقُّوا َّللاه  |2:11|ٰذلَِك بِأَنه



َّللا  يشکاور جو َّللا اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو ب ی اور اس کے رسول سے مخا لفت ککہ انہوں نے َّللا يےاس ل يہ

 |2:11|کا عذاب سخت ہے، 

 |2:11|ٰذلُِكم َفذوقوہُ َوأَنه لِلٰكفِريَن َعذاَب الّناِر 

 |2:11|ہے کہ کافروں کو آ گ کا عذاب ہے  يہتو چکھو اور اس کے ساتھ  يہ

َھا الهذيَن ء  |2:11|اَمنوا إِذا لَقيُتُم الهذيَن َكَفروا َزحًفا َفال ُتَولّوُهُم األَدباَر ٰيأَيُّ

 |2:11|نہ دو  يٹھپ يںسے تمہارا مقابلہ ہو تو انہ( لشکر)جب کافروں کے الم ! والو يماناے ا

ًزا إِلٰى فِئَ  ًفا لِقِتاٍل أَو ُمَتَحيِّ ُم ۖ َوبِئَس الَمصيُر َوَمن ُيَولِِّھم َيوَمئٍِذ ُدُبَرہُ إاِّل ُمَتَحرِّ ِ َوَمأوٰىُه َجَھنه  |2:11|ٍة َفَقد باَء بَِغَضٍب ِمَن َّللاه

پلٹا اور اس کا  يںجاملنے کو، تو وہ َّللا کے غضب م يںجماعت م یاپن ياکا ہنَر کرنے  یدے گا مگر لڑائ يٹھپ يںاور جو اس دن انہ

 |2:11| ی،جگہ ہے پلٹنے ک یبر ياٹھکانا دوزخ ہے، اور ک

َ َرمٰى ۚ َولُِيبلَِى الُمؤِمنيَن ِمن َ َقَتلَُھم ۚ َوما َرَميَت إِذ َرَميَت َوٰلِكنه َّللاه َ َسميٌع َعليٌم َفلَم َتقُتلوُهم َوٰلِكنه َّللاه  |2:11|ُه َبالًء َحَسًنا ۚ إِنه َّللاه

اور اس  ينکیبلکہ َّللا نے پھ یتھ ينکیوہ خاک جو تم نے پھ! اور اے محبوب يا،قتل ک يںبلکہ َّللا نے انہ ياقتل نہ ک يںتو تم نے انہ

 |2:11|َّللا سنتا جانتا ہے،  يشککہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے، ب يےل

َ موِهُن َكيِد الٰكفِريَن   |2:12|ٰذلُِكم َوأَنه َّللاه

 |2:12|سست کرنے واال ہے، ہے کہ َّللا کافروں کا داؤ  يہتو لو اور اس کے ساتھ  يہ

َ َمَع الُمؤِمنيَن إِن َتسَتفتِحوا َفَقد جاَءُكُم الَفتُح ۖ َوإِن َتنَتھوا َفُھَو َخيٌر لَُكم ۖ َوإِن َتعودوا َنُعد َولَن ُتغنَِى َعنُكم فَِئُتكُ  م َشيـًٔا َولَو َكُثَرت َوأَنه َّللاه

|2:12| 

تم پر آچکا اور اگر با ز ا ٓ ؤ تو تمہارا بھال ہے اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم  صلہيف يہمانگتے ہو تو  يصلہاگر تم ف! اے کافرو

ہے کہ َّللا مسلمانوں کے ساتھ  يہبہت ہو اور اس کے ساتھ  یکچھ کام نہ دے گا چاہے کتنا ہ يںگے اور تمہارا جتھا تمہ يںپھر نہ د

 |2:12|ہے، 



 َ َھا الهذيَن ءاَمنوا أَطيُعوا َّللاه  |2:12|َوَرسولَُه َوال َتَولهوا َعنُه َوأَنُتم َتسَمعوَن  ٰيأَيُّ

 |2:12|َّللا اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن سنا کہ اسے نہ پھرو، ! والو يماناے ا

 |2:11|َوال َتكونوا َكالهذيَن قالوا َسِمعنا َوُهم ال َيسَمعوَن 

 |2:11|سنتے  يںنہنہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا او ر وہ  يسےاور ان ج

مُّ الُبكُم الهذيَن ال َيعقِلوَن  ِ الصُّ وابِّ ِعنَد َّللاه  |2:11|۞ إِنه َشره الده

 |2:11| يںجن کو عقل نہ يںجو بہرے گونگے ہ يںوہ ہ يکبدتر َّللا کے نزد يںسب جانوروں م يشکب

ُ فيِھم َخيًرا أَلَسَمَعُھم ۖ َولَو أَسَمَعُھم لَ   |2:11|َتَولهوا َوُهم ُمعِرضوَن َولَو َعلَِم َّللاه

 |2:11|کر پلٹ جاتے  يرانجام کا ر منہ پھ یجب بھ يتااور اگر سنا د يتاسناد يںجانتا تو انہ یکچھ بھالئ يںاور اگر َّللا ان م

سوِل إِذا َدعاُكم لِما ُيحييُكم ۖ َواعلَموا أَنه  ِ َولِلره َھا الهذيَن ءاَمُنوا اسَتجيبوا ّلِِله ُه إِلَيِه ُتحَشروَن ٰيأَيُّ َ َيحوُل َبيَن الَمرِء َوَقلبِِه َوأَنه  |2:11|َّللاه

بخشے  یزندگ يںجو تمہ يںبالئ يےکے ل يزاس چ يںَّللا اور اس کے رسول کے بالنے پر حاضر ہو جب رسول تمہ! والو يماناے ا

طرف اٹھنا ہے،  یاس ک يںکہ تمہ يہہے اور حائل ہوجا تا  يںارادوں م یاور اس کے دل یاور جان لو کہ َّللا کا حکم آدم یگ

|2:11| 

َ َشديُد الِعقاِب  ًة ۖ َواعلَموا أَنه َّللاه  |2:11|َواتهقوا فِتَنًة ال ُتصيَبنه الهذيَن َظلَموا ِمنُكم خاصه

 |2:11|ہے،  نہ پہنچے گا اور جان لو کہ َّللا کا عذاب سخت یخاص ظالموں کو ہ يںاور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم م

َدُكم بَِنصِرِہ  َفُكُم الّناُس َفـٔاوٰىُكم َوأَيه ٰبِت لََعلهُكم َتشُكروَن َواذُكروا إِذ أَنُتم َقليٌل ُمسَتضَعفوَن فِى األَرِض َتخافوَن أَن َيَتَخطه يِّ َوَرَزَقُكم ِمَن الطه

|2:11| 



جگہ  يںتو اس نے تمہ يںاچک نہ لے جائ يںلوگ تمہ يںدبے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہ يںکرو جب تم تھوڑے تھے ملک م ياداور 

 |2:11|تم احسان مانو،  يںکہ کہ يںد یروز يںتمہ يزيںچ یاور ستھر يامدد سے زور د یاور اپن ید

سوَل َوَتخونوا أَٰمٰنتُِكم َوأَنُتم َتعلَموَن  َ َوالره َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتخوُنوا َّللاه  |2:11|ٰيأَيُّ

 |2:11| يانت،دانستہ خ يںامانتوں م یَّللا اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپن !والو يماناے ا

َ ِعنَدہُ أَجٌر َعظيٌم   |2:12|َواعلَموا أَنهما أَمٰولُُكم َوأَوٰلُدُكم فِتَنٌة َوأَنه َّللاه

 |2:12|اوالد سب فتنہ ہے اور َّللا کے پاس بڑا ثواب ہے  یاور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہار

 ُ ـٔاتُِكم َوَيغفِر لَُكم ۗ َوَّللاه َ َيجَعل لَُكم فُرقاًنا َوُيَكفِّر َعنُكم َسيِّ قُوا َّللاه َھا الهذيَن ءاَمنوا إِن َتته  |2:12| ُذو الَفضِل الَعظيِم ٰيأَيُّ

اتار دے گا اور  ياںبرائ یجس سے حق کو باطل سے جدا کرلو اور تمہار يگاوہ د يںاگر َّللا سے ڈرو گے تو تمہ! والو يماناے ا

 |2:12|بخش دے گا اور َّللا بڑے فضل واال ہے،  يںتمہ

ُ َخيرُ  ُ ۖ َوَّللاه  |2:12|الٰمِكريَن  َوإِذ َيمُكُر بَِك الهذيَن َكَفروا لُِيثبِتوَك أَو َيقُتلوَك أَو ُيخِرجوَك ۚ َوَيمُكروَن َوَيمُكُر َّللاه

اپنا سا مکر کرتے  يںنکا ل د يا يںکرد يدشہ يا يںبند کرل يںکرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہ ياداور اے محبوب 

 |2:12|سب سے بہتر،  يرتدب يہخف یفرماتا تھا اور َّللا ک يرتدب يہخف یتھے اور َّللا اپن

ليَن  َوإِذا ُتتلٰى َعلَيِھم ءاٰيُتنا قالوا َقد َسِمعنا لَو َنشاُء لَقُلنا ِمثلَ   |2:11|ٰهذا ۙ إِن ٰهذا إاِّل أَٰسطيُر األَوه

مگر اگلوں کے  يںتو نہ يہ يتےکہہ د یہم بھ يسیہاں ہم نے سنا ہم چاہتے تو ا يںتو کہتے ہ يںجائ یپڑه يتيںآ یاور جب ان پر ہمار

 |2:11|قصے 

ماِء أَِو ائتِنا بَِعذاٍب أَليٍم َوإِذ قالُوا اللهھُمه إِن كاَن ٰهذا ُهَو الَحقه ِمن ِعنِدَك َفأَمِطر عَ   |2:11|لَينا ِحجاَرًة ِمَن السه

دردناک عذاب ہم پر ال،  یکوئ ياطرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا  يریت( قرآن) يہیاور جب بولے کہ اے َّللا اگر 

|2:11| 



 ُ َبُھم َوأَنَت فيِھم ۚ َوما كاَن َّللاه ُ لُِيَعذِّ َبُھم َوُهم َيسَتغفِروَن َوما كاَن َّللاه  |2:11|ُمَعذِّ

جب  يںعذاب کرنے واال نہ يںفرما ہو اور َّللا انہ يفتشر يںتم ان م! عذاب کرے جب تک اے محبوب يںکہ انہ يںاور َّللا کا کام نہ

 |2:11| يںتک وہ بخشش مانگ رہے ہ

ُ َوُهم َيُصّدوَن َعِن الَمسِجدِ  َبُھُم َّللاه  |2:11|الَحراِم َوما كانوا أَولِياَءہُ ۚ إِن أَولِياُؤہُ إاِله الُمتهقوَن َوٰلِكنه أَكَثَرُهم ال َيعلَموَن  َوما لَُھم أاَّل ُيَعذِّ

تو  ياءاس کے اول يںاور وہ اس کے اہل نہ يںعذاب نہ کرے وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہ يںہے کہ َّللا انہ ياک يںاور انہ

 |2:11| يں،و علم نہاکثر ک يںمگر ان م يںہ یہ يزگارپرہ

 |2:11|َوما كاَن َصالُتُھم ِعنَد الَبيِت إاِّل ُمكاًء َوَتصِدَيًة ۚ َفذوقُوا الَعذاَب بِما ُكنُتم َتكفُروَن 

 |2:11|تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا،  یاور تال يٹیمگر س يںنماز نہ یاور کعبہ کے پاس ان ک

ِ ۚ َفَسُينفِقوَنھا ُثمه َتكوُن َعلَيِھم َحسَرًة ُثمه ُيغلَبوَن ۗ َوالهذيَن َكَفروا إِلىٰ إِنه الهذيَن َكَفروا ُينفِقوَن أَمٰو  َم ُيحَشروَن لَھُم لَِيُصّدوا َعن َسبيِل َّللاه  َجَھنه

|2:11| 

وں گے پھر گے پھر وہ ان پر پچھتاوا ہ يںخرچ کر يںتو اب انہ يںراہ سے روک یکہ َّللا ک يںکافر اپنے مال خرچ کرتے ہ يشکب

 |2:11|طرف ہوگا،  یگے اور کافروں کا حشر جہنم ک يںجائ يےمغلوب کرد

مَ  يِِّب َوَيجَعَل الَخبيَث َبعَضُه َعلٰى َبعٍض َفَيرُكَمُه َجميًعا َفَيجَعلَُه فى َجَھنه ُ الَخبيَث ِمَن الطه  |2:11| أُوٰلئَِك ُهُم الٰخِسروَن  ۚ لَِيميَز َّللاه

 یڈال دے وہ يںبناکر جہنم م يرڈه يکو ستھرے سے جدا فرمادے اور نجاستوں کو تلے اوپر رکھ کر سب اکہ َّللا گندے ک يےاس ل

 |2:11| يںنقصان پانے والے ہ

ليَن  ُت األَوه  |2:12|قُل لِلهذيَن َكَفروا إِن َينَتھوا ُيغَفر لَُھم ما َقد َسلََف َوإِن َيعودوا َفَقد َمَضت ُسنه

تو اگلوں کا دستور  يںکر یجائے گا اور اگر پھر وہ يامعاف فرماد يںوہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہتم کافروں سے فرماؤ اگر 

 |2:12|گزر چکا ہے 

َ بِما َيعَملوَن َبصيرٌ  ِ ۚ َفإِِن انَتَھوا َفإِنه َّللاه  |2:12| َوٰقتِلوُهم َحّتٰى ال َتكوَن فِتَنٌة َوَيكوَن الّديُن ُكلُُّه ّلِِله



تو َّللا ان کے کام  يںکا ہوجائے، اگر پھر وہ باز رہ یَّللا ہ يننہ رہے اور سارا د یفساد باق یتک کہ کوئ يہاںسے لڑو اور اگر ان 

 |2:12|رہا ہے،  يکھد

َ َمولٰىُكم ۚ نِعَم الَمولٰى َونِعَم النهصيُر   |2:12|َوإِن َتَولهوا َفاعلَموا أَنه َّللاه

 |2:12|اچھا مددگار،  یہ يااور ک یٰ اچھا مول یہ ياہے تو ک یٰ تمہارا مول تو جان لو کہ َّللا يںاور اگر وہ پھر

سوِل َولِِذى القُربٰى َوالَيٰتمٰى َوالَمٰسكيِن َوابنِ  ِ ُخُمَسُه َولِلره ِ َوما أَنَزلنا َعلٰى  ۞ َواعلَموا أَنهما َغنِمُتم ِمن َشءٍء َفأَنه ّلِِله بيِل إِن ُكنُتم ءاَمنُتم بِاّلِله السه

ُ َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر عَ   |2:11|بِدنا َيوَم الفُرقاِن َيوَم الَتَقى الَجمعاِن ۗ َوَّللاه

اور محتاجوں اور  يتيموںلو تو اس کا پانچواں حصہ خاص َّللا اور رسول و قرابت داروں اور  يمتاور جان لو کہ جو کچھ غن

 يںمل يںکے دن اتارا جس دن دونوں فوج يصلہہم نے اپنے بندے پر ف الئے ہو َّللا پر اور اس پر جو يمانمسافروں کا ہے اگر تم ا

 |2:11| ے،اور َّللا سب کچھ کرسکتا ہ يںتھ

كُب أَسَفَل ِمنُكم ۚ َولَو َتواَعدُتم اَلخَتلَفُتم فِى المي نيا َوُهم بِالُعدَوِة القُصوٰى َوالره ُ إِذ أَنُتم بِالُعدَوِة الدُّ أَمًرا كاَن َمفعواًل لَِيھلَِك  ٰعِد ۙ َوٰلِكن لَِيقِضَى َّللاه

َ لََسميٌع َعليٌم  َنٍة ۗ َوإِنه َّللاه َنٍة َوَيحيٰى َمن َحىه َعن َبيِّ  |2:11|َمن َهلََك َعن َبيِّ

وعدہ کرتے تو  یکوئ يںاور اگر تم آپس م يںم یجب تم نالے کے کنا رے تھے اور کافر پرلے کنا رے اور قا فلہ تم سے ترائ

سے ہالک ہو اور جو  يلکہ َّللا پورا کرے جو کام ہونا ہے کہ جو ہالک ہو دل يےاس ل يہ يکنضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے ل

 |2:11|سنتا جانتا ہے،  رَّللا ضرو يشکسے جئے اور ب يلجئے دل

ُ فى َمناِمَك َقلياًل ۖ َولَو أَرٰىَكُھم َكثيًرا لَفَ  دوِر إِذ ُيريَكُھُم َّللاه ُه َعليٌم بِذاِت الصُّ َ َسلهَم ۗ إِنه  |2:11|ِشلُتم َولََتٰنَزعُتم فِى األَمِر َوٰلِكنه َّللاه

بہت کرکے دکھاتا تو  يںاگر وہ تمہ! تھو ڑا دکھاتا تھا اور اے مسلمانو يںخواب م یکافروں کو تمہار يںَّللا ٹمہ! جب کہ اے محبوب

 |2:11|بات جانتا ہے،  یوہ دلوں ک يشکب ياھگڑا ڈالتے مگر َّللا نے بچا لج يںکرتے اور معاملہ م یضرور تم بزدل

ُ أَمًرا كاَن َمفعواًل ۗ ِ ُترَجُع األُموُر  َوإِذ ُيريُكموُهم إِِذ الَتَقيُتم فى أَعُينُِكم َقلياًل َوُيَقلِّلُُكم فى أَعُينِِھم لَِيقِضَى َّللاه  |2:11|َوإِلَى َّللاه

کہ َّللا پو را کرے جو کام ہونا  ياتھو ڑا ک يںنگاہوں م یان ک يںکا فر تھو ڑے کرکے دکھائے اور تمہ يںاو ر جب لڑتے وقت تمہ

 |2:11|رجوع ہے،  یطرف سب کاموں ک یہے اور َّللا ک

َ َكثيًرا لََعلهُكم ُتفلِحوَن  َھا الهذيَن ءاَمنوا إِذا لَقيُتم فَِئًة َفاثُبتوا َواذُكُروا َّللاه  |2:11|ٰيأَيُّ



 |2:11|بہت کرو کہ تم مراد کو پہنچو،  ياد یفوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور َّللا ک یجب کس! والو يمانا اے

بِريَن 
َ َمَع الّصٰ َ َوَرسولَُه َوال َتٰنَزعوا َفَتفَشلوا َوَتذَهَب ريُحُكم ۖ َواصبِروا ۚ إِنه َّللاه  |2:11|َوأَطيُعوا َّللاه

 یہوا جات یہوئ یبنده یکرو گے اور تمہار یکہ پھر بز د ل يںجھگڑ و نہ يںرسول کا حکم مانو اور آپس م اور َّللا اور اس کے

 |2:11|َّللا صبر والوں کے ساتھ ہے  يشکاور صبر کرو، ب یرہے گ

ۚ ِ ُ بِما َيعَملوَن ُمحيٌط  َوال َتكونوا َكالهذيَن َخَرجوا ِمن ِدٰيِرِهم َبَطًرا َوِرئاَء الّناِس َوَيُصّدوَن َعن َسبيِل َّللاه  |2:11|َوَّللاه

راہ سے روکتے اور ان کے سب کام  ینہ ہوتا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کے دکھانے کو اور َّللا ک يسےاور ان ج

 |2:11| يں،ہ يںَّللا کے قابو م

َن لَھُُم الشهيٰطُن أَعٰملَُھم َوقاَل ال غالَِب لَُكُم الَيوَم  ِمَن الّناِس َوإِّنى جاٌر لَُكم ۖ َفلَّما َتراَءِت الفَِئتاِن َنَكَص َعلٰى َعقَِبيِه َوقاَل إِّنى َبريٌء ِمنُكم َوإِذ َزيه

ُ َشديُد الِعقاِب  َ ۚ َوَّللاه  |2:12|إِّنى أَرٰى ما ال َتَروَن إِّنى أَخاُف َّللاه

اور تم  يںشخص غالب آنے واال نہ یبوال آج تم پر کوئان کے کام بھلے کر دکھائے اور  يںنگاہ م ینے ان ک يطاناور جبکہ ش

ہوں جو  يکھتاوہ د يںتم سے الگ ہوں م يںہو تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے الٹے پاؤں بھاگا اور بوال م يںپناہ م يریم

 |2:12|ڈرتا ہوں اور َّللا کا عذاب سخت ہے،  َّللا سے يںآتا م يںنظر نہ يںتمہ

َ َعزيٌز َحكيٌم إِذ َيقوُل الُمٰنفِقو ِ َفإِنه َّللاه ل َعلَى َّللاه  |2:12|َن َوالهذيَن فى قُلوبِِھم َمَرٌض َغره ٰهُؤالِء ديُنُھم ۗ َوَمن َيَتَوكه

اور جو َّللا پر بھروسہ کرے تو  يںپر مغرور ہ ينمسلمان اپنے د يہا ٓزا ر ہے کہ  يںجب کہتے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں م

 |2:12|حکمت واال ہے،  َّللا غالب يشکب

 |2:12|َولَو َترٰى إِذ َيَتَوفهى الهذيَن َكَفُروا ۙ الَمٰلئَِكُة َيضِربوَن ُوجوَهھُم َوأَدٰبَرُهم َوذوقوا َعذاَب الَحريِق 

ا پر اور چکھو آ گ ک يٹھپ یان کے منہ پر او ر ان ک يںمار رہے ہ يںجان نکالتے ہ یجب فرشتے کافروں ک يکھےتو د یاور کبھ

 |2:12|عذاب، 

ٍم لِلَعبيِد  َ لَيَس بَِظلّٰ َمت أَيديُكم َوأَنه َّللاه  |2:11|ٰذلَِك بِما َقده



 |2:11|کرتا  يںاور َّللا بندوں پر ظلم نہ يجابدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھ يہ

 ِ َ َقِوىٌّ َشديُد الِعقاِب َكَدأِب ءاِل فِرَعوَن ۙ َوالهذيَن ِمن َقبلِِھم ۚ َكَفروا بِـٔاٰيِت َّللاه ُ بُِذنوبِِھم ۗ إِنه َّللاه  |2:11|َفأََخَذُهُم َّللاه

 يشکان کے گناہوں پر پکڑا ب يںکے منکر ہوئے تو َّللا نے انہ يتوںآ یفرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور وہ َّللا ک يسےج

 |2:11|َّللا قوت واال سخت عذاب و ا ال ہے، 

َ َسميٌع َعليٌم ٰذلَِك بِأَنه  ًرا نِعَمًة أَنَعَمھا َعلٰى َقوٍم َحّتٰى ُيَغيِّروا ما بِأَنفُِسِھم ۙ َوأَنه َّللاه َ لَم َيُك ُمَغيِّ  |2:11|َّللاه

َّللا سنتا جانتا ہے  يشکاور ب يںجب تک وہ خود نہ بدل جائ يںبدلتا نہ یتھ ید يںقوم سے جو نعمت انہ یکہ َّللا کس يےاس ل يہ

|2:11| 

ِھم َفأَهلَكٰنُھم بُِذنوبِِھم َوأَغَرقنا ءاَل فِرَعوَن َۚكدَ  بوا بِـٔاٰيِت َربِّ  |2:11| َوُكلٌّ كانوا ٰظلِميَن أِب ءاِل فِرَعوَن ۙ َوالهذيَن ِمن َقبلِِھم ۚ َكذه

گناہوں کے سبب  تو ہم نے ان کو ان کے يںجھٹالئ يتيںآ یفرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور، انہوں نے اپنے رب ک يسےج

 |2:11|اور وہ سب ظالم تھے،  يااور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو د ياہالک ک

ِ الهذيَن َكَفروا َفُھم ال ُيؤِمنوَن  وابِّ ِعنَد َّللاه  |2:11|إِنه َشره الده

 |2:11|تے، ال يںنہ يماناور ا ياجنہوں نے کفر ک يںوہ ہ يکبدتر َّللا کے نزد يںم( کا فر و ں)سب جانوروں  يشکب

ٍة َوُهم ال َيتهقوَن   |2:11|الهذيَن ٰعَھدَت ِمنُھم ُثمه َينقُضوَن َعھَدُهم فى ُكلِّ َمره

 |2:11| يںاور ڈرتے نہ يںہ يتےتھا پھر ہر با ر اپنا عہد توڑ د ياوہ جن سے تم نے معاہدہ ک

د بِِھم َمن َخلَفُھم لََعله  ُھم فِى الَحرِب َفَشرِّ كهروَن َفإِّما َتثَقَفنه  |2:11|ُھم َيذه

عبرت  يںانہ يدپر کہ شا يدقتل کرو جس سے ان کے پس ماندوں کو بھگاؤ اس ام يساا يںپا ؤ تو انہ يںم یلڑائ يںکہ يںتو اگر تم انہ

 |2:11|ہو 



َ ال ُيِحبُّ   |2:12|الخائِنيَن َوإِّما َتخاَفنه ِمن َقوٍم ِخياَنًة َفانبِذ إِلَيِھم َعلٰى َسواٍء ۚ إِنه َّللاه

 يں،دغا والے َّللا کو پسند نہ يشکپر ب یدو برابر ينکطرف پھ یکرو تو ان کا عہد ان ک يشہقوم سے دغا کا اند یاور اگر تم کس

|2:12| 

ُھم ال ُيعِجزوَن   |2:12|َوال َيحَسَبنه الهذيَن َكَفروا َسَبقوا ۚ إِنه

 |2:12|کرتے  يںوہ عاجز نہ يشککہ وہ ہاتھ سے نکل گئے ب يںنہ رہ يںاور ہرگز کا فر اس گھمنڈ م

ُكم َوءاَخريَن ِمن د ِ َوَعُدوه ٍة َوِمن ِرباِط الَخيِل ُترِهبوَن بِِه َعُدوه َّللاه ُ َيعلَُمُھم ۚ َوما ُتنفِقوا ِمن َوأَِعّدوا لَھُم َما اسَتَطعُتم ِمن قُوه ونِِھم ال َتعلَموَنُھُم َّللاه

ِ ُيَوفه إِلَيُكم َوأَنُتم ال ُتظلَموَن  َشءٍء فى َسبيلِ  2:10|َّللاه | 

دهاک بٹھاؤ جو َّللا  يںبن پڑے اور جتنے گھوڑے بانده سکو کہ ان سے ان کے دلوں م يںرکھو جو قوت تمہ يارت يےاور ان کے ل

جو کچھ  يںراہ م یور َّللا کجانتا ہے ا يںجانتے َّللا انہ يںتم نہ يںجنہ يںاور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں م يںکے دشمن ہ

 |2:12|نہ رہو گے،  يںطرح گھاٹے م یگا اور کس ئےجا ياپورا د يںخرچ کرو گے تمہ

ميُع الَعليُم  ُه ُهَو السه ِ ۚ إِنه ل َعلَى َّللاه لِم َفاجَنح لَھا َوَتَوكه  |2:11|۞ َوإِن َجَنحوا لِلسه

 |2:11|ہے سنتا جانتا،  یوہ يشکجھکو اور َّللا پر بھروسہ رکھو، ب یتو تم بھ يںطرف جھک یاور اگر وہ صلح ک

َدَك بَِنصِرِہ َوبِالُمؤِمنيَن  ُ ۚ ُهَو الهذى أَيه  |2:11|َوإِن ُيريدوا أَن َيخَدعوَك َفإِنه َحسَبَك َّللاه

مدد کا اور مسلمانوں کا،  یاپن ايزور د يںہے جس نے تمہ یہے، وہ یکاف يںَّللا تمہ يشکتو ب يںچاہ ياد يبفر يںاور اگر وہ تمہ

|2:11| 

َ أَلهَف َبيَنھُ  ُه َعزيٌز َحكيٌم َوأَلهَف َبيَن قُلوبِِھم ۚ لَو أَنَفقَت ما فِى األَرِض َجميًعا ما أَلهفَت َبيَن قُلوبِِھم َوٰلِكنه َّللاه  |2:11|م ۚ إِنه

َّللا نے ان کے دل  يکنان کے دل نہ مال سکتے ل يتےچ کردجو کچھ ہے سب خر يںم يناگر تم زم ياکرد يلم يںاور ان کے دلوں م

 |2:11|ہے غالب حکمت واال،  یوہ يشکب يئے،مالد

َبَعَك ِمَن الُمؤِمنيَن  ُ َوَمِن اته بِىُّ َحسُبَك َّللاه َھا النه  |2:11|ٰيأَيُّ



 |2:11|ہوئے،  رويجتنے مسلمان تمہارے پ يہہے اور  یکاف يںَّللا تمہ( ینب)بتانے والے  يںخبر یک يباے غ

ِض الُمؤِمنيَن َعلَى القِتاِل ۚ إِن َيُكن ِمنُكم ِعشروَن ٰصبِروَن َيغلِبوا ِم۟اَئَتيِن ۚ َوإِن َيكُ  بِىُّ َحرِّ َھا النه ُھم ٰيأَيُّ ن ِمنُكم ِم۟اَئٌة َيغلِبوا أَلًفا ِمَن الهذيَن َكَفروا بِأَنه

 |2:11|َقوٌم ال َيفَقھوَن 

صبر والے ہوں گے دو سو پر غالب ہوں  يسکے ب يںدو اگر تم م يبترغ یمسلمانوں کو جہاد ک! والے بتانے يںخبر یک يباے غ

 |2:11|رکھتے،  يںکہ وہ سمجھ نہ يےگے اس ل يںکے سو ہوں تو کافروں کے ہزا ر پر غالب آئ يںگے اور اگر تم م

ُ َعنُكم َوَعلَِم أَنه فيُكم َضعًفا ۚ َفإِن  َن َخفهَف َّللاه ُ الـٰٔ ِ ۗ َوَّللاه َمَع َيُكن ِمنُكم ِم۟اَئٌة صابَِرةٌ َيغلِبوا ِم۟اَئَتيِن ۚ َوإِن َيُكن ِمنُكم أَلٌف َيغلِبوا أَلَفيِن بِإِذِن َّللاه

بِريَن 
 |2:11|الّصٰ

گے  يںئسو صبر والے ہوں د و سو پر غالب آ يںاور اسے علم کہ تم کمزو ر ہو تو اگر تم م یفرمائ يفاب َّللا نے تم پر سے تخف

 |2:11|کے ہزار ہوں تو دو ہزار پر غالب ہوں گے َّللا کے حکم سے اور َّللا صبر والوں کے ساتھ ہے،  يںاور اگر تم م

ُ ُيريُد الءاِخَرَة ۗ  نيا َوَّللاه ُ َعزيٌز حَ ما كاَن لَِنبِىٍّ أَن َيكوَن لَُه أَسرٰى َحّتٰى ُيثِخَن فِى األَرِض ۚ ُتريدوَن َعَرَض الدُّ  |2:11|كيٌم َوَّللاه

کا مال چا ہتے ہو  ياان کا خون خوب نہ بہائے تم لوگ دن يںم ينکرلے جب تک زم يدکہ کافروں کو زندہ ق يںکو الئئق نہ ینب یکس

 |2:11|او ر َّللا آخرت چاہتا ہے اور َّللا غالب حکمت واال ہے 

ُكم فيما أََخذُتم َعذاٌب َعظي ِ َسَبَق لََمسه  |2:12|ٌم لَوال ِكٰتٌب ِمَن َّللاه

تم پر بڑا عذاب آتا،  يںاس م ياتم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے ل! بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانو يکاگرَّللا پہلے ا

|2:12| 

َ َغفوٌر َرحيٌم  َ ۚ إِنه َّللاه قُوا َّللاه ًبا ۚ َواته  |2:12|َفُكلوا ِمّما َغنِمُتم َحٰلاًل َطيِّ

 |2:12|َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  يشکاور َّللا سے ڈرتے رہو ب يزہحالل پاک یلم يںتمہ يمتتو کھاؤ جو غن

ُ فى قُلوبُِكم َخيًرا ُيؤتُِكم َخيًرا ِمّما أُِخذَ  بِىُّ قُل لَِمن فى أَيديُكم ِمَن األَسرٰى إِن َيعلَِم َّللاه َھا النه ُ َغفوٌر َرحيٌم ٰيأَيُّ  |2:12| ِمنُكم َوَيغفِر لَُكم ۗ َوَّللاه



تو جو تم  یجان یبھالئ يںان سے فرماؤ اگر َّللا نے تمہارے دل م يںہ يںتمہارے ہاتھ م يدیبتانے والے جو ق يںخبر یک يباے غ

 |2:12|بخش دے گا اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے  يںعطا فرمائے گا اور تمہ يںاس سے بہتر تمہ ياگ ياسے ل

ُ َعليٌم َحكيٌم َوإِن ُيريدوا ِخياَنَتَك َفَقد خاُنوا  َ ِمن َقبُل َفأَمَكَن ِمنُھم ۗ َوَّللاه  |2:11|َّللاه

جس پر اس نے اتنے تمہارے قابو  يںکرچکے ہ يانتخ یک یگے تو اس سے پہلے َّللا ہ يںاور اے محبوب اگر وہ تم سے دغا چاہ

 |2:11|اور َّللا جاننے واال حکمت واال ہے،  يےدے د يںم

ِ َوالهذيَن ءاَووا َوَنَصروا أُوٰلئَِك َبعُضُھم أَولِياُء َبعٍض ۚ إِنه الهذيَن ءاَمنوا َوها َوالهذيَن ءاَمنوا َولَم َجروا َوٰجَھدوا بِأَمٰولِِھم َوأَنفُِسِھم فى َسبيِل َّللاه

ُ بِما  ُيھاِجروا ما لَُكم ِمن َوٰلَيتِِھم ِمن َشءٍء َحّتٰى ُيھاِجروا ۚ َوإِِن اسَتنَصروُكم فِى الّديِن َفَعلَيُكمُ  النهصُر إاِّل َعلٰى َقوٍم َبيَنُكم َوَبيَنُھم ميٰثٌق ۗ َوَّللاه

 |2:11|َتعَملوَن َبصيٌر 

اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے اور وہ جنہوں نے  يںراہ م یگھر بار چھوڑے اور َّللا ک يےالئے اور َّللا کے ل يمانجو ا يشکب

پہنچتا  يںان کا ترکہ کچھ نہ يںانہ یالئے اور ہجرت نہ ک يماناور وہ جو ا يںدوسرے کے وارث ہ يکوہ ا یاور مدد ک یجگہ د

 يںان م يںقوم پر کہ تم م يسیواجب ہے مگر ا يناتو تم پر مدد د يںتم سے مدد چاہ يںم دين اور اگر وہ يںجب تک ہجرت نہ کر

 |2:11|رہا ہے،  يکھمعاہدہ ہے، اور َّللا تمہارے کام د

 |2:11|ُضھُم أَولِياُء َبعٍض ۚ إاِّل َتفَعلوہُ َتُكن فِتَنٌة فِى األَرِض َوَفساٌد َكبيٌر َوالهذيَن َكَفروا َبع

 |2:11|فتنہ اور بڑا فساد ہوگا  يںم يننہ کرو گے تو زم يساا يںدوسرے کے وارث ہ يکا يںاور کافر ا ٓ پس م

ِ َوالهذيَن   |2:11|ءاَووا َوَنَصروا أُوٰلئَِك ُهُم الُمؤِمنوَن َحقًّا ۚ لَھُم َمغفَِرةٌ َوِرزٌق َكريٌم َوالهذيَن ءاَمنوا َوهاَجروا َوٰجَھدوا فى َسبيِل َّللاه

ان  يں،والے ہ يمانسچے ا یوہ یاور مدد ک یلڑے اور جنہوں نے جگہ د يںراہ م یاور َّللا ک یالئے اور ہجرت ک يماناور وہ جو ا

 |2:11| یروز یبخشش ہے اور عزت ک يےکے ل

ِ َوالهذيَن ء َ بُِكلِّ َشءٍء َعليٌم اَمنوا ِمن َبعُد َوهاَجروا َوٰجَھدوا َمَعُكم َفأُوٰلئَِك ِمنُكم ۚ َوأُولُوا األَرحاِم َبعُضُھم أَولٰى بَِبعٍض فى ِكٰتِب َّللاه  ۗ إِنه َّللاه

|2:11| 

دوسرے سے  يکاور رشتہ والے ا ںيسے ہ يںم يںتمہ یوہ بھ يااور تمہارے ساتھ جہاد ک یالئے اور ہجرت ک يماناور جو بعد کو ا

 |2:11|َّللا سب کچھ جانتا ہے،  يشکب يںکتاب م یَّللا ک يںہ يکنزد يادہز



ِ َوَرسولِِه إِلَى الهذيَن ٰعَھدُتم ِمَن الُمشِركيَن   |2:1|َبراَءةٌ ِمَن َّللاه

عاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا م یکا حکم سنانا ہے َّللا اور اس کے رسول ک يزاریب

|2:1| 

َ ُمخِزى الٰكفِريَن  ِ ۙ َوأَنه َّللاه ُكم َغيُر ُمعِجِزى َّللاه  |2:1|َفسيحوا فِى األَرِض أَرَبَعَة أَشُھٍر َواعلَموا أَنه

کہ َّللا کافروں کو رسوا کرنے واال ہے  يہسکتے اور  يںپر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم َّللا کو تھکا نہ ينزم ينےتو چا ر مہ

|2:1| 

َ َبريٌء ِمَن الُمشِركيَن ۙ َوَرسولُُه ۚ فَ  ِ َوَرسولِِه إِلَى الّناِس َيوَم الَحجِّ األَكَبِر أَنه َّللاه ُكم َوأَٰذٌن ِمَن َّللاه إِن ُتبُتم َفُھَو َخيٌر لَُكم ۖ َوإِن َتَولهيُتم َفاعلَموا أَنه

 ِ  |2:1|أَليٍم   ۗ َوَبشِِّر الهذيَن َكَفروا بَِعذابٍ َغيُر ُمعِجِزى َّللاه

ہے، مشرکوں سے اور  يزاربڑے حج کے دن کہ َّللا ب يںطرف سے سب لوگوں م یَّللا اور اس کے رسول ک يتاپکار د یاور مناد

ھکا سکو گے اور کافروں کو تو جان لو کہ َّللا کو نہ ت يرواس کا رسول تو اگر تم توبہ کرو تو تمہا را بھال ہے اور اگر منہ پھ

| ی،سناؤ دردناک عذاب ک یخوشخبر 9 : 3 | 

قيَن إاِله الهذيَن ٰعَھدُتم ِمَن الُمشِركيَن ُثمه لَم َينقُصوُكم َشيـًٔا َولَم ُيٰظِھروا َعلَيُكم أََحًدا َفأَتِّموا إِلَيِھم عَ  َ ُيِحبُّ الُمته تِِھم ۚ إِنه َّللاه  |2:1|ھَدُهم إِلٰى ُمده

 یکو مدد نہ د یاور تمہارے مقابل کس یک يںنہ یکچھ کم يںوہ مشرک جن سے تمہارہ معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے عہد ممگر 

 |2:1|کو دوست رکھتا ہے،  يزگاروںَّللا پرہ يشکمدت تک پورا کرو، ب یہوئ یتو ان کا عہد ٹھہر

لٰوَة َفإَِذا انَسلََخ األَشُھُر الُحُرُم َفاقُتلُوا الُمشِركيَن حَ  يُث َوَجدُتموُهم َوُخذوُهم َواحُصروُهم َواقُعدوا لَھُم ُكله َمرَصٍد ۚ َفإِن تابوا َوأَقاُموا الصه

َ َغفوٌر َرحيٌم  كٰوَة َفَخلّوا َسبيلَُھم ۚ إِنه َّللاه  |2:1|َوءاَتُوا الزه

 يںتاک م یکرو اور ہر جگہ ان ک يدو اور قپکڑ يںتو مشرکوں کو مارو جہاں پا ؤ اور انہ يںنکل جائ ينےپھر جب حرمت والے مہ

 |2:1|َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  يشکراہ چھوڑ دو ب یتو ان ک يںاور زکٰوة د يںاور نماز قائم رکھ يںپھر اگر وہ توبہ کر يٹھوب

ِ ُثمه أَبلِغُه مَ  ُھم َقوٌم ال َيعلَموَن َوإِن أََحٌد ِمَن الُمشِركيَن اسَتجاَرَك َفأَِجرہُ َحّتٰى َيسَمَع َكٰلَم َّللاه  |2:1|أَمَنُه ۚ ٰذلَِك بِأَنه

جگہ پہنچا  یامن ک یمشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کہ وہ َّللا کا کالم سنے پھر اسے اس ک یاور اے محبوب اگر کوئ

 |2:1| يںکہ وہ نادان لوگ ہ يےاس ل يہدو 



 ِ َ َكيَف َيكوُن لِلُمشِركيَن َعھٌد ِعنَد َّللاه قيَن َوِعنَد َرسولِِه إاِله الهذيَن ٰعَھدُتم ِعنَد الَمسِجِد الَحراِم ۖ َفَما اسَتٰقموا لَُكم َفاسَتقيموا لَُھم ۚ إِنه َّللاه ُيِحبُّ الُمته

|2:1| 

ہوا  ہوگا مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس يونکرعہد ک یَّللا اور اس کے رسول کے پاس کوئ يےمشرکوں کے ل

 |2:1| يں،َّللا کو خوش آتے ہ يزگارپرہ يشکقائم رہو، ب يےتم ان کے ل يںعہد پر قائم رہ يےتو جب تک وہ تمہارے ل

ًة ۚ ُيرضوَنُكم بِأَفٰوِهِھم َوَتأبٰى قُلوُبُھم َوأَكَثُرُهم  |2:2|ٰفِسقوَن  َكيَف َوإِن َيظَھروا َعلَيُكم ال َيرقُبوا فيُكم إاِّلً َوال ِذمه

 يںکرتے ہ یراض يںنہ عہد کا، اپنے منہ سے تمہ يںتو نہ قرابت کا لحاظ کر يںہے کہ تم پر قابو پائ يہان کا حال تو  يونکربھال ک

 |2:2| يںاکثر بے حکم ہ يںانکار ہے اور ان م يںاور ان کے دلوں م

ُھم ساَء م ِ َثَمًنا َقلياًل َفَصّدوا َعن َسبيلِِه ۚ إِنه  |2:2|ا كانوا َيعَملوَن اشَتَروا بِـٔاٰيِت َّللاه

 |2:2| يں،بڑے کام کرتے ہ یوہ بہت ہ يشکراہ سے روکا ب یتو اس ک يےکے بدلے تھو ڑے دام مول ل يتوںآ یَّللا ک

ًة ۚ َوأُوٰلئَِك ُهُم الُمعَتدوَن   |2:12|ال َيرقُبوَن فى ُمؤِمٍن إاِّلً َوال ِذمه

 |2:12| يں،سرکش ہ یوہ نہ عہد کا اور يںنہ قراب کا لحاظ کر يںمسلمان م یکس

ُل الءاٰيِت لَِقوٍم َيعلَموَن  كٰوَة َفإِخٰوُنُكم فِى الّديِن ۗ َوُنَفصِّ لٰوَة َوءاَتُوا الزه  |2:11|َفإِن تابوا َوأَقاُموا الصه

جاننے  يںکرتے ہ يانمفصل ب يتيںاور ہم آ يںہ یبھائ ينیتو وہ تمہارے د يںاور زکٰوة د يںاور نماز قائم رکھ يںپھر اگر وہ توبہ کر

 |2:11| يےوالوں کے ل

ُھم ال أَيٰمَن لَھُم لَعَ  َة الُكفِر ۙ إِنه  |2:11|لهُھم َينَتھوَن َوإِن َنَكثوا أَيٰمَنُھم ِمن َبعِد َعھِدِهم َوَطَعنوا فى دينُِكم َفٰقتِلوا أَئِمه

 يںکچھ نہ يںقسم یان ک يشکسرغنوں سے لڑو بتو کفر کے  يںپر منہ آئ يناور تمہارے د يںتوڑ يںقسم یاور اگر عہد کرکے اپن

 |2:11| يںوہ باز آئ يدپر کہ شا يداس ام

 ُ ٍة ۚ أََتخَشوَنُھم ۚ َفاّلِله َل َمره سوِل َوُهم َبَدءوُكم أَوه  |2:11| أََحقُّ أَن َتخَشوہُ إِن ُكنُتم ُمؤِمنيَن أاَل ُتٰقتِلوَن َقوًما َنَكثوا أَيٰمَنُھم َوَهّموا بِإِخراِج الره



 یطرف سے پہل یک يںحاالنکہ انہ يااور رسول کے نکالنے کا ارادہ ک يںتوڑ يںقسم یاس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپن ياک

 |2:11|رکھتے ہو،  يمانمستحق ہے کہ اس سے ڈرو اگر ا يادہان سے ڈرتے ہو تو َّللا کا ز ياہے، ک یہوت

ُ بِأَيديُكم َوُيخِزهِ  بُھُم َّللاه  |2:11|م َوَينُصرُكم َعلَيِھم َوَيشِف ُصدوَر َقوٍم ُمؤِمنيَن ٰقتِلوُهم ُيَعذِّ

 یوالوں کا ج يمانان پر مدد دے گا اور ا يںرسوا کرے گا اور تمہ يںتمہارے ہاتھوں اور انہ يگاعذاب د يںتو ان سے لڑو َّللا انہ

 |2:11|ٹھنڈا کرے گا، 

ُ َعلٰى َمن  ُ َعليٌم َحكيٌم َوُيذِهب َغيَظ قُلوبِِھم ۗ َوَيتوُب َّللاه  |2:11|َيشاُء ۗ َوَّللاه

 |2:11|قبول فرمائے اور َّللا علم و حکمت واال ہے،  يہچاہے تو  یگھٹن دور فرمائے گا اور َّللا جس ک یاور ان کے دلوں ک

 ِ ِخذوا ِمن دوِن َّللاه ُ الهذيَن ٰجَھدوا ِمنُكم َولَم َيته ُ َخبيٌر بِما َتعَملوَن أَم َحِسبُتم أَن ُتتَركوا َولَّما َيعلَِم َّللاه  َوال َرسولِِه َواَل الُمؤِمنيَن َوليَجًة ۚ َوَّللاه

|2:11| 

گے اور َّللا  يںسے جہاد کر يںجو تم م یان ک یَّللا نے پہچان نہ کرائ یجاؤ گے اور ابھ يئےچھوڑ د يونہیہو کہ  يںاس گمان م ياک

 |2:11|گے اور َّللا تمہارے کاموں سے خبردار ہے،  يںاز نہ بنائکو اپنا محرم ر یاور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کس

ِ ٰشِھديَن َعلٰى أَنفُِسِھم بِالُكفِر ۚ أُوٰلئَِك َحبَِطت أَعٰملُُھم َوفِى ا  |2:11|لّناِر ُهم ٰخلِدوَن ما كاَن لِلُمشِركيَن أَن َيعُمروا َمٰسِجَد َّللاه

دهرا ِاکا رت ہے اور وہ  يادے کر ان کا تو سب ک یگواہ یخود اپنے کفر ک يںکرآباد  يںمسجد یپہنچتا کہ َّللا ک يںمشرکوں کو نہ

 |2:11|گے  يںرہ يںآگ م يشہہم

كٰوَة َولَم َيخَش إِ  لٰوَة َوءاَتى الزه ِ َوالَيوِم الءاِخِر َوأَقاَم الصه ِ َمن ءاَمَن بِاّلِله َ ۖ َفَعسٰى أُوٰلئِ إِنهما َيعُمُر َمٰسِجَد َّللاه َك أَن َيكونوا ِمَن الُمھَتديَن اله َّللاه

|2:12| 

اور َّللا کے سوا  يںہ يتےاور زکٰوة د يںالتے اور نما ز قائم کرتے ہ يمانپر ا يامتجو َّللا اور ق يںآباد کرتے ہ یوہ يںمسجد یَّللا ک

 |2:12|ہوں،  يںوالوں م يتلوگ ہدا يہہے کہ  يبڈرتے تو قر يںسے نہ یکس

ِ ۚ ال َيسَتو۞ أََجَعلُتم ِسقاَيَة  ِ َوالَيوِم الءاِخِر َوٰجَھَد فى َسبيِل َّللاه ُ ال َيھِدى الَقوَم  ۥنَ الحاجِّ َوِعماَرَة الَمسِجِد الَحراِم َكَمن ءاَمَن بِاّلِله ِ ۗ َوَّللاه ِعنَد َّللاه

لِميَن 
ٰ
 |2:12|الّظ



راہ  یاور َّللا ک ياال يمانپر ا يامتجو َّللا اور ق یخدمت اس کے برابر ٹھہرا ل یاور مسجد حرام ک يلسب یک يوںتم نے حا ج ياتو ک

 |2:12| يتاد يںاور َّللا ظالموں کو راہ نہ يں،برابر نہ يکوہ َّللا کے نزد يا،جہاد ک يںم

ِ ۚ َوأُوٰلئِكَ  ِ بِأَمٰولِِھم َوأَنفُِسِھم أَعَظُم َدَرَجًة ِعنَد َّللاه  |2:12|ُهُم الفائِزوَن  الهذيَن ءاَمنوا َوهاَجروا َوٰجَھدوا فى َسبيِل َّللاه

مراد  یان کا درجہ بڑا ہے اور وہ يہاںلڑے، َّللا کے  يںراہ م یاور اپنے مال و جان سے َّللا ک یالئے اور ہجرت ک يمانوہ جو ا

 |2:12|کو پہنچے 

ٍت لَُھم فيھا َنعيٌم ُمقيٌم  ُھم بَِرحَمٍة ِمنُه َوِرضٰوٍن َوَجّنٰ ُرُهم َربُّ  |2:11|ُيَبشِّ

 |2:11|نعمت ہے  یدائم يںانہ يںجن م یاور ان باغوں ک یرضا ک یرحمت اور اپن یسنا تا ہے اپن یخوش يںانہان کا رب 

َ ِعنَدہُ أَجٌر َعظيٌم   |2:11|ٰخلِديَن فيھا أََبًدا ۚ إِنه َّللاه

 |2:11|َّللا کے پاس بڑا ثواب ہے،  يشکگے، ب يںرہ يںان م يشہہم يشہہم

َھا الهذيَن ءاَمنوا  ِخذوا ءاباَءُكم َوإِخٰوَنُكم أَولِياَء إِِن اسَتَحبُّوا الُكفَر َعلَى اإليٰمِن ۚ َوَمن َيَتَولهھُم ِمنُكم َفأُوٰلئِكَ ٰيأَيُّ لِموَن ال َتته
ٰ
 |2:11| ُهُم الّظ

ان سے  یئجو کو يںاور تم م يں،پر کفر پسند کر يمانکو دوست نہ سمجھو اگر وہ ا يوںاپنے باپ اور اپنے بھائ! والو يماناے ا

 |2:11| يںظالم ہ یکرے گا تو وہ یدوست

ِ قُل إِن كاَن ءاباُؤُكم َوأَبناُؤُكم َوإِخٰوُنُكم َوأَزٰوُجُكم َوَعشيَرُتُكم َوأَمٰوٌل اقَتَرفُتموها َوتِٰجَرةٌ َتخَشوَن َكسادَ  ها َوَمٰسِكُن َترَضوَنھا أََحبه إِلَيُكم ِمَن َّللاه

ُ ال َيھِدى الَقوَم الٰفِسقيَن  َوَرسولِِه َوِجھاٍد فى َسبيلِهِ  ُ بِأَمِرِہ ۗ َوَّللاه  |2:11|َفَتَربهصوا َحّتٰى َيأتَِى َّللاه

کے مال او  یکمائ یاور تمہارا کنبہ اور تمہار يںعورت یاور تمہار یاور تمہارے بھائ يٹےتم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے ب

لڑے  يںراہ م یَّللا اور اس کے رسول اور اس ک يزيںچ يہمہارے پسند کا مکان ڈر ہے اور ت يںر وہ سودا جس کے نقصان کا تمہ

 |2:11| يتا،د يںتک کہ َّللا اپنا حکم الئے اور َّللا فاسقوں کو راہ نہ يہاں يکھود ستہہوں تو را ياریہ پ يادسے ز

ُ فى َمواِطَن َكثيَرٍة ۙ َوَيوَم ُحَنيٍن ۙ إِذ أَعَجَبتكُ  م َكثَرُتُكم َفلَم ُتغِن َعنُكم َشيـًٔا َوضاَقت َعلَيُكُم األَرُض بِما َرُحَبت ُثمه َولهيُتم ُمدبِريَن لََقد َنَصَرُكُم َّللاه

|2:11| 



اور  یکثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ ا ٓئ یکے دن جب تم اپن يناور حن یمدد ک یَّللا نے بہت جگہ تمہار يشکب

 |2:11|دے کر پھرگئے،  يٹھپھر تم پ یہوکر تم پر تنگ ہوگئ يعوس یاتن ينزم

َب الهذيَن َكَفروا ۚ  ُ َسكيَنَتُه َعلٰى َرسولِِه َوَعلَى الُمؤِمنيَن َوأَنَزَل ُجنوًدا لَم َتَروها َوَعذه  |2:11| َوٰذلَِك َجزاُء الٰكفِريَن ُثمه أَنَزَل َّللاه

 يااور کافروں کو عذاب د يکھےپر اور مسلمانوں پر اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ داپنے رسول  یاتا ر ينتسک یپھر َّللا نے اپن

 |2:11|سزا ہے،  يہی یاور منکروں ک

ُ َغفوٌر َرحيٌم  ُ ِمن َبعِد ٰذلَِك َعلٰى َمن َيشاُء ۗ َوَّللاه  |2:11|ُثمه َيتوُب َّللاه

 |2:11|واال مہربان ہے، پھر اس کے بعد َّللا جسے چاہے گا توبہ دے گا اور َّللا بخشنے 

َما الُمشِركوَن َنَجٌس َفال َيقَرُبوا الَمسِجَد الَحراَم َبعَد عاِمِھم ٰهذا ۚ َوإِن ِخفُتم عَ  َھا الهذيَن ءاَمنوا إِنه ُ ِمن َفضلِِه إِن شاَء ۚ إِنه ٰيأَيُّ يلًَة َفَسوَف ُيغنيُكُم َّللاه

َ َعليٌم َحكيٌم   |2:12|َّللاه

کا ڈر  یمحتاج یاور اگر تمہار يںتو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائ يںرک نرے ناپاک ہمش! والو يماناے ا

 |2:12|َّللا علم و حکمت واال ہے،  يشکدولت مند کردے گا اپنے فضل سے اگر چاہے ب يںَّللا تمہ يبہے تو عنقر

ِ َوال بِالَيوِم الءاخِ  ُ َوَرسولُُه َوال َيدينوَن ديَن الَحقِّ ِمَن الهذيَن أوُتوا الِكٰتَب َحّتٰى ُيعُطوا ٰقتِلُوا الهذيَن ال ُيؤِمنوَن بِاّلِله َم َّللاه موَن ما َحره ِر َوال ُيَحرِّ

 |2:12|الِجزَيَة َعن َيٍد َوُهم ٰصِغروَن 

َّللا اور اس کے رسول  ايکو جس کو حرام ک يزمانتے اس چ يںپر اور حرام نہ يامتالتے َّللا پر اور ق يںنہ يمانلڑو ان سے جو ا

 |2:12|ہوکر  يلذل يںنہ د يہگئے جب تک اپنے ہاتھ سے جز يےوہ جو کتاب د يعنیہوتے  يںکے تابع نہ يننے اور سچے د

ِ ۖ ٰذلَِك َقولُھُم بِأَفٰوِهِھم ۖ ُيٰضِھـٔونَ  ِ َوقالَِت النهٰصَرى الَمسيُح ابُن َّللاه ُ ۚ أَّنٰى َقو َوقالَِت الَيھوُد ُعَزيٌر ابُن َّللاه َل الهذيَن َكَفروا ِمن َقبُل ۚ ٰقَتلَُھُم َّللاه

 |2:12|ُيؤَفكوَن 

اگلے کافرو ں  يںوہ اپنے منہ سے بکتے ہ يںبات يہہے،  يٹاَّللا کا ب يحبولے مس یہے اور نصران يٹاَّللا کا ب يربولے عز يہودیاور 

 |2:12| يںمارے، کہاں اوندهے جاتے ہ يںَّللا انہ يں،بات بناتے ہ یس یک

ِ َوالَمسيَح ابَن َمرَيَم َوما أُِمروا إاِّل لَِيعُبدوا إِٰلًھا ٰوحِ  َخذوا أَحباَرُهم َوُرهٰبَنُھم أَرباًبا ِمن دوِن َّللاه ًدا ۖ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو ۚ ُسبٰحَنُه َعّما ُيشِركوَن اته

|2:11| 



َّللا کو  يککہ ا يہحکم نہ تھا مگر  يںکو اور انہ يمبن مر يحور مسا ياکو َّللا کے سوا خدا بنال يوںاور جوگ يوںانہوں نے اپنے پادر

 |2:11|ہے ان کے شرک سے،  یاسے پاک يں،نہ یبندگ یک یاس کے سوا کس يںپوج

ُ إاِّل أَن ُيتِمه نوَرہُ َولَو َكِرَہ الٰكفِروَن  ِ بِأَفٰوِهِھم َوَيأَبى َّللاه  |2:11|ُيريدوَن أَن ُيطفِـٔوا نوَر َّللاه

 |2:11|کافر،  يںاور َّللا نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا پڑے برا مان يںکہ َّللا کا نور اپنے منہ سے ُبجھا د يںے ہچاہت

 |2:11|ُهَو الهذى أَرَسَل َرسولَُه بِالُھدٰى َوديِن الَحقِّ لُِيظِھَرہُ َعلَى الّديِن ُكلِِّه َولَو َكِرَہ الُمشِركوَن 

مشرک،  يںپر غالب کرے پڑے برا مان ينوںکہ اسے سب د يجاکے ساتھ بھ يناور سچے د يتول ہداہے جس نے اپنا رس یوہ

|2:11| 

هباِن لََيأُكلوَن أَمٰوَل الّناِس بِالٰبِطِل َوَيُصّدوَن عَ  َھا الهذيَن ءاَمنوا إِنه َكثيًرا ِمَن األَحباِر َوالرُّ ِ ۗ َوالهذيَن َيكنِزوَن ا۞ ٰيأَيُّ َة ن َسبيِل َّللاه َهَب َوالفِضه لذه

ِ َفَبشِّرُهم بَِعذاٍب أَليٍم   |2:11|َوال ُينفِقوَنھا فى َسبيِل َّللاه

اور وہ کہ جوڑ  يں،راہ سے روکتے ہ یاور َّللا ک يںلوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہ یاور جوگ یبہت پادر يشکب! والو يماناے ا

 |2:11| ی،سناؤ دردناک عذاب ک یخوشخبر يںکرتے انہ يںخرچ نہ يںراہ م یاور اسے َّللا ک یسونا اور چاند يںکر رکھتے ہ

َم َفُتكوٰى بِھا ِجباُهُھم َوُجنوُبُھم َوُظھوُرُهم ۖ ٰهذا ما َكَنزُتم أِلَنفُِسُكم َفذوقو  |2:11|ا ما ُكنُتم َتكنِزوَن َيوَم ُيحمٰى َعلَيھا فى ناِر َجَھنه

ہے وہ جو تم نے اپنے  يہ يٹھيںاور پ يںاور کروٹ يشانياںپ یگے ان ک يںداغ پھر اس سے يںآ گ م یجائے گا جہنم ک ياجس دن تپا

 |2:11|جوڑ کر رکھا تھا اب چکھو مزا اس جوڑنے کا،  يےل

ٰمٰوِت َواألَرَض ِمنھا أَرَبَعةٌ  ِ َيوَم َخلََق السه ِ اثنا َعَشَر َشھًرا فى ِكٰتِب َّللاه َة الشُّھوِر ِعنَد َّللاه ُم ۚ َفال َتظلِموا فيِھنه  ُحُرٌم ۚ  إِنه ِعده ٰذلَِك الّديُن الَقيِّ

قيَن  أَنفَُسُكم ۚ َوٰقتِلُوا الُمشِركيَن كافهًة َكما ُيٰقتِلوَنُكم كافهةً  َ َمَع الُمته  |2:11|ۚۚ َواعلَموا أَنه َّللاه

سے چار  يںبنائے ان م ينر زمجب سے اس نے آسمان او يںکتاب م یہے َّللا ک ينےبارہ مہ يکَّللا کے نزد یگنت یک ينوںمہ يشکب

وہ تم سے ہر  يساجان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو ج یاپن يںم ينوںہے، تو ان مہ يند يدهاس يہ يںحرمت والے ہ

 |2:11|کے ساتھ ہے  يزگاروںپرہ اور جان لو کہ َّللا يں،وقت لڑتے ہ

َما النهسءُء ِزياَدةٌ فِى الُكفِر ۖ ُيَضلُّ بِهِ  ُ  إِنه َم َّللاه ُ َفُيِحلّوا ما َحره َم َّللاه َة ما َحره موَنُه عاًما لُِيواِطـٔوا ِعده َن لَھُم الهذيَن َكَفروا ُيِحلّوَنُه عاًما َوُيَحرِّ  ۚ ُزيِّ

ُ ال َيھِدى الَقوَم الٰكفِرينَ  | سوُء أَعٰملِِھم ۗ َوَّللاه 9 : 3 7 | 



اور  يںبرس اسے حالل ٹھہراتے ہ يکا يںنا اس سے کافر بہکائے جاتے ہبڑه يںمگر اور کفر م يںہٹانا نہ يچھےپ ينےان کا مہ

ہوئے حالل  يےاور َّللا کے حرام ک یجو َّللا نے حرام فرمائ يںکے برابر ہوجائ یکہ اس گنت يںدوسرے برس اسے حرام مانتے ہ

 |2:11| يتا،د يںاور َّللا کافروں کو راہ نہ يں،بھلے لگتے ہ يںم ںآنکھو یان کے برے کا م ان ک يں،کرل

ِ اّثاَقلُتم إِلَى األَرِض ۚ أََرضيُتم بِالَحيٰو  َھا الهذيَن ءاَمنوا ما لَُكم إِذا قيَل لَُكُم انفِروا فى َسبيِل َّللاه نيا فِى ٰيأَيُّ نيا ِمَن الءاِخَرِة ۚ َفما َمٰتُع الَحيٰوِة الدُّ ِة الدُّ

 |2:12|الءاِخَرِة إاِّل َقليٌل 

تم  ياجاتے ہو ک يٹھپر ب ينکوچ کرو تو بوجھ کے مارے زم يںراہ م یہوا جب تم سے کہا جائے کہ خدا ک ياک يںتمہ! والو يماناے ا

 |2:12|مگر تھوڑا  يںکا اسباب آخرت کے سامنے نہ يادن يتیاور ج یآخرت کے بدلے پسند کرل یزندگ یک يانے دن

بُكم َعذاًبا أَليًما َوَيسَتبِدل َقوًما ُ َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر  إاِّل َتنفِروا ُيَعذِّ  |2:12|َغيَرُكم َوال َتُضّروہُ َشيـًٔا ۗ َوَّللاه

جگہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگا ڑ  یجگہ اور تمہار یسخت سزا دے گا اور تمہار يںاگر نہ کوچ کرو گے انہ

 |2:12|سکوگے، اور َّللا سب کچھ کرسکتا ہے، 

َ إاِّل َتنُصروہُ َفَقد  ُ إِذ أَخَرَجُه الهذيَن َكَفروا ثانَِى اثَنيِن إِذ ُهما فِى الغاِر إِذ َيقوُل لِٰصِحبِِه ال َتحَزن إِنه َّللاه ُ َسكيَنَتُه َعلَيِه َنَصَرہُ َّللاه  َمَعنا ۖ َفأَنَزَل َّللاه

فلٰى ۗ  َدہُ بُِجنوٍد لَم َتَروها َوَجَعَل َكلَِمَة الهذيَن َكَفُروا السُّ ُ َعزيٌز َحكيٌم َوأَيه ِ ِهَى الُعليا ۗ َوَّللاه  |2:12|َوَكلَِمُة َّللاه

لے جانا ہوا  يفباہر تشر يںشرارت سے انہ یجب کافروں ک یمدد فرمائ یَّللا نے ان ک يشکمدد نہ کرو تو ب یاگر تم محبوب ک

 ہمارے ساتھ ہے تو َّللا نے َّللا يشکسے فرماتے تھے غم نہ کھا ب يارتھے جب اپنے  يںصرف دو جان سے جب وہ دونوں غار م

کا بول باال  یَّللا ہ یڈال يچےبات ن یاور کافروں ک يکھيںجو تم نے نہ د یمدد ک یسے اس ک اتارا اور ان فوجوں ينہاس پر اپنا سک

 |2:12|ہے اور َّللا غالب حکمت واال ہے، 

ِ ۚ ٰذلُِكم َخيٌر لَُكم إِن ُكنُتم َتعلَموَن  انفِروا ِخفاًفا َوثِقااًل َوٰجِھدوا بِأَمٰولُِكم َوأَنفُِسُكم فى َسبيلِ   |2:11|َّللاه

بہتر ہے اگر جانو  يےتمہارے ل يہلڑو اپنے مال اور جان سے،  يںراہ م یدل سے اور َّللا ک یجان سے چاہے بھار یکوچ کرو ہلک

|2:11| 

َبعوَك َوٰلِكن َبُعَدت َعلَ  ُ َيعلَُم لَو كاَن َعَرًضا َقريًبا َوَسَفًرا قاِصًدا اَلته ِ لَِو اسَتَطعنا لََخَرجنا َمَعُكم ُيھلِكوَن أَنفَُسُھم َوَّللاه قهُة ۚ َوَسَيحلِفوَن بِاّلِله يِھُم الشُّ

ُھم لَٰكِذبوَن   |2:11|إِنه



 یاور اب َّللا ک يا،متوسط سفر ہوتا تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے مگر ان پر تو مشقت کا راستہ دور پڑ گ يامال  يبقر یاگر کوئ

 يشکاور َّللا جانتا ہے کہ وہ ب يںجانو کو ہالک کرتے ہ یگے کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے اپن يںقسم کھائ

 |2:11| يں،ضرور جھوٹے ہ

َن لََك الهذيَن َصَدقوا َوَتعلََم الٰكِذبيَن  ُ َعنَك لَِم أَِذنَت لَھُم َحّتٰى َيَتَبيه  |2:11|َعَفا َّللاه

 |2:11|جب تک نہ کھلے تھے تم پر سچے اور ظاہر نہ ہوئے تھے جھوٹے،  ياِاذن دے د يوںک يںمعاف کرے تم نے انہ يںَّللا تمہ

ُ َعليٌم بِ  ِ َوالَيوِم الءاِخِر أَن ُيٰجِھدوا بِأَمٰولِِھم َوأَنفُِسِھم ۗ َوَّللاه قيَن ال َيسَتـِٔذُنَك الهذيَن ُيؤِمنوَن بِاّلِله  |2:11|الُمته

اور َّللا  يں،گے اس سے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کر يںنہ مانگ یتم سے چھٹ يںرکھتے ہ يمانپر ا يامتَّللا اور ق اور وہ جو

 |2:11|روں کو،  يزگاخوب جا نتا ہے پرہ

ِ َوالَيوِم الءاِخِر َوارتاَبت قُلوُبُھم َفُھم فى َريبِِھم  دوَن إِنهما َيسَتـِٔذُنَك الهذيَن ال ُيؤِمنوَن بِاّلِله  |2:11|َيَتَرده

 يںتو وہ اپنے شک م يںپڑے ہ يںرکھتے اور ان کے دل شک م يںنہ يمانپر ا يامتجو َّللا اور ق يںمانگتے ہ یوہ یچھٹ يہتم سے 

 |2:11| يںڈانواں ڈول ہ

َطُھم وَ  ُ انبِعاَثُھم َفَثبه ًة َوٰلِكن َكِرَہ َّللاه  |2:11|قيَل اقُعدوا َمَع الٰقِعديَن ۞ َولَو أَراُدوا الُخروَج أَلََعّدوا لَُه ُعده

رہو  يٹھکہ ب ياگ يااور فرما یبھرد یکاہل يںکو ان کا اٹھنا پسند ہوا تو ان م ینکلنا منظور ہوتا تو اس کا سامان کرتے مگر خدا ہ يںانہ

 |2:11|رہنے والے کے ساتھ  يٹھب

لِميَن لَو َخَرجوا فيُكم ما زادوُكم إاِّل َخبااًل َوأَلَوَضعوا ِخٰللَكُ 
ٰ
ُ َعليٌم بِالّظ عوَن لَھُم ۗ َوَّللاه  |2:11|م َيبغوَنُكُم الفِتَنَة َوفيُكم َسّمٰ

دوڑاتے  يںغراب يں يچفتنہ ڈالنے کو تمہارے ب يںکچھ نہ بڑهتنا اور تم م يںنکلتے تو ان سے سوا نقصان کے تمہ يںاگر وہ تم م

 |2:11|اور َّللا خوب جانتا ہے ظالموں کو،  يںان کے جاسوس موجود ہ يںاور تم م( فساد ڈالتے)

ِ َوُهم ٰكِرهوَن   |2:12|لََقِد ابَتَغُوا الفِتَنَة ِمن َقبُل َوَقلهبوا لََك األُموَر َحّتٰى جاَء الَحقُّ َوَظَھَر أَمُر َّللاه



اور َّللا کا حکم ظاہر  ياکہ حق آ تک يہاں يںپلٹ یالٹ يريںتدب يےتمہارے ل! فتنہ چا ہا تھا اور اے محبوب یانہوں نے پہلے ہ يشکب

 |2:12|ناگوار تھا،  يںہوا اور انہ

َم لَُمحيَطٌة بِالٰكفِريَن   |2:12|َوِمنُھم َمن َيقوُل ائَذن لى َوال َتفتِّنى ۚ أاَل فِى الفِتَنِة َسَقطوا ۗ َوإِنه َجَھنه

پڑے اور  يںم یسن لو وہ فتنہ ہ يےنہ ڈال ںياور فتنہ م يجيےعرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت د يوںتم سے  یکوئ يںاور ان م

 |2:12|ہوئے ہے کافروں کو،  يرےجہنم گھ يشکب

 |2:12|إِن ُتِصبَك َحَسَنٌة َتُسؤُهم ۖ َوإِن ُتِصبَك ُمصيَبٌة َيقولوا َقد أََخذنا أَمَرنا ِمن َقبُل َوَيَتَولهوا َوُهم َفِرحوَن 

تھا اور  ياکرل يکٹھ یہم نے اپنا کام پہلے ہ يںپہنچے تو کہ يبتمص یکوئ يںگر تمہبرا لگے اور ا يںپہنچے تو انہ یبھالئ يںاگر تمہ

 |2:12| يں،مناتے پھر جائ ياںخوش

ِل الُمؤِمنوَن  ِ َفلَيَتَوكه ُ لَنا ُهَو َمولٰىنا ۚ َوَعلَى َّللاه  |2:11|قُل لَن ُيصيَبنا إاِّل ما َكَتَب َّللاه

 يے،پر بھروسہ چاہ یہے اور مسلمانوں کو َّللا ہ یٰ وہ ہمارا مول يالکھ د يےنہ پہنچے گا مگر جو َّللا نے ہمارے ل يںتم فرماؤ ہم

|2:11| 

ُ بَِعذاٍب ِمن ِعنِدِہ أَ  بهصوا إِّنا َمَعُكم ُمَتَربِّصوَن و بِأَيدينا ۖ َفَترَ قُل َهل َتَربهصوَن بِنا إاِّل إِحَدى الُحسَنَييِن ۖ َوَنحُن َنَتَربهُص بُِكم أَن ُيصيَبُكُم َّللاه

|2:11| 

کہ َّللا تم پر عذاب  يںہ يںکا اور ہم تم پر اس انتظار م يکسے ا يںم يوںکا انتظار کرتے ہو مگر دو خوب يزتم فرماؤ تم ہم پر کس چ

 |2:11| يںرہے ہ يکھتمہارے ساتھ راہ د یہم بھ يکھوہمارے ہاتھوں تو اب راہ د ياڈالے اپنے پاس سے 

ُكم ُكنُتم َقوًما ٰفِسقيَن  َل ِمنُكم ۖ إِنه  |2:11|قُل أَنفِقوا َطوًعا أَو َكرًها لَن ُيَتَقبه

 |2:11|تم بے حکم لوگ ہو،  يشکسے تم سے ہر گز قبول نہ ہوگا ب یناگوار ياتم فرماؤ کہ دل سے خرچ کرو 

لٰوَة إاِّل َوُهم ُكسالٰى َوال ُينفِقوَن إاِّل َوُهم ٰكِرهوَن َوما َمَنَعُھم أَن ُتقَبَل ِمنُھم َنَفٰقُتُھم إاِّل أَنهُھم  ِ َوبَِرسولِِه َوال َيأتوَن الصه  |2:11|َكَفروا بِاّلِله



آتے  يںکہ وہ َّللا اور رسول سے منکر ہوئے اور نماز کو نہ يےل یاس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اس يںاور وہ جو خرچ کرتے ہ

 |2:11|سے  یکرتے مگر ناگوار يںہارے اور خرچ نہ یمگر ج

نيا َوَتزَهَق أَنفُسُ  َبُھم بِھا فِى الَحيٰوِة الدُّ ُ لُِيَعذِّ  |2:11|ُھم َوُهم ٰكفِروَن َفال ُتعِجبَك أَمٰولُھُم َوال أَوٰلُدُهم ۚ إِنهما ُيريُد َّللاه

سے ان پر وبال ڈالے  يزوںان چ يںم یزندگ یک ايچاہتا ہے کہ دن یاوالد کا تعجب نہ آئے، َّللا ہ یان کے مال اور ان ک يںتو تمہ

 |2:11|پر ان کا دم نکل جائے  یاور اگر کفر ہ

ُھم َقوٌم َيفَرقوَن  ُھم لَِمنُكم َوما ُهم ِمنُكم َوٰلِكنه ِ إِنه  |2:11|َوَيحلِفوَن بِاّلِله

 |2:11| يںہاں وہ لوگ ڈرتے ہ يںنہ يںسے ہ يںاور تم م يںسے ہ يںکہ وہ تم م يںکھاتے ہ يںقسم یاور َّللا ک

َخاًل لََولهوا إِلَيِه َوُهم َيجَمحوَن   |2:11|لَو َيِجدوَن َملَجـًٔا أَو َمٰغٰرٍت أَو ُمده

 |2:11|گے  يںتڑاتے ادهر پھر جائ ياںجگہ تو رس یسما جانے ک ياغار  ياپناہ  یکوئ يںاگر پائ

َدٰقِت َفإِن أُعطو  |2:12|ا ِمنھا َرضوا َوإِن لَم ُيعَطوا ِمنھا إِذا ُهم َيسَخطوَن َوِمنُھم َمن َيلِمُزَك فِى الصه

اور نہ ملے  يںہوجائ یسے کچھ ملے تو راض يںتم پر طعن کرتا ہے تو اگر ان م يںوہ ہے کہ صدقے بانٹنے م یکوئ يںاور ان م

 |2:12| يں،وہ ناراض ہ یتو جبھ

ُ َوَرسولُهُ  ُھم َرضوا ما ءاتٰىُھُم َّللاه ِ ٰرِغبوَن  َولَو أَنه ُ ِمن َفضلِِه َوَرسولُُه إِّنا إِلَى َّللاه ُ َسُيؤتيَنا َّللاه  |2:12|َوقالوا َحسُبَنا َّللاه

َّللا اپنے  يںہے ہم يتاہے اب د یَّللا کاف يںاور کہتے ہم ياہوتے جو َّللا و رسول نے ان کو د یاچھا ہوتا اگر وہ اس پر راض يااور ک

 |2:12|طرف رغبت ہے  یک یَّللا ہ يںفضل سے اور َّللا کا رسول، ہم

قاِب َوالٰغِرميَن وَ  َدٰقُت لِلفَُقراِء َوالَمٰسكيِن َوالٰعِمليَن َعلَيھا َوالُمَؤلهَفِة قُلوُبُھم َوفِى الرِّ َما الصه ِ ۗ ۞ إِنه بيِل ۖ َفريَضًة ِمَن َّللاه ِ َوابِن السه فى َسبيِل َّللاه

ُ َعليٌم َحكيٌم   |2:12|َوَّللاه



اور جن کے دلوں کو اسالم سے الفت  يںکرکے الئ يلہے محتاج اور نرے نادار اور جو اسے تحص يےلوگوں کے ل يںانہ زکٰوة تو

ہوا ہے َّللا کا، اور َّللا علم و  ياٹھہرا يہاور مسافر کو،  يںراہ م یاور قرضداروں کو اور َّللا ک يںچھڑانے م يںجائے اور گردن ید

 |2:12|حکمت واال ہے 

ِ َوُيؤِمُن لِلُمؤِمنيَن َوَرحَمةٌ َوِمنُھُم ا بِىه َوَيقولوَن ُهَو أُُذٌن ۚ قُل أُُذُن َخيٍر لَُكم ُيؤِمُن بِاّلِله لِلهذيَن ءاَمنوا ِمنُكم ۚ َوالهذيَن ُيؤذوَن َرسوَل  لهذيَن ُيؤذوَن النه

ِ لَُھم َعذاٌب أَليٌم   |2:11|َّللاه

تم فرماؤ تمہارے بھلے  يں،وہ تو کان ہ يںاور کہتے ہ يںوالے کو ستاتے ہ ينےد يںخبر یک يبکہ ان غ يںوہ ہ یکوئ يںاور ان م

ان کے واسطے  يںمسلمان ہ يںاور جو تم م يںکرتے ہ يقينبات پر  یاور مسلمانوں ک يںالتے ہ يمانَّللا پر ا يںکا ن ہ يےکے ل

 |2:11|دردناک عذاب ہے،  يےان کے ل يںہ يتےد يذاا واور جو رسول َّللا ک يں،رحمت ہ

ُ َوَرسولُُه أََحقُّ أَن ُيرضوہُ إِن كانوا ُمؤِمنيَن  ِ لَُكم لُِيرضوُكم َوَّللاه  |2:11|َيحلِفوَن بِاّلِله

 يمانکرتے اگر ا یاور َّللا و رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راض يںکرل یراض يںکہ تمہ يںقسم کھاتے ہ یتمہارے سامنے َّللا ک

 |2:11|رکھتے تھے، 

َم ٰخلًِدا فيھا ۚ ٰذلَِك الِخزُى الَعظيُم  أَلَم َيعلَموا َ َوَرسولَُه َفأَنه لَُه ناَر َجَھنه ُه َمن ُيحاِدِد َّللاه  |2:11|أَنه

 يہیرہے گا،  يںاس م يشہآ گ ہے کہ ہم یجہنم ک يےکہ جو خالف کرے َّللا اور اس کے رسول کا تو اس کے ل يںخبر نہ يںانہ ياک

 |2:11|ہے،  یرسوائ یبڑ

َ ُمخِرٌج ما َتحَذرونَ  َيحَذرُ  ُئُھم بِما فى قُلوبِِھم ۚ قُِل اسَتھِزءوا إِنه َّللاه َل َعلَيِھم سوَرةٌ ُتَنبِّ  |2:11| الُمٰنفِقوَن أَن ُتَنزه

جتادے تم فرماؤ ہنسے جاؤ َّللا کو ضرور ظاہر کرنا  یچھپ یاترے جو ان کے دلوں ک يسیسورة ا یکہ ان پر کوئ يںمنافق ڈرتے ہ

 |2:11|ڈر ہے،  يںا تمہہے جس ک

ِ َوءاٰيتِِه َوَرسولِِه ُكنُتم َتسَتھِزءوَن   |2:11|َولَئِن َسأَلَتُھم لََيقولُنه إِنهما ُكّنا َنخوُض َوَنلَعُب ۚ قُل أَبِاّلِله

اور اس  يتوںآ یَّللا اور اس ک ياتھے تم فرماؤ ک يںم يلکھ یہنس يونہیگے کہ ہم تو  يںاور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہ

 |2:11|کے رسول سے ہنستے ہو، 

ُھم كانوا ُمجِرميَن  ب طائَِفًة بِأَنه  |2:11|ال َتعَتِذروا َقد َكَفرُتم َبعَد إيٰمنُِكم ۚ إِن َنعُف َعن طائَِفٍة ِمنُكم ُنَعذِّ



کہ وہ  يےگے اس ل يںاب دتو اوروں کو عذ يںکو معاف کر یسے کس يںبہانے نہ بنا ؤ تم کافر ہوچکے مسلمان ہوکر اگر ہم تم م

 |2:11|مجرم تھے 

َ َفَنِسَيُھم ۗ إِنه الُمٰنفِقيَن ُهُم الٰفِسقوَن الُمٰنفِقوَن َوالُمٰنفِٰقُت َبعُضُھم ِمن َبعٍض ۚ َيأُمروَن بِالُمنَكِر َوَينَھوَن َعِن الَمعروِف َوَيقبِضوَن أَيِدَيُھم ۚ َنسُ  وا َّللاه

|2:11| 

 يںبند رکھ یمٹھ یاور اپن يںسے منع کر یاور بھالئ يںکا حکم د یبرائ يںکے چٹے بٹے ہ يلیتھ يکا يںمنافق مرد اور منافق عورت

 |2:11| يں،پکے بے حکم ہ یمنافق وہ يشکب ياچھوڑد يںتو َّللا نے انہ يٹھےوہ َّللا کو چھوڑ ب

َم ٰخلِديَن  ُ الُمٰنفِقيَن َوالُمٰنفِٰقِت َوالُكفّاَر ناَر َجَھنه ُ ۖ َولَُھم َعذاٌب ُمقيٌم َوَعَد َّللاه  |2:12|فيھا ۚ ِهَى َحسُبُھم ۚ َولََعَنُھُم َّللاه

بس ہے  يںگے، وہ انہ يںرہ يشہہم يںہے جس م ياآگ کا وعدہ د یَّللا نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم ک

 |2:12|قائم رہنے واال عذاب ہے  يےان پر لعنت ہے اور ان کے ل یاور َّللا ک

ًة َوأَكَثَر أَمٰواًل َوأَوٰلًدا َفاسَتمَتعوا بَِخٰلقِِھم َفاسَتمَتعُتم بِخَ  ٰلقُِكم َكَما اسَتمَتَع الهذيَن ِمن َقبلُِكم بَِخٰلقِِھم َوُخضُتم َكالهذيَن ِمن َقبلُِكم كانوا أََشده ِمنُكم قُوه

نيا وَ   |2:12|الءاِخَرِة ۖ َوأُوٰلئَِك ُهُم الٰخِسروَن َكالهذى خاضوا ۚ أُوٰلئَِك َحبَِطت أَعٰملُُھم فِى الدُّ

تو وہ اپنا حصہ برت گئے تو  يادہ،بڑه کر تھے اور ان کے مال اور اوالد سے ز يںوہ جو تم سے پہلے تھے تم سے زور م يسےج

 يااکارت گئے دنوہ پڑے تھے ان کے عمل  يسےپڑے ج يںم يہودگیاگلے اپنا حصہ برت گئے اور تم ب يسےتم نے اپنا حصہ برتا ج

 |2:12| يںں ہيلوگ گھاٹے م یاور وہ يںاور آخرت م

ُ لَِيظلَِمھُم َولٰ أَلَم َيأتِِھم َنَبأُ الهذيَن ِمن َقبلِِھم َقوِم نوٍح َوعاٍد َوَثموَد َوَقوِم إِبٰرهيَم َوأَصٰحِب َمدَيَن َوالُمؤَتفِٰكِت ۚ  ٰنِت ۖ َفما كاَن َّللاه ِكن أََتتُھم ُرُسلُھُم بِالَبيِّ

 |2:12|كانوا أَنفَُسُھم َيظلِموَن 

کہ الٹ  ياںوالے اور وہ بست ينقوم اور مد یک يمقوم اور عاد اور ثمود اور ابراہ ینوح ک یخبر نہ آئ یاپنے سے اگلوں ک يںانہ ياک

جانوں  یاپن یکہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ خود ہ یشان نہ تھ یان کے پاس الئے تھے تو َّللا ک يليںان کے رسول روشن دل يںگئ ید

 |2:12|پر ظالم تھے 

لٰوَة  َ َوالُمؤِمنوَن َوالُمؤِمٰنُت َبعُضھُم أَولِياُء َبعٍض ۚ َيأُمروَن بِالَمعروِف َوَينَھوَن َعِن الُمنَكِر َوُيقيموَن الصه كٰوَة َوُيطيعوَن َّللاه َوُيؤتوَن الزه

َ َعزيٌز َحكيٌم َوَرسولَُه ۚ أُوٰلئَِك َسيَ  ُ ۗ إِنه َّللاه  |2:11|رَحُمُھُم َّللاه

 يںاور نماز قائم رکھ يںسے منع کر یاور برائ يںکا حکم د یبھالئ يںہ يقدوسرے کے رف يکا يںاور مسلمان مرد اور مسلمان عورت

 |2:11|َّللا غالب حکمت واال ہے،  يشکَّللا رحم کرے گا، ب يبجن پر عنقر يںہ يہ يں،اور َّللا و رسول کا حکم مان يںاور زکٰوة د



ِت عَ  َبًة فى َجّنٰ ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا َوَمٰسِكَن َطيِّ ُ الُمؤِمنيَن َوالُمؤِمٰنِت َجّنٰ ِ أَكَبُر ۚ ٰذلَِك ُهَو الَفوُز َوَعَد َّللاه دٍن ۚ َوِرضٰوٌن ِمَن َّللاه

 |2:11|الَعظيُم 

گے اور  يںرہ يشہہم يںرواں ان م يںنہر يچےہے جن کے ن يامسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ د َّللا نے مسلمان مردوں اور

 |2:11| ی،مراد پان یہے بڑ يہی یرضا سب سے بڑ یاور َّللا ک يں،مکانوں کا بسنے کے باغوں م يزہپاک

بِىُّ ٰجِھِد الُكفّاَر َوالُمٰنفِقيَن َواغلُظ َعلَيِھم ۚ  َھا النه ُم ۖ َوبِئَس الَمصيُر ٰيأَيُّ  |2:11|َوَمأوٰىُھم َجَھنه

کرو، اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور  یجہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سخت( ینب)والے  ينےد يںخبر یک يباے غ

 |2:11| ی،جگہ پلٹنے ک یبر یہ ياک

ِ ما قالوا َولََقد قالوا َكلَِمَة الُكفِر وَ  ُ َوَرسولُُه ِمن َفضلِِه ۚ َفإِنَيحلِفوَن بِاّلِله  َكَفروا َبعَد إِسٰلِمِھم َوَهّموا بِما لَم َينالوا ۚ َوما َنَقموا إاِّل أَن أَغنٰىُھُم َّللاه

 ُ بُھُم َّللاه نيا َوالءاِخَرِة ۚ َوما لَُھم فِى األَ  َيتوبوا َيُك َخيًرا لَُھم ۖ َوإِن َيَتَولهوا ُيَعذِّ  |2:11|رِض ِمن َولِىٍّ َوال َنصيٍر َعذاًبا أَليًما فِى الدُّ

آکر کافر ہوگئے اور وہ  يںاور اسالم م یبات کہ یضرور انہوں نے کفر ک يشککہ انہوں نے نہ کہا اور ب يںقسم کھاتے ہ یَّللا ک

تو  يںر وہ توبہ کرتو اگ ياکرد یاپنے فضل سے غن يںنہ کہ َّللا و رسول نے انہ يہیبرا لگا  ياک يںنہ مال اور انہ يںچاہا تھا جو انہ

 يتینہ ان کا حما یکوئ يںم يناور زم يں،اور آخرت م ياسخت عذاب کرے گا دن يںتو َّللا انہ يريںاگر منہ پھ ران کا بھال ہے، او

 |2:11|ہوگا اور نہ مددگار 

َقنه َولََنكوَننه ِمَن الصّٰ  ده َ لَئِن ءاتٰىنا ِمن َفضلِِه لََنصه  |2:11|لِحيَن ۞ َوِمنُھم َمن ٰعَھَد َّللاه

گے اور ہم  يںکر يراتاپنے فضل سے دے تو ہم ضرور خ يںتھا کہ اگر ہم ياجنہوں نے َّللا سے عہد ک يںوہ ہ یکوئ يںاور ان م

 |2:11|گے  يںہوجائ یضرور بھلے آدم

 |2:11|َفلَّما ءاتٰىُھم ِمن َفضلِِه َبِخلوا بِِه َوَتَولهوا َوُهم ُمعِرضوَن 

 |2:11|کر پلٹ گئے،  يربخل کرنے لگے اور منہ پھ يںاس م يااپنے فضل سے د يںتو جب َّللا نے انہ

َ ما َوَعدوہُ َوبِما كانوا َيكِذبوَن   |2:11|َفأَعَقَبُھم نِفاًقا فى قُلوبِِھم إِلٰى َيوِم َيلَقوَنُه بِما أَخلَفُوا َّللاه

گے بدلہ اس کا کہ انہوں نے َّللا سے وعدہ  يںسے مل اس دن تک کہ اس يانفاق رکھ د يںَّللا نے ان کے دلوں م يچھےتو اس کے پ

 |2:11|اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے  ياجھوٹا ک



ُم الُغيوِب  َ َعلّٰ ُهم َوَنجوٰىُھم َوأَنه َّللاه َ َيعلَُم ِسره  |2:12|أَلَم َيعلَموا أَنه َّللاه

کا بہت جاننے واال ہے  يبوںکہ َّللا سب غ يہکو جانتا ہے اور  یسرگوش یاور ان ک یچھپ یکہ َّللا ان کے دل ک يںخبر نہ يںانہ ياک

|2:12| 

َدٰقِت َوالهذيَن ال َيِجدوَن إاِّل ُجھَدُهم َفَيسَخروَن ِمنُھم ۙ عيَن ِمَن الُمؤِمنيَن فِى الصه وِّ ُ ِمنُھم َولَُھم َعذاٌب أَليٌم  الهذيَن َيلِمزوَن الُمطه  |2:12|َسِخَر َّللاه

محنت سے تو ان سے  یپاتے مگر اپن يںاور ان کو جو نہ يںکرتے ہ يراتان مسلمانوں کو کہ دل سے خ يںتے ہلگا يباور جو ع

 |2:12|دردناک عذاب ہے،  يےسزا دے گا، اور ان کے ل یک یہنس یَّللا ان ک يںہنستے ہ

ًة َفلَن  ُ ال َيھِدى الَقوَم الٰفِسقيَن اسَتغفِر لَُھم أَو ال َتسَتغفِر لَُھم إِن َتسَتغفِر لَُھم َسبعيَن َمره ِ َوَرسولِِه ۗ َوَّللاه ُھم َكَفروا بِاّلِله ُ لَھُم ۚ ٰذلَِك بِأَنه َيغفَِر َّللاه

|2:22| 

کہ وہ َّللا اور  يےاس ل يہبخشے گا  يںنہ يںچاہو گے تو َّللا ہرگز انھ یمعاف ینہ چاہو، اگر تم ستر بار ان ک ياچاہو  یمعاف یتم ان ک

 |2:22| يتاد يںمنکر ہوئے، اور َّللا فاسقوں کو راہ نہ اس کے رسول سے

ِ وَ  ِ َوَكِرهوا أَن ُيٰجِھدوا بِأَمٰولِِھم َوأَنفُِسِھم فى َسبيِل َّللاه َم أََشدُّ َفِرَح الُمَخلهفوَن بَِمقَعِدِهم ِخٰلَف َرسوِل َّللاه قالوا ال َتنفِروا فِى الَحرِّ ۗ قُل ناُر َجَھنه

ا ۚ لَو كانوا   |2:21|َيفَقھوَن َحّرً

گوارا نہ ہوا کہ اپنے مال اور جان سے َّللا  يںرہے اور انہ يٹھب يچھےرہ جانے والے اس پر خوش ہوئے کہ وہ رسول کے پ يچھےپ

 یسمجھ ہو ت يںطرح انہ یآگ سب سے سخت گرم ہے، کس ینہ نکلو، تم فرماؤ جہنم ک يںم یاور بولے اس گرم يںلڑ يںراہ م یک

|2:21| 

 |2:21|َفلَيضَحكوا َقلياًل َولَيبكوا َكثيًرا َجزاًء بِما كانوا َيكِسبوَن 

 |2:21|بدلہ اس کا جو کماتے تھے  يںاور بہت روئ يںتھوڑا ہنس يےچاہ يںتو انہ

ُ إِلٰى طائَِفٍة ِمنُھم َفاسَتـَٔذنوَك لِلُخروِج َفقُل لَن َتخُرجوا َمِعَى أََبًدا َولَن تُ  ٍة َفاقُعدوا َفإِن َرَجَعَك َّللاه َل َمره ُكم َرضيُتم بِالقُعوِد أَوه ا ۖ إِنه ٰقتِلوا َمِعَى َعُدّوً

 |2:21|َمَع الٰخلِفيَن 



اجازت مانگے  یطرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد کو نکلنے ک یگروہ ک یسے کس يںان م يںاگر َّللا تمہ! پھر اے محبوب

تو  يارہنا پسند ک يٹھدفعہ ب یدشمن سے نہ لڑو، تم نے پہل یساتھ کس يرےساتھ نہ چلو اور ہرگز م يرےم یتو تم فرمانا کہ تم کبھ

 |2:21|کے ساتھ  ںرہ جانے والو يچھےرہو پ يٹھب

ِ َوَرسولِِه َوماتوا َوهُ  ُھم َكَفروا بِاّلِله  |2:21|م ٰفِسقوَن َوال ُتَصلِّ َعلٰى أََحٍد ِمنُھم ماَت أََبًدا َوال َتقُم َعلٰى َقبِرِہ ۖ إِنه

َّللا اور رسول سے منکر ہوئے اور  يشکقبر پر کھڑے ہونا، ب ینماز نہ پڑهنا اور نہ اس ک یپر کبھ يتم یک یسے کس يںاور ان م

 |2:21|مر گئے  يںم یفسق ہ

نيا  َبُھم بِھا فِى الدُّ ُ أَن ُيَعذِّ  |2:21|َوَتزَهَق أَنفُُسُھم َوُهم ٰكفِروَن َوال ُتعِجبَك أَمٰولُھُم َوأَوٰلُدُهم ۚ إِنهما ُيريُد َّللاه

پر ان کا دم نکل جائے،  یان پر وبال کرے اور کفر ہ يںم  ياچاہتا ہے کہ اسے دن يہیاوالد پر تعجب نہ کرنا، َّللا  يااور ان کے مال 

|2:21| 

 ُ ِ َوٰجِھدوا َمَع َرسولِِه اسَتـَٔذَنَك أ وِل ِمنُھم َوقالوا َذرنا َنُكن َمَع الٰقِعديَن َوإِذا أُنِزلَت سوَرةٌ أَن ءاِمنوا بِاّلِله  |2:21|ولُوا الطه

الؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان کے مقدور والے تم سے رخصت  يمانسورت اترے کہ َّللا پر ا یاور جب کوئ

 |2:21| يں،رہنے والوں کے ساتھ ہول يٹھکہ ب يجيےچھوڑ د يںہم يںاور کہتے ہ يںمانگتے ہ

 |2:21|ضوا بِأَن َيكونوا َمَع الَخوالِِف َوُطبَِع َعلٰى قُلوبِِھم َفُھم ال َيفَقھوَن رَ 

سمجھتے  يںتو وہ کچھ نہ يںگئ یاور ان کے دلوں پر مُہر کرد يںعورتوں کے ساتھ ہوجائ یرہنے وال يچھےکہ پ ياپسند آ يںانہ

|2:21| 

سوُل َوالهذيَن ءاَمنوا َمَعُه ٰجَھدوا   |2:22|بِأَمٰولِِھم َوأَنفُِسِھم ۚ َوأُوٰلئَِك لَھُُم الَخيٰرُت ۖ َوأُوٰلئَِك ُهُم الُمفلِحوَن ٰلِكِن الره

 يہیاور  يںہ ياںبھالئ يےکے ل يںاور انہ يا،الئے انہوں نے اپنے مالوں جانوں سے جہاد ک يمانرسول اور جو ان کے ساتھ ا يکنل

 |2:22|مراد کو پہنچے، 

ُ لَھُم جَ  ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا ۚ ٰذلَِك الَفوُز الَعظيُم أََعده َّللاه  |2:22|ّنٰ



ہے،  یمراد ملن یبڑ يہیگے،  يںرہ يںان م يشہرواں ہم يںنہر يچےجن کے ن يںبہشت يںہ یکر رکھ يارت يےَّللا نے ان کے ل

|2:22| 

روَن ِمَن األَعراِب لُِيؤَذَن لَُھم َوَقعَ  َ َوَرسولَُه ۚ َسُيصيُب الهذيَن َكَفروا ِمنُھم َعذاٌب أَليٌم َوجاَء الُمَعذِّ  |2:22|َد الهذيَن َكَذُبوا َّللاه

رہے وہ جنہوں نے َّللا و رسول سے جھوٹ بوال تھا جلد ان  يٹھجائے اور ب یرخصت د يںاور بہانے بنانے والے گنوار آئے کہ انہ

 |2:22|کے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا  يںم

ِ َوَرسولِهِ لَ  َعفاِء َوال َعلَى الَمرضٰى َوال َعلَى الهذيَن ال َيِجدوَن ما ُينفِقوَن َحَرٌج إِذا َنَصحوا ّلِِله ُ  ۚ يَس َعلَى الضُّ  ما َعلَى الُمحِسنيَن ِمن َسبيٍل ۚ َوَّللاه

 |2:21|َغفوٌر َرحيٌم 

 يںخواہ رہ يرچ کا مقدور نہ ہو جب کہ َّللا اور رسول کے خخر يںپر اور نہ ان پر جنہ يماروںاور نہ ب يںپر کچھ حرج نہ يفوںضع

 |2:21|اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  يںراہ نہ یوالوں پر کوئ يکین

 |2:21|َحَزًنا أاَّل َيِجدوا ما ُينفِقوَن مِع َوال َعلَى الهذيَن إِذا ما أََتوَك لَِتحِملَُھم قُلَت ال أَِجُد ما أَحِملُُكم َعلَيِه َتَولهوا َوأَعُيُنُھم َتفيُض ِمَن الده 

 يںنہ يزچ یپاس کوئ يرےکہ م يںجواب پائ يہعطا فرماؤ تم سے  یسوار يںاور نہ ان پر جو تمہارے حضور حاضر ہوں کہ تم انہ

 يا،ہ پاآنکھوں سے آنسو ابلتے ہوں اس غم سے کہ خرچ کا مقدور ن یکہ ان ک يںواپس جائ يوںسوار کروں اس پر  يںجس پر تمہ

|2:21| 

ُ عَ  بيُل َعلَى الهذيَن َيسَتـِٔذنوَنَك َوُهم أَغنِياُء ۚ َرضوا بِأَن َيكونوا َمَع الَخوالِِف َوَطَبَع َّللاه َما السه  |2:21|لٰى قُلوبِِھم َفھُم ال َيعلَموَن ۞ إِنه

 يںرہ يٹھب يچھےکہ عورتوں کے ساتھ پ ياپسند آ يںانہ يںاور وہ دولت مند ہ يںمؤاخذہ تو ان سے ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہ

 |2:21|جانتے  يںتو وہ کچھ نہ یاور َّللا نے ان کے دلوں پر مہر کرد

ُ ِمن أَخباِرُكم ۚ َوسَ  أََنا َّللاه ُ َعَملَُكم َوَرسوَيعَتِذروَن إِلَيُكم إِذا َرَجعُتم إِلَيِھم ۚ قُل ال َتعَتِذروا لَن ُنؤِمَن لَُكم َقد َنبه لُُه ُثمه ُتَرّدوَن إِلٰى ٰعلِِم الَغيِب َيَرى َّللاه

ُئُكم بِما ُكنُتم َتعَملوَن  ٰھَدِة َفُيَنبِّ  |2:21|َوالشه

گے َّللا نے  يںنہ کر يقينطرف لوٹ کر جاؤ گے تم فرمانا، بہانے نہ بناؤ ہم ہرگز تمہارا  یگے جب تم ان ک يںتم سے بہانے بنائ

طرف پلٹ کر جاؤ گے جو چھپے اور  یگے پھر اس ک يکھيںو رسول تمہارے کام د اور اب َّللا يں،ہ یدے د يںخبر یتمہار يںہم

 |2:21|گا جو کچھ تم کرتے تھے،  تادےج يںظاہر سب کو جانتا ہے وہ تمہ



ُھم ِرجٌس ۖ َوَمأوٰىُھم ِ لَُكم إَِذا انَقلَبُتم إِلَيِھم لُِتعِرضوا َعنُھم ۖ َفأَعِرضوا َعنُھم ۖ إِنه  |2:21|َجَھنهُم َجزاًء بِما كانوا َيكِسبوَن  َسَيحلِفوَن بِاّلِله

نہ پڑو تو ہاں تم  يںم يالکہ تم ان کے خ يےطرف پلٹ کر جاؤ گے اس ل یگے جب تم ان ک يںکھائ يںقسم یاب تمہارے آگے َّللا ک

 |2:21|اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے بدلہ اس کا جو کماتے تھے  يںہ يدچھوڑو وہ تو نرے پل يالان کا خ

َ ال َيرضٰى َعِن الَقوِم الٰفِسقيَن   |2:21|َيحلِفوَن لَُكم لَِترَضوا َعنُھم ۖ َفإِن َترَضوا َعنُھم َفإِنه َّللاه

َّللا تو فاسق لوگوں سے  يشکہوجاؤ تو ب یہوجاؤ تو اگر تم ان سے راض یکہ تم ان سے راض يںکھاتے ہ يںتمہارے آگے قسم

 |2:21|نہ ہوگا  یراض

ُ َعليٌم َحكيٌم  األَعراُب أََشدُّ  ُ َعلٰى َرسولِِه ۗ َوَّللاه  |2:21|ُكفًرا َونِفاًقا َوأَجَدُر أاَّل َيعلَموا ُحدوَد ما أَنَزَل َّللاه

اور َّللا  يں،کہ َّللا نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے اس سے جاہل رہ يںقابل ہ یاور اس يںسخت ہ يادہز يںگنوار کفر اور نفاق م

 |2:21|علم و حکمت واال ہے، 

 ُ وِء ۗ َوَّللاه وائَِر ۚ َعلَيِھم دائَِرةُ السه ِخُذ ما ُينفُِق َمغَرًما َوَيَتَربهُص بُِكُم الده  |2:22|َسميٌع َعليٌم َوِمَن األَعراِب َمن َيته

 يںانہ يںرہ يںآنے کے انتظار م يںاور تم پر گردش يںتو اسے تاوان سمجھ يںخرچ کر يںراہ م یکہ جو َّللا ک يںاور کچھ گنوار وہ ہ

 |2:22|گردش اور َّللا سنتا جانتا ہے،  یپر ہے بر

سوِل ۚ  ِ َوَصلَٰوِت الره ِخُذ ما ُينفُِق قُُرٰبٍت ِعنَد َّللاه ِ َوالَيوِم الءاِخِر َوَيته ُ فى َرحَمتِِه ۗ َوِمَن األَعراِب َمن ُيؤِمُن بِاّلِله  أاَل إِنهھا قُرَبٌة لَُھم ۚ َسُيدِخلُھُُم َّللاه

َ َغفوٌر َرحيٌم  إِنه   |2:22|َّللاه

اور رسول سے  يکيوںنزد یاسے َّللا ک يںاور جو خرچ کر يںرکھتے ہ يمانپر ا يامتجو َّللا اور ق يںاور کچھ گاؤں والے وہ ہ

َّللا  يشکداخل کرے گا، ب يںرحمت م یاپن يںباعث قرب ہے َّللا جلد انہ يےہاں ہاں وہ ان کے ل يںسمجھ يعہکا ذر ينےل يںدعائ

 |2:22|بخشنے واال مہربان ہے، 

ُ َعنُھم َوَرضوا َعنُه  َبعوُهم بِإِحٰسٍن َرِضَى َّللاه لوَن ِمَن الُمٰھِجريَن َواألَنصاِر َوالهذيَن اته بِقوَن األَوه ٍت َتجرى َتحَتَھا األَنٰھُر َوالّسٰ َوأََعده لَُھم َجّنٰ

 |2:122| ٰخلِديَن فيھا أََبًدا ۚ ٰذلَِك الَفوُز الَعظيمُ 

 یاور وہ َّللا سے راض یہوئے َّللا ان سے راض يروکے ساتھ ان کے پ یاگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھالئ يںاور سب م

 |2:122|ہے،  يابیکام یبڑ يہی يں،رہ يںان م يشہہم يشہہم يںبہ يںنہر يچےباغ جن کے ن يںکر رکھے ہ يارت يےاور ان کے ل



ن َحولَُكم ِمَن األَ  تَ َوِممه ُبُھم َمره فاِق ال َتعلَُمُھم ۖ َنحُن َنعلَُمُھم ۚ َسُنَعذِّ يِن ُثمه ُيَرّدوَن إِلٰى َعذاٍب عراِب ُمٰنفِقوَن ۖ َوِمن أَهِل الَمديَنِة ۖ َمَردوا َعلَى النِّ

 |2:121|َعظيٍم 

 يںجانتے، ہم انھ يںنہ يںاق، تم انہہے نف یخو ہوگئ یوالے، ان ک ينہاور کچھ مد يں،اور تمہارے آس پاس کے کچھ گنوار منافق ہ

 |2:121|گے  يںجائ يرےطرف پھ یگے پھر بڑے عذاب ک يںدوبارہ عذاب کر يںجلد ہم انہ يںجانتے ہ

 َ ُ أَن َيتوَب َعلَيِھم ۚ إِنه َّللاه ًئا َعَسى َّللاه  |2:121|َرحيٌم َغفوٌر َوءاَخروَن اعَتَرفوا بُِذنوبِِھم َخلَطوا َعَماًل ٰصلًِحا َوءاَخَر َسيِّ

توبہ قبول کرے،  یہے کہ َّللا ان ک يبکام اچھا اور دوسرا بڑا قر يکا ياجو اپنے گناہوں کے مقر ہوئے اور مال يںاور کچھ اور ہ

 |2:121|َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  يشکب

ُ َسميٌع َعليٌم ُخذ ِمن أَمٰولِِھم َصَدَقًة ُتَطھُِّرُهم َوُتَزّكيِھم بِھا َوَصلِّ َعلَيِھم ۖ إِنه   |2:121|َصلٰوَتَك َسَكٌن لَُھم ۗ َوَّللاه

 يردعائے خ يںکردو اور ان کے حق م يزہستھرا اور پاک يںکرو جس سے تم انھ يلسے زکٰوة تحص يںان کے مال م! اے محبوب

 |2:121|ہے، اور َّللا سنتا جانتا ہے،  يندعا ان کے دلوں کا چ یتمہار يشککرو ب

حيُم  أَلَم َيعلَموا أَنه  ّواُب الره َ ُهَو الته َدٰقِت َوأَنه َّللاه وَبَة َعن ِعباِدِہ َوَيأُخُذ الصه َ ُهَو َيقَبُل الته  |2:121|َّللاه

توبہ  یکہ َّللا ہ يہہے اور  يتال يںدست قدرت م یتوبہ قبول کرتا اور صدقے خود اپن یاپنے بندوں ک یکہ َّللا ہ يںخبر نہ يںانہ ياک

 |2:121|مہربان ہے قبول کرنے واال 

ٰھَدِة َفُينَ  ُ َعَملَُكم َوَرسولُُه َوالُمؤِمنوَن ۖ َوَسُتَرّدوَن إِلٰى ٰعلِِم الَغيِب َوالشه ُئُكم بِما ُكنُتم َتعَملوَن َوقُِل اعَملوا َفَسَيَرى َّللاه  |2:121|بِّ

طرف پلٹوگے جو چھپا اور  ین، اور جلد اس کگا َّللا اور اس کے رسول اور مسلما يکھےاور تم فرما ؤ کام کرو اب تمہارے کام د

 |2:121|جتاوے گا،  يںکھال سب جانتا ہے تو وہ تمہارے کام تمہ

ُ َعليٌم َحكيٌم  ُبُھم َوإِّما َيتوُب َعلَيِھم ۗ َوَّللاه ِ إِّما ُيَعذِّ  |2:121|َوءاَخروَن ُمرَجوَن أِلَمِر َّللاه

توبہ قبول کرے اور َّللا علم و حکمت واال ہے،  یان ک ياپر عذاب کرے ان  يااور کچھ موقوف رکھے گئے َّللا کے حکم پر، 

|2:121| 



َ َوَرسولَُه ِمن قَ  َخذوا َمسِجًدا ِضراًرا َوُكفًرا َوَتفريًقا َبيَن الُمؤِمنيَن َوإِرصاًدا لَِمن حاَرَب َّللاه ُ بُل ۚ َولََيحلِفُنه إِن أََردنا إاِله الُحسنٰى ۖ َوالهذيَن اته َوَّللاه

ُھم لَٰكِذبوَن   |2:121|َيشَھُد إِنه

جو  يںتفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار م يںنقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں م یاور وہ جنہوں نے مسجد بنائ

 گواہ ہے کہ وہ اور َّللا ی،چاہ یگے ہم نے تو بھالئ يںکھائ يںپہلے سے َّللا اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور قسم

 |2:121| يں،جھوٹے ہ يشکب

ِل َيوٍم أََحقُّ أَن َتقوَم فيِه ۚ فيِه ِرجاٌل ُيِحّبوَن أَ  َس َعلَى التهقوٰى ِمن أَوه ھِّريَن ال َتقُم فيِه أََبًدا ۚ لََمسِجٌد أُسِّ ُ ُيِحبُّ الُمطه  |2:122|ن َيَتَطھهروا ۚ َوَّللاه

ہے وہ اس قابل  یگئ یپر رکھ يزگاریپرہ يادبن یدن سے جس ک یوہ مسجد کہ پہلے ہ يشکنا، بکھڑے نہ ہو یتم کبھ يںاس مسجد م

 |2:122| يں،ہ يارےاور ستھرے َّللا کو پ يںکہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہ يںوہ لوگ ہ يںکھڑے ہو، اس م يںہے کہ تم اس م

ِ َوِرضٰوٍن َخيرٌ  َس ُبنٰيَنُه َعلٰى َتقوٰى ِمَن َّللاه ُ ال َيھِدى الَقوَم  أََفَمن أَسه َم ۗ َوَّللاه َس ُبنٰيَنُه َعلٰى َشفا ُجُرٍف هاٍر َفانھاَر بِِه فى ناِر َجَھنه أَم َمن أَسه

لِميَن 
ٰ
 |2:122|الّظ

ٹوٹے ہوئے )گراؤ  يکا یچن يون یوہ جس نے اپن يارضا پر وہ بھال  یَّللا سے ڈر اور اس ک یرکھ يادبن یجس نے اپن ياتو ک

 |2:122| يتا،د يںڈهے پڑا اور َّللا ظالموں کو راہ نہ يںآ گ م یگڑهے کے کنارے تو وہ اسے لے کر جہنم ک( کناروں والے

ُ َعليٌم َحكيٌم  َع قُلوُبُھم ۗ َوَّللاه  |2:112|ال َيزاُل ُبنٰيُنُھُم الهذى َبَنوا ريَبًة فى قُلوبِِھم إاِّل أَن َتَقطه

اور َّللا علم و  يںکہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوجائ يہمگر  یرہے گ یکھٹکت يںان کے دلوں م يشہہم( یک) یجو چن يروہ تعم

 |2:112|حکمت واال ہے، 

ِ َفيَ  َة ۚ ُيٰقتِلوَن فى َسبيِل َّللاه َ اشَترٰى ِمَن الُمؤِمنيَن أَنفَُسُھم َوأَمٰولَھُم بِأَنه لَُھُم الَجنه ُيقَتلوَن ۖ َوعًدا َعلَيِه َحقًّا فِى التهورٰىِة َواإلِنجيِل قُتلوَن وَ ۞ إِنه َّللاه

ِ ۚ َفاسَتبِشروا بَِبيِعُكُم الهذى باَيعُتم بِِه ۚ َوٰذلَِك ُهَو الَفوُز العَ   |2:111|ظيُم َوالقُرءاِن ۚ َوَمن أَوفٰى بَِعھِدِہ ِمَن َّللاه

تو  يںلڑ يںراہ م یجنت ہے َّللا ک يےاس بدلے پر کہ ان کے ل يںہ يدليےَّللا نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خر يشکب

 ياںقول کا پورا کون تو خوش يادہاور َّللا سے ز يںاور قرآن م يلاور انج يتاس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ تور يںاور مر يںمار

 |2:111|ہے،  يابیکام یبڑ يہیہے، اور  ياک ےجو تم نے اس س یمناؤ اپنے سودے ک

ئِبوَن ا ِجدوَن الءاِمروَن بِالَمعروِف َوالّناهوَن َعِن الُمنَكِر َوالٰحفِظوَن لُِحدالّتٰ ِكعوَن الّسٰ ئِحوَن الّرٰ ِ ۗ َوَبشِِّر الُمؤِمنيَن لٰعبِدوَن الٰحِمدوَن الّسٰ وِد َّللاه

|2:111| 



سے روکنے والے  یبرائ کے بتانے والے اور یتوبہ والے عبادت والے سراہنے والے روزے والے رکوع والے سجدہ والے بھالئ

 |2:111|سناؤ مسلمانوں  ینگاہ رکھنے والے اور خوش يںحد یاور َّللا ک

َن لَُھم أَنه  بِىِّ َوالهذيَن ءاَمنوا أَن َيسَتغفِروا لِلُمشِركيَن َولَو كانوا أُولى قُربٰى ِمن َبعِد ما َتَبيه  |2:111|ُھم أَصٰحُب الَجحيِم ما كاَن لِلنه

 يںہ یکھل چکا کہ وہ دوزخ يںاگرچہ وہ رشتہ دار ہوں جبکہ انہ يںبخشش چاہ یکہ مشرکوں ک يںالوں کو الئق نہو يماناور ا ینب

|2:111| 

ِ تَ  ُه َعُدوٌّ ّلِِله َن لَُه أَنه أَ ِمنُه ۚ إِنه َوما كاَن استِغفاُر إِبٰرهيَم أِلَبيِه إاِّل َعن َموِعَدٍة َوَعَدها إِّياہُ َفلَّما َتَبيه ہٌ َحليٌم َبره  |2:111|إِبٰرهيَم أَلَّوٰ

کو کھل  يموعدے کے سبب جو اس سے کرچکا تھا پھر جب ابراہ يکبخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ا یکا اپنے باپ ک يماور ابراہ

 |2:111|کرنے واال متحمل ہے،  يںبہت آہ يمابراہ يشکب( ياالتعلق ہوگ) ياکہ وہ َّللا کا دشمن ہے اس سے تنکا توڑ د ياگ

َ بُِكلِّ َشءٍء َعليمٌ  َن لَُھم ما َيتهقوَن ۚ إِنه َّللاه ُ لُِيِضله َقوًما َبعَد إِذ َهدٰىُھم َحّتٰى ُيَبيِّ  |2:111| َوما كاَن َّللاه

بچنا ہے  يںسے انہ يزچ یصاف نہ بتادے کہ کس يںکرکے گمراہ فرمائے جب تک انہ يتقوم کو ہدا یکہ کس يںشان نہ یاور َّللا ک

 |2:111| سب کچھ جانتا ہے، َّللا يشکب

ٰمٰوِت َواألَرِض ۖ ُيحء َ لَُه ُملُك السه ِ ِمن َولِىٍّ َوال َنصيٍر  ۦإِنه َّللاه  |2:111|َوُيميُت ۚ َوما لَُكم ِمن دوِن َّللاه

اور نہ  یوال یسلطنت، ِجالتا ہے اور مارتا ہے، اور َّللا کے سوا نہ تمہارا کوئ یک ينہے آسمانوں اور زم يےکے ل یَّللا ہ يشکب

 |2:111|مددگار، 

َبعوہُ فى ساَعِة الُعسَرِة ِمن َبعِد ما كاَد َيزي بِىِّ َوالُمٰھِجريَن َواألَنصاِر الهذيَن اته ُ َعلَى النه ُه بِِھم لََقد تاَب َّللاه ُغ قُلوُب َفريٍق ِمنُھم ُثمه تاَب َعلَيِھم ۚ إِنه

 |2:111|َرءوٌف َرحيٌم 

 يںم یگھڑ یاور انصار پر جنہوں نے مشکل ک ينبتانے والے اور ان مہاجر يںخبر یک يبان غ يںمتوجہ ہوئ يںرحمت یَّللا ک يشکب

وہ ان پر  يشکپھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا ب يںکچھ لوگوں کے دل پھر جائ يںتھا کہ ان م يببعد اس کے کہ قر ياان کا ساتھ د

:2|مہربان رحم واال ہے  يتنہا 1 1 7 | 

ٰلَثِة الهذيَن ُخلِّفوا َحّتٰى إِذا ضاَقت َعلَيِھُم األَرُض بِما َرُحَبت َوضاَقت َعلَيِھم أَنفُُسُھم َوَظّنوا أَن ال مَ َوَعلَى  ِ إاِّل إِلَيِه ُثمه تاَب َعلَيِھم الثه لَجأَ ِمَن َّللاه

حيُم  ّواُب الره َ ُهَو الته  |2:112|لَِيتوبوا ۚ إِنه َّللاه



جان سے تنگ  یاور ہو اپن یہوکر ان پر تنگ ہوگئ يعوس یاتن ينتک کہ جب زم يہاںوقوف رکھے گئے تھے پر جو م يناور ان ت

توبہ قبول  یَّللا ہ يشکب يں،کہ تائب رہ یتوبہ قبول ک یکے پاس، پھر ان ک یمگر اس يںہوا کہ َّللا سے پناہ نہ يقين يںآئے اور انہ

2:118|کرنے واال مہربان ہے،  | 

َھا الهذ ِدقيَن ٰيأَيُّ َ َوكونوا َمَع الّصٰ قُوا َّللاه  |2:112|يَن ءاَمُنوا اته

 |2:112|َّللا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو ! والو يماناے ا

ِ َوال َيرَغبوا بِأَنفُِسِھم َعن نَ  ُھم ال ُيصيُبُھم َظَمأٌ َوال فِسِه ۚ ٰذلِ ما كاَن أِلَهِل الَمديَنِة َوَمن َحولَھُم ِمَن األَعراِب أَن َيَتَخلهفوا َعن َرسوِل َّللاه َك بِأَنه

ِ َوال َيَطـٔوَن َموِطًئا َيغيُظ الُكفّاَر َوال َينالوَن ِمن َعُدوٍّ َنياًل إاِّل ُكتِبَ  َ ال ُيضيُع أَجَر َنَصٌب َوال َمخَمَصٌة فى َسبيِل َّللاه  لَھُم بِِه َعَمٌل ٰصلٌِح ۚ إِنه َّللاه

 |2:112|الُمحِسنيَن 

 یجان سے اپن یکہ ان ک يہاور نہ  يںرہ يٹھب يچھےوالوں کو الئق نہ تھا کہ رسول َّللا سے پ يہاتور ان کے گرد دوالوں ا ينہمد

جگہ قدم رکھتے  يسیہے اور جہاں ا یپہنچت يںراہ م یبھوک َّللا ک يا يفتکل يا ياسجو پ يںکہ انہ يےاس ل يہ يںسمجھ ياریجان پ

عمل لکھا جاتا ہے  يکن يےاس سب کے بدلے ان کے ل يںدشمن کا بگاڑتے ہ یاور جو کچھ کس آئے يظجس سے کافروں کو غ يںہ

 |2:112|کرتا،  يںضائع نہ( اجر) يگکا ن يکوںَّللا ن يشکب

ُ أَحَسَن ما ك  |2:111|انوا َيعَملوَن َوال ُينفِقوَن َنَفَقًة َصغيَرًة َوال َكبيَرًة َوال َيقَطعوَن واِدًيا إاِّل ُكتَِب لَھُم لَِيجِزَيُھُم َّللاه

لکھا جاتا ہے تاکہ َّللا ان کے سب سے بہتر  يےسب ان کے ل يںبڑا اور جو ناال طے کرتے ہ ياچھوٹا  يںاور جو کچھ خرچ کرتے ہ

 |2:111|صلہ دے  يںکاموں کا انہ

َفٌة لَِيَتَفقهھوا فِى الّديِن َولُِينِذروا َقوَمُھم إِذا َرَجعوا إِلَيِھم لََعلهُھم َيحَذروَن ۞ َوما كاَن الُمؤِمنوَن لَِينفِروا كافهًة ۚ َفلَوال َنَفَر ِمن ُكلِّ فِرَقٍة ِمنُھم طائِ 

|2:111| 

جماعت نکلے کہ  يکسے ا يںنہ ہو کہ ان کے ہر گروہ م يوںتو ک يںسکتا کہ سب کے سب نکل يںتو ہو نہ يہاور مسلمانوں سے 

 |2:111| يںپر کہ وہ بچ يداس ام يںم کو ڈر سنائقو یاور واپس آکر اپن يںسمجھ حاصل کر یک يند

َ َمعَ  َھا الهذيَن ءاَمنوا ٰقتِلُوا الهذيَن َيلوَنُكم ِمَن الُكفّاِر َولَيِجدوا فيُكم ِغلَظًة ۚ َواعلَموا أَنه َّللاه قيَن ٰيأَيُّ  |2:111| الُمته

اور جان رکھو کہ َّللا  يں،پائ یسخت يںکہ وہ تم م يئےاے ايما ن والوں جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قريب ہيں اور چاہ

 |2:111|کے ساتھ ہے  يزگاروںپرہ



ا الهذيَن ءاَمنوا َفزاَدتُھم إيٰمًنا  ُكم زاَدتُه ٰهِذِہ إيٰمًنا ۚ َفأَمه  |2:111|َوُهم َيسَتبِشروَن َوإِذا ما أُنِزلَت سوَرةٌ َفِمنُھم َمن َيقوُل أَيُّ

 يمانتو وہ جو ا ید یکو ترق يمانکس کے ا يںکہنے لگتا ہے کہ اس نے تم م یکوئ يںے تو ان مہ یسورت اترت یاور جب کوئ

 |2:111| يں،منارہے ہ ياںاور وہ خوش ید یکو ترق يمانان کے ا يںوالے ہ

ا الهذيَن فى قُلوبِِھم َمَرٌض َفزاَدتھُم ِرجًسا إِلٰى ِرجِسِھم َوماتوا َوُهم ٰكفِروَن   |2:111|َوأَمه

 |2:111|پر مر گئے،  یاور وہ کفر ہ یبڑهائ يدیپر پل يدیاور پل يںآزار ہے انہ يںجن کے دلوں ماور 

روَن  كه َتيِن ُثمه ال َيتوبوَن َوال ُهم َيذه ًة أَو َمره ُھم ُيفَتنوَن فى ُكلِّ عاٍم َمره  |2:111|أََوال َيَروَن أَنه

 |2:111| يں،مانتے ہ يحتنہ نص يںپھر نہ تو توبہ کرتے ہ يںمائے جاتے ہدو بار آز يا يکسوجھتا ک ہ ہر سال ا يںنہ يںانہ ياک

 َ ُ قُلوَبُھم بِأ ُھم َقوٌم ال َيفَقھوَن َوإِذا ما أُنِزلَت سوَرةٌ َنَظَر َبعُضُھم إِلٰى َبعٍض َهل َيرٰىُكم ِمن أََحٍد ُثمه انَصَرفوا ۚ َصَرَف َّللاه  |2:111|نه

َّللا  يںپھر پلٹ جاتے ہ يںتو نہ يکھتاد يںتمہ یلگتا ہے کہ کوئ يکھنےدوسرے کو د يکا يںہے ان م یسورت اترت یاور جب کوئ

 |2:111| يںکہ وہ ناسمجھ لوگ ہ يںہ يئےنے ان کے دل پلٹ د

 |2:112|لََقد جاَءُكم َرسوٌل ِمن أَنفُِسُكم َعزيٌز َعلَيِه ما َعنِتُّم َحريٌص َعلَيُكم بِالُمؤِمنيَن َرءوٌف َرحيٌم 

چاہنے  يتکے نہا یبھالئ یپڑنا ِگراں ہے تمہار يںسے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت م يںالئے تم م يفتمہارے پاس تشر يشکب

 |2:112|والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان 

لُت ۖ َوُهَو َربُّ الَعرِش العَ  ُ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو ۖ َعلَيِه َتَوكه  |2:112|ظيِم َفإِن َتَولهوا َفقُل َحسبَِى َّللاه

اور وہ  ياپر بھروسہ ک ینے اس يںم يں،نہ یبندگ یک یہے اس کے سوا کس یتو تم فرمادو کہ مجھے َّللا کاف يريںپھر اگر وہ منہ پھ

 |2:112|بڑے عرش کا مالک ہے 

حيِم الر ۚ تِلَك ءاٰيُت الِكٰتِب الَحكيِم  حٰمِن الره ِ الره  |12:1|بِسِم َّللاه



 |12:1| يں،ہ يتيںآ یکتاب ک یحکمت وال يہ

ِھم ۗ قاَل الٰكفِروَن إِنه ٰهذا لَٰسِحٌر ُمبيٌن أَكاَن لِلّناِس َعَجًبا أَن أَوَحينا إِلٰى َرُجٍل ِمنُھم أَن أَنِذِر الّناَس َوَبشِِّر الهذيَن ءاَمنوا أَنه لَُھم َقَدَم صِ  دٍق ِعنَد َربِّ

|12:1| 

 یوالوں کو خوشخبر يمانکہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ا يجیبھ یمرد کو وح يکسے ا يںلوگوں کو اس کا اچنبا ہوا کہ ہم نے ان م ياک

 |12:1|تو کھال جادوگر ہے  يہ يشکان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے، کافر بولے ب يےدو کہ ان کے ل

ٰمٰوِت َوا ُ الهذى َخلََق السه ُكُم َّللاه ُر األَمَر ۖ ما ِمن َشفيٍع إاِّل ِمن َبعِد إِذنِِه ۚ ٰذلُِكُم إِنه َربه ِة أَّياٍم ُثمه اسَتوٰى َعلَى الَعرِش ۖ ُيَدبِّ ُ َربُُّكم ألَرَض فى ِسته َّللاه

 |12:1|َفاعُبدوہُ ۚ أََفال َتَذكهروَن 

شان کے الئق ہے کام  یاس ک يساج ياا فرمابنائے پھر عرش پر استو يںچھ دن م ينتمہارا رب َّللا ہے جس نے آسمان اور زم يشکب

 يانتم ده ياکرو تو ک یبندگ یہے َّللا تمہارا رب تو اس ک يہاجازت کے بعد  یمگر اس ک يںنہ یسفارش یفرما تا ہے کوئ يرتدب یک

 |12:1|کرتے،  يںنہ

ُه َيبَدُؤ۟ا الَخلَق ُثمه  ِ َحقًّا ۚ إِنه لِٰحِت بِالقِسِط ۚ َوالهذيَن َكَفروا لَُھم َشراٌب ِمن  إِلَيِه َمرِجُعُكم َجميًعا ۖ َوعَد َّللاه ُيعيُدہُ لَِيجِزَى الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

 |12:1|َحميٍم َوَعذاٌب أَليٌم بِما كانوا َيكفُروَن 

 يمانئے گا کہ ان کو جو ابار بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنا یوہ پہل يشکطرف تم سب کو پھرنا ہے َّللا کا سچا وعدہ ب یک یاس

اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا،  یکو کھولتا پان ينےپ يےانصاف کا صلہ دے اور کافروں کے ل يےالئے اور اچھے کام ک

|12:1| 

نيَن َوالِحساَب ۚ  َرہُ َمناِزَل لَِتعلَموا َعَدَد السِّ ُل الءاٰيِت لَِقوٍم ُهَو الهذى َجَعَل الشهمَس ِضياًء َوالَقَمَر نوًرا َوَقده ُ ٰذلَِك إاِّل بِالَحقِّ ۚ ُيَفصِّ ما َخلََق َّللاه

 |12:1|َيعلَموَن 

اور حساب  یگنت یکہ تم برسوں ک يںٹھہرائ يںمنزل يےاور چاند چمکتا اور اس کے ل ياہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنا  یوہ

 |12:1| يےفرماتا ہے علم والوں کے ل يانمفصل ب ياںمگر حق نشان ياجانو، َّللا نے اسے نہ بنا

ٰمٰوِت َواألَرِض َلءاٰيٍت لَِقوٍم َيتهقوَن  ُ فِى السه  |12:1|إِنه فِى اختِٰلِف الهيِل َوالنهھاِر َوما َخلََق َّللاه

 |12:1| يے،لوں کے لڈر وا يںہ ياںنشان يںان م ياک يداپ يںم ينرات اور دن کا بدلتا آنا اور جو کچھ َّللا نے آسمانوں اور زم يشکب



نيا َواطَمأَّنوا بِھا َوالهذيَن ُهم َعن ءاٰيتِنا ٰغفِلوَن   |12:1|إِنه الهذيَن ال َيرجوَن لِقاَءنا َوَرضوا بِالَحيٰوِة الدُّ

 یاور اس پر مطمئن ہوگئے اور وہ جو ہمار يٹھےپسند کر ب یزندگ یک يارکھتے اور دن يںنہ يدام یوہ جو ہمارے ملنے ک يشکب

 |12:1| يںسے غفلت کرتے ہ يتوںآ

 |12:2|أُوٰلئَِك َمأوٰىُھُم الّناُر بِما كانوا َيكِسبوَن 

 |12:2|کا،  یکمائ یان لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہے بدلہ ان ک

ُھم بِإيٰمنِِھم ۖ َتجرى ِمن َتحتِِھُم األَنٰھُر فى  لِٰحِت َيھديِھم َربُّ ِت النهعيِم إِنه الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ  |12:2|َجّنٰ

 یہوں گ یبہت يںنہر يچےراہ دے گا ان کے ن يںکے سبب انھ يمانان کا رب ان کے ا يےالئے اور اچھے کام ک يمانجو ا يشکب

 |12:2| يں،نعمت کے باغوں م

ُتُھم فيھا َسٰلٌم ۚ َوءاِخُر َدعوٰىُھم أَِن الَحمدُ  ِ َربِّ الٰعلَميَن  َدعوٰىُھم فيھا ُسبٰحَنَك اللهھُمه َوَتِحيه  |12:12|ّلِِله

 يہدعا کا خاتمہ  یکا پہال بول سالم ہے اور ان ک یہے اور ان کے ملتے وقت خوش یکہ َّللا تجھے پاک یہوگ يہ يںدعا اس م یان ک

 |12:12|کو سراہا َّللا جو رب ہے سارے جہان کا  يوںہے کہ سب خوب

ُ لِلّناِس الشهره اس ُل َّللاه  |12:11|تِعجالَُھم بِالَخيِر لَقُِضَى إِلَيِھم أََجلُُھم ۖ َفَنَذُر الهذيَن ال َيرجوَن لِقاَءنا فى ُطغٰينِِھم َيعَمھوَن ۞ َولَو ُيَعجِّ

تو ان کا وعدہ پورا ہوچکا ہوتا تو ہم چھوڑتے  يںکرتے ہ یجلد یک یوہ بھالئ يسیج يجتاجلدبھ يسیا یاور اگر َّللا لوگوں پر برائ

 |12:11| يںبھٹکا کر يںم یسرکش یرکھتے کہ اپن يںنہ يدام ینے کجو ہم سے مل يںانہ

ہُ َمره َكأَن لَم َيدُعن رُّ َدعانا لَِجنبِِه أَو قاِعًدا أَو قائًِما َفلَّما َكَشفنا َعنُه ُضره َن لِلُمسِرفيَن ما كانوا َوإِذا َمسه اإلِنٰسَن الضُّ ُه ۚ َكٰذلَِك ُزيِّ ا إِلٰى ُضرٍّ َمسه

 |12:11| َيعَملونَ 

چل  يںہ يتےدور کرد يفتکل یاور کھڑے پھر جب ہم اس ک يٹھےاور ب يٹےپکارتا ہے ل يںہے ہم یپہنچت يفکو تکل یاور جب آدم

حد سے بڑهنے والے کو ان کے  يںبھلے کر دکھائے ہ يونہینہ تھا  یپکارا ہ يںکے پہنچنے پر ہم يفتکل یکس یکبھ ياہے گو يتاد

 |12:11|کام 



ٰنِت َوما كانوا لُِيؤِمنوا ۚ َكٰذلَِك َنجِزى الَولََقد   |12:11|َقوَم الُمجِرميَن أَهلَكَنا القُروَن ِمن َقبلُِكم لَّما َظلَموا ۙ َوجاَءتُھم ُرُسلُُھم بِالَبيِّ

 يںيلجب وہ حد سے بڑهے اور ان کے رسول ان کے پاس روشن دل يںہالک فرماد( يںقوم) يںسنگت یہم نے تم سے پہل يشکاور ب

 |12:11|مجرموں کو،  يںہ يتےبدلہ د يونہیالتے، ہم  يمانکہ ا يںنہ یتھے ہ يسےلے کر آئے اور وہ ا

 |12:11|ُثمه َجَعلٰنُكم َخٰلئَِف فِى األَرِض ِمن َبعِدِهم لَِننُظَر َكيَف َتعَملوَن 

 |12:11|کام کرتے ہو  يسےتم ک يکھيںکہ د ياک ينجانش يںم ينزم يںپھر ہم نے ان کے بعد تمہ

لُه ۚ قُل م ٰنٍت ۙ قاَل الهذيَن ال َيرجوَن لِقاَءَنا ائِت بِقُرءاٍن َغيِر ٰهذا أَو َبدِّ بُِع َوإِذا ُتتلٰى َعلَيِھم ءاياُتنا َبيِّ لَُه ِمن تِلقاِئ َنفسى ۖ إِن أَته ا َيكوُن لى أَن أَُبدِّ

 |12:11|َعظيٍم  َيومٍ  إاِّل ما يوحٰى إِلَىه ۖ إِّنى أَخاُف إِن َعَصيُت َرّبى َعذابَ 

کہ اس کے سوا اور  يںنہ يدام یہم سے ملنے ک يںجنہ يںتو وہ کہنے لگتے ہ يںہ یجات یپڑه يتيںروشن آ یاور جب ان پر ہمار

کا تابع ہوں  یتو اس يںطرف سے بدل دوں م یاسے اپن يںپہنچتا کہ م يںتم فرماؤ مجھے نہ يجيےکو بدل د یاس يا يئےقرآن لے آ

 |12:11|کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے  ینافرمان یاپنے رب ک اگر يںہے م یہوت یطرف وح يریجو م

ُ ما َتلَوُتُه َعلَيُكم َوال أَدرٰىُكم بِِه ۖ َفَقد لَبِثُت فيُكم ُعُمًرا ِمن َقبلِِه ۚ أََفال َتعقِلوَن   |12:11|قُل لَو شاَء َّللاه

عمر  يکا یاپن يںاس سے پہلے تم م يںتم پر نہ پڑهتا نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا تو م اسے يںتم فرماؤ اگر َّللا چاہتا تو م

 |12:11| يںعقل نہ يںتمہ ياگزار چکا ہوں تو ک

ُه ال ُيفلُِح الُمجِرموَن  َب بِـٔاٰيتِِه ۚ إِنه ِ َكِذًبا أَو َكذه ِن افَترٰى َعلَى َّللاه  |12:11|َفَمن أَظلَُم ِممه

 |12:11|مجرموں کا بھال نہ ہوگا،  يشکجھٹالئے، ب يتيںآ یاس ک ياکر ظالم کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے  تو اس سے بڑه

ـٔو ِ ۚ قُل أَُتَنبِّ ُهم َوال َينَفُعُھم َوَيقولوَن ٰهُؤالِء ُشَفٰعُؤنا ِعنَد َّللاه ِ ما ال َيُضرُّ َ بِما ال َيعلَُم فِى السه َوَيعُبدوَن ِمن دوِن َّللاه ٰمٰوِت َوال فِى األَرِض ۚ َن َّللاه

 |12:12|ُسبٰحَنُه َوَتٰعلٰى َعّما ُيشِركوَن 

تم  يںہ یہمارے سفارش يہاںَّللا کے  يہکہ  يںجو ان کا کچھ بھال نہ کرے اور کہتے ہ يںکو پوجتے ہ يزچ يسیاور َّللا کے سوا ا

ہے ان کے شرک  یاور برتر یاسے پاک يںم ينہے نہ زم يںنہ آسمانوں م يںَّللا کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم م يافرماؤ ک

 |12:12|سے، 



ًة ٰوِحَدًة َفاخَتلَفوا ۚ َولَوال َكلَِمٌة َسَبَقت ِمن َربَِّك لَقُِضَى َبيَنُھم فيما فيِه َيختَ   |12:12|لِفوَن َوما كاَن الّناُس إاِّل أُمه

ان کے  يہيںتو  یہوت یبات پہلے نہ ہوچک يکطرف سے ا یرب ک يرےامت تھے پھر مختلف ہوئے، اور اگر ت یہ يکاور لوگ ا

 |12:12|ہوتا  ياہوگ يصلہاختالفوں کا ان پر ف

ِ َفانَتِظروا إِّنى َمَعُكم ِمَن الُمنَتظِ  َما الَغيُب ّلِِله ِه ۖ َفقُل إِنه  |12:12|ريَن َوَيقولوَن لَوال أُنِزَل َعلَيِه ءاَيٌة ِمن َربِّ

 يکھوہے اب راستہ د يےتو َّللا کے ل يبتم فرماؤ غ یاتر يںنہ يوںک ینشان یطرف سے کوئ یرب کان پر ان کے  يںاور کہتے ہ

 |12:12|رہا ہوں،  يکھتمہارے ساتھ راہ د یبھ يںم

ُ أَسَرُع َمكًرا ۚ إِنه  تُھم إِذا لَُھم َمكٌر فى ءاياتِنا ۚ قُِل َّللاه  |12:11| ُرُسلَنا َيكُتبوَن ما َتمُكروَن َوإِذا أََذقَنا الّناَس َرحَمًة ِمن َبعِد َضّراَء َمسه

کے ساتھ  يتوںآ یوہ ہمار یجبھ یتھ یپہنچ يںکے بعد جو انہ يفتکل یکس يںہ يتےکو رحمت کا مزہ د يوںاور جب کہ ہمارے آدم

 |12:11| يںہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہ يشکہے ب یسب سے جلد ہوجات يرتدب يہخف یتم فرمادو َّللا ک يںداؤں چلتے ہ

َبٍة َوَفِرحوا بِ  ُرُكم فِى الَبرِّ َوالَبحِر ۖ َحّتٰى إِذا ُكنُتم فِى الفُلِك َوَجَريَن بِِھم بِريٍح َطيِّ ھا جاَءتھا ريٌح عاِصٌف َوجاَءُهُم الَموُج ِمن ُكلِّ ُهَو الهذى ُيَسيِّ

َ ُمخلِصيَن لَهُ  ُھم أُحيَط بِِھم ۙ َدَعُوا َّللاه ِكريَن  الّدينَ  َمكاٍن َوَظّنوا أَنه  |12:11|لَئِن أَنَجيَتنا ِمن ٰهِذِہ لََنكوَننه ِمَن الّشٰ

اور  يںلے کر چل يںہوا سے انھ یہو اور وہ اچھ يںم یتک کہ جب تم کشت يہاںچالتا ہے  يںم یاور تر یخشک يںہے کہ تمہ یوہ

اور سمجھ لے کہ ہم ِگھر گئے اس وقت َّللا کو  ياآل يںاور ہر طرف لہروں نے انہ ياکا جھونکا آ یاس پر خوش ہوئے ان پر آنده

 |12:11|بچالے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے  يںکہ اگر تو اس سے ہم ،نرے اس کے بندے ہوکر يںپکارتے ہ

َھا الّناُس إِنهما َبغُيُكم َعلٰى أَنفُِسكُ  ُئُكم بِما ُكنُتم َفلَّما أَنجٰىُھم إِذا ُهم َيبغوَن فِى األَرِض بَِغيِر الَحقِّ ۗ ٰيأَيُّ نيا ۖ ُثمه إِلَينا َمرِجُعُكم َفُنَنبِّ م ۖ َمٰتَع الَحيٰوِة الدُّ

 |12:11|َتعَملوَن 

جانوں کا  یتمہارے ہ يادتیز یتمہار! اے لوگو يںکرنے لگتے ہ يادتیناحق ز يںم ينوہ زم یہے جبھ يتابچا ل يںپھر َّللا جب انہ

گے جو تمہارے  يںجتاد يںطرف پھرنا ہے اس وقت ہم تمہ یہمار يں، پھر تمہ(فائد اٹھالو)برت لو  یج يتےکے ج ياوبال ہے دن

 |12:11|کوتک تھے 

ماِء َفاخَتلََط بِِه َنباُت األَرِض ِمّما َيأُكُل الّناُس َواألَ  نيا َكماٍء أَنَزلٰنُه ِمَن السه يهَنت  نٰعُم َحّتٰى إِذا أََخَذتِ إِنهما َمَثُل الَحيٰوِة الدُّ األَرُض ُزخُرَفھا َوازه

ُھم ٰقِدروَن َعلَيھا أَتٰىھا أَمُرنا لَياًل أَو َنھاًرا َفَجَعلٰنھا َحصيًدا َكأَن لَم َتغَن بِاألَمِس ۚ  روَن َوَظنه أَهلُھا أَنه ُل الءاٰيِت لَِقوٍم َيَتَفكه َكٰذلَِك ُنَفصِّ

|12:11| 



 يزيںچ یسے اگنے وال ينکہ ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زم یوہ پان سےيہے ج یہ يسیکہا وت تو ا یک یزندگ یک يادن

 یاور خوب آراستہ ہوگئ يااپنا سنگھار لے ل يںم ينتک کہ جب زم يہاں يںاور چوپائے کھاتے ہ یجو کچھ آدم يںہوکر نکل یسب گھن

 یہوئ یکاٹ ياتو ہم نے اسے کرد يںدن م يا يںمرات  ياہمارا حکم اس پر آ یآگئ يںبس م مارےہ يہاور اس کے مالک سمجھے کہ 

 |12:11| يےغور کرنے والوں کے ل يںکرتے ہ يانمفصل ب يتيںآ يونہیہم  يںنہ یہ یکل تھ ياگو

ٰلِم َوَيھدى َمن َيشاُء إِلٰى ِصٰرٍط ُمسَتقيٍم  ُ َيدعوا إِلٰى داِر السه  |12:11|َوَّللاه

 |12:11|راہ چالتا ہے  يدهیطرف پکارتا ہے اور جسے چاہے س یکے گھر ک یاور َّللا سالمت

ِة ۖ ُهم في  |12:11|ھا ٰخلِدوَن ۞ لِلهذيَن أَحَسُنوا الُحسنٰى َوِزياَدةٌ ۖ َوال َيرَهُق ُوجوَهُھم َقَتٌر َوال ِذلهٌة ۚ أُوٰلئَِك أَصٰحُب الَجنه

جنت والے  یوہ یاور نہ خوار ياہیس یکے منہ پر نہ چڑهے گزائد اور ان  یہے اور اس سے بھ یبھالئ يےوالوں کے ل یبھالئ

 |12:11|گے،  يںرہ يشہہم يںوہ اس م يںہ

ِ ِمن عاِصٍم ۖ َكأَنه  َئٍة بِِمثلِھا َوَترَهقُُھم ِذلهٌة ۖ ما لَھُم ِمَن َّللاه ـٔاِت َجزاُء َسيِّ يِّ ِل ُمظلًِما ۚ أُوٰلئَِك ما أُغِشَيت ُوجوُهُھم قَِطًعا ِمَن الهيَوالهذيَن َكَسُبوا السه

 |12:11|أَصٰحُب الّناِر ۖ ُهم فيھا ٰخلِدوَن 

 يانہ ہوگا، گو یَّللا سے بچانے واال کوئ يںانہ ی،اور ان پر ذلت چڑهے گ يساج یکا بدلہ اس یتو برائ يںکمائ ياںاور جنہوں نے برائ

 |12:11|گے،  يںرہ يشہہم يںوہ اس م يں،دوزخ والے ہ یوہ يںہ يئےرات کے ٹکڑے چڑها د يریان کے چہروں پر انده

لنا َبيَنُھم ۖ َوقاَل ُشرَ   |12:12|كاُؤُهم ما ُكنُتم إِّيانا َتعُبدوَن َوَيوَم َنحُشُرُهم َجميًعا ُثمه َنقوُل لِلهذيَن أَشَركوا َمكاَنُكم أَنُتم َوُشَركاُؤُكم ۚ َفَزيه

مسلمانوں  يںتو ہم انہ يکجگہ رہو تم اور تمہارے شر یگے اپن يںگے پھر مشرکوں سے فرمائ يںاور جس دن ہم ان سب کو اٹھائ

 |12:12|کب پوجتے تھے  يںگے تم ہم يںان سے کہ يکگے اور ان کے شر يںسے جدا کرد

ِ َشھيًدا َبيَننا َوَبيَنُكم إِن ُكّنا َعن ِعباَدتُِكم لَٰغفِليَن   |12:12|َفَكفٰى بِاّلِله

 |12:12| ی،نہ تھ یخبر بھ یتمہارے پوجنے ک يںکہ ہم يںم ماور ت يںہے ہم م یتو َّللا گواہ کاف

ِ َمولٰىُھُم الَحقِّ ۖ َوَضله َعنُھم ما كانوا َيفَتروَن   |12:12|ُهنالَِك َتبلوا ُكلُّ َنفٍس ما أَسلََفت ۚ َوُرّدوا إِلَى َّللاه



ان  يںبناوٹ یسار یہے اور ان ک یٰ کا سچا مولگے جو ان  يںجائ يرےطرف پھ یاور َّللا ک يجاجو آگے بھ یہر جان جا نچ لے گ يہاں

 |12:12| یگ يںسے گم ہوجائ

مَع َواألَبٰصَر َوَمن ُيخِرُج الَحىه ِمَن الَميِِّت َوُيخِرجُ  ن َيملُِك السه ماِء َواألَرِض أَمه ُر األَمَر ۚ قُل َمن َيرُزقُُكم ِمَن السه َت ِمَن الَحىِّ َوَمن ُيَدبِّ  الَميِّ

ُ ۚ َفقُل أََفال َتتهقوَن َفَسَيقولوَن   |12:11|َّللاه

کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے  ياسے  ينہے آسمان اور زم يتاد یکون روز يںتم فرماؤ تمہ

 يںنہ يوںگے کہ َّللا تو تم فرماؤ تو ک يںکرتا ہے تو اب کہ يرتدب یسے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون تمام کاموں ک

 |12:11|ڈرتے 

ٰلُل ۖ َفأَّنٰى ُتصَرفوَن  ُكُم الَحقُّ ۖ َفماذا َبعَد الَحقِّ إاِله الضه ُ َربُّ  |12:11|َفٰذلُِكُم َّللاه

 |12:11|پھر کہاں پھرے جاتے ہو،  یہے مگر گمراہ ياَّللا ہے تمہارا سچا رب پھر حق کے بعد ک يہتو 

ُھم ال ُيؤِمنوَن َكٰذلَِك   |12:11|َحقهت َكلَِمُت َربَِّك َعلَى الهذيَن َفَسقوا أَنه

 |12:11|گے،  يںالئ يںنہ يمانبات فاسقوں پر تو وہ ا یرب ک يرےہے ت یثابت ہوچک يونہی

ُ َيبَدُؤ۟ا الَخلَق ُثمه   |12:11|ُيعيُدہُ ۖ َفأَّنٰى ُتؤَفكوَن  قُل َهل ِمن ُشَركائُِكم َمن َيبَدُؤ۟ا الَخلَق ُثمه ُيعيُدہُ ۚ قُِل َّللاه

ہے کہ اول بنائے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے تم فرماؤ َّللا اّول بناتا ہے پھر فنا کے بعد  يساا یکوئ يںم يکوںتم فرماؤ تمہارے شر

 |12:11|دوبارہ بنائے گا تو کہاں اوندهے جاتے ہو 

َبَع أَمهن ال َيِھّدى إاِّل أَن ُيھدٰى ۖ َفما لَ  ۚقُل َهل ِمن ُشَركائُِكم َمن َيھدى إِلَى الَحقِّ  ُ َيھدى لِلَحقِّ ۗ أََفَمن َيھدى إِلَى الَحقِّ أََحقُّ أَن ُيته ُكم َكيَف  قُِل َّللاه

 |12:11|َتحُكموَن 

راہ  یجو حق ک ياک راہ دکھاتا ہے، تو یراہ دکھائے تم فرماؤ کہ َّللا حق ک یہے کہ حق ک يساا یکوئ يںم يکوںتم فرماؤ تمہارے شر

حکم  يساہوا ک ياک يںجائے تو تمہ ياراہ نہ پائے جب تک راہ نہ دکھا یاس کے جو خود ہ يا يےدکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہ

 |12:11|لگاتے ہو، 

َ َعليمٌ  نه ال ُيغنى ِمَن الَحقِّ َشيـًٔا ۚ إِنه َّللاه ا ۚ إِنه الظه بُِع أَكَثُرُهم إاِّل َظّنً  |12:11|بِما َيفَعلوَن  َوما َيته



 |12:11|َّللا ان کاموں کو جانتا ہے،  يشکب يتا،د يںگمان حق کا کچھ کام نہ يشکچلتے مگر گمان پر ب يںاکثر تو نہ يںاور ان م

ِ َوٰلِكن َتصديَق الهذى َبيَن َيَديِه َوَتفصيَل الِكٰتِب ال   |12:11|َريَب فيِه ِمن َربِّ الٰعلَميَن َوما كاَن ٰهَذا القُرءاُن أَن ُيفَترٰى ِمن دوِن َّللاه

 يںہے اور لوح م يقتصد یکتابوں ک یطرف سے بنالے بے َّللا کے اتارے ہاں وہ اگل یاپن یکہ کوئ يںشان نہ يہ یاور اس قرآن ک

 |12:11|طرف سے ہے،  یہے پروردگار عالم ک يںکچھ شک نہ يںہے اس م يلتفص یجو کچھ لکھا ہے سب ک

ِ إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن أَم َيقولوَن اف  |12:12|َترٰىُه ۖ قُل َفأتوا بِسوَرٍة ِمثلِِه َوادعوا َمِن اسَتَطعُتم ِمن دوِن َّللاه

سب  يںسورة لے آؤ اور َّللا کو چھوڑ کر جو مل سک يکا یکوئ يسیہے تم فرماؤ تو اس ج ياکہ انہوں نے اسے بنال يںکہتے ہ يہ ياک

 |12:12|کو بال الؤ اگر تم سچے ہو، 

َب الهذيَن ِمن َقبلِِھم ۖ َفانُظر َكيَف ك بوا بِما لَم ُيحيطوا بِِعلِمِه َولَّما َيأتِِھم َتأويلُُه ۚ َكٰذلَِك َكذه لِميَن َبل َكذه
ٰ
 |12:12|اَن ٰعقَِبُة الّظ

تھا  يااگلوں نے جھٹال ان سے یہ يسےا يکھاد يںانہوں نے اس کا انجام نہ یاور ابھ ياجس کے علم پر قابو نہ پا يابلکہ اسے جھٹال

 |12:12|انجام ہوا  يساظالموں ک يکھوتو د

 |12:12|َوِمنُھم َمن ُيؤِمُن بِِه َوِمنُھم َمن ال ُيؤِمُن بِِه ۚ َوَربَُّك أَعلَُم بِالُمفِسديَن 

التا ہے، اور تمہارا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے  يںنہ يماناس پر ا یکوئ يںالتا ہے اور ان م يماناس پر ا یکوئ يںاور ان م

|12:12| 

بوَك َفقُل لى َعَملى َولَُكم َعَملُُكم ۖ أَنُتم َبريـٔوَن ِمّما أَعَمُل َوأَن۠ا َبريٌء ِمّما َتعَملوَن   |12:11|َوإِن َكذه

کام سے  يرےم يںتمہ( اعمال) یکرن یتمہار يےاور تمہارے ل یکرن يریم يےل يرےتو فرمادو کہ م يںجھٹالئ يںاور اگر وہ تمہ

 |12:11| يںاور مجھے تمہارے کام سے التعلق نہ يںعالقہ نہ

مه َولَو كانوا ال َيعقِلوَن   |12:11|َوِمنُھم َمن َيسَتِمعوَن إِلَيَك ۚ أََفأَنَت ُتسِمُع الصُّ

 |12:11|عقل نہ ہو  يںو گے اگرچہ انہتم بہروں کو سنا د ياتو ک يںطرف کان لگاتے ہ یجو تمہار يںوہ ہ یکوئ يںاور ان م



 |12:11|َوِمنُھم َمن َينُظُر إِلَيَك ۚ أََفأَنَت َتھِدى الُعمَى َولَو كانوا ال ُيبِصروَن 

 |12:11| يں،تم اندهوں کو راہ دکھا دو گے اگرچہ وہ نہ سوجھ ياطرف تکتا ہے ک یتمہار یکوئ يںاور ان م

َ ال َيظلُِم الّناَس َشيـًٔ   |12:11|ا َوٰلِكنه الّناَس أَنفَُسھُم َيظلِموَن إِنه َّللاه

 |12:11| يںجانوں پر ظلم کرتے ہ یاپن یکرتا ہاں لوگ ہ يںَّللا لوگوں پر کچھ ظلم نہ يشکب

بوا  ِ َوما كانوا ُمھَتديَن َوَيوَم َيحُشُرُهم َكأَن لَم َيلَبثوا إاِّل ساَعًة ِمَن النهھاِر َيَتعاَرفوَن َبيَنُھم ۚ َقد َخِسَر الهذيَن َكذه  |12:11|بِلِقاِء َّللاه

گے کہ پورے گھاٹے  يںپہچان کر يںآپس م یگھڑ يکا ینہ رہے تھے مگر اس دن ک يںم يادن يااٹھائے گا گو يںاور جس دن انہ

 |12:11|پر نہ تھے  يتاور ہدا يارہے وہ جنہوں نے َّللا سے ملنے کو جھٹال يںم

ُ َشھيٌد َعلٰى ما َيفَعلوَن َوإِّما ُنِرَينهَك َبعَض اله  َك َفإِلَينا َمرِجُعھُم ُثمه َّللاه  |12:11|ذى َنِعُدُهم أَو َنَتَوفهَينه

 یہمار يںبہرحال انہ يںاپنے پاس بالل یپہلے ہ يںتمہ يا يںوعدہ دے رہے ہ يںسے جو انہ يںکچھ اس م يںدکھا د يںاور اگر ہم تمہ

 |12:11|ان کے کاموں پر، طرف پلٹ کر آنا ہے پھر َّللا گواہ ہے 

ٍة َرسوٌل ۖ َفإِذا جاَء َرسولُھُم قُِضَى َبيَنُھم بِالقِسِط َوُهم ال ُيظلَموَن   |12:11|َولُِكلِّ أُمه

ہوتا،  يںجاتا اور ان پر ظلم نہ ياکرد يصلہرسول ہوا جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ان پر انصاف کا ف يکا يںاور ہر امت م

|12:11| 

 |12:12|َمتٰى ٰهَذا الَوعُد إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن  َوَيقولونَ 

 |12:12|وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو  يہ يںاور کہتے ہ

ٍة أََجٌل ۚ إِذا جاَء أََجلُُھم َفال َيسَتـٔخِ  ُ ۗ لُِكلِّ أُمه ا َوال َنفًعا إاِّل ما شاَء َّللاه  |12:12|وَن روَن ساَعًة ۖ َوال َيسَتقِدمقُل ال أَملُِك لَِنفسى َضّرً



وعدہ ہے جب ان کا وعدہ  يکرکھتا مگر جو َّللا چاہے ہر گروہ کا ا يںنہ ياراخت( یذات)جان کے برے بھلے کا  یاپن يںتم فرماؤ م

 |12:12| يں،نہ آگے بڑه يںہٹ يچھےنہ پ یگھڑ يکآئے گا تو ا

 |12:12|ِمنُه الُمجِرموَن قُل أََرَءيُتم إِن أَتٰىُكم َعذاُبُه َبٰيًتا أَو َنھاًرا ماذا َيسَتعِجُل 

 یجلد یہے کہ مجرموں کو جس ک يزچ یوہ کونس يںدن کو تو اس م ياتم فرماؤ بھال بتاؤ تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے 

 |12:12|ہے، 

َن َوَقد ُكنُتم بِِه َتسَتعِجلوَن   |12:11|أَُثمه إِذا ما َوَقَع ءاَمنُتم بِِه ۚ ءالـٰٔ

 |12:11|مچارہے تھے،  یجلد یاب مانتے ہو پہلے تو اس ک ياکرو گے ک يقينجب ہو پڑے گا اس وقت اس کا  ياتو ک

 |12:11|ُثمه قيَل لِلهذيَن َظلَموا ذوقوا َعذاَب الُخلِد َهل ُتجَزوَن إاِّل بِما ُكنُتم َتكِسبوَن 

 |12:11|جو کماتے تھے  ینہ ملے گا مگر وہ کچھ اور بدلہ يںکا عذاب چکھو تمہ يشہپھر ظالموں سے کہا جائے گا ہم

ُه لََحقٌّ ۖ َوما أَنُتم بُِمعِجزيَن   |12:11|۞ َوَيسَتنبِـٔوَنَك أََحقٌّ ُهَو ۖ قُل إى َوَرّبى إِنه

وہ ضرور حق ہے، اور تم کچھ تھکا نہ سکو  يشکقسم ب یرب ک يرےم! وہ حق ہے، تم فرماؤ، ہاں ياک يںاور تم سے پوچھتے ہ

 |12:11|گے 

داَمَة لَّما َرأَُوا الَعذاَب ۖ َوقُِضَى بَ  وا النه  |12:11|يَنُھم بِالقِسِط ۚ َوُهم ال ُيظلَموَن َولَو أَنه لُِكلِّ َنفٍس َظلََمت ما فِى األَرِض اَلفَتَدت بِِه ۗ َوأََسرُّ

چپکے چپکے  يںاور دل م يتید يںجان چھڑانے م یضرور اپن ی،مالک ہوت یجو کچھ ہے سب ک يںم يناور اگر ہر ظالم جان، زم

 |12:11|اور ان پر ظلم نہ ہوگا،  ياگ ياکرد يصلہانصاف سے ف يںاور ان م يکھاہوئے جب عذاب د يمانپش

ِ َحقٌّ َوٰلِكنه أَكَثَرُهم ال َيعلَموَن  ٰمٰوِت َواألَرِض ۗ أاَل إِنه َوعَد َّللاه ِ ما فِى السه  |12:11|أاَل إِنه ّلِِله

اکثر کو خبر  يںَّللا کا وعدہ سچا ہے مگر ان م يشکسن لو ب يںم ينہے اور زم يںکا ہے جو کچھ آسمانوں م ی ہَّللا يشکسن لو ب

 |12:11| يں،نہ



 |12:11|َوُيميُت َوإِلَيِه ُترَجعوَن  ۦُهَو ُيحء

 |12:11|طرف پھرو گے،  یک یوہ ِجالتا اور مارتا ہے اور اس

َھا الّناُس َقد جاَءتُكم َموِعظَ  دوِر َوُهًدى َوَرحَمٌة لِلُمؤِمنيَن ٰيأَيُّ ُكم َوِشفاٌء لِما فِى الصُّ  |12:11|ٌة ِمن َربِّ

 يے،والوں کے ل يماناور رحمت ا يتصحت اور ہدا یاور دلوں ک یآئ يحتطرف سے نص یتمہارے پاس تمہارے رب ک! اے لوگو

|12:11| 

ِ َوبَِرحَمتِِه َفبِٰذلَِك َفلَيفَرحوا هُ   |12:12|َو َخيٌر ِمّما َيجَمعوَن قُل بَِفضِل َّللاه

وہ ان کے سب دهن دولت سے بہتر ہے،  يںکر یکہ خوش يےپر چاہ یرحمت اور اس یک یکے فضل اور اس یتم فرماؤ َّللا ہ

|12:12| 

ُ أَِذَن لَُكم ۖ ُ لَُكم ِمن ِرزٍق َفَجَعلُتم ِمنُه َحراًما َوَحٰلاًل قُل ءَّللاه ِ َتفَتروَن  قُل أََرَءيُتم ما أَنَزَل َّللاه  |12:12|أَم َعلَى َّللاه

َّللا  ياتم فرماؤ ک ياطرف سے حرام و حالل ٹھہرال یتم نے اپن يںرزق اتارا اس م يےتم فرماؤ بھال بتاؤ تو وہ جو َّللا نے تمہارے ل

 |12:12|َّللا پر جھوٹ باندهتے ہو  يا یاجازت د يںتمہ ینے اس ک

َ لَذو َفضٍل َعلَى الّناِس َوٰلِكنه أَكَثَرُهم ال َيشُكروَن َوما َظنُّ الهذيَن َيفَتروَن َعلَى  ِ الَكِذَب َيوَم القِٰيَمِة ۗ إِنه َّللاه  |12:12|َّللاه

َّللا لوگوں پر فضل کرتا ہے مگر  يشکحال ہوگا، ب ياان کا ک يںم يامتکہ ق يںگمان ہے ان کا، جو َّللا پر جھوٹ باندهتے ہ يااور ک

 |12:12|تے، کر يںاکثر لوگ شکر نہ

ٍة  َوما َتكوُن فى َشأٍن َوما َتتلوا ِمنُه ِمن قُرءاٍن َوال َتعَملوَن ِمن َعَمٍل إاِّل ُكّنا َعلَيُكم ُشھوًدا إِذ ُتفيضوَن فيِه ۚ َوما َيعُزُب َعن َربَِّك ِمن ِمثقاِل َذره

ماِء َوال أَصَغَر ِمن ٰذلَِك َوال أَكَبَر إاِّل   |12:11|ُمبيٍن  فى ِكٰتبٍ  فِى األَرِض َوال فِى السه

جب تم اس کو  يںکام کرو ہم تم پر گواہ ہوتے ہ یطرف سے کچھ قرآن پڑهو اور تم لوگ کوئ یہو اور اس ک يںکام م یاور تم کس

اور نہ اس  یاور نہ اس سے چھوٹ يںنہ آسمان م يںم ينزم يںغائب نہ يزچ یشروع کرتے ہو، اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئ

 |12:11|نہ ہو  يںم تابروشن ک يکجو ا يںنہ يزچ یئکو یسے بڑ



ِ ال َخوٌف َعلَيِھم َوال ُهم َيحَزنوَن   |12:11|أاَل إِنه أَولِياَء َّللاه

 |12:11|پر نہ کچھ خو ف ہے نہ کچھ غم  يوںَّللا کے ول يشکسن لو ب

 |12:11|الهذيَن ءاَمنوا َوكانوا َيتهقوَن 

 |12:11| يں،کرتے ہ يزگاریالئے اور پرہ يمانوہ جو ا

ِ ۚ ٰذلَِك ُهَو الَفوُز الَعظيُم  نيا َوفِى الءاِخَرِة ۚ ال َتبديَل لَِكلِٰمِت َّللاه  |12:11|لَُھُم الُبشرٰى فِى الَحيٰوِة الدُّ

 |12:11|ہے،  يابیکام یبڑ يہی يںسکت يںبدل نہ يںبات یَّللا ک يں،اور آخرت م يںم یزندگ یک ياہے دن یخوشخبر يںانہ

ميُع الَعليُم  َوال ِ َجميًعا ۚ ُهَو السه َة ّلِِله  |12:11|َيحُزنَك َقولُھُم ۘ إِنه الِعزه

 |12:11|سنتا جانتا ہے،  یہے وہ يےَّللا کے ل یعزت سار يشکباتو ں کا غم نہ کرو ب یاور تم ان ک

بُِع الهذي ٰمٰوِت َوَمن فِى األَرِض ۗ َوما َيته ِ َمن فِى السه نه َوإِن ُهم إاِّل َيخُرصوَن أاَل إِنه ّلِِله بِعوَن إاِله الظه ِ ُشَركاَء ۚ إِن َيته َن َيدعوَن ِمن دوِن َّللاه

|12:11| 

وہ جو َّللا کے  يںجارہے ہ يچھےاور کاہے کے پ يںم ينوںاور جتنے زم يںہ يںجتنے آسمانوں م يںکے ِملک ہ یَّللا ہ يشکسن لو ب

 |12:11|دوڑاتے  يںمگر اٹکل يںجاتے مگر گمان کے اور وہ تو نہ يںنہ يچھےوہ تو پ يں،پکار رہے ہ يکسوا شر

 |12:11|ُهَو الهذى َجَعَل لَُكُم الهيَل لَِتسُكنوا فيِه َوالنهھاَر ُمبِصًرا ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لَِقوٍم َيسَمعوَن 

سننے  يںہ ياںنشان يںاس م يشکآنکھوں کھولتا ب یتمہار ياپاؤ اور دن بنا ينچ يںکہ اس م یرات بنائ يےہے جس نے تمہارے ل یوہ

 |12:11| يےوالوں کے ل

ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ۚ إِن ِعنَدُكم ِمن سُ  ُ َولًَدا ۗ ُسبٰحَنُه ۖ ُهَو الَغنِىُّ ۖ لَُه ما فِى السه ِ ما ال َتعلَموَن قالُوا اتهَخَذ َّللاه لٰطٍن بِٰھذا ۚ أََتقولوَن َعلَى َّللاه

|12:12| 



 يںم ينہے اور جو کچھ زم يںکا ہے جو کچھ آسمانوں م یہے، اس يازبے ن یاس کو، وہ یپاک یاوالد بنائ يےلے َّللا نے اپنے لبو

 |12:12| يں،علم نہ يںَّللا پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تمہ ياک يں،سند نہ یبھ یکوئ یتمہارے پاس اس ک

ِ الَكِذبَ   |12:12|ال ُيفلِحوَن  قُل إِنه الهذيَن َيفَتروَن َعلَى َّللاه

 |12:12|ان کا بھال نہ ہوگا،  يںتم فرماؤ وہ جو َّللا پر جھوٹ باندهتے ہ

ديَد بِما كانوا َيكفُروَن  نيا ُثمه إِلَينا َمرِجُعُھم ُثمه ُنذيقُُھُم الَعذاَب الشه  |12:12|َمٰتٌع فِى الدُّ

گے بدلہ ان کے کفر کا،  يںسخت عذاب چکھائ يںطرف واپس آنا پھر ہم انہ یہمار يںہے پھر انہ( فائدہ اٹھانا) يناکچھ برت ل يںم يادن

|12:12| 

ِ َفَعلَى  لُت َفأَجِمعوا أَمَرُكم َوُشَركاَءُكم ۞ َواتُل َعلَيِھم َنَبأَ نوٍح إِذ قاَل لَِقوِمِه ٰيَقوِم إِن كاَن َكُبَر َعلَيُكم َمقامى َوَتذكيرى بِـٔاٰيِت َّللاه ِ َتَوكه ُثمه ال َّللاه

ًة ُثمه اقضوا إِلَىه َوال ُتنِظرونِ  | َيُكن أَمُرُكم َعلَيُكم ُغمه 1 0 : 7 1 | 

کھڑا ہونا اور َّللا  يراقوم اگر تم پر شاق گزرا ہے م يریقوم سے کہا اے م یخبر پڑه کر سناؤ جب اس نے اپن ینوح ک يںاور انہ

اپنا کام پکا کرلو تمہارے  يتِمل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمتو  ياپر بھروسہ ک ینے َّللا ہ يںدالنا تو م ياد ياںنشان یک

 |12:11|کرلو اور مجھے مہلت نہ دو  يرانہ رہے پھر جو ہو سکے م( الجھن)گنجلک  چھتم پر ک يںکام م

ِ ۖ َوأُِمرُت أَن أَك  |12:11|وَن ِمَن الُمسلِميَن َفإِن َتَولهيُتم َفما َسأَلُتُكم ِمن أَجٍر ۖ إِن أَجِرَى إاِّل َعلَى َّللاه

مسلمانوں  يںمگر َّللا پر اور مجھے حکم ہے کہ م يںاجر تو نہ يرامانگتا م يںتم سے کچھ اجرت نہ يںتو م يروپھر اگر تم منہ پھ

 |12:11|سے ہوں، 

يٰنُه َوَمن َمَعُه فِى الفُلِك َوَجَعلٰنُھم َخٰلئَِف َوأَغَرقَنا الهذيَن كَ  بوہُ َفَنجه بوا بِـٔاٰيتِنا ۖ َفانُظر َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الُمنَذريَن َفَكذه  |12:11|ذه

اور  ياہم نے نائب ک يںاور انہ یتھے ان کو نجات د يںم یتو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشت ياتو انہوں نے اسے جھٹال

 |12:11|ہوا،  يساام کڈرائے ہوؤں کا انج يکھوتو د ياان کو ہم نے ڈبو د يںجھٹالئ يتيںآ یجنہوں نے ہمار

بوا بِِه ِمن َقبُل ۚ  ٰنِت َفما كانوا لُِيؤِمنوا بِما َكذه  |12:11|َكٰذلَِك َنطَبُع َعلٰى قُلوِب الُمعَتديَن  ُثمه َبَعثنا ِمن َبعِدِہ ُرُساًل إِلٰى َقوِمِھم َفجاءوُهم بِالَبيِّ



نہ تھے کہ  يسےالئے تو وہ ا يليںتو وہ ان کے پاس روشن دل يجےطرف بھ یقوموں ک یپھر اس کے بعد اور رسول ہم نے ان ک

 |12:11|سرکشوں کے دلوں پر،  يںہ يتےمہر لگاد يونہیالتے اس پر جسے پہلے جھٹال چکے تھے، ہم  يمانا

۟يِه بِـٔاٰيتِنا َفاسَتكَبروا َوكانوا َقومً   |12:11|ا ُمجِرميَن ُثمه َبَعثنا ِمن َبعِدِهم موسٰى َوٰهروَن إِلٰى فِرَعوَن َوَمََلِ

تو انہوں نے تکبر  يجادے کر بھ ياںنشان یطرف اپن یک يوںاور ہارون کو فرعون اور اس کے دربار یپھر ان کے بعد ہم نے موسٰ 

 |12:11|اور وہ مجرم لوگ تھے،  ياک

 |12:11|َفلَّما جاَءُهُم الَحقُّ ِمن ِعنِدنا قالوا إِنه ٰهذا لَِسحٌر ُمبيٌن 

 |12:11|تو ضرور کھال جادو ہے،  يہبولے  ياطرف سے حق آ یاس ہمارتو جب ان کے پ

ِحروَن   |12:11|قاَل موسٰى أََتقولوَن لِلَحقِّ لَّما جاَءُكم ۖ أَِسحٌر ٰهذا َوال ُيفلُِح الّسٰ

ہنچتے، پ يںجادو ہے اور جادوگر مراد کو نہ يہ ياک ياکہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ يسانسبت ا یحق ک يانے کہا ک یٰ موس

|12:11| 

 |12:12|نيَن قالوا أَِجئَتنا لَِتلفَِتنا َعّما َوَجدنا َعلَيِه ءاباَءنا َوَتكوَن لَُكَما الِكبِرياُء فِى األَرِض َوما َنحُن لَُكما بُِمؤمِ 

دونوں  يںتمہ يںم يناور زم ياجس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پا يردواس سے پھ يںآئے ہو کہ ہم يےتم ہمارے پاس اس ل يابولے ک

 |12:12| يں،النے کے نہ يمانرہے، اور ہم تم پر ا یبڑائ یک

 |12:12|َوقاَل فِرَعوُن ائتونى بُِكلِّ ٰسِحٍر َعليٍم 

 |12:12|پاس لے آؤ،  يرےاور فرعون بوال ہر جادوگر علم والے کو م

َحَرةُ قاَل لَھُم موسٰى أَلقوا ما أَنُتم ُملقوَن   |12:22|َفلَّما جاَء السه

 |12:22|ڈالنا ہے  يںنے کہا ڈالو جو تمہ یٰ پھر جب جادوگر آئے ان سے موس



َ ال ُيصلُِح َعَمَل الُمفِسديَن  َ َسُيبِطلُُه ۖ إِنه َّللاه حُر ۖ إِنه َّللاه  |12:21|َفلَّما أَلَقوا قاَل موسٰى ما ِجئُتم بِِه السِّ

بناتا،  يںو ہے اب َّللا اسے باطل کردے گا، َّللا مفسدوں کا کام نہجاد يہجو تم الئے  يہنے کہا  یٰ پھر جب انہوں نے ڈاال موس

|12:21| 

ُ الَحقه بَِكلِٰمتِِه َولَو َكِرَہ الُمجِرموَن   |12:21|َوُيِحقُّ َّللاه

 |12:21|مجرم،  يںباتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے پڑے برا مان یاور َّللا اپن

ٌة ِمن  يه ُه لَِمَن الُمسِرفَفما ءاَمَن لِموسٰى إاِّل ُذرِّ ۟يِھم أَن َيفتَِنُھم ۚ َوإِنه فِرَعوَن لَعاٍل فِى األَرِض َوإِنه يَن َقوِمِه َعلٰى َخوٍف ِمن فِرَعوَن َوَمََلِ

|12:21| 

 يںسے ڈرتے ہوئے کہ کہ يوںاوالد سے کچھ لوگ فرعون اور اس کے دربار یقوم ک ینہ الئے مگر اس ک يمانپر ا یٰ تو موس

 |12:21| ياوہ حد سے گزر گ يشکپر سر اٹھانے واال تھا، اور ب ينفرعون زم يشکاور ب يںمجبور نہ کرد ہٹنے پر يںانہ

لوا إِن ُكنُتم ُمسلِميَن  ِ َفَعلَيِه َتَوكه  |12:21|َوقاَل موسٰى ٰيَقوِم إِن ُكنُتم ءاَمنُتم بِاّلِله

 |12:21|پر بھروسہ کرو اگر تم اسالم رکھتے ہو،  یالئے تو اس يمانقوم اگر تم َّللا پر ا يرینے کہا اے م یٰ اور موس

لِميَن 
ٰ
لنا َربهنا ال َتجَعلنا فِتَنًة لِلَقوِم الّظ ِ َتَوكه  |12:21|َفقالوا َعلَى َّللاه

 |12:21|آزمائش نہ بنا  يےہم کو ظالم لوگوں کے ل یالہٰ  يابولے ہم نے َّللا پر بھروسہ ک

نا بَِرحَمتَِك ِمَن الَقوِم الكٰ   |12:21|فِريَن َوَنجِّ

 |12:21|کافروں سے نجات دے  يںرحمت فرماکر ہم یاور اپن

لٰوَة ۗ ءا لَِقوِمُكما بِِمصَر ُبيوًتا َواجَعلوا ُبيوَتُكم قِبلًَة َوأَقيُموا الصه ِر الُمؤِمنيَن  َوأَوَحينا إِلٰى موسٰى َوأَخيِه أَن َتَبوه  |12:21|َوَبشِّ



 یمکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز ک يےقوم کے ل یاپن يںکہ مصر م يجیبھ یکو وح یاور اس کے بھائ یٰ اور ہم نے موس

 |12:21|سناؤ  یجگہ کرو اور نماز قائم رکھو، اور مسلمانوں کو خوشخبر

نا لُِيضِ  نيا َربه نا إِنهَك ءاَتيَت فِرَعوَن َوَمَِلَہُ زيَنًة َوأَمٰواًل فِى الَحيٰوِة الدُّ َنا اطِمس َعلٰى أَمٰولِِھم َواشُدد َعلٰى َوقاَل موسٰى َربه لّوا َعن َسبيلَِك ۖ َربه

 |12:22|قُلوبِِھم َفال ُيؤِمنوا َحّتٰى َيَرُوا الَعذاَب األَليَم 

اے  يے،د يںم یزندگ یک يااے رب ہمارے تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال دن ینے عرض ک یٰ اور موس

نہ  يمانان کے مال برباد کردے اور ان کے دل سخت کردے کہ ا! اے رب ہمارے يں،راہ سے بہکاد يریتکہ  يےاس ل! رب ہمارے

12:28| يںل يکھجب تک دردناک عذاب نہ د يںالئ | 

بِعانِّ َسبيَل الهذيَن ال َيعلَموَن   |12:22|قاَل َقد أُجيَبت َدعَوُتُكما َفاسَتقيما َوال َتته

 |12:22|راہ نہ چلو  یتو ثابت قدم رہو اور نادانوں ک یہوئدعا قبول  یتم دونوں ک يافرما

اَمنُت أَنهُه ال إِٰلَه إاِله الهذى ءاَمَنت بِِه َبنوا ۞ َوٰجَوزنا بَِبنى إِسٰرءيَل الَبحَر َفأَتَبَعُھم فِرَعوُن َوُجنوُدہُ َبغًيا َوَعدًوا ۖ َحّتٰى إِذا أَدَرَكُه الَغَرُق قاَل ء

 |12:22|ِمَن الُمسلِميَن إِسٰرءيَل َوأَن۠ا 

تک کہ  يہاںاور ظلم سے  یسرکش ياک يچھاپار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پ ياکو در يلاسرائ یاور ہم بن

 يںالئے اور م يمانا يلاسرائ یسوا اس کے جس پر بن يںسچا معبود نہ یکہ کوئ ياال يمانا يںبوال م ياجب اسے ڈوبنے نے ا ٓ ل

 |12:22|مسلمان ہوں 

َن َوَقد َعَصيَت َقبُل َوُكنَت ِمَن الُمفِسديَن   |12:21|ءالـٰٔ

 |12:21|تھا  یاب اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فساد ياک

 |12:21|َفالَيوَم ُنَنّجيَك بَِبَدنَِك لَِتكوَن لَِمن َخلَفَك ءاَيًة ۚ َوإِنه َكثيًرا ِمَن الّناِس َعن ءاٰيتِنا لَٰغفِلوَن 

 يں،ں سے غافل ہ يتوآ  یلوگ ہما ر يشکہو اور ب ینشان يےگے تو اپنے پچھلوں کے ل( يںرکھ یباق) يںالش کو اوترا د يریآج ہم ت

|12:21| 

ٰبِت َفَما اخَتلَفوا َحّتٰى جاَءُهُم الِعلُم ۚ إِنه  يِّ أَ ِصدٍق َوَرَزقٰنُھم ِمَن الطه أنا َبنى إِسٰرءيَل ُمَبوه َربهَك َيقضى َبيَنُھم َيوَم القِٰيَمِة فيما كانوا فيِه  َولََقد َبوه

 |12:21|َيخَتلِفوَن 



نہ پڑے مگر علم آنے کے  يںتو اختالف م یعطا ک یروز یستھر يںاور انہ یجگہ د یکو عزت ک يلاسرائ یہم نے بن يشکاور ب

 |12:21|ھے جھگڑتے ت يںکردے گا جس بات م يصلہف يںکے دن ان م يامتتمہارا رب ق يشکبعد ب

 |12:21|َك َفال َتكوَننه ِمَن الُممَتريَن َفإِن ُكنَت فى َشكٍّ ِمّما أَنَزلنا إِلَيَك َفسـَِٔل الهذيَن َيقَرءوَن الِكٰتَب ِمن َقبلَِك ۚ لََقد جاَءَك الَحقُّ ِمن َربِّ 

جو تجھ سے پہلے کتاب  يکھطرف اتارا تو ان سے پوچھ د يریجو ہم نے ت يںاگر تجھے کچھ شبہ ہو اس م! اور اے سننے والے

 |12:21|نہ ہو،  يںتو ُتو ہر گز شک والوں م ياطرف سے حق آ یرب ک يرےپاس ت يرےت يشکب يںپڑهنے والے ہ

ِ َفَتكوَن ِمَن الٰخِسريَن  بوا بِـٔاٰيِت َّللاه  |12:21|َوال َتكوَننه ِمَن الهذيَن َكذه

 |12:21|ہوجائے گا،  يںکہ تو خسارے والوں م يںجھٹالئ يتيںآ یا جنہوں نے َّللا کنہ ہون يںاور ہرگز ان م

 |12:21|إِنه الهذيَن َحقهت َعلَيِھم َكلَِمُت َربَِّك ال ُيؤِمنوَن 

 |12:21|گے،  يںنہ الئ يمانہے ا یپڑچک يکبات ٹھ یرب ک يرےوہ جن پر ت يشکب

 |12:21|الَعذاَب األَليَم  َولَو جاَءتُھم ُكلُّ ءاَيٍة َحّتٰى َيَرُوا

 |12:21| يںل يکھجب تک دردناک عذاب نہ د يںان کے پاس آئ ياںاگرچہ سب نشان

نيا َوَمتهعٰنُھم إِلٰى حينٍ َفلَوال كاَنت َقرَيٌة ءاَمَنت َفَنَفَعھا إيٰمُنھا إاِّل َقوَم يوُنَس لَّما ءاَمنوا َكَشفنا َعنُھم َعذاَب الِخزِى فِى الَحيٰوةِ   |12:22|  الدُّ

کا  یالئے ہم نے ان سے رسوائ يمانقوم، جب ا یک يونسکام آتا ہاں  يمانتو اس کا ا یالت يمانکہ ا یبست ینہ کوئ یہوت یتو ہوئ

 |12:22| يابرتنے د يںوقت تک انہ يکاور ا ياہٹاد يںم یزندگ یک ياعذاب دن

 |12:22|أََفأَنَت ُتكِرہُ الّناَس َحّتٰى َيكونوا ُمؤِمنيَن  َولَو شاَء َربَُّك َلءاَمَن َمن فِى األَرِض ُكلُُّھم َجميًعا ۚ

تک کہ  يہاںکرو گے  یتم لوگوں کو زبردست يالے آتے تو ک يمانسب کے سب ا يںجتنے ہ يںم يناور اگر تمہارا رب چاہتا زم

 |12:22| يںمسلمان ہوجائ



ِ ۚ َوَيجَعلُ  جَس َعلَى الهذيَن ال َيعقِلوَن  َوما كاَن لَِنفٍس أَن ُتؤِمَن إاِّل بِإِذِن َّللاه  |12:122|الرِّ

 |12:122| يں،عقل نہ يںلے آئے مگر َّللا کے حکم سے اور عذاب ان پر ڈالنا ہے جنہ يمانکہ ا يںقدرت نہ یجان ک یاور کس

ُذُر َعن َقوٍم ال ُيؤِمنونَ  ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ َوما ُتغنِى الءاٰيُت َوالنُّ  |12:121| قُِل انُظروا ماذا فِى السه

 يں،نہ يمانا يںم يبجن کے نص يتےد يںکچھ نہ يںاور رسول انہ يتيںہے اور آ ياک يںم ينآسمانوں اور زم يکھوتم فرماؤ د

|12:121| 

 |12:121|َفَھل َينَتِظروَن إاِّل ِمثَل أَّياِم الهذيَن َخلَوا ِمن َقبلِِھم ۚ قُل َفانَتِظروا إِّنى َمَعُكم ِمَن الُمنَتِظريَن 

 یبھ يںلوگوں کے سے دنوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے تم فرماؤ تو انتظار کرو م يںکاہے کا انتظار ہے مگر انہ يںتو انہ

 |12:121|ہوں  يںتمہارے ساتھ انتظار م

 |12:121|ُثمه ُنَنّجى ُرُسلَنا َوالهذيَن ءاَمنوا ۚ َكٰذلَِك َحقًّا َعلَينا ُننِج الُمؤِمنيَن 

 ينا،ہے ہمارے ذمہ کرم پر حق ہے مسلمانوں کو نجات د يہیگے بات  يںوالوں کو نجات د يمانلوں اور اپھر ہم اپنے رسو

|12:121| 

 َ ِ َوٰلِكن أَعُبُد َّللاه َھا الّناُس إِن ُكنُتم فى َشكٍّ ِمن دينى َفال أَعُبُد الهذيَن َتعُبدوَن ِمن دوِن َّللاه ُت أَن أَكوَن ِمَن الُمؤِمنيَن الهذى َيَتَوفّٰىُكم ۖ َوأُِمرقُل ٰيأَيُّ

|12:121| 

تو اسے نہ پوجوں کا جسے تم َّللا کے سوا پوجتے  يںہو تو م يںشبہ م یطرف سے کس یک يند يرےاگر تم م! تم فرماؤ، اے لوگو

 |12:121|ہوں،  يںوالوں م يمانجان نکالے گا اور مجھے حکم ہے کہ ا یہو ہاں اس َّللا کو پوجتا ہوں جو تمہار

 |12:121|أَقِم َوجَھَك لِلّديِن َحنيًفا َوال َتكوَننه ِمَن الُمشِركيَن  َوأَن

 |12:121|نہ ہونا،  يںرکھ سب سے الگ ہوکر اور ہرگز شرک والوں م يدهاس يےکے ل ينکہ اپنا منہ د يہاور 

َك إِ  َك ۖ َفإِن َفَعلَت َفإِنه ِ ما ال َينَفُعَك َوال َيُضرُّ لِميَن َوال َتدُع ِمن دوِن َّللاه
ٰ
 |12:121|ًذا ِمَن الّظ



کرے تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا،  يسابھال کرسکے نہ برا، پھر اگر ا يرانہ کر جو نہ ت یبندگ یاور َّللا کے سوا اس ک

|12:121| 

ُ بُِضرٍّ َفال كاِشَف لَُه إاِّل ُهَو ۖ َوإِن ُيِردَك بَِخيٍر َفال راده لَِفضلِِه ۚ  حيُم َوإِن َيمَسسَك َّللاه ُيصيُب بِِه َمن َيشاُء ِمن ِعباِدِہ ۚ َوُهَو الَغفوُر الره

|12:121| 

بھال چاہے تو اس کے فضل  يرااس کے سوا، اور اگر ت يںٹالنے واال نہ یپہنچائے تو اس کا کوئ يفتکل یاور اگر تجھے َّللا کوئ

 |12:121|بخشنے واال مہربان ہے،  یجسے چاہے، اور وہ يںاسے پہنچا تا ہے اپنے بندوں م يںنہ یکے رد کرنے واال کوئ

ُكم ۖ َفَمِن اهَتدٰى َفإِنهما َيھَتدى لَِنفِسِه ۖ َوَمن َضله َفإِنهما َھا الّناُس َقد جاَءُكُم الَحقُّ ِمن َربِّ  |12:122|َيِضلُّ َعلَيھا ۖ َوما أَن۠ا َعلَيُكم بَِوكيٍل  قُل ٰيأَيُّ

اور جو بہکا وہ  ياوہ اپنے بھلے کو راہ پر آ ياتو جو راہ پر آ ياطرف سے حق آ یپاس تمہارے رب ک تمہارے! تم فرماؤ اے لوگو

 |12:122| يںنہ( یٰ حاکِم اعل)کڑوڑا  يںاپنے برے کو بہکا اور کچھ م

ُ ۚ َوُهَو َخيُر الٰحِكميَن  بِع ما يوحٰى إِلَيَك َواصبِر َحّتٰى َيحُكَم َّللاه  |12:122|َواته

تک کہ َّللا حکم فرمائے اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے واال ہے  يہاںہے اور صبر کرو  یہوت یچلو جو تم پر وح اور اس پر

|12:122| 

لَت ِمن لَُدن َحكيٍم َخبيٍر  حيِم الر ۚ ِكٰتٌب أُحِكَمت ءاٰيُتُه ُثمه فُصِّ حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1|طرف سے،  یحکمت والے خبردار ک يںگئ یک يلپھر تفص يںہ یھرحکمت ب يتيںآ یکتاب ہے جس ک يکا يہ

َ ۚ إِنهنى لَُكم ِمنُه َنذيٌر َوَبشيٌر   |11:1|أاَّل َتعُبدوا إاِله َّللاه

 |11:1|سنانے واال ہوں  یطرف سے ڈر اور خوش یاس ک يےتمہارے ل يںم يشکب ینہ کرو مگر َّللا ک یکہ بندگ

كُ  ّنى أَخاُف َعلَيُكم َعذاَب َيوٍم م ُثمه توبوا إِلَيِه ُيَمتِّعُكم َمٰتًعا َحَسًنا إِلٰى أََجٍل ُمَسّمًى َوُيؤِت ُكله ذى َفضٍل َفضلَُه ۖ َوإِن َتَولهوا َفإِ َوأَِن اسَتغفِروا َربه

 |11:1|َكبيٍر 



ٹھہرائے وعدہ  يکدے گا ا( اٹھانافائدہ )بہت اچھا برتنا  يںطرف توبہ کرو تمہ یمانگو پھر اس ک یکہ اپنے رب سے معاف يہاور 

تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں،  يںتو م يرووالے کو اس کا فضل پہنچائے گا اور اگر منہ پھ يلتتک اور ہر فض

|11:1| 

ِ َمرِجُعُكم ۖ َوُهَو َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر   |11:1|إِلَى َّللاه

 |11:1|طرف پھرنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر  یک یَّللا ہ يںتمہ

ُھم َيثنوَن ُصدوَرُهم لَِيسَتخفوا ِمنُه ۚ أاَل حيَن َيسَتغشوَن ثِياَبُھم َيعلَُم ما ُيِسّروَن َوما ُيعلِنوَن ۚ إِنه  دوِر أاَل إِنه  |11:1|ُه َعليٌم بِذاِت الصُّ

سنو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈهانپ  يںے پردہ کرکہ َّللا س يںہ( منہ چھپاتے)دوہرے کرتے  ينےسنو وہ اپنے س

 |11:1|بات جاننے واال ہے،  یوہ دلوں ک يشکَّللا ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے ب یاس وقت بھ يںہ يتےل

ها َوُمسَتوَدَعھا ۚ ِ ِرزقُھا َوَيعلَُم ُمسَتَقره ٍة فِى األَرِض إاِّل َعلَى َّللاه  |11:1|ُكلٌّ فى ِكٰتٍب ُمبيٍن  ۞ َوما ِمن دابه

کرم پر نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد  ٔ جس کا رزق َّللا کے ذمہ يںنہ يساا یپر چلنے واال کوئ يناور زم

 |11:1|ہے،  يںکتاب م یکرنے وال يانصاف ب يکہوگا سب کچھ ا

ٰمٰوِت َواألَرَض فى ِستهةِ  ُكم َمبعوثوَن ِمن َبعِد الَموتِ  َوُهَو الهذى َخلََق السه ُكم أَحَسُن َعَماًل ۗ َولَئِن قُلَت إِنه  أَّياٍم َوكاَن َعرُشُه َعلَى الماِء لَِيبلَُوُكم أَيُّ

 |11:1|لََيقولَنه الهذيَن َكَفروا إِن ٰهذا إاِّل ِسحٌر ُمبيٌن 

کس کا کام اچھا  يںآزمائے تم م يںپر تھا کہ تمہ یرش پاناور اس کا ع يابنا يںکو چھ دن م ينہے جس نے آسمانوں اور زم یاور وہ

مگر کھال جادو  يںتو نہ يہگے کہ  يںتم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہ يشکہے، اور اگر تم فرماؤ کہ ب

|11:1| 

ٍة َمعدوَدٍة لََيقولُنه ما َيحبُِسُه ۗ أاَل رنا َعنُھُم الَعذاَب إِلٰى أُمه  |11:2|َيوَم َيأتيِھم لَيَس َمصروًفا َعنُھم َوحاَق بِِھم ما كانوا بِِه َيسَتھِزءوَن  َولَئِن أَخه

نے روکا ہے سن لو جس دن ان پر آئے گا  يزگے کس چ يںتو ضرور کہ يںمدت تک ہٹاد یک یاور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنت

 |11:2|اڑاتے تھے  یہنس یعذاب جس ک یگا وہ يرےگھ يںنہ جائے گا، اور انہ يراان سے پھ

ُه لََيـٔوٌس َكفوٌر   |11:2|َولَئِن أََذقَنا اإلِنٰسَن ِمّنا َرحَمًة ُثمه َنَزعٰنھا ِمنُه إِنه



 |11:2|ناشکرا ہے  يدضرور وہ بڑا ناام يںل ينپھر اسے اس سے چھ يںرحمت کا مزہ د یکس یکو اپن یاور اگر ہم آدم

ُه لََفِرٌح َفخوٌر َولَئِن أََذقٰنُه َنعماَء َبعَد َضّراَء  ـٔاُت َعّنى ۚ إِنه يِّ تُه لََيقولَنه َذَهَب السه  |11:12|َمسه

 يشکب يںمجھ سے دور ہوئ ياںتو ضرور کہے گا کہ برائ یکے بعد جس اسے پہنچ يبتاس مص يںاور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ د

 |11:12|مارنے واال ہے  یوہ خوش ہونے واال بڑائ

لِٰحِت أُوٰلئَِك لَُھم َمغفَِرةٌ َوأَجٌر َكبيٌر إاِله الهذيَن َصَبر  |11:11|وا َوَعِملُوا الّصٰ

 |11:11|بخشش اور بڑا ثواب ہے،  يےان کے ل يےاور اچھے کام ک يامگر جنہوں نے صبر ک

ُ َعلٰى ُكلِّ َشءٍء  َفلََعلهَك تاِرٌك َبعَض ما يوحٰى إِلَيَك َوضائٌِق بِِه َصدُرَك أَن َيقولوا لَوال أُنِزَل َعلَيِه َكنزٌ  أَو جاَء َمَعُه َملٌَك ۚ إِنهما أَنَت َنذيٌر ۚ َوَّللاه

 |11:11|َوكيٌل 

 يںسے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہوگے اس بناء پر کہ وہ کہتے ہ يںہے اس م یطرف ہوت یتمہار یجو وح ياتو ک

پر محافظ ہے،  يزفرشتہ آتا، تم تو ڈر سنانے والے ہو اور َّللا ہر چ ینہ اترا ان کے ساتھ کوئ يوںخزانہ ک یان کے ساتھ کوئ

|11:11| 

ِ إِن ُكنُتم صٰ   |11:11|ِدقيَن أَم َيقولوَن افَترٰىُه ۖ قُل َفأتوا بَِعشِر ُسَوٍر ِمثلِِه ُمفَتَرٰيٍت َوادعوا َمِن اسَتَطعُتم ِمن دوِن َّللاه

لے آؤ اور َّللا کے سوا جو مل  يںدس سورت یہوئ یبنائ يسیتم فرماؤ کہ تم ا ،ياسے بنال یکہ انھوں نے اسے ج يںکہتے ہ يہ ياک

 |11:11|سب کو باللو اگر تم سچے ہو  يںسک

ِ َوأَن ال إِٰلَه إاِّل ُهَو ۖ َفَھل أَنُتم ُمسلِموَن   |11:11|َفإِلهم َيسَتجيبوا لَُكم َفاعلَموا أَنهما أُنِزَل بِِعلِم َّللاه

کہ اس کے  يہسے اترا ہے اور  یتو سمجھ لو کہ وہ اللہکے علم ہ يںاس بات کا جواب نہ دے سک یوہ تمہارتو اے مسلمانو اگر 

 |11:11|اب تم مانو گے  ياتو ک يںسچا معبود نہ یسوا کوئ

نيا َوزيَنَتھا ُنَوفِّ إِلَيِھم أَعٰملَُھم فيھا َوُهم فيھا ال ُيبَخسوَن   |11:11|َمن كاَن ُيريُد الَحيٰوَة الدُّ

 |11:11|گے،  يںنہ د یکم يںگے اور اس م يںان کا پورا پھل دے د يںاور آرائش چاہتا ہو ہم اس م یزندگ یک ياجو دن



 |11:11|أُوٰلئَِك الهذيَن لَيَس لَھُم فِى الءاِخَرِة إاِله الّناُر ۖ َوَحبَِط ما َصَنعوا فيھا َوٰبِطٌل ما كانوا َيعَملوَن 

جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل  يامگر آ گ اور اکارت گ يںکچھ نہ يںمآخرت  يےوہ جن کے ل يںہ يہ

 |11:11|تھے 

ِه َوَيتلوہُ شاِهٌد ِمنُه َوِمن َقبلِِه ِكٰتُب موسٰى إِماًما َوَرحَمًة ۚ أُوٰلئَِك ُيؤمِ  َنٍة ِمن َربِّ األَحزاِب َفالّناُر  نوَن بِِه ۚ َوَمن َيكفُر بِِه ِمنَ أََفَمن كاَن َعلٰى َبيِّ

ُه الَحقُّ ِمن َربَِّك َوٰلِكنه أَكَثَر الّناِس ال ُيؤِمنوَن   |11:11|َموِعُدہُ ۚ َفال َتُك فى ِمرَيٍة ِمنُه ۚ إِنه

 یک یٰ طرف سے گواہ آئے اور اس سے پہلے موس یپر ہو اور اس پر َّللا ک يلطرف سے روشن دل یوہ جو اپنے رب ک ياتو ک

تو آگ اس کا وعدہ ہے تو اے سننے  يںاور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں م يں،التے ہ يماناور رحمت وہ اس پر ا يشواکتاب پ

 |11:11|رکھتے،  يںنہ يمانا یبہت آدم يکنطرف سے ل یرب ک يرےحق ہے ت وہ يشکشک نہ ہو، ب يںتجھے کچھ اس م! والے

ِ َكِذبً  ِن افَترٰى َعلَى َّللاه ِ َعلَ َوَمن أَظلَُم ِممه ِھم ۚ أاَل لَعَنُة َّللاه ِھم َوَيقوُل األَشٰھُد ٰهُؤالِء الهذيَن َكَذبوا َعلٰى َربِّ لِميَن ا ۚ أُوٰلئَِك ُيعَرضوَن َعلٰى َربِّ
ٰ
ى الّظ

|11:12| 

 يںہ يہگے  يںگے اور گواہ کہ يںجائ يےک يشاور اس سے بڑه کر ظالم کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے اور اپنے رب کے حضور پ

 |11:12|لعنت  یجنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بوال تھا، ارے ظا لموں پر خدا ک

ِ َوَيبغوَنھا ِعَوًجا َوُهم بِالءاِخَرِة ُهم ٰكفِروَن   |11:12|الهذيَن َيُصّدوَن َعن َسبيِل َّللاه

 |11:12| يں،آخرت کے منکر ہ یاور وہ يں،چاہتے ہ یکج يںاور اس م يںراہ سے روکتے ہ یجو َّللا ک

ِ ِمن أَولِياَء ۘ ُيٰضَعُف لَُھُم الَعذاُب ۚ ما كا مَع َوما كانوا أُوٰلئَِك لَم َيكونوا ُمعِجزيَن فِى األَرِض َوما كاَن لَُھم ِمن دوِن َّللاه نوا َيسَتطيعوَن السه

 |11:12|ُيبِصروَن 

عذاب پر عذاب ہوگا وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ  يںانہ يتیحما یاور نہ َّللا سے جدا ان کے کوئ يںم ينزم يںوہ تھکانے والے نہ

 |11:12| يکھتےد

 |11:11|أُوٰلئَِك الهذيَن َخِسروا أَنفَُسھُم َوَضله َعنُھم ما كانوا َيفَتروَن 

 |11:11|جوڑتے تھے خواہ نخواہ  يںجو بات يںگئ یاور ان سے کھوئ يںڈال يںگھاٹے م يںجان یجنہوں نے اپن يںہ یوہ



 |11:11|ُھم فِى الءاِخَرِة ُهُم األَخَسروَن ال َجَرَم أَنه 

 |11:11| يںہ يںنقصان م يادہسب سے ز يںآخرت م یوہ( ضرور)

ِھم أُوٰلئَِك أَصٰحُب الَجنهِة ۖ ُهم فيھا ٰخلِدوَن  لِٰحِت َوأَخَبتوا إِلٰى َربِّ  |11:11|إِنه الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

گے،  يںرہ يشہہم يںوہ اس م يں،طرف رجوع الئے وہ جنت والے ہ یاور اپنے رب ک يےام کالئے اور اچھے ک يمانجو ا يشکب

|11:11| 

روَن  ميِع ۚ َهل َيسَتِوياِن َمَثاًل ۚ أََفال َتَذكه  |11:11|۞ َمَثُل الَفريَقيِن َكاألَعمٰى َواألََصمِّ َوالَبصيِر َوالسه

اور سنتا کيا ان دونوں حال کا ايک سا ہے تو کياتم دہيان  يکھتاا اور دوسرا داندها اور بہر يکا يسےہے ج يساکا حال ا يقدونوں فر

 |11:11|نہيں کرتے 

 |11:11|َولََقد أَرَسلنا نوًحا إِلٰى َقوِمِه إِّنى لَُكم َنذيٌر ُمبيٌن 

 |11:11|ڈر سنانے واال ہوں  يحصر يےتمہارے ل يںطرف بھيجا کہ م یقوم ک یاور بے شک ہم نے نوح کو اس ک

َ ۖ إِّنى أَخاُف َعلَيُكم َعذاَب َيوٍم أَليٍم   |11:11|أَن ال َتعُبدوا إاِله َّللاه

 |11:11|والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں  يبتمص يکتم پر ا يںم يشککو نہ پوجو، ب یکہ َّللا کے سوا کس

أِى َوما َنرٰى لَُكم َعلَينا ِمن َفضٍل َبل َفقاَل الَمَِلُ الهذيَن َكَفروا ِمن َقوِمِه ما َنرٰىَك إاِّل َبَشًرا ِمثلَنا  َبَعَك إاِله الهذيَن ُهم أَراِذلُنا باِدَى الره َوما َنرٰىَك اته

ُكم ٰكِذبيَن   |11:11|َنُظنُّ

 یکہ تمہار يکھتےد يںاور ہم نہ يںہ يکھتےد یآدم يساج یاپنے ہ يںقوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہ یتو اس ک

 يںپاتے بلکہ ہم تمہ يںنہ یبڑائ یاپنے اوپر کوئ يںنظر سے اور ہم تم م ینے سرسر ينوںہو مگر ہمارے کم ینے ک یکس یيروپ

 |11:11| يں،کرتے ہ يالجھوٹا خ

َيت َعلَيُكم أَُنلِزُمكُ  َنٍة ِمن َرّبى َوءاتٰىنى َرحَمًة ِمن ِعنِدِہ َفُعمِّ  |11:12|موها َوأَنُتم لَھا ٰكِرهوَن قاَل ٰيَقوِم أََرَءيُتم إِن ُكنُت َعلٰى َبيِّ



تو  یپر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخش يلطرف سے دل یاپنے رب ک يںبھال بتاؤ تو اگر م! قوم يریبوال اے م

 |11:12|ہو  يزاراور تم ب يںد( چپکا) يٹہم اسے تمہارے گلے چپ ياتم اس سے اندهے رہے، ک

ِھم َوٰلِكّنى أَرىٰ َوٰيَقوِم ال أَسـَٔلُُكم َعلَ  ُھم ُمٰلقوا َربِّ ِ ۚ َوما أَن۠ا بِطاِرِد الهذيَن ءاَمنوا ۚ إِنه  |11:12|ُكم َقوًما َتجَھلوَن يِه مااًل ۖ إِن أَجِرَى إاِّل َعلَى َّللاه

 يشکب يںمسلمانوں کو دور کرنے واال نہ يںپر ہے اور م یاجر تو َّللا ہ يرامانگتا م يںتم سے کچھ اس پر مال نہ يںم! اور اے قوم

 |11:12|تم کو نرے جاہل لوگ پا تا ہوں  يںم يکنل يںوہ اپنے رب سے ملنے والے ہ

روَن  ِ إِن َطَردُتُھم ۚ أََفال َتَذكه  |11:12|َوٰيَقوِم َمن َينُصُرنى ِمَن َّللاه

 |11:12| يں،نہ يانده يںتمہ ياتو کدور کروں گا،  يںانہ يںاور اے قوم مجھے َّللا سے کون بچالے گا اگر م

ِ َوال أَعلَُم الَغيَب َوال أَقوُل إِّنى َملٌَك َوال أَقوُل لِلهذيَن َتزَدرى أَعُيُنكُ  ُ أَعلَُم بِما فى َوال أَقوُل لَُكم ِعندى َخزائُِن َّللاه ُ َخيًرا ۖ َّللاه م لَن ُيؤتَِيُھُم َّللاه

لِ 
ٰ
 |11:11|ميَن أَنفُِسِھم ۖ إِّنى إًِذا لَِمَن الّظ

فرشتہ  يںکہتا ہوں کہ م يہجان جانتا ہوں اور نہ  يبغ يںکہ م يہاور نہ  يںپاس َّللا کے خزانے ہ يرےکہتا کہ م يںتم سے نہ يںاور م

ے نہ دے گا، َّللا خوب جانتا ہ یبھالئ یَّللا کوئ يںکہ ہرگز انہ يںہ یسمجھت يرحق يںنگاہ یکہتا جن کو تمہار يںنہ يںانہ يںہوں اور م

 |11:11|سے ہوں  يںظالموں م يںکروں تو ضرور م يساہے ا يںم وںجو ان کے دل

ِدقيَن   |11:11|قالوا ٰينوُح َقد ٰجَدلَتنا َفأَكَثرَت ِجٰدلَنا َفأتِنا بِما َتِعُدنا إِن ُكنَت ِمَن الّصٰ

 |11:11|وعدے دے رہے ہو اگر تم سچے ہو،  يںجھگڑے تو لے ا ٓ ؤ جس کا ہم یبولے اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہ

ُ إِن شاَء َوما أَنُتم بُِمعِجزيَن   |11:11|قاَل إِنهما َيأتيُكم بِِه َّللاه

 |11:11|بوال وہ تو َّللا تم پر الئے گا اگر چاہے اور تم تھکا نہ سکو گے 

ُ ُير ُكم َوإِلَيِه ُترَجعوَن َوال َينَفُعُكم ُنصحى إِن أََردُت أَن أَنَصَح لَُكم إِن كاَن َّللاه  |11:11|يُد أَن ُيغِوَيُكم ۚ ُهَو َربُّ

 یچاہے، وہ تمہارا رب ہے، اور اس یگمراہ یتمہارا بھال چاہوں جبکہ َّللا تمہار يںاگر م ینفع نہ دے گ يحتنص يریم يںاور تمہ

 |11:11|طرف پھرو گے  یک



 |11:11|إِجرامى َوأَن۠ا َبريٌء ِمّما ُتجِرموَن  أَم َيقولوَن افَترٰىُه ۖ قُل إِِن افَتَريُتُه َفَعلَىه 

تمہارے گناہ  يںگناہ مجھ پر ہے اور م يراہوگا تو م يانے بنال يںتم فرماؤ اگر م ياسے بنال یکہ انہوں نے اپنے ج يںکہتے ہ يہ ياک

 |11:11|سے الگ ہوں، 

ُه لَن ُيؤِمَن ِمن َقوِمَك إاِّل َمن َقد ء  |11:11|اَمَن َفال َتبَتئِس بِما كانوا َيفَعلوَن َوأوِحَى إِلٰى نوٍح أَنه

 يںالچکے تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہ يمانقوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ا یتمہار یہوئ یاور نوح کو وح

|11:11| 

ُھم ُمغَرقو  |11:11|َن َواصَنِع الفُلَك بِأَعُينِنا َوَوحيِنا َوال ُتٰخِطبنى فِى الهذيَن َظلَموا ۚ إِنه

 يںمجھ سے بات نہ کرنا وہ ضرور ڈوبائے جائ يںبناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اور ظالموں کے بارے م یاور کشت

 |11:11|گے 

 |11:12|َتسَخروَن  ماَوَيصَنُع الفُلَك َوُكلهما َمره َعلَيِه َمَِلٌ ِمن َقوِمِه َسِخروا ِمنُه ۚ قاَل إِن َتسَخروا ِمّنا َفإِّنا َنسَخُر ِمنُكم كَ 

وقت ہم  يکقوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے بوال اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ا یبناتا ہے اور جب اس ک یاور نوح کشت

 |11:12|تم ہنستے ہو  يساگے ج يںتم پر ہنس

 |11:12|َفَسوَف َتعلَموَن َمن َيأتيِه َعذاٌب ُيخزيِه َوَيِحلُّ َعلَيِه َعذاٌب ُمقيٌم 

 |11:12|رہے  يشہتو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہم

ّنوُر قُلَنا احِمل فيھا ِمن ُكلٍّ َزوَجيِن اثَنيِن َوأَهلََك إاِّل َمن َسَبَق َعلَيِه ال َمَعُه إاِّل َقليٌل َقوُل َوَمن ءاَمَن ۚ َوما ءاَمَن َحّتٰى إِذا جاَء أَمُرنا َوفاَر الته

|11:12| 

جوڑا نر و مادہ اور  يکسے ا يںسوار کرلے ہر جنس م يںم یکشت يااور تنور اُبال ہم نے فرما ياتک کہ کہ جب ہمارا حکم آ يہاں

مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے  یہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باق یجن پر بات پڑچک

|11:12| 



ِ َمج۪رٰىھا َوُمرسٰىھا ۚ إِنه َرّبى لََغفوٌر َرحيٌم  ۞  |11:11|َوقاَل ارَكبوا فيھا بِسِم َّللاه

 |11:11|رب ضرور بخشنے واال مہربان ہے،  يرام يشکسوار ہو َّللا کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ب يںاور بوال اس م

 |11:11|نوٌح ابَنُه َوكاَن فى َمعِزٍل ٰيُبَنىه ارَكب َمَعنا َوال َتُكن َمَع الٰكفِريَن َوِهَى َتجرى بِِھم فى َموٍج َكالِجباِل َونادٰى 

کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا اے  يٹےپہاڑ اور نوح نے اپنے ب يسےج يںموجوں م يسیہے ا یجارہ يےل يںانہ یاور وہ

 |11:11|بچے ہمارے ساتھ سوار ہوجا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو  يرےم

ِ إاِّل َمن َرِحَم ۚ َوحاَل َبيَنُھمَ   |11:11|ا الَموُج َفكاَن ِمَن الُمغَرقيَن قاَل َسـٔاوى إِلٰى َجَبٍل َيعِصُمنى ِمَن الماِء ۚ قاَل ال عاِصَم الَيوَم ِمن أَمِر َّللاه

مگر جس  يںبچانے واال نہ یے کوئسے بچالے گا، کہا آج َّللا کے عذاب س یہوں وہ مجھے پان يتاپناہ ل یپہاڑ ک یکس يںبوال اب م

 |11:11| يارہ گ يںتو وہ ڈوبتوں م یموج آڑے آئ يںم يچپر وہ رحم کرے اور ان کے ب

لِميَن َوقيَل ٰيأَرُض ابلَعى ماَءِك َوٰيَسماُء أَقلِعى َوغيَض الماُء َوقُِضَى األَمُر َواسَتَوت َعلَى الجوِدىِّ ۖ َوقيَل ُبعًدا لِلقَ 
ٰ
 |11:11|وِم الّظ

کوہ ِ  یاور کام تمام ہوا اور کشت ياگ ياخشک کرد یتھم جا اور پان! نگل لے اور اے آسمان یاپنا پان! ينکہ اے زم ياگ يااور حکم فرما

 |11:11|کہ دور ہوں بے انصاف لوگ،  ياگ يااور فرما یپر ٹھہر یجود

ُه َفقاَل َربِّ إِنه ابنى ِمن أَهلى َوإِنه َوعَدكَ   |11:11|الَحقُّ َوأَنَت أَحَكُم الٰحِكميَن  َونادٰى نوٌح َربه

وعدہ سچا ہے اور تو  يرات يشکگھر واال ہے اور ب يراتو م یبھ يٹاب يرارب م يرےاے م یاور نوح نے اپنے رب کو پکارا عرض ک

 |11:11|سب سے بڑا حکم واال 

ُه َعَمٌل َغيُر ٰصلٍِح ۖ فَ  ُه لَيَس ِمن أَهلَِك ۖ إِنه  |11:11|ال َتسـَٔلِن ما لَيَس لََك بِِه ِعلٌم ۖ إِّنى أَِعُظَك أَن َتكوَن ِمَن الٰجِھليَن قاَل ٰينوُح إِنه

تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم  يں،اس کے کام بڑے ناالئق ہ يشکب يںنہ يںگھر والوں م يرےوہ ت! اے نوح يافرما

 |11:11|فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن،  يحتتجھے نص يںم يںنہ

 |11:11|قاَل َربِّ إِّنى أَعوُذ بَِك أَن أَسـَٔلََك ما لَيَس لى بِِه ِعلٌم ۖ َوإاِّل َتغفِر لى َوَترَحمنى أَُكن ِمَن الٰخِسريَن 



اور اگر تو مجھے نہ  يں،مانگوں جس کا مجھے علم نہ يزپناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چ يریت يںم يرےاے رب م یعرض ک

 |11:11|کار ہوجاؤں،  ياںز يںبخشے اور رحم نہ کرے تو م

ُھم مِ  ُعُھم ُثمه َيَمسُّ ن َمَعَك ۚ َوأَُمٌم َسُنَمتِّ  |11:12|ّنا َعذاٌب أَليٌم قيَل ٰينوُح اهبِط بَِسٰلٍم ِمّنا َوَبَرٰكٍت َعلَيَك َوَعلٰى أَُمٍم ِممه

ساتھ کے کچھ گروہوں  يرےاور ت يںطرف سے سالم اور برکتوں کےساتھ جو تجھ پر ہ یمارسے اتر ہ یکشت! اے نوح ياگ يافرما

 |11:12|طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا  یہمار يںگے پھر انہ يںبرتنے د ياہم دن يںجنہ يںپر اور کچھ گروہ ہ

قيَن  تِلَك ِمن أَنباِء الَغيِب نوحيھا إِلَيَك ۖ ما ُكنَت َتعلَُمھا أَنَت َوال َقوُمكَ   |11:12|ِمن َقبِل ٰهذا ۖ َفاصبِر ۖ إِنه الٰعقَِبَة لِلُمته

 يشکقوم اس سے پہلے، تو صبر کرو ب ینہ تم جانتے تھے نہ تمہار يںانہ يںکرتے ہ یطرف وح یہم تمہار يںخبر یک يبغ يہ

 |11:12|کا  يزگاروںبھال انجام پرہ

َ ما لَُكم ِمن إِٰلٍه َغيُرہُ ۖ إِن أَنُتم إاِّل ُمفَتروَن  َوإِلٰى عاٍد أَخاُهم هوًدا ۚ قاَل ٰيَقوِم اعُبُدوا  |11:12|َّللاه

 یتم تو بڑے مفتر يں،معبود نہ یَّللا کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئ! قوم يریطرف ان کے ہم قوم ہود کو کہا اے م یاور عاد ک

 |11:12|ہو ( بالکل جھوٹے الزام عائد کرنے والے)

 |11:11|م َعلَيِه أَجًرا ۖ إِن أَجِرَى إاِّل َعلَى الهذى َفَطَرنى ۚ أََفال َتعقِلوَن ٰيَقوِم ال أَسـَٔلُكُ 

عقل  يںتمہ ياتو ک ياک يداکے ذمہ ہے جس نے مجھے پ یتو اس یمزدور يریمانگتا، م يںاس پر تم سے کچھ اجرت نہ يںم! اے قوم

 |11:11| يںنہ

ُكم ُثمه توبوا  تُِكم َوال َتَتَولهوا ُمجِرميَن َوٰيَقوِم اسَتغفِروا َربه ًة إِلٰى قُوه ماَء َعلَيُكم ِمدراًرا َوَيِزدُكم قُوه  |11:11|إِلَيِه ُيرِسِل السه

قوت  یجتن يںگا، اور تم م يجےبھ یطرف رجوع الؤ تم پر زور کا پان یچاہو پھر اس ک یقوم اپنے رب سے معاف يریاور اے م

 |11:11|نہ کرو  یے ہوئے روگرداندے گا اور جرم کرت يادہہے اس سے ز

َنٍة َوما َنحُن بِتاِركى ءالَِھتِنا َعن َقولَِك َوما َنحُن لََك بُِمؤِمنيَن   |11:11|قالوا ٰيھوُد ما ِجئَتنا بَِبيِّ



نہ  يںتمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہ یلے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خال يلدل یبولے اے ہود تم کوئ

 |11:11| يں،الئ يقينبات پر  یتمہار

َ َواشَھدوا أَّنى َبريٌء ِمّما ُتشِركوَن   |11:11|إِن َنقوُل إاِله اعَترٰىَك َبعُض ءالَِھتِنا بِسوٍء ۗ قاَل إِّنى أُشِھُد َّللاه

ا ہوں اور تم سب گواہ ہوجاؤ َّللا کو گواہ کرت يںکہا م یپہنچ( پکڑ)جھپٹ  یبر يںتمہ یخدا ک یکہ ہمارے کس يںکہتے ہ يہیہم تو 

 |11:11|ٹھہراتے ہو،  يکتم َّللا کے سوا اس کا شر يںہوں ان سب سے جنہ يزارب يںکہ م

 |11:11|ِمن دونِِه ۖ َفكيدونى َجميًعا ُثمه ال ُتنِظروِن 

 |11:11|برا چاہو پھر مجھے مہلت نہ دو  يراتم سب مل کر م

ِ َرّبى  لُت َعلَى َّللاه ٍة إاِّل ُهَو ءاِخٌذ بِناِصَيتِھا ۚ إِنه َرّبى َعلٰى ِصٰرٍط ُمسَتقيٍم إِّنى َتَوكه ُكم ۚ ما ِمن دابه  |11:11|َوَربِّ

نہ ہو  يںقدرت م ٔ اس کے قبضہ یچوٹ یجس ک يںچلنے واال نہ یرب ہے اور تمہارا رب، کوئ يراجو م يانے َّللا پر بھروسہ ک يںم

 |11:11|راستہ پر ملتا ہے،  يدهےرب س يرام يشکب

 |11:11|نه َرّبى َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َحفيٌظ َفإِن َتَولهوا َفَقد أَبلَغُتُكم ما أُرِسلُت بِِه إِلَيُكم ۚ َوَيسَتخلُِف َرّبى َقوًما َغيَرُكم َوال َتُضّروَنُه َشيـًٔا ۚ إِ 

جگہ اوروں کو لے آئے گا  یرب تمہار ايراور م ياگ يجاطرف لے کر بھ یپہنچا چکا جو تمہار يںتمہ يںتو م يروپھر اگر تم منہ پھ

 |11:11|رب ہر شے پر نگہبان ہے  يرام يشکاور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے ب

يٰنُھم ِمن َعذاٍب َغليٍظ  ينا هوًدا َوالهذيَن ءاَمنوا َمَعُه بَِرحَمٍة ِمّنا َوَنجه  |11:12|َولَّما جاَء أَمُرنا َنجه

سخت عذاب سے نجات  يںاور انہ يارحمت فرما کر بچال یاور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنہم نے ہود  يااور جب ہمارا حکم آ

 |11:12| ی،د

َبعوا أَمَر ُكلِّ َجّباٍر َعنيٍد  ِھم َوَعَصوا ُرُسلَُه َواته  |11:12|َوتِلَك عاٌد ۖ َجَحدوا بِـٔاٰيِت َربِّ

اور ہر بڑے سرکش ہٹ دهرم کے  یک ینافرمان یکے رسولوں کسے منکر ہوئے اور اس  يتوںآ یکہ اپنے رب ک يںعاد ہ يہاور 

 |11:12|کہنے پر چلے، 



ُھم ۗ أاَل ُبعًدا لِعاٍد َقوِم هوٍد  نيا لَعَنًة َوَيوَم القِٰيَمِة ۗ أاَل إِنه عاًدا َكَفروا َربه  |11:12|َوأُتبِعوا فى ٰهِذِہ الدُّ

عاد اپنے رب سے منکر ہوئے، ارے دور ہوں عاد  يشکب! کے دن، سن لو يامتلعنت اور ق يںم يااس دن یلگ يچھےاور ان کے پ

 |11:12|قوم،  یہود ک

َ ما لَُكم ِمن إِٰلٍه َغيُرہُ ۖ ُهَو أَنَشأَُكم ِمَن األَرِض وَ  يِه ۚ إِنه اسَتعَمَرُكم فيھا َفاسَتغفِروہُ ُثمه توبوا إِلَ ۞ َوإِلٰى َثموَد أَخاُهم ٰصلًِحا ۚ قاَل ٰيَقوِم اعُبُدوا َّللاه

 |11:11|َرّبى َقريٌب ُمجيٌب 

 يںاس نے تمہ يںمعبود نہ یقوم َّللا کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئ يریطرف ان کے ہم قوم صا لح کو کہا اے م یاور ثمود ک

ے دعا ہ يبرب قر يرام يشکطرف رجوع الؤ، ب یچاہو پھر اس ک یتو اس سے معاف يابسا يںتمہ يںاور اس م ياک يداپ يںم ينزم

 |11:11|سننے واال، 

نا لَفى َشكٍّ ِمّما تَ  ا َقبَل ٰهذا ۖ أََتنھٰىنا أَن َنعُبَد ما َيعُبُد ءاباُؤنا َوإِنه  |11:11|دعونا إِلَيِه ُمريٍب قالوا ٰيٰصلُِح َقد ُكنَت فينا َمرُجّوً

ے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے اس س يںتم ہم ياہونہار معلوم ہوتے تھے ک يںاس سے پہلے تو تم ہم م! بولے اے صا لح

 يں،ہ يںبڑے دهوکا ڈالنے والے شک م يکبالتے ہو ہم اس سے ا يںطرف ہم یجس بات ک يشکاور ب يںمعبودوں کو پوج

|11:11| 

ِ إِ  َنٍة ِمن َرّبى َوءاتٰىنى ِمنُه َرحَمًة َفَمن َينُصُرنى ِمَن َّللاه  |11:11|ن َعَصيُتُه ۖ َفما َتزيدوَننى َغيَر َتخسيٍر قاَل ٰيَقوِم أََرَءيُتم إِن ُكنُت َعلٰى َبيِّ

پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت  يلطرف سے روشن دل یاپنے رب ک يںبھال بتاؤ تو اگر م! قوم يریبوال اے م

کروں تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑهاؤ گے  ینافرمان یاس ک يںتو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر م یبخش

|11:11| 

ِ َوال َتَمّسوها بِسوٍء َفَيأُخَذُكم َعذاٌب َقريبٌ  ِ لَُكم ءاَيًة َفَذروها َتأُكل فى أَرِض َّللاه  |11:11| َوٰيَقوِم ٰهِذِہ ناَقُة َّللاه

طرح ہاتھ نہ  یکھائے اور اسے بر يںم ينزم یکہ َّللا ک تو اسے چھوڑ دو ینشان يےَّللا کا ناقہ ہے تمہارے ل يہ! قوم يریاور اے م

 |11:11|عذاب پہنچے گا  يکلگانا کہ تم کو نزد

 |11:11|َفَعَقروها َفقاَل َتَمتهعوا فى داِرُكم َثٰلَثَة أَّياٍم ۖ ٰذلَِك َوعٌد َغيُر َمكذوٍب 



وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ  يہ( فائدہ اٹھالو)ن اور برت لو د ينت يںتو صا لح نے کہا اپنے گھرو ں م يںکاٹ يںکونچ یتو انہوں نے اس ک

 |11:11|ہوگا 

ينا ٰصلًِحا َوالهذيَن ءاَمنوا َمَعُه بَِرحَمٍة ِمّنا َوِمن ِخزِى َيوِمئٍِذ ۗ إِنه َربهَك ُهَو ال  |11:11|َقِوىُّ الَعزيُز َفلَّما جاَء أَمُرنا َنجه

سے،  یرسوائ یاور اس دن ک يارحمت فرماکر بچال یساتھ کے مسلمانوں کو اپن ہم نے صا لح اور اس کے ياپھر جب ہمارا حکم آ

 |11:11|عزت واال ہے،  یتمہارا رب قوم يشکب

يَحُة َفأَصَبحوا فى ِدٰيِرِهم ٰجثِميَن   |11:11|َوأََخَذ الهذيَن َظلَُموا الصه

 |11:11|گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے،  يںتو صبح اپنے گھروں م يااور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ ل

ُھم ۗ أاَل ُبعًدا لَِثموَد   |11:12|َكأَن لَم َيغَنوا فيھا ۗ أاَل إِنه َثموَد۟ا َكَفروا َربه

 |11:12|ثمود اپنے رب سے منکر ہوئے ارے لعنت ہو ثمود پر،  يشکب! نہ تھے، سن لو یبسے ہ يہاں یکبھ ياگو

 |11:12|بِالُبشرٰى قالوا َسٰلًما ۖ قاَل َسٰلٌم ۖ َفما لَبَِث أَن جاَء بِِعجٍل َحنيٍذ  َولََقد جاَءت ُرُسلُنا إِبٰرهيمَ 

بچھڑا بھنا لے  يککہ ا ینہ ک يرکے پاس مژدہ لے کر آئے بولے سالم کہا کہا سالم پھر کچھ د يمہمارے فرشتے ابراہ يشکاور ب

 |11:12|آئے 

 |11:12|َنِكَرُهم َوأَوَجَس ِمنُھم خيَفًة ۚ قالوا ال َتَخف إِّنا أُرِسلنا إِلٰى َقوِم لوٍط َفلَّما َرءا أَيِدَيُھم ال َتِصُل إِلَيِه 

ان سے ڈرنے لگا، بولے  يںم یج یہ یسمجھا اور ج یپہنچتے ان کو اوپر يںطرف نہ یکہ ان کے ہاتھ کھانے ک يکھاپھر جب د

 |11:12| يں،گئے ہ يجےطرف بھ یہم قوم لوط ک يںنہ يےڈر

 |11:11|أَُتُه قائَِمٌة َفَضِحَكت َفَبشهرٰنھا بِإِسٰحَق َوِمن َوراِء إِسٰحَق َيعقوَب َوامرَ 

 یک يعقوب يچھےاور اسحاق کے پ ید یخوشخبر یتو ہم نے اسے اسحاق ک یوہ ہنسنے لگ یتھ یکھڑ یب یب یاور اس ک

|11:11| 



 |11:11|إِنه ٰهذا لََشءٌء َعجيٌب قالَت ٰيَويلَتٰى َءأَلُِد َوأَن۠ا َعجوٌز َوٰهذا َبعلى َشيًخا ۖ 

بات ہے،  یتو اچنبھے ک يہ يشکشوہر بوڑهے ب يرےم يںہ يہہوں اور  یبوڑه يںبچہ ہوگا اور م يرےم ياک یہائے خراب یبول

|11:11| 

ُه َحميدٌ  ِ َوَبَرٰكُتُه َعلَيُكم أَهَل الَبيِت ۚ إِنه ِ ۖ َرحَمُت َّللاه  |11:11|َمجيٌد  قالوا أََتعَجبيَن ِمن أَمِر َّللاه

 يوںہے سب خوب یوہ يشکب! تم پر اس گھر والو يںبرکت یرحمت اور اس ک یہو َّللا ک یَّللا کے کام کا اچنبھا کرت يافرشتے بولے ک

 |11:11|واال عزت واال، 

وُع َوجاَءتُه الُبشرٰى ُيٰجِدلُنا فى َقوِم لوٍط   |11:11|َفلَّما َذَهَب َعن إِبٰرهيَم الره

 |11:11|جھگڑنے لگا،  يںہم سے قوم لوط کے بارے م یمل یکا خوف زائل ہوا اور اسے خوشخبر يمہپھر جب ابرا

ہٌ ُمنيٌب   |11:11|إِنه إِبٰرهيَم لََحليٌم أَّوٰ

 |11:11|کرنے واال رجوع کرنے واال ہے  يںتحمل واال بہت آہ يمابراہ يشکب

ُه َقد جاَء أَمُر رَ  ُھم ءاتيِھم َعذاٌب َغيُر َمردوٍد ٰيإِبٰرهيُم أَعِرض َعن ٰهذا ۖ إِنه َك ۖ َوإِنه  |11:11|بِّ

نہ جائے گا،  يراان پر عذاب آنے واال ہے کہ پھ يشکرب کا حکم آچکا اور ب يرےت يشکنہ پڑ ب يںم يالاس خ يماے ابراہ

|11:11| 

 |11:11| َولَّما جاَءت ُرُسلُنا لوًطا سءَء بِِھم َوضاَق بِِھم َذرًعا َوقاَل ٰهذا َيوٌم َعصيبٌ 

کا دن ہے  یسخت یبڑ يہہمارے فرشتے آئے اسے ان کا غم ہوا او ر ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بوال  يہاںاور جب لوط کے 

|11:11| 

ـٔاِت ۚ قاَل ٰيَقوِم ٰهُؤالِء َبناتى ُهنه أَطَھُر لَكُ  يِّ َ َوال ُتخزوِن فى َضيفى ۖ أَلَيَس م ۖ فَ َوجاَءہُ َقوُمُه ُيھَرعوَن إِلَيِه َوِمن َقبُل كانوا َيعَملوَن السه قُوا َّللاه اته

 |11:12|ِمنُكم َرُجٌل َرشيٌد 



 يٹياںب یقوم ک يریم يہ! کہا اے قوم یتھ یعادت پڑ یسے برے کاموں ک یآگے ہ يںور انہ ی،آئ یقوم دوڑت یاور اس کے پاس ک

چلن  يکن یبھ یآدم يکا يںتم م يارسوا نہ کرو، ک يںمہمانوں م يرےتو َّللا سے ڈرو اور مجھے م يںہ یستھر يےتمہارے ل يہ يںہ

 |11:12| يں،نہ

 |11:12|قالوا لََقد َعلِمَت ما لَنا فى َبناتَِك ِمن َحقٍّ َوإِنهَك لََتعلَُم ما ُنريُد 

 خواہش ہے، یاور تم ضرور جانتے ہو جو ہمار يںحق نہ یہمارا کوئ يںم يٹيوںب یقوم ک یمعلوم ہے کہ تمہار يںبولے تمہ

|11:12| 

ًة أَو ءاوى إِلٰى ُركٍن َشديٍد   |11:22|قاَل لَو أَنه لى بُِكم قُوه

 |11:22| يتاپناہ ل یمضبوط پائے ک یکس يامجھے تمہارے مقابل زور ہوتا ! بولے اے کاش

َيلَتفِت ِمنُكم أََحٌد إاِله امَرأََتَك ۖ إِنهُه ُمصيُبھا ما أَصاَبُھم ۚ إِنه َموِعَدُهُم قالوا ٰيلوُط إِّنا ُرُسُل َربَِّك لَن َيِصلوا إِلَيَك ۖ َفأَسِر بِأَهلَِك بِقِطٍع ِمَن الهيِل َوال 

بُح بَِقريٍب  بُح ۚ أَلَيَس الصُّ  |11:21|الصُّ

پہنچ سکتے تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ  يںوہ تم تک نہ يںہوئے ہ يجےفرشتے بولے اے لوط ہم تمہارے رب کے بھ

ان کا  يشکپہنچے گا ب يںپہنچنا ہے جو انہ یوہ یعورت کے اسے بھ یسوائے تمہار يکھےکر نہ د يرپھ يٹھپ یکوئ يںاور تم م

 |11:21| يں،نہ يبصبح قر ياوعدہ صبح کے وقت کا ہے ک

 |11:21|أَمَطرنا َعلَيھا ِحجاَرًة ِمن ِسّجيٍل َمنضوٍد َفلَّما جاَء أَمُرنا َجَعلنا ٰعلَِيھا سافِلَھا وَ 

 |11:21|اور اس پر کنکر کے پتھر لگا تار برسائے،  ياکرد يچاکے اوپر کو اس کا ن یہم نے اس بست ياپھر جب ہمارا حکم آ

لِميَن بَِبعيٍد 
ٰ
َمًة ِعنَد َربَِّك ۖ َوما ِهَى ِمَن الّظ  |11:21|ُمَسوه

 |11:21| يںاور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہ يںرب کے پاس ہ رےيہوئے ت يےجو نشان ک

َ ما لَُكم ِمن إِٰلٍه َغيُرہُ ۖ َوال َتنقُُصوا الِمكياَل َوا لميزاَن ۚ إِّنى أَرٰىُكم بَِخيٍر َوإِّنى أَخاُف َعلَيُكم ۞ َوإِلٰى َمدَيَن أَخاُهم ُشَعيًبا ۚ قاَل ٰيَقوِم اعُبُدوا َّللاه

 |11:21|حيٍط َعذاَب َيوٍم مُ 



 يںاور ناپ اور تول م يںمعبود نہ یقوم َّللا کو پوجو اس کے سوا کوئ يریکو کہا اے م يبطرف ان کے ہم قوم شع یک يناور مد

 |11:21|والے دن کا عذاب کا ڈر ہے  ينےل يرہوں اور مجھے تم پر گھ يکھتاآسودہ حال د يںتمہ يںم يشکنہ کرو ب یکم

 |11:21|َل َوالميزاَن بِالقِسِط ۖ َوال َتبَخُسوا الّناَس أَشياَءُهم َوال َتعَثوا فِى األَرِض ُمفِسديَن َوٰيَقوِم أَوفُوا الِمكيا

فساد مچاتے  يںم ينگھٹا کر نہ دو اور زم يزيںچ یکرو اور لوگوں کو ان ک یقوم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پور يریاور اے م

 |11:21|نہ پھرو، 

 ِ  |11:21|َخيٌر لَُكم إِن ُكنُتم ُمؤِمنيَن ۚ َوما أَن۠ا َعلَيُكم بَِحفيٍظ َبقِيهُت َّللاه

 |11:21| يںکچھ تم پر نگہبان نہ يںہو اور م يقين يںبہتر ہے اگر تمہ يےجو بچ رہے وہ تمہارے ل ياَّللا کا د

شيُد  قالوا ٰيُشَعيُب أََصلٰوُتَك َتأُمُرَك أَن َنتُرَك ما َيعُبُد ءاباُؤنا أَو أَن َنفَعلَ   |11:21|فى أَمٰولِنا ما َنٰشُؤ۟ا ۖ إِنهَك أَلَنَت الَحليُم الره

 يںجو چا ہ يںاپنے مال م يا يںہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ د يتیحکم د يہ يںنماز تمہ یتمہار ياک! يببولے اے شع

 |11:21|چلن ہو،  يکبڑے عقلمند ن يںتمہ یہاں ج يںنہ کر

َنٍة ِمن َرّبى َوَرَزَقنى ِمنُه ِرزًقا َحَسًنا ۚ َوما أُريُد أَن أُخالَِفُكم إِلٰى ما أَنھٰىُكمقاَل ٰيَقوِم أَ  َعنُه ۚ إِن أُريُد إاِله اإلِصٰلَح َما  َرَءيُتم إِن ُكنُت َعلٰى َبيِّ

لُت َوإِلَيِه أُنيُب  ِ ۚ َعلَيِه َتَوكه  |11:22|اسَتَطعُت ۚ َوما َتوفيقى إاِّل بِاّلِله

 یپر ہوں او راس نے مجھے اپنے پاس سے اچھ يلروشن دل يکطرف سے ا یاپنے رب ک يںقوم بھال بتاؤ تو اگر م يریا اے مکہ

تو جہاں تک بنے  يںمنع کرتا ہوں آپ اس کے خالف کرنے لگوں م يںچاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہ يںنہ يںاور م ید یروز

طرف رجوع ہوتا ہوں،  یک یاور اس ياپر بھروسہ ک ینے اس يںطرف سے ہے، م یک یہ َّللا يقتوف يریچاہتا ہوں، اور م یسنوارنا ہ

|11:22| 

ُكم ِشقاقى أَن ُيصيَبُكم ِمثُل ما أَصاَب َقوَم نوٍح أَو َقوَم هوٍد أَو َقوَم ٰصلٍِح ۚ َوما َقوُم لوٍط   |11:22|ِمنُكم بَِبعيٍد َوٰيَقوِم ال َيجِرَمنه

قوم پر، اور  یصا لح ک ياقوم  یہود ک ياقوم  ینہ کموادے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح ک يہ ضد يریم يںقوم تمہ يریاور اے م

 |11:22| يںقوم تو کچھ تم سے دور نہ یلوط ک

ُكم ُثمه توبوا إِلَيِه ۚ إِنه َرّبى َرحيٌم َودوٌد   |11:22|َواسَتغفِروا َربه



 |11:22|رب مہربان محبت واال ہے،  يرام يشکبطرف رجوع الؤ،  یچاہو پھر اس ک یاور اپنے رب سے معاف

 |11:21|ينا بَِعزيٍز قالوا ٰيُشَعيُب ما َنفَقُه َكثيًرا ِمّما َتقوُل َوإِّنا لََنرٰىَك فينا َضعيًفا ۖ َولَوال َرهُطَك لََرَجمٰنَك ۖ َوما أَنَت َعلَ 

اور اگر  يںہ يکھتےکمزور د يںاپنے م يںہم تمہ يشکاور ب يںبات یبہت س یتمہار يںآت يںنہ يںسمجھ م یہمار! يببولے اے شع

 |11:21| يں،عزت نہ يںتمہ يںنگاہ م یہوتا اور کچھ ہمار ياپتھراؤ کرد يںتمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہ

ا ۖ إِنه َرّبى بِما  َخذُتموہُ َوراَءُكم ِظھِرّيً ِ َواته  |11:21|َتعَملوَن ُمحيٌط قاَل ٰيَقوِم أََرهطى أََعزُّ َعلَيُكم ِمَن َّللاه

جو کچھ تم  يشکڈال رکھا ب يچھےکے پ يٹھپ یہے اور اسے تم نے اپن يادہکنبہ کا دباؤ َّللا سے ز يرےتم پر م ياقوم ک يریکہا اے م

 |11:21|ہے،  يںرب کے بس م يرےکرتے ہو سب م

 |11:21|أتيِه َعذاٌب ُيخزيِه َوَمن ُهَو ٰكِذٌب ۖ َوارَتقِبوا إِّنى َمَعُكم َرقيٌب َوٰيَقوِم اعَملوا َعلٰى َمكاَنتُِكم إِّنى ٰعِمٌل ۖ َسوَف َتعلَموَن َمن يَ 

اپنا کام کرتا ہوں، اب جاننا چاہتے ہو کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے  يںجا ؤ م يےجگہ اپنا کام ک یاور اے قوم تم اپن

 |11:21|ہوں،  يںھ انتظار متمہارے سات یبھ يںگا اور کون جھوٹا ہے، اور انتظار کرو م

يَحُة َفأَ  ينا ُشَعيًبا َوالهذيَن ءاَمنوا َمَعُه بَِرحَمٍة ِمّنا َوأََخَذِت الهذيَن َظلَُموا الصه  |11:21|صَبحوا فى ِدٰيِرِهم ٰجثِميَن َولَّما جاَء أَمُرنا َنجه

 يااور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ ل ياحمت فرماکر بچالر یاور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپن يبہم نے شع يااور جب ہمارا حکم آ

 |11:21|گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے،  يںتو صبح اپنے گھروں م

 |11:21|َكأَن لَم َيغَنوا فيھا ۗ أاَل ُبعًدا لَِمدَيَن َكما َبِعَدت َثموُد 

 |11:21|دور ہوئے ثمود  يسےج يننہ تھے، ارے ُدور ہوں مد یوہاں بسے ہ یکبھ ياگو

 |11:21|َولََقد أَرَسلنا موسٰى بِـٔاٰيتِنا َوُسلٰطٍن ُمبيٍن 

 |11:21|غلبے کے ساتھ،  يحاور صر يتوںآ یکو اپن یٰ ہم نے موس يشکاور ب



َبعوا أَمَر فِرَعوَن ۖ َوما أَمُر فِرَعوَن بَِرشيٍد  ۟يِه َفاته  |11:21|إِلٰى فِرَعوَن َوَمََلِ

 |11:21|کا نہ تھا  یتو وہ فرعون کے کہنے پر چلے اور فرعون کا کام راست جايطرف بھ یک يوںفرعون اور ا س کے دربار

 |11:22|َيقُدُم َقوَمُه َيوَم القِٰيَمِة َفأَوَرَدُهُم الّناَر ۖ َوبِئَس الِورُد الَموروُد 

 |11:22|ا، برا گھاٹ اترنے ک یہ ياال اتارے گا اور و ہ ک يںدوزخ م يںکے دن تو انہ يامتقوم کے آگے ہوگا ق یاپن

فُد الَمرفوُد   |11:22|َوأُتبِعوا فى ٰهِذِہ لَعَنًة َوَيوَم القِٰيَمِة ۚ بِئَس الرِّ

 |11:22|مال،  يںبرا انعام جو انہ یہ ياکے دن ک يامتلعنت اور ق يںاس جہان م یپڑ يچھےاور ان کے پ

ُه َعلَيَك ۖ ِمنھا قائٌِم َوَحصيٌد   |11:122|ٰذلَِك ِمن أَنباِء القُرٰى َنقُصُّ

 |11:122| یکٹ گئ یہے اور کوئ یکھڑ یکوئ يںان م يںسناتے ہ يںکہ ہم تمہ يںہ يںخبر یک يوںبست يہ

ِ ِمن َشءٍء لَّما  َك ۖ َوما زادوُهمَوما َظلَمٰنُھم َوٰلِكن َظلَموا أَنفَُسُھم ۖ َفما أَغَنت َعنُھم ءالَِھُتُھُم الهتى َيدعوَن ِمن دوِن َّللاه َغيَر َتتبيٍب  جاَء أَمُر َربِّ

|11:121| 

َّللا کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے جب  يںتو ان کے معبود جنہ ياخود انہوں نے اپنا برا ک يااور ہم نے ان پر ظلم نہ ک

 |11:121|ہالک کے سوا کچھ نہ بڑها،  يںاور ان سے انہ ياتمہارے رب کا حکم آ

 |11:121|القُرٰى َوِهَى ٰظلَِمٌة ۚ إِنه أَخَذہُ أَليٌم َشديٌد َوَكٰذلَِك أَخُذ َربَِّك إِذا أََخَذ 

 |11:121|ہے  یپکڑ دردناک کّر  یاس ک يشککو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، ب يوںجب بست یرب ک يرےپکڑ ہے ت یہ يسیاور ا

 |11:121|ُس َوٰذلَِك َيوٌم َمشھوٌد إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة لَِمن خاَف َعذاَب الءاِخَرِة ۚ ٰذلَِك َيوٌم َمجموٌع لَُه الّنا

سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن  يںجو آخرت کے عذاب سے ڈرے وہ دن ہے جس م يےہے اس کے ل ینشان يںاس م يشکب

 |11:121|کا ہے  یحاضر



ُرہُ إاِّل أِلََجٍل َمعدوٍد   |11:121|َوما ُنَؤخِّ

 |11:121| يئےل مدت کے یہوئ یگن يکہٹاتے مگر ا يںنہ يچھےاور ہم اسے پ

 |11:121|َيوَم َيأِت ال َتَكلهُم َنفٌس إاِّل بِإِذنِِه ۚ َفِمنُھم َشقِىٌّ َوَسعيٌد 

 |11:121| يبخوش نص یبدبخت ہے اور کوئ یکوئ يںبے حکم خدا بات نہ کرے گا تو ان م یجب وہ دن آئے گا کوئ

ا الهذيَن َشقوا َففِى الّناِر لَھُم فيھا َزفيٌر َوشَ   |11:121|ھيٌق َفأَمه

 |11:121|گے  ينکيںطرح ر یوہ اس گدهے ک يںہ يںوہ تو دوزخ م يںتو وہ جو بدبخت ہ

َك َفّعاٌل لِما ُيريُد  َك ۚ إِنه َربه ٰمٰوُت َواألَرُض إاِّل ما شاَء َربُّ  |11:121|ٰخلِديَن فيھا ما داَمِت السه

تمہارا رب جب جو چاہے کرے،  يشکمگر جتنا تمہارے رب نے چاہا ب يںرہ ينگے جب تک آسمان و زم يںرہ يںوہ اس م

|11:121| 

َك ۖ َعطاًء َغيرَ  ٰمٰوُت َواألَرُض إاِّل ما شاَء َربُّ ِة ٰخلِديَن فيھا ما داَمِت السه ا الهذيَن ُسِعدوا َففِى الَجنه  |11:122| َمجذوٍذ ۞ َوأَمه

 يہمگر جتنا تمہارے رب نے چاہا  ينگے جب تک آسمان و زم يںرہ يںاس م يشہہم يںہ يںہوئے وہ جنت م يباور وہ جو خوش نص

 |11:122| ی،ختم نہ ہوگ یبخشش ہے کبھ

 |11:122|َبُھم َغيَر َمنقوٍص َفال َتُك فى ِمرَيٍة ِمّما َيعُبُد ٰهُؤالِء ۚ ما َيعُبدوَن إاِّل َكما َيعُبُد ءاباُؤُهم ِمن َقبُل ۚ َوإِّنا لَُمَوفّوُهم َنصي

پہلے ان کے باپ دادا  يساج يںپوجتے ہ یہ يساو يہ يںکافر پوجتے ہ يہ يسےنہ پڑ اس سے ج يںدهوکا م! اے سننے والے تو

 |11:122| ی،نہ ہوگ یکم يںگے جس م يرديںپورا پھ يںہم ان کا حصہ انہ يشکپوجتے تھے اور ب

ُھم لَفى َشكٍّ ِمنُه ُمريٍب َولََقد ءاَتينا موَسى الِكٰتَب َفاخُتلَِف فيِه ۚ َولَوال َكلَِمٌة سَ   |11:112|َبَقت ِمن َربَِّك لَقُِضَى َبيَنُھم ۚ َوإِنه



ان کا  یتو جبھ یہوت یبات پہلے نہ ہوچک يکا یاگر تمہارے رب ک یپھوٹ پڑگئ يںتو اس م یکو کتاب د یٰ ہم نے موس يشکاور ب

 |11:112| يںہ يںطرف سے دهوکا ڈالنے والے شک م یوہ اس ک يشکجاتا اور ب ياکرد يصلہف

ُه بِما َيعَملوَن َخبيٌر  ُھم َربَُّك أَعٰملَُھم ۚ إِنه  |11:111|َوإِنه ُكاّلً لَّما لَُيَوفَِّينه

 |11:111|خبر ہے،  یکو تمہارا رب اس کا عمل پورا بھردے گا اسے ان کے کا موں ک يکا يکا يںجتنے ہ يشکاور ب

ُه بِما َتعَملوَن َبصيٌر َفاسَتقِم كَ   |11:111|ما أُِمرَت َوَمن تاَب َمَعَك َوال َتطَغوا ۚ إِنه

 يکھوہ تمہارے کام د يشکنہ کرو ب یسرکش! ہے اور اے لوگو ياحکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجوع ال يںتمہ يساتو قائم رہو ج

 |11:111|رہا ہے، 

ِ ِمن أَولِياَء ُثمه ال ُتنَصروَن َوال َترَكنوا إِلَى الهذيَن َظلَموا َفَتَمسه   |11:111|ُكُم الّناُر َوما لَُكم ِمن دوِن َّللاه

پھر مدد نہ پاؤ گے،  يںنہ يتیحما  یاور َّللا کے سوا تمہارا کوئ یآ گ چھوئے گ يںطرف نہ جھکو کہ تمہ یاور ظالموں ک

|11:111| 

لٰوَة َطَرَفِى النهھاِر َوُزلًَفا ِمَن  ِكريَن َوأَقِِم الصه
ٰ
ـٔاِت ۚ ٰذلَِك ِذكرٰى لِلّذ يِّ  |11:111|الهيِل ۚ إِنه الَحَسٰنِت ُيذِهبَن السه

ہے  يحتنص يہ يں،ہ يتیکو مٹاد يوںبرائ يکياںن يشکب يںاور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں م

 |11:111|ماننے والوں کو،  يحتنص

َ ال   |11:111|ُيضيُع أَجَر الُمحِسنيَن َواصبِر َفإِنه َّللاه

 |11:111|کرتا،  يںضائع نہ( اجر) يگکا ن يکوںاور صبر کرو کہ َّللا ن

ن أَنَجينا ِمن ٍة َينَھوَن َعِن الَفساِد فِى األَرِض إاِّل َقلياًل ِممه َبَع الهذيَن َظلَمواَفلَوال كاَن ِمَن القُروِن ِمن َقبلُِكم أُولوا َبقِيه ما أُتِرفوا فيِه َوكانوا  ُھم ۗ َواته

 |11:111|ُمجِرميَن 



فساد سے  يںم ينکا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زم یبھالئ يںجن م يسےا يںم( قوموں)سنگتوں  یسے اگل يںنہ ہوئے تم م يوںتو ک

اور وہ  ياگ ياد يںپڑے رہے جو انہ يچھےکے پ يشع یاور ظالم اس یجن کو ہم نے نجات د یتھوڑے تھے وہ يںروکتے ہاں ان م

 |11:111|گنہگار تھے، 

 |11:111|َوما كاَن َربَُّك لُِيھلَِك القُرٰى بُِظلٍم َوأَهلُھا ُمصلِحوَن 

 |11:111|کو بے وجہ ہالک کردے اور ان کے لوگ اچھے ہوں،  يوںکہ بست يںنہ يسااور تمہارا رب ا

ًة ٰوِحَدًة ۖ َوال َيزا َك لََجَعَل الّناَس أُمه  |11:112|لوَن ُمخَتلِفيَن َولَو شاَء َربُّ

 |11:112|گے  يںرہ يںاختالف م يشہاور وہ ہم يتاامت کرد یہ يککو ا يوںاور اگرتمہارا رب چاہتا تو سب آدم

ِة َوالّناِس أَ  َم ِمَن الِجنه َك ۚ َولِٰذلَِك َخلََقھُم ۗ َوَتمهت َكلَِمُة َربَِّك أَلَمَِلَنه َجَھنه  |11:112| جَمعينَ إاِّل َمن َرِحَم َربُّ

ضرور جہنم  يشککہ ب یہوچک یبات پور یاور تمہارے رب ک يںبنائے ہ يےل یاور لوگ اس يامگر جن پر تمہارے رب نے رحم ک

 |11:112|کو مال کر  يوںبھر دوں گا جنوں اور آدم

ُت بِِه فُؤاَدَك ۚ َوجاَءَك فى  ُسِل ما ُنَثبِّ  |11:112|ٰهِذِہ الَحقُّ َوَموِعَظٌة َوِذكرٰى لِلُمؤِمنيَن َوُكاّلً َنقُصُّ َعلَيَك ِمن أَنباِء الرُّ

اور  ياتمہارے پاس حق آ يںاور اس سورت م يرائيںجس سے تمہا را دل ٹھ يںسناتے ہ يںخبر یرسولوں ک يںاور سب کچھ ہم تمہ

 |11:112| يحتمسلمانوں کو پند و نص

 |11:111|إِّنا ٰعِملوَن َوقُل لِلهذيَن ال ُيؤِمنوَن اعَملوا َعلٰى َمكاَنتُِكم 

 |11:111| يںجاؤ ہم اپنا کام کرتے ہ يےجگہ کام ک یاور کافروں سے فرماؤ تم اپن

 |11:111|َوانَتِظروا إِّنا ُمنَتِظروَن 

 |11:111| يںہ يکھتےراہ د یہم بھ يکھواور راہ د



ٰمٰوِت َواألَرِض َوإِلَيِه ُيرَجُع األَمُر ُكلُُّه فَ  ِ َغيُب السه ل َعلَيِه ۚ َوما َربَُّك بِٰغفٍِل َعّما َتعَملوَن َوّلِِله  |11:111|اعُبدہُ َوَتَوكه

کرو اور اس  یبندگ یرجوع ہے تو اس ک یطرف سب کاموں ک یک یاور اس يبکے غ ينآسمانوں اور زم يںہ يےکے ل یاور َّللا ہ

 |11:111| يں،پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کا موں سے غافل نہ

حيِم الر ۚ تِلَك ءاٰيُت الِكٰتِب الُمبيِن  بِسمِ  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|َّللاه

 |11:1| يںہ يتيںآ یروشن کتاب ک يہ

ا لََعلهُكم َتعقِلوَن   |11:1|إِّنا أَنَزلٰنُه قُرٰءًنا َعَربِّيً

 |11:1|قرآن اتارا کہ تم سمجھو،  یہم نے اسے عرب يشکب

 |11:1|الَقَصِص بِما أَوَحينا إِلَيَك ٰهَذا القُرءاَن َوإِن ُكنَت ِمن َقبلِِه لَِمَن الٰغفِليَن َنحُن َنقُصُّ َعلَيَك أَحَسَن 

 يںاس سے پہلے تمہ يشکاگرچہ ب يجیبھ یوح یطرف اس قرآن ک یکہ ہم نے تمہار يےاس ل يںسناتے ہ يانسب اچھا ب يںہم تمہ

 |11:1| ی،خبر نہ تھ

 |11:1|إِّنى َرأَيُت أََحَد َعَشَر َكوَكًبا َوالشهمَس َوالَقَمَر َرأَيُتُھم لى ٰسِجديَن  إِذ قاَل يوُسُف أِلَبيِه ٰيأََبتِ 

سجدہ  يےاپنے ل يںانہ يکھےتارے اور سورج اور چاند د يارہنے گ يںباپ م يرےنے اپنے با پ سے کہا اے م يوسفکرو جب  ياد

 |11:1| يکھاکرتے د

 |11:1|إِخَوتَِك َفَيكيدوا لََك َكيًدا ۖ إِنه الشهيٰطَن لَِِلنٰسِن َعُدوٌّ ُمبيٌن  قاَل ٰيُبَنىه ال َتقُصص ُرءياَك َعلىٰ 

کا کھال دشمن ہے  یآدم يطانش يشکگے ب يںچا ل چل یساتھ کوئ يرےسے نہ کہنا وہ ت يوںبچے اپنا خواب اپنے بھائ يرےکہا اے م

|11:1| 

َك َوُيَعلُِّمَك ِمن َتأو ھا َعلٰى أََبَويَك ِمن َقبُل إِبٰرهيَم َوإِسٰحَق َۚوَكٰذلَِك َيجَتبيَك َربُّ  إِنه يِل األَحاديِث َوُيتِمُّ نِعَمَتُه َعلَيَك َوَعلٰى ءاِل َيعقوَب َكما أََتمه

 |11:1|َربهَك َعليٌم َحكيٌم 



کرے گا اور  ینعمت پور یرب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکا لنا سکھائے گا اور تجھ پر اپن يراطرح تجھے ت یاور اس

رب علم و حکمت  يرات يشکب یک یپر پور ؑ  اور اسحق  ؑ   يمپہلے دنوں باپ دادا ابراہ يرےکے گھر والوں پر جس طرح ت يعقوب

 |11:1|واال ہے، 

 |11:1|۞ لََقد كاَن فى يوُسَف َوإِخَوتِِه ءاٰيٌت لِلّسائِليَن 

 |11:1| يںہ ياںنشان يےل پوچھنے والوں کے يںم يوںاور اس کے بھائ يوسف يشکب

 |11:2|إِذ قالوا لَيوُسُف َوأَخوہُ أََحبُّ إِلٰى أَبينا ِمّنا َوَنحُن ُعصَبٌة إِنه أَبانا لَفى َضٰلٍل ُمبيٍن 

ہمارے باپ  يشکب يںجماعت ہ يکاور ہم ا يںہ يارےپ يادہہمارے باپ کو ہم سے ز یاور اس کا بھائ يوسفجب بولے کہ ضرور 

 |11:2| يںڈوبے ہوئے ہ يںحبت مم یصراحًة ان ک

 |11:2|اقُتلوا يوُسَف أَِو اطَرحوہُ أَرًضا َيخُل لَُكم َوجُه أَبيُكم َوَتكونوا ِمن َبعِدِہ َقوًما ٰصلِحيَن 

 يکطرف رہے اور اس کے بعد پھر ن یہ یآؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہار ينکپھ يںم ينزم يںکہ ياکو مار ڈالو  يوسف

 |11:2|ہوجانا 

ّياَرِة إِن ُكنُتم ٰفِعليَن   |11:12|قاَل قائٌِل ِمنُھم ال َتقُتلوا يوُسَف َوأَلقوہُ فى َغٰيَبِت الُجبِّ َيلَتقِطُه َبعُض السه

 يںچلتا اسے آکر لے جائے اگر تمہ یڈال دو کہ کوئ يںم يںاور اسے اندهے کنو يںکو مارو نہ يوسفکہنے واال بوال  يکا يںان م

 |11:12|کرنا ہے 

ّنا َعلٰى يوُسَف َوإِّنا لَُه لَٰنِصحوَن   |11:11|قالوا ٰيأَبانا ما لََك ال َتأَمَ۫

 يں،خواہ ہ يرکرتے اور ہم تو اس کے خ يںہمارا اعتبار نہ يںکے معامل ہ م يوسفہوا کہ  ياآپ کو ک! بولے اے ہمارے باپ

|11:11| 

 |11:11|ظوَن أَرِسلُه َمَعنا َغًدا َيرَتع َوَيلَعب َوإِّنا لَُه لَٰحفِ 

 |11:11| يںہم اس کے نگہبان ہ يشکاور ب يلےکھائے اور کھ يوےکہ م يجئےد يجکل اسے ہمارے ساتھ بھ



ئُب َوأَنُتم َعنُه ٰغفِلوَن   |11:11|قاَل إِّنى لََيحُزُننى أَن َتذَهبوا بِِه َوأَخاُف أَن َيأُكلَُه الذِّ

 |11:11|کھالے اور تم اس سے بے خبر رہو  يڑياہوں کہ اسے بھ مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ اور ڈرتا يشکبوال ب

ئُب َوَنحُن ُعصَبٌة إِّنا إًِذا لَٰخِسروَن   |11:11|قالوا لَئِن أََكلَُه الذِّ

 |11:11| يںمصرف کے نہ یجب تو ہم کس يںجماعت ہ يککھا جائے اور ہم ا يڑيابولے اگر اسے بھ

ُھم بِأَمِرِهم ٰهذا َوُهم ال َيشُعروَن َفلَّما َذَهبوا بِِه َوأَجَمعوا أَن  َئنه  |11:11|َيجَعلوہُ فى َغٰيَبِت الُجبِّ ۚ َوأَوَحينا إِلَيِه لَُتَنبِّ

کہ ضرور  يجیبھ یاور ہم نے اسے وح يںڈال د يںم يںکہ اسے اندهے کنو یٹھہر يہیرائے  یپھر جب اسے لے گئے اور سب ک

 |11:11|ت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے وق يسےکام جتادے گا ا يہان کا  يںتو انہ

 |11:11|َوجاءو أَباُهم ِعشاًء َيبكوَن 

 |11:11|اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے 

ئُب ۖ َوما أَنَت بُِمؤِمٍن لَنا َولَو   |11:11|قيَن ُكّنا ٰصدِ قالوا ٰيأَبانا إِّنا َذَهبنا َنسَتبُِق َوَتَركنا يوُسَف ِعنَد َمٰتِعنا َفأََكلَُه الذِّ

 یاور آپ کس ياکھا گ يڑياکو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھ يوسفبولے اے ہمارے باپ ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور 

 |11:11|گے اگرچہ ہم سچے ہوں  يںنہ کر يقينطرح ہمارا 

لَت لَُكم أَنفُُسُكم أَمًرا ۖ َفصَ  ُ الُمسَتعاُن َعلٰى ما َتِصفوَن َوجاءو َعلٰى َقميِصِه بَِدٍم َكِذٍب ۚ قاَل َبل َسوه  |11:12|بٌر َجميٌل ۖ َوَّللاه

ہے تو صبر اچھا،  یبات تمہارے واسطے بنال يکجھوٹا خون لگا الئے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ا يکاور اس کے کر ُتے پر ا

 |11:12|مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتارہے ہو  یاور َّللا ہ

ُ َعليٌم بِما َيعَملوَن َوجاَءت َسّياَرةٌ َفأَ   |11:12|رَسلوا واِرَدُهم َفأَدلٰى َدلَوہُ ۖ قاَل ٰيُبشرٰى ٰهذا ُغٰلٌم ۚ َوأََسّروہُ بِٰضَعًة ۚ َوَّللاه



لڑکا ہے  يکتو ا يہبات ہے  یک یخوش يسیتو اس نے اپنا ڈول ڈال بوال آہا ک يجاالنے واال بھ یانہوں نے اپنا پان ياقافلہ آ يکاور ا

 |11:12| يں،اور َّللا جانتا ہے جو وہ کرتے ہ يابناکر چھپال یپونج يکا اور اسے

ِهديَن   |11:12|َوَشَروہُ بَِثَمٍن َبخٍس َدٰرِهَم َمعدوَدٍة َوكانوا فيِه ِمَن الّزٰ

 |11:12| یکچھ رغبت نہ تھ يںاس م يںڈاال اور انہ يچکے روپوں پر ب ینے اسے کھوٹے داموں گنت يوںاور بھائ

ّنا لِ َوقاَل  ِخَذہُ َولًَدا ۚ َوَكٰذلَِك َمكه يوُسَف فِى األَرِض َولُِنَعلَِّمُه ِمن َتأويِل الهِذى اشَترٰىُه ِمن ِمصَر اِلمَرأَتِِه أَكِرمى َمثوٰىُه َعسٰى أَن َينَفَعنا أَو َنته

ُ غالٌِب َعلٰى أَمِرِہ َوٰلِكنه أَكَثَر الّناِس ال َيعلَموَن   |11:11|األَحاديِث ۚ َوَّللاه

ان کو  يانفع پہنچے  يںان سے ہم يدعزت سے رکھو شا يںعورت سے بوال انہ یوہ اپن يدااور مصر کے جس شخص نے اسے خر

 يںکہ اسے باتوں کا انجام سکھائ يےاور اس ل ياد( رہنے کا ٹھکانا)جماؤ  يںم ينکو اس زم يوسفطرح ہم نے  یاور اس يںبنال يٹاہم ب

 |11:11|جانتے،  يںنہ یہے مگر اکثر آدم بپر غال اور َّللا اپنے کام( 21ف2

ہُ ءاَتيٰنُه ُحكًما َوِعلًما ۚ َوَكٰذلَِك َنجِزى الُمحِسنيَن   |11:11|َولَّما َبلََغ أَُشده

 |11:11|کو،  يکوںن يںہ يتےصلہ د یہ يسااور ہم ا ياقوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرما یپور یاور جب اپن

ُه َرّبى ِ ۖ إِنه لِموَن  َوٰرَوَدتُه الهتى ُهَو فى َبيتِھا َعن َنفِسِه َوَغلهَقِت األَبٰوَب َوقالَت َهيَت لََك ۚ قاَل َمعاَذ َّللاه
ٰ
 |11:11|أَحَسَن َمثواَى ۖ إِنهُه ال ُيفلُِح الّظ

سے  يںآؤ تمہ یاور بول يےوازے سب بند کردکہ اپنا آپا نہ روکے اور در ياتھا اس نے اسے لبھا يںاور وہ جس عورت کے گھر م

ظالموں کا بھال  يشکطرح رکھا ب یپرورش کرنے واال ہے اس نے مجھے اچھ يعنیرب  يراتو م يزپناہ وہ عز یہوں کہا َّللا ک یکہت

 |11:11|ہوتا،  يںنہ

ِه ۚ َكٰذلَِك لَِنصرِ  ُه ِمن ِعباِدَنا الُمخلَصيَن َولََقد َهمهت بِِه ۖ َوَهمه بِھا لَوال أَن َرءا ُبرٰهَن َربِّ  |11:11|َف َعنُه الّسوَء َوالَفحشاَء ۚ إِنه

کہ  ياک یہ يوںہم نے  يتال يکھنہ د يلدل یعورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب ک یاور وہ بھ ياعورت نے اس کا ارادہ ک يشکاور ب

 |11:11|سے ہے  يںوہ ہمارے چنے ہوئے بندوں م يشکب يںد يرکو پھ يائیاور بے ح یاس سے برائ

َدها لََدا الباِب ۚ قالَت ما َجزاُء َمن أَراَد بِأَهلَِك سوًءا ت َقميَصُه ِمن ُدُبٍر َوأَلَفيا َسيِّ  |11:11|إاِّل أَن ُيسَجَن أَو َعذاٌب أَليٌم  َواسَتَبَقا الباَب َوَقده



دروازے کے  ياںاور دونوں کو عورت کا م ايل يرسے چ يچھےطرف دوڑے اور عورت نے اس کا کر ُتا پ یاور دونوں دروازے ک

 |11:11|مار  یدکھ ک ياجائے  ياک يدکہ ق يہمگر  یچاہ یسے بد یگھر وال يریجس نے ت یسزا ہے اس ک ياک یپاس مال بول

 |11:11|ِمَن الٰكِذبيَن  قاَل ِهَى ٰرَوَدتنى َعن َنفسى ۚ َوَشِھَد شاِهٌد ِمن أَهلِھا إِن كاَن َقميُصُه قُده ِمن قُُبٍل َفَصَدَقت َوُهوَ 

اگر ان کا  ید یگواہ نے گواہ يکسے ا يںحفاظت نہ کروں اور عورت کے گھر والوں م یاپن يںکہ م ياکہا اس نے مجھ کو لبھا

 |11:11|ہے اور انہوں نے غلط کہا  یکر ُتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچ

ِدقيَن َوإِن كاَن َقميُصُه قُده ِمن ُدُبٍر َفَكَذَبت َوُهَو مِ   |11:11|َن الّصٰ

 |11:11|سچے  يہہے اور  یسے چاک ہوا تو عورت جھوٹ يچھےاور اگر ان کا کر ُتا پ

ُه ِمن َكيِدُكنه ۖ إِنه َكيَدُكنه َعظيٌم   |11:12|َفلَّما َرءا َقميَصُه قُده ِمن ُدُبٍر قاَل إِنه

( يبفر)تمہارا چرتر  يشکہے ب( يبفر)تم عورتوں کا چرتر  يہ يشکبوال ب يکھاسے چرا د يچھےنے اس کا کر ُتا پ يزپھر جب عز

 |11:12|بڑا ہے 

 |11:12|يوُسُف أَعِرض َعن ٰهذا ۚ َواسَتغفِرى لَِذنبِِك ۖ إِنهِك ُكنِت ِمَن الخاِطـٔيَن 

 |11:12|ہے  يںتو خطاواروں م يشکمانگ ب یمعاف یتو اپنے گناہ ک! نہ کرو اور اے عورت يالتم اس کا خ! يوسفاے 

ا ۖ إِّنا لََنرٰىھا فى َضلٰ   |11:12|ٍل ُمبيٍن ۞ َوقاَل نِسَوةٌ فِى الَمديَنِة امَرأَُت الَعزيِز ُتٰرِوُد َفتٰىھا َعن َنفِسِه ۖ َقد َشَغَفھا ُحّبً

 یگئ يرپَ  يںمحبت اس کے دل م یان ک يشکہ ے ب یاپنے نوجوان کا دل لبھات یب یب یک يزکہ عز يںبول يںکچھ عورت يںاور شہر م

 |11:12| يںخود رفتہ پاتے ہ يحہے ہم تو اسے صر ( یسماگئ)

َكـًٔا َوءاَتت ُكله ٰوِحَدٍة ِمنُھنه ِسّكيًنا َوقا عَن أَيِدَيھُ َفلَّما َسِمَعت بَِمكِرِهنه أَرَسلَت إِلَيِھنه َوأَعَتَدت لَُھنه ُمته نه لَِت اخُرج َعلَيِھنه ۖ َفلَّما َرأَيَنُه أَكَبرَنُه َوَقطه

ِ ما ٰهذا َبَشًرا إِن ٰهذا إاِّل َملٌَك َكريٌم   |11:11|َوقُلَن ٰحَش ّلِِله



 یچھر يککو ا يکہر ا يںاور ان م يںک يارت يںمسند يےاور ان کے ل يجانے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بال بھ يخاتو جب زل

اور  يےاور اپنے ہاتھ کاٹ ل يںبولنے لگ یبڑائ یک اس يکھاکو د يوسفسے کہا ان پر نکل آؤ جب عورتوں نے  يوسفاور  ید

 |11:11|معزز فرشتہ،  یمگر کوئ يںتو نہ يہ يںبشر سے نہ تو جنس يہہے  یَّللا کو پاک يںبول

ِغريَن قالَت َفٰذلُِكنه الهذى لُمُتنهنى فيِه ۖ َولََقد ٰرَودُتُه َعن َنفِسِه َفاسَتعَصَم ۖ َولَئِن لَم َيفَعل ما ءاُمُرہُ لَُيسجَ   |11:11|َننه َولََيكوًنا ِمَن الّصٰ

 يالبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا  ینے ان کا جِ  يںم يشکاور ب يںتھ يتیوہ جن پر مجھے طعنہ د يںنے کہا تو يہ ہ يخازل

گے  يںگے اور وہ ضرور ذلت اٹھائ يںپڑ يںم يدہوں تو ضرور ق یان سے کہت يںگے جو م يںکام نہ کر يہاگر وہ  يشکاور ب

|11:11| 

جُن أََحبُّ إِلَىه ِمّما َيدعوَننى إِلَيِه ۖ َوإاِّل َتصِرف َعّنى َكيَدُهنه أَصُب إِلَيِھنه َوأَُكن ِمَن ا  |11:11|لٰجِھليَن قاَل َربِّ السِّ

اور اگر تو  يںہ یمجھے بالت يہ طرف یپسند ہے اس کام سے جس ک يادہخانہ ز يدمجھے ق! رب يرےاے م ینے عرض ک يوسف

 |11:11|طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا،  یان ک يںگا تو م يرےمجھ سے ان کا مکر نہ پھ

ميُع الَعليُم  ُه ُهَو السه ُه َفَصَرَف َعنُه َكيَدُهنه ۚ إِنه  |11:11|َفاسَتجاَب لَُه َربُّ

 |11:11|سنتا جانتا ہے  یوہ يشکب يرديا،ر پھاور اس سے عورتوں کا مک یسن ل یتو اس کے رب نے اس ک

ُه َحّتٰى حيٍن   |11:11|ُثمه َبدا لَُھم ِمن َبعِد ما َرأَُوا الءاٰيِت لََيسُجُننه

 |11:11| يںڈال يںم يدخانہمدت تک اسے ق يککہ ضرور ا یآئ يہی يںمت انہ یدکھا کر پچھل يکھد ياںپھر سب کچھ نشان

جَن  ئنا َفَتياِن ۖ قاَل أََحُدُهما إِّنى أَرٰىنى أَعِصُر َخمًرا ۖ َوقاَل الءاَخُر إِّنى أَرٰىنى أَحِمُل َفوَق َرأسى ُخبًزا َتأُكُل الَوَدَخَل َمَعُه السِّ يُر ِمنُه ۖ َنبِّ طه

 |11:11|بَِتأويلِِه ۖ إِّنا َنرٰىَك ِمَن الُمحِسنيَن 

کہ شراب نچوڑتا ہوں اور دوسرا  يکھاد يںنے خواب م يںبوال م کيا يںدو جوان داخل ہوئے ان م يںم يدخانہاور اس کے ساتھ ق

ہم آپ  يشکب يے،بتا يرتعب یاس ک يںہم يں،سے پرند کھاتے ہ يںجن م يںہ ياںسر پر کچھ روٹ يرےکہ م يکھانے خواب د يںبوال م

 |11:11| يںہ يکھتےکار د يکوکو ن

أُتُكم ِ َوهُ قاَل ال َيأتيُكما َطعاٌم ُترَزقانِِه إاِّل َنبه م بِالءاِخَرِة ا بَِتأويلِِه َقبَل أَن َيأتَِيُكما ۚ ٰذلُِكما ِمّما َعلهَمنى َرّبى ۚ إِّنى َتَركُت ِملهَة َقوٍم ال ُيؤِمنوَن بِاّلِله

 |11:11|ُهم ٰكفِروَن 



 يںنے سے پہلے تمہاس کے آ يرتعب یاس ک يںمال کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ م يںنے کہا جو کھانا تمہ يوسف

 يماننہ مانا جو َّللا پر ا يننے ان لوگوں کا د يںم يشکہے، ب يارب نے سکھا يرےسے ہے جو مجھے م يںان علموں م يہبتادوں گا 

 |11:11| يں،ہ التے اور وہ آخرت سے منکر يںنہ

َبعُت ِملهَة ءاباءى إِبٰرهيَم َوإِسٰحَق َوَيعقوَب ۚ ما كاَن لَنا أَن  ِ َعلَينا َوَعلَى الّناِس َوٰلِكنه أَكَثَر الّناِس ال َواته ِ ِمن َشءٍء ۚ ٰذلَِك ِمن َفضِل َّللاه ُنشِرَك بِاّلِله

 |11:12|َيشُكروَن 

 يککو َّللا کا شر يزچ یپہنچتا کہ کس يںنہ يںہم ياک ياراخت ينکا د يعقوباور  ؑ  اور اسحق  ؑ   يمنے اپنے باپ دادا ابراہ يںاور م

 |11:12|کرتے  يںفضل ہے ہم پر اور لوگوں پر مگر اکثر لوگ شکر نہ يکَّللا کا ا يہ يں،ٹھہرائ

ُ الٰوِحُد الَقّھاُر  قوَن َخيٌر أَِم َّللاه جِن َءأَرباٌب ُمَتَفرِّ  |11:12|ٰيصٰىِحَبِى السِّ

 |11:12|َّللا جو سب پر غالب،  يکا ياجدا جدا رب اچھے  ياک! يوکے دونوں ساتھ يدخانہق يرےاے م

ِ ما  ُ بِھا ِمن ُسلٰطٍن ۚ إِِن الُحكُم إاِّل ّلِِله يُتموها أَنُتم َوءاباُؤُكم ما أَنَزَل َّللاه ُم َتعُبدوَن ِمن دونِِه إاِّل أَسماًء َسمه  ۚ أََمَر أاَّل َتعُبدوا إاِّل إِّياہُ ۚ ٰذلَِك الّديُن الَقيِّ

 |11:12|َوٰلِكنه أَكَثَر الّناِس ال َيعلَموَن 

سند  یکوئ یَّللا نے ان ک يںہ يےجو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش ل( نام یفرض)پوجتے مگر نرے نام  يںنہ تم اس کے سوا

جانتے  يںاکثر لوگ نہ يکنہے ل يند يدهاس يہکو نہ پوجو  یکہ اس کے سوا کس يامگر َّللا کا اس نے فرما يںحکم نہ ی،نہ اتار

|11:12| 

جِن أَّما  يُر ِمن َرأِسِه ۚ قُِضَى األَمُر الهذى فيِه تَ ٰيصٰىِحَبِى السِّ ا الءاَخُر َفُيصلَُب َفَتأُكُل الطه ُه َخمًرا ۖ َوأَمه  |11:11|سَتفتِياِن أََحُدُكما َفَيسقى َربه

پرندے  جائے گا تو ياد یکو شراب پالئے گا رہا دوسرا وہ سو ُل( بادشاہ)تو اپنے رب  يکا يںتم م! يوخانہ کے دونوں ساتھ يداے ق

 |11:11|گے حکم ہوچکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے  يںاس کا سر کھائ

جِن بِ  ِه َفلَبَِث فِى السِّ َك َفأَنسٰىُه الشهيٰطُن ِذكَر َربِّ ُه ناٍج ِمنُھَما اذُكرنى ِعنَد َربِّ  |11:11|ضَع ِسنيَن َوقاَل لِلهذى َظنه أَنه

نے اسے  يطانذکر کرنا تو ش يراکے پاس م( بادشاہ)سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا اپنے رب  يںنے ان دونوں م يوسفاور 

 |11:11|رہا  يںخانہ م يلبرس اور ج یکئ يوسفکا ذکر کرے تو  يوسفکے سامنے ( بادشاہ)کہ اپنے رب  يابھال د



ءيا  َوقاَل الَملُِك إِّنى أَرٰى َسبَع َبَقٰرٍت ِسماٍن َيأُكلُُھنه َسبٌع ِعجافٌ  َھا الَمَِلُ أَفتونى فى ُرءٰيَى إِن ُكنُتم لِلرُّ َوَسبَع ُسنُبٰلٍت ُخضٍر َوأَُخَر يابِٰسٍت ۖ ٰيأَيُّ

 |11:11|َتعُبروَن 

اور  یہر يںاور سات بال يںہ یکھارہ يںگائ یسات ُدبل يںفربہ کہ انہ يںسات گائ يکھيںد يںنے خواب م يںاور بادشاہ نے کہا م

 |11:11|ہو،  یآت يرتعب یخواب ک يںخواب کا جواب دو اگر تمہ يرےم! يواے دربار یسات سوکھ یدوسر

 |11:11|قالوا أَضٰغُث أَحٰلٍم ۖ َوما َنحُن بَِتأويِل األَحٰلِم بِٰعلِميَن 

 |11:11|جانتے،  يںنہ يرتعب یاور ہم خواب ک يںہ يںخواب يشانبولے پر

َكَر َبعَد  ُئُكم بَِتأويلِِه َفأَرِسلوِن َوقاَل الهذى َنجا ِمنُھما َواده ٍة أَن۠ا أَُنبِّ  |11:11|أُمه

 يجوبتاؤں گا مجھے بھ يرتعب یاس ک يںتمہ يںم ياآ يادمدت بعد اسے  يکسے بچا تھا اور ا يںاور بوال وہ جو ان دونوں م

|11:11| 

ّديُق أَفتِنا فى َسبِع َبَقٰرٍت ِسماٍن َيأُكلُُھنه َسبٌع عِ  َھا الصِّ جاٌف َوَسبِع ُسنُبٰلٍت ُخضٍر َوأَُخَر يابِٰسٍت لََعلّى أَرِجُع إِلَى الّناِس لََعلهھُم َيعلَموَن يوُسُف أَيُّ

|11:11| 

سات  یاور دوسر يںبال یاور سات ہر يںہ یکھات یسات ُدبل يںجنہ یک يوںسات فربہ گا يجئےد يرتعب يںہم! يقاے صد! يوسفاے 

 |11:11|وہ آگاہ ہوں  يدطرف لوٹ کر جاؤں شا یلوگوں ک يںم يدشا یسوکھ

 |11:11|قاَل َتزَرعوَن َسبَع ِسنيَن َدأًَبا َفما َحَصدُتم َفَذروہُ فى ُسنُبلِِه إاِّل َقلياًل ِمّما َتأُكلوَن 

 |11:11|رہنے دو مگر تھوڑا جتنا کھالو  يںبال م یکرو گے سات برس لگارتار تو جو کاٹو اسے اس ک يتیکہا تم کھ

مُتم لَُھنه إاِّل َقلياًل ِمّما ُتحِصنوَن ثُ   |11:12|مه َيأتى ِمن َبعِد ٰذلَِك َسبٌع ِشداٌد َيأُكلَن ما َقده

پہلے جمع کر رکھا تھا  يےگے جو تم نے ان کے ل يںگے کہ کھا جائ يںآئ( والے یسخت تنگ)پھر اس کے بعد سات برس کّرے 

 |11:12|مگر تھوڑا جو بچالو 

 |11:12|ن َبعِد ٰذلَِك عاٌم فيِه ُيغاُث الّناُس َوفيِه َيعِصروَن ُثمه َيأتى مِ 



 |11:12|گے  يںرس نچوڑ يںجائے گا اور اس م ياد ينھلوگوں کو م يںبرس آئے گا جس م يکپھر ان کے بعد ا

سوُل قاَل ارِجع إِلٰى َربَِّك َفسـَٔلُه ما بالُ  عَن أَيِدَيُھنه ۚ إِنه َرّبى بَِكيِدِهنه َعليٌم  َوقاَل الَملُِك ائتونى بِِه ۖ َفلَّما جاَءہُ الره تى َقطه  |11:12|النِّسَوِة الّٰ

کے پاس پلٹ جا پھر اس سے پوچھ ( بادشاہ)کہا اپنے رب  ياآ يلچیپاس لے آؤ تو جب اس کے پاس ا يرےم يںاور بادشاہ بوال کہ انہ

 |11:12|جانتا ہے  يبرب ان کا فر يرام کيشحال ہے اور عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ب ياک

ِ ما َعلِمنا َعلَيِه ِمن سوٍء ۚ قالَِت امَرأَُت الَعز َن َحصَحَص الَحقُّ أَن۠ا ٰرَودُتُه َعن قاَل ما َخطُبُكنه إِذ ٰرَودُتنه يوُسَف َعن َنفِسِه ۚ قُلَن ٰحَش ّلِِله يِز الـٰٔ

ِدقيَن  ُه لَِمَن الّصٰ  |11:11|َنفِسِه َوإِنه

 یبد یکوئ يںہے ہم نے ان م یَّللا کو پاک يںکا دل لبھانا چاہا، بول يوسفکام تھا جب تم نے  ياتمہارا ک! بادشاہ نے کہا اے عورتو

 |11:11| يںسچے ہ يشکلبھانا چاہا تھا اور وہ ب ینے ان کا ج يںم ی،بات کھل گئ یاب اصل یعورت بول یک يزعز یپائ يںنہ

َ ال َيھدى َكيَد الخائِنيَن ٰذلَِك لَِيعلََم أَّنى لَم   |11:11|أَُخنُه بِالَغيِب َوأَنه َّللاه

اور َّللا دغا بازوں  ینہ ک يانتخ یاس ک يچھےپ يٹھنے پ يںکو معلوم ہوجائے کہ م يزکہ عز ياک يےنے اس ل يںم يہنے کہا  يوسف

 |11:11| يتا،چلنے د يںکا مکر نہ

ُئ َنفسى ۚ إِنه النهفَس أَلَ   |11:11|ّماَرةٌ بِالّسوِء إاِّل ما َرِحَم َرّبى ۚ إِنه َرّبى َغفوٌر َرحيٌم ۞ َوما أَُبرِّ

 يشکرب رحم کرے ب يراواال ہے مگر جس پر م ينےکا بڑا حکم د ینفس تو برائ يشکبتاتا ب يںاپنے نفس کو بے قصور نہ يںاور م

 |11:11|رب بخشنے واال مہربان ہے  يرام

 |11:11|سَتخلِصُه لَِنفسى ۖ َفلَّما َكلهَمُه قاَل إِنهَك الَيوَم لََدينا َمكيٌن أَميٌن َوقاَل الَملُِك ائتونى بِِه أَ 

 يہاںآج آپ ہمارے  يشککہا ب یچن لوں پھر جب اس سے بات ک يےاپنے ل يںانہ يںپاس لے آؤ کہ م يرےاور بادشاہ بوال انہيں م

 |11:11| يںمعزز معتمد ہ

 |11:11|األَرِض ۖ إِّنى َحفيٌظ َعليٌم قاَل اجَعلنى َعلٰى َخزائِِن 

 |11:11|حفاظت واال علم واال ہوں  يںم يشککے خزانوں پر کردے ب يننے کہا مجھے زم يوسف



أُ ِمنھا َحيُث َيشاُء ۚ ُنصيُب بَِرحَمتِنا َمن َنشاُء ۖ َوال ُنضيُع أَجَر ا ّنا لِيوُسَف فِى األَرِض َيَتَبوه  |11:11|لُمحِسنيَن َوَكٰذلَِك َمكه

اور ہم  يںپہنچائ يںرحمت جسے چاہ یجہاں چاہے رہے ہم اپن يںاس م یکو اس ملک پر قدرت بخش يوسفہم نے  یہ يوںاور 

 |11:11|کرتے،  يںضائع نہ( اَجر) يگکا ن يکوںن

 |11:11|َوأَلَجُر الءاِخَرِة َخيٌر لِلهذيَن ءاَمنوا َوكانوا َيتهقوَن 

 |11:11|رہے  يزگارالئے اور پرہ يمانبہتر جو ا يےآخرت کا ثواب ان کے ل يشکاور ب

 |11:12|َوجاَء إِخَوةُ يوُسَف َفَدَخلوا َعلَيِه َفَعَرَفُھم َوُهم لَُه ُمنِكروَن 

 |11:12|اور وہ اس سے انجان رہے  ياپہچان ل يںنے انہ يوسفآئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے تو  یکے بھائ يوسفاور 

 |11:12|ِزِهم قاَل ائتونى بِأٍَخ لَُكم ِمن أَبيُكم ۚ أاَل َتَروَن أَّنى أوفِى الَكيَل َوأَن۠ا َخيُر الُمنِزليَن َولَّما َجھهَزُهم بَِجھا

سب سے  يںپورا ناپتا ہوں اور م يںکہ م يکھتےد يںنہ ياپاس لے آؤ ک يرےم یبھائ يالکہ اپنا سوت ياکرد يااور جب ان کا سامان مہ

 |11:12|بہتر مہمان نواز ہوں، 

 |11:12|َفإِن لَم َتأتونى بِِه َفال َكيَل لَُكم ِعندى َوال َتقَربوِن 

 |11:12|پاس نہ پھٹکنا،  يرےاور م يںماپ نہ يہاں يرےم يےپاس نہ آؤ تو تمہارے ل يرےم يکرپھر اگر اسے ل

 |11:11|قالوا َسُنٰرِوُد َعنُه أَباہُ َوإِّنا لَٰفِعلوَن 

 |11:11|ضرور کرنا،  يہ يںگے اس کے باپ سے اور ہم يںخواہش کر یبولے ہم اس ک

 |11:11| َوقاَل لِفِتٰينِِه اجَعلوا بِٰضَعَتُھم فى ِرحالِِھم لََعلهُھم َيعِرفوَنھا إَِذا انَقلَبوا إِلٰى أَهلِِھم لََعلهُھم َيرِجعونَ 

طرف  یجب اپنے گھر ک يںوہ اسے پہچان يدرکھ دو شا يںم يوںخورج یکان  یپونج ینے اپنے غالموں سے کہا ان ک يوسفاور 

 |11:11| يں،وہ واپس آئ يدشا يںلوٹ کر جائ



ا الَكيُل َفأَرِسل َمَعنا أَخانا َنكَتل َوإِّنا لَُه لَٰحفِظوَن   |11:11|َفلَّما َرَجعوا إِلٰى أَبيِھم قالوا ٰيأَبانا ُمنَِع ِمنه

کو ہمارے پاس  یہے تو ہمارے بھائ ياگ يالوٹ کر گئے بولے اے ہمارے باپ ہم سے غلہ روک دطرف  یپھر جب وہ اپنے باپ ک

 |11:11|گے،  يںحفاظت کر یاور ہم ضرور اس ک يںکہ غلہ الئ يجئےد يجبھ

ُ َخيٌر ٰحفًِظا ۖ َوُهَو أَ  ِحميَن قاَل َهل ءاَمُنُكم َعلَيِه إاِّل َكما أَِمنُتُكم َعلٰى أَخيِه ِمن َقبُل ۖ َفاّلِله  |11:11|رَحُم الّرٰ

تھا تو َّللا سب سے بہتر نگہبان  ياک يںکے بارے م یپہلے اس کے بھائ يسااعتبار کرلوں ج یہ يساتم پر و يںاس کے بارے م ياکہا ک

 |11:11|اور وہ ہر مہربان سے بڑه کر مہربان، 

ت إِلَيِھم ۖ قالوا ت إِلَينا ۖ َوَنميُر أَهلَنا َوَنحَفُظ أَخانا َوَنزداُد َكيَل َبعيٍر ۖ ٰذلَِك  َولَّما َفَتحوا َمٰتَعُھم َوَجدوا بِٰضَعَتُھم ُرده ٰيأَبانا ما َنبغى ۖ ٰهِذِہ بِٰضَعُتنا ُرده

 |11:11|َكيٌل َيسيٌر 

ہے  يہ يں،چاہ ياہے، بولے اے ہمارے باپ اب اور ک یگئ ید يرکہ ان کو پھ یپائ یپونج یاور جب انہوں نے اپنا اسباب کھوال اپن

اونٹ کا بوجھ  يکاور ا يںحفاظت کر یک یاور اپنے بھائ يںغلہ الئ يےاور ہم اپنے گھر کے ل یگئ یواپس کرد يںہم یپونج یہمار

 |11:11| يںکے سامنے کچھ نہ بادشاہ يادن يہ يں،پائ يادہاور ز

ِ لََتأُتنهنى بِهِ  ُ َعلٰى ما َنقوُل َوكيٌل  قاَل لَن أُرِسلَُه َمَعُكم َحّتٰى ُتؤتوِن َموثًِقا ِمَن َّللاه  |11:11|إاِّل أَن ُيحاَط بُِكم ۖ َفلَّما ءاَتوہُ َموثَِقُھم قاَل َّللاه

عہد نہ دے دو کہ ضرور اسے لے کر آ ؤ گے مگر  يہگا جب تک تم مجھے کا َّللا کا  يجوںہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھ يںکہا م

 |11:11| يں،کہا َّللا کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو کہہ رہے ہ يادکو عہد دے  يعقوبکہ تم گِھر جاؤ پھر انہوں نے  يہ

ِ ِمن َشءٍء ۖ  َقٍة ۖ َوما أُغنى َعنُكم ِمَن َّللاه لُت ۖ َوَعلَيِه  َوقاَل ٰيَبنِىه ال َتدُخلوا ِمن باٍب ٰوِحٍد َوادُخلوا ِمن أَبٰوٍب ُمَتَفرِّ ِ ۖ َعلَيِه َتَوكه إِِن الُحكُم إاِّل ّلِِله

لوَن  ِل الُمَتَوكِّ  |11:11|َفلَيَتَوكه

سکتا حکم  يںَّللا سے بچا نہ يںتمہ يںدروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروا زوں سے جانا م يکا! يٹوںب يرےاور کہا اے م

 |11:11| يے،پر بھروسہ چاہ یاور بھروسہ کرنے والوں کو اس ياپر بھروسہ ک ینے اس يںکا ہے، م یتو سب َّللا ہ

ِ ِمن َشءٍء إاِّل حاَجًة فى َنفِس َيعقوَب َقضٰىھا ۚ وَ  ُه لَذو ِعلٍم لِما َعلهمٰنُه َوٰلِكنه  لَّما َدَخلوا ِمن َحيُث أََمَرُهم أَبوُهم ما كاَن ُيغنى َعنُھم ِمَن َّللاه َوإِنه

 |11:12|أَكَثَر الّناِس ال َيعلَموَن 



 یک یکے ج يعقوبَّللا سے بچا نہ سکتا ہاں  يںکچھ انہ يںتھا وہ کچھ انہ يااور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم د

جانتے  يںوہ صاحب علم ہے ہمارے سکھائے سے مگر اکثر لوگ نہ يشکاور ب ی،کرل یجو اس نے پور یخواہش تھ يکا

|11:12| 

 |11:12|َتبَتئِس بِما كانوا َيعَملوَن َولَّما َدَخلوا َعلٰى يوُسَف ءاوٰى إِلَيِه أَخاہُ ۖ قاَل إِّنى أَن۠ا أَخوَك َفال 

جو کچھ  يہہوں تو  یبھائ يرات یہ يںجان م يقينکہا  یکو اپنے پاس جگہ د یکے پاس گئے اس نے اپنے بھائ يوسفاور جب وہ 

 |11:12|اس کا غم نہ کھا  يںکرتے ہ

قاَيَة فى َرحِل أَخيِه ُثمه أَذه  ُكم لَٰسِرقوَن َفلَّما َجھهَزُهم بَِجھاِزِهم َجَعَل السِّ ُتَھا العيُر إِنه ٌن أَيه  |11:12|َن ُمَؤذِّ

تم چور  يشکب! اے قافلہ والو ینے ندا ک یمناد يکپھر ا يارکھ د يںکے کجاوے م یاپنے بھائ يالہپ ياکرد ياپھر جب ان کا سامان مہ

 |11:12|ہو، 

 |11:11|قالوا َوأَقَبلوا َعلَيِھم ماذا َتفقِدوَن 

 |11:11|پاتے،  يںنہ ياطرف متوجہ ہوئے تم ک یبولے اور ان ک

 |11:11|قالوا َنفقُِد ُصواَع الَملِِك َولَِمن جاَء بِِه ِحمُل َبعيٍر َوأَن۠ا بِِه َزعيٌم 

 |11:11|اس کا ضامن ہوں،  يںاونٹ کا بوجھ ہے اور م يکا يےملتا اور جو اسے الئے گا اس کے ل يںنہ يمانہبولے، بادشاہ کا پ

 ِ  |11:11| لََقد َعلِمُتم ما ِجئنا لُِنفِسَد فِى األَرِض َوما ُكّنا ٰسِرقيَن قالوا َتاّلِله

 |11:11| يں،فساد کرنے نہ آئے اور نہ ہم چور ہ يںم ينخوب معلوم ہے کہ ہم زم يںتمہ! قسم یبولے خدا ک

 |11:11|قالوا َفما َجٰزُؤہُ إِن ُكنُتم ٰكِذبيَن 

 |11:11|ھوٹے ہو اگر تم ج یسزا ہے اس ک يابولے پھر ک



لِميَن 
ٰ
 |11:11|قالوا َجٰزُؤہُ َمن ُوِجَد فى َرحلِِه َفُھَو َجٰزُؤہُ ۚ َكٰذلَِك َنجِزى الّظ

سزا ہے  يہی یظالموں ک يہاںغالم بنے ہمارے  يںاس کے بدلے م یملے وہ يںہے کہ جس کے اسباب م يہسزا  یبولے اس ک

|11:11| 

ُ ۚ َنرَفُع أَخيِه ُثمه اسَتخَرَجھا ِمن ِوعاِء أَخيِه ۚ َكٰذلَِك ِكدنا لِيوُسَف ۖ ما كاَن لَِيأُخَذ أَخاہُ فى ديِن الَملِِك إاِّل أَن يَ َفَبَدأَ بِأَوِعَيتِِھم َقبَل ِوعاِء  شاَء َّللاه

 |11:11|َدَرٰجٍت َمن َنشاُء ۗ َوَفوَق ُكلِّ ذى ِعلٍم َعليٌم 

ہم  ياسے نکال ل یخُرج یک یسے پہلے پھر اسے اپنے بھائ یخُرج یک یاپنے بھائ یشروع ک یسے تالش يوںخُرج یتو اول ان ک

کہ خدا چاہے ہم جسے  يہکو لے لے مگر  یپہنچتا تھا کہ اپنے بھائ يںاسے نہ يںقانون م یبادشاہ یبتائ يرتدب يہیکو  يوسفنے 

 |11:11|علم واال ہے  يکوالے اوپر ا اور ہر علم يںدرجوں بلند کر يںچاہ

ُ ۞ قالوا إِن يَ  ها يوُسُف فى َنفِسِه َولَم ُيبِدها لَُھم ۚ قاَل أَنُتم َشرٌّ َمكاًنا ۖ َوَّللاه  |11:11| أَعلَُم بِما َتِصفوَن سِرق َفَقد َسَرَق أٌَخ لَُه ِمن َقبُل ۚ َفأََسره

 یرکھ يںل مبات اپنے د يہنے  يوسفکرچکا ہے تو  یچور یاس سے پہلے اس کا بھائ يشککرے تو ب یچور يہبولے اگر  یبھائ

 |11:11|بناتے ہو،  يںکہا تم بدتر جگہ ہو اور َّللا خوب جانتا ہے جو بات يںم یج ی،اور ان پر ظاہر نہ ک

َھا الَعزيُز إِنه لَُه أًَبا َشيًخا َكبيًرا َفُخذ أََحَدنا َمكاَنُه ۖ إِّنا َنرٰىَك ِمَن الُمحِسنيَن   |11:12|قالوا ٰيأَيُّ

رہے  يکھہم تمہارے احسان د يشککو لے لو، ب یجگہ کس یاس ک يںبوڑهے بڑے تو ہم م يںباپ ہ يکاس کے ا! يزبولے اے عز

 |11:12| يں،ہ

ِ أَن َنأُخَذ إاِّل َمن َوَجدنا َمٰتَعنا ِعنَدہُ إِّنا إًِذا لَٰظلِموَن   |11:12|قاَل َمعاَذ َّللاه

 |11:12|ب تو ہم ظالم ہوں گے، کو جس کے پاس ہمارا مال مال ج یمگر اس يںپناہ کہ ہم م یکہا خدا ک

 ِ ا ۖ قاَل َكبيُرُهم أَلَم َتعلَموا أَنه أَباُكم َقد أََخَذ َعلَيُكم َموثًِقا ِمَن َّللاه ا اسَتيـَٔسوا ِمنُه َخلَصوا َنِجّيً طُتم فى يوُسَف ۖ َفلَن أَبَرَح َفلَمه  َوِمن َقبُل ما َفره

 ُ  |11:22| لى ۖ َوُهَو َخيُر الٰحِكميَن األَرَض َحّتٰى َيأَذَن لى أَبى أَو َيحُكَم َّللاه

کہ تمہارے باپ نے تم  يںخبر نہ يںتمہ يابوال ک یکرنے لگے، ان کا بڑا بھائ یہوئے الگ جاکر سرگوش يدپھر جب اس سے نا ام

تک کہ  يہاںا سے نہ ٹلوں گ يہاں يںتو م یک يرتقص يسیتم نے ک يںکے حق م يوسفتھا اور اس سے پہلے  ياسے َّللا کا عہد لے ل

 |11:22|حکم فرمائے اور اس کا حکم سب سے بہتر،  ےَّللا مجھ يا يںباپ اجازت د يرےم



 |11:21|ارِجعوا إِلٰى أَبيُكم َفقولوا ٰيأَبانا إِنه ابَنَك َسَرَق َوما َشِھدنا إاِّل بِما َعلِمنا َوما ُكّنا لِلَغيِب ٰحفِظيَن 

بات کے  یہ یاور ہم تو اتن یک ینے چور يٹےآپ کے ب يشکاے ہمارے باپ ب اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ پھر عرض کرو

 |11:21|کے نگہبان نہ تھے  يباور ہم غ یتھ يںہمارے علم م یگواہ ہوئے تھے جتن

 |11:21|َوسـَِٔل الَقرَيَة الهتى ُكّنا فيھا َوالعيَر الهتى أَقَبلنا فيھا ۖ َوإِّنا لَٰصِدقوَن 

 |11:21| يںسچے ہ يشکہم آئے، اور ہم ب يںہم تھے اور اس قافلہ سے جس م يںجس م يکھئےسے پوچھ د یاور اس بست

ُه ُهَو الَعليمُ  ُ أَن َيأتَِينى بِِھم َجميًعا ۚ إِنه لَت لَُكم أَنفُُسُكم أَمًرا ۖ َفَصبٌر َجميٌل ۖ َعَسى َّللاه  |11:21| الَحكيُم قاَل َبل َسوه

علم و  یوہ يشکہے کہ َّللا ان سب کو مجھ سے ال، مالئے ب يبتو اچھا صبر ہے، قر يا،بناد يلہکچھ ح يںکہا تمہارے نفس نے تمہ

 |11:21|حکمت واال ہے، 

ت َعيناہُ ِمَن الُحزِن َفُھَو َكظيٌم   |11:21|َوَتَولّٰى َعنُھم َوقاَل ٰيأََسفٰى َعلٰى يوُسَف َوابَيضه

وہ غصہ کھا تا رہا،  يںہوگئ يدغم سے سف يںآنکھ یپر اور اس ک یجدائ یک يوسف! اور کہا ہائے افسوس يرااور ان سے منہ پھ

|11:21| 

ِ َتفَتُؤ۟ا َتذُكُر يوُسَف َحّتٰى َتكوَن َحَرًضا أَو َتكوَن ِمَن الٰھلِكيَن   |11:21|قالوا َتاّلِله

 |11:21| يں،سے گزر جائ جان يا يںتک کہ گور کنارے جا لگ يہاںگے  يںکرتے رہ ياد یک يوسف يشہآپ ہم! قسم یبولے خدا ک

ِ ما ال َتعلَموَن  ِ َوأَعلَُم ِمَن َّللاه  |11:21|قاَل إِنهما أَشكوا َبّثى َوُحزنى إِلَى َّللاه

جانتے  يںجو تم نہ يںمعلوم ہ يںوہ شان یسے کرتا ہوں اور مجھے َّللا ک یَّللا ہ يادفر یاور غم ک يشانیپر یتو اپن يںکہا م

|11:21| 

ِ إاِله الَقوُم  ٰيَبنِىه اذَهبوا ِ ۖ إِنهُه ال َي۟ايـَُٔس ِمن َروِح َّللاه سوا ِمن يوُسَف َوأَخيِه َوال َت۟ايـَٔسوا ِمن َروِح َّللاه  |11:21|الٰكفِروَن َفَتَحسه



 يںہن يدرحمت سے نا ام یَّللا ک يشکنہ ہو، ب يوسرحمت سے ما یکا سراغ لگاؤ اور َّللا ک یاور اس کے بھائ يوسفجا ؤ ! يٹواے ب

 |11:21|ہوتے مگر کافر لوگ 

رُّ َوِجئنا بِبِٰضَعٍة ُمزجٰىٍة َفأَوِف لََنا الَكي نا َوأَهلََنا الضُّ َھا الَعزيُز َمسه قيَن َفلَّما َدَخلوا َعلَيِه قالوا ٰيأَيُّ َ َيجِزى الُمَتَصدِّ ق َعلَينا ۖ إِنه َّللاه َل َوَتَصده

|11:22| 

لے کر  یاور ہم بے قدر پونج یپہنچ يبتاور ہمارے گھر والوں کو مص يںہم يزاے عز کے پاس پہنچے بولے يوسفپھر جب وہ 

 |11:22|ہے  يتاوالوں کو صلہ د يراتَّللا خ يشکب يجئےک يراتاور ہم پر خ يجئےپورا ناپ د يںتو آپ ہم يںآئے ہ

 |11:22|قاَل َهل َعلِمُتم ما َفَعلُتم بِيوُسَف َوأَخيِه إِذ أَنُتم ٰجِھلوَن 

 |11:22|تھا جب تم نادان تھے  ياکِ  ياکے ساتھ ک یاور اس کے بھائ يوسفکچھ خبر ہے تم نے  بولے

ِق َوَيصبِر َفإِ  ُه َمن َيته ُ َعلَينا ۖ إِنه َ ال ُيضيُع أَجَر الُمحِسنيَن قالوا أَِءنهَك أَلَنَت يوُسُف ۖ قاَل أَن۠ا يوُسُف َوٰهذا أَخى ۖ َقد َمنه َّللاه  |11:22|نه َّللاه

 يزگاریجو پرہ يشکب ياَّللا نے ہم پر احسان ک يشکب ی،بھائ يرام يہہوں اور  يوسف يںکہا م يں،ہ يوسف یسچ مچ آپ ہ يابولے ک

 |11:22|کرتا  يںضائع نہ( اجر) يگکا ن يکوںاور صبر کرے تو َّللا ن

ُ َعلَينا َوإِن ُكّنا لَٰخِطـٔيَن  ِ لََقد ءاَثَرَك َّللاه  |11:21|قالوا َتاّلِله

 |11:21|ہم خطاوار تھے  يشکاور ب ید يلتَّللا نے آپ کو ہم پر فض يشکب! قسم یبولے خدا ک

ِحميَن  ُ لَُكم ۖ َوُهَو أَرَحُم الّرٰ  |11:21|قاَل ال َتثريَب َعلَيُكُم الَيوَم ۖ َيغفُِر َّللاه

 |11:21|مہربان ہے  معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑه کر يںَّللا تمہ يں،کہا آج تم پر کچھ مالمت نہ

 |11:21|اذَهبوا بَِقميصى ٰهذا َفأَلقوہُ َعلٰى َوجِه أَبى َيأِت َبصيًرا َوأتونى بِأَهلُِكم أَجَمعيَن 

پاس لے آ ؤ،  يرےاور اپنے سب گھر بھر کو م یگ يںکھل جائ يںآنکھ یباپ کے منہ پر ڈالو ان ک يرےکرتا لے جاؤ اسے م يہ يرام

|11:21| 



 |11:21|العيُر قاَل أَبوُهم إِّنى أَلَِجُد ريَح يوُسَف ۖ لَوال أَن ُتَفنِّدوِن  َولَّما َفَصلَتِ 

( بہک)نہ کہو کہ سٹھ  يہخوشبو پا تا ہوں اگر مجھے  یک يوسف يںم يشکان کے باپ نے کہا ب يہاںجب قافلہ مصر سے جدا ہوا 

 |11:21|ہے،  ياگ

ِ إِنهَك لَفى َضٰللَِك الَقديِم   |11:21|قالوا َتاّلِله

 |11:21| يںہ يںم یخود رفتگ یپران یاس یآپ اپن! قسم یبولے خدا ک يٹےب

ِ ما ال   |11:21|َتعلَموَن َفلَّما أَن جاَء الَبشيُر أَلقٰىُه َعلٰى َوجِھِه َفارَتده َبصيًرا ۖ قاَل أَلَم أَقُل لَُكم إِّنى أَعلَُم ِمَن َّللاه

نہ  يںکہ م( يںلگ يکھنےد) يںپھر آئ يںآنکھ یوقت اس ک یکے منہ پر ڈاال اس يعقوبا اس نے وہ کرت ياسنانے واال آ یپھر جب خوش

 |11:21|جانتے  يںجو تم نہ يںمعلوم ہ يںوہ شان یکہتا تھا کہ مجھے َّللا ک

 |11:21|قالوا ٰيأَباَنا اسَتغفِر لَنا ُذنوَبنا إِّنا ُكّنا ٰخِطـٔيَن 

 |11:21| يں،ہم خطاوار ہ يشکمانگئے ب یمعاف یہمارے گناہوں ک! بولے اے ہمارے باپ

حيُم  ُه ُهَو الَغفوُر الره  |11:22|قاَل َسوَف أَسَتغفُِر لَُكم َرّبى ۖ إِنه

 |11:22|بخشنے واال مہربان ہے  یوہ يشکبخشش اپنے رب سے چاہو ں گا، ب یتمہار يںکہا جلد م

ُ ءاِمنيَن َفلَّما َدَخلوا َعلٰى يوُسَف ءاوٰى إِلَيِه أََبَويِه َوقاَل   |11:22|ادُخلوا ِمصَر إِن شاَء َّللاه

داخل ہو َّللا چاہے تو امان  يںاور کہا مصر م یکے پاس پہنچے اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ د يوسفپھر جب وہ سب 

 |11:22|کے ساتھ 

ًدا ۖ َوقاَل ٰيأََبِت ٰهذا  جِن َوَرَفَع أََبَويِه َعلَى الَعرِش َوَخّروا لَُه ُسجه َتأويُل ُرءٰيَى ِمن َقبُل َقد َجَعلَھا َرّبى َحقًّا ۖ َوَقد أَحَسَن بى إِذ أَخَرَجنى ِمَن السِّ

ُه هُ   |11:122|َو الَعليُم الَحكيُم َوجاَء بُِكم ِمَن الَبدِو ِمن َبعِد أَن َنَزَغ الشهيٰطُن َبينى َوَبيَن إِخَوتى ۚ إِنه َرّبى لَطيٌف لِما َيشاُء ۚ إِنه



پہلے  يرےم يہباپ  يرےنے کہا اے م يوسفگرے اور  يںسجدے م يےاور سب اس کے ل يار اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھااو

سے نکاال اور آپ  يدکہ مجھے ق يااس نے مجھ پر احسان ک يشکاور ب يا،رب نے سچا ک يرےاسے م يشکہے ب يرتعب یخواب ک

رب جس  يرام يشکب ی،تھ یکراد یناچاق يںم يوںبھائ يرےاور م يںم جھنے م يطانبعد اس کے کہ ش ياسب کو گاؤں سے لے آ

 |11:122|علم و حکمت واال ہے  یوہ يشکبات کو چاہے آسان کردے ب

ٰمٰوِت َواألَرِض أَنَت َولِءّ  نيا َوالءاِخرَ  ۦ۞ َربِّ َقد ءاَتيَتنى ِمَن الُملِك َوَعلهمَتنى ِمن َتأويِل األَحاديِث ۚ فاِطَر السه ِة ۖ َتَوفهنى ُمسلًِما فِى الدُّ

لِحيَن   |11:121|َوأَلِحقنى بِالّصٰ

کے  يناے آسمانوں اور زم يا،اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھا یسلطنت د يکتو نے مجھے ا يشکرب ب يرےاے م

 يںقرب خاص کے الئق ہ يرےتمجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ِمال جو  يں،اور آخرت م ياکام بنانے واال ہے دن يرابنانے والے تو م

|11:121| 

 |11:121|ٰذلَِك ِمن أَنباِء الَغيِب نوحيِه إِلَيَك ۖ َوما ُكنَت لََديِھم إِذ أَجَمعوا أَمَرُهم َوُهم َيمُكروَن 

تھا اور  يااور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا ک يںکرتے ہ یطرف وح یجو ہم تمہار يںہ يںخبر یک يبکچھ غ يہ

 |11:121|وہ داؤں چل رہے تھے 

 |11:121|َوما أَكَثُر الّناِس َولَو َحَرصَت بُِمؤِمنيَن 

 |11:121|گے،  يںنہ الئ يمانچاہو ا یتم کتنا ہ یاور اکثر آدم

 |11:121|َوما َتسـَٔلُُھم َعلَيِه ِمن أَجٍر ۚ إِن ُهَو إاِّل ِذكٌر لِلٰعلَميَن 

 |11:121| يحت،مگر سارے جہان کو نص يںتو نہ يہت نہ مانگتے اور تم اس پر ان سے کچھ اجر

ٰمٰوِت َواألَرِض َيُمّروَن َعلَيھا َوُهم َعنھا ُمعِرضوَن   |11:121|َوَكأَيِّن ِمن ءاَيٍة فِى السه

 |11:121| يں،اور ان سے بے خبر رہتے ہ يںکہ اکثر لوگ ان پر گزرتے ہ يںم ينآسمانوں اور زم يںہ ياںنشان یاور کتن

ِ إاِّل َوُهم ُمشِركوَن   |11:121|َوما ُيؤِمُن أَكَثُرُهم بِاّلِله



 |11:121|التے مگر شرک کرتے ہوئے  يںنہ يقينکہ َّللا پر  يںاکثر وہ ہ يںاور ان م

ِ أَو َتأتَِيُھُم الّساَعُة َبغَتًة َوُهم ال َيشُعروَن   |11:121|أََفأَِمنوا أَن َتأتَِيُھم ٰغِشَيٌة ِمن َعذاِب َّللاه

 |11:121|خبر نہ ہو،  يںان پر اچانک آجائے اور انہ يامتق يالے  يرآکر گھ يںکہ َّللا کا عذاب انہ يٹھےاس سے نڈر ہو ب ياک

ِ َوما أَن۠ا ِمَن الُمشِركي َبَعنى ۖ َوُسبٰحَن َّللاه ِ ۚ َعلٰى َبصيَرٍة أَن۠ا َوَمِن اته  |11:122|َن قُل ٰهِذِہ َسبيلى أَدعوا إِلَى َّللاه

اور ( 111ف2 يںرکھتے ہ يںآنکھ یدل ک يںقدموں پرچل يرےاور جو م يںطرف بالتا ہوں م یَّللا ک يںراہ ہے م يریم يہتم فرماؤ 

 |11:122| يں،کرنے واال نہ يکشر يںہے اور م یَّللا کو پاک

فِى األَرِض َفَينُظروا َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الهذيَن ِمن َقبلِِھم ۗ َولَداُر  َوما أَرَسلنا ِمن َقبلَِك إاِّل ِرجااًل نوحى إِلَيِھم ِمن أَهِل القُرٰى ۗ أََفلَم َيسيروا

َقوا ۗ أََفال َتعقِلوَن   |11:122|الءاِخَرِة َخيٌر لِلهذيَن اته

لوگ  يہکرتے اور سب شہر کے ساکن تھے تو  یہم وح يںتھے جنہ یسب مرد ہ يجےاور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھ

عقل  يںتمہ يابہتر تو ک يےکے ل يزگاروںآخرت کا گھر پرہ يشکانجام ہوا اور ب ياان سے پہلوں کا ک يکھتےتو د يںپرچلے نہ ينزم

 |11:122| يں،نہ

َى َمن َنشاُء ۖ َوال ُيَردُّ َبأُسنا عَ  ُسُل َوَظّنوا أَنهھُم َقد ُكِذبوا جاَءُهم َنصُرنا َفُنجِّ  |11:112|لُمجِرميَن ِن الَقوِم اَحّتٰى إَِذا اسَتيـََٔس الرُّ

تو  یمدد آئ یاور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے غلط کہا تھا اس وقت ہمار ینہ رہ يدام یاسباب ک یتک جب رسولوں کو ظاہر يہاں

 |11:112|جاتا،  يںنہ يرااور ہمارا عذاب مجرموں سے پھ ياگ ياجسے ہم نے چاہا بچال

ِمنوَن األَلٰبِب ۗ ما كاَن َحديًثا ُيفَترٰى َوٰلِكن َتصديَق الهذى َبيَن َيَديِه َوَتفصيَل ُكلِّ َشءٍء َوُهًدى َوَرحَمًة لَِقوٍم ُيؤلََقد كاَن فى َقَصِصِھم ِعبَرةٌ أِلُولِى 

|11:111| 

 يقتصد یاپنوں سے اگلے کاموں ک يکنل يںبات نہ یبناوٹ ک یکوئ يہ يںہ یکھلت يںآنکھ یخبروں سے عقل مندوں ک یان ک يشکب

 |11:111|اور رحمت،  يتہدا يےاور مسلمانوں کے ل يانکا مفصل ب يزر ہر چہے او

حيِم المر ۚ تِلَك ءاٰيُت الِكٰتِب ۗ َوالهذى أُنِزَل إِلَيَك ِمن َربَِّك الَحقُّ َوٰلِكنه أَكثَ  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|َر الّناِس ال ُيؤِمنوَن بِسِم َّللاه



 |11:1|التے  يںنہ يمانا یطرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے مگر اکثر آدم یاور وہ جو تمہار يںہ يتيںآ یکتاب ک يہ

َر الشهمَس َوالَقَمَر ۖ كُ  ٰمٰوِت بَِغيِر َعَمٍد َتَروَنھا ۖ ُثمه اسَتوٰى َعلَى الَعرِش ۖ َوَسخه ُ الهذى َرَفَع السه ُر اَّللاه ى ۚ ُيَدبِّ ُل لٌّ َيجرى أِلََجٍل ُمَسّمً ألَمَر ُيَفصِّ

ُكم توقِنوَن   |11:1|الءاٰيِت لََعلهُكم بِلِقاِء َربِّ

شان کے الئق ہے اور  یاس ک يساج ياپھر عرش پر استوا فرما يکھوبے ستونوں کے کہ تم د ياَّللا ہے جس نے آسمانوں کو بلند ک

بتاتا ہے  ياںفرماتا اور مفصل نشان يرتدب یٹھہرائے ہوئے وعدہ تک چلتا ہے َّللا کام ک يکا يک،ہر ا ياسورج اور چاند کو مسخر ک

 |11:1|کرو  يقين ناتم اپنے رب رب کا مل يںکہ

َمٰرِت َجَعَل فيھا َزوَجيِن اثَنيِن ۖ ُيغِشى النهھاَر ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لَِقوٍم  الهيلَ  َوُهَو الهذى َمده األَرَض َوَجَعَل فيھا َرٰوِسَى َوأَنٰھًرا ۖ َوِمن ُكلِّ الثه

روَن   |11:1|َيَتَفكه

ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے رات  يناور زم يں،بنائ يںلنگر اور نہر يںاور اس م يالکو پھ ينہے جس نے زم یاور وہ

 |11:1|کرنے والوں کو  يانده يںہ ياںنشان يںاس م يشکہے، ب يتاسے دن کو چھپا ل

لُ َوفِ  ٌت ِمن أَعٰنٍب َوَزرٌع َوَنخيٌل ِصنواٌن َوَغيُر ِصنواٍن ُيسقٰى بِماٍء ٰوِحٍد َوُنَفضِّ َبعَضھا َعلٰى َبعٍض فِى األُُكِل ۚ  ى األَرِض قَِطٌع ُمَتٰجِوٰرٌت َوَجّنٰ

 |11:1|إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لَِقوٍم َيعقِلوَن 

( تھال)تھالے  يکا يڑاور کھجور کے پ يتیانگوروں کے اور کھ يںور باغ ہپاس پاس ا يںاور ہ يںکے مختلف قطعے ہ يناور زم

 يںاس م يشکب يں،کو دوسرے سے بہتر کرتے ہ يکہم ا يںجا تا ہے اور پھلوں م ياد یپان یہ يکسے اُگے اور الگ الگ سب کو ا

 |11:1| يےعقل مندوں کے ل يںہ ياںنشان

ِھم ۖ َوأُوٰلئَِك األَغٰلُل فى أَعناقِِھم ۖ َوأُو۞ َوإِن َتعَجب َفَعَجٌب َقولُُھم أَِءذا  ٰلئَِك أَصٰحُب ُكّنا ُتٰرًبا أَِءّنا لَفى َخلٍق َجديٍد ۗ أُوٰلئَِك الهذيَن َكَفروا بَِربِّ

 |11:1|الّناِر ۖ ُهم فيھا ٰخلِدوَن 

جو اپنے رب سے منکر  يںگے وہ ہ يںبنہو کر پھر نئے  یہم مٹ يااور اگر تم تعجب کرو تو اچنبھا تو ان کے اس کہنے کا ہے کہ ک

 |11:1|رہنا،  يںم یاس يںانھ يںطوق ہوں گے اور وہ دوزخ والے ہ يںگردنوں م یجن ک يںہوئے اور وہ ہ

َئِة َقبَل الَحَسَنِة َوَقد َخلَت ِمن َقبلِِھُم الَمُثٰلُت ۗ َوإِنه َربهَك لَذو َمغفَِرٍة لِلّنا يِّ َك لََشديُد الِعقاِب ِس عَ َوَيسَتعِجلوَنَك بِالسه  |11:1|لٰى ُظلِمِھم ۖ َوإِنه َربه

تمہارا رب تو لوگوں کے  يشکاور ب يںہوچک يںسزائ یرحمت سے پہلے اور ان اگلوں ک يںکرتے ہ یجلد یاور تم سے عذاب ک

 |11:1|تمہارے رب کا عذاب سخت ہے  يشکہے اور ب يتاد یمعاف یطرح ک يکا يںانہ یظلم پر بھ



ِه ۗ إِنهما أَنَت ُمنِذٌر ۖ َولُِكلِّ َقوٍم هاٍد َوَيقوُل اله   |11:1|ذيَن َكَفروا لَوال أُنِزَل َعلَيِه ءاَيٌة ِمن َربِّ

 یتم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہاد یاتر يںں نہ يوک ینشان یطرف سے کوئ یان پر ان ک يںاور کا فر کہتے ہ

|11:1| 

ُ َيعلَُم ما َتحِمُل ُكلُّ   |11:2|أُنثٰى َوما َتغيُض األَرحاُم َوما َتزداُد ۖ َوُكلُّ َشءٍء ِعنَدہُ بِِمقداٍر  َّللاه

اندازے سے  يکاس کے پاس ا يزاور ہر چ يںجو کچھ گھٹتے بڑهتے ہ يٹہے اور پ يںم يٹمادہ کے پ یَّللا جانتا ہے جو کچھ کس

 |11:2|ہے 

ٰھَدِة الَكبيُر الُمَتعاِل   |11:2|ٰعلُِم الَغيِب َوالشه

 |11:2|واال  یہر چھپے اور کھلے کا جاننے واال سب سے بڑا بلند

 |11:12|َسواٌء ِمنُكم َمن أََسره الَقوَل َوَمن َجَھَر بِِه َوَمن ُهَو ُمسَتخٍف بِالهيِل َوساِرٌب بِالنهھاِر 

 |11:12|راہ چلتا ہے  يںدن مچھپا ہے اور جو  يںبات آہستہ کہے اور جو آواز سے اور جو رات م يںجو تم م يںبرابر ہ

َ ال ُيَغيُِّر ما بَِقوٍم َحّتىٰ  ِ ۗ إِنه َّللاه ُ بَِقوٍم سوًءا َفال َمَرده  لَُه ُمَعقِّٰبٌت ِمن َبيِن َيَديِه َوِمن َخلفِِه َيحَفظوَنُه ِمن أَمِر َّللاه ُيَغيِّروا ما بِأَنفُِسِھم ۗ َوإِذا أَراَد َّللاه

 |11:11|ِه ِمن واٍل لَُه ۚ َوما لَھُم ِمن دونِ 

 یقوم سے اپن یَّللا کس يشکب يںحفاظت کرتے ہ یکہ بحکم خدا اس ک يچھےاس کے آگے پ يںوالے فرشتے ہ یبدل يےکے ل یآدم

اور اس کے سوا  ی،سکت يںچاہے تو وہ پھر نہ یقوم سے برائ یاور جب کس يں،حالت نہ بدل یبدلتا جب تک وہ خود اپن يںنعمت نہ

 |11:11| يںنہ تیيحما یان کا کوئ

قاَل  حاَب الثِّ  |11:11|ُهَو الهذى ُيريُكُم الَبرَق َخوًفا َوَطَمًعا َوُينِشُئ السه

 |11:11|اٹھاتا ہے،  ياںبدل یکو اور بھار يددکھاتا ہے ڈر کو اور ام یبجل يںہے تمہ یوہ

عُد بَِحمِدِہ َوالَمٰلئَِكُة ِمن خيَفتِِه َوُيرِسُل  ُح الره ِ َوُهَو َشديُد الِمحاِل َوُيَسبِّ ٰوِعَق َفُيصيُب بِھا َمن َيشاُء َوُهم ُيٰجِدلوَن فِى َّللاه  |11:11|الصه



ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر  يجتاہے اور فرشتے اس کے ڈر سے اور کڑک بھ یبولت یپاک یاس ک یہوئ یاور گر ج اسے سراہت

 |11:11|خت ہے، پکڑ س یاور اس ک يںجھگڑتے ہوتے ہ يںچاہے اور وہ َّللا م

َغ فاہُ َوما ُهَو بِٰبلِِغِه ۚ َوما ُدعاُء الٰكفِريَن إاِّل فى لَُه َدعَوةُ الَحقِّ ۖ َوالهذيَن َيدعوَن ِمن دونِِه ال َيسَتجيبوَن لَُھم بَِشءٍء إاِّل َكٰبِسِط َكفهيِه إِلَى الماِء لَِيبلُ 

 |11:11|َضٰلٍل 

کے  یطرح جو پان یسنتے مگر اس ک يںنہ یکچھ بھ یوہ ان ک يںن کو پکارتے ہکا پکارنا سچا ہے اور اُس کے سوا ج یاس

 یہر دعا بھٹکت یپہنچ جائے اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا، اور کافروں ک يںہے کہ اس کے منہ م يٹھاب يالئےپھ يلياںہتھ یسامنے اپن

 |11:11|ہے،  یپھرت

ٰمٰوِت َواألَرِض َطوعً  ِ َيسُجُد َمن فِى السه  |11:11|ا َوَكرًها َوِظٰللُُھم بِالُغُدوِّ َوالءاصاِل ۩ َوّلِِله

ہر صبح و  ياںپرچھائ یسے اور ان ک یسے خواہ مجبور یخوش يںہ يںم ينجتنے آسمانوں اور زم يںکو سجدہ کرتے ہ یاور َّللا ہ

 |11:12| 1شام السجدة ۔

ُ ۚ قُل  ٰمٰوِت َواألَرِض قُِل َّللاه ا ۚ قُل َهل َيسَتِوى األَعمٰى َوالَبصيُر أَم قُل َمن َربُّ السه أََفاتهَخذُتم ِمن دونِِه أَولِياَء ال َيملِكوَن أِلَنفُِسِھم َنفًعا َوال َضّرً

 ُ ِ ُشَركاَء َخلَقوا َكَخلقِِه َفَتٰشَبَه الَخلُق َعلَيِھم ۚ قُِل َّللاه لُٰمُت َوالّنوُر ۗ أَم َجَعلوا ّلِِله ُر   ٰخلِقُ َهل َتسَتِوى الظُّ  |11:11|ُكلِّ َشءٍء َوُهَو الٰوِحُد الَقّھٰ

جو اپنا  يںبنائے ہ يتیاس کے سوا تم نے وہ حما يافرما ؤ َّللا تم فرما ؤ تو ک یکا، تم خود ہ ينتم فرماؤ کون رب ہے آسمانوں اور زم

 يااور اجاال ک يرياںانده یگ يںبرابر ہوجائ ياک يا( يناب) ياراگے اندها اور انکھ يںبرابر ہوجائ ياتم فرما ؤ ک يںکرسکتے ہ يںبھال برا نہ

سا معلوم ہوا تم فرما ؤ  يکان کا اور اس کا بنانا ا يںتو انہ ياطرح کچھ بنا یجنہوں نے َّللا ک يںٹھہراتے ہ يکشر يسےا يےکے ل َّللا

 |11:11|سب پر غالب ہے  يالکا بنانے واال ہے اور وہ اک يزَّللا ہر چ

ماِء  يُل َزَبًدا رابًِيا ۚ َوِمّما يوقِدوَن َعلَيِه فِى الّناِر ابتِغاَء ِحلَيةٍ أَنَزَل ِمَن السه أَو َمٰتٍع َزَبٌد ِمثلُُه ۚ َكٰذلَِك  ماًء َفسالَت أَوِدَيٌة بَِقَدِرها َفاحَتَمَل السه

َبُد َفَيذَهُب ُجفاًء ۖ َوأَّما ما َينَفعُ  ا الزه ُ الَحقه َوالٰبِطَل ۚ َفأَمه ُ األَمثاَل  َيضِرُب َّللاه  |11:11|الّناَس َفَيمُكُث فِى األَرِض ۚ َكٰذلَِك َيضِرُب َّللاه

اور جس پر  ی،رو اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا الئ یک یاتارا تو نالے اپنے اپنے الئق بہہ نکلے تو پان یاس نے آسمان سے پان

مثال ہے،  يہی یَّللا بتاتا ہے کہ حق و باطل ک يںٹھتے ہجھاگ ا یہ يسےو یاور اسباب بنانے کو اس سے بھ ياگہنا  يںآگ دہکاتے ہ

فرماتا ہے،  يانب يںمثال یہ يوںرہتا ہے َّللا  يںم ينہوجاتا ہے، اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زم دور کر( جل)تو جھاگ تو پھک 

|11:11| 

ِھُم الُحسنٰى ۚ َوالهذيَن لَم َيسَتجيبوا لَُه لَو  أَنه لَُھم ما فِى األَرِض َجميًعا َوِمثلَُه َمَعُه اَلفَتَدوا بِِه ۚ أُوٰلئَِك لَُھم سوُء الِحساِب لِلهذيَن اسَتجابوا لَِربِّ

ُم ۖ َوبِئَس الِمھاُد   |11:12|َوَمأوٰىُھم َجَھنه



ے وہ جو کچھ ہ يںم ينہے اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر زم یبھالئ يےکے ل يںجن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہ

جن کا بُر ا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانا  يںہ يہی يتےجان چھڑانے کو دے د یہوتا تو اپن يںملِک م یاور ان ک يساسب اور اس ج

 |11:12| ھونا،ُبرا بچ یہ ياجہنم ہے، اور ک

ُر أُولُوا األَلٰبِب ۞ أََفَمن َيعلَُم أَنهما أُنِزَل إِلَيَك ِمن َربَِّك الَحقُّ َكَمن ُهَو أَعمٰى ۚ إِنهما َيتَ   |11:12|َذكه

 یوہ يحتہوگا جو اندها ہے نص يساطرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے وہ اس ج یوہ جانتا ہے جو کچھ تمہار ياتو ک

 |11:12|عقل ہے،  يںجنہ يںمانتے ہ

ِ َوال َينقُضوَن الميٰثَق   |11:12|الهذيَن يوفوَن بَِعھِد َّللاه

 |11:12| يںاور قول بانده کر پھرتے نہ يںرا کرتے ہوہ جو َّللا کا عہد پو

ُھم َوَيخافوَن سوَء الِحساِب  ُ بِِه أَن يوَصَل َوَيخَشوَن َربه  |11:11|َوالهذيَن َيِصلوَن ما أََمَر َّللاه

 يشہاندسے  یُبرائ یاور حساب ک يںاور اپنے رب سے ڈرتے ہ يااسے جس کے جوڑنے کا َّللا نے حکم د يںاور وہ کہ جوڑتے ہ

 |11:11| يںرکھتے ہ

ا َوَعالنَِيًة َوَيدَرءونَ  لٰوَة َوأَنَفقوا ِمّما َرَزقٰنُھم ِسّرً ِھم َوأَقاُموا الصه َئَة أُوٰلئَِك لَُھم ُعقَبى الّداِر  َوالهذيَن َصَبُروا ابتِغاَء َوجِه َربِّ يِّ بِالَحَسَنِة السه

|11:11| 

چھپے اور  يںراہ م یسے ہمار يئےاور ہمارے د یرضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھ یاپنے رب ک يااور وہ جنہوں نے صبر ک

 |11:11|پچھلے گھر کا نفع ہے،  يےکے ل يںانہ يںکرکے ٹالتے ہ یکے بدلے بھالئ یاور برائ ياظاہر کچھ خرچ ک

تِِھم ۖ  ّيٰ ُت َعدٍن َيدُخلوَنھا َوَمن َصلََح ِمن ءابائِِھم َوأَزٰوِجِھم َوُذرِّ  |11:11|َوالَمٰلئَِكُة َيدُخلوَن َعلَيِھم ِمن ُكلِّ باٍب  َجّنٰ

اور فرشتے ہر دروازے سے  يںاور اوالد م يبيوںوہ داخل ہوں گے اور جو الئق ہوں ان کے باپ دادا اور ب يںبسنے کے باغ جن م

 |11:11|گے،  يںکہتے آئ يہان پر 

 |11:11| َسٰلٌم َعلَيُكم بِما َصَبرُتم ۚ َفنِعَم ُعقَبى الّدارِ 



 |11:11|خوب مال،  یہ ياہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھال گھر ک یسالمت

ُ بِِه أَن يوَصَل َوُيفِسدوَن فِى األَرِض ۙ  ِ ِمن َبعِد ميٰثقِِه َوَيقَطعوَن ما أََمَر َّللاه أُوٰلئَِك لَھُُم اللهعَنُة َولَھُم سوُء الّداِر  َوالهذيَن َينقُضوَن َعھَد َّللاه

|11:11| 

 يںم يناسے قطع کرتے اور زم يااور وہ جو َّللا کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے اور جس کے جوڑنے کو َّللا نے فرما

 |11:11|ُبرا گھر  يبہہے اور اُن کا نص یان کا حصہ لعنت ہ يںہ يالتےفساد پھ

زَق لَِمن َيشاُء َوَيقِدُر ۚ َوَفِرحوا بِالحَ  ُ َيبُسُط الرِّ نيا فِى الءاِخَرِة إاِّل َمٰتٌع َّللاه نيا َوَما الَحيٰوةُ الدُّ  |11:11|يٰوِة الدُّ

 یزندگ یک يااور دن( نازاں ہوئے)پر اترا گئے  یزندگ یک ياچاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کا فر دن يےَّللا جس کے ل

 |11:11| ينا،مگر کچھ دن برت ل يںآخرت کے مقابل نہ

َ ُيِضلُّ َمن َيشاُء َوَيھدى إِلَيِه َمن أَناَب َوَيقوُل الهذيَن  ِه ۗ قُل إِنه َّللاه  |11:11|َكَفروا لَوال أُنِزَل َعلَيِه ءاَيٌة ِمن َربِّ

َّللا جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور  يشکتم فرماؤ ب ی،نہ اتر يوںطرف سے ک یان کے رب ک ینشان یاور کافر کہتے ان پر کوئ

 |11:11|طرف رجوع الئے،  یاس ک ہے جو يتاراہ اسے د یاپن

ِ َتطَمئِنُّ القُلوُب  ِ ۗ أاَل بِِذكِر َّللاه  |11:12|الهذيَن ءاَمنوا َوَتطَمئِنُّ قُلوُبُھم بِِذكِر َّللاه

 |11:12|ہے  يندلوں کا چ يںم یہ ياد یسن لو َّللا ک يں،پاتے ہ ينسے چ ياد یالئے اور ان کے دل َّللا ک يمانوہ جو ا

لِٰحِت طوبٰى لَُھم َوُحسُن َمـٔاٍب الهذيَن ءامَ   |11:12|نوا َوَعِملُوا الّصٰ

 |11:12|ہے اور اچھا انجام  یان کو خوش يےالئے اور اچھے کام ک يمانوہ جو ا

ٍة َقد َخلَت ِمن َقبلِھا أَُمٌم لَِتتلَُو۟ا َعلَيِھُم الهذى أَوَحينا إِلَيَك َوُهم َيكفُرونَ  لُت  َكٰذلَِك أَرَسلٰنَك فى أُمه حٰمِن ۚ قُل ُهَو َرّبى ال إِٰلَه إاِّل ُهَو َعلَيِه َتَوكه بِالره

 |11:12|َوإِلَيِه َمتاِب 



 یطرف وح یپڑه کر سناؤ جو ہم نے تمہار يںکہ تم انہ يںہو گزر يںجس سے پہلے امت يجابھ يںطرح ہم نے تم کو اس امت م یاس

 ياپر بھروسہ ک ینے اس يںم يںنہ یبندگ یک یرب ہے اس کے سوا کس يراتم فرماؤ وہ م يںاور وہ رحمن کے منکر ہورہے ہ یک

 |11:12|رجوع ہے،  يریطرف م یک یاور اس

ِ األَمُر َجميًعا َعت بِِه األَرُض أَو ُكلَِّم بِِه الَموتٰى ۗ َبل ّلِِله
ُ لََھَدى  أََفلَم َي۟ايـَِٔس الهذيَن ءامَ  َۗولَو أَنه قُرءاًنا ُسيَِّرت بِِه الِجباُل أَو قُطِّ نوا أَن لَو َيشاُء َّللاه

َ ال ُيخلُِف الميعاَد  الّناَس َجميًعا ۗ َوال َيزاُل الهذيَن َكَفروا ُتصيُبُھم بِما َصَنعوا قاِرَعٌة أَو َتُحلُّ َقريًبا ِمن داِرِهم َحّتٰى َيأتِىَ  ِ ۚ إِنه َّللاه َوعُد َّللاه

|11:11| 

کافر نہ مانتے بلکہ سب  يہ یکرتے جب بھ يںمردے بات يا یپھٹ جات ينزم ياڑ ٹل جاتے قرآن آتا جس سے پہا يساا یاور اگر کوئ

اور کافروں کو  يتاکرد يتکو ہدا يوںنہ ہوئے کہ َّللا چاہتا تو سب آدم يدمسلمان اس سے نا ام ياتو ک يںميں ہ يارکے اخت یکام َّللا ہ

تک کہ َّللا  يہاں یاترے گ يکان کے گھروں کے نزد يا یے گرہ یپہنچت( يبتمص یوال ينےہالد)دهمک  تسخ يہ يےکے ل يشہہم

 |11:11|کرتا  يںَّللا وعدہ خالف نہ يشککا وعدہ آئے ب

 |11:11|َولََقِد اسُتھِزَئ بُِرُسٍل ِمن َقبلَِك َفأَملَيُت لِلهذيَن َكَفروا ُثمه أََخذُتُھم ۖ َفَكيَف كاَن ِعقاِب 

عذاب  يراپکڑا تو م يںپھر انہ ید يلنے کافروں کو کچھ دنوں ڈه يںتو م یگئ یک یہنس یتم سے اگلے رسولوں سے بھ يشکاور ب

 |11:11|تھا،  يساک

ـٔوَنُه بِما ال َيع ِ ُشَركاَء قُل َسّموُهم ۚ أَم ُتَنبِّ َن لِلهذيَن لَُم فِى األَرِض أَم بِٰظِھٍر ِمَن القَ أََفَمن ُهَو قائٌِم َعلٰى ُكلِّ َنفٍس بِما َكَسَبت ۗ َوَجَعلوا ّلِِله وِل ۗ َبل ُزيِّ

ُ َفما لَُه ِمن هاٍد  بيِل ۗ َوَمن ُيضلِِل َّللاه  |11:11|َكَفروا َمكُرُهم َوُصّدوا َعِن السه

اسے وہ  ياتم فرماؤ ان کا نام تو لو  يں،ٹھہراتے ہ يکنگہداشت رکھتا ہے اور وہ َّللا کے شر یوہ ہر جان پر اس کے اعمال ک ياتو ک

اچھا ٹھہرا ہے اور  يبان کا فر يںنگاہ م یبات بلکہ کافروں ک یاوپر یہ يوں يا يںنہ يںم ينزم یسار يںے علم مبتاتے ہو جو اس ک

 |11:11| يں،کرنے واال نہ يتہدا یجسے َّللا گمراہ کرے اسے کوئ ورراہ سے روکے گئے ا

نيا ۖ َولََعذاُب الءاِخَرِة أََشقُّ ۖ َوما لَ  ِ ِمن واٍق لَُھم َعذاٌب فِى الَحيٰوِة الدُّ  |11:11|ھُم ِمَن َّللاه

 |11:11| يں،نہ یَّللا سے بچانے واال کوئ يںآخرت کا عذاب سب سے سخت اور انہ يشکعذاب ہوگا اور ب يتےکے ج يادن يںانہ

ِة الهتى ُوِعَد الُمتهقوَن ۖ َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ۖ أُُكلُھا دائٌِم َوِظلُّھا ۚ تِلَك  َقوا ۖ َوُعقَبى الٰكفِريَن الّناُر ۞ َمَثُل الَجنه  |11:11|ُعقَبى الهذيَن اته

 يہاور اس کا سا يشہہم يوےاس کے م يں،ہ یبہت يںنہر يچےجس کا وعدہ ہے، اس کے ن يےاحوال اس جنت کا کہ ڈر والوں کے ل

 |11:11|انجام ہے اور کافروں کا انجام آ گ،  يہڈر والوں کا تو 



َ َوال َوالهذيَن ءاَتيٰنُھُم ا أُشِرَك بِِه ۚ إِلَيِه أَدعوا َوإِلَيِه لِكٰتَب َيفَرحوَن بِما أُنِزَل إِلَيَك ۖ َوِمَن األَحزاِب َمن ُينِكُر َبعَضُه ۚ قُل إِنهما أُِمرُت أَن أَعُبَد َّللاه

 |11:11|َمـٔاِب 

کہ اس کے بعض سے  يںکچھ وہ ہ يںمطرف اترا اور ان گروہوں  یوہ اس پر خوش ہوتے جو تمہار یاور جن کو ہم نے کتاب د

طرف بالتا ہوں  یک ینہ ٹھہراؤں، ميں اس يککروں اور اس کا شر یبندگ یحکم ہے کہ َّللا ک يہیتم فرماؤ مجھے تو  يں،منکر ہ

 |11:11|طرف مجھے پھرنا  یک یاور اس

َبعَت أَهواَءُهم َبعَدما ا ۚ َولَئِِن اته ِ ِمن َولِىٍّ َوال واٍق  َوَكٰذلَِك أَنَزلٰنُه ُحكًما َعَربِّيً  |11:11|جاَءَك ِمَن الِعلِم ما لََك ِمَن َّللاه

خواہشوں پر چلے گا بعد اس کے کہ تجھے علم  یاگر تو ان ک! اتارا اور اے سننے والے يصلہف یطرح ہم نے اسے عرب یاور اس

 |11:11|ہوگا نہ بچانے واال،  يتیحما یکوئ يراآچکا تو َّللا کے آگے نہ ت

ًة ۚ َوما كاَن لَِرسوٍل أَن َيأتَِى بِـٔاَيٍة إاِّل بِإِذنِ َولَقَ  يه ِ ۗ لُِكلِّ أََجٍل ِكتاٌب  د أَرَسلنا ُرُساًل ِمن َقبلَِك َوَجَعلنا لَُھم أَزٰوًجا َوُذرِّ  |11:12|َّللاه

 ینشان یکہ کوئ يںرسول کا کام نہ یاور کس يےاور بچے ک يبياںب يےاور ان کے ل يجےہم نے تم سے پہلے رسول بھ يشکاور ب

 |11:12|لکھت ہے  يکا یلے آئے مگر َّللا کے حکم سے، ہر وعدہ ک

ُ ما َيشاُء َوُيثبُِت ۖ َوِعنَدہُ أُمُّ الِكٰتِب   |11:12|َيمُحوا َّللاه

 |11:12|کے پاس  یَّللا جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اس

َك بَ  َك َفإِنهما َعلَيَك الَبٰلُغ َوَعلَيَنا الِحساُب َوإِن ما ُنِرَينه  |11:12|عَض الهذى َنِعُدُهم أَو َنَتَوفهَينه

تو بہرحال تم پر تو ضرور پہنچانا ہے  يںاپنے پاس بالئ یپہلے ہ ياجاتا ہے  ياد يںوعدہ جو انہ یکوئ يںدکھا د  يںتمہ يںاور اگر ہم

 |11:12|ہمارا ذمہ  ينااور حساب ل

ُ َيحُكُم ال ُمَعقَِّب لُِحكِمِه ۚ َوُهَو َسريُع الِحساِب أََولَ   |11:11|م َيَروا أَّنا َنأتِى األَرَض َننقُُصھا ِمن أَطرافِھا ۚ َوَّللاه

 یڈالنے واال کوئ يچھےاور َّللا حکم فرماتا ہے اس کا حکم پ يںگھٹاتے آرہے ہ یآباد یسوجھتا کہ ہر طرف سے ان ک يںنہ يںانہ ياک

 |11:11| ی،لگت يںنہ يرد يتےر اسے حساب لاو يںنہ



ُر لَِمن عُ   |11:11|قَبى الّداِر َوَقد َمَكَر الهذيَن ِمن َقبلِِھم َفلِلهِه الَمكُر َجميًعا ۖ َيعلَُم ما َتكِسُب ُكلُّ َنفٍس ۗ َوَسَيعلَُم الُكفّٰ

جان کمائے اور اب جاننا  یہے جانتا ہے جو کچھ کوئ یکا مالک تو َّللا ہ يرتدب يہخف یتو سار يںکرچکے ہ يباور ان سے اگلے فر

 |11:11|کافر، کسے ملتا ہے پچھال گھر  يںچاہتے ہ

ِ َشھيًدا َبينى َوَبيَنُكم َوَمن ِعنَدہُ ِعلُم الِكٰتِب   |11:11|َوَيقوُل الهذيَن َكَفروا لَسَت ُمرَساًل ۚ قُل َكفٰى بِاّلِله

 |11:11|اور وہ جسے کتاب کا علم ہے  يںاور تم م يںہے مجھ م یتم فرماؤ َّللا گواہ کاف يں،تم رسول نہ یاور کافر کہتے ہ

لُٰمِت إِلَى الّنوِر بِإِذِن رَ  حيِم الر ۚ ِكٰتٌب أَنَزلٰنُه إِلَيَك لُِتخِرَج الّناَس ِمَن الظُّ حٰمِن الره ِ الره ِھم إِلٰى ِصٰرِط الَعزيِز الَحميِد بِسِم َّللاه  |11:1|بِّ

 یال ؤ ان کے رب کے حکم سے اس ک يںسے اجالے م يريوںکہ تم لوگوں کو انده یطرف اتار یکتاب ہے کہ ہم نے تمہار يکا

 |11:1|واال ہے  يوںطرف جو عزت واال سب خوب یراہ ک

ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ۗ َوَويٌل لِلٰكفِريَن ِمن َعذاٍب َشديٍد  ِ الهذى لَُه ما فِى السه  |11:1|َّللاه

 |11:1|سخت عذاب سے  يکہے ا یخراب یاور کافروں ک يںم ينہے اور جو کچھ زم يںکا ہے جو کچھ آسمانوں م ی کہ اسَّللا

ِ َوَيبغوَنھا ِعَوًجا ۚ أُوٰلئَِك فى ضَ  نيا َعلَى الءاِخَرِة َوَيُصّدوَن َعن َسبيِل َّللاه  |11:1|ٰلٍل َبعيٍد الهذيَن َيسَتِحّبوَن الَحيٰوَة الدُّ

 يںہ يںم یگمراہ یوہ دور ک يں،چاہتے ہ یکج يںراہ سے روکتے اور اس م یہے اور َّللا ک ياریپ یزندگ یک يارت سے دنآخ يںجنہ

|11:1| 

ُ َمن َيشاُء َوَيھدى َمن َيشاُء ۚ َوُهَو  َن لَُھم ۖ َفُيِضلُّ َّللاه  |11:1|الَعزيُز الَحكيُم َوما أَرَسلنا ِمن َرسوٍل إاِّل بِلِساِن َقوِمِه لُِيَبيِّ

صاف بتائے پھرَّللا گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور وہ راہ  يںکہ وہ انہ يجابھ يںزبان م یک یقوم ہ یاور ہم نے ہر رسول اس ک

 |11:1|عزت و حکمت واال ہے،  یدکھاتا ہے جسے چاہے، اور وہ

لُٰمِت إِلَى النّ  ِ ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لُِكلِّ َصّباٍر َشكوٍر َولََقد أَرَسلنا موسٰى بِـٔاٰيتِنا أَن أَخِرج َقوَمَك ِمَن الظُّ رُهم بِأَّيٰىِم َّللاه  |11:1|وِر َوَذكِّ



د ِدال  ياَّللا کے دن  يںال، اور انہ يںسے اجالے م يريوںقوم کو انده یکہ اپن يجادے کر بھ ياںنشان یکو اپن یٰ ہم نے موس يشکاور ب

 |11:1|کر گزار کرو، ہر بڑے صبرے والے ش يںہ ياںنشان يںاس م يشکب

ِ َعلَيُكم إِذ أَنجٰىُكم ِمن ءاِل فِرَعوَن َيسوموَنُكم سوَء الَعذاِب َوُيَذبِّ  حوَن أَبناَءُكم َوَيسَتحيوَن نِساَءُكم ۚ َوفى َوإِذ قاَل موسٰى لَِقوِمِه اذُكروا نِعَمَة َّللاه

ُكم َعظيٌم   |11:1|ٰذلُِكم َبالٌء ِمن َربِّ

جو تم کو  یفرعون والوں سے نجات د يںکرو اپنے اوپر َّللا کا احسان جب اس نے تمہ يادقوم سے کہا  ینے اپن یٰ اور جب موس

تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا،  يںزندہ رکھتے، اور اس م يٹياںب یکو ذبح کرتے اور تمہار يٹوںتھے اور تمہارے ب يتےمار د یبر

|11:1| 

ُكم لَئِن َشَكرُتم أَلَزي َن َربُّ ُكم ۖ َولَئِن َكَفرُتم إِنه َعذابى لََشديٌد َوإِذ َتأَذه  |11:1|َدنه

عذاب  يراکرو تو م یاور دونگا اور اگر ناشکر يںتمہ يںکہ اگر احسان مانو گے تو م ياکرو جب تمہارے رب نے سناد ياداور 

 |11:1|سخت ہے، 

َ لََغنِىٌّ َحميٌد َوقاَل موسٰى إِن َتكفُروا أَنُتم َوَمن فِى األَرِض َجميًعا َفإِنه   |11:2|َّللاه

 |11:2|واال ہے،  يوںَّللا بے پروہ سب خوب يشکسب کا فر ہوجاؤ تو ب يںجتنے ہ يںم يننے کہا اگر تم اور زم یٰ اور موس

ٰنِت َفَرّدوا أَيِدَيُھم فى أَفٰوِهِھم أَلَم َيأتُِكم َنَبُؤ۟ا الهذيَن ِمن َقبلُِكم َقوِم نوٍح َوعاٍد َوَثموَد ۛ َوالهذيَن ِمن َبعِدِهم ۛ ال َيعلَُمُھم إِ  ُ ۚ جاَءتُھم ُرُسلُُھم بِالَبيِّ اله َّللاه

 |11:2|َوقالوا إِّنا َكَفرنا بِما أُرِسلُتم بِِه َوإِّنا لَفى َشكٍّ ِمّما َتدعوَننا إِلَيِه ُمريٍب 

جانے  یَّللا ہ يںد اور جو ان کے بعد ہوئے، انہقوم اور عاد اور ثمو ینوح ک یجو تم سے پہلے تھ يںنہ آئ يںخبر یان ک يںتمہ ياک

اس کے  يںطرف لے گئے اور بولے ہم منکر ہ یلے کر آئے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ ک يليںان کے پاس ان کے رسول روشن دل

 |11:2| يتا،د يںوہ شک ہے کہ بات کھلنے نہ يںہم يںبالتے ہو اس م يںطرف ہم یجس راہ ک اور ياگ يجاجو تمہارے ہاتھ بھ

َرُكم إِ  ٰمٰوِت َواألَرِض ۖ َيدعوُكم لَِيغفَِر لَُكم ِمن ُذنوبُِكم َوُيَؤخِّ ِ َشكٌّ فاِطِر السه ى ۚ قالوا إِن أَنُتم إاِّل َبَشٌر ِمثلُنا ۞ قالَت ُرُسلُھُم أَفِى َّللاه لٰى أََجٍل ُمَسّمً

 |11:12|ٍن ُمبيٍن ُتريدوَن أَن َتُصّدونا َعّما كاَن َيعُبُد ءاباُؤنا َفأتونا بُِسلطٰ 

بالتا ہے کہ تمہارے کچھ گناہ بخشے اور موت  يںکا بنانے واال، تمہ ينشک ہے آسمان اور زم يںَّللا م ياان کے رسولوں نے کہا ک

اس سے باز رکھو  يںہو تم چاہتے ہو کہ ہم یآدم يسےج يںبے عذاب کاٹ دے، بولے تم تو ہم یزندگ یکے مقرر وقت تک تمہار

 |11:12|روشن سند ہمارے پاس لے آؤ  کوئی جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اب



َ َيُمنُّ َعلٰى َمن َيشاُء ِمن ِعباِدِہ ۖ َوما كاَن لَن ِ قالَت لَُھم ُرُسلُُھم إِن َنحُن إاِّل َبَشٌر ِمثلُُكم َوٰلِكنه َّللاه ِ ا أَن َنأتَِيُكم بُِسلٰطٍن إاِّل بِإِذِن َّللاه  ۚ َوَعلَى َّللاه

ِل الُمؤِمنوَن   |11:11|َفلَيَتَوكه

جس پر چاہے احسان فرماتا ہے اور ہمارا  يںطرح انسان مگر َّللا اپنے بندوں م یتو تمہار يںان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہ

 |11:11| يےپر بھروسہ چاہ یمگر َّللا کے حکم سے، اور مسلمانوں کو َّللا ہ يںکہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئ يںکام نہ

ِ َفليَ  ِ َوَقد َهدٰىنا ُسُبلَنا ۚ َولََنصبَِرنه َعلٰى ما ءاَذيُتمونا ۚ َوَعلَى َّللاه َل َعلَى َّللاه لوَن َوما لَنا أاَّل َنَتَوكه ِل الُمَتَوكِّ  |11:11|َتَوكه

ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر  يںاور تم جو ہم يںاددکھ يںہم يںراہ یاس نے تو ہمار يںہوا کہ َّللا پر بھروسہ نہ کر ياک يںاور ہم

 |11:11| يے،پر بھروسہ چاہ یگے، اور بھروسہ کرنے والوں کو َّللا ہ يںصبر کر

ُھم لَنُ  ُكم ِمن أَرِضنا أَو لََتعوُدنه فى ِملهتِنا ۖ َفأَوحٰى إِلَيِھم َربُّ  َوقاَل الهذيَن َكَفروا لُِرُسلِِھم لَُنخِرَجنه
ٰ
 |11:11|لِميَن ھلَِكنه الّظ

ان  يںپر کچھ ہوجاؤ، تو انہ ينتم ہمارے د ياگے  يںسے نکال د ينزم یاپن يںاور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہ

 |11:11|گے  يںکہ ہم ضرور ظالموں کو ہالک کر يجیبھ یکے رب نے وح

ُكُم األَرَض ِمن َبعِدِهم ۚ ٰذلَِك لَِمن خاَف َمقامى  |11:11|َوخاَف َوعيِد  َولَُنسِكَننه

نے جو  يںحضو ر کھڑے ہونے سے ڈرے اور م يرےہے جو م يےاس ل يہگے  يںبسائ يںم يناور ضرور ہم تم کو ان کے بعد زم

 |11:11|ہے، اس سے خوف کرے،  ياعذاب کا حکم سنا

 |11:11|َواسَتفَتحوا َوخاَب ُكلُّ َجّباٍر َعنيٍد 

 |11:11|مانگا اور ہر سرکش ہٹ دهرم نا ُمراد ہوا  يصلہاور انہوں نے ف

ُم َوُيسقٰى ِمن ماٍء َصديٍد   |11:11|ِمن َورائِِه َجَھنه

 |11:11|جائے گا،  ياپال یکا پان يپاور اسے پ یلگ يچھےجہنم اس کے پ

ُعُه َوال َيكاُد ُيسيُغُه َوَيأتيِه الَموُت ِمن ُكلِّ َمكاٍن َوما ُهَو بَِميِّتٍ   |11:11| َوِمن َورائِِه َعذاٌب َغليٌظ  ۖ َيَتَجره



 یاور اسے ہر طرف سے موت آئے گ ینہ ہوگ يدام یاتارنے ک يچےبہ مشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے ن

 |11:11|گاڑها عذاب  يکا يچھےاور اس کے پ يں،اور مرے گا نہ

ِھم ۖ أَعٰملُُھم َكَرم ٰلُل الَبعيُد َمَثُل الهذيَن َكَفروا بَِربِّ ت بِِه الّريُح فى َيوٍم عاِصٍف ۖ ال َيقِدروَن ِمّما َكَسبوا َعلٰى َشءٍء ۚ ٰذلَِك ُهَو الضه اٍد اشَتده

|11:12| 

 یسار يںکے دن م یآنده ياراکھ کہ اس پر ہوا کا سخت جھونکا آ يسےج يںہے کہ ان کے کام ہ يسااپنے رب سے منکروں کا حال ا

 |11:12| ی،گمراہ یہے دور ک يہیھ نہ لگا، سے کچھ ہات يںم یکمائ

ٰمٰوِت َواألَرَض بِالَحقِّ ۚ إِن َيَشأ ُيذِهبُكم َوَيأِت بَِخلٍق َجديٍد  َ َخلََق السه  |11:12|أَلَم َتَر أَنه َّللاه

مخلوق لے آئے  ینئ يکلے جائے اور ا يںحق کے ساتھ بنائے اگر چاہے تو تمہ ينکہ َّللا نے آسمان اور زم يکھاتو نے نہ د ياک

|11:12| 

ِ بَِعزيٍز   |11:12|َوما ٰذلَِك َعلَى َّللاه

 |11:12| يں،َّللا پر کچھ دشوار نہ يہاور 

َعٰفُؤ۟ا لِلهذيَن اسَتكَبروا إِّنا ُكّنا لَُكم َتَبًعا َفَھل أَنُتم ُمغنوَن َعّنا ِمن  ِ َجميًعا َفقاَل الضُّ ِ ِمن َشءٍء ۚ َوَبَرزوا ّلِِله ُ لََھَديٰنُكم ۖ َعذاِب َّللاه قالوا لَو َهدٰىَنا َّللاه

11:11|َسواٌء َعلَينا أََجِزعنا أَم َصَبرنا ما لَنا ِمن َمحيٍص  | 

تم سے  ياگے ہم تمہارے تابع تھے ک يںوالوں سے کہ یحاضر ہوں گے تو جو کمزور تھے بڑائ يہاور سب َّللا کے حضور اعالن

سا ہے  يککرتے ہم پر ا يںکرتا تو ہم تمہ يتہدا يںگے َّللا ہم يںسے ٹال دو کہ سے کچھ ہم پر يںہوسکتا ہے کہ َّللا کے عذاب م

 |11:11| يں،پناہ نہ يںکہ يںں ہميصبر سے رہ يا يںکر یچاہے بے قرار

َ َوَعَدُكم َوعَد الَحقِّ َوَوَعدُتُكم َفأَخلَفُتُكم ۖ َوما كاَن لِىَ  َعلَيُكم ِمن ُسلٰطٍن إاِّل أَن َدَعوُتُكم َفاسَتَجبُتم لى ۖ َفال  َوقاَل الشهيٰطُن لَّما قُِضَى األَمُر إِنه َّللاه

لِميَن لَُھم َعذاٌب أَليٌم َتلومونى َولوموا أَنفَُسُكم ۖ ما أَن۠ا بُِمصِرِخُكم َوما أَنُتم بُِمصِرِخىه ۖ إِّنى َكَفرُت بِما أَشَركُتموِن ِمن َقبُل ۗ إِ 
ٰ
 |11:11|نه الّظ

نے تم  يںتھا وہ م يانے جو تم کو وعدہ د يںتھا اور م ياَّللا نے تم کو سچا وعدہ د يشکہوچکے گا ب يصلہکہے گا جب ف يطاناور ش

تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو  یمان ل يریتم نے م يانے تم کو بال يںکہ م يہیتم پر کچھ قابو نہ تھا مگر  يرااور م ياسے جھوٹا ک

 يککو پہنچ سکو، وہ جو پہلے تم نے مجھے شر يادفر يریکو پہنچ سکوں نہ تم م يادفر یتمہار يںرکھو نہ م خود اپنے اوپر الزام

 |11:11|دردناک عذاب ہے،  يےظالموں کے ل يشکہوں، ب يزاراس سے سخت ب يںتھا م ياٹھہرا



ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا  لِٰحِت َجّنٰ ُتُھم فيھا َسٰلٌم َوأُدِخَل الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ ِھم ۖ َتِحيه  |11:11|بِإِذِن َربِّ

 يںرہ يںان م يشہرواں ہم يںنہر يچےگے جن کے ن يںجائ يےداخل ک يںوہ باغوں م يےالئے اور اچھے کام ک يماناور وہ جو ا

 |11:11|ان کے ملتے وقت کا اکرام سالم ہے  يںاپنے رب کے حکم سے، اس م

 ُ ماِء أَلَم َتَر َكيَف َضَرَب َّللاه َبٍة أَصلُھا ثابٌِت َوَفرُعھا فِى السه َبًة َكَشَجَرٍة َطيِّ  |11:11| َمَثاًل َكلَِمًة َطيِّ

 يں،آسمان م يںجڑ قائم اور شاخ یدرخت جس ک يزہپاک يسےج یبات ک يزہپاک یفرمائ يانمثال ب يسیَّللا نے ک يکھاتم نے نہ د ياک

|11:11| 

روَن ُتؤتى أُُكلَھا ُكله حيٍن بِإِذِن رَ  ُ األَمثاَل لِلّناِس لََعلهھُم َيَتَذكه  |11:11|بِّھا ۗ َوَيضِرُب َّللاه

 |11:11| يںوہ سمجھ يںفرماتا ہے کہ کہ يانب يںمثال يےہے اپنے رب کے حکم سے اور َّللا لوگوں کے ل يتاہر وقت پھل د

 |11:11|رِض ما لَھا ِمن َقراٍر َوَمَثُل َكلَِمٍة َخبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخبيَثٍة اجُتثهت ِمن َفوِق األَ 

 |11:11| يںنہ يامق یاب اسے کوئ ياگ ياکے اوپر سے کاٹ د ينکہ زم يڑگندہ پ يکا يسےمثال ج یبات ک یاور گند

 ُ نيا َوفِى الءاِخَرِة ۖ َوُيِضلُّ َّللاه ُ الهذيَن ءاَمنوا بِالَقوِل الّثابِِت فِى الَحيٰوِة الدُّ ُ ما َيشاُء ُيَثبُِّت َّللاه لِميَن ۚ َوَيفَعُل َّللاه
ٰ
 |11:11|الّظ

اور َّللا ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور َّللا جو  يںاور آخرت م يںم یزندگ یک ياوالوں کو حق بات پر دن يمانَّللا ثابت رکھتا ہے ا

 |11:11|چاہے کرے، 

ِ ُكفًرا َوأََحلّ  لوا نِعَمَت َّللاه  |11:12|وا َقوَمُھم داَر الَبواِر ۞ أَلَم َتَر إِلَى الهذيَن َبده

 |11:12|کے گھر ال اتار،  یقوم کو تباہ یاور اپن یسے بدل د ینعمت ناشکر یجنہوں نے َّللا ک يکھانہ د يںتم نے انہ ياک

َم َيصلَوَنھا ۖ َوبِئَس الَقراُر   |11:12|َجَھنه

 |11:12|جگہ،  یٹھہرنے ک یبر یہ ياگے، اور ک يںوہ جو دوزخ ہے اس کے اندر جائ



ِ أَنداًدا لُِيِضلّوا َعن َسبيلِِه ۗ قُل َتَمتهعوا َفإِنه َمصيَرُكم إِلَى الّناِر   |11:12|َوَجَعلوا ّلِِله

 |11:12|تم فرماؤ کچھ برت لو کہ تمہارا انجام آگ ہے  يںراہ سے بہکاو یبرابر والے ٹھہراے کہ اس ک يےاور َّللا کے ل

ا َوَعالنَِيًة ِمن َقبِل أَن َيأتَِى َيوٌم ال َبيٌع فيِه َوال ِخلٰ قُل لِِعباِدَى الهذيَن ءا لٰوَة َوُينفِقوا ِمّما َرَزقٰنُھم ِسّرً  |11:11|ٌل َمنوا ُيقيُموا الصه

چھپے اور ظاہر  يںراہ م یسے کچھ ہمار يںم يےاور ہمارے د يںالئے کہ نماز قائم رکھ يمانان بندوں سے فرماؤ جو ا يرےم

 |11:11| يارانہنہ  یہوگ ینہ سوداگر يںاس دن کے آنے سے پہلے جس م يںخرچ کر

ماِء ماًء َفأَخَرَج بِِه ِمَن الثهَمٰرِت ِرزًقا لَُكم ۖ َوسَ  ٰمٰوِت َواألَرَض َوأَنَزَل ِمَن السه ُ الهذى َخلََق السه َر َّللاه َر لَُكُم الفُلَك لَِتجِرَى فِى الَبحِر بِأَمِرِہ ۖ َوَسخه خه

 |11:11|ُم األَنٰھَر لَكُ 

اور تمہارے  يےک يدااتارا تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو پ یبنائے اور آسمان سے پان ينَّللا ہے جس نے آسمان اور زم

 |11:11| يں،مسخر ک ياںند يےچلے اور تمہارے ل يںم ياکہ اس کے حکم سے در ياکو مسخر ک یکشت يےل

َر لَُكُم الشهمَس َوالَقمَ  َر لَُكُم الهيَل َوالنهھاَر َوَسخه  |11:11|َر دائَِبيِن ۖ َوَسخه

 |11:11| يےرات اور دن مسخر ک يےاور تمہارے ل يںجو برابر چل رہے ہ يےسورج اور چاند مسخر ک يےاور تمہارے ل

ِ ال ُتحصوها ۗ إِنه اإلِنسٰ   |11:11|َن لََظلوٌم َكفّاٌر َوءاتٰىُكم ِمن ُكلِّ ما َسأَلُتموہُ ۚ َوإِن َتُعّدوا نِعَمَت َّللاه

 |11:11|بڑا ظالم ناشکرا ہے  یآدم يشکگنو تو شمار نہ کرسکو گے، ب يںنعمت یاور اگر َّللا ک يا،بہت کچھ منہ مانگا د يںاور تمہ

 |11:11|َوإِذ قاَل إِبٰرهيُم َربِّ اجَعل ٰهَذا الَبلََد ءاِمًنا َواجُنبنى َوَبنِىه أَن َنعُبَد األَصناَم 

کو بتوں کے  يٹوںب يرےرب اس شہر کو امان واال کردے اور مجھے اور م يرےاے م ینے عرض ک يمکرو جب ابراہ ياد اور

 |11:11|پوجنے سے بچا 

ُه ِمّنى ۖ َوَمن َعصانى َفإِنهَك َغفوٌر َرحيٌم  ُھنه أَضلَلَن َكثيًرا ِمَن الّناِس ۖ َفَمن َتبَِعنى َفإِنه  |11:11|َربِّ إِنه



کہا نہ مانا تو  يراہے اور جس نے م يراوہ تو م ياساتھ د يراتو جس نے م يےبتوں نے بہت لوگ بہکائے د يشکرب ب يرےاے م

 |11:11|تو بخشنے واال مہربان ہے  يشکب

لٰوَة  نا لُِيقيُموا الصه ِم َربه يهتى بِواٍد َغيِر ذى َزرٍع ِعنَد َبيتَِك الُمَحره نا إِّنى أَسَكنُت ِمن ُذرِّ َفاجَعل أَفـَِٔدًة ِمَن الّناِس َتھوى إِلَيِھم َوارُزقھُم ِمَن َربه

َمٰرِت لََعلهُھم َيشُكروَن   |11:11|الثه

حرمت والے گھر کے پاس اے  يرےت یہوت يںنہ يتیکھ يںجس م یبسائ يںنالے م يککچھ اوالد ا ینے اپن يںرب م يرےاے م

کچھ پھل کھانے کو دے  يںطرف مائل کردے اور انہ یکے کچھ دل ان ک تو تو لوگوں يںکہ وہ نماز قائم رکھ يےرب اس ل يرےم

 |11:11| يں،وہ احسان مان يدشا

ماِء  ِ ِمن َشءٍء فِى األَرِض َوال فِى السه نا إِنهَك َتعلَُم ما ُنخفى َوما ُنعلُِن ۗ َوما َيخفٰى َعلَى َّللاه  |11:12|َربه

 |11:12| يںاور نہ آسمان م يںم ينزم يںر ظاہر کرتے اور َّللا پر کچھ چھپا نہاو يںاے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہ

عاِء  ِ الهذى َوَهَب لى َعلَى الِكَبِر إِسٰمعيَل َوإِسٰحَق ۚ إِنه َرّبى لََسميُع الدُّ  |11:12|الَحمُد ّلِِله

 |11:12|رب دعا سننے واال ہے،  يرام يشکب يئےو اسحاق د يلاسماع يںَّللا کو جس نے مجھے بڑهاپے م ياںسب خوب

نا َوَتَقبهل ُدعاِء  يهتى ۚ َربه لٰوِة َوِمن ُذرِّ  |11:12|َربِّ اجَعلنى ُمقيَم الصه

 |11:12|دعا سن لے،  یاوالد کو اے ہمارے رب اور ہمار يریمجھے نماز قائم کرنے واال رکھ اور کچھ م! رب يرےاے م

َنا اغفِر لى َولِٰولَِدىه َولِل  |11:11|ُمؤِمنيَن َيوَم َيقوُم الِحساُب َربه

 |11:11|ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا،  يرےاے ہمارے رب مجھے بخش دے اور م

ُرُهم لَِيوٍم َتشَخُص فيِه األَبٰصُر  لِموَن ۚ إِنهما ُيَؤخِّ
ٰ
َ ٰغفاًِل َعّما َيعَمُل الّظ  |11:11|َوال َتحَسَبنه َّللاه

 |11:11| يںجس م يےدن کے ل يسےدے رہا ہے مگر ا يںنہ يلڈه يںہرگز َّللا کو بےخبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے انہ اور



 |11:11|ُمھِطعيَن ُمقنِعى ُرءوِسِھم ال َيرَتدُّ إِلَيِھم َطرفُُھم ۖ َوأَفـَِٔدُتُھم َهواٌء 

 يںنہ یطرف لوٹت یپلک ان ک یسر اٹھائے ہوئے کہ ان ک گے اپنے يںبے تحاشا دوڑے نکل یگ يںرہ جائ یکھل یک یکھل يںآنکھ

 |11:11| یکچھ سکت نہ ہوگ يںاور ان کے دلوں م

رنا إِلٰى أََجٍل َقريٍب ُنِجب َدعَوَتَك َونَ  نا أَخِّ ُسَل ۗ أََولَم َتكونوا أَ َوأَنِذِر الّناَس َيوَم َيأتيِھُم الَعذاُب َفَيقوُل الهذيَن َظلَموا َربه بِِع الرُّ قَسمُتم ِمن َقبُل ما ته

 |11:11|لَُكم ِمن َزواٍل 

 يرامہلت دے کہ ہم ت يںہم يرد یتھوڑ! گے اے ہمارے رب يںاور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہ

 |11:11| يںہٹ کر جانا نہ يںسے کہ يادن يںتم پہلے قسم نہ کھاچکے تھے کہ ہم ياتو ک يںکر یغالم یاور رسولوں ک يںبالنا مان

َن لَُكم َكيَف َفَعلنا بِِھم َوَضَربنا لَُكُم األَمثاَل   |11:11|َوَسَكنُتم فى َمٰسِكِن الهذيَن َظلَموا أَنفَُسُھم َوَتَبيه

 يںنے تمہ اور ہم ياک يساہم نے ان کے ساتھ ک ياتھا اور تم پر خوب کھل گ يابسے جنہوں نے اپنا برا ک يںاور تم ان کے گھروں م

 |11:11| يادے کر بتاد يںمثال

ِ َمكُرُهم َوإِن كاَن َمكُرُهم لَِتزوَل ِمنُه الِجباُل   |11:11|َوَقد َمَكروا َمكَرُهم َوِعنَد َّللاه

 پہاڑ ٹل يہتھا جس سے  يسانہہے، اور ان کا داؤں کچھ ا يںچلے اور ان کا داؤں َّللا کے قابو م( يبفر)وہ اپنا سا داؤں  يشکاور ب

 |11:11| يںجائ

َ َعزيٌز ُذو انتِقاٍم  َ ُمخلَِف َوعِدِہ ُرُسلَُه ۗ إِنه َّللاه  |11:11|َفال َتحَسَبنه َّللاه

 |11:11|واال،  ينےَّللا غالب ہے بدلہ ل يشکنہ کرنا کہ َّللا اپنے رسولوں سے وعدہ خالف کرے گا ب يالتو ہر گز خ

ُل األَرُض َغيَر األَرِض َوالسه  ِ الٰوِحِد الَقّھاِر َيوَم ُتَبده  |11:12|ٰمٰوُت ۖ َوَبَرزوا ّلِِله

اللہکے سامنے جو سب پر  يککے سوا اور آسمان اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ا يناس زم ينزم یجائے گ یجس دن بدل د

 |11:12|غالب ہے 

نيَن فِى األَصفاِد   |11:12|َوَتَرى الُمجِرميَن َيوَمئٍِذ ُمَقره



 |11:12|دوسرے سے جڑے ہوں گے  يکا يںم يڑيوںگے کہ ب يکھووں کو داور اس دن تم مجرم

 |11:12|َسرابيلُُھم ِمن َقِطراٍن َوَتغشٰى ُوجوَهُھُم الّناُر 

 |11:12| یان کے کُرتے رال ہوں گے اور ان کے چہرے آ گ ڈهانپ لے گ

َ َسريُع الِحسابِ  ُ ُكله َنفٍس ما َكَسَبت ۚ إِنه َّللاه  |11:11| لَِيجِزَى َّللاه

 |11:11| ی،لگت يںنہ يرَّللا کو حساب کرتے کچھ د يشککا بدلہ دے، ب یکمائ یکہ َّللا ہر جان کو اس ک يےاس ل

َر أُولُوا األَلٰبِب  كه  |11:11|ٰهذا َبٰلٌغ لِلّناِس َولُِينَذروا بِِه َولَِيعلَموا أَنهما ُهَو إِٰلٌه ٰوِحٌد َولَِيذه

معبود ہے اور  یہ يککہ وہ ا يںکہ وہ جان ل يےاور اس ل يںکہ وہ اس سے ڈرائے جائ يےور اس للوگوں کو حکم پہنچانا ہے ا يہ

 |11:11| يں،مان يحتکہ عقل والے نص يےاس ل

حيِم الر ۚ تِلَك ءاٰيُت الِكٰتِب َوقُرءاٍن ُمبيٍن  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1| -یکتاب اور روشن قرآن ک يںہ يتيںآ يہ

 |11:1|َبما َيَودُّ الهذيَن َكَفروا لَو كانوا ُمسلِميَن رُ 

 |11:1|گے کافر کاش مسلمان ہوتے،  يںکر يںبہت آرزوئ

 |11:1|َذرُهم َيأُكلوا َوَيَتَمتهعوا َوُيلِھِھُم األََمُل ۖ َفَسوَف َيعلَموَن 

 |11:1| يںا چاہتے ہڈالے تو اب جان يںم يلکھ يںانہ يداور ام يںاور برت يںچھوڑو کہ کھائ يںانہ

 |11:1|َوما أَهلَكنا ِمن َقرَيٍة إاِّل َولَھا ِكتاٌب َمعلوٌم 



 |11:1|جانا ہوا نوشتہ تھا  يکاس کا ا یہم نے ہالک ک یاور جو بست

ٍة أََجلَھا َوما َيسَتـِٔخروَن   |11:1|ما َتسبُِق ِمن أُمه

 |11:1|ہٹے،  يچھےگروہ اپنے وعدہ سے آگے نہ بڑهے نہ پ یکو ئ

كُر إِنهَك لََمجنوٌن  َل َعلَيِه الذِّ َھا الهذى ُنزِّ  |11:1|َوقالوا ٰيأَيُّ

 |11:1|مجنون ہو  يشکاور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا ب

ِدقيَن   |11:1|لَو ما َتأتينا بِالَمٰلئَِكِة إِن ُكنَت ِمَن الّصٰ

 |11:1|التے اگر تم سچے ہو  يںنہ يوںہمارے پاس فرشتے ک

 |11:2|ُل الَمٰلئَِكَة إاِّل بِالَحقِّ َوما كانوا إًِذا ُمنَظريَن ما ُنَنزِّ 

 |11:2|مہلت نہ ملے  يںتو انہ يںاتارتے اور وہ اتر يںنہ يکارہم فرشتے ب

كَر َوإِّنا لَُه لَٰحفِظوَن  لَنا الذِّ  |11:2|إِّنا َنحُن َنزه

 |11:2| يںہم خود اس کے نگہبان ہ يشکقرآن اور ب يہہم نے اتارا ہے  يشکب

ليَن   |11:12|َولََقد أَرَسلنا ِمن َقبلَِك فى ِشَيِع األَوه

 |11:12| يجے،رسول بھ يںامتوں م یہم نے تم سے پہلے اگل يشکاور ب

 |11:11|َوما َيأتيِھم ِمن َرسوٍل إاِّل كانوا بِِه َيسَتھِزءوَن 

 |11:11| يںکرتے ہ یآتا مگر اس سے ہنس يںرسول نہ یاور ان کے پاس کوئ



 |11:11|َكٰذلَِك َنسلُُكُه فى قُلوِب الُمجِرميَن 

 |11:11| يں،ہ يتےراہ د يںکو ان مجرموں کے دلوں م یہم اس ہنس یہ يسےا

ليَن  ُة األَوه  |11:11|ال ُيؤِمنوَن بِِه ۖ َوَقد َخلَت ُسنه

 |11:11|ہے  یراہ پڑچک یالتے اور اگلوں ک يںنہ يمانوہ اس پر ا

ماِء َفَظلّوا فيِه َيعُرجوَن َولَو َفَتحنا   |11:11|َعلَيِھم باًبا ِمَن السه

 |11:11|چڑهتے،  يںکہ دن کو اس م يںدروازہ کھول د یکوئ يںآسمان م يےاور اگر ہم ان کے ل

َرت أَبٰصُرنا َبل َنحُن َقوٌم َمسحوروَن   |11:11|لَقالوا إِنهما ُسكِّ

 |11:11|ہے بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے  یگئ ینگاہ بانده د یکہتے کہ ہمار يہی یجب بھ

ِظريَن  ھا لِلّنٰ ّنٰ ماِء ُبروًجا َوَزيه  |11:11|َولََقد َجَعلنا فِى السه

 |11:11| ياآراستہ ک يےوالو ں کے ل يکھنےبرج بنائے اور اسے د يںہم نے آسمان م يشکاور ب

 |11:11|َوَحفِظٰنھا ِمن ُكلِّ َشيٰطٍن َرجيٍم 

 |11:11|مردود سے محفوظ رکھا  نيطااور اسے ہم نے ہر ش

مَع َفأَتَبَعُه ِشھاٌب ُمبيٌن   |11:12|إاِّل َمِن اسَتَرَق السه

 |11:12|پڑتا ہے روشن شعلہ  يچھےچھپے سننے جائے تو اس کے پ یمگر جو چور

 |11:12|َواألَرَض َمَددٰنھا َوأَلَقينا فيھا َرٰوِسَى َوأَنَبتنا فيھا ِمن ُكلِّ َشءٍء َموزوٍن 



 |11:12| ی،اندازے سے اگائ يزہر چ يںلنگر ڈالے اور اس م يںاور اس م يالئیپھ يناور ہم نے زم

 |11:12|َوَجَعلنا لَُكم فيھا َمٰعيَِش َوَمن لَسُتم لَُه بِٰرِزقيَن 

 |11:12| يتےد يںتم رزق نہ يںجنہ يےاور وہ کرد يںکرد ياںروز يںاس م يےاور تمہارے ل

لُُه إاِّل بَِقَدٍر َمعلوٍم َوإِن ِمن َشءٍء إاِّل   |11:11|ِعنَدنا َخزائُِنُه َوما ُنَنزِّ

 |11:11|معلوم انداز سے،  يکاتارتے مگر ا يںجس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم اسے نہ يںنہ يزچ یاور کوئ

ماِء ماًء َفأَسَقيٰنُكموہُ َوما أَن ٰيَح لَٰوقَِح َفأَنَزلنا ِمَن السه  |11:11|ُتم لَُه بِٰخِزنيَن َوأَرَسلَنا الرِّ

اور تم کچھ اس  ياکو د ينےپ يںاتارا پھر وہ تمہ یتو ہم نے آسمان سے پان ياںبادلوں کو با رور کرنے وال يجيںبھ يںاور ہم نے ہوائ

 |11:11| يںنہ یکے خزانچ

 |11:11|َوُنميُت َوَنحُن الٰوِرثوَن  ۦَوإِّنا لََنحُن ُنحء

 |11:11| يںوارث ہ یاور ہم ہ يںمار یہم ہ اور يںِجالئ یہم ہ يشکاور ب

 |11:11|َولََقد َعلِمَنا الُمسَتقِدميَن ِمنُكم َولََقد َعلِمَنا الُمسَتـِٔخريَن 

 |11:11|رہے،  يچھےپ يںجو تم م يںمعلوم ہ يںہم يشکآگے بڑهے اور ب يںجو تم م يںمعلوم ہ يںہم يشکاور ب

ُه َحكيٌم َعليٌم َوإِنه َربهَك ُهَو َيحُشُرُهم ۚ   |11:11|إِنه

 |11:11|علم و حکمت واال ہے،  یوہ يشکاٹھائے گا ب يںم يامتق يںتمہ یتمہارا رب ہ يشکاور ب

 |11:11|َولََقد َخلَقَنا اإلِنٰسَن ِمن َصلٰصٍل ِمن َحَمإٍ َمسنوٍن 



 |12:1۱|( 11ف ی،ا تھبودار گار ياہس يکا يںجو اصل م ياسے بنا یمٹ یہوئ یکو بجت یہم نے آدم يشکاور ب

موِم   |11:11|َوالجانه َخلَقٰنُه ِمن َقبُل ِمن ناِر السه

 |11:11|آگ سے،  یک يںبے دهوئ يااور ِجن کو اس سے پہلے بنا

َك لِلَمٰلئَِكِة إِّنى ٰخلٌِق َبَشًرا ِمن َصلٰصٍل ِمن َحَمإٍ َمسنوٍن   |11:12|َوإِذ قاَل َربُّ

گارے سے  ياہسے جو بدبودار س یمٹ یکو بنانے واال ہوں بجت یآدم يںکہ م ياشتوں سے فرماکرو جب تمہارے رب نے فر ياداور 

 |11:12|ہے، 

يُتُه َوَنَفخُت فيِه ِمن روحى َفَقعوا لَُه ٰسِجديَن   |11:12|َفإِذا َسوه

گر پڑنا،  يںسجدے م يےخاص معز ز ر وح پھونک دوں تو اس کے ل یطرف ک یاپن يںکرلوں اور اور م يکاسے ٹھ يںتو جب م

|11:12| 

 |11:12|َفَسَجَد الَمٰلئَِكُة ُكلُّھُم أَجَمعوَن 

 |11:12|گرے،  يںتو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے م

ِجديَن   |11:11|إاِّل إِبليَس أَبٰى أَن َيكوَن َمَع الّسٰ

 |11:11|کے، اس نے سجدہ والوں کا ساتھ نہ مانا  يسسوا ابل

ِجديَن قاَل ٰيإِبليُس ما لَ   |11:11|َك أاَّل َتكوَن َمَع الّسٰ

 |11:11|ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا،  ياتجھے ک يساے ابل يافرما

 |11:11|قاَل لَم أَُكن أِلَسُجَد لَِبَشٍر َخلَقَتُه ِمن َصلٰصٍل ِمن َحَمإٍ َمسنوٍن 



 |11:11| ی،بودار گارے سے تھ ياہجو س ياسے بنا یمٹ یکہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجت يںنہ يبابوال مجھے ز

 |11:11|قاَل َفاخُرج ِمنھا َفإِنهَك َرجيٌم 

 |11:11|تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے،  يافرما

 |11:11|َوإِنه َعلَيَك اللهعَنَة إِلٰى َيوِم الّديِن 

 |11:11|تک تجھ پر لعنت ہے  يامتق يشکاور ب

 |11:11|لٰى َيوِم ُيبَعثوَن قاَل َربِّ َفأَنِظرنى إِ 

 |11:11| يںرب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائ يرےبوال اے م

 |11:11|قاَل َفإِنهَك ِمَن الُمنَظريَن 

 |11:11|سے ہے جن کو اس معلوم،  يںتو ان م يافرما

 |11:12|إِلٰى َيوِم الَوقِت الَمعلوِم 

 |11:12|وقت کے دن تک مہلت ہے، 

ُھم أَجَمعيَن  قالَ  َننه لَُھم فِى األَرِض َوأَلُغِوَينه  |11:12|َربِّ بِما أَغَويَتنى أَلَُزيِّ

ان سب کو بے  يںبھالوے دوں گا اور ضرور م يںم ينزم يںانہ يںم ياکہ تو نے مجھے گمراہ ک یقسم اس ک! يرےبوال اے رب م

 |11:12|راہ کروں گا 

 |11:12|إاِّل ِعباَدَك ِمنُھُم الُمخلَصيَن 



 |11:12| يں،چنے ہوئے بندے ہ يرےت يںمگر جو ان م

 |11:11|قاَل ٰهذا ِصٰرٌط َعلَىه ُمسَتقيٌم 

 |11:11|طرف آتا ہے،  يریم يدهاراستہ س يہ يافرما

َبَعَك ِمَن الغاويَن   |11:11|إِنه ِعبادى لَيَس لََك َعلَيِھم ُسلٰطٌن إاِّل َمِن اته

 |11:11| يں،ساتھ د يراسوا ان گمراہوں کے جو ت يںقابو نہ کچھ يرابندوں پر ت يرےم يشکب

َم لََموِعُدُهم أَجَمعيَن   |11:11|َوإِنه َجَھنه

 |11:11|جہنم ان سب کا وعدہ ہے،  يشکاور ب

 |11:11|لَھا َسبَعُة أَبٰوٍب لُِكلِّ باٍب ِمنُھم ُجزٌء َمقسوٌم 

 |11:11|حصہ بٹا ہوا ہے،  يکاسے  يںان م يےہر دروازے کے ل يں،اس کے سات دروازے ہ

ٍت َوُعيوٍن  قيَن فى َجّنٰ  |11:11|إِنه الُمته

 |11:11| يںہ يںڈر والے باغوں اور چشموں م يشکب

 |11:11|ادُخلوها بَِسٰلٍم ءاِمنيَن 

 |11:11| يں،کے ساتھ امان م یداخل ہو سالمت يںان م

 |11:11|ُسُرٍر ُمَتٰقبِليَن َوَنَزعنا ما فى ُصدوِرِهم ِمن ِغلٍّ إِخٰوًنا َعلٰى 

 |11:11| يٹھے،تختوں پر روبرو ب يںہ یبھائ يںآپس م يےل ينچتھے سب کھ ينےجو کچھ ک يںم ينوںاور ہم نے ان کے س



ُھم فيھا َنَصٌب َوما ُهم ِمنھا بُِمخَرجيَن   |11:12|ال َيَمسُّ

 |11:12| يں،سے نکالے جائ يںپہنچے نہ وہ اس م يفکچھ تکل يںاس م يںنہ انہ

حيُم   |11:12|۞ َنبِّئ ِعبادى أَّنى أََنا الَغفوُر الره

 |11:12|ہوں بخشے واال مہربان،  یہ يںم يشکبندوں کو کہ ب يرےم( 2۵)خبردو 

 |11:12|َوأَنه َعذابى ُهَو الَعذاُب األَليُم 

 |11:12|عذاب دردناک عذاب ہے،  یہ يرااور م

ئُھم َعن َضيِف إِبٰرهيَم   |11:11|َوَنبِّ

 |11:11|کے مہمانوں کا،  يماحوال سناؤ ابراہ يںاور انہ

 |11:11|إِذ َدَخلوا َعلَيِه َفقالوا َسٰلًما قاَل إِّنا ِمنُكم َوِجلوَن 

 |11:11|تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے،  يںجب وہ اس کے پاس آئے تو بولے سالم کہا ہم

ُرَك بُِغٰلٍم َعليٍم   |11:11|قالوا ال َتوَجل إِّنا ُنَبشِّ

 |11:11| يں،ہ يتےبشارت د یعلم والے لڑکے ک يکہم آپ کو ا يںنہ يےانہوں نے کہا ڈر

نَِى الِكَبُر َفبَِم ُتَبشِّروَن   |11:11|قاَل أََبشهرُتمونى َعلٰى أَن َمسه

 |11:11|ہو،  يتےاب کاہے پر بشارت د ياہو کہ مجھے بڑهاپا پہنچ گ يتےاس پر مجھے بشارت د ياکہا ک

 |11:11|ٰنَك بِالَحقِّ َفال َتُكن ِمَن الٰقنِطيَن قالوا َبشهر



 |11:11|نہ ہوں،  يدہے آپ ناام یبشارت د یکہا ہم نے آپ کو سچ

ِه إاِله الّضالّوَن   |11:11|قاَل َوَمن َيقَنُط ِمن َرحَمِة َربِّ

 |12:2۱|( ۱1جو گمراہ ہوئے، ف یہو مگر وہ يدرحمت سے کون ناام یکہا اپنے رب ک

َھا الُمرَسلوَن قاَل َفما   |11:11|َخطُبُكم أَيُّ

 |11:11|! کام ہے اے فرشتو ياکہا پھر تمہارا ک

 |11:12|قالوا إِّنا أُرِسلنا إِلٰى َقوٍم ُمجِرميَن 

 |11:12| يں،گئے ہ يجےطرف بھ یمجرم قوم ک يکبولے ہم ا

 |11:12|إاِّل ءاَل لوٍط إِّنا لَُمَنّجوُهم أَجَمعيَن 

 |11:12|گے،  يں، ان سب کو ہم بچالمگر لوط کے گھر والے

رنا ۙ إِنهھا لَِمَن الٰغبِريَن   |11:12|إاِله امَرأََتُه َقده

 |12:۱2|( ۱2ہے، ف يںرہ جانے والوں م يچھےکہ وہ پ يںعورت ہم ٹھہراچکے ہ یمگر اس ک

 |11:11|َفلَّما جاَء ءاَل لوٍط الُمرَسلوَن 

 |12:۱1|( ۱۱تو جب لوط کے گھر فرشتے آئے، 

ُكم َقوٌم ُمنَكروَن   |11:11|قاَل إِنه

 |12:۱1|( ۱1لوگ ہو، ف يگانہکہا تم تو کچھ ب



 |11:11|قالوا َبل ِجئٰنَك بِما كانوا فيِه َيمَتروَن 

 |11:11|لوگ شک کرتے تھے،  يہ يںجس م يںکہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ الئے ہ

 |11:11|َوأََتيٰنَك بِالَحقِّ َوإِّنا لَٰصِدقوَن 

 |11:11| يں،سچے ہ يشکاور ہم ب يںر ہم آپ کے پاس سچا حکم الئے ہاو

بِع أَدٰبَرُهم َوال َيلَتفِت ِمنُكم أََحٌد َوامضوا َحيُث ُتؤَمروَن   |11:11|َفأَسِر بِأَهلَِك بِقِطٍع ِمَن الهيِل َواته

 يکھےپھر کر نہ د يچھےپ یکوئ يںر تم مچلئے او يچھےاور آپ ان کے پ يےتو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جا

 |11:11| يئے،چلے جا يدهےاور جہاں کو حکم ہے س

 |11:11|َوَقَضينا إِلَيِه ٰذلَِك األَمَر أَنه دابَِر ٰهُؤالِء َمقطوٌع ُمصبِحيَن 

 |11:11| ی،جڑ کٹ جائے گ یکہ صبح ہوتے ان کافروں ک ياسناد يصلہاور ہم نے اسے اس حکم کا ف

 |11:11|ُل الَمديَنِة َيسَتبِشروَن َوجاَء أَه

 |11:11|مناتے آئے،  ياںاور شہر والے خوش

 |11:12|قاَل إِنه ٰهُؤالِء َضيفى َفال َتفَضحوِن 

 |12:۱2|( 12نہ کرو، ف( ُرسوا) يحتمجھے فض يںمہمان ہ يرےم يہلوط نے کہا 

َ َوال ُتخزوِن  قُوا َّللاه  |11:12|َواته

 |11:12|رسوا نہ کرو،  اور َّللا سے ڈرو اور مجھے



 |11:12|قالوا أََولَم َننَھَك َعِن الٰعلَميَن 

 |11:12|دخل نہ دو،  يںتھا کہ اوروں کے معاملہ م يامنع نہ ک يںہم نے تمہ يابولے ک

 |11:11|قاَل ٰهُؤالِء َبناتى إِن ُكنُتم ٰفِعليَن 

 |11:11|کرنا ہے،  يںاگر تمہ يںہ يٹياںب يریم يںعورت یقوم ک يہکہا 

ُھم لَفى َسكَرتِِھم َيعَمھوَن   |11:11|لََعمُرَك إِنه

 |11:11| يں،بھٹک رہے ہ يںوہ اپنے نشہ م يشکقسم ب یجان ک یاے محبوب تمہار

يَحُة ُمشِرقيَن   |11:11|َفأََخَذتُھُم الصه

 |11:11| ياچنگھاڑ نے آل يںتو دن نکلتے انہ

 |11:11|م ِحجاَرًة ِمن ِسّجيٍل َفَجَعلنا ٰعلَِيھا سافِلَھا َوأَمَطرنا َعلَيھِ 

 |11:11|اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے،  ياکا حصہ کرد يچےکا اوپر کا حصہ اس نے ن یتو ہم نے اس بست

ميَن   |11:11|إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لِلُمَتَوسِّ

 |11:11| يے،فراست والوں کے ل يںہ ياںنشان يںاس م يشکب

 |11:11|َوإِنهھا لَبَِسبيٍل ُمقيٍم 

 |11:11|ہے،  یاس راہ پر ہے جو اب تک چلت یوہ بست يشکاور ب

 |11:11|إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة لِلُمؤِمنيَن 



 |11:11|والوں کو،  يمانا يںہ ياںنشان يںاس م يشکب

 |11:12|َوإِن كاَن أَصٰحُب األَيَكِة لَٰظلِميَن 

 |12:12|( 21والے ضرور ظالم تھے، ف یجھاڑ يشکاور ب

ُھما لَبِإِماٍم ُمبيٍن فَ   |11:12|انَتَقمنا ِمنُھم َوإِنه

 |11:12| يں،ہ یکھلے راستہ پر پڑت ياںدونوں بست يشکاور ب ياتو ہم نے ان سے بدلہ ل

َب أَصٰحُب الِحجِر الُمرَسليَن   |11:22|َولََقد َكذه

 |11:22| ياحجر والو ں نے رسولوں کو جھٹال يشکاور ب

 |11:21|َفكانوا َعنھا ُمعِرضيَن َوءاَتيٰنُھم ءاٰيتِنا 

 |11:21|رہے،  يرےتو وہ ان سے منہ پھ يںد ياںنشان یاور ہم نے ان کو اپن

 |11:21|َوكانوا َينِحتوَن ِمَن الِجباِل ُبيوًتا ءاِمنيَن 

 |11:21|گھر تراشتے تھے بے خوف  يںاور وہ پہاڑوں م

يَحُة ُمصبِحيَن   |11:21|َفأََخَذتُھُم الصه

 |11:21| ياصبح ہوتے چنگھاڑ نے آل يںتو انہ

 |11:21|َفما أَغنٰى َعنُھم ما كانوا َيكِسبوَن 

 |11:21| یکچھ ان کے کام نہ آئ یکمائ یتو ان ک



فَح الَجميلَ  ٰمٰوِت َواألَرَض َوما َبيَنُھما إاِّل بِالَحقِّ ۗ َوإِنه الّساَعَة َلءاتَِيٌة ۖ َفاصَفِح الصه  |11:21| َوما َخلَقَنا السه

طرح درگزر  یہے تو تم اچھ یآنے وال يامتق يشکاور ب يا،ہے عبث نہ بنا ياناور جو کچھ ان کے درم يناور ہم نے آسمان اور زم

 |12:22|( 21کرو، ف

ُق الَعليُم   |11:21|إِنه َربهَك ُهَو الَخلّٰ

 |11:21|کرنے واال جاننے واال ہے  يدابہت پ یتمہارا رب ہ يشکب

 |11:21|َسبًعا ِمَن الَمثانى َوالقُرءاَن الَعظيَم  َولََقد ءاَتيٰنكَ 

 |11:21|اور عظمت واال قرآن،  يںہ یجات یجو دہرائ يںد يتيںہم نے تم کو سات آ يشکاور ب

نه َعيَنيَك إِلٰى ما َمتهعنا بِِه أَزٰوًجا ِمنُھم َوال َتحَزن َعلَيِھم َواخفِض َجناَحَك لِلُمؤِمنيَن   |11:22|ال َتُمده

اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کو  یجو ہم نے ان کے جوڑوں کو برتنے کو د يکھوکو نہ د يزآنکھ اٹھاکر اس چ یاپن

 |11:22|لے لو،  يںرحمت کے پروں م یاپن

 |11:22|َوقُل إِّنى أََنا النهذيُر الُمبيُن 

 |11:22|، (اس عذاب سے)ہوں صاف ڈر سنانے واال  یہ يںاور فرماؤ کہ م

 |11:22|َكما أَنَزلنا َعلَى الُمقَتِسميَن 

 |11:22|ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا،  يساج

 |11:21|الهذيَن َجَعلُوا القُرءاَن ِعضيَن 

 |12:21|( 22ف يا،کرل یکو تکے بوٹ یجنہوں نے کالِم اٰلہ



ُھم أَ   |11:21|جَمعيَن َفَوَربَِّك لََنسـَٔلَنه

 |11:21|گے،  يںقسم ہم ضرور ان سب سے پوچھ یتو تمہارے رب ک

 |11:21|َعّما كانوا َيعَملوَن 

 |11:21|جو کچھ وہ کرتے تھے، 

 |11:21|َفاصَدع بِما ُتؤَمُر َوأَعِرض َعِن الُمشِركيَن 

 |12:2۵|( 121لو، ف يرحکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھ يںکہہ دو جس بات کا تمہ يہتو اعالن

 |11:21|إِّنا َكَفيٰنَك الُمسَتھِزءيَن 

 |11:21| يںکرتے ہ يتکفا  يںان ہنسنے والوں پر ہم تمہ يشکب

ِ إِٰلًھا ءاَخَر ۚ َفَسوَف َيعلَموَن   |11:21|الهذيَن َيجَعلوَن َمَع َّللاه

 |11:21|گے،  يںتو اب جان جائ يںجو ا ّلِل کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہ

 |11:21|د َنعلَُم أَنهَك َيضيُق َصدُرَك بِما َيقولوَن َولَقَ 

 |11:21|باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو،  یمعلوم ہے کہ ان ک يںہم يشکاور ب

ِجديَن   |11:22|َفَسبِّح بَِحمِد َربَِّك َوُكن ِمَن الّسٰ

 |11:22|ہو،  يںبولو اور سجدہ والوں م یپاک یتو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس ک

 |11:22|َواعُبد َربهَك َحّتٰى َيأتَِيَك الَيقيُن 



 |11:22|رہو،  يںعبادت م یاور مرتے دم تک اپنے رب ک

ِ َفال َتسَتعِجلوہُ ۚ ُسبٰحَنُه َوَتٰعلٰى َعّما ُيشِركوَن  حيِم أَتٰى أَمُر َّللاه حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1|سے،  يکوںہے اسے ان شر یاور برتر یکرو پاکنہ  یجلد یاب آتا ہے َّللا کا حکم تو اس ک

ق ُل الَمٰلئَِكَة بِالّروِح ِمن أَمِرِہ َعلٰى َمن َيشاُء ِمن ِعباِدِہ أَن أَنِذروا أَنهُه ال إِٰلَه إاِّل أَن۠ا َفاته  |11:1|وِن ُيَنزِّ

تو  يںنہ یبندگ یک یسوا کس يرےڈر سناؤ کہ ملے کر اپنے جن بندوں پر چاہے اتارتا ہے کہ  یوح يعنیجان  یک يمانمالئکہ کو ا

 |11:1|مجھ سے ڈرو 

ٰمٰوِت َواألَرَض بِالَحقِّ ۚ َتٰعلٰى َعّما ُيشِركوَن   |11:1|َخلََق السه

 |11:1|بجا بنائے وہ ان کے شرک سے برتر ہے،  يناس نے آسمان اور زم

 |11:1|َخلََق اإلِنٰسَن ِمن ُنطَفٍة َفإِذا ُهَو َخصيٌم ُمبيٌن 

 |11:1|کھال جھگڑالو ہے،  یتو جبھ يابوند سے بنا ینِتھر يککو ا یآدم( اس نے)

 |11:1|َواألَنٰعَم َخلََقھا ۗ لَُكم فيھا ِدفٌء َوَمٰنفُِع َوِمنھا َتأُكلوَن 

 |11:1|سے کھاتے ہو،  يںاور ان م يںہ يںگرم لباس اور منفعت يےتمہارے ل يںان م يےک يدااور چوپائے پ

 |11:1|َجماٌل حيَن ُتريحوَن َوحيَن َتسَرحوَن َولَُكم فيھا 

 |11:1|شام کو واپس التے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو،  يںتجمل ہے جب انہ يںاور تمہارا ان م

ُكم لََرءوٌف َرحيٌم   |11:1|َوَتحِمُل أَثقالَُكم إِلٰى َبلٍَد لَم َتكونوا ٰبلِغيِه إاِّل بِِشقِّ األَنفُِس ۚ إِنه َربه



تمہارا رب  يشکطرف کہ اس تک نہ پہنچتے مگر اده مرے ہوکر، ب یشہر ک يسےا يںوہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہاور 

 |11:1|مہربان رحم واال ہے  يتنہا

 |11:2|َوالَخيَل َوالبِغاَل َوالَحميَر لَِترَكبوها َوزيَنًة ۚ َوَيخلُُق ما ال َتعلَموَن 

 |11:2| يں،خبر نہ يںتمہ یکرے گا جس ک يدااور وہ پ يے،کے ل ينتپر سوار ہو اور زاور گھوڑے اور خچر اور گدهے کہ ان 

بيِل َوِمنھا جائٌِر ۚ َولَو شاَء لََھدٰىُكم أَجَمعيَن  ِ َقصُد السه  |11:2|َوَعلَى َّللاه

 |11:2|ہے اور چاہتا تو تم سب کو راہ پر التا،  يڑهیراہ ٹ یَّللا تک ہے اور کوئ يکراہ ٹھ یک يچاور ب

ماِء ماًء ۖ لَُكم ِمنُه َشراٌب َوِمنُه َشَجٌر فيِه ُتسيموَن   |11:12|ُهَو الهذى أَنَزَل ِمَن السه

 |11:12|جن سے َچراتے ہو  يںہے اور اس سے درخت ہ ينااتارا اس سے تمہارا پ یہے جس نے آسمان سے پان یوہ

يتوَن َوالنهخيَل َواألَ  رَع َوالزه روَن ُينبُِت لَُكم بِِه الزه َمٰرِت ۗ إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة لَِقوٍم َيَتَفكه  |11:11|عٰنَب َوِمن ُكلِّ الثه

 يانہے ده ینشان يںاس م يشکاور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل ب يتوناگاتا ہے اور ز يتیکھ يےسے تمہارے ل یاس پان

 |11:11|کرنے والوں کو، 

َر لَُكُم الهيَل َوالنهھ ٰرٌت بِأَمِرِہ ۗ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لَِقوٍم َيعقِلوَن َوَسخه  |11:11|اَر َوالشهمَس َوالَقَمَر ۖ َوالنُّجوُم ُمَسخه

 يتاس آ يشکب يںرات اور دن اور سورج اور چاند، اور ستارے اس کے حکم کے باندهے ہ يےمسخر ک يےاور اس نے تمہارے ل

 |11:11|عقل مندوں کو  يںہ ياںنشان يںم

روَن  كه  |11:11|َوما َذَرأَ لَُكم فِى األَرِض ُمخَتلًِفا أَلٰوُنُه ۗ إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة لَِقوٍم َيذه

 |11:11|کرنے والوں کو  يادہے  ینشان يںاس م يشکرنگ برنگ ب ياک يداپ يںم ينزم يےاور وہ جو تمہارے ل



َر الَبحَر لَِتأُكلوا ِمنُه لَحمً  ا َوَتسَتخِرجوا ِمنُه ِحلَيًة َتلَبسوَنھا َوَتَرى الفُلَك َمواِخَر فيِه َولَِتبَتغوا ِمن َفضلِِه َولََعلهُكم َتشُكرَوُهَو الهذى َسخه وَن ا َطِرّيً

|11:11| 

نکالتے ہو ( يورز)سے گہنا  يںسے تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس م يںکہ اس م يامسخر ک يادر يےہے جس نے تمہارے ل یاور وہ

 يںکہ تم اس کا فضل تالش کرو اور کہ يےاور اس ل يںہ یکر چلت يرچ یکہ پان يکھےد ياںکشت يںہو اور تو اس م جسے پہنتے

 |11:11|احسان مانو، 

 |11:11|َوأَلقٰى فِى األَرِض َرٰوِسَى أَن َتميَد بُِكم َوأَنٰھًرا َوُسُباًل لََعلهُكم َتھَتدوَن 

 |11:11|اور رستے کہ تم راہ پاؤ  ياںلے کر نہ کانپے اور ند يںہتم يںلنگر ڈالے کہ کہ يںم يناور اس نے زم

 |11:11|َوَعٰلٰمٍت ۚ َوبِالنهجِم ُهم َيھَتدوَن 

 |11:11| يںاور ستارے سے وہ راہ پاتے ہ يںاور عالمت

 |11:11|أََفَمن َيخلُُق َكَمن ال َيخلُُق ۗ أََفال َتَذكهروَن 

 |11:11|مانتے،  يںنہ يحتتم نص ياہوجائے گا جو نہ بنائے تو ک يساجو بنائے وہ ا ياتو ک

َ لََغفوٌر َرحيٌم  ِ ال ُتحصوها ۗ إِنه َّللاه  |11:12|َوإِن َتُعّدوا نِعَمَة َّللاه

 |11:12|َّللا بخشنے واال مہربان ہے  يشکشمار نہ کرسکو گے ب يںگنو تو انہ يںنعمت یاور اگر َّللا ک

ُ َيعلَُم ما تُ   |11:12|ِسّروَن َوما ُتعلِنوَن َوَّللاه

 |11:12|اور َّللا جانتا ہے جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، 

ِ ال َيخلُقوَن َشيـًٔا َوُهم ُيخلَقوَن   |11:12|َوالهذيَن َيدعوَن ِمن دوِن َّللاه

 |11:12| يںبناتے اور وہ خود بنائے ہوئے ہ يںنہ یوہ کچھ بھ( 11) يںاور َّللا کے سوا جن کو پوجتے ہو ہ



 |11:11|أَمٰوٌت َغيُر أَحياٍء ۖ َوما َيشُعروَن أَّياَن ُيبَعثوَن 

 |11:11|گے  يںلوگ کب اٹھائے جا يںخبر نہ يںاور انہ يںزندہ نہ يںُمردے ہ

 |11:11|إِٰلُھُكم إِٰلٌه ٰوِحٌد ۚ َفالهذيَن ال ُيؤِمنوَن بِالءاِخَرِة قُلوُبُھم ُمنِكَرةٌ َوُهم ُمسَتكبِروَن 

 |11:11| يںاور وہ مغرور ہ يںالتے ان کے دل منکر ہ يںنہ يمانمعبود ہے تو وہ جو آخرت پر ا يکمعبوثد ا تمہارا

َ َيعلَُم ما ُيِسّروَن َوما ُيعلِنوَن ۚ إِنهُه ال ُيِحبُّ الُمسَتكبِريَن   |11:11|ال َجَرَم أَنه َّللاه

 |11:11|فرماتا،  يںوہ مغروروں کو پسند نہ يشکب يں،َّللا جانتا ہے جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہ يقتالحق یف

ليَن  ُكم ۙ قالوا أَٰسطيُر األَوه  |11:11|َوإِذا قيَل لَھُم ماذا أَنَزَل َربُّ

 |11:11| يںہ ياںکہان یاگلوں ک يںاتارا کہ يااور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے ک

 |11:11|ِمن أَوزاِر الهذيَن ُيِضلّوَنُھم بَِغيِر ِعلٍم ۗ أاَل ساَء ما َيِزروَن لَِيحِملوا أَوزاَرُهم كاِملًَة َيوَم القِٰيَمِة ۙ وَ 

برا بوجھ  یہ ياسن لو ک يں،جہالت سے گمراہ کرتے ہ یاپن يںاور کچھ بوجھ ان کے جنہ يںکے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائ يامتکہ ق

 |11:11| يں،اٹھاتے ہ

قُف ِمن َفوقِِھم َوأَتٰىُھُم الَعذاُب ِمن َحيُث ال َيشُعروَن  َقد َمَكَر الهذيَن ِمن َقبلِِھم َفأََتى ُ ُبنٰيَنُھم ِمَن الَقواِعِد َفَخره َعلَيِھُم السه  |11:11|َّللاه

تو اوپر سے ان پر چھت گر  ياسے ل( يادکو بن يرتعم)سے  يوکو ن یچنائ یتھا تو َّللا نے ان ک ياک يبان سے اگلوں نے فر يشکب

 |11:11| یخبر نہ تھ يںانہ یجہاں ک يان پر وہاں سے آاور عذاب ا یپڑ

 |11:11| الِخزَى الَيوَم َوالّسوَء َعلَى الٰكفِريَن ُثمه َيوَم القِٰيَمِة ُيخزيِھم َوَيقوُل أَيَن ُشَركاِءَى الهذيَن ُكنُتم ُتٰشقّوَن فيِھم ۚ قاَل الهذيَن أوُتوا الِعلَم إِنه 

گے آج  يںتم جھگڑتے تھے علم والے کہ يںجن م يکوہ شر يرےم يںرے گا اور فرمائے گا کہاں ہرسوا ک يںکے دن انہ يامتپھر ق

 |11:11|کافروں پر ہے  یاور برائ یرسوائ یسار



 َ لََم ما ُكّنا َنعَمُل ِمن سوٍء ۚ َبلٰى إِنه َّللاه  |11:12|َعليٌم بِما ُكنُتم َتعَملوَن  الهذيَن َتَتَوفّٰىُھُم الَمٰلئَِكُة ظالِمى أَنفُِسِھم ۖ َفأَلَقُوا السه

نہ کرتے  یگے کہ ہم تو کچھ برائ يںوہ اپنا برا کررہے تھے اب صلح ڈال يااس حال پر ک يںجان نکالتے ہ یوہ کہ فرشتے ان ک

 |11:12|تھے ( برے اعمال)َّللا خوب جانتا ہے جو تمہارے کوتک  يشکب يں،نہ يوںتھے ہاں ک

 |11:12|ٰخلِديَن فيھا ۖ َفلَبِئَس َمثَوى الُمَتَكبِّريَن  َفادُخلوا أَبٰوَب َجَھنهمَ 

 |11:12|برا ٹھکانا مغروروں کا،  یہ يارہو، تو ک يںاس م يشہجاؤ کہ ہم يںاب جہنم کے دروازوں م

نيا َحسَ  ُكم ۚ قالوا َخيًرا ۗ لِلهذيَن أَحَسنوا فى ٰهِذِہ الدُّ َقوا ماذا أَنَزَل َربُّ  |11:12|َنٌة ۚ َولَداُر الءاِخَرِة َخيٌر ۚ َولَنِعَم داُر الُمتهقيَن ۞ َوقيَل لِلهذيَن اته

ہے  یبھالئ يےان کے ل یک یبھالئ يںم ياجنہوں نے اس دن یاتارا، بولے خوب ياتمہارے رب رب نے ک يااور ڈر والوں سے کہا گ

 |11:12|کا  يزگاروںاچھا گھر پرہ یہ ياپچھال گھر سب سے بہتر، اور ضرور ک يشکاور ب

قيَن  ُ الُمته ُت َعدٍن َيدُخلوَنھا َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ۖ لَھُم فيھا ما َيشاءوَن ۚ َكٰذلَِك َيجِزى َّللاه  |11:11|َجّنٰ

کو  يزگاروںہے پرہ يتاصلہ د یہ يساَّللا ا يںوہاں ملے گا جو چاہ يںرواں انہ يںنہر يچےگے ان کے ن يںجائ يںبسنے کے باغ جن م

|11:11| 

َة بِما ُكنُتم َتعَملوَن  بيَن ۙ َيقولوَن َسٰلٌم َعلَيُكُم ادُخلُوا الَجنه  |11:11|الهذيَن َتَتَوفّٰىُھُم الَمٰلئَِكُة َطيِّ

کا،  يےجاؤ بدلہ اپنے ک يںہو تم پر جنت م یکہتے ہوئے کہ سالمت يہ يںفرشتے ستھرے پن م يںجان نکالتے ہ یوہ جن ک

|11:11| 

ُ َولٰ  َهل َينُظروَن إاِّل  َك ۚ َكٰذلَِك َفَعَل الهذيَن ِمن َقبلِِھم ۚ َوما َظلََمُھُم َّللاه  |11:11|ِكن كانوا أَنفَُسُھم َيظلِموَن أَن َتأتَِيُھُم الَمٰلئَِكُة أَو َيأتَِى أَمُر َربِّ

اور َّللا  ياک یہ يساے اتمہارے رب کا عذاب آئے ان سے اگلوں ن يا يںمگر اس کے کہ فرشتے ان پر آئ يںہ يںکاہے کے انتظار م

 |11:11|جانوں پر ظلم کرتے تھے،  یاپن یہاں وہ خود ہ يا،نے ان پر کچھ ظلم نہ ک

ـٔاُت ما َعِملوا َوحاَق بِِھم ما كانوا بِِه َيسَتھِزءوَن   |11:11|َفأَصاَبُھم َسيِّ



 |11:11|اس نے جس پر ہنستے تھے،  يرلياگھ يںاور انہ يںان پر پڑ ياںکمائ یبر یتو ان ک

منا ِمن دونِِه ِمن شَ  ُ ما َعَبدنا ِمن دونِِه ِمن َشءٍء َنحُن َوال ءاباُؤنا َوال َحره ءٍء ۚ َكٰذلَِك َفَعَل الهذيَن ِمن َقبلِِھم ۚ َفَھل َوقاَل الهذيَن أَشَركوا لَو شاَء َّللاه

ُسِل إاِله الَبٰلُغ الُمبيُن   |11:11|َعلَى الرُّ

 يزچ یتو اس کے سوا کچھ نہ پوجنے نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ اس سے جدا ہو کر ہم کوئاور مشرک بولے َّللا چاہتا 

 |11:11| ينا،ہے مگر صاف پہنچا د ياتو رسولوں پر ک ياان سے اگلوں نے ک یہ يساحرام ٹھہراتے ج

َ َواجَتنُِبوا  ٍة َرسواًل أَِن اعُبُدوا َّللاه ٰللَُة ۚ َفسيروا فِى األَرِض َولََقد َبَعثنا فى ُكلِّ أُمه ُ َوِمنُھم َمن َحقهت َعلَيِه الضه غوَت ۖ َفِمنُھم َمن َهَدى َّللاه
ٰ
الّط

بيَن   |11:11|َفانُظروا َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الُمَكذِّ

اور  یدکھائکو َّللا نے راہ  یکس يںسے بچو تو ان م يطانکہ َّللا کو پوجو اور ش يجارسول بھ يکہم نے ا يںہر امت م يشکاور ب

 |11:11|انجام ہوا جھٹالنے والوں کا  يساک يکھوچل پھر کر د يںم ينتو زم یاتر يکٹھ یپر گمراہ یکس

َ ال َيھدى َمن ُيِضلُّ ۖ َوما لَُھم ِمن ٰنِصريَن   |11:11|إِن َتحِرص َعلٰى ُهدٰىُھم َفإِنه َّللاه

 |11:11| يں،مددگار نہ یجسے گمراہ کرے اور ان کا کوئ تايد يںنہ يتَّللا ہدا يشکحرص کرو تو ب یک يتہدا یاگر تم ان ک

ُ َمن َيموُت ۚ َبلٰى َوعًدا َعلَيِه َحقًّا َوٰلِكنه أَكَثَر الّناسِ  ِ َجھَد أَيٰمنِِھم ۙ ال َيبَعُث َّللاه  |11:12|ال َيعلَموَن  َوأَقَسموا بِاّلِله

سچا وعدہ اس ( 12) يںنہ يوںے کہ َّللا ُمردے نہ اٹھائے گا ہاں ککوشش س یحد ک يںاپنے حلف م یقسم کھائ یاور انہوں نے َّللا ک

 |11:12|جانتے  يںاکثر لوگ نہ يکنکے ذمہ پر ل

ُھم كانوا ٰكِذبيَن  َن لَُھُم الهذى َيخَتلِفوَن فيِه َولَِيعلََم الهذيَن َكَفروا أَنه  |11:12|لُِيَبيِّ

 |11:12|کہ وہ جھوٹے تھے  يںکہ کافر جان ل يےجھگڑتے تھے اور اس ل يںصاف بتادے جس بات م يںکہ انہ يےاس ل

 |11:12|إِنهما َقولُنا لَِشءٍء إِذا أََردٰنُه أَن َنقوَل لَُه ُكن َفَيكوُن 

 |11:12|ہے،  یہوجا وہ فوراً ہوجات يںہوتا ہے کہ ہم کہ يہیاس سے ہمارا فرمانا  يںہم چاہ يزجو چ



 ِ نيا َحَسَنًة ۖ َوأَلَجُر الءاِخَرِة أَكَبُر ۚ لَو كانوا َيعلَموَن َوالهذيَن هاَجروا فِى َّللاه ُھم فِى الدُّ َئنه  |11:11| ِمن َبعِد ما ُظلِموا لَُنَبوِّ

آخرت  يشکگے اور ب يںجگہ د یاچھ يںم يادن يںاپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہوکر ضرور ہم انہ یراہ مں  یاور جنہوں نے َّللا ک

 |1۱:۵1|( 2۱طرح لوگ جانتے، ف یہے کسکا ثواب بہت بڑا 

لوَن  ِھم َيَتَوكه  |11:11|الهذيَن َصَبروا َوَعلٰى َربِّ

 |11:11| يںپر بھروسہ کرتے ہ یاور اپنے رب ہ ياوہ جنہوں نے صبر ک

كِر إِن ُكنُتم ال َتعلَمونَ   |11:11| َوما أَرَسلنا ِمن َقبلَِك إاِّل ِرجااًل نوحى إِلَيِھم ۚ َفسـَٔلوا أَهَل الذِّ

 يں،علم نہ يںعلم والوں سے پوچھو اگر تمہ! کرتے، تو اے لوگو یطرف ہم وح یمگر مرد جن ک يجےاور ہم نے تم سے پہلے نہ بھ

 |1۱:۵1|( 22ف

َل إِلَيِھم َولََعلهُھم َيَتَفكهرو َن لِلّناِس ما ُنزِّ كَر لُِتَبيِّ ُبِر ۗ َوأَنَزلنا إِلَيَك الذِّ ٰنِت َوالزُّ  |11:11|َن بِالَبيِّ

 یکردو جو ان ک يانکہ تم لوگوں سے ب یگار اتار ياد يہطرف  یہ یلے کر اور اے محبوب ہم نے تمہار يںاور کتاب يليںروشن دل

 |11:11| يں،کر يانوہ ده يںطرف اترا اور کہ

ُ بِِھُم األَرَض أَو  ـٔاِت أَن َيخِسَف َّللاه يِّ  |11:11|َيأتَِيُھُم الَعذاُب ِمن َحيُث ال َيشُعروَن أََفأَِمَن الهذيَن َمَكُروا السه

وہاں سے عذاب آئے جہاں سے  يںانہ يادهنسادے  يںم ينزم يںڈرتے کہ َّللا انہ يںاس سے نہ يںجو لوگ بڑے مکر کرتے ہ ياتو ک

 |11:11|خبر نہ ہو،  يںانہ

 |11:11|أَو َيأُخَذُهم فى َتَقلُّبِِھم َفما ُهم بُِمعِجزيَن 

 |1۱:۵۱|( 22سکتے، ف يںچلتے پھرتے پکڑ لے کہ وہ تھکا نہ يںانہ يا

ُكم لََرءوٌف َرحيٌم  ٍف َفإِنه َربه  |11:11|أَو َيأُخَذُهم َعلٰى َتَخوُّ



 |11:11|مہربان رحم واال ہے،  يتتمہارا رب نہا يشکگرفتار کرلے کہ ب يتےد يتےنقصان د يںانہ يا

 ُ ِ َوُهم ٰدِخروَن أََولَم َيَروا إِلٰى ما َخلََق َّللاه ًدا ّلِِله ُؤ۟ا ِظٰللُُه َعِن الَيميِن َوالشهمائِِل ُسجه  |11:12|ِمن َشءٍء َيَتَفيه

اور وہ  یَّللا کو سجدہ کرت يںہ یجھکت يںاور بائ يںدائ ياںپرچھائ یہے اس ک یَّللا نے بنائ يزکہ جو چ يکھاانہوں نے نہ د يااور ک

 |11:12| يںہ يلاس کے حضور ذل

ٍة َوالَمٰلئَِكُة َوُهم ال َيسَتكبِروَن  ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ِمن دابه ِ َيسُجُد ما فِى السه  |11:12|َوّلِِله

 يںچلنے واال ہے اور فرشتے اور وہ غرور نہ يںم يناور جو کچھ زم يںہ يںجو کچھ آسمانوں م يںکو سجدہ کرتے ہ یاور َّللا ہ

 |11:12|کرتے، 

ُھم مِ   |11:12|ن َفوقِِھم َوَيفَعلوَن ما ُيؤَمروَن ۩ َيخافوَن َربه

 |11:12|حکم ہو،  يںجو انہ يںکرتے ہ یاور وہ يںاپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہ

َى َفارَهبوِن  ِخذوا إِٰلَھيِن اثَنيِن ۖ إِنهما ُهَو إِٰلٌه ٰوِحٌد ۖ َفإِّيٰ ُ ال َتته  |11:11|۞ َوقاَل َّللاه

 |1۱:21|( 12۱سے ڈرو، ف یمعبود ہے تو مجھ ہ یہ يکدا نہ ٹھہراؤ وہ تو ادو خ يااور َّللا نے فرماد

ِ َتتهقوَن  ٰمٰوِت َواألَرِض َولَُه الّديُن واِصًبا ۚ أََفَغيَر َّللاه  |11:11|َولَُه ما فِى السه

دوسرے سے ڈرو  یکسالزم ہے، تو َّللا کے سوا  یفرمانبردار یک یہے اور اس يںم ينکا ہے جو کچھ آسمانوں اور زم یاور اس

 |11:11|گے، 

رُّ َفإِلَيِه َتجـَٔروَن  ُكُم الضُّ ِ ۖ ُثمه إِذا َمسه  |11:11|َوما بُِكم ِمن نِعَمٍة َفِمَن َّللاه

طرف پناہ لے جاتے ہو،  یک یہے تو اس یپہنچت يفتکل يںطرف سے ہے پھر جب تمہ یاور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب َّللا ک

 |1۱:21|( 122ف



ِھم ُيشِركوَن ُثمه  ره َعنُكم إِذا َفريٌق ِمنُكم بَِربِّ  |11:11|إِذا َكَشَف الضُّ

 |1۱:2۵|( 112ٹھہرانے لگتا ہے، ف يکگروہ اپنے رب کا شر يکا يںہے تو تم م يتاٹال د یپھر جب وہ تم سے برائ

 |11:11|لَِيكفُروا بِما ءاَتيٰنُھم ۚ َفَتَمتهعوا ۖ َفَسوَف َتعلَموَن 

 |11:11|جان جاؤ گے،  يبکہ عنقر( 111)تو کچھ برت لو  يں،کر یناشکر ینعمتوں ک یہوئ ید یکہ ہمار

ِ لَُتسـَٔلُنه َعّما ُكنُتم َتفَتروَن   |11:11|َوَيجَعلوَن لِما ال َيعلَموَن َنصيًبا ِمّما َرَزقٰنُھم ۗ َتاّلِله

قسم تم سے ضرور سوال ہونا ہے جو  یخدا ک يںہسے حصہ مقرر کرتے  يںم یروز یہوئ ید یہمار يےکے ل يزوںچ یاور انجان

 |11:11|کچھ جھوٹ باندهتے تھے 

ِ الَبٰنِت ُسبٰحَنُه ۙ َولَُھم ما َيشَتھوَن   |11:11|َوَيجَعلوَن ّلِِله

 |11:11|چاہتا ہے،  یجو اپنا ج يےہے اس کو اور اپنے ل یپاک يںٹھہراتے ہ يٹياںب يےاور َّللا کے ل

ا َوُهَو َكظيٌم  َوإِذا ُبشَِّر أََحُدُهم  |11:12|بِاألُنثٰى َظله َوجُھُه ُمسَوّدً

ہے تو دن بھر اس کا منہ کاال رہتا ہے اور وہ غصہ کھا تا ہے،  یجات ید یخوشخبر یہونے ک يٹیکو ب یکس يںاور جب ان م

|11:12| 

 |11:12|ُه فِى التُّراِب ۗ أاَل ساَء ما َيحُكموَن َيَتٰورٰى ِمَن الَقوِم ِمن سوِء ما ُبشَِّر بِِه ۚ أَُيمِسُكُه َعلٰى هوٍن أَم َيُدسُّ 

دبادے گا ارے بہت  يںم یاسے مٹ يااسے ذلت کے ساتھ رکھے گا  ياکے سبب، ک یبرائ یلوگوں سے چھپا پھرتا ہے اس بشارت ک

 |11:12| يں،برا حکم لگاتے ہ یہ

 ِ وِء ۖ َوّلِِله  |11:12|الَمَثُل األَعلٰى ۚ َوُهَو الَعزيُز الَحكيُم لِلهذيَن ال ُيؤِمنوَن بِالءاِخَرِة َمَثُل السه

 |11:12|عزت و حکمت واال ہے،  یشان سب سے بلند، اور وہ یکا بر ا حال ہے، اور َّللا ک يںالتے انہ يںنہ يمانجو آخرت پر ا



ُرهُ  ٍة َوٰلِكن ُيَؤخِّ ُ الّناَس بُِظلِمِھم ما َتَرَك َعلَيھا ِمن دابه ى ۖ َفإِذا جاَء أََجلُھُم ال َيسَتـِٔخروَن ساَعًة ۖ َوال َيسَتقِدموَن َولَو ُيؤاِخُذ َّللاه م إِلٰى أََجٍل ُمَسّمً

|11:11| 

ٹھہرائے وعدے تک  يکا يںانہ يکنچھوڑتا ل يںچلنے واال نہ یپر کوئ يناور اگر َّللا لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا تو زم

 |11:11| يں،نہ آگے بڑه يںہٹ يچھےپ یگھڑ يکاہے پھر جب ان کا وعدہ آئے گا نہ  يتامہلت د

ِ ما َيكَرهوَن َوَتِصُف أَلِسَنُتُھُم الَكِذَب أَنه لَھُُم الُحسنٰى ۖ ال َجَرَم أَنه لَُھُم الّناَر َوأَنه   |11:11|ُھم ُمفَرطوَن َوَيجَعلوَن ّلِِله

 یہے تو آپ ہ یبھالئ يےکہ ان کے ل يںہ یجھوٹ کہت يںزبان یناگوار ہے اور ان ک يےجو اپنے ل يںوہ ٹھہراتے ہ يےاور َّللا کے ل

 |11:11| يں،آگ ہے اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہ يےہوا کہ ان کے ل

ُھُم الَيوَم َولَھُم عَ  ِ لََقد أَرَسلنا إِلٰى أَُمٍم ِمن َقبلَِك َفَزيهَن لَُھُم الشهيٰطُن أَعٰملَُھم َفھَُو َولِيُّ  |11:11|ذاٌب أَليٌم َتاّلِله

آنکھوں  یان ک( بُرے اعمال)نے ان کے کوتک  يطانتو ش يجےطرف رسول بھ یامتوں ک یقسم ہم نے تم سے پہلے کتن یخدا ک

 |11:11|دردناک عذاب ہے،  يےہے اور ان کے ل يقان کا رف یبھلے کر دکھائے تو آج وہ يںم

َن لَُھُم الهِذى ا  |11:11|خَتلَفوا فيِه ۙ َوُهًدى َوَرحَمًة لَِقوٍم ُيؤِمنوَن َوما أَنَزلنا َعلَيَك الِكٰتَب إاِّل لُِتَبيِّ

اور رحمت  يتاور ہدا يںاختالف کر يںکہ تم لوگوں پر روشن کردو جس بات م يےمگر اس ل یکتاب نہ اتار يہاور ہم نے تم پر 

 |11:11| يے،والوں کے ل يمانا

ماِء ماًء َفأَحيا بِِه األَرضَ  ُ أَنَزَل ِمَن السه  |11:11|َبعَد َموتِھا ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة لَِقوٍم َيسَمعوَن  َوَّللاه

ہے ان کو جو کان  ینشان يںاس م يشکب يچھےاس کے مرے پ ياکو زندہ کرد يناتارا تو اس سے زم یاور َّللا نے آسمان سے پان

 |11:11| يں،رکھتے ہ

ِربيَن َوإِنه لَُكم فِى األَنٰعِم لَِعبَرًة ۖ ُنسقيُكم ِمّما فى   |11:11|ُبطونِِه ِمن َبيِن َفرٍث َوَدٍم لََبًنا خالًِصا سائًِغا لِلّشٰ

 يںم يٹسے جو ان کے پ يںم يزاس چ يںپالتے ہ يںجگہ ہے ہم تمہ ینگاہ حاصل ہونے ک يںم يوںچوپا يےتمہارے ل يشکاور ب

 |11:11| يے،لوالوں کے  ينےسے خالص دوده گلے سے سہل اترتا پ يںم يچہے، گوبر اور خون کے ب



ِخذوَن ِمنُه َسَكًرا َوِرزًقا َحَسًنا ۗ إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة لَِقوٍم َيعقِلوَن   |11:11|َوِمن َثَمٰرِت النهخيِل َواألَعٰنِب َتته

ہے عقل والوں کو،  ینشان يںاس م يشکبناتے ہو اور اچھا رزق ب يذسے کہ اس سے نب يںاور کھجور اور انگور کے پھلوں م

|11:11| 

 |11:12|َوأَوحٰى َربَُّك إِلَى النهحِل أَِن اتهِخذى ِمَن الِجباِل ُبيوًتا َوِمَن الشهَجِر َوِمّما َيعِرشوَن 

 |11:12| يں،اور چھتوں م يںگھر بنا اور درختوں م يںکہ پہاڑوں م ياکو الہام ک یمکھ یاور تمہارے رب نے شہد ک

َمٰرِت َفاسلُ  ِك ُذلاًُل ۚ َيخُرُج ِمن ُبطونِھا َشراٌب ُمخَتلٌِف أَلٰوُنُه فيِه ِشفاٌء لِلّناِس ۗ إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة لِ ُثمه ُكلى ِمن ُكلِّ الثه روَن كى ُسُبَل َربِّ َقوٍم َيَتَفكه

|11:12| 

 يزچ یک ےينپ يکسے ا يٹاس کے پ يں،نرم و آسان ہ يےل يرےچل کر ت يںراہ یسے کھا اور اپنے رب ک يںپھر ہر قسم کے پھل م

 |11:12|کرنے والوں کو،  يانہے ده ینشان يںاس م يشکہے، ب یتندرست یلوگوں ک يںہے، جس م یرنگ برنگ نکلت

ُ َخلََقُكم ُثمه َيَتَوفّٰىُكم ۚ َوِمنُكم َمن ُيَردُّ إِلٰى أَرَذِل الُعُمِر لَِكى ال َيعلََم َبعَد ِعلٍم َشيـًٔا ۚ  َ َعليٌم َوَّللاه  |11:12|َقديٌر إِنه َّللاه

جاتا ہے کہ جاننے  يراطرف پھ یسب سے ناقض عمر ک یکوئ يںجان قبض کرے گا اور تم م یپھر تمہار ياک يداپ يںاور َّللا نے تمہ

 |11:12|َّللا کچھ جانتا ہے سب کچھ کرسکتا ہے،  يشککے بعد کچھ نہ جانے ب

زِق ۚ َفَما َل َبعَضُكم َعلٰى َبعٍض فِى الرِّ ُ َفضه ِ َيجَحدوَن  َوَّللاه لوا بِراّدى ِرزقِِھم َعلٰى ما َملََكت أَيٰمُنُھم َفھُم فيِه َسواٌء ۚ أََفبِنِعَمِة َّللاه الهذيَن فُضِّ

|11:11| 

 يںد يرغالموں کو نہ پھ یہے وہ اپنا رزق اپنے باند ید یبڑائ يںتو جنہ ید یبڑائ يںدوسرے پر رزق م يکا يںاور َّللا نے تم م

 |11:11| يں،نعمت سے مکرتے ہ یَّللا ک ياتو ک يںبرابر ہوجائ ںيگے کہ وہ سب اس م

ٰبِت ۚ  يِّ ُ َجَعَل لَُكم ِمن أَنفُِسُكم أَزٰوًجا َوَجَعَل لَُكم ِمن أَزٰوِجُكم َبنيَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم ِمَن الطه ِ ُهم َيكفُروَن َوَّللاه  أََفبِالٰبِطِل ُيؤِمنوَن َوبِنِعَمِت َّللاه

|11:11| 

 يےک يدااور پوتے نواسے پ يٹےعورتوں سے ب یتمہار يےاور تمہارے ل يںبنائ يںجنس سے عورت یتمہار يےَّللا نے تمہارے لاور 

 |11:11| يں،اور َّللا کے فضل سے منکر ہوتے ہ يںالتے ہ يقينبات پر  یجھوٹ ياتو ک ید یسے روز  يزوںچ یستھر يںاور تمہ



ِ ما ال  ٰمٰوِت َواألَرِض َشيـًٔا َوال َيسَتطيعوَن َوَيعُبدوَن ِمن دوِن َّللاه  |11:11|َيملُِك لَھُم ِرزًقا ِمَن السه

رکھتے نہ کچھ  يںنہ يارکا اخت ينےد یروز یسے کچھ بھ ينآسمان اور زم يںجو انہ يںکو پوجتے ہ يسوںاور َّللا کے سوا ا

 |11:11| يں،کرسکتے ہ

 َ ِ األَمثاَل ۚ إِنه َّللاه  |11:11|َيعلَُم َوأَنُتم ال َتعلَموَن  َفال َتضِربوا ّلِِله

 |11:11|جانتے،  يںَّللا جانتا ہے اور تم نہ يشکمانند نہ ٹھہراؤ ب يےتو َّللا کے ل

ُ َمَثاًل َعبًدا َمملوًكا ال َيقِدُر َعلٰى َشءٍء َوَمن َرَزقٰنُه ِمّنا ِرزًقا َحَسًنا َفھَُو ُينفُِق ِمنُه ِسرًّ  ِ ۚ َبل  ۚ ۥنَ َهل َيسَتوا َوَجھًرا ۖ ۞ َضَرَب َّللاه  الَحمُد ّلِِله

 |11:11|أَكَثُرُهم ال َيعلَموَن 

طرف سے  یجسے ہم نے اپن يکرکھتا اور ا يںملک آپ کچھ مقدور نہ یبندہ ہے دوسرے ک يکا یفرمائ يانکہاوت ب يکَّللا نے ا

بلکہ  يںَّللا کو ہ ياںگے سب خوب يںوہ برابر ہوجائ ياسے خرچ کرتا ہے چھپے اور ظاہر ک يںتو وہ اس م یعطا فرمائ یروز یاچھ

 |11:11| يںاکثر کو خبر نہ يںان م

ھُه ال ُ َمَثاًل َرُجلَيِن أََحُدُهما أَبَكُم ال َيقِدُر َعلٰى َشءٍء َوُهَو َكلٌّ َعلٰى َمولٰىُه أَيَنما ُيَوجِّ الَعدِل ۙ  َيأِت بَِخيٍر ۖ َهل َيسَتوى ُهَو َوَمن َيأُمُر بِ َوَضَرَب َّللاه

 |11:11|َوُهَو َعلٰى ِصٰرٍط ُمسَتقيٍم 

 یکچھ بھالئ يجےکرسکتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے جدهر بھ يںگونگا جو کچھ کام نہ يکدو مرد ا یفرمائ ياناور َّللا نے کہاوت ب

 |1۱:1۱|( 1۱1راہ پر ہے، ف يدهیبرابر ہوجائے گا ہ اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور وہ س يانہ الئے ک

َ َعلٰى كُ  ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ َوما أَمُر الّساَعِة إاِّل َكلَمِح الَبَصِر أَو ُهَو أَقَرُب ۚ إِنه َّللاه ِ َغيُب السه  |11:11|لِّ َشءٍء َقديٌر َوّلِِله

کا مارنا بلکہ اس سے پلک  يکا يسےمگر ج يںکا معاملہ نہ يامتاور ق يزيںچ یچھپ یک ينآسمانوں اور زم يںہ يےکے ل یاور َّللا ہ

 |11:11|َّللا سب کچھ کرسکتا ہے،  يشکب يبقر یبھ

مَع َواألَبٰصَر َواألَفـَِٔدَة ۙ لََعله  ٰھتُِكم ال َتعلَموَن َشيـًٔا َوَجَعَل لَُكُم السه ُ أَخَرَجُكم ِمن ُبطوِن أُمه  |11:12|ُكم َتشُكروَن َوَّللاه

کہ تم احسان  يئےکان اور آنکھ اور دل د يںکہ کچھ نہ جانتے تھے اور تمہ ياک يداسے پ يٹماؤوں کے پ یتمہار يںاور َّللا نے تمہ

 |1۱:12|( 111مانو، ف



ُ ۗ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لَِقوٍم  ماِء ما ُيمِسُكُھنه إاِله َّللاه ٰرٍت فى َجوِّ السه يِر ُمَسخه  |11:12|ُيؤِمنوَن أَلَم َيَروا إِلَى الطه

اس  يشکروکتا سوا َّللا کے ب يںنہ یکوئ يںانہ يں،فضا م یحکم کے باندهے آسمان ک يکھےانہوں نے پرندے نے پرندے نہ د ياک

 |1۱:12|( 11۵والوں کو، ف يمانا يںہ ياںنشان يںم

ُ َجَعَل لَُكم ِمن ُبيوتُِكم َسَكًنا َوَجَعَل لَُكم ِمن ُجلوِد األَنٰعِم ُبيوًتا َتسَتِخفّوَنھ ا َيوَم َظعنُِكم َوَيوَم إِقاَمتُِكم ۙ َوِمن أَصوافِھا َوأَوباِرها َوأَشعاِرها أَٰثًثا َوَّللاه

 |11:22|َوَمٰتًعا إِلٰى حيٍن 

 يںہلکے پڑتے ہ يںجو تمھ ٔ کھالوں سے کچھ گھر بناے یک يوںچوپا يےبسنے کو اور تمہارے ل يئےگھر د يںاور َّللا نے تمہ

 یخانگ) یاور بالوں سے کچھ گرہست( رونگٹوں) یاون اور ببر یہر نے کے دن، اور ان کتمھارے سفر کے دن اور منزلوں پرٹھ

 |11:22|وقت تک،  يکا يزيںچ یکا سامان اور برتنے ک( ياتضرور

ُ َجَعَل لَُكم ِمّما َخلََق ِظٰلاًل َوَجَعَل لَُكم ِمَن الِجباِل أَكٰنًنا َوَجَعَل لَُكم َسٰربيَل َتقيُكُم الَحره  َوَسٰربيَل َتقيُكم َبأَسُكم ۚ َكٰذلَِك ُيتِمُّ نِعَمَتُه َعلَيُكم لََعلهُكم  َوَّللاه

 |11:21|ُتسلِموَن 

 يےاور تمہارے ل یجگہ بنائ یچھپنے ک يںپہاڑوں م يےاور تمہارے ل يئےسے سائے د يزوںچ یہوئ یبنائ یاپن يںاور َّللا نے تمہ

 ینعمت تم پر پور یاپن يونہی يںحفاظت کر یتمہار يںم يںاور کچھ پہناوے کہ لڑائ يںسے بچائ یگرم يںکچھ پہنادے بنائے کہ تمہ

16|کرتا ہے کہ تم فرمان مانو  : 8 1 | 

 |11:21|َفإِن َتَولهوا َفإِنهما َعلَيَك الَبٰلُغ الُمبيُن 

 |11:21| ينا،مگر صاف پہنچا د يںتم پر نہ! تو اے محبوب يريںپھر اگر وہ منہ پھ

ِ ُثمه ُينِكروَنھا َوأَكَثُرُهُم الٰكفِروَن َيعِرفوَن نِعمَ   |11:21|َت َّللاه

 |11:21| يں،اکثر کافر ہ يںاور ان م يںپھر اس سے منکر ہوتے ہ يںنعمت پہنچانتے ہ یَّللا ک

ٍة َشھيًدا ُثمه ال ُيؤَذُن لِلهذيَن َكَفروا َوال ُهم ُيسَتعَتبوَن   |11:21|َوَيوَم َنبَعُث ِمن ُكلِّ أُمه

 |1۱:2۵|( 121ف يں،گواہ پھر کافروں کو نہ اجازت ہو نہ وہ منائے جائ يکسے ا يںگے ہر امت م يںر جس دن ہم اٹھائاو



 |11:21|َوإِذا َرَءا الهذيَن َظلَُموا الَعذاَب َفال ُيَخفهُف َعنُھم َوال ُهم ُينَظروَن 

 |11:21|مہلت ملے،  يںلکا ہو نہ انہوقت سے نہ وہ ان پر سے ہ یگے اس يکھيںاور ظلم کرنے والے جب عذاب د

نا ٰهُؤالِء ُشَركاُؤَنا الهذيَن ُكّنا َندعوا ِمن دونَِك ۖ َفأَلَقوا إِ  ُكم لَٰكِذبوَن َوإِذا َرَءا الهذيَن أَشَركوا ُشَركاَءُهم قالوا َربه  |11:21|لَيِھُم الَقوَل إِنه

سوا  يرےکہ ہم ت يکہمارے شر يںہ يہ! گے اے ہمارے رب يںگے کہ يکھيںکو د يکوںاور شرک کرنے والے جب اپنے شر

 |11:21|جھوٹے ہو،  يشکگے کہ تم ب ينکيںپوجتے تھے، تو وہ ان پر بات پھ

لََم ۖ َوَضله َعنُھم ما كانوا َيفَتروَن  ِ َيوَمئٍِذ السه  |11:21|َوأَلَقوا إِلَى َّللاه

 |1۱:21|( 122کرتے تھے، ف يںجو بناوٹ یگ يںگے اور ان سے گم ہوجائ يںسے گر یطرف عاجز یاور اس دن َّللا ک

ِ ِزدٰنُھم َعذاًبا َفوَق الَعذاِب بِما كانوا ُيفِسدوَن   |11:22|الهذيَن َكَفروا َوَصّدوا َعن َسبيِل َّللاه

 |11:22|بدلہ ان کے فساد کا،  ياراہ سے روکا ہم نے عذاب پر عذاب بڑها یاور َّللا ک ياجنہوں نے کفر ک

لنا َعلَيَك ا ٍة َشھيًدا َعلَيِھم ِمن أَنفُِسِھم ۖ َوِجئنا بَِك َشھيًدا َعلٰى ٰهُؤالِء ۚ َوَنزه لِكٰتَب تِبٰيًنا لُِكلِّ َشءٍء َوُهًدى َوَرحَمًة َوُبشرٰى َوَيوَم َنبَعُث فى ُكلِّ أُمه

 |11:22|لِلُمسلِميَن 

ان سب پر شاہد بناکر  يںتمہ! دے اور اے محبوب یگے کہ ان پر گواہ يںسے اٹھائ يںم يںگواہ انہ يکا يںاور جس دن ہم ہر گروہ م

 |11:22|اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو،  يتہے اور ہدا يانکا روشن ب يزقرآن اتارا کہ ہر چ يہگے، اور ہم نے تم پر  يںالئ

َ َيأُمُر بِالَعدِل َواإلِحٰسِن َوإيتاِئ ِذى القُربٰى   |11:22|َوَينھٰى َعِن الَفحشاِء َوالُمنَكِر َوالَبغِى ۚ َيِعُظُكم لََعلهُكم َتَذكهروَن ۞ إِنه َّللاه

 یبات اور سرکش یاور برُ  يائیکا اور منع فرماتا بے ح ينےاور رشتہ داروں کے د يکیَّللا حکم فرماتا ہے انصاف اور ن يشکب

 |11:22|کرو،  يانفرماتا ہے کہ تم ده يحتنص يںسے تمہ

َ َعلَيُكم َكفياًل ۚ إِ  ِ إِذا ٰعَھدُتم َوال َتنقُُضوا األَيٰمَن َبعَد َتوكيِدها َوَقد َجَعلُتُم َّللاه َ َيعلَُم ما َتفَعلوَن َوأَوفوا بَِعھِد َّللاه  |11:21|نه َّللاه



 يشکپر ضامن کرچکے ہو، بمضبوط کرکے نہ توڑو اور تم َّللا کو اپنے او يںاور َّللا کا عہد پورا کرو جب قول باندهو اور قسم

 |11:21|تمہارے کام جانتا ہے، 

ٌة هِ  ِخذوَن أَيٰمَنُكم َدَخاًل َبيَنُكم أَن َتكوَن أُمه ٍة أَنٰكًثا َتته َننه لَكُ َوال َتكونوا َكالهتى َنَقَضت َغزلَھا ِمن َبعِد قُوه ُ بِِه ۚ َولَُيَبيِّ ٍة ۚ إِنهما َيبلوُكُم َّللاه م َى أَربٰى ِمن أُمه

11:22|َيوَم القِٰيَمِة ما ُكنُتم فيِه َتخَتلِفوَن  | 

بے اصل  يکا يںآپس م يںقسم یاپن ياکرکے توڑ د يزہر يزہکے بعد ر یطرح نہ ہو جس نے اپنا ُسوت مضبوط یاور اس عورت ک

ور تم پر صاف ظاہر آزماتا ہے اور ضر يںنہ ہو َّللا تو اس سے تمہ يادہگروہ دوسرے گروہ سے ز يکا يںبہانہ بناتے ہو کہ کہ

 |11:21|تھے،  تےجھگڑ يںکے دن جس بات م يامتکردے گا ق

ًة ٰوِحَدًة َوٰلِكن ُيِضلُّ َمن َيشاُء َوَيھدى َمن َيشاُء ۚ َولَُتسـَٔلُنه َعّما ُكنُتم  ُ لََجَعلَُكم أُمه  |11:21|َتعَملوَن َولَو شاَء َّللاه

ہے جسے چاہے، اور ضرور تم سے  يتاَّللا گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، اور راہ د يکنامت کرتا ل یہ يکاور َّللا چاہتا تو تم کو ا

 |11:21|گے،  يںتمہارے کام پوچھے جائ

 ِ ِخذوا أَيٰمَنُكم َدَخاًل َبيَنُكم َفَتِزله َقَدٌم َبعَد ُثبوتِھا َوَتذوقُوا الّسوَء بِما َصَددُتم َعن َسبيِل َّللاه  |11:21|  ۖ َولَُكم َعذاٌب َعظيمٌ َوال َتته

ہو بدلہ  یچکھن یبرائ يںپاؤں جمنے کے بعد لغزش نہ کرے اور تمہ یکوئ يںبے اصل بہانہ نہ بنالو کہ کہ يںآپس م يںقسم یاور اپن

 |11:21|بڑا عذاب ہو  يںراہ سے روکتے تھے اور تمہ یاس کا کہ َّللا ک

ِ َثَمًنا َقلياًل ۚ إِنهما ِعنَد  ِ ُهَو َخيٌر لَُكم إِن ُكنُتم َتعلَموَن َوال َتشَتروا بَِعھِد َّللاه  |11:21|َّللاه

 |11:21|بہتر ہے اگر تم جانتے ہو،  يےوہ جو َّللا کے پاس ہے تمہارے ل يشکاور َّللا کے عہد پر تھوڑے دام مول نہ لو ب

 َ ِ باٍق ۗ َولََنجِزَينه الهذيَن َصَبروا أَجَرُهم بِأ  |11:21|حَسِن ما كانوا َيعَملوَن ما ِعنَدُكم َينَفُد ۖ َوما ِعنَد َّللاه

 يںرہنے واال، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ د يشہجو تمہارے پاس ہے ہوچکے گا اور جو َّللا کے پاس ہے ہم

 |11:21|گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو، 

ُھم أَجَرُهم بِأَحَسِن ما كانوا َيعَملوَن َمن َعِمَل ٰصلًِحا ِمن َذَكٍر أَو أُنثٰى َوُهَو ُمؤِمٌن َفلَُنحيِ  َبًة ۖ َولََنجِزَينه ُه َحيٰوًة َطيِّ  |11:21|َينه



( اجر) يگان کا ن يںگے اور ضرور انہ يںِجالئ یزندگ یعورت اور ہو مسلمان تو ضرور ہم اسے اچھ ياجو اچھا کام کرے مرد ہو 

 |11:21|گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے الئق ہوں،  يںد

جيِم  ِ ِمَن الشهيٰطِن الره  |11:22|َفإِذا َقَرأَت القُرءاَن َفاسَتِعذ بِاّلِله

 |11:22|مردود سے،،  يطانپناہ مانگو ش یتو جب تم قرآن پڑهو تو َّللا ک

لوَن  ِھم َيَتَوكه ُه لَيَس لَُه ُسلٰطٌن َعلَى الهذيَن ءاَمنوا َوَعلٰى َربِّ  |11:22|إِنه

 |11:22| يںپر بھروسہ رکھتے ہ یالئے اور اپنے رب ہ يمانجو ا يںان پر نہ قابو یاس کا کوئ يشکب

 |11:122|إِنهما ُسلٰطُنُه َعلَى الهذيَن َيَتَولهوَنُه َوالهذيَن ُهم بِِه ُمشِركوَن 

 |11:122| يں،ٹھہراتے ہ يکاور اسے شر يںکرتے ہ یپر ہے جو اس سے دوست يںاس کا قابو تو انہ

لنا ُل قالوا إِنهما أَنَت ُمفَتٍر ۚ َبل أَكَثُرُهم ال َيعلَموَن  َوإِذا َبده ُ أَعلَُم بِما ُيَنزِّ  |11:121|ءاَيًة َمكاَن ءاَيٍة ۙ َوَّللاه

تم تو دل سے بنا التے ہو بلکہ ان  يںاور َّللا خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے کافر کہ يںبدل يتآ یجگہ دوسر یک يتآ يکاور جب ہم ا

 |11:121| يں،اکثر کو علم نہ يںم

َت الهذيَن ءاَمنوا َوُهًدى َوُبشرٰى لِلُمسلِميَن  لَُه روُح القُُدِس ِمن َربَِّك بِالَحقِّ لُِيَثبِّ  |11:121|قُل َنزه

والوں کو ثابت قدم کرے اور  يمانکہ اس سے ا يکٹھ يکطرف سے ٹھ یروح نے اتارا تمہارے رب ک یک يزگیتم فرماؤ اسے پاک

 |11:121|اور بشارت مسلمانوں کو،  يتاہد

ُھم َيقولوَن إِنهما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ۗ لِساُن الهذى ُيلِحدوَن إِلَيِه أَعَجِمىٌّ َوٰهذا لِساٌن َعَربِ   |11:121|ىٌّ ُمبيٌن َولََقد َنعلَُم أَنه

 يہہے اور  یزبان عجم یاس ک يںڈهالتے ہ طرف یسکھاتا ہے، جس ک یآدم یتو کوئ يہ يں،کہ وہ کہتے ہ يںہم جانتے ہ يشکاور ب

 |11:121|زبان  یروشن عرب



ُ َولَھُم َعذاٌب أَليٌم  ِ ال َيھديِھُم َّللاه  |11:121|إِنه الهذيَن ال ُيؤِمنوَن بِـٔاٰيِت َّللاه

 |11:121|ے، اور ان کے لے درد ناک عذاب ہ يتاد يںراہ نھ يںالتے َّللا انھ يںنہ يمانپر ا يتوںآ یوہ جو َّللا ک يشکب

ِ ۖ َوأُوٰلئَِك ُهُم الٰكِذبوَن   |11:121|إِنهما َيفَتِرى الَكِذَب الهذيَن ال ُيؤِمنوَن بِـٔاٰيِت َّللاه

 |11:121| يں،جھوٹے ہ یرکھتے اور دہ يںنہ يمانپر ا يتوںآ یجو َّللا ک ينباندهتے ہ یجھوٹ بہتان دہ

ِ ِمن َبعِد إيٰمنِِه إاِّل  ِ َولَُھم َعذابٌ َمن َكَفَر بِاّلِله َعظيٌم  َمن أُكِرَہ َوَقلُبُه ُمطَمئِنٌّ بِاإليٰمِن َوٰلِكن َمن َشَرَح بِالُكفِر َصدًرا َفَعلَيِھم َغَضٌب ِمَن َّللاه

|11:121| 

فر ہو ان پر جما ہوا ہو، ہاں وہ جو دل کھول کر کا يماناور اس کا دل ا ٔ جا ے ياال کر َّللا کا منکر ہو سوا اس کے مجبور ک يمانجو ا

 |11:121|پر َّللا کا غضب ہے اور ان کو بڑاعذاب ہے، 

َ ال َيھِدى الَقوَم الٰكفِريَن  نيا َعلَى الءاِخَرِة َوأَنه َّللاه ُھُم اسَتَحبُّوا الَحيٰوَة الدُّ  |11:121|ٰذلَِك بِأَنه

 |11:121| يتا،د يںکافروں کو راہ نہ( يسےا)کہ َّللا  ٔ اور اس لے ی،جان ياریآخرت سے پ یزندگ یک ياکہ انھوں نے دن ٔ اس لے يہ

ُ َعلٰى قُلوبِِھم َوَسمِعِھم َوأَبٰصِرِهم ۖ َوأُوٰلئَِك ُهُم الٰغفِلوَن   |11:122|أُوٰلئَِك الهذيَن َطَبَع َّللاه

 |11:122| يں،پڑے ہ ينغفلت م یہے اور وہ یوہ جن کے دل اور کان اور آنکھو ں پر َّللا نے مہر کر د يںہ يہ

ُھم فِى الءاِخَرِة ُهُم الٰخِسروَن ال َجرَ   |11:122|َم أَنه

 |11:122|خراب  یوہ يںہوا کہ آخرت م یآپ ہ

َك لِلهذيَن هاَجروا ِمن َبعِد ما فُتِنوا ُثمه ٰجَھدوا َوَصَبروا إِنه َربهَك ِمن َبعِدها لََغفوٌر َرحيٌم   |11:112|ُثمه إِنه َربه

اور صابر  ياجنہوں نے اپنے گھر چھوڑے بعد اس کے کہ ستائے گئے پھر انہوں نے جہاد ک يےتمہارا رب ان کے ل يشکپھر ب

 |11:112|تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے واال ہے مہربان،  يشکرہے ب



 |11:111|۞ َيوَم َتأتى ُكلُّ َنفٍس ُتٰجِدُل َعن َنفِسھا َوُتَوفّٰى ُكلُّ َنفٍس ما َعِملَت َوُهم ال ُيظلَموَن 

جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا  ياپورا بھرد يااور ہر جان کو اس کا ک یآئے گ یطرف جھگڑت یہ یدن ہر جان اپنجس 

|11:111| 

 ِ ًة َيأتيھا ِرزقُھا َرَغًدا ِمن ُكلِّ َمكاٍن َفَكَفَرت بِأَنُعِم َّللاه ُ َمَثاًل َقرَيًة كاَنت ءاِمَنًة ُمطَمئِنه ُ َوَضَرَب َّللاه  لِباَس الجوِع َوالَخوِف بِما كانوا  َفأَٰذَقَھا َّللاه

 |11:111|َيصَنعوَن 

 یتو وہ َّللا ک یکثرت سے آت یروز یہر طرف سے اس ک یسے تھ ينانکہ امان و اطم یبست يکا یفرمائ ياناور َّللا نے کہاوت ب

کا،  يےبدلہ ان کے ک ياناکہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہ یسزا چکھائ يہتو َّللا نے اسے  یکرنے لگ یناشکر ینعمتوں ک

|11:111| 

بوہُ َفأََخَذُهُم الَعذاُب َوُهم ٰظلِموَن   |11:111|َولََقد جاَءُهم َرسوٌل ِمنُھم َفَكذه

عذاب نے پکڑا اور وہ بے  يںتو انہ ياتو انہوں نے اسے جھٹال ياال يفرسول تشر يکسے ا يںم يںن کے پاس انہ يشکاور ب

 |11:111|انصاف تھے، 

ِ إِن ُكنُتم إِّياہُ َتعُبدوَن َفُكلوا  ًبا َواشُكروا نِعَمَت َّللاه ُ َحٰلاًل َطيِّ  |11:111|ِمّما َرَزَقُكُم َّللاه

 |11:111|نعمت کا شکر کرو اگر تم اسے پوجتے ہو،  یکھاؤ اور َّللا ک يزہحالل پاک یروز یہوئ ید یتو َّللا ک

َم  َم َعلَيُكُم الَميَتَة َوالده َ َغفوٌر َرحيٌم إِنهما َحره ِ بِِه ۖ َفَمِن اضُطره َغيَر باٍغ َوال عاٍد َفإِنه َّللاه  |11:111|َولَحَم الِخنزيِر َوما أُِهله لَِغيِر َّللاه

پھر جو  ياخدا کا نام پکارا گ يرہے ُمردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غ ياحرام ک يہیتم پر تو 

 |11:111|َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  يشکالچار ہو نہ خواہش کرتا اور نہ حد سے بڑهتا تو ب

ِ الَكِذَب ۚ إِنه الهذيَن  ِ الَكِذَب ال يُ َوال َتقولوا لِما َتِصُف أَلِسَنُتُكُم الَكِذَب ٰهذا َحٰلٌل َوٰهذا َحراٌم لَِتفَتروا َعلَى َّللاه  |11:111|فلِحوَن َيفَتروَن َعلَى َّللاه

جو َّللا پر  يشکحرام ہے کہ َّللا پر جھوٹ باندهو ب يہحالل ہے اور  يہ يںہ یکرت يانجھوٹ ب يںزبان یاور نہ کہو اسے جو تمہار

 |11:111|ان کا بھال نہ ہوگا،  يںجھوٹ باندهتے ہ



 |11:111|َمٰتٌع َقليٌل َولَھُم َعذاٌب أَليٌم 

 |11:111|دناک عذاب در يےتھوڑا برتنا ہے اور ان کے ل

منا ما َقَصصنا َعلَيَك ِمن َقبُل ۖ َوما َظلَمٰنُھم َوٰلِكن كانوا أَنفَُسُھم َيظلِموَن   |11:112|َوَعلَى الهذيَن هادوا َحره

جانوں  یاپن یہاں وہ يااور ہم نے ان پر ظلم نہ ک يںہم نے سنائ يںجو پہلے تمہ يزيںوہ چ يںپر ہم نے حرام فرمائ يہوديوںاور خاص 

 |11:112|پر ظلم کرتے تھے، 

َك لِلهذيَن َعِملُوا الّسوَء بَِجٰھلٍَة ُثمه تابوا ِمن َبعِد ٰذلَِك َوأَصلَحوا إِنه َربهَك ِمن َبعِدها لَ   |11:112|َغفوٌر َرحيٌم ُثمه إِنه َربه

تمہارا رب  يشکب يںاور سنور جائ يںہ کرپھر اس کے بعد توب يٹھيںکر ب یسے برائ یجو نادان يےتمہارا رب ان کے ل يشکپھر ب

 |11:112|اس کے بعد ضرور بخشنے واال مہربان ہے، 

ِ َحنيًفا َولَم َيُك ِمَن الُمشِركيَن  ًة قانًِتا ّلِِله  |11:112|إِنه إِبٰرهيَم كاَن أُمه

 |11:112|امام تھا َّللا کا فرمانبردار اور سب سے جدا اور مشرک نہ تھا،  يکا يمابراہ يشکب

 |11:111|شاِكًرا أِلَنُعِمِه ۚ اجَتبٰىُه َوَهدٰىُه إِلٰى ِصٰرٍط ُمسَتقيٍم 

 |11:111| ی،راہ دکھائ يدهیاور اسے س يااس کے احسانوں پر شکر کرنے واال، َّللا نے اسے چن ل

لِحيَن  ُه فِى الءاِخَرِة لَِمَن الّصٰ نيا َحَسَنًة ۖ َوإِنه  |11:111|َوءاَتيٰنُه فِى الدُّ

 |11:111|قرب ہے،  يانشا يںوہ آخرت م يشکاور ب ید یبھالئ يںم يام نے اسے دناور ہ

بِع ِملهَة إِبٰرهيَم َحنيًفا ۖ َوما كاَن ِمَن الُمشِركيَن   |11:111|ُثمه أَوَحينا إِلَيَك أَِن اته

 |11:111|نہ تھا،  کرو جو ہر باطل سے الگ تھا اور مشرک يرویپ یک يمابراہ ينکہ د يجیبھ یوح يںپھر ہم نے تمہ



بُت َعلَى الهذيَن اخَتلَفوا فيِه ۚ َوإِنه َربهَك لََيحُكُم َبيَنُھم َيوَم القِٰيَمِة فيما كانوا فيِه يَ   |11:111|خَتلِفوَن إِنهما ُجِعَل السه

کردے گا جس بات  صلہيف يںمت کے دن ان م ياتمہارا رب ق يشکمختلف ہوگئے اور ب يںتھا جو اس م ياپر رکھا گ يںہفتہ تو انہ

 |11:111|اختالف کرتے تھے،  يںم

 بَِمن َضله َعن َسبيلِِه ۖ َوُهَو أَعلَُم بِالُمھَتديَن ادُع إِلٰى َسبيِل َربَِّك بِالِحكَمِة َوالَموِعَظِة الَحَسَنِة ۖ َوٰجِدلُھم بِالهتى ِهَى أَحَسُن ۚ إِنه َربهَك ُهَو أَعلَمُ 

|11:111| 

پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو  يقہسے اور ان سے اس طر يحتنص یاور اچھ يرتدب یطرف بالؤ پک یکراہ  یاپنے رب ک

 |11:111|راہ سے بہکا اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو،  یتمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس ک يشکب

بِريَن َوإِن عاَقبُتم َفعاقِبوا بِِمثِل ما عوقِبُتم بِِه ۖ َولَئِن َصَبرُتم لَھَُو 
 |11:111|َخيٌر لِلّصٰ

صبر والوں کو صبر سب  يشکاور اگر تم صبر کرو تو ب یتھ یپہونچائ يفتکل يںتمہ يسیسزا دو ج یہ يسیاور اگر تم سزا دو تو ا

 |11:111|سے اچھا، 

ِ ۚ َوال َتحَزن َعلَيِھم َوال َتُك فى َضيٍق ِمّما َيمُكروَن   |11:111|َواصبِر َوما َصبُرَك إاِّل بِاّلِله

سے دل تنگ نہ  يبوںسے ہے اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کے فر يقتوف یک یتم صبر کرو اور تمہارا صبر َّللا ہ! اور اے محبوب

 |1۱:111|( 122ہو، ف

َقوا َوالهذيَن ُهم ُمحِسنوَن  َ َمَع الهذيَن اته  |11:112|إِنه َّللاه

 |11:112| يں،کرتے ہ کياںياور جو ن يںَّللا ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہ يشکب

حيِم ُسبٰحَن الهذى أَسرٰى بَِعبِدِہ لَياًل ِمَن الَمسِجِد الَحراِم إِلَى الَمسِجِد األَقَصا اله  حٰمِن الره ِ الره ُه ُهَو بِسِم َّللاه ذى ٰبَركنا َحولَُه لُِنِرَيُه ِمن ءاٰيتِنا ۚ إِنه

ميُع الَبصيُر   |11:1|السه

کہ  یتک جس کے گرداگرد ہم نے برکت رکھ یٰ مسجد حرام سے مسجد اقص ياہے اسے جو اپنے بندے کو، راتوں رات لے گ یپاک

 |11:1|ہے،  يکھتاوہ سنتا د يشکب يں،دکھائ ياںنشان يمعظ یہم اسے اپن



ِخذوا ِمن دونى َوك  |11:1|ياًل َوءاَتينا موَسى الِكٰتَب َوَجَعلٰنُه ُهًدى لَِبنى إِسٰرءيَل أاَّل َتته

کو کارسام نہ ٹھہراؤ،  یسوا کس يرےکہ م ياک يتہدا يےکے ل يلاسرائ یاور اسے بن یکو کتاب عطا فرمائ یٰ اور ہم نے موس

|11:1| 

ُه كاَن َعبًدا َشكوًرا  َة َمن َحَملنا َمَع نوٍح ۚ إِنه يه  |11:1|ُذرِّ

 |11:1|وہ بڑا شکرا گزار بندہ تھا  يشکب ياجن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار ک! اوالد یاے ان ک

ا َكبيًرا  َتيِن َولََتعلُنه ُعلُّوً  |11:1|َوَقَضينا إِلٰى َبنى إِسٰرءيَل فِى الِكٰتِب لَُتفِسُدنه فِى األَرِض َمره

گے  دوبارہ فساد مچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو يںم ينکہ ضرور تم زم يجیبھ یوح يںکو کتاب م يلاسرائ یاور ہم نے بن

|11:1| 

ياِر ۚ َوكاَن َوعًدا َمفعواًل   |11:1| َفإِذا جاَء َوعُد أولٰىُھما َبَعثنا َعلَيُكم ِعباًدا لَنا أُولى َبأٍس َشديٍد َفجاسوا ِخٰلَل الدِّ

و تالش ک یوالے تو وہ شہروں کے اندر تمہار یسخت لڑائ يجےہم نے تم پر اپنے بندے بھ يابار کا وعدہ آ یپہل يںپھر جب ان م

 |11:1|وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا،  يکا يہگھسے اور 

َة َعلَيِھم َوأَمَددٰنُكم بِأَمٰوٍل َوَبنيَن َوَجَعلٰنُكم أَكَثَر َنفيًرا   |11:1|ُثمه َرَددنا لَُكُم الَكره

 |11:1| يا،بڑها داور تمہارا جتھا  یسے مدد د يٹوںاور تم کو مالوں اور ب ياپھر ہم نے ان پر اُلٹ کر تمہارا حملہ کرد

ٍة َولُِيَتبِّروا ما  ۥـٔواإِن أَحَسنُتم أَحَسنُتم أِلَنفُِسُكم ۖ َوإِن أََسأُتم َفلَھا ۚ َفإِذا جاَء َوعُد الءاِخَرِة لَِيس َل َمره ُوجوَهُكم َولَِيدُخلُوا الَمسِجَد َكما َدَخلوہُ أَوه

 |11:1|َعلَوا َتتبيًرا 

کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ  يابار کا وعدہ آ یکرو گے اور اگر ُبرا کرو گے تو اپنا، پھر جب دوسرکرو گے اپنا بھال  یاگر تم بھالئ

 |11:1| يں،تباہ کرکے برباد کرد يںپر قابو پائ يزبار داخل ہوئے تھے اور جس چ یپہل يسےداخل ہوں ج يںاور مسجد م يںد

ُكم أَن َيرَحَمُكم ۚ َوإِن ُعدُتم ُعدنا ۘ  َم لِلٰكفِريَن َحصيًرا َعسٰى َربُّ  |11:2|َوَجَعلنا َجَھنه



 يدگے اور ہم نے جہنم کو کافروں کا ق يںہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کر يبقر

 |11:2|ہے،  ياخانہ بنا

ُر الُمؤِمنينَ  لِٰحِت أَنه لَُھم أَجًرا َكبيًرا  إِنه ٰهَذا القُرءاَن َيھدى لِلهتى ِهَى أَقَوُم َوُيَبشِّ  |11:2|الهذيَن َيعَملوَن الّصٰ

 يےکہ ان کے ل يںوالوں کو جو اچھے کام کر يمانسناتا ہے ا یہے اور خوش يدهیقرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے س يہ يشکب

 |11:2|بڑا ثواب ہے 

 |11:12|ذاًبا أَليًما َوأَنه الهذيَن ال ُيؤِمنوَن بِالءاِخَرِة أَعَتدنا لَُھم عَ 

 |11:12|کر رکھا ہے،  ياردردناک عذاب ت يےالتے ہم نے ان کے ل يںنہ يمانکہ جو آخرت پر ا يہاور 

 |11:11|َوَيدُع اإلِنٰسُن بِالشهرِّ ُدعاَءہُ بِالَخيِر ۖ َوكاَن اإلِنٰسُن َعجواًل 

 |11:11|بڑا جلد باز ہے  یمانگتا ہے اور آدم یبھالئ يسےدعا کرتا ہے ج یک یبرائ یاور آدم

نيَن َوالِحساَب ۚ َوُكله َوَجَعلَنا الهيَل َوالنهھاَر ءاَيَتيِن ۖ َفَمَحونا ءاَيَة الهيِل َوَجَعلنا ءاَيَة النهھاِر ُمبِصَرًة لَِتبَتغوا َفضاًل مِ  ُكم َولَِتعلَموا َعَدَد السِّ ن َربِّ

لٰنُه َتفصياًل   |11:11|َشءٍء َفصه

کہ اپنے کا فضل  یدکھانے وال ياںنشان یاور دن ک یرکھ یہوئ یمٹ ینشان یتو رات ک يابنا ياںت اور دن کو دو نشاناور ہم نے را

 |11:11| یخوب جدا جدا ظاہر فرماد يزاور حساب جانو اور ہم نے ہر چ یگنت یتالش کرو اور برسوں ک

 |11:11|لَُه َيوَم القِٰيَمِة ِكٰتًبا َيلقٰىُه َمنشوًرا َوُكله إِنٰسٍن أَلَزمٰنُه ٰطئَِرہُ فى ُعُنقِِه ۖ َوُنخِرُج 

گے جسے کھال ہوا  يںنوشتہ نکال يککے دن ا يامتق يےاور اس کے ل یقسمت ہم نے اس کے گلے سے لگاد یاور ہر انسان ک

 |11:11|پائے گا 

 |11:11|اقَرأ ِكٰتَبَك َكفٰى بَِنفِسَك الَيوَم َعلَيَك َحسيًبا 

 |11:11|اپنا حساب کرنے کو بہت ہے،  یپڑه آج تو خود ہ( اعمال ٔ نامہ)ہ اپنا نامہ جائے گا ک يافرما



بيَن َحّتٰى َنبَعَث َرسواًل َمِن اهَتدٰى َفإِنهما َيھَتدى لَِنفِسِه ۖ َوَمن َضله َفإِنهما َيِضلُّ َعلَيھا ۚ َوال َتِزُر واِزَرةٌ ِوزَر أُخرٰى ۗ َوما كُ   |11:11|ّنا ُمَعذِّ

جان دوسرے کا  یبوجھ اٹھانے وال یبرے کو بہکا اور کوئ یاور جو بہکا تو اپنے ہ يابھلے کو راہ پر آ یوہ اپنے ہ ياپر آ جو راہ

 |11:11| يںل يججب تک رسول نہ بھ يںاور ہم عذاب کرنے والے نہ یبوجھ نہ اٹھائے گ

رٰنھا َتدميًرا َوإِذا أََردنا أَن ُنھلَِك َقرَيًة أََمرنا ُمتَرفيھا َفَفَسقوا فيھا   |11:11|َفَحقه َعلَيَھا الَقوُل َفَدمه

تو  يںکرتے ہ یبے حکم يںپھر وہ اس م يںہ يجتےاس کے خوشحالوں پر احکام بھ يںکو ہالک کرنا چاہتے ہ یبست یاور جب ہم کس

 |11:11| يں،ہ يتےہے تو ہم اسے تباہ کرکے برباد کرد یہوجات یاس پر بات پور

 |11:11|القُروِن ِمن َبعِد نوٍح ۗ َوَكفٰى بَِربَِّك بُِذنوِب ِعباِدِہ َخبيًرا َبصيًرا  َوَكم أَهلَكنا ِمنَ 

ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار  یاور تمہارا رب کاف يںنوح کے بعد ہالک کرد( يںقوم) يںسنگت یہ یاور ہم نے کتن

 |11:11|واال  يکھنےد

لنا لَُه   |11:12|فيھا ما َنشاُء لَِمن ُنريُد ُثمه َجَعلنا لَُه َجَھنهَم َيصلٰىھا َمذموًما َمدحوًرا َمن كاَن ُيريُد العاِجلََة َعجه

جائے مذمت  يںکہ اس م يںجہنم کرد يےپھر اس کے ل يںجسے چاہ يںجو چاہ يںجلد دے د يںچاہے ہم اسے اس م یوال یجلد يہجو 

 |11:12|ہوا دهکے کھاتا،  ياک

 |11:12|َسعٰى لَھا َسعَيھا َوُهَو ُمؤِمٌن َفأُوٰلئَِك كاَن َسعُيُھم َمشكوًرا َوَمن أَراَد الءاِخَرَة وَ 

 |11:12| ی،کوشش ٹھکانے لگ یک يںواال تو انہ يمانکوشش کرے اور ہو ا یس یاور جو آخرت چاہے اور اس ک

 |11:12|وًرا ُكاّلً ُنِمدُّ ٰهُؤالِء َوٰهُؤالِء ِمن َعطاِء َربَِّك ۚ َوما كاَن َعطاُء َربَِّك َمحظ

 يں،عطا پر روک نہ یعطا سے اور تمہارے رب ک یتمہارے رب ک ی،اور اُن کو بھ یاُن کو بھ يںہ يتےہم سب کو مدد د

|11:12| 

لنا َبعَضُھم َعلٰى َبعٍض ۚ َولَلءاِخَرةُ أَكَبُر َدَرٰجٍت َوأَكَبُر َتفضياًل   |11:11|انُظر َكيَف َفضه



 یٰ سب سے اعل يںاور فضل م یسب سے بڑ يںآخرت درجوں م يشکاور ب ید یبڑائ يسیپر ک يککو ا يکا يںہم نے ان م يکھود

 |11:11|ہے، 

ِ إِٰلًھا ءاَخَر َفَتقُعَد َمذموًما َمخذواًل   |11:11|ال َتجَعل َمَع َّللاه

 |11:11| يکسجاتا ب يارہے گا مذمت ک يٹھاے سننے والے َّللا کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ ُتو ب

ما َفال َتقُل لَُھما أُفٍّ َوال َتنَھرُهما َوقُل لَُھما َقواًل َقضٰى َربَُّك أاَّل َتعُبدوا إاِّل إِّياہُ َوبِالٰولَِديِن إِحٰسًنا ۚ إِّما َيبلَُغنه ِعنَدَك الِكَبَر أََحُدُهما أَو ِكالهُ ۞ وَ 

 |11:11|َكريًما 

سامنے ان  يرےُپوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تکو نہ  یکہ اس کے سوا کس يااور تمہارے رب نے حکم فرما

 |11:11|بات کہنا  یک يمنہ جھڑکنا اور ان سے تعظ يںتو ان سے ہُوں، نہ کہنا اور انہ يںدونوں بڑهاپے کو پہنچ جائ يا يکا يںم

ي حَمِة َوقُل َربِّ ارَحمُھما َكما َربه لِّ ِمَن الره  |11:11|انى َصغيًرا َواخفِض لَُھما َجناَح الذُّ

کہ ان دنوں  يسارب تو ان دونوں پر رحم کر ج يرےسے اور عرض کر کہ اے م یکا بازو بچھا نرم دل یعاجز يےاور ان کے ل

 |11:11|پاال  يںم( بچپن)نے مجھے چھٹپن 

بيَن َغفورً  ُه كاَن لِِلَّوٰ ُكم أَعلَُم بِما فى ُنفوِسُكم ۚ إِن َتكونوا ٰصلِحيَن َفإِنه  |11:11|ا َربُّ

وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے واال ہے،  يشکہے اگر تم الئق ہوئے تو ب يںتمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں م

|11:11| 

ر َتبذيًرا  بيِل َوال ُتَبذِّ  |11:11|َوءاِت َذا القُربٰى َحقهُه َوالِمسكيَن َوابَن السه

 |11:11|اور مسافر کو اور فضول نہ اڑا  يناور رشتہ داروں کو ان کا حق دے اور مسک

ِه َكفوًرا  يٰطُن لَِربِّ ريَن كانوا إِخٰوَن الشهٰيطيِن ۖ َوكاَن الشه  |11:11|إِنه الُمَبذِّ

 |11:11|اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے  يطاناور ش يںہ یکے بھائ يطانوںاڑانے والے ش يشکب



 |11:12|ن َربَِّك َترجوها َفقُل لَھُم َقواًل َميسوًرا َوإِّما ُتعِرَضنه َعنُھُم ابتِغاَء َرحَمٍة مِ 

 |11:12|ہے تو ان سے آسان بات کہہ  يدتجھے ام یجس ک يںرحمت کے انتظار م یاپنے رب ک يرےاور اگر تو ان سے منہ پھ

 |11:12|ا َوال َتجَعل َيَدَك َمغلولًَة إِلٰى ُعُنقَِك َوال َتبُسطھا ُكله الَبسِط َفَتقُعَد َملوًما َمحسورً 

 |11:12|ہوا تھکا ہوا  يارہے مالمت ک يٹھگردن سے بندها ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو ب یاور اپنا ہاتھ اپن

ُه كاَن بِِعباِدِہ َخبيًرا َبصيًرا  زَق لَِمن َيشاُء َوَيقِدُر ۚ إِنه َك َيبُسُط الرِّ  |11:12|إِنه َربه

ہے،  يکھتاوہ اپنے بندوں کو خوب جانتا د يشکب( ہے يتاد یتنگ)اور کستا ہے  يتاتمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ د يشکب

|11:12| 

 |11:11|َوال َتقُتلوا أَوٰلَدُكم َخشَيَة إِمٰلٍق ۖ َنحُن َنرُزقُُھم َوإِّياُكم ۚ إِنه َقتلَُھم كاَن ِخطـًٔا َكبيًرا 

خطا ہے،  یان کا قتل بڑ يشکب ی،بھ يںگے اور تمہ يںرزق د یبھ يںکے ڈر سے ہم انہ یرو مفلساوالد کو قتل نہ ک یاور اپن

|11:11| 

ُه كاَن ٰفِحَشًة َوساَء َسبياًل  نٰى ۖ إِنه  |11:11|َوال َتقَرُبوا الزِّ

 |11:11|راہ،  یبر یہے، اور بہت ہ يائیوہ بے ح يشککے پاس نہ جاؤ ب یاور بدکار

ِه ُسلٰطًنا َفال ُيسِرف فِى الَوال َتقُتلُوا  ُ إاِّل بِالَحقِّ ۗ َوَمن قُتَِل َمظلوًما َفَقد َجَعلنا لَِولِيِّ َم َّللاه ُه كاَن َمنصوًرا النهفَس الهتى َحره  |11:11|َقتِل ۖ إِنه

اس کے وارث کو ہم نے  يشکہے ناحق نہ مارو، اور جو ناحق نہ مارا جائے تو ب یحرمت َّللا نے رکھ یجان جس ک یاور کوئ

 |11:11|ہے  یمدد ہون یحد سے نہ بڑهے ضرور اس ک يںتو وہ قتل م ياقابو د

ہُ ۚ َوأَوفوا بِالَعھِد ۖ إِنه الَعھَد كاَن مَ   |11:11|سـٔواًل َوال َتقَربوا ماَل الَيتيِم إاِّل بِالهتى ِهَى أَحَسُن َحّتٰى َيبلَُغ أَُشده



کو پہنچے اور عہد پورا  یجوان یتک کہ وہ اپن يہاںہے  یاس راہ سے جو سب سے بھل کے مال کے پاس تو جاؤ مگر يتيماور 

 |11:11|عہد سے سوال ہونا ہے،  يشککرو ب

 |11:11|َوأَوفُوا الَكيَل إِذا ِكلُتم َوِزنوا بِالقِسطاِس الُمسَتقيِم ۚ ٰذلَِك َخيٌر َوأَحَسُن َتأوياًل 

 |11:11|بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا،  يہے تولو، اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو س

مَع َوالَبَصَر َوالفُؤاَد ُكلُّ أُوٰلئَِك كاَن َعنُه َمسـٔواًل   |11:11|َوال َتقُف ما لَيَس لََك بِِه ِعلٌم ۚ إِنه السه

 |11:11|نا ہے کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہو يشکب يںنہ پڑ جس کا تجھے علم نہ يچھےاور اس بات کے پ

 |11:11|َوال َتمِش فِى األَرِض َمَرًحا ۖ إِنهَك لَن َتخِرَق األَرَض َولَن َتبلَُغ الِجباَل طواًل 

 |11:11|پہاڑوں کو نہ پہنچے گا  يںم یڈالے گا، اور ہرگز بلند يرنہ چ ينہر گز زم يشکاتراتا نہ چل ب يںم يناور زم

ُئُه ِعنَد َربِّ   |11:12|َك َمكروًها ُكلُّ ٰذلَِك كاَن َسيِّ

 |11:12|رب کو ناپسند ہے،  يرےبات ت یُبر یک يںجو کچھ گزرا ان م يہ

َم َملوًما مَ  ِ إِٰلًھا ءاَخَر َفُتلقٰى فى َجَھنه  |11:12|دحوًرا ٰذلَِك ِمّما أَوحٰى إِلَيَك َربَُّك ِمَن الِحكَمِة ۗ َوال َتجَعل َمَع َّللاه

اور اے سننے والے َّللا ساتھ دوسرا خدا نہ  يںبات یحکمت ک يجیطرف بھ یسے ہے جو تمہارے رب نے تمہار يںم يوںان وح يہ

 |11:12|جائے گا طعنہ پاتا دهکے کھاتا،  ينکاپھ يںٹھہرا کہ تو جہنم م

ُكم لََتقولوَن َقو َخَذ ِمَن الَمٰلئَِكِة إِٰنًثا ۚ إِنه ُكم بِالَبنيَن َواته  |11:12|اًل َعظيًما أََفأَصفٰىُكم َربُّ

 |11:12|تم بڑا بول بولتے ہو  يشکب يںبنائ يٹياںفرشتوں سے ب يےاور اپنے ل يےچن د يٹےتمہارے رب نے تم کو ب ياک

روا َوما َيزيُدُهم إاِّل ُنفوًرا  كه فنا فى ٰهَذا القُرءاِن لَِيذه  |11:11|َولََقد َصره



 |11:11|مگر نفرت  یبڑهت يںنہ يںاور اس سے انھ يںکہ وہ سمجھ يارماف يانطرح طرح سے ب يںہم نے اس قرآن م يشکاور ب

 |11:11|قُل لَو كاَن َمَعُه ءالَِھٌة َكما َيقولوَن إًِذا اَلبَتَغوا إِلٰى ِذى الَعرِش َسبياًل 

التے راہ ڈهونڈ نک یطرف کوئ یجب تو وہ عرش کے مالک ک يںبکتے ہ يہ يساتم فرماؤ اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے ج

|11:11| 

ا َكبيًرا   |11:11|ُسبٰحَنُه َوَتٰعلٰى َعّما َيقولوَن ُعلُّوً

 |11:11| ی،برتر یباتوں سے بڑ یان ک یاور برتر یاسے پاک

ُح بَِحمِدِہ َوٰلِكن ال َتفَقھوَن  بُع َواألَرُض َوَمن فيِھنه ۚ َوإِن ِمن َشءٍء إاِّل ُيَسبِّ ٰمٰوُت السه ُح لَُه السه ُه كاَن َحليًما َغفوًرا ُتَسبِّ  |11:11|َتسبيَحُھم ۗ إِنه

 یپاک یاس ک یہوت یجو اسے سراہت يںنہ يزچ یاور کوئ يںہ يںان م یاور جو کوئ ينساتوں آسمان اور زم يںبولتے ہ یپاک یاس ک

 |11:11|وہ حلم واال بخشنے واال ہے  يشکسمجھتے ب يںنہ يحتسب ینہ بولے ہاں تم ان ک

 |11:11|القُرءاَن َجَعلنا َبيَنَك َوَبيَن الهذيَن ال ُيؤِمنوَن بِالءاِخَرِة ِحجاًبا َمستوًرا َوإِذا َقَرأَت 

 |11:11| ياچھپا ہوا پردہ کرد يکالتے ا يںہ يمانکہ آخرت پر ا يںتم نے قرآن پڑها ہم نے تم پر اور ان م! اور اے محبوب

ًة أَن َيفَقھوہُ وَ   |11:11|فى ءاذانِِھم َوقًرا ۚ َوإِذا َذَكرَت َربهَك فِى القُرءاِن َوحَدہُ َولهوا َعلٰى أَدٰبِرِهم ُنفوًرا َوَجَعلنا َعلٰى قُلوبِِھم أَِكنه

اپنے  يںاور جب تم قرآن م( یروئ) ينٹٹ يںاور ان کے کانوں م يںکہ اسے نہ سمجھ يںہ يےاور ہم نے ان کے دلوں پر غالف ڈال د

 |11:11|نفرت کرتے،  يںکر بھاگتے ہ يرھپ يٹھکرتے ہو وہ پ ياد یرب ک يلےاک

بِعوَن إاِّل َرجُ  لِموَن إِن َتته
ٰ
 |11:11|اًل َمسحوًرا َنحُن أَعلَُم بِما َيسَتِمعوَن بِِه إِذ َيسَتِمعوَن إِلَيَك َوإِذ ُهم َنجوٰى إِذ َيقوُل الّظ

جبکہ ظالم کہتے  يںمشورہ کرتے ہ يںاور جب آپس م يںطرف کان لگاتے ہ یجب تمہار يںوہ سنتے ہ يےجس ل يںہم خوب جانتے ہ

 |11:11|مرد کے جس پر جادو ہوا  يسےا يکچلے مگر ا يںنہ يچھےتم پ يںہ



 |11:12|انُظر َكيَف َضَربوا لََك األَمثاَل َفَضلّوا َفال َيسَتطيعوَن َسبياًل 

 |11:12|تے، پاسک يںتو گمراہ ہوئے کہ راہ نہ يںد يہيںتشب يسیک يںانہوں نے تمہ يکھود

 |11:12|َوقالوا أَِءذا ُكّنا ِعٰظًما َوُرٰفًتا أَِءّنا لََمبعوثوَن َخلًقا َجديًدا 

 |11:12|گے  يںسچ مچ نئے بن کر اٹھ ياگے ک يںہوجائ يزہر يزہاور ر ياںجب ہم ہڈ يااور بولے ک

 |11:12|۞ قُل كونوا ِحجاَرًة أَو َحديًدا 

 |11:12|لوہا ہوجاؤ،  ياتم فرماؤ کہ پتھر 

ٍة ۚ َفَسُينِغضوَن إِلَ  َل َمره يَك ُرءوَسُھم َوَيقولوَن َمتٰى ُهَو ۖ قُل َعسٰى أَن أَو َخلًقا ِمّما َيكُبُر فى ُصدوِرُكم ۚ َفَسَيقولوَن َمن ُيعيُدنا ۖ قُِل الهذى َفَطَرُكم أَوه

 |11:11|َيكوَن َقريًبا 

جس نے  یکرتے گا، تم فرماؤ وہ يداکون پھر پ يںگے ہم يںتو اب کہ (12۵)ہو  یبڑ يںم يالمخلوق جو تمہارے خ یاور کوئ يا

ہو،  یہ يکنزد يدکب ہے تم فرماؤ شا يہگے  يںسے سر ہاِل کر کہ یطرف مسخرگ یتو اب تمہار يا،ک يدابار پ یپہل يںتمہ

|11:11| 

 |11:11|َيوَم َيدعوُكم َفَتسَتجيبوَن بَِحمِدِہ َوَتُظّنوَن إِن لَبِثُتم إاِّل َقلياًل 

 |11:11|تھے مگر تھوڑا، ( 122)حمد کرتے چلے آؤ گے اور سمجھو گے کہ نہ رہے  یُبالئے گا تو تم اس ک يںجس دن وہ تمہ

ا مُ  يٰطَن َينَزُغ َبيَنُھم ۚ إِنه الشهيٰطَن كاَن لَِِلنٰسِن َعُدّوً  |11:11|بيًنا َوقُل لِِعبادى َيقولُوا الهتى ِهَى أَحَسُن ۚ إِنه الشه

 یآدم يطانش يشکفساد ڈالتا ہے، ب يںان کے آپس م يطانش يشکہو ب یجو سب سے اچھ يںبندوں سے فرماؤ وہ بات کہ يرےاور م

 |11:11|کا کھال دشمن ہے، 

بُكم ۚ َوما أَرَسلٰنَك َعلَيِھم َوكياًل  ُكم أَعلَُم بُِكم ۖ إِن َيَشأ َيرَحمُكم أَو إِن َيَشأ ُيَعذِّ  |11:11|َربُّ



حاکِم )عذاب کرے، اور ہم نے تم کو ان پر کڑوڑا  يںخوب جانتا ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے چاہے تو تمہ يںب تمہتمہارا ر

 |11:11| يجابناکر نہ بھ( یٰ اعل

بِءّ  لنا َبعَض النه ٰمٰوِت َواألَرِض ۗ َولََقد َفضه  |11:11|بوًرا زَ  ۥدَ َعلٰى َبعٍض ۖ َوءاَتينا داو ۦنَ َوَربَُّك أَعلَُم بَِمن فِى السه

اور  ید یپر بڑائ يککو ا يکا يںم يوںہم نے نب يشکاور ب يںہ يںم ينآسمانوں اور زم یاور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئ

 |11:11| یداؤد کو زبور عطا فرمائ

رِّ َعنُكم َوال َتحوياًل   |11:11|قُِل ادُعوا الهذيَن َزَعمُتم ِمن دونِِه َفال َيملِكوَن َكشَف الضُّ

کا  ينےد يردو کرنے اور نہ پھ يفرکھتے تم سے تکل يںنہ يارجن کو َّللا کے سوا گمان کرتے ہو تو وہ اخت يںتم فرماؤ پکارو انہ

|11:11| 

ُھم أَقَرُب َوَيرجوَن َرحَمَتُه َوَيخافوَن َعذاَبُه ۚ إِ  ِھُم الَوسيلََة أَيُّ  |11:11|نه َعذاَب َربَِّك كاَن َمحذوًرا أُوٰلئَِك الهذيَن َيدعوَن َيبَتغوَن إِلٰى َربِّ

مقرب ہے اس  يادہکون ز يںکہ ان م يںڈهونڈتے ہ يلہطرف وس یاپنے رب ک یوہ آپ ہ يںکافر پوجتے ہ يہ يںوہ مقبول بندے جنہ

 |11:11|ہے،  يزچ یتمہارے رب کا عذاب ڈر ک يشکب يںرکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہ يدام یرحمت ک یک

بوها َعذاًبا َشديًدا ۚ كاَن ٰذلَِك فِى الِكٰتِب َمسطوًرا  َوإِن ِمن  |11:12|َقرَيٍة إاِّل َنحُن ُمھلِكوها َقبَل َيوِم القِٰيَمِة أَو ُمَعذِّ

لکھا ہوا  يںکتاب م يہگے  يںاسے سخت عذاب د ياگے  يںکرد يستسے پہلے ن يامتکہ ہم اسے روِز ق يہمگر  يںنہ یبست یاور کوئ

 |11:12|ہے، 

لوَن ۚ َوءاَتينا َثموَد الّناَقَة ُمبِصَرًة َفَظلَموا بِھ َب بَِھا األَوه  |11:12|ا ۚ َوما ُنرِسُل بِالءاٰيِت إاِّل َتخويًفا َوما َمَنَعنا أَن ُنرِسَل بِالءاٰيِت إاِّل أَن َكذه

کھولنے کو تو  يںآنکھ ياثمود کو ناقہ د اور ہم نے يااگلوں نے جھٹال يںباز رہے کہ انہ یہ يوںسے  يجنےبھ ياںنشان يسیاور ہم ا

 |11:12|مگر ڈرانے کو  يجتےبھ يںنہ ياںنشان يسیاور ہم ا ياانہوں نے اس پر ظلم ک

َجرَ  ءَيا الهتى أََريٰنَك إاِّل فِتَنًة لِلّناِس َوالشه فُھُم َفما َيزيُدُهم إاِّل َة الَملعوَنَة فِ َوإِذ قُلنا لََك إِنه َربهَك أَحاَط بِالّناِس ۚ َوما َجَعلَنا الرُّ ى القُرءاِن ۚ َوُنَخوِّ

 |11:12|ُطغٰيًنا َكبيًرا 



تھا مگر  يادکھا يںوہ دکھاوا جو تمہ يااور ہم نے نہ ک يںہ يںکہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو م يااور جب ہم نے تم سے فرما

 ی،سرکش یمگر بڑ یبڑهت يںنہ يںتو انھ يںاتے ہڈر يںلعنت ہے اور ہم انہ يںجس پر قرآن م يڑآزمائش کو اور وہ پ یلوگوں ک

|11:12| 

 |11:11|َوإِذ قُلنا لِلَمٰلئَِكِة اسُجدوا ِلءاَدَم َفَسَجدوا إاِّل إِبليَس قاَل َءأَسُجُد لَِمن َخلَقَت طيًنا 

اسے سجدہ  يںم ياکے، بوال ک يسسوا ابل ياکہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ ک ياکرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم د ياداور 

 |11:11| ياسے بنا یکروں جسے تو نے مٹ

َتُه إاِّل َقلي يه رَتِن إِلٰى َيوِم القِٰيَمِة أَلَحَتنَِكنه ُذرِّ مَت َعلَىه لَئِن أَخه  |11:11|اًل قاَل أََرَءيَتَك ٰهَذا الهذى َكره

ڈالوں  يساوالد کو پ یاس ک يںتو ضرور م یتک مہلت د يامتق تو نے مجھ سے معزز رکھا اگر تو نے مجھے يہتو جو  يکھبوال د

 |11:11|گا مگر تھوڑا 

َم َجزاُؤُكم َجزاًء َموفوًرا   |11:11|قاَل اذَهب َفَمن َتبَِعَك ِمنُھم َفإِنه َجَھنه

 |11:11|سب کا بدلہ جہنم ہے بھرپور سزا،  يشککرے گا تو ب يرویپ يریجو ت يںدور ہو تو ان م يا،فرما

 َوما َيِعُدُهُم الشهيٰطُن إاِّل ُغروًرا  ۚاسَتفِزز َمِن اسَتَطعَت ِمنُھم بَِصوتَِك َوأَجلِب َعلَيِھم بَِخيلَِك َوَرِجلَِك َوشاِركُھم فِى األَمٰوِل َواألَوٰلِد َوِعدُهموَ 

|11:11| 

ال اپنے سواروں اور اپنے ( فوج چڑها)آواز سے اور ان پر الم بانده  یسے جس پر قدرت پائے اپن يںان م( بہکادے)اور ڈگا دے 

سے،  يبمگر فر يتاد يںوعدہ نہ يںانہ يطانوعدہ دے اور ش يںاور انہ يںہو مالوں اور بچو ں م یکا اور ان کا ساجھ يادوںپ

|11:11| 

 |11:11|إِنه ِعبادى لَيَس لََك َعلَيِھم ُسلٰطٌن ۚ َوَكفٰى بَِربَِّك َوكياًل 

 |11:11|ہے کام بنانے کو  یرب کاف يرااور ت يں،کچھ قابو نہ يراپر تان  يںبندے ہ يرےجو م يشکب

ُه كاَن بُِكم َرحيًما  ُكُم الهذى ُيزجى لَُكُم الفُلَك فِى الَبحِر لَِتبَتغوا ِمن َفضلِِه ۚ إِنه  |11:11|َربُّ



وہ تم پر مہربان ہے،  يشکرواں کرتا ہے کہ تم اس کا فضل تالش کرو، ب یکشت يںم يادر يےتمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے ل

|11:11| 

رُّ فِى الَبحِر َضله َمن َتدعوَن إاِّل إِّياہُ ۖ َفلَّما َنّجٰىُكم إِلَى الَبرِّ أَعَرضُتم ۚ َوكاَن اإلِ  ُكُم الضُّ  |11:11|نٰسُن َكفوًرا َوإِذا َمسه

 یک یخشک يںپھر جب تمہ يںسب گم ہوجاتے ہ يںپوجتے ہ يںہے تو اس کے سوا جنہ یپہنچت يبتمص يںم يادر يںاور جب تمہ

 |11:11|اور انسان بڑا ناشکرا ہے،  يںہ يتےل يرہے تو منہ پھ يتاطرف نجات د

 |11:12|أََفأَِمنُتم أَن َيخِسَف بُِكم جانَِب الَبرِّ أَو ُيرِسَل َعلَيُكم حاِصًبا ُثمه ال َتِجدوا لَُكم َوكياًل 

نہ  يتیحما یپھر اپنا کوئ يجےتم پر پتھراؤ بھ ياکنارہ تمہارے ساتھ دهنسادے  یکا کوئ یہ یتم اس سے نڈر ہوئے کہ وہ خشک ياک

 |11:12|پاؤ 

 |11:12|دوا لَُكم َعلَينا بِِه َتبيًعا جِ أَم أَِمنُتم أَن ُيعيَدُكم فيِه تاَرًة أُخرٰى َفُيرِسَل َعلَيُكم قاِصًفا ِمَن الّريِح َفُيغِرَقُكم بِما َكَفرُتم ۙ ُثمه ال تَ 

تو تم کو تمہارے کفر کے  يجےبھ یآنده یلے جائے پھر تم پر جہاز توڑنے وال يںم يادوبارہ در يںاس سے نڈر ہوئے کہ تمہ يا

 |11:12|کرے  يچھانہ پاؤ کہ اس پر ہمارا پ يساا یکوئ يےسبب ڈبو دے پھر اپنے ل

منا َبنى ءاَدَم  ن َخلَقنا َتفضياًل ۞ َولََقد َكره لٰنُھم َعلٰى َكثيٍر ِممه ٰبِت َوَفضه يِّ  |11:12|َوَحَملٰنُھم فِى الَبرِّ َوالَبحِر َوَرَزقٰنُھم ِمَن الطه

اور ان کو  يںد یروز يزيںچ یاور ان کو ستھر ياسوار ک يںم یاور تر یخشک یاور ان ک یہم نے اوالِد آدم کو عزت د يشکاور ب

 |11:12| ياافضل کبہت مخلوق سے  یاپن

 |11:11| َيوَم َندعوا ُكله أُناٍس بِإِٰمِمِھم ۖ َفَمن أوتَِى ِكٰتَبُه بَِيمينِِه َفأُوٰلئَِك َيقَرءوَن ِكٰتَبُھم َوال ُيظلَموَن َفتياًل 

گے اور  يںلوگ اپنا نامہ پڑه يہ ياگ ياد يںگے تو جو اپنا نامہ داہنے ہاتھ م يںجس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بالئ

 |11:11|جائے گا  ياتاگے بھر ان کا حق نہ دبا

 |11:11|َوَمن كاَن فى ٰهِذِہ أَعمٰى َفُھَو فِى الءاِخَرِة أَعمٰى َوأََضلُّ َسبياًل 

 |11:11|گمراہ،  يادہز یاندها ہے اور اوربھ يںاندها ہو وہ آخرت م يںم یاور جو اس زندگ



َخذوَك َخلياًل َوإِن كادوا لََيفتِن  |11:11|وَنَك َعِن الهذى أَوَحينا إِلَيَك لَِتفَتِرَى َعلَينا َغيَرہُ ۖ َوإًِذا اَلته

طرف کچھ اور نسبت کردو،  یکہ تم ہمار يجیسے جو ہم نے تم کو بھ یوح یہمار يتےکچھ لغزش د يںتھا کہ تمہ يباور وہ تو قر

 |11:11| يتےہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دو ست بنال يسااور ا

تٰنَك لََقد ِكدَت َترَكُن إِلَيِھم َشيـًٔا َقلياًل   |11:11|َولَوال أَن َثبه

 |11:11|طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے  یتھا کہ تم ان ک يبثابت قدم نہ رکھتے تو قر يںاور اگر ہم تمہ

 |11:11|الَمماِت ُثمه ال َتِجُد لََك َعلَينا َنصيًرا  إًِذا أَلََذقٰنَك ِضعَف الَحيٰوِة َوِضعفَ 

 |11:11|مددگار نہ پاتے،  یپھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئ يتےعمر اور دو چند موت کا مزہ د یہوتا تو ہم تم کو ُدون يسااور ا

 |11:11|ٰلَفَك إاِّل َقلياًل َوإِن كادوا لََيسَتفِّزوَنَك ِمَن األَرِض لُِيخِرجوَك ِمنھا ۖ َوإًِذا ال َيلَبثوَن خِ 

ہوتا تو وہ تمہارے  يسااور ا يںاس سے باہر کرد يںکہ تمہ( يںکھسکاد) يںسے ڈگا د يناس زم يںتھا کہ وہ تمہ يبقر يشکاور ب

 |11:11|نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا  يچھےپ

تِنا َتحوياًل  َة َمن َقد أَرَسلنا َقبلََك ِمن ُرُسلِنا ۖ َوال َتِجُد لُِسنه  |11:11| ُسنه

 |11:11|اور تم ہمارا قانون بدلتا نہ پاؤ گے،  يجےدستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھ

لٰوَة لُِدلوِك الشهمِس إِلٰى َغَسِق الهيِل َوقُرءاَن الَفجِر ۖ إِنه قُرءاَن الَفجِر كاَن َمشھوًدا   |11:12|أَقِِم الصه

 يںفرشتے حاضر ہوتے ہ يںصبح کے قرآن م يشکتک اور صبح کا قرآن ب يریدهان ینماز قائم رکھو سورج ڈهلنے سے رات ک

|11:12| 

د بِِه نافِلًَة لََك َعسٰى أَن َيبَعَثَك َربَُّك َمقاًما َمحموًدا   |11:12|َوِمَن الهيِل َفَتَھجه



جگہ کھڑا کرے جہاں  يسیب اتمہارا ر يںہے کہ تمہ يبہے قر يادہز يےخاص تمہارے ل يہتہجد کرو  يںاور رات کے کچھ حصہ م

 |11:12| يںحمد کر یسب تمہار

 |11:22|َوقُل َربِّ أَدِخلنى ُمدَخَل ِصدٍق َوأَخِرجنى ُمخَرَج ِصدٍق َواجَعل لى ِمن لَُدنَك ُسلٰطًنا َنصيًرا 

طرف سے  یطرح باہر لے جا اور مجھے اپن یطرح داخل کر اور سچ یرب مجھے سچ يرےعرض کرو کہ اے م يوںاور 

 |11:22|مددگار غلبہ دے 

 |11:21|َوقُل جاَء الَحقُّ َوَزَهَق الٰبِطُل ۚ إِنه الٰبِطَل كاَن َزهوًقا 

 |11:21|تھا  یباطل کو مٹنا ہ يشکب يااور باطل مٹ گ يااور فرماؤ کہ حق آ

ُل ِمَن القُرءاِن ما ُهَو ِشفاٌء َوَرحَمٌة لِلُمؤِمنيَن ۙ َوال َيزيُد ال لِميَن إاِّل َخساًرا َوُنَنزِّ
ٰ
 |11:21|ّظ

بڑهتا  یشفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہ يےوالوں کے ل يمانجو ا( 112) يزوہ چ يںاتارتے ہ يںاور ہم قرآن م

 |11:21|ہے، 

ُه الشهرُّ كاَن َيـٔوًسا   |11:21|َوإِذا أَنَعمنا َعلَى اإلِنٰسِن أَعَرَض َوَنـٔا بِجانِبِِه ۖ َوإِذا َمسه

ہوجاتا  يدپہنچے تو ناام یطرف دور ہٹ جاتا ہے اور جب اسے برائ یہے اور اپن يرليتامنہ پھ يںپر احسان کرتے ہ یاور جب ہم آدم

 |11:21|ہے 

ُكم أَعلَُم بَِمن ُهَو أَهدٰى َسبياًل   |11:21|قُل ُكلٌّ َيعَمُل َعلٰى شاِكلَتِِه َفَربُّ

 |11:21|راہ پر ہے،  يادہتو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون ز يںر کام کرتے ہپ( انداز) ينڈےتم فرماؤ سب اپنے ک

 |11:21|َوَيسـَٔلوَنَك َعِن الّروِح ۖ قُِل الّروُح ِمن أَمِر َرّبى َوما أوتيُتم ِمَن الِعلِم إاِّل َقلياًل 

علم نہ مال مگر تھوڑا  يںہے اور تمہ يزچ يکرب کے حکم سے ا يرےتم فرماؤ روح م يں،ہ يںاور تم سے روح کو پوچھتے ہ

|11:21| 



 |11:21|َولَئِن ِشئنا لََنذَهَبنه بِالهذى أَوَحينا إِلَيَك ُثمه ال َتِجُد لََك بِِه َعلَينا َوكياًل 

ہمارے حضور  يےنہ پاتے کہ تمہارے ل یاسے لے جاتے پھر تم کوئ یطرف ک یجو ہم نے تمہار یوح يہاور اگر ہم چاہتے تو 

 |11:21|پر وکالت کرتا اس 

َك ۚ إِنه َفضلَُه كاَن َعلَيَك َكبيًرا   |11:21|إاِّل َرحَمًة ِمن َربِّ

 |11:21|تم پر اس کا بڑا فضل ہے  يشکرحمت ب یمگر تمہارے رب ک

 |11:22|و كاَن َبعُضھُم لَِبعٍض َظھيًرا قُل لَئِِن اجَتَمَعِت اإلِنُس َوالِجنُّ َعلٰى أَن َيأتوا بِِمثِل ٰهَذا القُرءاِن ال َيأتوَن بِِمثلِِه َولَ 

گے اگرچہ ان  يںتو اس کا مثل نہ السک يںمانند لے آئ یکہ اس قرآن ک يںاور جن سب اس بات پر متفق ہوجائ یتم فرماؤ اگر آدم

 |11:22|دوسرے کا مددگار ہو  يکا يںم

فنا لِلّناِس فى ٰهَذا القُرءاِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َفأَ   |11:22|بٰى أَكَثُر الّناِس إاِّل ُكفوًرا َولََقد َصره

 ینے نہ مانا مگر ناشکر يوںتو اکثر آدم یفرمائ يانمثل طرح طرح ب یہم قسم ک يںاس قرآن م يےہم نے لوگوں کے ل يشکاور ب

 |11:22|کرنا 

 |11:22|َوقالوا لَن ُنؤِمَن لََك َحّتٰى َتفُجَر لَنا ِمَن األَرِض َينبوًعا 

 |11:22|چشمہ بہا دو  یسے کوئ ينزم يےتک کہ تم ہمارے ل يہاںگے  يںنہ الئ يمانتم پر ہرگز ااور بولے کہ ہم 

َر األَنٰھَر ِخٰللَھا َتفجيًرا  ٌة ِمن َنخيٍل َوِعَنٍب َفُتَفجِّ  |11:21|أَو َتكوَن لََك َجنه

 |11:21|رواں کرو  يںنہر یاندر بہت يےباغ ہو پھر تم اس کے ل یکھجوروں اور انگوروں کا کوئ يےتمہارے ل يا

ِ َوالَمٰلئَِكِة َقبياًل  ماَء َكما َزَعمَت َعلَينا ِكَسًفا أَو َتأتَِى بِاّلِله  |11:21|أَو ُتسقَِط السه

 |11:21|اور فرشتوں کو ضامن لے آؤ  ياَّللاتم نے کہا ہے ٹکڑے ٹکڑے  يساتم ہم پر آسمان گرا دو ج يا



َل َعلَينا ِكٰتًبا َنقَرُؤہُ ۗ قُل ُسبحاَن َرّبى َهل ُكنُت إاِّل أَو َيكوَن لََك َبيٌت ِمن ُزخُرٍف أَ  ماِء َولَن ُنؤِمَن لُِرقِيَِّك َحّتٰى ُتَنزِّ  َبَشًرا َرسواًل و َترقٰى فِى السه

|11:21| 

جب تک ہم پر گے  يںنہ الئ يمانہرگز ا یتم آسمان پر چڑه جاؤ اور ہم تمہارے چڑه جانے پر بھ ياگھر ہو  یطالئ يےتمہارے ل يا

 |11:21|ہوا  يجاَّللا کا بھ یکون ہوں مگر آدم يںرب کو م يرےہے م یتم فرماؤ پاک يں،کتاب نہ اتارو جو ہم پڑه يکا

ُ َبَشًرا َرسواًل   |11:21|َوما َمَنَع الّناَس أَن ُيؤِمنوا إِذ جاَءُهُم الُھدٰى إاِّل أَن قالوا أََبَعَث َّللاه

 يجاَّللا کا بھ یَّللا نے آدم يانے کہ بولے ک یمگر اس یآئ يتالنے سے روکا جب ان کے پاس ہدا نيمااور کس بات نے لوگوں کو ا

کو رسول  یَّللا نے آدم يانے کہ بولے ک یمگر اس یآئ يتالنے سے روکا جب ان کے پاس ہدا يمانہوا اور کس بات نے لوگوں کو ا

 |11:21| يجابناکر بھ

ماِء َملًَكا َرسواًل  قُل لَو كاَن فِى األَرِض َمٰلئَِكةٌ  لنا َعلَيِھم ِمَن السه  |11:21|َيمشوَن ُمطَمئِّنيَن لََنزه

 |11:21|فرشتہ اتارتے  یسے چلتے تو ان پر ہم رسول بھ ينفرشتے ہوتے چ يںم ينتم فرماؤ اگر زم

ُه كاَن بِِعباِدِہ َخبيًرا َبصيًرا  ِ َشھيًدا َبينى َوَبيَنُكم ۚ إِنه  |11:21|قُل َكفٰى بِاّلِله

 |11:21|ہے،  يکھتاوہ اپنے بندوں کو جانتا د يشکب( 122) يانتمہارے درم يرےتم فرماؤ َّللا بس ہے گواہ م

ُ َفُھَو الُمھَتِد ۖ َوَمن ُيضلِل َفلَن َتِجَد لَُھم أَولِياَء ِمن دونِِه ۖ َوَنحُشُرُهم َيوَم القِٰيَمِة عَ  ُم ۖ لٰى ُوجوِهِھم ُعمًيا َوبُ َوَمن َيھِد َّللاه ا ۖ َمأوٰىُھم َجَھنه كًما َوُصّمً

 |11:21|ُكلهما َخَبت ِزدٰنُھم َسعيًرا 

والے نہ پاؤ گے اور ہم  يتحما یاس کے سوا کوئ يےراہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو ان کے ل یاور جسے َّللا راہ دے وہ

بجھنے پر آئے  ین کا ٹھکانا جہنم ہے جب کبھگے اندهے اور گونگے اور بہرے ا يںکے دن ان کے منہ کے بل اٹھائ يامتق يںانہ

 |11:21|گے،  يںہم اسے اور بھڑکاد یگ

ُھم َكَفروا بِـٔاٰيتِنا َوقالوا أَِءذا ُكّنا ِعٰظًما َوُرٰفًتا أَِءّنا لََمبعوثوَن َخلًقا َجديًدا   |11:22|ٰذلَِك َجزاُؤُهم بِأَنه

 ياگے تو ک يںہوجائ يزہر يزہاور ر ياںجب ہم ہڈ يااور بولے ک يانکار کسے ا يتوںآ یسزا ہے اس پر کہ انہوں نے ہمار یان ک يہ

 |11:22|گے،  يںسچ مچ ہم نئے بن کر اٹھائے جائ



ٰمٰوِت َواألَرَض قاِدٌر َعلٰى أَن َيخلَُق ِمثلَُھم َوَجَعَل لَھُم أََجاًل ال َ الهذى َخلََق السه لِموَن إاِّل ُكفوًرا  َريَب فيِه َفأََبى ۞ أََولَم َيَروا أَنه َّللاه
ٰ
الّظ

|11:22| 

 يکا يےمثل بناسکتا ہے اور اس نے ان کے ل یبنائے ان لوگوں ک ينکہ وہ َّللا جس نے آسمان اور زم يکھتےد يںوہ نہ يااور ک

 |11:22| يےک یمانتے بے ناشکر يںتو ظالم نہ يںکچھ شبہ نہ يںہے جس م یٹھہرا رکھ يعادم

 |11:122|َخزائَِن َرحَمِة َرّبى إًِذا أَلَمَسكُتم َخشَيَة اإلِنفاِق ۚ َوكاَن اإلِنٰسُن َقتوًرا قُل لَو أَنُتم َتملِكوَن 

روک رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ  یبھ يںرحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو انہ یرب ک يرےتم فرماؤ اگر تم لوگ م

 |11:122|بڑا کنجوس ہے،  یاور آدم يں،ہوجائ

ٰنٍت ۖ َفسـَٔل َبنى إِسٰرءيَل إِذ جاَءُهم َفقاَل لَُه فِرَعوُن إِّنى أَلَُظنَُّك ٰيموسٰى َمسحوًرا َولََقد ءاَتينا موس  |11:121|ٰى تِسَع ءاٰيٍت َبيِّ

تو اس سے فرعون نے کہا،  ياسے پوچھو جب وہ ان کے پاس آ يلاسرائ یتو بن يںد ياںکو نو روشن نشان یٰ ہم نے موس يشکاور ب

 |11:121|تو تم پر جادو ہوا  يںم اليخ يرےم! یٰ اے موس

َك ٰيفِرَعوُن َمثبوًرا  ٰمٰوِت َواألَرِض َبصائَِر َوإِّنى أَلَُظنُّ  |11:121|قاَل لََقد َعلِمَت ما أَنَزَل ٰهُؤالِء إاِّل َربُّ السه

گمان  يرےاور م ياںھولنے والک يںآنکھ یکے مالک نے دل ک يننہ اتارا مگر آسمانوں اور زم يںتو خوب جانتا ہے کہ انہ يقيناً کہا 

 |11:121|تو ضرور ہالک ہونے واال ہے ! تو اے فرعون يںم

ُهم ِمَن األَرِض َفأَغَرقٰنُه َوَمن َمَعُه َجميًعا   |11:121|َفأَراَد أَن َيسَتفِزه

 |11:121| ياکو سب کو ڈبو د يوںسے نکال دے تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ ينتو اس نے چاہا کہ ان کو زم

 |11:121|َوقُلنا ِمن َبعِدِہ لَِبنى إِسٰرءيَل اسُكُنوا األَرَض َفإِذا جاَء َوعُد الءاِخَرِة ِجئنا بُِكم لَفيًفا 

 يٹلپ) يلبسو پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو گھال م يںم يناس زم ياسے فرما يلاسرائ یاور اس کے بعد ہم نے بن

 |11:121|گے  يںلے آئ( کر

ًرا َوَنذيًرا َوبِال  |11:121|َحقِّ أَنَزلٰنُه َوبِالَحقِّ َنَزَل ۗ َوما أَرَسلٰنَك إاِّل ُمَبشِّ



اور ڈر سناتا،  یمگر خوش يجانہ بھ يںاترا اور ہم نے تمہ يےکے ل یکے ساتھ اتارا اور حق وہ یاور ہم نے قرآن کو حق ہ

|11:121| 

لٰنُه َتنزياًل َوقُرءاًنا َفَرقٰنُه لَِتقَرأَہُ َعلَى الّناِس عَ   |11:121|لٰى ُمكٍث َوَنزه

 |11:121|رہ رہ کر اتارا  يجاور قرآن ہم نے جدا جدا کرکے اتارا کہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑهو اور ہم نے اسے بتدر

ًدا قُل ءاِمنوا بِِه أَو ال ُتؤِمنوا ۚ إِنه الهذيَن أوُتوا الِعلَم ِمن َقبلِِه إِذا ُيتلٰى َعلَيِھم   |11:121|َيِخّروَن لِِلَذقاِن ُسجه

 یاس کے اترنے سے پہلے علم مال اب ان پر پڑها جاتا ہے، ٹھوڑ يںوہ جنہ يشکنہ الؤ ب ياالؤ  يمانتم فرماؤ کہ تم لوگ اس پر ا

 |11:121| يں،گر پڑتے ہ يںکے بل سجدہ م

نا إِن كاَن َوعُد َربِّنا لََمفعواًل   |11:122|َوَيقولوَن ُسبٰحَن َربِّ

 |11:122|ہمارے اب کا وعدہ پورا ہوتا تھا  يشکہے ہمارے رب کو ب یپاک يںاور کہتے ہ

 |11:122|َوَيِخّروَن لِِلَذقاِن َيبكوَن َوَيزيُدُهم ُخشوًعا ۩ 

 |11:122| ۵( السجدة)قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑهاتا ہے،  يہروتے ہوئے اور  يںکے بل گرتے ہ یاور تھوڑ

حٰمَن ۖ أَّيًا ما َتدعوا َفلَُه األَسماُء الُحسنٰى ۚ َوال َتجَھر بَِصالتَِك َوال ُتخافِت بِھا َوابتَ قُِل ادُعوا  َ أَِو ادُعوا الره  |11:112|ِغ َبيَن ٰذلَِك َسبياًل َّللاه

ہت آواز سے پڑهو نہ نماز نہ ب یاور اپن يںکے اچھے نام ہ یتم فرماؤ َّللا کہہ کر پکارو رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو سب اس

 |11:112|راستہ چاہو  يںم يچبالکل آہستہ اور ان دنوں کے ب

لِّ  ِخذ َولًَدا َولَم َيُكن لَُه َشريٌك فِى الُملِك َولَم َيُكن لَُه َولِىٌّ ِمَن الذُّ ِ الهذى لَم َيته  |11:111| َوَكبِّرہُ َتكبيًرا  َۖوقُِل الَحمُد ّلِِله

 یاور کمزور يںنہ يکاس کا شر یکوئ يںم یاور بادشاہ يانہ فرما ياربچہ اخت يے کو جس نے اپنے لَّللا ياںکہو سب خوب يوںاور 

 |11:111|کہو  يربولنے کو تکب یبڑائ یاور اس ک يںنہ يتیاس کا حما یسے کوئ



ِ الهذى أَنَزَل َعلٰى َعبِدِہ الِكٰتَب َولَم يَ  حيِم الَحمُد ّلِِله حٰمِن الره ِ الره  |12:1|جَعل لَُه ِعَوجا   بِسِم َّللاه

 |12:1| ی،نہ رکھ یکج( یبالکل، ذرا بھ)اصالً  يںاور اس م یَّللا کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتار ياںسب خوب

لِٰحِت أَنه لَُھم أَجًرا َحَسنً  ًما لُِينِذَر َبأًسا َشديًدا ِمن لَُدنُه َوُيَبشَِّر الُمؤِمنيَن الهذيَن َيعَملوَن الّصٰ  |12:1|ا َقيِّ

اچھا ثواب  يےبشارت دے کہ ان کے ل يںکام کر يکوالوں کو جو ن يمانکتاب کہ َّللا کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ا یعدل وال

 |12:1|ہے، 

 |12:1|ٰمِكثيَن فيِه أََبًدا 

 |12:1|گے،  يںرہ يشہہم يںجس م

ُ َولًَدا  َخَذ َّللاه  |12:1|َوُينِذَر الهذيَن قالُوا اته

 |12:1| يا،بچہ بنا یکہ َّللا نے اپنا کوئ يںڈرائے جو کہتے ہاور ان کو 

 |12:1|ما لَُھم بِِه ِمن ِعلٍم َوال ِلءابائِِھم ۚ َكُبَرت َكلَِمًة َتخُرُج ِمن أَفٰوِهِھم ۚ إِن َيقولوَن إاِّل َكِذًبا 

نہ سے نکلتا ہے، نِرا جھوٹ کہہ رہے نہ ان کے باپ دادا کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے م يںنہ وہ کچھ علم رکھتے ہ يںاس بارے م

 |12:1| يں،ہ

 |12:1|َفلََعلهَك ٰبِخٌع َنفَسَك َعلٰى ءاٰثِرِهم إِن لَم ُيؤِمنوا بِٰھَذا الَحديِث أََسًفا 

 |12:1|غم سے  يںنہ الئ يماناگر وہ اس بات پر ا يچھےجاؤ گے ان کے پ يلجان پر کھ یتم اپن يںتو کہ

ُھم أَحَسُن َعَماًل إِّنا َجَعلنا ما َعلَى األَ   |12:1|رِض زيَنًة لَھا لَِنبلَُوُهم أَيُّ

 |12:1| يںکس کے کام بہتر ہ يںان م يںآزمائ يںجو کچھ اس پر ہے کہ انہ ياکا سنگھار ک ينہم نے زم يشکب



 |12:2|َوإِّنا لَٰجِعلوَن ما َعلَيھا َصعيًدا ُجُرًزا 

 |12:2|گے  يںکو چھوڑ( ينزم يدسف) يدانمدن ہم اسے پٹ پر  يکجو کچھ اس پر ہے ا يشکاور ب

قيِم كانوا ِمن ءاٰيتِنا َعَجًبا   |12:2|أَم َحِسبَت أَنه أَصٰحَب الَكھِف َوالره

 |12:2|تھے،  ینشان يبعج يکا یکھوہ اور جنگل کے کنارے والے ہمار یمعلوم ہوا کہ پہاڑ ک يںتمہ ياک

نا ءاتِنا ِمن لَُدنَك َرحَمًة َوَهيِّئ لَنا ِمن أَمِرنا َرَشًدا إِذ أََوى الفِتَيُة إِلَى الَكھِف َفقالوا   |12:12|َربه

 يےہمارے ل يںاپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام م يںپھر بولے اے ہمارے رب ہم یپناہ ل يںجب ان نوجوانوں نے غار م

 |12:12|کے سامان کر،  يابیراہ 

 |12:11|يَن َعَدًدا َفَضَربنا َعلٰى ءاذانِِھم فِى الَكھِف ِسن

 |12:11|برس تھپکا  یکے کئ یان کے کے کانوں پر گنت يںتو ہم نے اس غار م

 |12:11|ُثمه َبَعثٰنُھم لَِنعلََم أَىُّ الِحزَبيِن أَحصٰى لِما لَبِثوا أََمًدا 

 |12:11|ے، بتاتا ہ يکٹھ يادہمدت ز یکون ان کے ٹھہرنے ک يںدو گروہوں م يکھيںکہ د ياجگا يںپھر ہم نے انھ

ِھم َوِزدٰنُھم ُهًدى  ُھم فِتَيٌة ءاَمنوا بَِربِّ  |12:11|َنحُن َنقُصُّ َعلَيَك َنَبأَُهم بِالَحقِّ ۚ إِنه

 ی،بڑهائ يتالئے اور ہم نے ان کو ہدا يمانوہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ا يں،سنائ يںحال تمہ يکٹھ يکہم ان کا ٹھ

|12:11| 

ٰمٰوِت َواألَرِض لَن َندُعَو۟ا ِمن دونِِه إِٰلًھا ۖ لََقد قُلنا إًِذا َشَطًطا َوَرَبطنا َعلٰى قُلوبِھِ  نا َربُّ السه  |12:11|م إِذ قاموا َفقالوا َربُّ

کا رب ہے ہم اس کے سوا  ينجب کھڑے ہوکر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زم یڈهارس بندهائ یاور ہم نے ان ک

 |12:11| ی،بات کہ یہوئ یہو تو ہم نے ضرور حد سے گزر يساگے ا يںمعبود کو نہ پوج یکس



ِن افَترٰى عَ  ٍن ۖ َفَمن أَظلَُم ِممه َخذوا ِمن دونِِه ءالَِھًة ۖ لَوال َيأتوَن َعلَيِھم بُِسلٰطٍن َبيِّ ِ َكِذًبا ٰهُؤالِء َقوُمَنا اته  |12:11|لَى َّللاه

روشن سند، تو اس سے بڑه کر ظالم  یالتے ان پر کوئ يںنہ يوںک يں،رکھے ہ قوم ہے اس نے َّللا کے سوا خدا بنا یجو ہمار يہ

 |12:11|کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے 

َ َفأو ُكم ِمن َرحَمتِِه َوُيَھيِّئ لَُكم ِمن أَمِرُكم ِمرَفًقا  ۥاَوإِِذ اعَتَزلُتموُهم َوما َيعُبدوَن إاِله َّللاه  |12:11|إِلَى الَكھِف َينُشر لَُكم َربُّ

 یاپن يےپناہ لو تمہارا رب تمہارے ل يںسب سے الگ ہوجاؤ تو غار م يںاور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ َّللا سوا پوجتے ہ

 |12:11|کے سامان بنادے گا،  یآسان يںگا اور تمہارے کام م يالدےرحمت پھ

ِ ۗ َمن َيھِد ۞ َوَتَرى الشهمَس إِذا َطلََعت َتٰزَوُر َعن َكھفِِھم ذاَت الَيميِن َوإِذا  َغَرَبت َتقِرُضُھم ذاَت الشِّماِل َوُهم فى َفجَوٍة ِمنُه ۚ ٰذلَِك ِمن ءاٰيِت َّللاه

ا ُمرِشًدا  ُ َفھَُو الُمھَتِد ۖ َوَمن ُيضلِل َفلَن َتِجَد لَُه َولِّيً  |12:11|َّللاه

بچ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان طرف  یگے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہن يکھوتم سورج کو د! اور اے محبوب

سے ہے جسے َّللا راہ دے  يںم يوںنشان یَّللا ک يہ يںہ يںم يںم يدانطرف کترا جاتا ہے حاالنکہ وہ اس غار کے کھلے م يںسے بائ

 |12:11|راہ دکھانے واال نہ پاؤ گے،  يتیحما یتو ہرگز اس کا کوئ کرے راہ پر ہے، اور جسے گمراہ یتو وہ

لَ َوَتحَسُبھُ  عَت َعلَيِھم لََولهيَت ِمنُھم فِراًرا َولَُملِئَت م أَيقاًظا َوُهم ُرقوٌد ۚ َوُنَقلُِّبُھم ذاَت الَيميِن َوذاَت الشِّماِل ۖ َوَكلُبُھم ٰبِسٌط ِذراَعيِه بِالَوصيِد ۚ لَِو اطه

 |12:12|ِمنُھم ُرعًبا 

ہوئے  يالئےپھ ياںکالئ یاور ان کا کتا اپن يںبدلتے ہ يںکروٹ يںبائ یداہن یاور ہم ان ک يںجاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہ يںاور تم انھ

بھر  يںم يبتکر بھاگے اور ان سے ہ يرپھ يٹھتو ان سے پ يکھےجھانک کر د يںوالے اگر تو انہ! چوکھٹ پر اے سننے یہے غار ک

 |12:12|جائے 

ُكم أَعلَُم بِما لَبِثُتم َفابَعثوا أََحَدُكم بَِوِرقِكُ َوَكٰذلَِك َبَعثٰنُھم لَِيَتساَءلوا َبيَنُھم ۚ قاَل قائٌِل مِ  م ٰهِذِہ نُھم َكم لَبِثُتم ۖ قالوا لَبِثنا َيوًما أَو َبعَض َيوٍم ۚ قالوا َربُّ

 |12:12|إِلَى الَمديَنِة َفلَينُظر أَيُّھا أَزكٰى َطعاًما َفلَيأتُِكم بِِرزٍق ِمنُه َولَيَتلَطهف َوال ُيشِعَرنه بُِكم أََحًدا 

رہے،  يرد یکتن يہاںکہنے واال بوال تم  يکا يںان م يںدوسرے سے احوال پوچھ يکا يںکہ آپس م ياہم نے ان کو جگا یہ يوںاور 

 یچاند يہکو  يکا يںدن سے کم دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے تو اپنے م يادن رہے  يککچھ بولے کہ ا

سے کھانے کو الئے اور  يںاس م يےستھرا ہے کہ تمہارے ل يادہکرے کہ وہاں کون سا کھانا ز وہ غورپھر  يجوبھ يںلے کر شہر م

 |12:12|اطالع نہ دے،  یکو تمہار یکرے اور ہرگز کس یکہ نرم يےچاہ

ُھم إِن َيظَھروا َعلَيُكم َيرُجموُكم أَو ُيعيدوُكم فى ِملهتِِھم َولَن ُتفلِحوا إًِذا أََبًدا   |12:12|إِنه



بھال نہ ہوگا،  یہوا تو تمہارا کبھ يساگے اور ا يںل يرپھ يںم يناپنے د ياگے  يںپتھراؤ کر يںگے تو تمہ يںجان ل يںاگر وہ تمہ يشکب

|12:12| 

ِ َحقٌّ َوأَنه الّساَعَة ال َريَب فيھا إِذ َيَتٰنَزعوَن َبيَنُھم ُھم أَعلَُم بِِھم ۚ  َوَكٰذلَِك أَعَثرنا َعلَيِھم لَِيعلَموا أَنه َوعَد َّللاه أَمَرُهم ۖ َفقالُوا ابنوا َعلَيِھم ُبنٰيًنا ۖ َربُّ

ِخَذنه َعلَيِھم  |12:11|َمسِجًدا  قاَل الهذيَن َغلَبوا َعلٰى أَمِرِهم لََنته

لوگ ان  جب وہ يں،کچھ شبہ نہ يںم يامتکہ َّللا کا وعدہ سچا ہے اور ق يںکہ لوگ جان ل یاطالع کرد یطرح ہم نے ان ک یاور اس

خوب جانتا ہے، وہ بولے جو اس  يںعمارت بناؤ، ان کا رب انہ یباہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئ يںکے معاملہ م

 |12:11|گے  يںہم تو ان پر مسجد بنائ غالب رہے تھے قسم ہے کہ يںکام م

تِِھم ما َيعلَُمُھم إاِّل َسَيقولوَن َثٰلَثٌة رابُِعُھم َكلُبُھم َوَيقولوَن َخمَسٌة ساِدُسُھم َكل ُبُھم َرجًما بِالَغيِب ۖ َوَيقولوَن َسبَعٌة َوثاِمُنُھم َكلُبُھم ۚ قُل َرّبى أَعلَُم بِِعده

 |12:11|َقليٌل ۗ َفال ُتماِر فيِھم إاِّل ِمراًء ٰظِھًرا َوال َتسَتفِت فيِھم ِمنُھم أََحًدا 

بات اور کچھ ( تکا يرت)االؤتکا  يکھےچھٹا ان کا کتا بے د يں،گے پانچ ہ يںھ کہچوتھا ان کا کتا اور کچ يںہ ينگے کہ وہ ت يںاب کہ

جانتے مگر تھوڑے تو ان کے  يںنہ يںخوب جانتا ہے انہ یگنت یرب ان ک يرااور آٹھواں ان کا کتا تم فرماؤ م يںگے سات ہ يںکہ

 |12:11| یبحث جو ظاہر ہوچک یہ یاتن مگر بحث نہ کرو يںبارے م

 |12:11|َتقولَنه لَِش۟ايٍء إِّنى فاِعٌل ٰذلَِك َغًدا َوال 

 |12:11|کردوں گا،  يہکل  يںبات کو نہ کہنا م یسے کچھ نہ پوچھو، اور ہر گز کس یکتاب یکس يںاور ان کے بارے م

ُ ۚ َواذُكر َربهَك إِذا َنسيَت َوقُل َعسٰى أَن َيھِدَيِن َرّبى أِلَقَرَب مِ   |12:11|ن ٰهذا َرَشًدا إاِّل أَن َيشاَء َّللاه

تو  يکرب مجھے اس سے نزد يراہے م يبکہو کہ قر يوںکر جب تو بھول جائے اور  ياد یکہ َّللا چاہے اور اپنے رب ک يہمگر 

 |12:11|راہ دکھائے،  یک یراست

 |12:11|َولَبِثوا فى َكھفِِھم َثٰلَث ِم۟اَئٍة ِسنيَن َوازدادوا تِسًعا 

 |12:12|( 21و برس ٹھہرے نو اوپر، فس ينت يںاور وہ اپنے غار م

ٰمٰوِت َواألَرِض ۖ أَبِصر بِِه َوأَسِمع ۚ ما لَُھم ِمن دونِِه ِمن َولِىٍّ  ُ أَعلَُم بِما لَبِثوا ۖ لَُه َغيُب السه  |12:11|َوال ُيشِرُك فى ُحكِمِه أََحًدا  قُِل َّللاه



سنتا  یہ يااور ک يکھتاد یہ ياوہ ک يب،کے سب غ ينوںآسمانوں اور زم يںہ يےکے ل یتم فرماؤ َّللا خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے اس

 |12:11|کرتا،  يںنہ يککو شر یکس يںاور وہ اپنے حکم م يں،نہ یوال یہے اس کے سوا ان کا کوئ

َل لَِكلِٰمتِِه َولَن َتِجَد ِمن دونِِه ُملَتَحًدا   |12:11|َواتُل ما أوِحَى إِلَيَك ِمن ِكتاِب َربَِّك ۖ ال ُمَبدِّ

اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ  يںبدلنے واال نہ یباتوں کا کوئ یاس ک یہوئ یوح يںکتاب تمہ یاور تالوت کرو جو تمہارے رب ک

 |12:11|پاؤ گے، 

نيا ۖ َوال ُتِطع َمن أَغَفلنا َقلَبُه َواصبِر َنفَسَك َمَع الهذيَن َيدعوَن َربهھُم بِالَغدٰوِة َوالَعِشىِّ ُيريدوَن َوجَھُه ۖ َوال َتعُد َعيناَك َعنُھم  ُتريُد زيَنَة الَحيٰوِة الدُّ

َبَع َهوٰىُه َوكاَن أَمُرہُ فُُرًطا   |12:12|َعن ِذكِرنا َواته

 يںانہ يںآنکھ یاور تمہار يںرضا چاہتے ہ یاس ک يںجان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہ یاور اپن

سے غافل  ياد یکا سنگھار چاہو گے، اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپن یزندگان یک ياتم دن ياک يںپڑچھوڑ کر اور پر نہ 

 |12:12| يا،چال اور اس کا کام حد سے گزر گ پيچھے خواہش کے یاور وہ اپن ياکرد

ُكم ۖ َفَمن شاَء َفلُيؤِمن َوَمن شاَء َفلَيكفُر ۚ إِّنا أَ  لِميَن ناًرا أَحاَط بِِھم ُسراِدقُھا ۚ َوإِن َيسَتغيثوا ُيغاثوا بِماٍء َكالُمھِل َوقُِل الَحقُّ ِمن َربِّ
ٰ
عَتدنا لِلّظ

 |12:12|َيشِوى الُوجوَہ ۚ بِئَس الشهراُب َوساَءت ُمرَتَفًقا 

کے  ہم نے ظالموں يشکالئے اور جو چاہے کفر کرے ب يمانطرف سے ہے تو جو چاہے ا یاور فرما دو کہ حق تمہارے رب ک

 یہوگ یرس يادفر یتو ان ک يںکر يادفر يےکے ل یاور اگر پان ی،گ يںل يرگھ يںانہ يواريںد یہے جس ک یکر رکھ ياروہ آگ ت يےل

 یہ ياہے اور دوزخ ک ينابرا پ یہ ياطرح ہے کہ ان کے منہ بھون دے گا ک یک اتده( کھولتے ہوئے)سے کہ چرخ دے  یاس پان

 |12:12|جگہ،  یٹھہرنے ک یبر

لِٰحِت إِّنا ال ُنضيُع أَجَر َمن أَحَسَن َعَماًل   |12:12|إِنه الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

 |12:12|کرتے جن کے کام اچھے ہوں،  يںضائع نہ( اجر) يگہم ان کے ن يےکام ک يکالئے اور ن يمانجو ا يشکب

ُت َعدٍن َتجرى ِمن َتحتِِھُم األَنٰھُر  ِكـٔيَن فيھا َعلَى أُوٰلئَِك لَُھم َجّنٰ ُيَحلهوَن فيھا ِمن أَساِوَر ِمن َذَهٍب َوَيلَبسوَن ثِياًبا ُخضًرا ِمن ُسنُدٍس َوإِسَتبَرٍق ُمته

 |12:11|األَرائِِك ۚ نِعَم الثهواُب َوَحُسَنت ُمرَتَفًقا 

اور  يبگے اور سبز کپڑے کر يںسونے کے کنگن بہنائے جا يںوہ اس م يںبہ ياںند يچےان کے ن يںبسنے کے باغ ہ يےان کے ل

 |12:11|جگہ،  یآرام ک یاچھ یہ ياک یاچھا ثواب اور جنت ک یہ يالگائے ک يہگے وہاں تختوں پر تک يںکے پہن يزقناو



َتيِن ِمن أَعٰنٍب َوَحَففٰنُھما بَِنخٍل َوَجَعلنا َبيَنُھما   |12:11|َزرًعا ۞ َواضِرب لَھُم َمَثاًل َرُجلَيِن َجَعلنا أِلََحِدِهما َجنه

اور ان کو کھجوروں سے  يےکو ہم نے انگوروں کے دو باغ د يکا يںکرو کہ ان م ياناور ان کے سامنے دو مردوں کا حال ب

 |12:11| یرکھ يتیکھ يںم يچاور ان کے ب ياڈهانپ ل

رنا ِخٰللَُھما نَ  َتيِن ءاَتت أُُكلَھا َولَم َتظلِم ِمنُه َشيـًٔا ۚ َوَفجه  |12:11|َھًرا ِكلَتا الَجنه

 |12:11| یہم نے نہر بہائ يںم يچاور دونوں کے ب ینہ د یکچھ کم يںدونوں باغ اپنے پھل الئے اور اس م

 |12:11|َوكاَن لَُه َثَمٌر َفقاَل لِٰصِحبِِه َوُهَو ُيحاِوُرہُ أَن۠ا أَكَثُر ِمنَك مااًل َوأََعزُّ َنَفًرا 

کا  يوںہوں اور آدم يادہز يںتجھ سے مال م يںال اور وہ اس سے رد و بدل کرتا تھا مسے بو یاور وہ پھل رکھتا تھا تو اپنے ساتھ

 |12:11|زور رکھتا ہوں  يادہز

َتُه َوُهَو ظالٌِم لَِنفِسِه قاَل ما أَُظنُّ أَن َتبيَد ٰهِذِہ أََبًدا   |12:11|َوَدَخَل َجنه

 |12:11|فنا ہو،  یکبھ يہکہ  يںان نہجان پر ظلم کرتا ہوا بوال مجھے گم یاور اپن ياگ يںاپنے باغ م

 |12:11|َوما أَُظنُّ الّساَعَة قائَِمًة َولَئِن ُرِددُت إِلٰى َرّبى أَلَِجَدنه َخيًرا ِمنھا ُمنَقلًَبا 

جگہ  یتو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے ک یبھ ياطرف پھر گ یاپنے رب ک يںقائم ہو اور اگر م يامتکرتا کہ ق يںگمان نہ يںاور م

 |12:11|پاؤں گا 

 |12:11|قاَل لَُه صاِحُبُه َوُهَو ُيحاِوُرہُ أََكَفرَت بِالهذى َخلََقَك ِمن ُتراٍب ُثمه ِمن ُنطَفٍة ُثمه َسّوٰىَك َرُجاًل 

پھر  ياسے بنا یتو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹ ياک ياکرتے ہوئے جواب د يرنے اس سے اُلٹ پھ یاس کے ساتھ

 |12:11| يامرد ک يکفہ سے پھر تجھے ٹھنط

ُ َرّبى َوال أُشِرُك بَِرّبى أََحًدا   |12:12|ٰلِكّن۠ا ُهَو َّللاه



 |12:12|کرتا ہوں،  يںنہ يککو اپنے رب کا شر یکس يںرب ہے او ر م يرام یکہتا ہوں کہ وہ َّللا ہ يہیتو  يںم يکنل

 ُ َتَك قُلَت ما شاَء َّللاه ِ ۚ إِن َتَرِن أَن۠ا أََقله ِمنَك مااًل َوَولًَدا  َولَوال إِذ َدَخلَت َجنه َة إاِّل بِاّلِله  |12:12|ال قُوه

مدد کا اگر تو مجھے اپنے  یمگر َّللا ک يںکچھ زور نہ يںتو کہا ہوتا جو چاہے َّللا، ہم ياگ يںنہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ م يوںاور ک

 |12:12|تھا  يکھتاکم د يںسے مال و اوالد م

ماِء َفُتصبَِح َصعيًدا َزلًَقا  َفَعسىٰ  تَِك َوُيرِسَل َعلَيھا ُحسباًنا ِمَن السه  |12:12|َرّبى أَن ُيؤتَِيِن َخيًرا ِمن َجنه

 يدسف) يداناتارے تو وہ پٹ پر م ياںباغ پر آسمان سے بجل يرےباغ سے اچھا دے اور ت يرےرب مجھے ت يراہے کہ م يبتو قر

 |12:12|ہوکر رہ جائے ( ينزم

 |12:11|أَو ُيصبَِح ماُؤها َغوًرا َفلَن َتسَتطيَع لَُه َطلًَبا 

 |12:11|دهنس جائے پھر تو اسے ہرگز تالش نہ کرسکے  يںم ينزم یاس کا پان يا

 |12:11|م أُشِرك بَِرّبى أََحًدا َوأُحيَط بَِثَمِرِہ َفأَصَبَح ُيَقلُِّب َكفهيِه َعلٰى ما أَنَفَق فيھا َوِهَى خاِوَيٌة َعلٰى ُعروِشھا َوَيقوُل ٰيلَيَتنى لَ 

اوندهے )پر  يٹوںٹ یاور وہ اپن یتھ یخرچ ک يںاس الگت پر جو اس باغ م ياگئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گ يےل يراور اس کے پھل گھ

 |12:11|ہوتا،  يانہ ک يککو شر ینے اپنے رب کا کس يںم! گرا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے، اے کاش( منہ

ِ َوما كاَن ُمنَتِصًرا َولَم َتُكن لَ   |12:11|ُه فَِئٌة َينُصروَنُه ِمن دوِن َّللاه

 |12:11|کے قابل تھا  ينےنہ وہ بدلہ ل یمدد کرت یکہ َّللا کے سامنے اس ک یجماعت نہ تھ یاور اس کے پاس کوئ

ِ الَحقِّ ۚ ُهَو َخيٌر َثواًبا َوَخيٌر ُعقًبا   |12:11|ُهنالَِك الَوٰلَيُة ّلِِله

 |12:11|سچے َّللا کا ہے، اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھال،  يارکھلتا ہے کہ اخت يہاں



ماِء َفاخَتلََط بِِه َنباُت األَرِض َفأَصَبَح َهشيًما َتذ نيا َكماٍء أَنَزلٰنُه ِمَن السه ُ َواضِرب لَھُم َمَثَل الَحيٰوِة الدُّ ٰيُح ۗ َوكاَن َّللاه َعلٰى ُكلِّ َشءٍء  روہُ الرِّ

 |12:11|ُمقَتِدًرا 

کا سبزہ گھنا ہوکر  ينہم نے آسمان اتارا تو اس کے سبب زم یپان يکا يسےکرو ج يانکہاوت ب یک يادن یاور ان کے سامنے زندگان

 |12:11|پر قابو واال ہے  يزاور َّللا ہر چ يںاڑائ يںجسے ہوائ ياگھاس ہوگ ینکال کہ سوکھ

لِٰحُت َخيٌر ِعنَد َربَِّك َثواًبا َوَخيٌر أََماًل الماُل َوالَبنوَن  نيا ۖ َوالٰبقِٰيُت الّصٰ  |12:11|زيَنُة الَحيٰوِة الدُّ

 يںم يدبہتر اور وہ ام يہاںان کا ثواب تمہارے رب کے  يںبات یاچھ یرہنے وال یکا سنگھار ہے اور باق يادن يتیج يہ يٹےمال اور ب

 |12:11| ی،سب سے بھل

ُر الِجباَل َوَتَرى األَرَض باِرَزًة َوَحَشرٰنُھم َفلَم ُنغاِدر ِمنُھم أََحًدا َوَيوَم ُنسَ   |12:11|يِّ

 یسے کس يںگے تو ان م يںاٹھائ يںگے اور ہم انہ يکھود یہوئ یکو صاف کھل ينگے اور تم زم يںاور جس دن ہم پہاڑوں کو چالئ

 |12:11|گے،  يںکو نہ چھوڑ

ٍة ۚ َبل َزَعمُتم أَلهن َنجَعَل لَُكم َموِعًدا َوُعِرضوا َعلٰى َربَِّك َصفًّ  َل َمره  |12:12|ا لََقد ِجئُتمونا َكما َخلَقٰنُكم أَوه

 يابار بنا یپہل يںہم نے تمہ يساآئےج یہ يسےتم ہمارے پاس و يشکہوں گے ب يشاور سب تمہارے رب کے حضور پرا باندهے پ

 |12:12|گے،  يںوعدہ کا وقت نہ رکھ یکوئ يےتھا بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہر گز تمہارے ل

ال َكبيَرًة إاِّل أَحصٰىھا ۚ َوَوَجدوا ما َعِملوا َوُوِضَع الِكٰتُب َفَتَرى الُمجِرميَن ُمشفِقيَن ِمّما فيِه َوَيقولوَن ٰيَويلََتنا ماِل ٰهَذا الِكٰتِب ال ُيغاِدُر َصغيَرًة وَ 

 |12:12|حاِضًرا ۗ َوال َيظلُِم َربَُّك أََحًدا 

 یگے ہائے خراب يںگے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے اور کہ يکھواعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو د ٔ اور نامہ

اور  يا،انہوں نے سامنے پا ياہو اور اپنا سب ک يال يرچھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھ یہوا نہ اس نے کوئ يااس نوشتہ کو ک یہمار

 |12:12| تاکر يںہپر ظلم ن یتمہارا رب کس

ِه ۗ أََفَتتهخِ  َتُه أَولِياَء ِمن دونى َوُهم لَُكم َعُدوٌّ ۚ بِئَس َوإِذ قُلنا لِلَمٰلئَِكِة اسُجدوا ِلءاَدَم َفَسَجدوا إاِّل إِبليَس كاَن ِمَن الِجنِّ َفَفَسَق َعن أَمِر َربِّ يه ذوَنُه َوُذرِّ

لِميَن َبَداًل 
ٰ
 |12:12|لِلّظ



کے، قوِم جن سے تھا تو اپنے رب  يسسوا ابل ياکہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ ک يام نے فرشتوں کو فرماکرو جب ہ ياداور 

برا  یہ ياظالموں کو ک يںسوا دوست بناتے ہو اور وہ ہمارے دشمن ہ يرےاوالد و م یاسے اور اس ک يابھال ک ياکے حکم سے نکل گ

 |12:12|مال، ( بدلہ)بدل 

ِخَذ الُمِضلّيَن َعُضًدا ۞ ما أَشَھدُتُھم خَ  ٰمٰوِت َواألَرِض َوال َخلَق أَنفُِسِھم َوما ُكنُت ُمته  |12:11|لَق السه

شان، کہ گمراہ  يریتھا، نہ خود ان کے بناتے وقت اور نہ م ياسامنے بٹھال يںکو بناتے وقت انہ يننے آسمانوں اور زم يںنہ م

 |12:11|کرنے والوں کو بازوں بناؤں 

 |12:11|قوُل نادوا ُشَركاِءَى الهذيَن َزَعمُتم َفَدَعوُهم َفلَم َيسَتجيبوا لَھُم َوَجَعلنا َبيَنُھم َموبًِقا َوَيوَم يَ 

گے اور  يںجواب نہ د يںگے وہ انہ يںپکار يںکو جو تم گمان کرتے تھے تو انہ يکوںشر يرےاور جس دن فرمائے گا کہ پکارو م

 |12:11|گے  يںکرد يدانہالکت کا م يکا يانہم ان کے درم

ُھم ُمواقِعوها َولَم َيِجدوا َعنھا َمصِرًفا   |12:11|َوَرَءا الُمجِرموَن الّناَر َفَظّنوا أَنه

گے،  يںجگہ نہ پائ یکوئ یگرنا ہے اور اس سے پھرنے ک يںاس م يںگا کہ انہ يںکر يقينگے تو  يکھيںاور مجرم دوزخ کو د

|12:11| 

فنا فى ٰهَذا ال  |12:11|قُرءاِن لِلّناِس ِمن ُكلِّ َمَثٍل ۚ َوكاَن اإلِنٰسُن أَكَثَر َشءٍء َجَداًل َولََقد َصره

سے بڑه کر جھگڑالو  يزہر چ یاور آدم یفرمائ يانمثل طرح طرح ب یہر قسم ک يںاس قرآن م يےہم نے لوگوں کے ل يشکاور ب

 |12:11|ہے 

ليَن أَو َيأتَِيُھُم الَعذاُب قُُباًل َوما َمَنَع الّناَس أَن ُيؤِمنوا إِذ جاَءُهُم الُھدٰى  ُة األَوه ُھم إاِّل أَن َتأتَِيُھم ُسنه  |12:11|َوَيسَتغفِروا َربه

 يہمانگتے مگر  یاور اپنے رب سے معاف یان کے پاس آئ يتالتے جب ہدا يماننے اس سے روکا کہ ا يزچ یکو کس يوںاور آدم

 |12:11|م کا عذاب آئے، ان پر قسم قس ياکہ ان پر اگلوں کا دستور آئے 

َخذوا ءاٰيتى َوما أُنِذروا ُهُزًوا َوما ُنرِسُل الُمرَسليَن إاِّل ُمَبشِّريَن َوُمنِذريَن ۚ َوُيٰجِدُل الهذيَن َكَفروا بِالٰبِطِل لُِيدِحضوا بِِه الَحقه ۖ َوا  |12:11|ته



کہ اس سے حق کو  يںوہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہ يںڈر سنانے والے اور جو کافر ہ یمگر خوش يجتےبھ يںاور ہم رسولوں کو نہ

 |12:11|سناتے گئے تھے،  يںاور جو ڈر انہ یک يتوںآ يریاور انہوں نے م يںہٹاد

َمت َيداہُ ۚ إِّنا َجَعلنا َعل ِه َفأَعَرَض َعنھا َوَنِسَى ما َقده َر بِـٔاٰيِت َربِّ ن ُذكِّ ًة أَن َيفَقھوہُ َوفى ءاذانِِھم َوقًرا ۖ َوإِن َتدُعُھم َوَمن أَظلَُم ِممه ٰى قُلوبِِھم أَِكنه

 |12:11|إِلَى الُھدٰى َفلَن َيھَتدوا إًِذا أََبًدا 

اور اس  يرلےتو وہ ان سے منہ پھ يںجائ یدالئ ياد يتيںآ یاور اس سے بڑه کر ظالم کون جسے اس کے رب ک یبنال یہنس یان ک

اور ان کے کانوں  يںکہ قرآن نہ سمجھ يںہ يےچکے اسے بھول جائے ہم نے ان کے دلوں پر غالف کرد جيکے ہاتھ جو آگے بھ

 |12:11|گے  يںراہ نہ پائ یہرگز کبھ یبالؤ تو جب بھ رفط یک يتہدا يںاور اگر تم انہ یگران يںم

َل لَھُ  حَمِة ۖ لَو ُيؤاِخُذُهم بِما َكَسبوا لََعجه  |12:12|ُم الَعذاَب ۚ َبل لَُھم َموِعٌد لَن َيِجدوا ِمن دونِِه َموئاًِل َوَربَُّك الَغفوُر ُذو الره

 يکا يےبلکہ ان کے ل يجتاپر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھ يےان کے ک يںاور تمہارا رب بخشنے واال مہر وا ال ہے، اگر وہ انہ

 |12:12|گے،  يںپناہ نہ پائ یوعدہ کا وقت ہے جس کے سامنے کوئ

 |12:12|القُرٰى أَهلَكٰنُھم لَّما َظلَموا َوَجَعلنا لَِمھلِِكِھم َموِعًدا َوتِلَك 

 |12:12|وعدہ رکھا تھا،  يککا ا یبرباد یاور ہم نے ان ک ياجب انہوں نے ظلم ک يںہم نے تباہ کرد ياںبست يہاور 

 |12:12|أَمِضَى ُحقًُبا َوإِذ قاَل موسٰى لَِفتٰىُه ال أَبَرُح َحّتٰى أَبلَُغ َمجَمَع الَبحَريِن أَو 

قرنوں  يا يںباز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہ يںنے اپنے خادم سے کہا م یٰ کرو جب موس ياداور 

 |12:12|چال جاؤں ( مدتوں تک)

َخَذ َسبيلَُه فِى الَبحِر َسَرًبا   |12:11|َفلَّما َبلَغا َمجَمَع َبينِِھما َنِسيا حوَتُھما َفاته

 ی،سرنگ بنات یراہ ل یاپن يںبھول گئے اور اس نے سمندر م یمچھل یجگہ پہنچے اپن یکے ملنے ک ياؤںپھر جب وہ دونوں ان در

|12:11| 

 |12:11|َفلَّما جاَوزا قاَل لَِفتٰىُه ءاتِنا َغداَءنا لََقد لَقينا ِمن َسَفِرنا ٰهذا َنَصًبا 



مشقت کا سامنا  یبڑ يںاپنے اس سفر م يںہم يشکے کہا ہمارا صبح کا کھانا الؤ بنے خادم س یٰ پھر جبب وہاں سے گزر گئے موس

 |12:11|ہوا، 

َخذَ  خَرِة َفإِّنى َنسيُت الحوَت َوما أَنسٰىنيُه إاِله الشهيٰطُن أَن أَذُكَرہُ ۚ َواته  |12:11| َسبيلَُه فِى الَبحِر َعَجًبا قاَل أََرَءيَت إِذ أََوينا إِلَى الصه

نے بھال  یہ يطاناور مجھے ش يا،کو بھول گ یمچھل يںم يشکتو ب یتھ یتو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ ل يکھئےھال دبوال ب

 |12:11|اچنبھا ہے،  ی،راہ ل یاپن يںاس کا مذکور کروں اور اس نے تو سمندر م يںکہ م ياد

 |12:11|قاَل ٰذلَِك ما ُكّنا َنبِغ ۚ َفارَتّدا َعلٰى ءاثاِرِهما َقَصًصا 

 |12:11| يکھتے،پلٹے اپنے قدموں کے نشان د يچھےتو ہم چاہتے تھے تو پ يہینے کہا  یٰ موس

 |12:11|َفَوَجدا َعبًدا ِمن ِعباِدنا ءاَتيٰنُه َرحَمًة ِمن ِعنِدنا َوَعلهمٰنُه ِمن لَُدّنا ِعلًما 

 |12:11| ياعطا ک یور اسے اپنا علم لدنا یجسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت د يابندہ پا يکسے ا يںتو ہمارے بندوں م

بُِعَك َعلٰى أَن ُتَعلَِّمِن ِمّما ُعلِّمَت ُرشًدا   |12:11|قاَل لَُه موسٰى َهل أَته

 یہوئ يمتعل يںبات جو تمہ يکتمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھادو گے ن يںم يانے کہا ک یٰ اس سے موس

|12:11| 

 |12:11|َع َمِعَى َصبًرا قاَل إِنهَك لَن َتسَتطي

 |12:11|گے  يںساتھ ہرگز نہ ٹھہر سک يرےکہا آپ م

 |12:12|َوَكيَف َتصبُِر َعلٰى ما لَم ُتِحط بِِه ُخبًرا 

 |12:12| يںنہ يطگے جسے آپ کا علم مح يںصبر کر يونکراور اس بات پر ک

ُ صابًِرا َوال أَعصى لََك أَمًرا   |12:12|قاَل َسَتِجُدنى إِن شاَء َّللاه



 |12:12|حکم کے خالف نہ کروں گا،  یتمہارے کس يںَّللا چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور م يبکہا عنقر

َبعَتنى َفال َتسـَٔلنى َعن َشءٍء َحّتٰى أُحِدَث لََك ِمنُه ِذكًرا   |12:12|قاَل َفإِِن اته

 |12:12|خود اس کا ذکر نہ کروں  يںبات کو نہ پوچھنا جب تک م یتو مجھ سے کس يںساتھ رہنے ہ يرےکہا تو اگر آپ م

فيَنِة َخَرَقھا ۖ قاَل أََخَرقَتھا لُِتغِرَق أَهلَھا لََقد ِجئَت َشيـًٔا إِمًرا   |12:11|َفانَطلَقا َحّتٰى إِذا َرِكبا فِى السه

کہ  يراچ يےتم نے اسے اس ل يانے کہا ک یٰ وسڈاال م يرسوار ہوئے اس بندہ نے اسے چ يںم یتک کہ جب کشت يہاںاب دونوں چلے 

 |12:11| ی،بات ک یتم نے بر يہ يشکاس کے سواروں کو ڈبا دو ب

 |12:11|قاَل أَلَم أَقُل إِنهَك لَن َتسَتطيَع َمِعَى َصبًرا 

 |12:11|گے  يںساتھ ہرگز نہ ٹھہر سک يرےنہ کہتا تھا کہ آپ م يںکہا م

 |12:11|َوال ُترِهقنى ِمن أَمرى ُعسًرا قاَل ال ُتؤاِخذنى بِما َنسيُت 

 |12:11|مشکل نہ ڈالو،  يںکام م يرےبھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر م يریکہا مجھ سے م

ًة بَِغيِر َنفٍس لََقد ِجئَت َشيـًٔا ُنكًرا   |12:11|َفانَطلَقا َحّتٰى إِذا لَقِيا ُغٰلًما َفَقَتلَُه قاَل أََقَتلَت َنفًسا َزِكيه

 یجان بے کس یستھر يکتم نے ا يانے کہا ک یٰ موس يا،لڑکا مال اس بندہ نے اسے قتل کرد يکتک کہ جب ا يہاںونوں چلے پھر د

 |12:11| ی،بات ک یتم نے بہت بر يشکب ی،جان کے بدلے قتل کرد

 |12:11|۞ قاَل أَلَم أَقُل لََك إِنهَك لَن َتسَتطيَع َمِعَى َصبًرا 

 |12:11|گے  يںساتھ نہ ٹھہرسک يرےھا کہ آپ ہرگز منے آپ سے نہ کہا ت يںکہا م

 |12:11|قاَل إِن َسأَلُتَك َعن َشءٍء َبعَدها َفال ُتٰصِحبنى ۖ َقد َبلَغَت ِمن لَُدّنى ُعذًرا 



 |12:11|طرف سے تمہارا عذر پورا ہوچکا،  يریم يشکساتھ نہ رہنا، ب يرےتم سے کچھ پوچھوں تو پھر م يںکہا اس کے بعد م

َخذَت َعلَيِه أَجًرا َفانَطلَقا َحّتٰى إِذا أََتيا أَهَل َقرَيٍة اسَتطَعما أَهلَھا َفأََبوا أَن ُيَضيِّفوُهما َفَوَجدا فيھا ِجداًرا ُيريُد أَن َين َقضه َفأَقاَمُه ۖ قاَل لَو ِشئَت لَته

|12:11| 

قبول نہ  ينیدعوت د يںں سے کھانا مانگا انہوں نے انہگاؤں والوں کے پاس آئے ان دہقانو يکتک کہ جب ا يہاںپھر دونوں چلے 

نے کہا تم چاہتے تو اس  یٰ موس يا،کرد يدهاہے اس بندہ نے اسے س یکہ گرا چاہت یپا ئ يوارد يکا يںپھر دونوں نے اس گاؤں م یک
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ُئَك بَِتأويِل م  |12:12|ا لَم َتسَتِطع َعلَيِه َصبًرا قاَل ٰهذا فِراُق َبينى َوَبينَِك ۚ َسأَُنبِّ

 |12:12|بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہوسکا ( يدبھ) يرآپ کو ان باتوں کا پھ يںہے اب م یجدائ یاور آپ ک يریم يہکہا 

فيَنُة َفكاَنت لَِمٰسكيَن َيعَملوَن فِى الَبحِر َفأََردُت أَن أَعيَبھا َوكاَن َوراَءُهم َملٌِك يَ  ا السه  |12:12|أُخُذ ُكله َسفيَنٍة َغصًبا أَمه

دار کردوں اور ان کے  يبنے چاہا کہ اسے ع يںکام کرتے تھے، تو م يںم ياکہ در یتھ یوہ کچھ محتاجوں ک یتھ یوہ جو کشت

 |12:12| يتال ينچھ یزبردست یبادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشت يکا يچھےپ

ا الُغٰلُم َفكاَن أََبواہُ ُمؤِمَنيِن   |12:22|َفَخشينا أَن ُيرِهَقُھما ُطغٰيًنا َوُكفًرا َوأَمه

 |12:22|اور کفر پر چڑهاوے  یڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکش يںاور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہم

ُھما َخيًرا ِمنُه َزكٰوًة َوأَقَرَب ُرحًما   |12:21|َفأََردنا أَن ُيبِدلَُھما َربُّ

 |12:21|عطا کرے  يبقر يںم یمہربان يادہدونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زتو ہم نے چاہا کہ ان 

ا الِجداُر َفكاَن لُِغٰلَميِن َيتيَميِن فِى الَمديَنِة َوكاَن َتحَتُه َكنٌز لَُھما َوكاَن أَبوُهما ٰصلًِحا َفأَراَد رَ  ُهما َوَيسَتخِرجا َكنَزُهما َوأَمه َرحَمًة بَُّك أَن َيبلُغا أَُشده

َك ۚ َوما َفَعلُتُه َعن أَمرى ۚ ٰذلَِك َتأويُل ما لَم َتسِطع  |12:21|َعلَيِه َصبًرا  ِمن َربِّ



تھا تو آپ کے رب  یآدم يکان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ ن يچےاور اس کے ن یتھ یلڑکوں ک يتيموہ شہر کے دو  يواروہ د یرہ

نے اپنے حکم  يںکچھ م يہرحمت سے اور  یآپ کے رب ک يں،اور اپنا خزانہ نکال يںکو پہنچ یجوان ینے چاہا کہ وہ دونوں اپن

 |12:21|جس پر آپ سے صبر نہ ہوسکا  کا ہے ان باتوں يرپھ يہ ياسے نہ ک

 |12:21|َوَيسـَٔلوَنَك َعن ِذى الَقرَنيِن ۖ قُل َسأَتلوا َعلَيُكم ِمنُه ِذكًرا 

 |12:21|اس کا مذکور پڑه کر سناتا ہوں،  يںتمہ يںؤ متم فرما يںکو پوچھتے ہ يناور تم سے ذوالقرن

ّنا لَُه فِى األَرِض َوءاَتيٰنُه ِمن ُكلِّ َشءٍء َسَبًبا   |12:21|إِّنا َمكه

 |12:21| ياسامان عطا فرما يککا ا يزاور ہر چ ياقابو د يںم ينہم نے اسے زم يشکب

 |12:21|َفأَتَبَع َسَبًبا 

 |12:21|چال  يچھےسامان کے پ يکتو وہ ا

ِخَذ فيِھم ُحسًنا  َحّتٰى إِذا َبلََغ َمغِرَب الشهمِس َوَجَدها َتغُرُب فى َعيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعنَدها َقوًما ۗ قُلنا ٰيَذا الَقرَنيِن إِّما َب َوإِّما أَن َتته أَن ُتَعذِّ

|12:21| 

 ياہم نے فرما یقوم مل يکاور وہاں ا ياڈوبتا پا يںکے چشمے م يچڑک ياہس يکجگہ پہنچا اسے ا یتک کہ جب سورج ڈوبنے ک يہاں

 |12:21|کرے  ياراخت یان کے ساتھ بھالئ ياعذاب دے  يںتو ُتو انہ يا يناے ذوالقرن

ُبُه َعذاًبا ُنكًرا  ِه َفُيَعذِّ ُبُه ُثمه ُيَردُّ إِلٰى َربِّ  |12:21|قاَل أَّما َمن َظلََم َفَسوَف ُنَعذِّ

مار دے  یجائے گا وہ اسے بر يراطرف پھ یگے پھر اپنے رب ک يںسزاد يباسے تو ہم عنقر ياس نے ظلم ککہ وہ ج یعرض ک

 |12:21|گا، 

 |12:22|َوأَّما َمن ءاَمَن َوَعِمَل ٰصلًِحا َفلَُه َجزاًء الُحسنٰى ۖ َوَسَنقوُل لَُه ِمن أَمِرنا ُيسًرا 

 |12:22|گے  يںہم اسے آسان کام کہ يبہے اور عنقر یتو اس کا بدلہ بھالئ ياکام ک يکاور ن ياال يماناور جو ا



 |12:22|ُثمه أَتَبَع َسَبًبا 

 |12:22|چال  يچھےسامان کے پ يکپھر ا

 |12:22|َحّتٰى إِذا َبلََغ َمطلَِع الشهمِس َوَجَدها َتطلُُع َعلٰى َقوٍم لَم َنجَعل لَھُم ِمن دونِھا ِستًرا 

 یرکھ يںآڑ نہ یہم نے سورج سے کوئ يےجن کے ل ياقوم پر نکلتا پا يسیجگہ پہنچا، اسے ا یورج نکلنے کتک کہ جب س يہاں

|12:22| 

 |12:21|َكٰذلَِك َوَقد أََحطنا بِما لََديِه ُخبًرا 

 |12:21|ہے  يطہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم مح يہیبات 

 |12:21|ُثمه أَتَبَع َسَبًبا 

 |12:21|چال  يچھےساما ن کے پ يکپھر ا

يِن َوَجَد ِمن دونِِھما َقوًما ال َيكادوَن َيفَقھوَن َقواًل  ده  |12:21|َحّتٰى إِذا َبلََغ َبيَن السه

بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے  یلوگ پائے کہ کوئ يسےپہنچا ان سے ادهر کچھ ا يچتک کہ جب دو پہاڑوں کے ب يہاں

|12:21| 

اقالوا ٰيَذا ا  |12:21| لَقرَنيِن إِنه َيأجوَج َوَمأجوَج ُمفِسدوَن فِى األَرِض َفَھل َنجَعُل لََك َخرًجا َعلٰى أَن َتجَعَل َبيَننا َوَبيَنُھم َسّدً

اس پر  يںکچھ مال مقرر کرد يےہم آپ کے ل ياتو ک يںفساد مچاتے ہ يںم ينماجوج زم ياجوج يشکب! ينانھوں نے کہا، اے ذوالقرن

 |12:21| يںبناد يوارد يکا يںاور ان م يںم کہ آپ ہم

ٍة أَجَعل َبيَنُكم َوَبيَنُھم َردًما  ّنى فيِه َرّبى َخيٌر َفأَعينونى بِقُوه  |12:21|قاَل ما َمكه



مضبوط آڑ  يکا يںاور ان م يںتم م يںمدد طاقت سے کرو م يریہے بہتر ہے تو م يارب نے قابو د يرےکہا وہ جس پر مجھے م

 |12:21|بنادوں 

َدَفيِن قاَل انفُخوا ۖ َحّتٰى إِذا َجَعلَُه ناًرا قاَل ءاتونى أُفِرغ عَ   |12:21|لَيِه قِطًرا ءاتونى ُزَبَر الَحديِد ۖ َحّتٰى إِذا ساوٰى َبيَن الصه

تک کہ  يہاںکہا دهونکو،  ،یدونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کرد يوارتک کہ وہ جب د يہاںپاس لوہے کے تختے الؤ  يرےم

 |12:21|دوں،  يلاس پر گال ہوا تانبہ اُنڈ يںکہا الؤ، م ياجب اُسے آگ کرد

 |12:21|َفَما اسٰطعوا أَن َيظَھروہُ َوَما اسَتٰطعوا لَُه َنقًبا 

 |12:21|سوراخ کرسکے،  يںو ماجوج اس پر نہ چڑه سکے اور نہ اس م ياجوجتو 

 |12:22|َفإِذا جاَء َوعُد َرّبى َجَعلَُه َدّكاَء ۖ َوكاَن َوعُد َرّبى َحقًّا  قاَل ٰهذا َرحَمٌة ِمن َرّبى ۖ 

رب کا وعدہ سچا ہے  يرےرب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کردے گا اور م يرےرحمت ہے، پھر جب م یرب ک يرےم يہکہا 

|12:22| 

 |12:22|وِر َفَجَمعٰنُھم َجمًعا ۞ َوَتَركنا َبعَضھُم َيوَمئٍِذ َيموُج فى َبعٍض ۖ َوُنفَِخ فِى الصّ 

آوے گا اور ُصور پھونکا جائے گا تو ( طرح یک يالبس) يالگروہ دوسرے پر ر يکگے کہ ان کا ا يںچھوڑ د يںاور اس دن ہم انہ

 |12:22|گے  يںہم سب کو اکٹھا کر الئ

َم َيوَمئٍِذ لِلٰكفِريَن َعرًضا   |12:122|َوَعَرضنا َجَھنه

 |12:122|گے  يںکافروں کے سامنے الئاور ہم اس دن جہنم 

 |12:121|الهذيَن كاَنت أَعُيُنُھم فى ِغطاٍء َعن ِذكرى َوكانوا ال َيسَتطيعوَن َسمًعا 

 |12:121|سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے  ياد يریآنکھوں پر م یوہ جن ک



ِخذوا ِعبادى ِمن دونى َم لِلٰكفِريَن ُنُزاًل  أََفَحِسَب الهذيَن َكَفروا أَن َيته  |12:121|أَولِياَء ۚ إِّنا أَعَتدنا َجَھنه

کر  يارکو جہنم ت یمہمان یہم نے کافروں ک يشکگے ب يںبنال يتیسوا حما يرےبندوں کو م يرےکہ م يںسمجھتے ہ يہکافر  ياتو ک

 |12:121|ہے،  یرکھ

ُئُكم بِاألَخَسريَن أَعٰماًل   |12:121|قُل َهل ُنَنبِّ

 |12:121| يںکہ سب سے بڑه کر ناقص عمل کن کے ہ يںبتاد يںہم تمہ ياماؤ کتم فر

ُھم ُيحِسنوَن ُصنًعا  نيا َوُهم َيحَسبوَن أَنه  |12:121|الهذيَن َضله َسعُيُھم فِى الَحيٰوِة الدُّ

 |12:121| ں،يکہ اچھا کام کررہے ہ يںہ يںم يالاور وہ اس خ یگم گئ يںم یزندگ یک ياکوشش دن یسار یان کے جن ک

ِھم َولِقائِِه َفَحبَِطت أَعٰملُُھم َفال ُنقيُم لَُھم َيوَم القِٰيَمِة َوزًنا   |12:121|أُوٰلئَِك الهذيَن َكَفروا بِـٔاٰيِت َربِّ

کے دن  يامتق يےدهرا سب اکارت ہے تو ہم ان کے ل يااور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا ک يتيںآ یلوگ جنہوں نے اپنے رب ک يہ

 |12:121|گے  يںتول نہ قائم کر یکوئ

َخذوا ءاٰيتى َوُرُسلى ُهُزًوا  ُم بِما َكَفروا َواته  |12:121|ٰذلَِك َجزاُؤُهم َجَھنه

 |12:121| ی،بنائ یہنس یرسولوں ک يرےاور م يتوںآ يریاور م ياان کا بدلہ ہے جہنم، اس پر کہ انہوں نے کفر ک يہ

ُت الفِرَدوِس ُنُزاًل إِنه الهذيَن ءاَمنوا َوعَ  لِٰحِت كاَنت لَُھم َجّنٰ  |12:121|ِملُوا الّصٰ

 |12:121|ہے  یمہمان یفردوس کے باغ ان ک يےالئے اور اچھے کام ک يمانجو ا يشکب

 |12:122|ٰخلِديَن فيھا ال َيبغوَن َعنھا ِحَواًل 

 |12:122|گے  يںگے ان سے جگہ بدلنا نہ چاہ يںرہ يںم یان ہ يشہوہ ہم



 |12:122|ل لَو كاَن الَبحُر ِمداًدا لَِكلِٰمِت َرّبى لََنفَِد الَبحُر َقبَل أَن َتنَفَد َكلِٰمُت َرّبى َولَو ِجئنا بِِمثلِِه َمَدًدا قُ 

ختم نہ  يںبات یرب ک يرےہو تو ضرور سمندر ختم ہوجائے گا اور م ياہیس يے،باتوں کے ل یرب ک يرےتم فرمادو اگر سمندر م

 |12:122| يںمدد کو لے آئ یاور اس ک یہ يساہم واگرچہ  یہوں گ

ِه َفلَيعَمل  ِه أََحًدا قُل إِنهما أَن۠ا َبَشٌر ِمثلُُكم يوحٰى إِلَىه أَنهما إِٰلُھُكم إِٰلٌه ٰوِحٌد ۖ َفَمن كاَن َيرجوا لِقاَء َربِّ َعَماًل ٰصلًِحا َوال ُيشِرك بِِعباَدِة َربِّ

|12:112| 

معبود ہے تو جسے اپنے رب  یہ يکہے کہ تمہارا معبود ا یآت یہوں مجھے وح يساتم ج يںتو م يںم یتو فرماؤ ظاہر صورت بشر

 |12:112|نہ کرے  يککو شر یکس يںم یبندگ یکام کرے اور اپنے رب ک يککہ ن يےہو اسے چاہ يدام یسے ملنے ک

حيِم كھيعص  حٰمِن الره ِ الره  |12:1|بِسِم َّللاه

 |12:1| ٰيعصکھ

 |12:1|َمِت َربَِّك َعبَدہُ َزَكِرّيا ِذكُر َرح

 |12:1| ی،پر ک يااس رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ زکر یرب ک يرےمذکور ہے ت يہ

ا  ُه نِداًء َخفِّيً  |12:1|إِذ نادٰى َربه

 |12:1|جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا 

أُس َشيًبا  ا قاَل َربِّ إِّنى َوَهَن الَعظُم ِمّنى َواشَتَعَل الره  |12:1|َولَم أَُكن بُِدعائَِك َربِّ َشقِّيً

 يںرب م يرےاور اے م( شعلہ چمکا)اور سرے سے بڑهاپے کا بھبھوکا پھوٹا  یکمزور ہوگئ یہڈ يریرب م يرےاے م یعرض ک

 |12:1|نامراد نہ رہا  یتجھے پکار کر کبھ

ا  َوإِّنى ِخفُت الَمٰولَِى ِمن َوراءى َوكاَنِت امَرأَتى عاقًِرا َفَھب  |12:1|لى ِمن لَُدنَك َولِّيً



 يرادے ڈال جو م يساا یعورت بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے کوئ يریاور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے اور م

 |12:1|کام اٹھائے 

ا   |12:1|َيِرُثنى َوَيِرُث ِمن ءاِل َيعقوَب ۖ َواجَعلُه َربِّ َرِضّيً

 |12:1|کر  يدہاسے پسند! رب يرےکا وارث ہو، اور اے م يعقوبہو اور اوالد  ينجانش يراوہ م

ا  ُرَك بُِغٰلٍم اسُمُه َيحيٰى لَم َنجَعل لَُه ِمن َقبُل َسِمّيً  |12:1|ٰيَزَكِرّيا إِّنا ُنَبشِّ

 |12:1| يا،نہ ک یوئہے اس کے پہلے ہم نے اس نام کا ک يحيیٰ جن کا نام  یلڑکے ک يکا يںسناتے ہ یہم تجھے خوش يااے زکر

ا   |12:2|قاَل َربِّ أَّنٰى َيكوُن لى ُغٰلٌم َوكاَنِت امَرأَتى عاقًِرا َوَقد َبلَغُت ِمَن الِكَبِر ِعتِّيً

حالت کو  یبڑهاپے سے سوکھ جانے ک يںعورت تو بانجھ ہے اور م يریلڑکا کہاں سے ہوگا م يرےم! رب يرےاے م یعرض ک

 |12:2| ياپہنچ گ

ٌن َوَقد َخلَقُتَك ِمن َقبُل َولَم َتُك َشيـًٔا  قاَل َكٰذلِكَ   |12:2|قاَل َربَُّك ُهَو َعلَىه َهيِّ

 یجب تک کچھ بھ يانے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنا يںوہ مجھے آسان ہے اور م يارب نے فرما يرےہے ت یہ يساا يافرما

 |12:2|نہ تھا 

ا قاَل َربِّ اجَعل لى ءاَيًة ۚ قاَل ءاَيُتَك أاَّل   |12:12| ُتَكلَِّم الّناَس َثٰلَث لَياٍل َسِوّيً

رات دن لوگوں سے کالم نہ کرے بھال  ينہے کہ تو ت يہ ینشان يریت يادے دے فرما ینشان یمجھے کوئ! رب يرےاے م یعرض ک

 |12:12|چنگا ہوکر 

ا َفَخَرَج َعلٰى َقوِمِه ِمَن الِمحراِب َفأَوحٰى إِلَيِھم أَن َسبِّحوا ُبكَرًة   |12:11|َوَعِشّيً

 |12:11|کرتے رہو،  يحاشارہ سے کہا کہ صبح و شام تسب يںتو انہ ياقوم پر مسجد سے باہر آ یتو اپن



ا  ٍة ۖ َوءاَتيٰنُه الُحكَم َصبِّيً  |12:11|ٰيَيحيٰى ُخِذ الِكٰتَب بِقُوه

 |12:11| ینبوت د يںم یکتاب مضبوط تھام، اور ہم نے اسے بچپن ہ يحيیٰ اے 

ا َوَحنا  |12:11|ًنا ِمن لَُدّنا َوَزكٰوًة ۖ َوكاَن َتقِّيً

 |12:11|اور کمال ڈر واال تھا  یاور ستھرائ یطرف سے مہربان یاور اپن

ا  ا بِٰولَِديِه َولَم َيُكن َجّباًرا َعِصّيً  |12:11|َوَبّرً

 |12:11|اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے واال تھا زبردست و نافرمان نہ تھا 

ا َوسَ   |12:11|ٰلٌم َعلَيِه َيوَم ُولَِد َوَيوَم َيموُت َوَيوَم ُيبَعُث َحّيً

 |12:11|جائے گا  ياہوا اور جس دن مرے گا اورجس دن مردہ اٹھا يداہے اس پر جس دن پ یاور سالمت

 |12:11|َواذُكر فِى الِكٰتِب َمرَيَم إِِذ انَتَبَذت ِمن أَهلِھا َمكاًنا َشرقِّيًا 

 |12:11| یجگہ الگ گئ يکطرف ا یکرو جب اپنے گھر والوں سے پورب ک يادکو  يممر يںاور کتاب م

ا  َل لَھا َبَشًرا َسِوّيً َخَذت ِمن دونِِھم ِحجاًبا َفأَرَسلنا إِلَيھا روَحنا َفَتَمثه  |12:11|َفاته

 یتندرست آدم يکوہ اس کے سامنے ا يجابھ( ينروح االم) یطرف ہم نے اپنا روحان یتو اس ک يا،پردہ کرل يکتو ان سے ادهر ا

 |12:11|ظاہر ہوا،  يںکے روپ م

ا  حٰمِن ِمنَك إِن ُكنَت َتقِّيً  |12:12|قالَت إِّنى أَعوُذ بِالره

 |12:12|ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے،  یپناہ مانگت یتجھ سے رحمان ک يںم یبول



ا قاَل إِنهما أَن۠ا َرسوُل َربِِّك أِلََهَب لَِك ُغٰلًما   |12:12|َزِكّيً

 |12:12|دوں،  يٹاستھرا ب يکتجھے ا يںہوا ہوں، کہ م يجارب کا بھ يرےت يںبوال م

ا   |12:12|قالَت أَّنٰى َيكوُن لى ُغٰلٌم َولَم َيمَسسنى َبَشٌر َولَم أَُك َبِغّيً

 |12:12|بدکار ہوں،  يںنہ م يانے ہاتھ نہ لگا یآدم یلڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو کس يرےم یبول

ا  ٌن ۖ َولَِنجَعلَُه ءاَيًة لِلّناِس َوَرحَمًة ِمّنا ۚ َوكاَن أَمًرا َمقِضّيً  |12:11|قاَل َكٰذلِِك قاَل َربُِّك ُهَو َعلَىه َهيِّ

 یاور اپن يںکر یکہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشان يےمجھے آسان ہے، اور اس ل يہہے کہ  يارب نے فرما يرےہے ت يونہیکہا 

 |12:11|کام ٹھہرچکا ہے  يہحمت اور ر يکطرف سے ا

ا   |12:11|۞ َفَحَملَتُه َفانَتَبَذت بِِه َمكاًنا َقِصّيً

 |12:11| یگئ یدور جگہ چل يکہوئے ا يےپھر اسے ل يال يںم يٹنے اسے پ يماب مر

ا َفأَجاَءَها الَمخاُض إِلٰى ِجذِع النهخلَِة قالَت ٰيلَيَتنى ِمتُّ َقبَل ٰهذا َوُكنُت َنسًيا   |12:11|َمنِسّيً

 یبسر یاور بھول یہوت یاس سے پہلے مرگئ يںطرح م یہائے کس یبول يالے آ يںجڑ م یکھجور ک يکپھر اسے جننے کا درد ا

 |12:11| ی،ہوجات

 |12:11|َفنادٰىھا ِمن َتحتِھا أاَّل َتحَزنى َقد َجَعَل َربُِّك َتحَتِك َسِرّيًا 

 |12:11|ہے  ینہر بہاد يکا يچےرب نے ن يرےت يشکھا بتو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ ک

ا   |12:11|َوُهّزى إِلَيِك بِِجذِع النهخلَِة ُتٰسقِط َعلَيِك ُرَطًبا َجنِّيً

 |12:11| یگ يںگر يںکھجور یپک یطرف ہال تجھ پر تاز یجڑ پکڑ کر اپن یاور کھجور ک



ا  َفُكلى َواشَربى َوَقّرى َعيًنا ۖ َفإِّما َتَريِنه ِمنَ  حٰمِن َصوًما َفلَن أَُكلَِّم الَيوَم إِنِسّيً  |12:11|الَبَشِر أََحًدا َفقولى إِّنى َنَذرُت لِلره

نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے تو آج ہرگز  يںم يناتو کہہ د يکھےکو د یآدم یرکھ پھر اگر تو کس یاور آنکھ ٹھنڈ یتو کھا اور پ

 |12:11| یسے بات نہ کرو ں گ یآدم یکس

ا   |12:11|َفأََتت بِِه َقوَمھا َتحِملُُه ۖ قالوا ٰيَمرَيُم لََقد ِجئِت َشيـًٔا َفِرّيً

 |12:11| ی،بات ک یتو نے بہت بر يشکب! يمبولے اے مر یقوم کے پاس آئ یلے اپن يںتو اسے گود م

ا  ِك َبِغّيً  |12:12|ٰيأُخَت ٰهروَن ما كاَن أَبوِك امَرأَ َسوٍء َوما كاَنت أُمُّ

 |12:12|ماں بدکار،  يرینہ تھا اور نہ ت یباپ برا آدم يرابہن ت یارون کاے ہ

ا   |12:12|َفأَشاَرت إِلَيِه ۖ قالوا َكيَف ُنَكلُِّم َمن كاَن فِى الَمھِد َصبِّيً

 |12:12|بچہ ہے  يںاس سے جو پالنے م يںبات کر يسےوہ بولے ہم ک ياطرف اشارہ ک ینے بچے ک يماس پر مر

ا قاَل إِّنى َعب ِ ءاتٰىنَِى الِكٰتَب َوَجَعلَنى َنبِّيً  |12:12|ُد َّللاه

 |12:12| ياک( ینب)بتانے واال  يںخبر یک يباور مجھے غ یَّللا کا بندہ اس نے مجھے کتاب د يںم يابچہ نے فرما

ا  كٰوِة ما ُدمُت َحّيً لٰوِة َوالزه  |12:11|َوَجَعلَنى ُمباَرًكا أَيَن ما ُكنُت َوأَوٰصنى بِالصه

 |12:11| يوں،جب تک ج یفرمائ يدتاک یہوں اور مجھے نماز و زکٰوة ک يںکہ يںم ياور اس نے مجھے مبارک کا

ا بِٰولَِدتى َولَم َيجَعلنى َجّباًرا َشقِّيًا   |12:11|َوَبّرً

 |12:11| يا،ماں سے اچھا سلوک کرنے واال اور مجھے زبردست بدبخت نہ ک یاور اپن



ٰلُم َعلَىه َيوَم  ا َوالسه  |12:11|ُولِدُت َوَيوَم أَموُت َوَيوَم أُبَعُث َحّيً

 |12:11|جاؤں  ياہوا اور جس دن مروں اور جس دن زندہ اٹھا يداپ يںمجھ پر جس دن م یسالمت یاور وہ

 |12:11|ٰذلَِك عيَسى ابُن َمرَيَم ۚ َقوَل الَحقِّ الهذى فيِه َيمَتروَن 

 |12:11| يںشک کرتے ہ يںبات جس م یسچ يٹاکا ب يممر يسیٰ ہے ع يہ

ِخَذ ِمن َولٍَد ۖ ُسبٰحَنُه ۚ إِذا َقضٰى أَمًرا َفإِنهما َيقوُل لَُه ُكن َفَيكوُن  ِ أَن َيته  |12:11|ما كاَن ّلِِله

کہ اس سے فرماتا ہے  يونہیکام کا حکم فرماتا ہے تو  یہے اس کو جب کس یکو اپنا بچہ ٹھہرائے پاک یکہ کس يںَّللا کو الئق نہ

 |12:11|ؤ وہ فوراًٰ ہوجاتا ہے، ہوجا

ُكم َفاعُبدوہُ ۚ ٰهذا ِصٰرٌط ُمسَتقيٌم  َ َرّبى َوَربُّ  |12:11|َوإِنه َّللاه

 |12:11|ہے،  يدهیراہ س يہکرو،  یبندگ یاور تمہارا تو اس ک يراَّللا رب ہے م يشکنے کہا ب يسیٰ اور ع

 |12:11|َفروا ِمن َمشَھِد َيوٍم َعظيٍم َفاخَتلََف األَحزاُب ِمن َبينِِھم ۖ َفَويٌل لِلهذيَن كَ 

 |12:11|سے  یحاضر یبڑے دن ک يکا يےہے، کافروں کے ل یتو خراب يںمختلف ہوگئ يںآپس م يںپھر جماعت

لِموَن الَيوَم فى َضٰلٍل ُمبيٍن 
ٰ
 |12:12|أَسِمع بِِھم َوأَبِصر َيوَم َيأتوَننا ۖ ٰلِكِن الّظ

 |12:12| يںہ يںم یگمراہ یگے جس دن ہمارے پاس حاضر ہونگے مگر آج ظالم کھل يکھيںگے اور کتنا د يںکتنا سن

 |12:12|َوأَنِذرُهم َيوَم الَحسَرِة إِذ قُِضَى األَمُر َوُهم فى َغفلٍَة َوُهم ال ُيؤِمنوَن 

 |12:12|مانتے،  يںاور نہ يںہ يںڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا جب کام ہوچکے گا اور وہ غفلت م يںاور انہ



 |12:12|إِّنا َنحُن َنِرُث األَرَض َوَمن َعلَيھا َوإِلَينا ُيرَجعوَن 

 |12:12|گے  يںطرف پھر یہ یاور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہمار ينزم يشکب

ا  ُه كاَن ِصّديًقا َنبِّيً  |12:11|َواذُكر فِى الِكٰتِب إِبٰرهيَم ۚ إِنه

 |12:11|بتاتا،  يںخبر یک يبغ( ینب)تھا  يقوہ صد يشککرو ب دياکو  يمابراہ يںاور کتاب م

 |12:11|إِذ قاَل أِلَبيِه ٰيأََبِت لَِم َتعُبُد ما ال َيسَمُع َوال ُيبِصُر َوال ُيغنى َعنَك َشيـًٔا 

 |12:11|کام آئے  يرےاور نہ کچھ ت يکھےکو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ د يسےا يوںباپ ک يرےجب اپنے باپ سے بوال اے م

ا  بِعنى أَهِدَك ِصٰرًطا َسِوّيً  |12:11|ٰيأََبِت إِّنى َقد جاَءنى ِمَن الِعلِم ما لَم َيأتَِك َفاته

 |12:11|راہ دکھاؤں  يدهیتجھے س يںچال آ م يچھےپ يرےتو ُتو م ياجو تجھے نہ آ ياپاس وہ علم آ يرےم يشکباپ ب يرےاے م

يٰطَن ۖ إِنه  حٰمِن َعِصّيًا ٰيأََبِت ال َتعُبِد الشه  |12:11|الشهيٰطَن كاَن لِلره

 |12:11|رحمان کا نافرمان ہے،  يطانش يشککا بندہ نہ بن ب يطانباپ ش يرےاے م

حٰمِن َفَتكوَن لِلشهيٰطِن َولِّيًا  َك َعذاٌب ِمَن الره  |12:11|ٰيأََبِت إِّنى أَخاُف أَن َيَمسه

 |12:11|ہوجائے  يقکا رف يطانعذاب پہنچے تو ُتو ش یوئڈرتا ہوں کہ تجھے رحمن کا ک يںباپ م يرےاے م

ا   |12:11|قاَل أَراِغٌب أَنَت َعن ءالَِھتى ٰيإِبٰرهيُم ۖ لَئِن لَم َتنَتِه أَلَرُجَمنهَك ۖ َواهُجرنى َملِّيً

تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ  يںتو م يااگر تو باز نہ آ يشکب يمہے، اے ابراہ يرتاخداؤں سے منہ پھ يرےتو م يابوال ک

 |12:11|دراز تک بے عالقہ ہوجا 



ا  ُه كاَن بى َحفِّيً  |12:11|قاَل َسٰلٌم َعلَيَك ۖ َسأَسَتغفُِر لََك َرّبى ۖ إِنه

 |12:11|وہ مجھ مہربان ہے،  يشکمانگوں گا ب یاپنے رب سے معاف يےل يرےت يںہے کہ م يبکہا بس تجھے سالم ہے قر

ا َوأَع ِ َوأَدعوا َرّبى َعسٰى أاَّل أَكوَن بُِدعاِء َرّبى َشقِّيً  |12:12|َتِزلُُكم َوما َتدعوَن ِمن دوِن َّللاه

ہے کہ  يبکنارے ہوجاؤں گا تم سے اور ان سب سے جن کو َّللا کے سوا پوجتے ہو اور اپنے رب کو پوجوں گا قر يکا يںاور م

 |12:12|سے بدبخت نہ ہوں  یبندگ یاپنے رب ک يںم

ا  ِ َوَهبنا لَُه إِسٰحَق َوَيعقوَب ۖ َوُكاّلً َجَعلنا َنبِّيً ا اعَتَزلَُھم َوما َيعُبدوَن ِمن دوِن َّللاه  |12:12|َفلَمه

کو  يکاور ہر ا يے،عطا ک يعقوبہم نے اسے اسحاق اور  ياپھر جب ان سے اور َّللا کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کر گ

 |12:12| يا،بتانے واال ک يںخبر یک يبغ

ا   |12:12|َوَوَهبنا لَُھم ِمن َرحَمتِنا َوَجَعلنا لَُھم لِساَن ِصدٍق َعلِّيً

 |12:12| یرکھ یبلند نامور یسچ يےاور ان کے ل یرحمت عطا ک یاپن يںاور ہم نے انہ

ُه كاَن ُمخلًَصا َوكاَن َرسواًل َنبِ  ا َواذُكر فِى الِكٰتِب موسٰى ۚ إِنه  |12:11|ّيً

 |12:11|بتانے واال،  يںخبر یک يبوہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا غ يشککرو، ب يادکو  یٰ موس يںاور کتاب م

ا  بٰنُه َنِجّيً  |12:11|َوٰنَديٰنُه ِمن جانِِب الّطوِر األَيَمِن َوَقره

 |12:11| ياک يباور اسے اپنا راز کہنے کو قر یجانب سے ندا فرمائ یداہن یاور اسے ہم نے طور ک

ا   |12:11|َوَوَهبنا لَُه ِمن َرحَمتِنا أَخاہُ ٰهروَن َنبِّيً

 |12:11|( یبتانے واال نب يںخبر یک يبغ) ياہارون عطا ک یرحمت سے اس کا بھائ یاور اپن



ا  ُه كاَن صاِدَق الَوعِد َوكاَن َرسواًل َنبِّيً  |12:11|َواذُكر فِى الِكٰتِب إِسٰمعيَل ۚ إِنه

 |12:11|بتاتا،  يںخبر یک يبوہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا غ يشککرو ب يادکو  يلاسماع يںماور کتاب 

ا  ِه َمرِضّيً كٰوِة َوكاَن ِعنَد َربِّ لٰوِة َوالزه  |12:11|َوكاَن َيأُمُر أَهلَُه بِالصه

 |12:11|اور اپنے رب کو پسند تھا  يتااور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکٰوة کا حکم د

ا  ُه كاَن ِصّديًقا َنبِّيً  |12:11|َواذُكر فِى الِكٰتِب إِدريَس ۚ إِنه

 |12:11| يتا،د يںخبر یک يبتھا غ يقوہ صد يشککرو ب يادکو  يسادر يںاور کتاب م

ا   |12:11|َوَرَفعٰنُه َمكاًنا َعلِّيً

 |12:11| يااور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھال

 ُ بِءّ أُوٰلئَِك الهذيَن أَنَعَم َّللاه ن َهَدينا َواجَتَبينا ۚ إِذا تُ  ۦنَ  َعلَيِھم ِمَن النه ِة إِبٰرهيَم َوإِسٰرءيَل َوِممه يه ن َحَملنا َمَع نوٍح َوِمن ُذرِّ ِة ءاَدَم َوِممه يه تلٰى ِمن ُذرِّ

ًدا َوُبِكّيًا ۩  حٰمِن َخّروا ُسجه  |12:12|َعلَيِھم ءاٰيُت الره

جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار  يںاوالد سے اور ان م یسے آدم ک يںبتانے م يںخبر یک يبغ ايجن پر ا ّلِل نے احسان ک يںہ يہ

 یپڑه يتيںآ یجب ان پر رحمن ک يااور چن ل یہم نے راہ دکھائ يںسے جنہ يںاوالد سے اور ان م یک يعقوباور  يمتھا اور ابراہ ياک

 |12:22| 2( السجدة)اور روتے  گر پڑتے سجدہ کرتے يںجات

َھٰوِت ۖ َفَسوَف َيلَقوَن َغّيًا ۞  َبُعوا الشه لٰوَة َواته  |12:12|َفَخلََف ِمن َبعِدِهم َخلٌف أَضاُعوا الصه

 يںوہ دوزخ م يبہوئے تو عنقر يچھےخواہشوں کے پ یاور اپن يںگنوائ يںجگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نماز یتو ان کے بعد ان ک

 |12:12|گے  يںکا جنگل پائ یغ

َة َوال ُيظلَموَن َشيـًٔا إاِّل مَ   |12:12|ن تاَب َوءاَمَن َوَعِمَل ٰصلًِحا َفأُوٰلئَِك َيدُخلوَن الَجنه



جائے گا  ياکچھ نقصان نہ د يںگے اور انہ يںجائ يںلوگ جنت م يہتو  يےالئے اور اچھے کام ک يمانمگر جو تائب ہوئے اور ا

|12:12| 

حٰمُن  ِت َعدٍن الهتى َوَعَد الره ا َجّنٰ ُه كاَن َوعُدہُ َمأتِّيً  |12:11|ِعباَدہُ بِالَغيِب ۚ إِنه

 |12:11|اس کا وعدہ آنے واال ہے،  يشکب ياک يںم يببسنے کے باغ جن کا وعدہ رحمن نے اپنے بندوں سے غ

ا   |12:11|ال َيسَمعوَن فيھا لَغًوا إاِّل َسٰلًما ۖ َولَُھم ِرزقُُھم فيھا ُبكَرًة َوَعِشّيً

 |12:11|ان کا رزق ہے صبح و شام  يںاس م يںگے مگر سالم اور انہ يںبات نہ سن يکارب یئکو يںوہ اس م

ا  ُة الهتى نوِرُث ِمن ِعباِدنا َمن كاَن َتقِّيً  |12:11|تِلَك الَجنه

 |12:11|ہے،  يزگارگے جو پرہ يںسے اسے کر يںوہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں م يہ

ُل إاِّل  ا َوما َنَتَنزه َك َنِسّيً َك ۖ لَُه ما َبيَن أَيدينا َوما َخلَفنا َوما َبيَن ٰذلَِك ۚ َوما كاَن َربُّ  |12:11|بِأَمِر َربِّ

کا ہے جو  یاترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے اس يںہم فرشتے نہ( 122ف ؑ  ) ینے محبوب سے عرض ک يلاور جبر)

 |12:11| يںہے اور حضور کا رب بھولنے واال نہ ياناور جو اس کے درم يچھےہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پ

ا  ٰمٰوِت َواألَرِض َوما َبيَنُھما َفاعُبدہُ َواصَطبِر لِِعٰبَدتِِه ۚ َهل َتعلَُم لَُه َسِمّيً  |12:11|َربُّ السه

اس کے نام کا  ياپر ثابت رہو، ک یبندگ یہے سب کا مالک تو اے پوجو اور اس ک يںم يچاور جو کچھ ان کے ب ينآسمانوں اور زم

 |12:11|دوسرا جانتے ہو 

ا   |12:11|َوَيقوُل اإلِنٰسُن أَِءذا ما ِمتُّ لََسوَف أُخَرُج َحّيً

 |12:11|ِجال کر نکاال جاؤں گا  يبمرجاؤں گا تو ضرور عنقر يںجب م ياکہتا ہے ک یاور آدم



 |12:11|أََوال َيذُكُر اإلِنٰسُن أَّنا َخلَقٰنُه ِمن َقبُل َولَم َيُك َشيـًٔا 

 |12:11|اور وہ کچھ نہ تھا  ياکہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنا يںنہ يادکو  یآدم يااور ک

ا  َم ِجثِّيً ُھم َحوَل َجَھنه ُھم َوالشهٰيطيَن ُثمه لَُنحِضَرنه  |12:12|َفَوَربَِّك لََنحُشَرنه

گے گھٹنوں کے  يںدوزخ کے آس پاس حاضر کر يںگے اور انہ يںالئ يرسب کو گھ يطانوںاور ش يںقسم ہم انہ یتو تمہارے رب ک

 |12:12|بل گرے، 

ا  حٰمِن ِعتِّيً ُھم أََشدُّ َعلَى الره  |12:12|ُثمه لََننِزَعنه ِمن ُكلِّ شيَعٍة أَيُّ

 |12:12|بے باک ہوگا  يادہرحمن پر سب سے ز يںگے جو ان م يںپھر ہم ہر گروہ سے نکال

ا  ُثمه لََنحُن أَعلَُم بِالهذيَن ُهم  |12:12|أَولٰى بِھا ِصلِّيً

 |12:12| يں،الئق ہ يادہبھوننے کے ز يںجو اس آگ م يںپھر ہم خوب جانتے ہ

ا   |12:11|َوإِن ِمنُكم إاِّل واِرُدها ۚ كاَن َعلٰى َربَِّك َحتًما َمقِضّيً

 |12:11|بات ہے  یہوئ یضرور ٹھہر يہجس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پر  يںنہ يساا یکوئ يںاور تم م

ا  لِميَن فيھا ِجثِّيً
ٰ
َقوا َوَنَذُر الّظ ى الهذيَن اته  |12:11|ُثمه ُنَنجِّ

 |12:11|گے گھٹنوں کے بل گرے،  يںچھوڑ د يںگے اور ظالموں کو اس م يںپھر ہم ڈر والوں کو بچال

ٰنٍت قاَل الهذيَن َكَفروا لِلهذينَ  ا  َوإِذا ُتتلٰى َعلَيِھم ءاٰيُتنا َبيِّ  |12:11|ءاَمنوا أَىُّ الَفريَقيِن َخيٌر َمقاًما َوأَحَسُن َنِدّيً

کون سے گروہ کا مکان اچھا اورمجلس بہتر ہے  يںکافر مسلمانوں سے کہتے ہ يںہ یجات یپڑه يتيںروشن آ یاور جب ان پر ہمار

|12:11| 



 |12:11|َوَكم أَهلَكنا َقبلَُھم ِمن َقرٍن ُهم أَحَسُن أَٰثًثا َوِرءًيا 

 |12:11|بہتر تھے،  يںسامان اور نمود م یکہ وہ ان سے بھ( يںہالک کرد يںقوم) يںکھپاد يںسنگت یاور ہم نے ان سے پہلے کتن

ا الّسا ا الَعذاَب َوإِمه ا ۚ َحّتٰى إِذا َرأَوا ما يوَعدوَن إِمه حٰمُن َمّدً ٰللَِة َفلَيمُدد لَُه الره َفَسَيعلَموَن َمن ُهَو َشرٌّ َمكاًنا َوأَضَعُف ُجنًدا َعَة قُل َمن كاَن فِى الضه

|12:11| 

 ياجاتا ہے  ياوعدہ د يںجس کا انہ يزوہ چ يکھيںتک کہ جب وہ د يہاںدے  يلہو تو اسے رحمن خوب ڈه يںم یتم فرماؤ جو گمراہ

 |12:11|فوج کمزور  یگے کہ کس کا برا درجہ ہے اور کس ک يںتو اب جان ل يامتق ياتو عذاب 

ا  لِٰحُت َخيٌر ِعنَد َربَِّك َثواًبا َوَخيٌر َمَرّدً ُ الهذيَن اهَتَدوا ُهًدى ۗ َوالٰبقِٰيُت الّصٰ  |12:11|َوَيزيُد َّللاه

سب سے بہتر  يہاںرب کے  يرےباتوں کا ت يکن یرہنے وال یبڑهائے گا اور باق يتاور ہدا يںَّللا انھ یپائ يتاو رجنہوں نے ہدا

 |12:11|انجام  ثواب اور سب سے بھال

 |12:11|أََفَرَءيَت الهذى َكَفَر بِـٔاٰيتِنا َوقاَل أَلوَتَينه مااًل َوَولًَدا 

 |12:11|گے  يںسے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرو ر مال و اوالد مل يتوںآ یجو ہمار يکھاتم نے اسے د ياتو ک

حٰمِن َعھًدا  َخَذ ِعنَد الره لََع الَغيَب أَِم اته  |12:12|أَطه

 |12:12|قرار رکھا ہے،  یرحمن کے پاس کوئ ياہے  ياکو جھانک آ يبغ ياک

ا   |12:12|َكاّل ۚ َسَنكُتُب ما َيقوُل َوَنُمدُّ لَُه ِمَن الَعذاِب َمّدً

 |12:12|گے،  يںگے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب د يںاب ہم لکھ رکھ يںہرگز نہ

 |12:22|ا َفرًدا َوَنِرُثُه ما َيقوُل َوَيأتين

 |12:22|آئے گا  يالوارث ہوں گے اور ہمارے پاس اک يںکہہ رہا ہے ان کے ہم يزيںاور جو چ



ا  ِ ءالَِھًة لَِيكونوا لَُھم ِعّزً َخذوا ِمن دوِن َّللاه  |12:21|َواته

 |12:21| يںزور د يںکہ وہ انہ يےاور َّللا کے سوا اور خدا بنال

ا َكاّل ۚ َسَيكفُروَن بِِعباَدتِ   |12:21|ِھم َوَيكونوَن َعلَيِھم ِضّدً

 |12:21|گے  يںسے منکر ہوں گے اور ان کے مخالفت ہوجائ یبندگ یدم جاتا ہے کہ وہ ان ک یکوئ يںہرگز نہ

ا  ُهم أَّزً  |12:21|أَلَم َتَر أَّنا أَرَسلَنا الشهٰيطيَن َعلَى الٰكفِريَن َتُؤزُّ

 |12:21| يںخوب اچھالتے ہ يںکہ وہ انہ يجےبھ يطانکہ ہم نے کافروں پر ش يکھاتم نے نہ د ياک

ا   |12:21|َفال َتعَجل َعلَيِھم ۖ إِنهما َنُعدُّ لَھُم َعّدً

 |12:21| يںکرتے ہ یپور یگنت ینہ کرو، ہم تو ان ک یتو تم ان پر جلد

حٰمِن َوفًدا  قيَن إِلَى الره  |12:21|َيوَم َنحُشُر الُمته

 |12:21|گے مہمان بناکر  يںطرف لے جائ یکو رحمن ک يزگاروںجس دن ہم پرہ

َم ِورًدا   |12:21|َوَنسوُق الُمجِرميَن إِلٰى َجَھنه

 |12:21| ياسےگے پ يںطرف ہانک یاور مجرموں کو جہنم ک

حٰمِن َعھًدا  َخَذ ِعنَد الره ٰفَعَة إاِّل َمِن اته  |12:21|ال َيملِكوَن الشه

 |12:21|جنہوں نے رحمن کے پاس قرار رکھا ہے  یمگر وہ يںلوگ شفاعت کے مالک نہ

حٰمُن َولًَدا  َخَذ الره  |12:22|َوقالُوا اته



 |12:22| ی،ک ياراور کافر بولے رحمن نے اوالد اخت

ا   |12:22|لََقد ِجئُتم َشيـًٔا إِّدً

 |12:22|بات الئے  یبھار یتم حد ک يشکب

رَن ِمنُه  ٰمٰوُت َيَتَفطه ا َتكاُد السه  |12:22|َوَتنَشقُّ األَرُض َوَتِخرُّ الِجباُل َهّدً

 |12:22|( مسمار ہوکر)ڈه کر  يںشق ہوجائے اور پہاڑ گر جائ يناور زم يںہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑ يبقر

حٰمِن َولًَدا   |12:21|أَن َدَعوا لِلره

 |12:21| ی،اوالد بتائ يےاس پر کہ انہوں نے رحمن کے ل

ِخَذ َولًَدا َوما َينَبغى لِلره   |12:21|حٰمِن أَن َيته

 |12:21|کرے  يارکہ اوالد اخت يںاور رحمن کے الئق نہ

حٰمِن َعبًدا  ٰمٰوِت َواألَرِض إاِّل ءاتِى الره  |12:21|إِن ُكلُّ َمن فِى السه

 |12:21|سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے،  يںجتنے ہ يںم ينآسمانوں اور زم

ا لََقد  ُهم َعّدً  |12:21|أَحصٰىُھم َوَعده

 |12:21|کرکے گن رکھا ہے  يکا يکوہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ا يشکب

 |12:21|َوُكلُُّھم ءاتيِه َيوَم القِٰيَمِة َفرًدا 

 |12:21|حاضر ہوگا  يالاس کے حضور اک يامتروز ق يکہر ا يںاور ان م



ا إِنه الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الصّٰ  حٰمُن ُوّدً  |12:21|لِٰحِت َسَيجَعُل لَُھُم الره

 |12:21|رحمن محبت کردے گا  يےان کے ل يبعنقر يےالئے اور اچھے کام ک يمانوہ جو ا يشکب

ا  قيَن َوُتنِذَر بِِه َقوًما لُّدً رٰنُه بِلِسانَِك لُِتَبشَِّر بِِه الُمته  |12:21|َفإِنهما َيسه

دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے  یکہ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبر ياآسان فرما يونہی يںزبان م یقرآن تمہار يہتو ہم نے 

 |12:21|ڈر سناؤ، 

 |12:22|َوَكم أَهلَكنا َقبلَُھم ِمن َقرٍن َهل ُتِحسُّ ِمنُھم ِمن أََحٍد أَو َتسَمُع لَھُم ِركًزا 

( آواز یذرا بھ)بھنک  یان ک ياہو  يکھتےکو د یکس يںتم ان م ياک( يںکہالک  يںقوم) يںکھپائ يںسنگت یاور ہم نے ان سے پہلے کتن

 |12:22|سنتے ہو 

حيِم طه  حٰمِن الره ِ الره  |12:1|بِسِم َّللاه

 |12:1|ٰطٰه 

 |12:1|ما أَنَزلنا َعلَيَك القُرءاَن لَِتشقٰى 

 |12:1|پڑو  يںنہ اتارا کہ مشقت م يےقرآن اس ل يہہم نے تم پر ! اے محبوب

 |12:1|إاِّل َتذِكَرًة لَِمن َيخشٰى 

 |12:1|جو ڈر رکھتا ہو  يحتہاں اس کو نص

ٰمٰوِت الُعلَى  ن َخلََق األَرَض َوالسه  |12:1|َتنزياًل ِممه

 |12:1|اور اونچے آسمان بنائے،  يناس کا اتارا ہوا جس نے زم



حٰمُن َعلَى الَعرِش اسَتوٰى   |12:1|الره

 |12:1|شان کے الئق ہے،  یاس ک يساج يامہر واال، اس نے عرش پر استواء فرما یوہ بڑ

ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض َوما َبيَنُھما َوما َتحَت الثهرٰى   |12:1|لَُه ما فِى السه

ہے  يچےن کے یمٹ يلیاور جو کچھ اس گ يںم يچاور جو کچھ ان کے ب يںم ينہے اور جو کچھ زم يںاس کا ہے جو کچھ آسمانوں م

|12:1| 

ره َوأَخَفى  ُه َيعلَُم السِّ  |12:1|َوإِن َتجَھر بِالَقوِل َفإِنه

 |12:1|چھپا ہے  يادہز یکو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھ يداور اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ تو بھ

ُ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو ۖ لَُه األَسماُء الُحسنٰى   |12:2|َّللاه

 |12:2|سب اچھے نام  يںکے ہ یاس يں،نہ یبندگ یک یکس َّللا کہ اس کے سوا

 |12:2|َوَهل أَتٰىَك َحديُث موسٰى 

 |12:2| یخبر آئ یک یٰ موس يںاور کچھ تمہ

 |12:12|إِذ َرءا ناًرا َفقاَل أِلَهلِِه امُكثوا إِّنى ءاَنسُت ناًرا لََعلّى ءاتيُكم ِمنھا بَِقَبٍس أَو أَِجُد َعلَى الّناِر ُهًدى 

سے  يںاس م يےتمہارے ل يںم يدہے شا یآگ نظر پڑ يکسے کہا ٹھہرو مجھے ا یب یب یتو اپن يکھیآگ د يکاس نے اجب 

 |12:12|آ گ پر راستہ پاؤں،  ياالؤں  یچنگار یکوئ

 |12:11|َفلَّما أَتٰىھا نوِدَى ٰيموسٰى 

 |12:11| ٰی،کہ اے موس یگئ یندا فرمائ ياپھر جب آگ کے پاس آ



ِس ُطًوى إِّنى أَن۠ا رَ   |12:11|بَُّك َفاخلَع َنعلَيَك ۖ إِنهَك بِالواِد الُمَقده

 |12:11|ہے  يںم یٰ تو پاک جنگل طو يشکرب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار ڈال ب يرات يںم يشکب

 |12:11|َوأََنا اخَترُتَك َفاسَتِمع لِما يوحٰى 

 |12:11|ہے،  یہوت یاب کان لگا کر سن جو تجھے وح يانے تجھے پسند ک يںاور م

لٰوَة لِِذكرى  ُ ال إِٰلَه إاِّل أَن۠ا َفاعُبدنى َوأَقِِم الصه  |12:11|إِنهنى أََنا َّللاه

 |12:11|نماز قائم رکھ  يےکے ل ياد يریکر اور م یبندگ يریتو م يںمعبود نہ یسوا کوئ يرےہوں َّللا کہ م یہ يںم يشکب

 |12:11|لُِتجزٰى ُكلُّ َنفٍس بِما َتسعٰى إِنه الّساَعَة ءاتَِيٌة أَكاُد أُخفيھا 

 |12:11|کوشش کا بدلہ پائے  یاسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپن يںتھا کہ م يبہے قر یآنے وال يامتق يشکب

َبَع َهوٰىُه َفَتردٰى  نهَك َعنھا َمن ال ُيؤِمُن بِھا َواته  |12:11|َفال َيُصده

چال پھر تو ہالک  يچھےخواہش کےم پ یالتا اور اپن يںنہ يمانرکھے جو اس پر اتو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ 

 |12:11|ہوجائے، 

 |12:11|َوما تِلَك بَِيمينَِك ٰيموسٰى 

 |12:11| یٰ ہے اے موس ياک يںداہنے ہاتھ م يرےت يہاور 

ُؤ۟ا َعلَيھا َوأَُهشُّ بِھا َعلٰى َغَنمى َولَِى فيھا مَ   |12:12|ـٔاِرُب أُخرٰى قاَل ِهَى َعصاَى أََتَوكه

اور کام  يںاس م يرےپر پتے جھاڑتا ہوں اور م يوںبکر یلگاتا ہوں اور اس سے اپن يہاس پر تک يںعصا ہے م يرام يہ یعرض ک

 |12:12| يںہ



 |12:12|قاَل أَلقِھا ٰيموسٰى 

 |12:12| ٰی،اسے ڈال دے اے موس يافرما

ٌة َتسعٰى   |12:12|َفأَلقٰىھا َفإِذا ِهَى َحيه

 |12:12| ياوہ دوڑتا ہوا سانپ ہوگ یتو جبھ يانے ڈال د یٰ تو موس

 |12:11|قاَل ُخذها َوال َتَخف ۖ َسُنعيُدها سيَرَتَھا األولٰى 

 |12:11|گے  يںطرح کرد یاب ہم اسے پھر پہل يں،اسے اٹھالے اور ڈر نہ يافرما

 |12:11|ءاَيًة أُخرٰى َواضُمم َيَدَك إِلٰى َجناِحَك َتخُرج َبيضاَء ِمن َغيِر سوٍء 

 |12:11| یاور نشان يکمرض کے ا ینکلے گا بے کس يداور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے مال خوب سپ

 |12:11|لُِنِرَيَك ِمن ءاٰيتَِنا الُكبَرى 

 |12:11| يں،دکھائ ياںنشان یبڑ یبڑ یکہ ہم تجھے اپن

ُه َطغٰى   |12:11|اذَهب إِلٰى فِرَعوَن إِنه

 |12:11| يااس نے سر اٹھافرعون کے پاس جا 

 |12:11|قاَل َربِّ اشَرح لى َصدرى 

 |12:11|کھول دے  ينہس يرام يےل يرےرب م يرےاے م یعرض ک

ر لى أَمرى   |12:11|َوَيسِّ



 |12:11|کام آسان کر،  يرام يےل يرےاور م

 |12:11|َواحلُل ُعقَدًة ِمن لِسانى 

 |12:11|گرہ کھول دے،  یزبان ک يریاور م

 |12:12|ا َقولى َيفَقھو

 |12:12| يں،بات سمجھ يریکہ وہ م

 |12:12|َواجَعل لى َوزيًرا ِمن أَهلى 

 |12:12|کردے،  يروز يکسے ا يںگھر والوں م يرےم يےل يرےاور م

 |12:12|ٰهروَن أَِخى 

 |12:12|ہارون،  یبھائ يراوہ کون م

 |12:11|اشُدد بِِه أَزرى 

 |12:11|کمر مضبوط کر،  يریاس سے م

 |12:11|َوأَشِركُه فى أَمرى 

 |12:11|کر  يکشر يںکام م يرےاور اسے م

َحَك َكثيًرا   |12:11|َكى ُنَسبِّ

 |12:11| يں،بول یپاک يریکہ ہم بکثرت ت



 |12:11|َوَنذُكَرَك َكثيًرا 

 |12:11| يںکر ياد يریاور بکثرت ت

 |12:11|إِنهَك ُكنَت بِنا َبصيًرا 

 |12:11|رہا ہے  يکھد يںتو ہم يشکب

 |12:11|قاَل َقد أوتيَت ُسؤلََك ٰيموسٰى 

 |12:11| ی،مانگ تجھے عطا ہوئ يریت یٰ اے موس يافرما

ًة أُخرٰى   |12:11|َولََقد َمَنّنا َعلَيَك َمره

 |12:11| يابار اور احسان فرما يکہم نے تجھ پر ا يشکاور ب

َك ما يوحٰى   |12:12|إِذ أَوَحينا إِلٰى أُمِّ

 |12:12|جو الہام کرنا تھا  ياماں کو الہام ک يرینے ت جب ہم

ًة ِمّنى َولُِتصَنَع َعلٰى َعينى أَِن اقِذفيِه فِى الّتابوِت َفاقِذفيِه فِى الَيمِّ َفلُيلقِِه الَيمُّ بِالّساِحِل َيأُخذہُ َعُدوٌّ لى َوَعُدوٌّ لَُه ۚ َوأَلقَ   |12:12|يُت َعلَيَك َمَحبه

دشمن اور اس کا  يرااسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھالے جو م ياڈال دے، و در يںم يارکھ کر در يںم کہ اس بچے کو صندوق

 |12:12|ہو  يارنگاہ کے سامنے ت يریکہ تو م يےاور اس ل یمحبت ڈال یطرف ک ینے تجھ پر اپن يںدشمن اور م

َك فُتوًنا ۚ إِذ َتمشى أُخُتَك َفَتقوُل َهل أَُدلُُّكم َعلٰى َمن َيكفُلُُه ۖ فَ  يٰنَك ِمَن الَغمِّ َوَفَتّنٰ َك َكى َتَقره َعيُنھا َوال َتحَزَن ۚ َوَقَتلَت َنفًسا َفَنجه َرَجعٰنَك إِلٰى أُمِّ

 |12:12|َفلَبِثَت ِسنيَن فى أَهِل َمدَيَن ُثمه ِجئَت َعلٰى َقَدٍر ٰيموسٰى 



الئے کہ  يرماں کے پاس پھ يریتو ہم تجھے ت يںپرورش کر یچہ کوہ لوگ بتادوں جو اس ب يںتمہ يںم ياپھر کہا ک یبہن چل يریت

اور تجھے خوب جانچ  یتو ہم نے تجھے غم سے نجات د ياجان کو قتل ک يکہو اور غم نہ کرے اور تو نے ا یآنکھ ٹھنڈ یاس ک

 |12:12|! یٰ ٹھہرائے وعدہ پر حاضر ہوا اے موس يکرہا پھر تو ا يںوالوں م ينبرس مد یُتو تو کئ يال

 |12:11|َواصَطَنعُتَك لَِنفِسى 

 |12:11| يابنا يےنے تجھے خاص اپنے ل يںاور م

 |12:11|اذَهب أَنَت َوأَخوَك بِـٔاٰيتى َوال َتنِيا فى ِذكِرى 

 |12:11|نہ کرنا،  یسست يںم ياد يریلے کر جاؤ اور م ياںنشان يریدونوں م یبھائ يراتو اور ت

ُه َطغ  |12:11|ٰى اذَهبا إِلٰى فِرَعوَن إِنه

 |12:11| يا،اس نے سر اٹھا يشکدونوں فرعون کے پاس جاؤ ب

ُر أَو َيخشٰى  ًنا لََعلهُه َيَتَذكه  |12:11|َفقوال لَُه َقواًل لَيِّ

 |12:11|کچھ ڈرے  ياکرے  يانپر کہ وہ ده يدتو اس سے نرم بات کہنا اس ام

نا َنخاُف أَن َيفُرَط َعلَينا أَو أَن نا إِنه  |12:11|َيطغٰى  قاال َربه

 |12:11|آئے،  يششرارت سے پ ياکرے  يادتیکہ وہ ہم پر ز يںہم ڈرتے ہ يشکب! اے ہمارے رب يا،دونوں نے عرض ک

 |12:11|قاَل ال َتخافا ۖ إِنهنى َمَعُكما أَسَمُع َوأَرٰى 

 |12:11| يکھتاتمہارے ساتھ ہوں سنتا اور د يںم يںڈرو نہ يافرما

ٰلُم َعلٰى َمِن ا َفأتِياہُ َفقوال إِّنا َك ۖ َوالسه بُھم ۖ َقد ِجئٰنَك بِـٔاَيٍة ِمن َربِّ َك َفأَرِسل َمَعنا َبنى إِسٰرءيَل َوال ُتَعذِّ َبَع الُھدٰى َرسوال َربِّ  |12:11|ته



 يںکو ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور انہ يعقوبتو اوالد  يںہوئے ہ يجےرب کے بھ يرےتو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم ت

 |12:11|کرے  يرویپ یک يتاسے جو ہدا یاور سالمت يںالئے ہ یطرف سے نشان یرب ک يرےہم ت يشکنہ دے ب يفتکل

َب َوَتَولّٰى   |12:12|إِّنا َقد أوِحَى إِلَينا أَنه الَعذاَب َعلٰى َمن َكذه

 |12:12| يرےھٹالئے اور منہ پھہے کہ عذاب اس پر ہے جو ج یہوت یطرف وح یہمار يشکب

ُكما ٰيموسٰى   |12:12|قاَل َفَمن َربُّ

 |12:12| ٰی،بوال تو تم دونوں کا خدا کون ہے اے موس

َنا الهذى أَعطٰى ُكله َشءٍء َخلَقُه ُثمه َهدٰى   |12:12|قاَل َربُّ

 |12:12| یپھر راہ دکھائ یکو اس کے الئق صورت د يزکہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چ

 |12:11|قاَل َفما باُل القُروِن األولٰى 

 |12:11|حال ہے  ياکا ک( قوموں)سنگتوں  یبوال اگل

 |12:11|قاَل ِعلُمھا ِعنَد َرّبى فى ِكٰتٍب ۖ ال َيِضلُّ َرّبى َوال َينَسى 

 |12:11|رب نہ بہکے نہ بھولے،  يراہے م يںکتاب م يکرب کے پاس ا يرےکہا ان کا علم م

ماِء ماًء َفأَخَرجنا بِِه أَزٰوًجا ِمن َنباٍت َشّتٰى  الهذى َجَعلَ   |12:11|لَُكُم األَرَض َمھًدا َوَسلََك لَُكم فيھا ُسُباًل َوأَنَزَل ِمَن السه

اتارا تو ہم نے اس  یاور آسمان سے پان يںرکھ يںراہ یچلت يںاس م يےاور تمہارے ل ياکو بچھونا ک ينزم يےوہ جس نے تمہارے ل

 |12:11|سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے 

 |12:11|ُكلوا َوارَعوا أَنٰعَمُكم ۗ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت أِلُولِى النُّھٰى 



 |12:11|عقل والوں کو،  يںہ ياںنشان يںاس م يشککو َچراؤ ب يشيوںتم کھاؤ اور اپنے مو

 |12:11|ِمنھا ُنخِرُجُكم تاَرًة أُخرٰى ۞ ِمنھا َخلَقٰنُكم َوفيھا ُنعيُدُكم وَ 

 |12:11|گے  يںدوبارہ نکال يںسے تمہ یگے اور اس يںپھر لے جائ يںتمہ يںم یاور اس يابنا يںسے تمہ یہ ينہم نے زم

َب َوأَبٰى   |12:11|َولََقد أََريٰنُه ءاٰيتِنا ُكلهھا َفَكذه

 |12:11|اور نہ مانا  ياے جھٹالتو اس ن يںدکھائ ياںسب نشان یہم نے اسے اپن يشکاور ب

 |12:11|قاَل أَِجئَتنا لُِتخِرَجنا ِمن أَرِضنا بِِسحِرَك ٰيموسٰى 

 |12:11| یٰ سے نکال دو اے موس ينزم یاپنے جادو کے سبب ہمار يںآئے ہو کہ ہم يےتم ہمارے پاس اس ل يابوال ک

 |12:12|وِعًدا ال ُنخلِفُُه َنحُن َوال أَنَت َمكاًنا ُسًوى َفلََنأتَِينهَك بِِسحٍر ِمثلِِه َفاجَعل َبيَننا َوَبيَنَك مَ 

نہ تم  يںوعدہ ٹھہرادو جس سے نہ ہم بدلہ ل يکا يںاور اپنے م يںگے تو ہم م يںجادو الئ یہ يساتمہارے آگے و یتو ضرور ہم بھ

 |12:12|ہموار جگہ ہو، 

 |12:12|قاَل َموِعُدُكم َيوُم الّزيَنِة َوأَن ُيحَشَر الّناُس ُضًحى 

 |12:12| يںجائ يےکہ لوگ دن چڑهے جمع ک يہکا دن ہے اور  يلےنے کہا تمہارا وعدہ م یٰ موس

 |12:12|َفَتَولّٰى فِرَعوُن َفَجَمَع َكيَدہُ ُثمه أَتٰى 

 |12:12| ياپھر آ يےاکٹھے ک( يبفر)تو فرعون پھرا اور اپنے داؤں 

ِ َكِذًبا َفُيسِحَتُكم بَِعذاٍب ۖ َوَقد خاَب َمِن افَترٰى قاَل لَُھم موسٰى َويلَُكم ال َتفَتروا َعلَى   |12:11|َّللاه



نامراد رہا جس نے  يشکعذاب سے ہالک کردے اور ب يںہو َّللا پر جھوٹ نہ باندهو کہ وہ تمہ یخراب يںنے کہا تمہ یٰ ان سے موس

 |12:11|جھوٹ باندها 

وا النهجوىٰ   |12:11| َفَتٰنَزعوا أَمَرُهم َبيَنُھم َوأََسرُّ

 |12:11| ی،باہم مختلف ہوگئے اور چھپ کر مشاورت ک يںتو اپنے معاملہ م

 |12:11|قالوا إِن ٰهٰذِن لَٰسِحٰرِن ُيريداِن أَن ُيخِرجاُكم ِمن أَرِضُكم بِِسحِرِهما َوَيذَهبا بَِطريَقتُِكُم الُمثلٰى 

اور  يںسے اپنے جادو کے زور سے نکال د ينزم ينمز یتمہار يںکہ تمہ يںچاہتے ہ يںدونوں ضرور جادوگر ہ يہ يشکبولے ب

 |12:11| يں،لے جائ ينتمہارا اچھا د

 |12:11|َفأَجِمعوا َكيَدُكم ُثمه ائتوا َصفًّا ۚ َوَقد أَفلََح الَيوَم َمِن اسَتعلٰى 

 |12:11|کر آ ؤ آج مراد کو پہنچا جو غالب رہا، ( صف بانده)پکا کرلو پھر پرا بانده ( يبفر)تو اپنا داؤ 

َل َمن أَلقٰى   |12:11|قالوا ٰيموسٰى إِّما أَن ُتلقَِى َوإِّما أَن َنكوَن أَوه

 |12:11| يںہم پہلے ڈال ياتو تم ڈالو  يا یٰ بولے اے موس

ُل إِلَيِه ِمن ِسحِرِهم أَنهھا َتسعٰى  ُھم ُيَخيه  |12:11|قاَل َبل أَلقوا ۖ َفإِذا ِحبالُُھم َوِعِصيُّ

 يںمعلوم ہوئ یدوڑت يںم يالان کے جادو کے زور سے ان کے خ ياںاور الٹھ ياںرس یان ک یڈالو جبھ يںکہ تمہنے کہا بل یٰ موس

|12:11| 

 |12:11|َفأَوَجَس فى َنفِسِه خيَفًة موسٰى 

 |12:11| يا،نے خوف پا یٰ موس يںم یتو اپنے ج

 |12:12|قُلنا ال َتَخف إِنهَك أَنَت األَعلٰى 



 |12:12|غالب ہے،  یتو ہ يشکب يںڈر نہ ياہم نے فرما

 |12:12|َوأَلِق ما فى َيمينَِك َتلَقف ما َصَنعوا ۖ إِنهما َصَنعوا َكيُد ٰسِحٍر ۖ َوال ُيفلُِح الّساِحُر َحيُث أَتٰى 

 يبفروہ تو جادوگر کا  يںبناوٹوں کو نگل جائے گا، وہ جو بناکر الئے ہ یہے اور ان ک يںداہنے ہاتھ م يرےاور ڈال تو دے جو ت

 |12:12|آوے  يںہوتا کہ يںہے، اور جادوگر کا بھال نہ

ًدا قالوا ءاَمّنا بَِربِّ ٰهروَن َوموسٰى  َحَرةُ ُسجه  |12:12|َفأُلقَِى السه

 |12:12|کا رب ہے  یٰ الئے جو ہارون اور موس يمانگئے بولے ہم اس پر ا يےگرال يںتو سب جادوگر سجدے م

َعنه أَيِدَيُكم َوأَرُجلَُكم ِمن ِخٰلٍف َوأَلُصَ قاَل ءاَمنُتم لَُه َقبَل أَن  حَر ۖ َفَِلَُقطِّ ُه لََكبيُرُكُم الهذى َعلهَمُكُم السِّ ُكم فى ُجذوِع النهخِل َولََتعلَُمنه ءاَذَن لَُكم ۖ إِنه لَِّبنه

نا أََشدُّ َعذاًبا َوأَبقٰى   |12:11|أَيُّ

وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو  يشکاجازت دوں، ب يںتمہ يںے کہ مالئے قبل اس ک يمانتم اس پر ا يافرعون بوال ک

کھجور کے  يںطرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تمہ یطرف کے ہاتھ اور دوسر يکتمہارے ا يںتو مجھے قسم ہے ضرور م ياسکھا

 |12:11|ہے  يرپاکس کا عذاب سخت اور د يںجان جاؤ گے کہ ہم م تم چڑهاؤں گا، اور ضرور یپر ُسول( تنے)ڈهنڈ 

ٰنِت َوالهذى َفَطَرنا ۖ َفاقِض ما أَنَت قاٍض ۖ إِنهما َتقضى ٰهِذِہ الَحيٰوةَ  نيا قالوا لَن ُنؤثَِرَك َعلٰى ما جاَءنا ِمَن الَبيِّ  |12:11| الدُّ

قسم تو ُتو  یالے ککرنے والے و يدااپنے پ يںہم يںپر جو ہمارے پاس آئ يلوںگے ان روشن دل يںنہ د يحبولے ہم ہرگز تجھے ترج

 |12:11|تو کرے گا  يںم یزندگ یک یہ ياکر ُچک جو تجھے کرنا ہے تو اس دن

ُ َخيٌر َوأَبقٰى  حِر ۗ َوَّللاه نا لَِيغفَِر لَنا َخٰطٰينا َوما أَكَرهَتنا َعلَيِه ِمَن السِّ  |12:11|إِّنا ءاَمّنا بَِربِّ

جادو پر اور ا ّلِل بہتر ہے اور  يامجبور ک يںبخش دے اور وہ جو تو نے ہم يںخطائ یالئے کہ وہ ہمار يمانہم اپنے رب پر ا يشکب

 |12:11|رہنے واال  یباق يادہسب سے ز

َم ال َيموُت فيھا َوال َيحيٰى  ُه ُمجِرًما َفإِنه لَُه َجَھنه ُه َمن َيأِت َربه  |12:11|إِنه

 |12:11|نہ مرے نہ جئے  يںجہنم ہے جس م يےجو اپنے رب کے حضور مجرم ہوکر آئے تو ضرور اس کے ل يشکب



َرٰجُت الُعلٰى  لِٰحِت َفأُوٰلئَِك لَُھُم الده  |12:11|َوَمن َيأتِِه ُمؤِمًنا َقد َعِمَل الّصٰ

 |12:11|کے درجے اونچے،  يںہوں تو انہ يےکے ساتھ آئے کہ اچھے کام ک يماناور جو اس کے حضور ا

ُت َعدٍن َتجرى ِمن َتحتَِھا األَ   |12:11|نٰھُر ٰخلِديَن فيھا ۚ َوٰذلَِك َجزاُء َمن َتَزّكٰى َجّنٰ

 |12:11|صلہ ہے اس کا جو پاک ہوا  يہاور  يں،رہ يںان م يشہہم يںبہ يںنہر يچےبسنے کے باغ جن کے ن

 |12:11|ا َوال َتخشٰى َولََقد أَوَحينا إِلٰى موسٰى أَن أَسِر بِِعبادى َفاضِرب لَھُم َطريًقا فِى الَبحِر َيَبًسا ال َتٰخُف َدَركً 

سوکھا راستہ نکال دے  يںم يادر يےبندوں کو لے چل اور ان کے ل يرےکہ راتوں رات م یک یکو وح یٰ ہم نے موس يشکاور ب

 |12:11|تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون آلے اور نہ خطرہ 

 |12:12|َفأَتَبَعُھم فِرَعوُن بُِجنوِدِہ َفَغِشَيُھم ِمَن الَيمِّ ما َغِشَيُھم 

 |12:12| يا،ڈهانپ ل يساج يانے ڈهانپ ل يادر يںفرعون پڑا اپنے لشکر لے کر تو انہ يچھےتو ان کے پ

 |12:12|َوأََضله فِرَعوُن َقوَمُه َوما َهدٰى 

 |12:12| یاور راہ نہ دکھائ ياقوم کو گمراہ ک یاور فرعون نے اپن

ُكم َوٰوَعد لوٰى ٰيَبنى إِسٰرءيَل َقد أَنَجيٰنُكم ِمن َعُدوِّ لنا َعلَيُكُم الَمنه َوالسه  |12:22|ٰنُكم جانَِب الّطوِر األَيَمَن َوَنزه

اور تم پر من اور  ياطرف کا وعدہ د یداہن یطور ک يںاور تمہ یہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات د يشکب يلاسرائ یاے بن

 |12:22| اتارا  ٰیسلو

ٰبِت ما َرَزقٰنُكم َوال   |12:21|َتطَغوا فيِه َفَيِحله َعلَيُكم َغَضبى ۖ َوَمن َيحلِل َعلَيِه َغَضبى َفَقد َهوٰى ُكلوا ِمن َطيِّ

غضب اترا  يراغضب اترے اور جس پر م يرانہ کرو کہ تم پر م يادتیز يںاور اس م يںد یروز يںہم نے تمہ يزيںکھاؤ جو پاک چ

 |12:21|وہ گرا  يشکب



 |12:21|َوَعِمَل ٰصلًِحا ُثمه اهَتدٰى  َوإِّنى لََغفّاٌر لَِمن تاَب َوءاَمنَ 

 |12:21|پر رہا  يتپھر ہدا يااور اچھا کام ک ياال يماناور ا یبہت بخشنے واال ہوں اسے جس نے توبہ ک يںم يشکاور ب

 |12:21|۞ َوما أَعَجلََك َعن َقوِمَك ٰيموسٰى 

 |12:21| یٰ اے موس یک یجلد يوںقوم سے ک یاور تو نے اپن

 |12:21|والِء َعلٰى أََثرى َوَعِجلُت إِلَيَك َربِّ لَِترضٰى قاَل ُهم أُ 

 |12:21|ہو،  یکرکے حاضر ہوا کہ تو راض یجلد يںطرف م يریرب ت يرےاور اے م يچھےپ يرےم يںہ يہکہ وہ  یعرض ک

 |12:21|قاَل َفإِّنا َقد َفَتّنا َقوَمَك ِمن َبعِدَك َوأََضلهُھُم الّساِمِرىُّ 

 |12:21| يا،نے گمراہ کرد یسامر يںڈاال اور انہ يںقوم بال م يریآنے کے بعد ت يرےتو ہم نے ت يا،فرما

ُكم َوعًدا َحَسًنا ۚ أََفطاَل َعلَيُكُم الَعھ ُكم  ُد أَم أََردُتم أَن َيِحله َعلَيُكم َغَضبٌ َفَرَجَع موسٰى إِلٰى َقوِمِه َغضٰبَن أَِسًفا ۚ قاَل ٰيَقوِم أَلَم َيِعدُكم َربُّ ِمن َربِّ

 |12:21|َفأَخلَفُتم َموِعدى 

تم  ياتم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ تھا ک ياقوم ک يریبھرا افسوس کرتا کہا اے م يںطرف پلٹا غصہ م یقوم ک یاپن یٰ تو موس

 |12:21| ياوعدہ خالف ک يراتم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے م يا یگزر یپر مدت لمب

لنا أَوزاًرا ِمن زيَنِة الَقوِم َفَقَذفٰنھا َفَكٰذلَِك أَلَقى الّساِمِرىُّ   |12:21| قالوا ما أَخلَفنا َموِعَدَك بَِملِكنا َوٰلِكّنا ُحمِّ

ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے کے تو ہم نے  يکنل ياسے خالف نہ ک ياربولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اخت

 |12:21|نے ڈاال  یطرح سامر یپھر اس ياڈال د يںانہ

 |12:22|َفأَخَرَج لَُھم ِعجاًل َجَسًدا لَُه ُخواٌر َفقالوا ٰهذا إِٰلُھُكم َوإِٰلُه موسٰى َفَنِسَى 



کا معبود تو بھول  یٰ ہے تمہارا معبود اور موس يہطرح بولتا  یبچھڑا نکاال بے جان کا دهڑ گائے ک يکا يےتو اس نے ان کے ل

 |12:22|گئے 

ا َوال َنفًعا   |12:22|أََفال َيَروَن أاَّل َيرِجُع إِلَيِھم َقواًل َوال َيملُِك لَُھم َضّرً

 |12:22|رکھتا  يںنہ ياربرے بھلے کا اخت یاور ان کے سوا کس يتاد يںبات کا جواب نہ یکس يںکہ وہ انہ يکھتےد يںنہ ياتو ک

حٰمُن َفاتهبِعونى َوأَطيعوا أَمرى َولََقد قاَل لَھُم  ُكُم الره  |12:22|ٰهروُن ِمن َقبُل ٰيَقوِم إِنهما فُتِنُتم بِِه ۖ َوإِنه َربه

 يشکپڑے اور ب يںہے کہ تم اس کے سبب فتنے م يونہیقوم  يریان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے م يشکاور ب

 |12:22|حکم مانو،  يرااور مکرو  يرویپ يریتمہارا رب رحمن ہے تو م

 |12:21|قالوا لَن َنبَرَح َعلَيِه ٰعِكفيَن َحّتٰى َيرِجَع إِلَينا موسٰى 

 |12:21| يںلوٹ کے آئ یٰ گے جب تک ہمارے پاس موس يںرہ( يٹھےب يےپوجا کے ل)بولے ہم تو اس پر آسن مارے جمے 

 |12:21|قاَل ٰيٰھروُن ما َمَنَعَك إِذ َرأَيَتُھم َضلّوا 

 |12:21|آتے  يچھےپ يرےتھا کہ م يکھاگمراہ ہوتے د يںکس بات نے روکا تھا جب تم نے انہ يںتمہ! نے کہا، اے ہارون یٰ وسم

بَِعِن ۖ أََفَعَصيَت أَمرى   |12:21|أاَّل َتته

 |12:21|حکم نہ مانا،  يراتم نے م ياتو ک

قَت َبيَن َبنى إِسٰرءيَل َولَم َترقُب َقولى قاَل َيبَنُؤمه ال َتأُخذ بِلِحَيتى َوال بَِرأسى ۖ إِّنى َخشي  |12:21|ُت أَن َتقوَل َفره

 يںم يلاسرائ یڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے بن يہسر کے بال مجھے  يرےپکڑو اور نہ م یڈاڑه يرینہ م! ماں جائے يرےکہا اے م

 |12:21| يابات کا انتظار نہ ک يریاور تم نے م ياتفرقہ ڈال د

 |12:21|َخطُبَك ٰيٰسِمِرىُّ قاَل َفما 



 |12:21|! یحال ہے اے سامر ياک يرانے کہا اب ت یٰ موس

لَت لى َنفسى  سوِل َفَنَبذُتھا َوَكٰذلَِك َسوه  |12:21|قاَل َبُصرُت بِما لَم َيبُصروا بِِه َفَقَبضُت َقبَضًة ِمن أََثِر الره

 يہیکو  یج يرےاور م يافرشتے کے نشان سے پھر اسے ڈال د یبھر ل یمٹھ يکتو ا يکھاجو لوگوں نے نہ د يکھانے وہ د يںبوال م

 |12:21|بھال لگا 

ُه ُثمه لَ قاَل َفاذَهب َفإِنه لََك فِى الَحيٰوِة أَن َتقوَل ال ِمساَس ۖ َوإِنه لََك َموِعًدا لَن ُتخلََفُه ۖ َوانُظر إِلٰى إِٰلِھَك ا َقنه ُه فِى لهذى َظلَت َعلَيِه عاِكًفا ۖ لَُنَحرِّ َننِسَفنه

 |12:21|الَيمِّ َنسًفا 

وعدہ کا وقت ہے جو تجھ  يکا يےل يرےت يشکہے کہ تو کہے چھو نہ جا اور ب يہسزا  يریت يںم یزندگ یک ياکہا تو چلتا بن کہ دن

ہے ہم رہا قسم ( يٹھاب يےپوجا کے ل)جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے  يکھسے خالف نہ ہوگا اور اپنے اس معبود کو د

 |12:21|گے  يںبہائ يںم يادر کرکے يزہر يزہگے پھر ر يںضرور اسے جالئ

ُ الهذى ال إِٰلَه إاِّل ُهَو ۚ َوِسَع ُكله َشءٍء ِعلًما   |12:22|إِنهما إِٰلُھُكُم َّللاه

 |12:22|ہے،  يطکو اس کا علم مح يزہر چ يںنہ یبندگ یک یَّللا ہے جس کے سوا کس یتمہارا معبود تو وہ

 |12:22|َكٰذلَِك َنقُصُّ َعلَيَك ِمن أَنباِء ما َقد َسَبَق ۚ َوَقد ءاَتيٰنَك ِمن لَُدّنا ِذكًرا 

 |12:22| ياذکر عطا فرما يکاور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ا يںفرماتے ہ يانب يںخبر یتمہارے سامنے اگل یہ يساہم ا

ُه َيحِمُل َيوَم القِٰيَمِة وِ   |12:122|زًرا َمن أَعَرَض َعنُه َفإِنه

 |12:122|بوجھ اٹھائے گا  يککے دن ا يامتوہ ق يشکتو ب يرےجو اس سے منہ پھ

 |12:121|ٰخلِديَن فيِه ۖ َوساَء لَُھم َيوَم القِٰيَمِة ِحماًل 

 |12:121|بڑا بوجھ ہوگا،  یہ ياک يںکے دن ان کے حق م يامتگے اور وہ ق يںرہ يںاس م يشہوہ ہم



 |12:121|وِر ۚ َوَنحُشُر الُمجِرميَن َيوَمئٍِذ ُزرًقا َيوَم ُينَفُخ فِى الصّ 

 |12:121| يںآنکھ يلیگے ن يںجس دن ُصور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائ

 |12:121|َيَتٰخَفتوَن َبيَنُھم إِن لَبِثُتم إاِّل َعشًرا 

 |12:121|نہ رہے مگر دس رات  يںم ياچپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دن يںآپس م

 |12:121|َنحُن أَعلَُم بِما َيقولوَن إِذ َيقوُل أَمَثلُُھم َطريَقًة إِن لَبِثُتم إاِّل َيوًما 

دن رہے تھے  یہ يکسب سے بہتر رائے واال کہے گا کہ تم صرف ا يںگے جبکہ ان م يںجو وہ کہ يںہم خوب جانتے ہ

|12:121| 

 |12:121|ِل َفقُل َينِسفُھا َرّبى َنسًفا َوَيسـَٔلوَنَك َعِن الِجبا

 |12:121|کرکے اڑا دے گا،  يزہر يزہرب ر يرام يںتم فرماؤ انہ يںاور تم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہ

 |12:121|َفَيَذُرها قاًعا َصفَصًفا 

 |12:121|ہموار کر چھوڑے گا ( يدانم يلچٹ)کو پٹ پر  ينتو زم

 |12:121|ال َترٰى فيھا ِعَوًجا َوال أَمًتا 

 |12:121| يکھے،اونچا کچھ نہ د يچان يںکہ تو اس م

حٰمِن َفال َتسَمُع إاِّل َهمًسا  بِعوَن الّداِعَى ال ِعَوَج لَُه ۖ َوَخَشَعِت األَصواُت لِلره  |12:122|َيوَمئٍِذ َيته

 یگ يںپست ہوکر رہ جائرحمن کے حضو ر  يںاور سب آواز ینہ ہوگ یکج يںگے اس م يںدوڑ يچھےاس دن پکارنے والے کے پ

 |12:122|تو ُتو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز 



حٰمُن َوَرِضَى لَُه َقواًل  ٰفَعُة إاِّل َمن أَِذَن لَُه الره  |12:122|َيوَمئٍِذ ال َتنَفُع الشه

 |12:122| ی،بات پسند فرمائ یہے اور اس ک ياجسے رحمن نے اذن دے د یمگر اس ک ی،شفاعت کام نہ دے گ یک یاس دن کس

 |12:112|َيعلَُم ما َبيَن أَيديِھم َوما َخلَفُھم َوال ُيحيطوَن بِِه ِعلًما 

 |12:112|سکتا  يرگھ يںاور ان کا علم اسے نہ يچھےوہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پ

 |12:111|۞ َوَعَنِت الُوجوہُ لِلَحىِّ الَقّيوِم ۖ َوَقد خاَب َمن َحَمَل ُظلًما 

 |12:111| يانامراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ ل يشکگے اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور اور ب يںاور سب منہ جھک جائ

لِٰحِت َوُهَو ُمؤِمٌن َفال َيخاُف ُظلًما َوال َهضًما   |12:111|َوَمن َيعَمل ِمَن الّصٰ

 |12:111|خوف ہوگا اور نہ نقصان کا کا  يادتیکام کرے اور ہو مسلمان تو اسے نہ ز يکاور جو کچھ ن

فنا فيِه ِمَن الَوعيِد لََعلهھُم َيتهقوَن أَو ُيحِدُث لَھُم ِذكًرا  ا َوَصره  |12:111|َوَكٰذلَِك أَنَزلٰنُه قُرءاًنا َعَربِّيً

 يںان کے دل م ياڈر ہو  يںانہ يںکہ کہ يےطرح طرح سے عذاب کے وعدے د يںقرآن اتارا اور اس م یہم نے اسے عرب يونہیاور 

 |12:111|کرے  يداکچھ سوچ پ

ُ الَملُِك الَحقُّ ۗ َوال َتعَجل بِالقُرءاِن ِمن َقبِل أَن ُيقضٰى إِلَيَك َوحُيُه ۖ َوقُل َربِّ ِزدنى ِعلًما   |12:111|َفَتٰعلَى َّللاه

نہ ہولے اور عرض کرو کہ  یپور يںتمہ یوح ینہ کرو جب تک اس ک یجلد يںتو سب سے بلند ہے ا ّلِل سچا بادشاہ اور قرآن م

 |12:111|دے،  يادہمجھے علم ز! رب يرےاے م

 |12:111|َولََقد َعِھدنا إِلٰى ءاَدَم ِمن َقبُل َفَنِسَى َولَم َنِجد لَُه َعزًما 

 |12:111| يا،اور ہم نے اس کا قصد نہ پا ياتھا تو وہ بھول گ ياحکم د يدیتاک يکہم نے آدم کو اس سے پہلے ا يشکاور ب



 |12:111|َوإِذ قُلنا لِلَمٰلئَِكِة اسُجدوا ِلءاَدَم َفَسَجدوا إاِّل إِبليَس أَبٰى 

 |12:111|اس نے نہ مانا،  يس،گرے مگر ابل يںکہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ م يااور جب ہم نے فرشتوں سے فرما

ِة َفَتشقٰى َفقُلنا ٰيـٔاَدُم إِنه ٰهذا َعُدوٌّ لََك َولَِزوِجَك َفال  ُكما ِمَن الَجنه  |12:111|ُيخِرَجنه

نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تو  يساکا دشمن ہے تو ا یب یب يریاور ت يرات يہ يشکب! اے آدم يا،تو ہم نے فرما

 |12:111|پڑے  يںمشقت م

 |12:112|إِنه لََك أاَّل َتجوَع فيھا َوال َتعرٰى 

 |12:112|ہے کہ نہ تو بھوکا ہو اور نہ ننگا ہو،  يہ يںمجنت  يےل يرےت يشکب

 |12:112|َوأَنهَك ال َتظَمُؤ۟ا فيھا َوال َتضحٰى 

 |12:112|لگے نہ دهوپ  ياسپ يںکہ تجھے نہ اس م يہاور 

 |12:112|َفَوسَوَس إِلَيِه الشهيٰطُن قاَل ٰيـٔاَدُم َهل أَُدلَُّك َعلٰى َشَجَرِة الُخلِد َوُملٍك ال َيبلٰى 

نہ پڑے  یکہ پران یاور وہ بادشاہ يڑکا پ ينےج يشہبتادوں ہم يںتمہ يںم ياک! بوال، اے آدم يانے اسے وسوسہ د يطانتو ش

|12:112| 

ُه َفَغوٰى  ِة ۚ َوَعصٰى ءاَدُم َربه  |12:111|َفأََكال ِمنھا َفَبَدت لَُھما َسوٰءُتُھما َوَطفِقا َيخِصفاِن َعلَيِھما ِمن َوَرِق الَجنه

اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور  يںظاہر ہوئ يزيںچ یشرم ک یاب ان پر ان ک ياسے کھال يںتو ان دونوں نے اس م

 |12:111| یراہ نہ پائ یتو جو مطلب چاہا تھا اس ک یلغزش واقع ہوئ يںآدم سے اپنے رب کے حکم م

ُه َفتاَب َعلَيِه َوَهدٰى   |12:111|ُثمه اجَتٰبُه َربُّ

 |12:111| ی،راہ دکھائ یاور اپنے قرب خاص ک یرحمت سے رجوع فرمائ یتو اس پر اپن ياپھر اس کے رب نے چن ل



َبَع ُهداَى َفال َيِضلُّ  ُكم ِمّنى ُهًدى َفَمِن اته  |12:111|َوال َيشقٰى قاَل اهبِطا ِمنھا َجميًعا ۖ َبعُضُكم لَِبعٍض َعُدوٌّ ۖ َفإِّما َيأتَِينه

آئے، تو جو  يتطرف سے ہدا يریدوسرے کا دشمن ہے، پھر اگر تم سب کو م يکا يںنوں مل کر جنت سے اترو تم متم دو يافرما

 |12:111|ہو ا وہ نہ بہکے نہ بدبخت ہو  يروکا پ يتہدا يریم

 |12:111|َوَمن أَعَرَض َعن ِذكرى َفإِنه لَُه َمعيَشًة َضنًكا َوَنحُشُرہُ َيوَم القِٰيَمِة أَعمٰى 

گے،  يںکے دن اندها اٹھائ يامتہے اور ہم اسے ق یتنگ زندگان يےاس کے ل يشکتو ب يراسے منہ پھ ياد يریس نے ماور ج

|12:111| 

 |12:111|قاَل َربِّ لَِم َحَشرَتنى أَعمٰى َوَقد ُكنُت َبصيًرا 

 |12:111|تھا ( يناب) ياراتو انکھ يںم يااندها اٹھا يوںمجھے تو نے ک! يرےکہے گا اے رب م

 |12:111|قاَل َكٰذلَِك أََتتَك ءاٰيُتنا َفَنسيَتھا ۖ َوَكٰذلَِك الَيوَم ُتنسٰى 

 |12:111|نہ لے گا  یکوئ يریآج ت یہ يسےاور ا يابھالد يںتو نے انہ يںتھ يںآئ يتيںآ یپاس ہمار يرےت يونہیفرمائے گا 

ِه ۚ َولَعَ   |12:111|ذاُب الءاِخَرِة أََشدُّ َوأَبقٰى َوَكٰذلَِك َنجزى َمن أَسَرَف َولَم ُيؤِمن بِـٔاٰيِت َربِّ

آخرت کا عذاب سب سے  يشکنہ الئے، اور ب يمانپر ا يتوںآ یجو حد سے بڑهے اور اپنے رب ک يںہ يتےبدلہ د یہ يسااور ہم ا

 |12:111|ہے،  يرپاسخت تر اور سب سے د

 |12:112|َمٰسِكنِِھم ۗ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت أِلُولِى النُّھٰى أََفلَم َيھِد لَھُم َكم أَهلَكنا َقبلَُھم ِمَن القُروِن َيمشوَن فى 

جگہ چلتے  یان کے بسنے ک يہکہ  يںہالک کرد( يںقوم) يںسنگت یکہ ہم نے ان سے پہلے کتن یاس سے راہ نہ مل يںانہ ياتو ک

 |12:112|عقل والوں کو  يںہ ياںنشان يںاس م يشکب يںپھرتے ہ

ى  َولَوال َكلَِمٌة َسَبَقت  |12:112|ِمن َربَِّك لَكاَن لِزاًما َوأََجٌل ُمَسّمً



ہوا  ياوعدہ ٹھہرا يکلپٹ جاتا اور اگر نہ ہوتا ا يںتو ضرور عذاب انھ یہوت یبات نہ گزر چک يکا یاور اگر تمہارے رب ک

|12:112| 

َك َقبَل ُطلوِع الشهمِس َوَقبَل  ُغروبِھا ۖ َوِمن ءاناِئ الهيِل َفَسبِّح َوأَطراَف النهھاِر لََعلهَك َترضٰى َفاصبِر َعلٰى ما َيقولوَن َوَسبِّح بَِحمِد َربِّ

|12:112| 

بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے  یپاک یباتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس ک یتو ان ک

 |12:112|ہو  یپر کہ تم راض يدبولو اور دن کے کناروں پر اس ام یپاک یاس ک يںم يوںگھڑ یسے پہلے اور رات ک

نيا لَِنفتَِنُھم فيِه ۚ َوِرزُق َربِّكَ  نه َعيَنيَك إِلٰى ما َمتهعنا بِِه أَزٰوًجا ِمنُھم َزهَرَة الَحيٰوِة الدُّ  |12:111| َخيٌر َوأَبقٰى َوال َتُمده

 یک يادن یہے جتن ید يےرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لط یاس ک يالنہ پھ يںآنکھ یاور اے سننے والے اپن

 |12:111|ہے،  يرپارب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے د يرےاور ت يںڈال يںاس کے سبب فتنہ م يںکہ ہم انہ یتازگ

لٰوِة َواصَطبِر َعلَيھا ۖ ال َنسـَٔلَُك ِرزًقا ۖ َنحُن َنرُزقَُك ۗ وَ   |12:111|الٰعقَِبُة لِلتهقوٰى َوأُمر أَهلََك بِالصه

گے  يںد یمانگتے ہم تجھے روز يںنہ یاور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ، کچھ ہم تجھ سے روز

 |12:111| يے،کے ل يزگاریاور انجام کا بھال پرہ

ِه ۚ أََولَم َتأتِِھم  ُحِف األولٰى َوقالوا لَوال َيأتينا بِـٔاَيٍة ِمن َربِّ َنُة ما فِى الصُّ  |12:111|َبيِّ

ہے  يںم يفوںجو اگلے صح يانہ آ ياناس کا ب يںانہ ياالتے اور ک يںنہ يوںک ینشان یاپنے رب کے پاس سے کوئ يہاور کافر بولے 

|12:111| 

نا لَوال أَرَسلَت إِلَينا َرسو بَِع ءاٰيتَِك ِمن َقبِل أَن َنِذله َوَنخزٰى َولَو أَّنا أَهلَكٰنُھم بَِعذاٍب ِمن َقبلِِه لَقالوا َربه  |12:111|اًل َفَنته

طرف  یتو نے ہمار! رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب يتےعذاب سے ہالک کرد یکس يںاور اگر ہم انہ

 |12:111|و رسوا ہوتے،  يلپر چلتے قبل اس کے کہ ذل يتوںآ يریکہ ہم ت يجانہ بھ يوںرسول ک یکوئ

ِوىِّ َوَمِن اهَتدٰى  ٰرِط السه  |12:111|قُل ُكلٌّ ُمَتَربٌِّص َفَتَربهصوا ۖ َفَسَتعلَموَن َمن أَصٰحُب الصِّ



 ی،پائ يتراہ والے اور کس نے ہدا يدهیس يںتو اب جان جاؤ گے کہ کون ہ يکھوراہ د یتو تم بھ يںرہے ہ يکھتم فرماؤ سب راہ د

|12:111| 

حٰمنِ  ِ الره حيِم اقَتَرَب لِلّناِس ِحساُبُھم َوُهم فى َغفلٍَة ُمعِرضوَن  بِسِم َّللاه  |11:1|الره

 |11:1| يںہ يرےمنہ پھ يںاور وہ غفلت م يکلوگوں کا حساب نزد

ِھم ُمحَدٍث إاِله اسَتَمعوہُ َوُهم َيلَعبوَن   |11:1|ما َيأتيِھم ِمن ِذكٍر ِمن َربِّ

 |11:1|ہوئے،  يلتےسنتے مگر کھ يںہے تو اسے نہ یآت يحتنص ینئ یکوئ يںجب ان کے رب کے پاس سے انہ

حَر َوأَنُتم تُ  وا النهجَوى الهذيَن َظلَموا َهل ٰهذا إاِّل َبَشٌر ِمثلُُكم ۖ أََفَتأتوَن السِّ  |11:1|بِصروَن الِهَيًة قُلوُبُھم ۗ َوأََسرُّ

جادو  ياک يںتو ہ یآدم يسےج یتم ہ يکا يںکون ہ يہکہ  یمشورت ک يہخف يںاور ظالموں نے آپس م يںپڑے ہ يںم يلان کے دل کھ

 |11:1|بھال کر،  يکھکے پاس جاتے ہو د

ميُع الَعليُم  ماِء َواألَرِض ۖ َوُهَو السه  |11:1|قاَل َرّبى َيعلَُم الَقوَل فِى السه

 |11:1|ہے سنتا جانتا  یہر بات کو، اور وہ يںم ينرب جانتا ہے آسمانوں اور زم يرام يانے فرما ینب

لوَن   |11:1|َبل قالوا أَضٰغُث أَحٰلٍم َبِل افَترٰىُه َبل ُهَو شاِعٌر َفلَيأتِنا بِـٔاَيٍة َكما أُرِسَل األَوه

 يسےج يںالئ ینشان یتو ہمارے پاس کوئ يںشاعر ہ يہہے بلکہ ( يزچ یہوئ یگھڑ)گڑهت  یبلکہ ان ک يںہ يںخواب يشانبلکہ بولے پر

 |11:1|گئے تھے  يجےاگلے بھ

 |11:1|ءاَمَنت َقبلَُھم ِمن َقرَيٍة أَهلَكٰنھا ۖ أََفُھم ُيؤِمنوَن  ما

 |11:1|گے  يںالئ يمانا يہ ياتو ک يا،جسے ہم نے ہالک ک ینہ الئ يمانا یبست یان سے پہلے کوئ

كِر إِن ُكنُتم ال َتعلَموَن   |11:1|َوما أَرَسلنا َقبلََك إاِّل ِرجااًل نوحى إِلَيِھم ۖ َفسـَٔلوا أَهَل الذِّ



علم نہ ہو  يںعلم والوں سے پوچھو اگر تمہ! کرتے تو اے لوگو یہم وح يںمگر مرد جنہ يجےاور ہم نے تم سے پہلے نہ بھ

|11:1| 

عاَم َوما كانوا ٰخلِديَن   |11:2|َوما َجَعلٰنُھم َجَسًدا ال َيأُكلوَن الطه

 |11:2| يں،رہ يشہہم يںم ياہ دناور نہ و يںکہ کھانا نہ کھائ يابدن نہ بنا یخال يںاور ہم نے انہ

 |11:2|ُثمه َصَدقٰنُھُم الَوعَد َفأَنَجيٰنُھم َوَمن َنشاُء َوأَهلَكَنا الُمسِرفيَن 

 |11:2| يااور حد سے بڑهنے والوں کو ہالک کرد یاور جن کو چاہ ینجات د يںتو انہ ياسچا کر دکھا يںپھر ہم نے اپنا وعدہ انہ

 |11:12|ِكٰتًبا فيِه ِذكُرُكم ۖ أََفال َتعقِلوَن لََقد أَنَزلنا إِلَيُكم 

 |11:12| يںعقل نہ يںتمہ ياہے تو ک ینامور یتمہار يںجس م یکتاب اتار يکطرف ا یہم سے تمہار يشکب

 |11:11|َوَكم َقَصمنا ِمن َقرَيٍة كاَنت ظالَِمًة َوأَنَشأنا َبعَدها َقوًما ءاَخريَن 

 |11:11| ی،ک يدااور ان کے بعد اور قوم پ يںکہ وہ ستمگار تھ يںہم نے تباہ کرد ياںبست یہ یاور کتن

 |11:11|َفلَّما أََحّسوا َبأَسنا إِذا ُهم ِمنھا َيرُكضوَن 

 |11:11|وہ اس سے بھاگنے لگے  یجبھ ياتو جب انہوں نے ہمارا عذاب پا

 |11:11|لََعلهُكم ُتسـَٔلوَن  ال َترُكضوا َوارِجعوا إِلٰى ما أُتِرفُتم فيِه َوَمٰسِكنُِكم

تم سے پوچھنا ہو  يدطرف شا یاور اپنے مکانوں ک يںتھ يںگئ یطرف جو تم کو د ینہ بھاگو اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں ک

|11:11| 

 |11:11|قالوا ٰيَويلَنا إِّنا ُكّنا ٰظلِميَن 



 |11:11|ہم ظالم تھے  يشکب یہمار یبولے ہائے خراب

 |11:11|َدعوٰىُھم َحّتٰى َجَعلٰنُھم َحصيًدا ٰخِمديَن َفما زالَت تِلَك 

 |11:11|کاٹے ہوئے بجھے ہوئے،  ياکرد يںتک کہ ہم نے انہ يہاںپکارتے رہے  يہیتو وہ 

ماَء َواألَرَض َوما َبيَنُھما ٰلِعبيَن   |11:11|َوما َخلَقَنا السه

 |11:11|بنائے  ہے عبث نہ ياناور جو کچھ ان کے درم يناور ہم نے آسمان اور زم

َخذٰنُه ِمن لَُدّنا إِن ُكّنا ٰفِعليَن  ِخَذ لَھًوا اَلته  |11:11|لَو أََردنا أَن َنته

 |11:11|کرنا ہوتا  يںکرتے اگر ہم يارکرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اخت ياربہالوا اخت یاگر ہم کوئ

 |11:12|زاِهٌق ۚ َولَُكُم الَويُل ِمّما َتِصفوَن َبل َنقِذُف بِالَحقِّ َعلَى الٰبِطِل َفَيدَمُغُه َفإِذا ُهَو 

ہے  یخراب یوہ مٹ کر رہ جاتا ہے اور تمہار یہے تو جبھ يتانکال د يجہتو وہ اس کا بھ يںمارتے ہ ينکبلکہ ہم حق کو باطل پر پھ

 |11:12|ان باتوں سے جو بناتے ہو 

ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ َوَمن ِعنَدہُ ال يَ   |11:12|سَتكبِروَن َعن ِعباَدتِِه َوال َيسَتحِسروَن َولَُه َمن فِى السه

 يں،کرتے اور نہ تھک يںعبادت سے تکبر نہ یاور اس کے پاس والے اس ک يںہ يںم ينجتنے آسمانوں اور زم يںکے ہ یاور اس

|11:12| 

 |11:12|ُيَسبِّحوَن الهيَل َوالنهھاَر ال َيفُتروَن 

 |11:12|کرتے،  يںنہ یاور سست يںبولتے ہ یپاک یرات دن اس ک

َخذوا ءالَِھًة ِمَن األَرِض ُهم ُينِشروَن   |11:11|أَِم اته



 |11:11| يںکرتے ہ يداکہ وہ کچھ پ يںہ يےخدا بنال يسےسے کچھ ا يںم ينانہوں نے زم ياک

ِ َربِّ الَعرِش َعّما َيصِ  ُ لََفَسَدتا ۚ َفُسبٰحَن َّللاه  |11:11|فوَن لَو كاَن فيِھما ءالَِھٌة إاِله َّللاه

ہے َّللا عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو  یَّللا کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہوجاتے تو پاک يںم يناگر آسمان و زم

 |11:11| يںبناتے ہ يہ

 |11:11|ال ُيسـَُٔل َعّما َيفَعُل َوُهم ُيسـَٔلوَن 

 |11:11|پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا  يںاس سے نہ

َخذوا ِمن دونِِه ءالَِھًة ۖ قُل هاتوا ُبرٰهَنُكم ۖ ٰهذا ِذكُر َمن َمِعَى َوِذكُر َمن َقبلى ۗ َبل أَكَثُرُهم ال َيعلَ   |11:11|موَن الَحقه ۖ َفُھم ُمعِرضوَن أَِم اته

ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ  يرےقرآن م يہالؤ  يلدل یم فرماؤ اپنت يں،َّللا کے سوا اور خدا بنا رکھے ہ ياک

 |11:11| يںجانتے تو وہ رو گرداں، ہ يںاکثر حق کو نہ يںبلکہ ان م

 |11:11|َوما أَرَسلنا ِمن َقبلَِك ِمن َرسوٍل إاِّل نوحى إِلَيِه أَنهُه ال إِٰلَه إاِّل أَن۠ا َفاعُبدوِن 

 یتو مجھ يںمعبود نہ یسوا کوئ يرےفرماتے کہ م یطرف وح یکہ ہم اس ک يہمگر  يجارسول نہ بھ ینے تم سے پہلے کوئاور ہم 

 |11:11|کو پوجو، 

حٰمُن َولًَدا ۗ ُسبٰحَنُه ۚ َبل ِعباٌد ُمكَرموَن  َخَذ الره  |11:11|َوقالُوا اته

 |11:11|عزت والے  يںپاک ہے وہ بلکہ بندے ہ ياک ياراخت يٹااور بولے رحمن نے ب

 |11:11|ال َيسبِقوَنُه بِالَقوِل َوُهم بِأَمِرِہ َيعَملوَن 

 |11:11| يں،کے حکم پر کاربند ہوتے ہ یکرتے اور وہ اس يںاس سے سبقت نہ يںبات م

 |11:12| َيعلَُم ما َبيَن أَيديِھم َوما َخلَفُھم َوال َيشَفعوَن إاِّل لَِمِن ارَتضٰى َوُهم ِمن َخشَيتِِه ُمشفِقونَ 



جسے وہ پسند فرمائے اور  يےکرتے مگر اس کے ل يںہے اور شفاعت نہ يچھےوہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پ

 |11:12| يں،وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہ

لِميَن 
ٰ
َم ۚ َكٰذلَِك َنجِزى الّظ  |11:12|۞ َوَمن َيقُل ِمنُھم إِّنى إِٰلٌه ِمن دونِِه َفٰذلَِك َنجزيِه َجَھنه

ستمگاروں  يںہ يتےسزا د یہ يسیگے، ہم ا يںجزا د یَّللا کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم ک يںکہے کہ م یجو کوئ يںاور ان م

 |11:12|کو، 

ٰمٰوِت َواألَرَض كاَنتا َرتًقا َفَفَتقٰنُھما ۖ َوَجَعلنا ِمَن الماِء ُكله َشءءٍ   |11:12|َحىٍّ ۖ أََفال ُيؤِمنوَن  أََولَم َيَر الهذيَن َكَفروا أَنه السه

 ياتو ک یسے بنائ یپان يزکھوال اور ہم نے ہر جاندار چ يںبند تھے تو ہم نے انہ ينکہ آسمان اور زم يانہ ک يالخ يہکافروں نے  ياک

 |11:12|گے،  يںالئ يمانوہ ا

 |11:11|اًل لََعلهُھم َيھَتدوَن َوَجَعلنا فِى األَرِض َرٰوِسَى أَن َتميَد بِِھم َوَجَعلنا فيھا فِجاًجا ُسبُ 

 |11:11| يںوہ راہ پائ يںکہ کہ يںرکھ يںکشادہ راہ يںلے کر نہ کانپے اور ہم نے اس م يںہم نے لنگر ڈالے کہ انھ يںم يناور زم

ماَء َسقًفا َمحفوًظا ۖ َوُهم َعن ءاٰيتِھا ُمعِرضوَن   |11:11|َوَجَعلَنا السه

 |11:11| يںسے روگرداں ہ يوںنشان یاور وہ اس ک یگئ ینگاہ رکھ يااور ہم نے آسمان کو چھت بنا

 |11:11|َوُهَو الهذى َخلََق الهيَل َوالنهھاَر َوالشهمَس َوالَقَمَر ۖ ُكلٌّ فى َفلٍَك َيسَبحوَن 

 |11:11|رہا ہے  يرپ يںم يرےگھ يکا يکہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند ہر ا یاور وہ

 |11:11|َجَعلنا لَِبَشٍر ِمن َقبلَِك الُخلَد ۖ أََفإِ۟ين ِمته َفُھُم الٰخلِدوَن َوما 

 |11:11|گے  يںرہ يشہہم يہاگر تم انتقال فرماؤ تو  ياتو ک ینہ بنائ يشگیہم يںم يادن يےکے ل یآدم یاور ہم نے تم سے پہلے کس

 |11:11|يِر فِتَنًة ۖ َوإِلَينا ُترَجعوَن ُكلُّ َنفٍس ذائَِقُة الَموِت ۗ َوَنبلوُكم بِالشهرِّ َوالخَ 



طرف  یہ یسے جانچنے کو اور ہمار یاور بھالئ یبرائ يںآزمائش کرتے ہ یہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہار

 |11:11|لوٹ کر آنا ہے  يںتمہ

ِخذوَنَك إاِّل ُهُزًوا أَٰهَذا الهذى حٰمِن ُهم ٰكفِروَن  َوإِذا َرءاَك الهذيَن َكَفروا إِن َيته  |11:11|َيذُكُر ءالَِھَتُكم َوُهم بِِذكِر الره

اور وہ رحمن  يںوہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہ يںہ يہ ياٹھہراتے مگر ٹھٹھا ک يںنہ يںتو تمہ يںہ يکھتےد يںاور جب کافر تمہ

 |11:11| يںسے منکر ہ ياد یک یہ

 |11:11|َسأُ۟وريُكم ءاٰيتى َفال َتسَتعِجلوِن ُخلَِق اإلِنٰسُن ِمن َعَجٍل ۚ 

 |11:11|نہ کرو  یدکھاؤں گا مجھ سے جلد ياںنشان یاپن يںتمہ يںاب م يا،گ ياجلد باز بنا یآدم

 |11:12|َوَيقولوَن َمتٰى ٰهَذا الَوعُد إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن 

 |11:12|وعدہ اگر تم سچے ہو،  يہکب ہوگا  يںاور کہتے ہ

 |11:12|الهذيَن َكَفروا حيَن ال َيُكفّوَن َعن ُوجوِهِھُم الّناَر َوال َعن ُظھوِرِهم َوال ُهم ُينَصروَن لَو َيعلَُم 

مدد ہو  یسے اور نہ ان ک يٹھوںپ یگے اپنے مونہوں سے آگے اور نہ اپن يںطرح جانتے کافر اس وقت کو جب نہ روک سک یکس

|11:12| 

ها َوال ُهم ُينَظروَن َبل َتأتيِھم َبغَتًة َفَتبَھُتُھم فَ   |11:12|ال َيسَتطيعوَن َرده

 یجائے گ یمہلت د يںگے اور نہ انہ يرسکيںپھر نہ وہ اسے پھ یبے حواس کردے گ يںتو انہ یبلکہ وہ ان پر اچانک آپڑے گ

|11:12| 

 |11:11|َتھِزءوَن َولََقِد اسُتھِزَئ بُِرُسٍل ِمن َقبلَِك َفحاَق بِالهذيَن َسِخروا ِمنُھم ما كانوا بِِه َيس

 |11:11| يٹھاکو لے ب يںکرنے والوں کا ٹھٹھا انہ یتو مسخرگ ياگ ياتم سے اگلے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا ک يشکاور ب



ِھم ُمعِرضوَن  حٰمِن ۗ َبل ُهم َعن ِذكِر َربِّ  |11:11|قُل َمن َيكلَُؤُكم بِالهيِل َوالنهھاِر ِمَن الره

 |11:11| يںہ يرےسے منہ پھ ياد یکرتا ہے رحمان سے بلکہ وہ اپنے رب ک ینگہبان کون یتم فرماؤ شبانہ روز تمہار

 |11:11|أَم لَُھم ءالَِھٌة َتمَنُعُھم ِمن دونِنا ۚ ال َيسَتطيعوَن َنصَر أَنفُِسِھم َوال ُهم ِمّنا ُيصَحبوَن 

 ياری یطرف سے ان ک یبچاسکتے اور نہ ہمار يںجانوں کو نہ یہ یوہ اپن يںجو ان کو ہم سے بچاتے ہ يںان کے کچھ خدا ہ ياک

 |11:11|ہو، 

 |11:11|ا ۚ أََفُھُم الٰغلِبوَن َبل َمتهعنا ٰهُؤالِء َوءاباَءُهم َحّتٰى طاَل َعلَيِھُم الُعُمُر ۗ أََفال َيَروَن أَّنا َنأتِى األَرَض َننقُُصھا ِمن أَطرافِھ

کو اس  ينکہ ہم زم يکھتےد يںنہ ياتو ک یان پر دراز ہوئ یتک کہ زندگ يہاں يابلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتاوا د

 |11:11|غالب ہوں گے  يہ ياتو ک يںکے کناروں سے گھٹاتے آرہے ہ

عاَء إِذا ما ُينَذروَن  مُّ الدُّ  |11:11|قُل إِنهما أُنِذُرُكم بِالَوحِى ۚ َوال َيسَمُع الصُّ

 |11:11| يں،سنتے جب ڈرائے جائ يںڈراتا ہوں اور بہرے پکارنا نہ سے یتم کو صرف وح يںتم فرماؤ کہ م

تُھم َنفَحٌة ِمن َعذاِب َربَِّك لََيقولُنه ٰيَويلَنا إِّنا ُكّنا ٰظلِميَن   |11:11|َولَئِن َمسه

 |11:11|ہم ظالم تھے  يشکب یہمار یگے ہائے خراب يںہوا چھو جائے تو ضرور کہ یتمہارے رب کے عذاب ک يںاور اگر انہ

ٍة ِمن َخرَدٍل أََتينا بِ   |11:11|ھا ۗ َوَكفٰى بِنا ٰحِسبيَن َوَنَضُع الَمٰوزيَن القِسَط لَِيوِم القِٰيَمِة َفال ُتظلَُم َنفٌس َشيـًٔا ۖ َوإِن كاَن ِمثقاَل َحبه

کے دانہ کے برابر  یرائ يزچ یجان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئ یکے دن تو کس يامتگے ق يںرکھ يںترازوئ یاور ہم عدل ک

 |11:11|حساب کو،  يںہ یگے، اور ہم کاف يںہو تو ہم اسے لے آئ

قيَن   |11:12|َولََقد ءاَتينا موسٰى َوٰهروَن الفُرقاَن َوِضياًء َوِذكًرا لِلُمته

 |11:12| يحتکو نص يزگاروںاور اجاال اور پرہ ياد يصلہاور ہارون کو ف یٰ ہم نے موس يشکاور ب



ُھم بِالَغيِب َوُهم ِمَن الّساَعِة ُمشفِقوَن  الهذينَ   |11:12|َيخَشوَن َربه

 |11:12|لگا ہوا ہے،  يشہکا اند يامتق يںاور انہ يںاپنے رب سے ڈرتے ہ يکھےوہ جو بے د

 |11:12|َوٰهذا ِذكٌر ُمباَرٌك أَنَزلٰنُه ۚ أََفأَنُتم لَُه ُمنِكروَن 

 |11:12|تم اس کے منکر ہو،  ياا تو کہے برکت واال ذکر کہ ہم نے اتار يہاور 

 |11:11|۞ َولََقد ءاَتينا إِبٰرهيَم ُرشَدہُ ِمن َقبُل َوُكّنا بِِه ٰعلِميَن 

 |11:11|اور ہم اس سے خبردار تھے،  یراہ عطا کرد يکن یسے اس ک یکو پہلے ہ يمہم نے ابراہ يشکاور ب

 |11:11|الهتى أَنُتم لَھا ٰعِكفوَن إِذ قاَل أِلَبيِه َوَقوِمِه ما ٰهِذِہ التهماثيُل 

 |11:11|ہو ( يٹھےب يےپوجا کے ل)جن کے آگے تم آسن مارے  يںہ ياک يںمورت يہجب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا 

 |11:11|قالوا َوَجدنا ءاباَءنا لَھا ٰعبِديَن 

 |11:11| ياپوجا کرتے پا یبولے ہم نے اپنے دادا کو ان ک

 |11:11|أَنُتم َوءاباُؤُكم فى َضٰلٍل ُمبيٍن قاَل لََقد ُكنُتم 

 |11:11|ہو،  يںم یگمراہ یکہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھل

ِعبيَن   |11:11|قالوا أَِجئَتنا بِالَحقِّ أَم أَنَت ِمَن اللّٰ

 |11:11|ہو  يلتےکھ يونہی ياتم ہمارے پاس حق الئے ہو  يابولے ک

ُكم َربُّ السه  ِھديَن قاَل َبل َربُّ  |11:11|ٰمٰوِت َواألَرِض الهذى َفَطَرُهنه َوأَن۠ا َعلٰى ٰذلُِكم ِمَن الّشٰ



سے ہوں،  يںاس پر گواہوں م يںاور م يا،ک يداپ يںکا جس نے انہ ينکہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمان اور زم

|11:11| 

ِ أَلَكيَدنه أَصٰنَمُكم َبعَد أَن ُتَولّوا مُ   |11:11|دبِريَن َوَتاّلِله

 |11:11|دے کر  يٹھتمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پ يںقسم ہے م یاور مجھے َّللا ک

 |11:12|َفَجَعلَُھم ُجٰذًذا إاِّل َكبيًرا لَُھم لََعلهھُم إِلَيِه َيرِجعوَن 

 |11:12| يںوہ اس سے کچھ پوچھ يدکو جو ان کا سب سے بڑا تھا کہ شا يکمگر ا ياتو ان سب کو چورا کرد

لِميَن 
ٰ
ُه لَِمَن الّظ  |11:12|قالوا َمن َفَعَل ٰهذا بِـٔالَِھتِنا إِنه

 |11:12|وہ ظالم ہے،  يشکب ياکام ک يہبولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ 

 |11:12|قالوا َسِمعنا َفًتى َيذُكُرُهم ُيقاُل لَُه إِبٰرهيُم 

 |11:12| يںکہتے ہ يمبرا کہتے سنا جسے ابراہ يںجوان کو انہ يککے کچھ بولے ہم نے ا يںان م

 |11:11|قالوا َفأتوا بِِه َعلٰى أَعُيِن الّناِس لََعلهھُم َيشَھدوَن 

 |11:11| يںد یوہ گواہ يدبولے تو اسے لوگوں کے سامنے الؤ شا

 |11:11|قالوا َءأَنَت َفَعلَت ٰهذا بِـٔالَِھتِنا ٰيإِبٰرهيُم 

 |11:11| يماے ابراہ ياکام ک يہنے ہمارے خداؤں کے ساتھ تم  يابولے ک

 |11:11|قاَل َبل َفَعلَُه َكبيُرُهم ٰهذا َفسـَٔلوُهم إِن كانوا َينِطقوَن 



 |11:11|ہوگا تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں  يابلکہ ان کے اس بڑے نے ک يافرما

 
ٰ
ُكم أَنُتُم الّظ  |11:11|لِموَن َفَرَجعوا إِلٰى أَنفُِسِھم َفقالوا إِنه

 |11:11|ستمگار ہو  يںتمہ يشکطرف پلٹے اور بولے ب یک یتو اپنے ج

 |11:11|ُثمه ُنِكسوا َعلٰى ُرءوِسِھم لََقد َعلِمَت ما ٰهُؤالِء َينِطقوَن 

 |11:11| يںبولتے نہ يہخوب معلوم ہے  يںپھر اپنے سروں کے بل اوندهائے گئے کہ تمہ

ُكم قاَل أََفَتعُبدوَن ِمن دوِن  ِ ما ال َينَفُعُكم َشيـًٔا َوال َيُضرُّ  |11:11|َّللاه

 |11:11|نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے  يںکو پوجتے ہو جو نہ تمہ يسےَّللا کے سوا ا ياکہا تو ک

ِ ۖ أََفال َتعقِلوَن   |11:11|أُفٍّ لَُكم َولِما َتعُبدوَن ِمن دوِن َّللاه

 |11:11| يںعقل نہ يںتمہ ياکے سوا پوجتے ہو، تو کتف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو َّللا 

قوہُ َوانُصروا ءالَِھَتُكم إِن ُكنُتم ٰفِعليَن   |11:12|قالوا َحرِّ

 |11:12|کرنا ہے  يںمدد کروں اگر تمہ یبولے ان کو جالدو اور اپنے خداؤں ک

 |11:12|قُلنا ٰيناُر كونى َبرًدا َوَسٰلًما َعلٰى إِبٰرهيَم 

 |11:12|پر  يمابراہ یاور سالمت یاے آگ ہو جا ٹھنڈ ياہم نے فرما

 |11:12|َوأَرادوا بِِه َكيًدا َفَجَعلٰنُھُم األَخَسريَن 

 |11:12| ياکار کرد ياںسب سے بڑه کر ز يںاور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہ



يٰنُه َولوًطا إِلَى األَرِض الهتى ٰبَركنا فيھا لِلٰعلَميَن   |11:11|َوَنجه

 |11:11| یبرکت رکھ يےہم نے جہاں والوں کے ل يںطرف جس م یک يناس زم یاور ہم اسے اور لوط کو نجات بخش

 |11:11|َوَوَهبنا لَُه إِسٰحَق َوَيعقوَب نافِلًَة ۖ َوُكاّلً َجَعلنا ٰصلِحيَن 

 |11:11| يا،کا سزاوار کپوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص  يعقوباور  يااور ہم نے اسے اسحاق عطا فرما

كٰوِة ۖ َوكانو لٰوِة َوإيتاَء الزه ًة َيھدوَن بِأَمِرنا َوأَوَحينا إِلَيِھم فِعَل الَخيٰرِت َوإِقاَم الصه  |11:11|ا لَنا ٰعبِديَن َوَجَعلٰنُھم أَئِمه

م کرنے اور نماز برپا رکھنے اور اچھے کا يجیبھ یوح يںاور ہم نے انہ يںکہ ہمارے حکم سے بالتے ہ ياامام ک يںاور ہم نے انہ

 |11:11|کرتے تھے،  یبندگ یاور وہ ہمار یک ينےزکٰوة د

ُھم كانوا َقوَم َسوٍء فٰ  يٰنُه ِمَن الَقرَيِة الهتى كاَنت َتعَمُل الَخٰبئَِث ۗ إِنه  |11:11|ِسقيَن َولوًطا ءاَتيٰنُه ُحكًما َوِعلًما َوَنجه

وہ بُرے لوگ بے  يشکب یتھ یجو گندے کام کرت یسے نجات بخش یاور اسے اس بست يااور لوط کو ہم نے حکومت اور علم د

 |11:11|حکم تھے، 

لِحيَن  ُه ِمَن الّصٰ  |11:11|َوأَدَخلٰنُه فى َرحَمتِنا ۖ إِنه

 |11:11|ہے،  يںوہ ہمارے قرب خاص سزاواروں م يشکب يا،داخل ک يںرحمت م یاور ہم نے اسے اپن

يٰنُه َوأَهلَُه ِمَن الَكرِب الَعظيِم َونوًحا إِذ نادٰى ِمن   |11:11|َقبُل َفاسَتَجبنا لَُه َفَنجه

 یسخت یاور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑ یدعا قبول ک یپکارا تو ہم نے اس ک يںاور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہم

 |11:11| یسے نجات د

بوا بِـٔاٰيتِ  ُھم كانوا َقوَم َسوٍء َفأَغَرقٰنُھم أَجَمعيَن َوَنَصرٰنُه ِمَن الَقوِم الهذيَن َكذه  |11:11|نا ۚ إِنه



 يا،وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبو د يشکب يں،جھٹالئ يتيںآ یجنہوں نے ہمار یاور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد د

|11:11| 

 |11:12|الَقوِم َوُكّنا لُِحكِمِھم ٰشِھديَن َوُسلَيٰمَن إِذ َيحُكماِن فِى الَحرِث إِذ َنَفَشت فيِه َغَنُم  ۥدَ َوداو

اور  يںچھوٹ ياںبکر یکچھ لوگوں ک يںجھگڑا چکاتے تھے، جب رات کو اس م يککا ا يتیکرو جب کھ يادکو  يماناور داؤد اور سل

 |11:12|ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے، 

رنا َمَع داوَفَفھهمٰنھا ُسلَيٰمَن ۚ َوُكاّلً ءاَتينا ُحكًما َوِعلًما ۚ وَ  يَر ۚ َوُكّنا ٰفِعليَن  ۥدَ َسخه  |11:12|الِجباَل ُيَسبِّحَن َوالطه

 يحکہ تسب يےاور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرماد يااور دونوں کو حکومت اور علم عطا ک ياکو سمجھاد يمانہم نے وہ معاملہ سل

 |11:12|ہمارے کام تھے،  يہکرتے اور پرندے اور 

 |11:22|َصنَعَة لَبوٍس لَُكم لُِتحِصَنُكم ِمن َبأِسُكم ۖ َفَھل أَنُتم ٰشِكروَن َوَعلهمٰنُه 

تم شکر کروگے،  يابچائے تو ک( ہونے سے یزخم)آنچ سے  یتمہار يںکہ تمہ ياپہناوا بنانا سکھا يکاور ہم نے اسے تمہارا ا

|11:22| 

 |11:21|األَرِض الهتى ٰبَركنا فيھا ۚ َوُكّنا بُِكلِّ َشءٍء ٰعلِميَن َولُِسلَيٰمَن الّريَح عاِصَفًة َتجرى بِأَمِرِہ إِلَى 

اور ہم کو  یہم نے برکت رکھ يںطرف جس م یک يناس زم یکہ اس کے حکم سے چلت یہوا مسخر کرد يزت يےکے ل يماناور سل

 |11:21|معلوم ہے،  يزہر چ

 |11:21|دوَن ٰذلَِك ۖ َوُكّنا لَھُم ٰحفِظيَن َوِمَن الشهٰيطيِن َمن َيغوصوَن لَُه َوَيعَملوَن َعَماًل 

 |11:21|روکے ہوئے تھے  يںغوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے اور ہم انہ يےسے جو اس کے ل يںم يطانوںاور ش

ِحميَن  رُّ َوأَنَت أَرَحُم الّرٰ نَِى الضُّ ُه أَّنى َمسه  |11:21|۞ َوأَّيوَب إِذ نادٰى َربه

اور تو سب مہر والوں سے بڑه کر مہر واال ہے،  یپہنچ يفجب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکل( کرو ديا)کو  يوباور ا

|11:21| 



 |11:21| َفاسَتَجبنا لَُه َفَكَشفنا ما بِِه ِمن ُضرٍّ ۖ َوءاَتيٰنُه أَهلَُه َوِمثلَُھم َمَعُھم َرحَمًة ِمن ِعنِدنا َوِذكرٰى لِلٰعبِدينَ 

اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے  یاسے تھ يفجو تکل یتو ہم نے دور کرد یا سن لدع یتو ہم نے اس ک

 |11:21| يحتنص يےوالوں کے ل یاپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بند يےاور عطا ک یہ

بِريَن 
 |11:21|َوإِسٰمعيَل َوإِدريَس َوَذا الِكفِل ۖ ُكلٌّ ِمَن الّصٰ

 |11:21|، وہ سب صبر والے تھے (کرو ياد)اور ذوالکفل کو  يساور ادر يلاور اسماع

لِحيَن  ُھم ِمَن الّصٰ  |11:21|َوأَدَخلٰنُھم فى َرحَمتِنا ۖ إِنه

 |11:21| يں،ہ يںوہ ہمارے قرِب خاص کے سزاواروں م يشکب يا،داخل ک يںرحمت م یہم نے اپن يںاور انہ

لِميَن َوَذا الّنوِن إِذ َذَهَب ُمٰغِضًبا َفَظنه أَ 
ٰ
لُٰمِت أَن ال إِٰلَه إاِّل أَنَت ُسبٰحَنَك إِّنى ُكنُت ِمَن الّظ  |11:21|ن لَن َنقِدَر َعلَيِه َفنادٰى فِى الظُّ

 یپکارا کوئ يںم يريوںگے تو انده يںنہ کر یکہ ہم اس پر تنگ يابھرا تو گمان ک يںجب چال غصہ م( کرو ياد)اور ذوالنون، کو 

 |11:21|مجھ سے بے جا ہوا  يشکہے تجھ کو، ب یپاک يرےسوا ت يںمعبود نہ

ِجى الُمؤِمنيَن 
ُۨ
يٰنُه ِمَن الَغمِّ ۚ َوَكٰذلَِك ُن  |11:22|َفاسَتَجبنا لَُه َوَنجه

 |11:22|گے مسلمانوں کو  يںنجات د یہ يسیاور ا یاور سے غم سے نجات بخش یپکار سن ل یتو ہم نے اس ک

ُه َربِّ ال  |11:22| َتَذرنى َفرًدا َوأَنَت َخيُر الٰوِرثيَن َوَزَكِرّيا إِذ نادٰى َربه

 |11:22|نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر اور وارث  يالرب مجھے اک يرےکو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے م يااور زکر

ُھم كانوا ُيٰسِرعوَن فِى الَخيرٰ   |11:22|ِت َوَيدعوَننا َرَغًبا َوَرَهًبا ۖ َوكانوا لَنا ٰخِشعيَن َفاسَتَجبنا لَُه َوَوَهبنا لَُه َيحيٰى َوأَصلَحنا لَُه َزوَجُه ۚ إِنه

 يںوہ بھلے کاموں م يشکب یسنوار یب یب یاس ک يےاور اس کے ل ياعطا فرما يحيیٰ اور اسے  یدعا قبول ک یتو ہم نے اس ک

 |11:22| يں،اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑگڑاتے ہ يدپکارتے تھے ام يںکرتے تھے اور ہم یجلد



 |11:21|َوالهتى أَحَصَنت َفرَجھا َفَنَفخنا فيھا ِمن روِحنا َوَجَعلٰنھا َوابَنھا ءاَيًة لِلٰعلَميَن 

کو سارے  يٹےاور اسے اور اس کے ب یروح پھونک یاپن يںتو ہم نے اس م ینگاہ رکھ یپارسائ یاور اس عورت کو اس نے اپن

 |11:21| يابنا ینشان يےجہاں کے ل

ُكم َفاعُبدوِن إِنه هٰ  ًة ٰوِحَدًة َوأَن۠ا َربُّ ُتُكم أُمه  |11:21|ِذِہ أُمه

 |11:21|عبادت کرو،  يریتمہارا رب ہوں تو م يںہے اور م يند یہ يکا يند يہتمہارا  يشکب

عوا أَمَرُهم َبيَنُھم ۖ ُكلٌّ إِلَينا ٰرِجعوَن   |11:21|َوَتَقطه

 |11:21|طرف پھرنا ہے،  یسب کو ہمار يےٹکڑے ٹکڑے کرل يںاور اَوروں نے اپنے کام آپس م

لِٰحِت َوُهَو ُمؤِمٌن َفال ُكفراَن لَِسعيِِه َوإِّنا لَُه ٰكتِبوَن 
 |11:21|َفَمن َيعَمل ِمَن الّصٰ

 |11:21| يں،اور ہم اسے لکھ رہے ہ يں،نہ یبے قدر یکوشش ک یواال تو اس ک يمانتو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ا

ُھم ال َيرِجعوَن   |11:21|َوَحٰرٌم َعلٰى َقرَيٍة أَهلَكٰنھا أَنه

 |11:21| يںکہ پھر لوٹ کر آئ ياپر جسے ہم نے ہالک کرد یاور حرام ہے اس بست

 |11:21|َحّتٰى إِذا فُتَِحت َيأجوُج َوَمأجوُج َوُهم ِمن ُكلِّ َحَدٍب َينِسلوَن 

 |11:21|سے ڈهلکتے ہوں گے،  یاور وہ ہر بلند و ماجوج ياجوجگے  يںتک کہ جب کھولے جائ يہاں

 |11:21|لِميَن َواقَتَرَب الَوعُد الَحقُّ َفإِذا ِهَى ٰشِخَصٌة أَبٰصُر الهذيَن َكَفروا ٰيَويلَنا َقد ُكّنا فى َغفلٍَة ِمن ٰهذا َبل ُكّنا ظٰ 

 يںہم اس سے غفلت م يشکب یخراب یہمار کہ ہائے یکافروں ک یگ يںپھٹ کر رہ جائ يںآنکھ یسچا وعدہ تو جبھ ياآ يباور قر

 |11:21|تھے بلکہ ہم ظالم تھے 



َم أَنُتم لَھا ٰوِردوَن  ِ َحَصُب َجَھنه ُكم َوما َتعُبدوَن ِمن دوِن َّللاه  |11:22|إِنه

 |11:22|جانا،  يںاس م يںہو، تمہ يندهنتم اور جو کچھ َّللا کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ا يشکب

 |11:22|الِء ءالَِھًة ما َوَردوها ۖ َوُكلٌّ فيھا ٰخلِدوَن لَو كاَن ٰهؤُ 

 |11:22|رہنا  يںاس م يشہنہ جاتے، اور ان سب کو ہم يںخدا ہوتے جہنم م يہاگر 

 |11:122|لَُھم فيھا َزفيٌر َوُهم فيھا ال َيسَمعوَن 

 |11:122|گے  يںکچھ نہ سن يںگے اور وہ اس م ينکيںر يںوہ اس م

ا الُحسنٰى أُوٰلئَِك َعنھا ُمبَعدوَن إِنه الهذيَن   |11:121|َسَبَقت لَھُم ِمنه

 |11:121| يںکا ہوچکا وہ جنہم سے دور رکھے گئے ہ یہمارا وعدہ بھالئ يےوہ جن کے ل يشکب

 |11:121|ال َيسَمعوَن َحسيَسھا ۖ َوُهم فى َما اشَتَھت أَنفُُسُھم ٰخلِدوَن 

 |11:121|گے،  يںرہ يشہہم يںخواہشوں م یمن مانت یگے اور وہ اپن يںسن نہ( یآواز بھ یس یہلک)بھنک  یوہ اس ک

 |11:121|ال َيحُزُنُھُم الَفَزُع األَكَبُر َوَتَتلَقّٰىُھُم الَمٰلئَِكُة ٰهذا َيوُمُكُم الهذى ُكنُتم توَعدوَن 

ہے تمہارا وہ دن جس کا تم  يہکہ  گے يںکو آئ يشوائیپ یگھبراہٹ اور فرشتے ان ک یوہ سب سے بڑ ینہ ڈالے گ يںغم م يںانہ

 |11:121|سے وعدہ تھا، 

َل َخلٍق ُنعيُدہُ ۚ َوعًدا َعلَينا ۚ إِّنا ُكّنا ٰفعِ  ِجلِّ لِلُكُتِب ۚ َكما َبَدأنا أَوه ماَء َكَطىِّ السِّ  |11:121|ليَن َيوَم َنطِوى السه

گے  يںپھر کرد یہ يسےتھا و ياپہلے اسے بنا يسےہے، ج ايٹتاعمال کو لپ ٔ سجل فرشتہ نامہ يسےگے ج يٹيںجس دن ہم آسمان کو لپ

 |11:121|وعدہ ہے ہمارے ذمہ، ہم کو اس کا ضرور کرنا،  يہ



لِحوَن  كِر أَنه األَرَض َيِرُثھا ِعباِدَى الّصٰ بوِر ِمن َبعِد الذِّ  |11:121|َولََقد َكَتبنا فِى الزه

 |11:121|بندے ہوں گے  يکن يرےکے وارث م ينکہ اس زم ياکے بعد لکھ د يحتنص يںہم نے زبور م يشکاور ب

 |11:121|إِنه فى ٰهذا لََبٰلًغا لَِقوٍم ٰعبِديَن 

 |11:121|ہے عبادت والوں کو  یقرآن کاف يہ يشکب

 |11:121|َوما أَرَسلٰنَك إاِّل َرحَمًة لِلٰعلَميَن 

 |11:121| يےمگر رحمت سارے جہان کے ل يجانہ بھ يںاور ہم نے تمہ

 |11:122|قُل إِنهما يوحٰى إِلَىه أَنهما إِٰلُھُكم إِٰلٌه ٰوِحٌد ۖ َفَھل أَنُتم ُمسلِموَن 

 |11:122|تم مسلمان ہوتے ہو،  ياَّللا تو ک يکمگر ا يںہے کہ تمہارا خدا نہ یہوت یوح يہیتم فرماؤ مجھے تو 

 |11:122|ريٌب أَم َبعيٌد ما توَعدوَن َفإِن َتَولهوا َفقُل ءاَذنُتُكم َعلٰى َسواٍء ۖ َوإِن أَدرى أَقَ 

دور ہے وہ جو  ياجانوں کہ پاس ہے  ياک يںپر اور م یبرابر يا،کا اعالن کرد یلڑائ يںنے تمہ يںتو فرمادو م يريںپھر اگر وہ منہ پھ

 |11:122|جاتا ہے  ياوعدہ د يںتمہ

ُه َيعلَُم الَجھَر ِمَن الَقوِل َوَيعلَُم ما َتكُتموَن   |11:112|إِنه

 |11:112|بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو  یَّللا جانتا ہے آواز ک يشکب

 |11:111|َوإِن أَدرى لََعلهُه فِتَنٌة لَُكم َوَمٰتٌع إِلٰى حيٍن 

 |11:111|وقت تک برتوانا  يکجانچ ہو اور ا یوہ تمہار يدجانوں شا ياک يںاور م



َنا  حٰمُن الُمسَتعاُن َعلٰى ما َتِصفوَن ٰقَل َربِّ احُكم بِالَحقِّ ۗ َوَربُّ  |11:111|الره

مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے  یک یفرمادے اور ہمارے رب رحمٰن ہ يصلہرب حق ف يرےکہ اے م ینے عرض ک ینب

 |11:111|ہو، 

ُكم ۚ إِنه َزلَزلَةَ  َھا الّناُس اتهقوا َربه حيِم ٰيأَيُّ حٰمِن الره ِ الره  |11:1|الّساَعِة َشءٌء َعظيٌم  بِسِم َّللاه

 |11:1|ہے،  يزسخت چ یکا زلزلہ بڑ يامتق يشکاپنے رب سے ڈرو ب! اے لوگو

ِ َيوَم َتَروَنھا َتذَهُل ُكلُّ ُمرِضَعٍة َعّما أَرَضَعت َوَتَضُع ُكلُّ ذاِت َحمٍل َحملَھا َوَتَرى الّناَس ُسٰكرٰى َوما ُهم بِسُ  َشديٌد ٰكرٰى َوٰلِكنه َعذاَب َّللاه

|11:1| 

اور تو  یاور ہر گابھ اپنا گابھ ڈال دے گ یکو بھول جائے گ يتےاپنے دوده پ یگے ہر دوده پالنے وال يکھوجس دن تم اسے د

 |11:1|ہے،  یمار کڑ یکہ َّللا ک يہنہ ہوں گے مگر ہے  يںاور نشہ م يںہ يںنشہ م يسےگا ج يکھےلوگوں کو د

 ِ بُِع ُكله َشيٰطٍن َمريٍد َوِمَن الّناِس َمن ُيٰجِدُل فِى َّللاه  |11:1| بَِغيِر ِعلٍم َوَيته

 يںہ يتےہو ل يچھےکے پ يطانبے جانے بوجھے، اور ہر سرکش ش يںجھگڑتے ہ يںکہ َّللا کے معاملہ م يںاور کچھ لوگ وہ ہ

|11:1| 

ُه ُيِضلُُّه َوَيھديِه إِلٰى َعذاِب السه  ُه َمن َتَواّلہُ َفأَنه  |11:1|عيِر ُكتَِب َعلَيِه أَنه

راہ بتائے گا  یضرور اسے گمراہ کردے گا اور اسے عذاب دوزخ ک يہکرے گا تو  یدوست یہے کہ جو اس ک ياگ ياجس پر لکھ د

|11:1| 

َھا الّناُس إِن ُكنُتم فى َريٍب ِمَن الَبعِث َفإِّنا َخلَقٰنُكم ِمن ُتراٍب ُثمه ِمن ُنطَفٍة ُثمه ِمن َعلََقٍة ُثمه  َن لَُكم ۚ َوُنقِرُّ ٰيأَيُّ ِمن ُمضَغٍة ُمَخلهَقٍة َوَغيِر ُمَخلهَقٍة لُِنَبيِّ

ُكم ۖ َوِمنُكم َمن ُيَتَوفّٰى وَ  ِمن َبعِد  ِمنُكم َمن ُيَردُّ إِلٰى أَرَذِل الُعُمِر لَِكيال َيعلَمَ فِى األَرحاِم ما َنشاُء إِلٰى أََجٍل ُمَسّمًى ُثمه ُنخِرُجُكم ِطفاًل ُثمه لَِتبلُغوا أَُشده

ت َوَرَبت َوأَنَبَتت ِمن ُكلِّ َزوجٍ   |11:1|َبھيٍج  ِعلٍم َشيـًٔا ۚ َوَتَرى األَرَض هاِمَدًة َفإِذا أَنَزلنا َعلَيَھا الماَء اهَتزه

ے بوند س یک یسے پھر پان یمٹ ياک يداپ يںغور کرو کہ ہم نے تمہ يہکچھ شک ہو تو  يںم ينےکے دن ج يامتق يںاگر تمہ! اے لوگو

 يںظاہر فرمائ ياںنشان یاپن يےتاکہ ہم تمہارے ل یاور بے بن یسے نقشہ بن یبوٹ یپھر گوشت ک 211ف)پھٹک سے  یپھر خون ک

 یکہ تم اپن يےبچہ پھر اس ل يںنکالتے ہ يںتک پھر تمہ يعادمقرر م يکا يںجسے چاہ يںم يٹپ کے ماؤں يںاور ہم ٹھہرائے رکھتے ہ

عمر تک ڈاال جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ  ینکم يںسب م یمرجاتا ہے اور کوئ یپہلے ہ یکوئ يںکو پہنچو اور تم م یجوان



اور ہر رونق دار جوڑا  یاور ابھر آئ یاتارا تر و تازہ ہوئ یپان رپھر جب ہم نے اس پ یہوئ یمرجھائ يکھےکو د ينجانے اور تو زم

 |11:1| یاُگا الئ

َ ُهَو الَحقُّ  ُه َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر  ٰذلَِك بِأَنه َّللاه ُه ُيحِى الَموتٰى َوأَنه  |11:1|َوأَنه

 |11:1|کہ وہ سب کچھ کرسکتا ہے،  يہکہ وہ مردے ِجالئے گا اور  يہحق ہے اور  یہے کہ َّللا ہ يےاس ل يہ

َ َيبَعُث َمن فِى القُبوِر   |11:1|َوأَنه الّساَعَة ءاتَِيٌة ال َريَب فيھا َوأَنه َّللاه

 |11:1| يں،ہ يںجو قبروں م يںکہ َّللا اٹھائے گا انہ يہاور  يں،کچھ شک نہ يںاس م یآنے وال يامتکہ ق يےور اس لا

ِ بَِغيِر ِعلٍم َوال ُهًدى َوال ِكٰتٍب ُمنيٍر   |11:2|َوِمَن الّناِس َمن ُيٰجِدُل فِى َّللاه

( يرتحر)روشن نوشتہ  یاور نہ کوئ يلدل یو علم نہ کوئجھگڑتا ہے کہ نہ ت يوں يںوہ ہے کہ َّللا کے بارے م یآدم یاور کوئ

|11:2| 

نيا ِخزٌى ۖ َوُنذيقُُه َيوَم القِٰيَمِة َعذاَب الَحريِق  ِ ۖ لَُه فِى الدُّ  |11:2|ثانَِى ِعطفِِه لُِيِضله َعن َسبيِل َّللاه

کے دن ہم اسے آگ کا  يامتہے اور ق یرسوائ يںم يادن يےراہ سے بہکادے اس کے ل یگردن موڑے ہوئے تاکہ َّللا ک یحق سے اپن

 |11:2|گے  يںعذاب چکھائ

ٍم لِلَعبيِد  َ لَيَس بَِظلّٰ َمت َيداَك َوأَنه َّللاه  |11:12|ٰذلَِك بِما َقده

 |11:12|کرتا  يںاور َّللا بندوں پر ظلم نہ يجاہاتھوں نے آگے بھ يرےاس کا بدلہ ہے جو ت يہ

 َ نيا َوالءاخِ َوِمَن الّناِس َمن َيعُبُد َّللاه َرَة ۚ ٰذلَِك ُهَو  َعلٰى َحرٍف ۖ َفإِن أَصاَبُه َخيٌر اطَمأَنه بِِه ۖ َوإِن أَصاَبتُه فِتَنٌة انَقلََب َعلٰى َوجِھِه َخِسَر الدُّ

 |11:11|الُخسراُن الُمبيُن 

 یاور جب کوئ يںسے ہ ينجب تو چ یپہنچ گئ یبھالئ یکوئ يںپھر اگر انہ يںکنارہ پر کرتے ہ يکا یبندگ یَّللا ک یاور کچھ آدم

 |11:11|نقصان  يحہے صر  يہیاور آخرت دونوں کا گھاٹا  يادن( 11منہ کے بل پلٹ گئے، ف یجانچ آکر پڑ



ٰلُل الَبعيُد  ہُ َوما ال َينَفُعُه ۚ ٰذلَِك ُهَو الضه ِ ما ال َيُضرُّ  |11:11|َيدعوا ِمن دوِن َّللاه

 |11:11| ی،گمراہ یہے دور ک يہیان کا برا بھال کچھ نہ کرے جو  يںکو پوجتے ہ يسےَّللا کے سوا ا

ہُ أَقَرُب ِمن َنفِعِه ۚ لَبِئَس الَمولٰى َولَبِئَس الَعشيُر   |11:11|َيدعوا لََمن َضرُّ

 |11:11| يق،برا رف یہ ياک يشکاور ب یٰ برا مول یہ ياک يشکہے ب يادہتوقع ز یجس کے نفع سے نقصان ک يںکو پوجتے نہ يسےا

َ َيفَعُل ما ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ۚ إِنه َّللاه لِٰحِت َجّنٰ َ ُيدِخُل الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ  |11:11|ُيريُد  إِنه َّللاه

َّللا کرتا ہے جو  يشکرواں، ب يںنہر يچےجن کے ن يںباغوں م يےالئے اور بھلے کام ک يمانجو ا يںَّللا داخل کرے گا انہ يشکب

 |11:11|ہے چا

ماِء ُثمه لَيقَطع َفلَينظُ  نيا َوالءاِخَرِة َفلَيمُدد بَِسَبٍب إِلَى السه ُ فِى الدُّ  |11:11|ر َهل ُيذِهَبنه َكيُدہُ ما َيغيُظ َمن كاَن َيُظنُّ أَن لَن َينُصَرہُ َّللاه

تانے پھر اپنے  یرس يککہ اوپر کو ا يےاسے چاہ تو يںاور آخرت م يامدد نہ فرمائے گا دن یک یکرتا ہو کہ َّللا اپنے نب يالخ يہجو 

 |11:11|اسے جلن ہے  یاس بات کو جس ک ياداؤں کچھ لے گ يہکہ اس کا  يکھےدے لے پھر د یآپ کو پھانس

َ َيھدى َمن ُيريُد  ٰنٍت َوأَنه َّللاه  |11:11|َوَكٰذلَِك أَنَزلٰنُه ءاٰيٍت َبيِّ

 |11:11|ہے جسے چاہے،  يتاکہ َّللا راہ د يہاور  يتيںقرآن اتارا روشن آ يہہے کہ ہم نے  يہیاور بات 

َ َيفِصُل َبينَ  بِـٔيَن َوالنهٰصرٰى َوالَمجوَس َوالهذيَن أَشَركوا إِنه َّللاه َ َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َشھيٌد إِنه الهذيَن ءاَمنوا َوالهذيَن هادوا َوالّصٰ ُھم َيوَم القِٰيَمِة ۚ إِنه َّللاه

|11:11| 

 يصلہکے دن ف يامتق يںَّللا ان سب م يشکاور آتش پرست اور مشرک، ب یاور ستارہ پرست اور نصران يہودیمسلمان اور  يشکب

 |11:11|َّللا کے سامنے ہے،  يزہر چ يشککردے گا ب

ٰمٰوِت َوَمن فِى األَرِض َوالشهمُس َوالقَ  َ َيسُجُد لَُه َمن فِى السه وابُّ َوَكثيٌر ِمَن الّناِس ۖ َوَكثيٌر َحقه أَلَم َتَر أَنه َّللاه َمُر َوالنُّجوُم َوالِجباُل َوالشهَجُر َوالده

ُ َفما لَُه ِمن ُمكِرٍم ۚ إِنه  َ َيفَعُل ما َيشاُء ۩  َعلَيِه الَعذاُب ۗ َوَمن ُيِھِن َّللاه  |11:12|َّللاه



اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور  يںہ يںم يننوں اور زموہ جو آسما يںسجدہ کرتے ہ يےکہ َّللا کے ل يکھاتم نے نہ د ياک

واال  ينےعزت د یکرے اسے کوئ يلجن پر عذاب مقرر ہوچکا اور جسے َّللا ذل يںاور بہت وہ ہ یدرخت اور چوپائے اور بہت آدم

 |11:12| ۱( السجدة) رے،َّللا جو چاہے ک يشکب يں،نہ

ھِ  َعت لَُھم ثِياٌب ِمن ناٍر ُيَصبُّ ِمن َفوِق ُرءوِسِھُم الَحميُم ۞ ٰهذاِن َخصماِن اخَتَصموا فى َربِّ  |11:12|م ۖ َفالهذيَن َكَفروا قُطِّ

اور ان کے  يںگئے ہ( کاٹے) يونتےآگ کے کپڑے ب يےجھگڑے تو جو کافر ہوئے ان کے ل يںکہ اپنے رب م يںہ يقدو فر يہ

 |11:12|ڈاال جائے گا  یسروں پر کھولتا پان

 |11:12|بِِه ما فى ُبطونِِھم َوالُجلوُد ُيصَھُر 

 |11:12| يںکھال یہے اور ان ک يںم يٹوںجس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پ

 |11:11|َولَُھم َمٰقِمُع ِمن َحديٍد 

 |11:11| يںلوہے کے گرز ہ يےاور ان کے ل

 |11:11|لَحريِق ُكلهما أَرادوا أَن َيخُرجوا ِمنھا ِمن َغمٍّ أُعيدوا فيھا َوذوقوا َعذاَب ا

گے، اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب،  يںجائ يےلوٹا د يںم یگے اور پھر اس يںسے نکلنا چاہ يںجب گھٹن کے سبب اس م

|11:11| 

ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ُيَحلهوَن فيھا ِمن أَساوِ  لِٰحِت َجّنٰ َ ُيدِخُل الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ َر ِمن َذَهٍب َولُؤلًُؤا ۖ َولِباُسُھم فيھا َحريٌر إِنه َّللاه

|11:11| 

گے  يںپہنائے جائ يںاس م يںبہ يںنہر يچےجن کے ن يںبہشتوں م يےالئے اور اچھے کام ک يمانجو ا يںَّللا داخل کرے گا انہ يشکب

 |11:11|ہے  يشمپوشاک ر یاور وہاں ان ک یسونے کے کنگن اور موت

يِِّب ِمَن الَقوِل َوُهدوا إِلٰى ِصٰرِط الَحميِد َوُهدوا إِلَى   |11:11|الطه

 |11:11| یگئ یراہ بتائ یسراہے ک يوںاور سب خوب یگئ یک يتہدا یبات ک يزہپاک يںاور انہ



ِ َوالَمسِجِد الَحراِم الهذى َجَعلٰنُه لِلّناِس َسواًء  الٰعِكُف فيِه َوالباِد ۚ َوَمن ُيِرد فيِه بِإِلحاٍد بُِظلٍم ُنِذقُه ِمن إِنه الهذيَن َكَفروا َوَيُصّدوَن َعن َسبيِل َّللاه

 |11:11|َعذاٍب أَليٍم 

 يامقرر ک يےمسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے ل یراہ اور اس ادب وال یَّللا ک يںاور روکتے ہ ياوہ جنہوں نے کفر ک يشکب

کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے  يادتیز یکس يںکا، اور جو اس م يسیسا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پرد يکا يںکہ اس م

 |11:11|گے  يںدردناک عذاب چکھائ

ِع ال كه أنا إِلِبٰرهيَم َمكاَن الَبيِت أَن ال ُتشِرك بى َشيـًٔا َوَطھِّر َبيتَِى لِلّطائِفيَن َوالقائِميَن َوالرُّ جوِد َوإِذ َبوه  |11:11|سُّ

گھر ستھرا رکھ  يرانہ کر اور م يکشر یکوئ يراکہ م يااور حکم د يابتاد يکگھر کا ٹھکانا ٹھکو اس  يماور جب کہ ہم نے ابراہ

 |11:11| يےطواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے ل

ن فِى الّناِس بِالَحجِّ َيأتوَك ِرجااًل َوَعلٰى ُكلِّ ضاِمٍر َيأتيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعميٍق   |11:11|َوأَذِّ

 يںہ یراہ سے آت یپر کہ ہر دور ک یاونٹن یاور ہر دبل يادہپاس حاضر ہوں گے پ يرےعام ندا کردے وہ ت یحج ک يںور لوگوں ما

|11:11| 

ِ فى أَّياٍم َمعلوٰمٍت َعلٰى ما َرَزَقُھم ِمن َبھيَمِة األَنٰعِم ۖ َفُكلوا مِ   |11:12|ُموا البائَِس الَفقيَر نھا َوأَطعِ لَِيشَھدوا َمٰنفَِع لَُھم َوَيذُكُروا اسَم َّللاه

سے خود  يںبے زبان چوپائے تو ان م ید یروز يںاس پر کہ انہ يںجانے ہوئے دنوں م يںاور َّللا کا نام ل يںتاکہ وہ اپنا فائدہ پائ

 |11:12|زدہ محتاج کو کھالؤ  يبتکھاؤ اور مص

فوا  وه  |11:12|بِالَبيِت الَعتيِق ُثمه لَيقضوا َتَفَثُھم َوليوفوا ُنذوَرُهم َولَيطه

 |11:12| يںاور اس آزاد گھر کا طواف کر يںکر یپور يںمنت یاور اپن يںاتار يلکچ يلپھر اپنا م

ِه ۗ َوأُِحلهت لَُكُم األَنٰعُم إاِّل ما ُيتلٰى َعلَيُكم ِ َفُھَو َخيٌر لَُه ِعنَد َربِّ م ُحُرٰمِت َّللاه جَس ِمَن األَوٰثِن َواجَتنِبوا َقوَل الّزوِر  َفاجَتنُِبوا ا ٰۖذلَِك َوَمن ُيَعظِّ لرِّ

|11:12| 

حالل  يےبھال ہے، اور تمہارے ل يہاںاس کے رب کے  يےکرے تو وہ اس کے ل يمتعظ یحرمتوں ک یہے اور جو َّللا ک يہبات 

بات  یاور بچو جھوٹسے  یگندگ یہے تو دور ہو بتوں ک یجات یممانعت تم پر پڑه یگئے بے زبان چوپائے سوا ان کے جن ک يےک

 |11:12|سے، 



يُر أَو َتھو ماِء َفَتخَطفُُه الطه ِ َفَكأَنهما َخره ِمَن السه ِ َغيَر ُمشِركيَن بِِه ۚ َوَمن ُيشِرك بِاّلِله  |11:11|ى بِِه الّريُح فى َمكاٍن َسحيٍق ُحَنفاَء ّلِِله

گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک  ياکرے وہ گو يکشر کو نہ کرو، اور جو َّللا کا یکس یَّللا کے ہوکر کہ اس کا ساجھ يکا

 |11:11|ہے  ينکتیدور جگہ پھ یہوا اسے کس يا يںلے جاتے ہ

ِ َفإِنهھا ِمن َتقَوى القُلوِب  م َشٰعئَِر َّللاه  |11:11|ٰذلَِك َوَمن ُيَعظِّ

 |11:11|سے ہے  يزگاریپرہ یدلوں ک يہکرے تو  يمتعظ یہے، اور جو َّللا کے نشانوں ک يہبات 

ى ُثمه َمِحلُّھا إِلَى الَبيِت الَعتيِق   |11:11|لَُكم فيھا َمٰنفُِع إِلٰى أََجٍل ُمَسّمً

 |11:11|تک پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک  يعادمقررہ م يکا يںفائدے ہ يںم يوںچوپا يےتمہارے ل

 ِ ٍة َجَعلنا َمنَسًكا لَِيذُكُروا اسَم َّللاه ِر الُمخبِتيَن َولُِكلِّ أُمه  |11:11| َعلٰى ما َرَزَقھُم ِمن َبھيَمِة األَنٰعِم ۗ َفإِٰلُھُكم إِٰلٌه ٰوِحٌد َفلَُه أَسلِموا ۗ َوَبشِّ

پر تو تمہارا معبود  يوںہوئے بے زبان چوپا يےاس کے د يںکہ َّللا کا نام ل یمقرر فرمائ یقربان يکہم نے ا يےاور ہر امت کے ل

 |11:11|سنادو ان تواضع والوں کو،  یکے حضور گردن رکھو اور اے محبوب خوش یمعبود ہے تو اس يکا

لٰوِة َوِمّما َرَزقٰنُھم ُين بِريَن َعلٰى ما أَصاَبُھم َوالُمقيِمى الصه
ُ َوِجلَت قُلوُبُھم َوالّصٰ  |11:11|فِقوَن الهذيَن إِذا ُذِكَر َّللاه

اور جو افتاد پڑے اس کے سنے والے اور نماز برپا رکھنے والے اور  يںکہ جب َّللا کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہ

 |11:11| يںسے خرچ کرتے ہ يےہمارے د

ِ َعلَيھا َصوافه ۖ َفإِذا َوَجَبت جُ  ِ لَُكم فيھا َخيٌر ۖ َفاذُكُروا اسَم َّللاه القانَِع َوالُمعَتره ۚ نوُبھا َفُكلوا ِمنھا َوأَطِعُموا َوالُبدَن َجَعلٰنھا لَُكم ِمن َشٰعئِِر َّللاه

رٰنھا لَُكم لََعلهُكم َتشُكروَن   |11:11|َكٰذلَِك َسخه

ہے  یبھالئ يںان م يےتمہارے ل يےسے ک يوںنشان یَّللا ک يےدار جانور اور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے ل يلکے ڈ یاور قربان

سے خود کھاؤ اور صبر  يںتو ان م يںگرجائ يںکروٹ یپاؤں سے کھڑے پھر جب ان ک ينپاؤں بندهے ت يکتو ان پر َّللا کا نام لو ا

 |11:11|کہ تم احسان مانو،  يادے د يںان کو تمہارے بس م يونہیوالے کو کھالؤ، ہم نے  گنےمان يکوالے اور بھ يٹھنےسے ب

َ لُحوُمھا َوال ِدماُؤها َوٰلِكن َينالُُه التهقوٰى ِمنكُ  َ َعلٰى ما َهدٰىُكم ۗ َوَبشِِّر الُمحِسنيَن لَن َيناَل َّللاه َرها لَُكم لُِتَكبُِّروا َّللاه  |11:11|م ۚ َكٰذلَِك َسخه



ان کو تمہارے  يونہیہے  یہوت ياباس تک بار يزگاریپرہ ینہ ان کے خون ہاں تمہار يںَّللا کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہ

 |11:11|والوں کو  يکیسناؤ ن یخوشخبر! اور اے محبوب ی،فرمائ يتبولو اس پر کہ تم کو ہدا یبڑائ یکہ تم َّللا ک ياکرد يںپس م

َ ال ُيِحبُّ ُكله َخّواٍن َكفوٍر  َ ُيٰدفُِع َعِن الهذيَن ءاَمنوا ۗ إِنه َّللاه  |11:12|۞ إِنه َّللاه

 |11:12|ڑے دغا باز ناشکرے کو رکھتا ہر ب يںَّللا دوست نہ يشکب یٹالتا ہے، مسلمانوں ک يںَّللا بالئ يشکب

َ َعلٰى َنصِرِهم لََقديٌر  ُھم ُظلِموا ۚ َوإِنه َّللاه  |11:12|أُِذَن لِلهذيَن ُيٰقَتلوَن بِأَنه

مدد کرنے پر ضرور  یَّللا ان ک يشکاس بناء پر کہ ان پر ظلم ہوا اور ب يںجن سے کافر لڑتے ہ يںانہ یعطا ہوئ( اجازت) یپروانگ

 |11:12|قادر ہے، 

ِ الّناَس َبعَضُھم بِبَ  ُ ۗ َولَوال َدفُع َّللاه َنا َّللاه َمت َصٰوِمُع َوبَِيٌع َوَصلَٰوٌت َوَمٰسِجُد ُيذَكُر الهذيَن أُخِرجوا ِمن ِدٰيِرِهم بَِغيِر َحقٍّ إاِّل أَن َيقولوا َربُّ عٍض لَُھدِّ

ُ َمن  ِ َكثيًرا ۗ َولََينُصَرنه َّللاه َ لََقِوىٌّ َعزيٌز  َينُصُرہُ فيَھا اسُم َّللاه  |11:12|ۚۗ إِنه َّللاه

کو  يکا يںم يوںبات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب َّللا ہے اور َّللا اگر آدم یوہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتن

جاتا  يا کا بکثرت نام لَّللا يںجن م يںاور مسجد يسےاور گرجا اور کل يںخانقاہ يںجات یدوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈهاد

ضرور َّللا قدرت واال غالب ہے،  يشکمدد کرے گا ب یک ينجو اس کے د یفرمائے گا اس ک ددَّللا ضرور م يشکہے، اور ب

|11:12| 

كٰوَة َوأََمروا بِالَمعروِف َوَنَھوا َعِن المُ  لٰوَة َوءاَتُوا الزه ُھم فِى األَرِض أَقاُموا الصه ّنٰ ِ ٰعقَِبُة األُموِر الهذيَن إِن َمكه  |11:11|نَكِر ۗ َوّلِِله

اور َّللا  يںسے روک یاور برائ يںکا حکم کر یاور زکٰوة اور بھالئ يںتو نماز برپا رکھ يںقابو د يںم ينزم يںوہ لوگ کہ اگر ہم انہ

 |11:11|سب کاموں کا انجام،  يےکے ل یہ

َبت َقبلَُھم َقوُم نوٍح وَ  بوَك َفَقد َكذه  |11:11|عاٌد َوَثموُد َوإِن ُيَكذِّ

 |11:11|قوم اور عاد اور ثمود  یہے نوح ک یان سے پہلے جھٹال چک يشکتو ب يںکرتے ہ يبتکذ یتمہار يہاور اگر 

 |11:11|َوَقوُم إِبٰرهيَم َوَقوُم لوٍط 



 |11:11|قوم،  یقوم اور لوط ک یک يماور ابراہ

َب موسٰى َفأَملَيُت   |11:11|لِلٰكفِريَن ُثمه أََخذُتُھم ۖ َفَكيَف كاَن َنكيِر َوأَصٰحُب َمدَيَن ۖ َوُكذِّ

 |11:11|عذاب  يراہوا م يساپکڑا تو ک يںپھر انہ ید يلنے کافرو ں کو ڈه يںتو م یہوئ يبتکذ یک یٰ والے اور موس يناور مد

لٍَة َوَقصٍر َمشيٍد َفَكأَيِّن ِمن َقرَيٍة أَهلَكٰنھا َوِهَى ظالَِمٌة َفِھَى خاِوَيٌة َعلٰى ُعروِشھا َوبِ   |11:11|ئٍر ُمَعطه

اور کتنے  يںہ یپڑ( یگر) یچھتوں پر ڈہ یتو اب وہ اپن يںکہ وہ ستمگار تھ( يںہالک کرد) يںہم نے کھپاد ياںبست یہ یاور کتن

 |11:11|ہوئے  يےپڑے اور کتنے محل گچ ک يکارب يںکنو

دوِر أََفلَم َيسيروا فِى األَرِض َفَتكوَن لَُھم قُلوٌب َيعقِ  لوَن بِھا أَو ءاذاٌن َيسَمعوَن بِھا ۖ َفإِنهھا ال َتعَمى األَبٰصُر َوٰلِكن َتعَمى القُلوُب الهتى فِى الصُّ

|11:11| 

بلکہ وہ  يںہوت يںنہ یانده يںکہ آنکھ يہتو  يںکان ہوں جن سے سن يا يںنہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھ يںم ينزم ياتو ک

 |11:11| يں،ہ يںں م ينوجو س يںدل اندهے ہوتے ہ

ُ َوعَدہُ ۚ َوإِنه َيوًما ِعنَد َربَِّك َكأَلِف َسَنٍة ِمّما َتُعّدوَن   |11:11|َوَيسَتعِجلوَنَك بِالَعذاِب َولَن ُيخلَِف َّللاه

 يکا يہاںب کے تمہارے ر يشکاور َّللا ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا اور ب يںکرتے ہ یجلد يںتم سے عذاب مانگنے م يہاور 

 |11:11|ہزار برس  يںم یگنت یتم لوگوں ک يسےہے ج يسادن ا

 |11:12|َوَكأَيِّن ِمن َقرَيٍة أَملَيُت لَھا َوِهَى ظالَِمٌة ُثمه أََخذُتھا َوإِلَىه الَمصيُر 

طرف پلٹ کر آتا  یہ يریم پکڑا اور يںنے انہ يںپھر م يںاس حال پر کہ وہ ستمگار تھ ید يلکہ ہم نے ان کو ڈه ياںبست یاور کتن

 |11:12|ہے 

َھا الّناُس إِنهما أَن۠ا لَُكم َنذيٌر ُمبيٌن   |11:12|قُل ٰيأَيُّ

 |11:12|ڈر سنانے واال ہوں،  يحصر يےتمہارے ل يہیتو  يںم! تم فرمادو کہ اے لوگو



لِٰحِت لَھُم َمغفَِرةٌ َوِرزٌق َكريٌم   |11:12|َفالهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

 |11:12| یروز یبخشش ہے اور عزت ک يےان کے ل يےالئے اور اچھے کام ک يمانتو جو ا

 |11:11|َوالهذيَن َسَعوا فى ءاٰيتِنا ُمٰعِجزيَن أُوٰلئَِك أَصٰحُب الَجحيِم 

 |11:11| يں،ہ یکے ارادہ سے وہ جہنم يتہار ج يںم يتوںآ یہمار يںاور وہ جو کوشش کرتے ہ

ُ ما ُيلقِى الشهيٰطُن َوما أَرَسلنا ِمن  تِِه َفَينَسُخ َّللاه ُ َعليٌم َحكيٌم َقبلَِك ِمن َرسوٍل َوال َنبِىٍّ إاِّل إِذا َتَمّنٰى أَلَقى الشهيٰطُن فى أُمنِيه ُ ءاٰيتِِه ۗ َوَّللاه ُثمه ُيحِكُم َّللاه

|11:11| 

نے ان کے  يطانرا ہے کہ جب انہوں نے پڑها تو شواقعہ گز يہ یسب پر کبھ يجےبھ ینب يااور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول 

 يتاکرد یپک يتيںآ یکے ڈالے ہوئے کو پھر َّللا اپن يطانہے َّللا اس ش يتاتو مٹا د ياطرف سے مالد یلوگوں پر کچھ اپن يںپڑهنے م

 |11:11|ہے،  ہے اور َّللا علم و حکمت واال

لِميَن لَفى ِشقاٍق َبعيٍد لَِيجَعَل ما ُيلقِى الشهيٰطُن فِتَنًة لِلهذيَن فى قُ 
ٰ
 |11:11|لوبِِھم َمَرٌض َوالقاِسَيِة قُلوُبُھم ۗ َوإِنه الّظ

 يشکاور ب يںہے اور جن کے دل سخت ہ يماریب يںجن کے دلوں م يےکے ڈالے ہوئے کو فتنہ کردے ان کے ل يطانتاکہ ش

 |11:11| يں،جھگڑالو ہ( پرلے درجے کے)ستمگار ُدهرکے 

َ لَھاِد الهذيَن ءامَ َولَِيعلََم الهذ َك َفُيؤِمنوا بِِه َفُتخبَِت لَُه قُلوُبُھم ۗ َوإِنه َّللاه ُه الَحقُّ ِمن َربِّ  |11:11|نوا إِلٰى ِصٰرٍط ُمسَتقيٍم يَن أوُتوا الِعلَم أَنه

اس  يںتو جھک جائ يںالئ يمانوہ جن کو علم مال ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ا يںکہ جان ل يےاور اس ل

 |11:11|راہ چالنے واال ہے،  يدهیوالوں کو س يمانَّللا ا يشکان کے دل، اور ب يےکے ل

 |11:11|َوال َيزاُل الهذيَن َكَفروا فى ِمرَيٍة ِمنُه َحّتٰى َتأتَِيُھُم الّساَعُة َبغَتًة أَو َيأتَِيُھم َعذاُب َيوٍم َعقيٍم 

دن کا عذاب آئے جس کا پھل  يسےان پر ا ياآجائے اچانک  يامتتک کہ ان پر ق يہاںگے  يںرہ يںشک م يشہاور کافر اس سے ہم

 |11:11|کچھ اچھا نہ ہو  يےان کے ل

ِت النهعيِم  لِٰحِت فى َجّنٰ ِ َيحُكُم َبيَنُھم ۚ َفالهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ  |11:11|الُملُك َيوَمئٍِذ ّلِِله



 يں،ہ يںکے باغوں م ينوہ چ يےالئے اور اچھے کام ک يمانکردے گا، تو جو ا يصلہف يںوہ ان مہے،  یک یاس دن َّللا ہ یبادشاہ

|11:11| 

بوا بِـٔاٰيتِنا َفأُوٰلئَِك لَُھم َعذاٌب ُمھيٌن   |11:11|َوالهذيَن َكَفروا َوَكذه

 |11:11|ذلت کا عذاب ہے،  يےان کے ل يںجھٹالئ يتيںآ یاور ہمار يااور جنہوں نے کفر ک

َ لَُھَو خَ وَ  ُ ِرزًقا َحَسًنا ۚ َوإِنه َّللاه ُھُم َّللاه ِ ُثمه قُتِلوا أَو ماتوا لََيرُزَقنه ِزقيَن الهذيَن هاَجروا فى َسبيِل َّللاه  |11:12|يُر الّرٰ

اور  دے گا یروز یاچھ يںمرگئے توَّللا ضرور انہ يااپنے گھر بار چھوڑے پھر مارے گئے  يںراہ م یاور وہ جنہوں نے َّللا ک

 |11:12|سب سے بہتر ہے،  یروز یَّللا ک يشکب

َ لََعليٌم َحليٌم  ُھم ُمدَخاًل َيرَضوَنُه ۗ َوإِنه َّللاه  |11:12|لَُيدِخلَنه

 |11:12|َّللا علم اور حلم واال ہے،  يشکگے اور ب يںجگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کر يسیا يںضرور انہ

َ لََعفُوٌّ َغفوٌر ۞ ٰذلَِك َوَمن عاَقَب بِِمثِل ما  ُ ۗ إِنه َّللاه  |11:12|عوقَِب بِِه ُثمه ُبِغَى َعلَيِه لََينُصَرنهُه َّللاه

 يشکمدد فرمائے گا ب یَّللا اس ک يشکجائے تو ب یک يادتیپھر اس پر ز یتھ یگئ یپہنچائ يفتکل يسیہے اور جو بدلہ لے ج يہبات 

 |11:12|َّللا معاف کرنے واال بخشنے واال ہے، 

َ َسميٌع َبصيٌر ذٰ  َ يولُِج الهيَل فِى النهھاِر َويولُِج النهھاَر فِى الهيِل َوأَنه َّللاه  |11:11|لَِك بِأَنه َّللاه

 يکھتاکہ َّللا سنتا د يےاور اس ل يںاور دن کو التا ہے رات کے حصہ م يںرات کو ڈالتا ہے دن کے حصہ م یٰ کہ َّللا تعال يےاس ل يہ

 |11:11|ہے، 

َ ُهَو الَعلِىُّ الَكبيُر  ٰذلِكَ  َ ُهَو الَحقُّ َوأَنه ما َيدعوَن ِمن دونِِه ُهَو الٰبِطُل َوأَنه َّللاه  |11:11|بِأَنه َّللاه

واال ہے،  یبڑائ یبلند یکہ َّللا ہ يےباطل ہے اور اس ل یوہ يںحق ہے اور اس کے سوا جسے پوجتے ہ یکہ َّللا ہ يےاس ل يہ

|11:11| 



َ لَطيٌف َخبيٌر  أَلَم َتَر أَنه  ًة ۗ إِنه َّللاه ماِء ماًء َفُتصبُِح األَرُض ُمخَضره َ أَنَزَل ِمَن السه  |11:11|َّللاه

 |11:11|َّللا پاک خبردار ہے،  يشکب ی،ہوگئ يالیہر يناتارا تو صبح کو زم یکہ َّللا نے آسمان سے پان يکھاتو نے نہ د ياک

ٰمٰوِت َوما فِى  َ لَُھَو الَغنِىُّ الَحميُد لَُه ما فِى السه  |11:11|األَرِض ۗ َوإِنه َّللاه

سراہا ہے،  يوںسب خوب يازبے ن یَّللا ہ يشکہے، اور ب يںم ينہے اور جو کچھ زم يںکا مال ہے جو کچھ آسمانوں م یاس

|11:11| 

َر لَُكم ما فِى األَرِض َوالفُلَك َتجرى فِى الَبحِر بِ  َ َسخه َ بِالّناِس لََرءوٌف أَلَم َتَر أَنه َّللاه ماَء أَن َتَقَع َعلَى األَرِض إاِّل بِإِذنِِه ۗ إِنه َّللاه أَمِرِہ َوُيمِسُك السه

 |11:11|َرحيٌم 

ہے  یاس کے حکم سے چلت يںم ياکہ در یہے اور کشت يںم ينجو کچھ زم ياکرد يںکہ َّللا نے تمہارے بس م يکھاتو نے نہ د ياک

مہر واال مہربان ہے  یپر بڑ يوںَّللا آدم يشکپر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، ب يناور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو کہ زم

|11:11| 

 |11:11|َوُهَو الهذى أَحياُكم ُثمه ُيميُتُكم ُثمه ُيحييُكم ۗ إِنه اإلِنٰسَن لََكفوٌر 

 |11:11|بڑا ناشکرا ہے  یآدم يشکِجالئے گا ب يںمارے گا پھر تمہ ںياور پھر تمہ يازندہ ک يںہے جس نے تمہ یاور وہ

ٍة َجَعلنا َمنَسًكا ُهم ناِسكوہُ ۖ َفال ُيٰنِزُعنهَك فِى األَمِر ۚ َوادُع إِلٰى َربَِّك ۖ إِنهَك لََعلٰى ُهًدى  |11:11|ُمسَتقيٍم  لُِكلِّ أُمه

اور اپنے  يںجھگڑا نہ کر يںپر چلے تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ م کہ وہ ان يےہم نے عبادت کے قاعدے بناد يےہر امت کے ل

 |11:11|راہ پر ہو،  يدهیتم س يشکطرف بالؤ ب یرب ک

ُ أَعلَُم بِما َتعَملوَن   |11:12|َوإِن ٰجَدلوَك َفقُِل َّللاه

 |11:12|( کرتوت یتمہار)تو فرمادو کہ َّللا خوب جانتا ہے تمہارے کوتک  يںاور اگر وہ تم سے جھگڑ

ُ َيحُكُم َبيَنُكم َيوَم القِٰيَمِة فيما ُكنُتم فيِه َتخَتلِفوَن   |11:12|َّللاه



 |11:12|اختالف کرتے ہو  يںکے دن جس بات م يامتکردے گا ق يصلہَّللا تم پر ف

ماِء َواألَرِض ۗ إِنه ٰذلَِك فى ِكٰتٍب ۚ إِ  َ َيعلَُم ما فِى السه ِ َيسيٌر أَلَم َتعلَم أَنه َّللاه  |11:12|نه ٰذلَِك َعلَى َّللاه

َّللا پر آسان ہے  يہ يشکہے ب يںکتاب م يکسب ا يہ يشکہے، ب يںم ينتو نے نہ جانا کہ َّللا جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زم ياک

|11:12| 

ل بِِه ُسلٰطًنا َوما لَيَس لَُھم بِِه ِعلٌم ۗ  ِ ما لَم ُيَنزِّ لِميَن ِمن َنصيٍر َوَيعُبدوَن ِمن دوِن َّللاه
ٰ
 |11:11|َوما لِلّظ

اور  يںکچھ علم نہ يںکو جن کا خود انہ يسوںاور ا یسند اس نے نہ اتار یکوئ یجن ک يںکو پوجتے ہ يسوںاور َّللا کے سوا ا

 |11:11| يںمددگار نہ یستمگاروں کا کوئ

ٰنٍت َتعِرُف فى ُوجوِہ الهذيَن كَ  ُئُكم بَِشرٍّ ِمن ٰذلُِكُم ۗ َوإِذا ُتتلٰى َعلَيِھم ءاٰيُتنا َبيِّ َفُروا الُمنَكَر ۖ َيكادوَن َيسطوَن بِالهذيَن َيتلوَن َعلَيِھم ءاٰيتِنا ۗ قُل أََفأَُنبِّ

ُ الهذيَن َكَفروا ۖ َوبِئَس الَمصيُر  :11|الّناُر َوَعَدَها َّللاه 7 2 | 

ہے  يبقر يا،گے جنہوں نے کفر ک يکھوکے آثار د تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے يںجائ یپڑه يتيںروشن آ یاور جب ان پر ہمار

بدتر ہے وہ  یبتادوں جو تمہارے اس حال سے بھ يںتمہ يںم ياتم فرمادو ک يں،ان پر پڑهتے ہ يتيںآ یان کو جو ہمار يںکہ لپٹ پڑ

 |11:11|جگہ،  یپلٹنے ک یبر یہ ياا ہے کافروں کو، اور کيآگ ہے، َّللا نے اس کا وعدہ د

َھا  ِ لَن َيخلُقوا ُذباًبا َولَِو اجَتَمعوا لَُه ۖ ٰيأَيُّ باُب َشيـًٔا ال َيسَتنقِذوہُ  الّناُس ُضِرَب َمَثٌل َفاسَتِمعوا لَُه ۚ إِنه الهذيَن َتدعوَن ِمن دوِن َّللاه َوإِن َيسلُبُھُم الذُّ

 |11:11|ِمنُه ۚ َضُعَف الّطالُِب َوالَمطلوُب 

گے  يںنہ بناسک یمکھ يکَّللا کے سوا تم پوجتے ہو ا يںاسے کان لگا کر سنو وہ جنہہے  یجات یکہاوت فرمائ يکا! اے لوگو

کتنا کمزور چاہنے  يںکرلے جائے تو اس سے چھڑا نہ سک ينان سے کچھ چھ یاور اگر مکھ يںاگرچہ سب اس پر اکٹھے ہوجائ

 |11:11|واال اور وہ جس کو چاہا 

 َ َ َحقه َقدِرِہ ۗ إِنه َّللاه  |11:11| لََقِوىٌّ َعزيٌز ما َقَدُروا َّللاه

 |11:11|َّللا قوت واال غالب ہے،  يشکب یتھ يےچاہ يسیج یقدر نہ جان یَّللا ک

َ َسميٌع َبصيٌر  ُ َيصَطفى ِمَن الَمٰلئَِكِة ُرُساًل َوِمَن الّناِس ۚ إِنه َّللاه  |11:11|َّللاه



 |11:11|ہے،  يکھتا سنتا دَّللا يشکسے ب يںم يوںسے رسول اور آدم يںہے فرشتوں م يتاَّللا چن ل

ِ ُترَجُع األُموُر   |11:11|َيعلَُم ما َبيَن أَيديِھم َوما َخلَفُھم ۗ َوإِلَى َّللاه

 |11:11|طرف ہے،  یرجوع َّللا ک یہے اور سب کاموں ک يچھےجانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پ

َھا الهذيَن ءاَمُنوا ارَكعوا َواسُجدوا  ُكم َوافَعلُوا الَخيَر لََعلهُكم ُتفلِحوَن ۩ ٰيأَيُّ  |11:11|َواعُبدوا َربه

( السجدة)چھٹکارا ہو،  يںپر کہ تمہ يدکرو اور بھلے کام کرو اس ام یبندگ یرکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب ک! والو يماناے ا

 |11:11| ،ؑ  یعندالشافع

ِ َحقه ِجھاِدِہ ۚ ُهَو اجَتبىٰ  لَِيكوَن  ُكم َوما َجَعَل َعلَيُكم فِى الّديِن ِمن َحَرٍج ۚ ِملهَة أَبيُكم إِبٰرهيَم ۚ ُهَو َسّمٰىُكُم الُمسلِميَن ِمن َقبُل َوفى ٰهذاَوٰجِھدوا فِى َّللاه

 ِ كٰوَة َواعَتِصموا بِاّلِله لٰوَة َوءاُتوا الزه سوُل َشھيًدا َعلَيُكم َوَتكونوا ُشَھداَء َعلَى الّناِس ۚ َفأَقيُموا الصه  ُهَو َمولٰىُكم ۖ َفنِعَم الَمولٰى َونِعَم النهصيُر الره

|11:12| 

تمہارے  ینہ رکھ یکچھ تنگ يںم يناور تم پر د ياپسند ک يںحق ہے جہاد کرنے کا اس نے تمہ يساجہاد کرو ج يںراہ م یاور َّللا ک

تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو اور تم  يںس قرآن ماور ا يںکتابوں م یَّللا نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگل ينکا د يمباپ ابراہ

 یٰ اچھا مول یہ ياہے تو ک یٰ مضبوط تھام لو وہ تمہارا مول یرس یدو تو نماز برپا رکھو اور زکٰوة دو اور َّللا ک گواہی اور لوگوں پر

 |11:12|اچھا مددگار،  یہ يااور ک

حيِم َقد أَفلََح ال حٰمِن الره ِ الره  |11:1|ُمؤِمنوَن بِسِم َّللاه

 |11:1|والے  يمانمراد کو پہنچے ا يشکب

 |11:1|الهذيَن ُهم فى َصالتِِھم ٰخِشعوَن 

 |11:1| يںگڑگڑاتے ہ يںنماز م یجو اپن

 |11:1|َوالهذيَن ُهم َعِن اللهغِو ُمعِرضوَن 

 |11:1|کرتے  يںطرف التفات نہ یبات ک يہودہب یاور وہ جو کس



كٰوِة ٰفِعلوَن َوالهذيَن ُهم   |11:1|لِلزه

 |11:1| يںکا کام کرتے ہ ينےاور وہ کہ زکٰوة د

 |11:1|َوالهذيَن ُهم لِفُروِجِھم ٰحفِظوَن 

 |11:1| يں،حفاظت کرتے ہ یشرمگاہوں ک یاور وہ جو اپن

ُھم َغيُر َملوميَن   |11:1|إاِّل َعلٰى أَزٰوِجِھم أَو ما َملََكت أَيٰمُنُھم َفإِنه

 |11:1| يںمالمت نہ یکہ ان پر کوئ يںِملک ہ یپر جو ان کے ہاتھ ک يوںباند یشرع يا يبيوںب یمگر اپن

 |11:1|َفَمِن ابَتغٰى َوراَء ٰذلَِك َفأُوٰلئَِك ُهُم العادوَن 

 |11:1| يںحد سے بڑهنے والے ہ یتو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہ

 |11:2| َوالهذيَن ُهم أِلَٰمٰنتِِھم َوَعھِدِهم ٰرعونَ 

 |11:2| يںکرتے ہ يترعا یامانتوں اور اپنے عہد ک یاور وہ جو اپن

 |11:2|َوالهذيَن ُهم َعلٰى َصلَٰوتِِھم ُيحافِظوَن 

 |11:2| يںکرتے ہ ینگہبان ینمازوں ک یاور وہ جو اپن

 |11:12|أُوٰلئَِك ُهُم الٰوِرثوَن 

 |11:12| يں،لوگ وارث ہ يہی

 |11:11|الفِرَدوَس ُهم فيھا ٰخلِدوَن الهذيَن َيِرثوَن 



 |11:11|گے،  يںرہ يشہہم يںگے، وہ اس م يںپائ يراثم یکہ فردوس ک

 |11:11|َولََقد َخلَقَنا اإلِنٰسَن ِمن ُسٰللٍَة ِمن طيٍن 

 |11:11| يا،سے بنا یمٹ( یانتخاب ک) یہوئ یکو چن یہم نے آدم يشکاور ب

 |11:11|كيٍن ُثمه َجَعلٰنُه ُنطَفًة فى َقراٍر مَ 

 |11:11| يںمضبوط ٹھہراؤ م يکا يابوند ک یک یپھر اسے پان

ُ أَحَسُن الٰخلِقُثمه َخلَقَنا النُّطَفَة َعلََقًة َفَخلَقَنا الَعلََقَة ُمضَغًة َفَخلَقَنا الُمضَغَة ِعٰظًما َفَكَسوَنا الِعٰظَم لَحًما ُثمه  يَن  أَنَشأٰنُه َخلًقا ءاَخَر ۚ َفَتباَرَك َّللاه

|11:11| 

پھر ان  ياںکو ہڈ یبوٹ یپھر گوشت ک یبوٹ یپھٹک کو گوشت ک یپھر خون ک ياپھٹک ک یبوند کو خون ک یک یپھر ہم نے اس پان

 |11:11|برکت واال ہے َّللا سب سے بہتر بتانے واال،  یتو بڑ یاٹھان د يںپھر اسے اور صورت م يا،پر گوشت پہنا يوںہڈ

ُكم َبعَد   |11:11|ٰذلَِك لََميِّتوَن ُثمه إِنه

 |11:11|پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، 

ُكم َيوَم القِٰيَمِة ُتبَعثوَن   |11:11|ُثمه إِنه

 |11:11|کے دن اٹھائے جاؤ گے،  يامتپھر تم سب ق

 |11:11|َولََقد َخلَقنا َفوَقُكم َسبَع َطرائَِق َوما ُكّنا َعِن الَخلِق ٰغفِليَن 

 |11:11| يںاور ہم خلق سے بے خبر نہ يںبنائ يںہم نے تمہارے اوپر سات راہ يشکاور ب

ُه فِى األَرِض ۖ َوإِّنا َعلٰى َذهاٍب بِِه لَٰقِدروَن  ماِء ماًء بَِقَدٍر َفأَسَكّنٰ  |11:12|َوأَنَزلنا ِمَن السه



 |11:12| يںہم اس کے لے جانے پر قادر ہ يشکاور ب ياٹھہرا يںم يناندازہ پر پھر اسے زم يکاتارا ا یاور ہم نے آسمان سے پان

ٍت ِمن َنخيٍل َوأَعٰنٍب لَُكم فيھا َفٰوِكُه َكثيَرةٌ َوِمنھا َتأُكلوَن   |11:12|َفأَنَشأنا لَُكم بِِه َجّنٰ

سے  يںاور ان م يںہ يوےبہت سے م يںان م يےکھجوروں اور انگوروں کے تمہارے ل يےک يداتو اس سے ہم نے تمہارے باغ پ

 |11:12|تے ہو کھا

هِن َوِصبٍغ لِلءاِكليَن   |11:12|َوَشَجَرًة َتخُرُج ِمن طوِر َسيناَء َتنُبُت بِالدُّ

 |11:12|سالن  يےاور کھانے والوں کے ل يلسے نکلتا ہے لے کر اگتا ہے ت يناکہ طور س ياک يداپ يڑاور وہ پ

 |11:11|ونِھا َولَُكم فيھا َمٰنفُِع َكثيَرةٌ َوِمنھا َتأُكلوَن َوإِنه لَُكم فِى األَنٰعِم لَِعبَرًة ۖ ُنسقيُكم ِمّما فى ُبط

ہے اور تمہارے  يںم يٹسے جو ان کے پ يںاس م يںپالتے ہ يںسمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہ يںم يوںچوپا يےتمہارے ل يشکاور ب

 |11:11|خوراک ہے  یاور ان سے تمہار يںبہت فائدے ہ يںان م يےل

 |11:11|الفُلِك ُتحَملوَن َوَعلَيھا َوَعلَى 

 |11:11|جاتے ہو،  يےپر سوار ک یاور ان پر اور کشت

َ ما لَُكم ِمن إِٰلٍه َغيُرہُ ۖ أََفال َتتهقوَن   |11:11|َولََقد أَرَسلنا نوًحا إِلٰى َقوِمِه َفقاَل ٰيَقوِم اعُبُدوا َّللاه

خدا  یقوم َّللا کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئ يریاے متو اس نے کہا  يجاطرف بھ یقوم ک یہم نے نوح کو اس ک يشکاور ب

 |11:11| يںڈر نہ يںتمہ ياتو ک يں،نہ

 ُ َل َعلَيُكم َولَو شاَء َّللاه ليَن  أَلَنَزَل َمٰلئَِكًة ما َسِمعنا بِٰھذا فى َفقاَل الَملَُؤ۟ا الهذيَن َكَفروا ِمن َقوِمِه ما ٰهذا إاِّل َبَشٌر ِمثلُُكم ُيريُد أَن َيَتَفضه ءابائَِنا األَوه

|11:11| 

چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے اور َّللا چاہتا تو  یآدم يسامگر تم ج يںتو نہ يہبولے  ياقوم کے جن سرداروں نے کفر ک یتو اس ک

 |11:11|نہ سنا  يںاگلے باپ داداؤں م يہفرشتے اتارتا ہم نے تو 



ٌة َفَتَربهصوا بِ   |11:11|ِه َحّتٰى حيٍن إِن ُهَو إاِّل َرُجٌل بِِه ِجنه

 |11:11|رہو  يےمرد تو کچھ زمانہ تک اس کا انتظار ک يوانہد يکمگر ا يںوہ تو نہ

بوِن   |11:11|قاَل َربِّ انُصرنى بِما َكذه

 |11:11| يا،مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹال يریم! رب يرےاے م ینوح نے عرض ک

ّنوُر ۙ َفاسلُك فيھا ِمن ُكلٍّ َزوَجيِن اثَنيِن َوأَهلََك إاِّل َفأَوَحينا إِلَيِه أَِن اصَنِع  َمن َسَبَق َعلَيِه الَقوُل  الفُلَك بِأَعُينِنا َوَوحيِنا َفإِذا جاَء أَمُرنا َوفاَر الته

ُھم ُمغَرقوَن  11:17|ِمنُھم ۖ َوال ُتٰخِطبنى فِى الهذيَن َظلَموا ۖ إِنه | 

بنا پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلے تو  ینگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشت یرکہ ہما يجیبھ یتو ہم نے اسے وح

اور ان ظالموں کے  یسے وہ جن پر بات پہلے پڑچک يںسے دو اور اپنے گھر والے مگر ان م يںبٹھالے ہر جوڑے م يںاس م

 |11:11|گے،  يںجائ وئےضرور ڈب يہمجھ سے بات نہ کرنا  يںمعاملہ م

لِميَن َفإَِذا 
ٰ
ِ الهذى َنّجٰىنا ِمَن الَقوِم الّظ  |11:12|اسَتَويَت أَنَت َوَمن َمَعَك َعلَى الفُلِك َفقُِل الَحمُد ّلِِله

 ی،ان ظالموں سے نجات د يںَّللا کو جس نے ہم ياںساتھ والے تو کہہ سب خوب يرےپر ُتو اور ت یلے کشت يٹھب يکپھر جب ٹھ

|11:12| 

 |11:12|َزاًل ُمباَرًكا َوأَنَت َخيُر الُمنِزليَن َوقُل َربِّ أَنِزلنى ُمن

 |11:12|جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے واال ہے،  یرب مجھے برکت وال يرےاور عرض کر کہ اے م

 |11:12|إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت َوإِن ُكّنا لَُمبَتليَن 

 |11:12|ضرور ہم جانچنے والے تھے  يشکاور ب ياںضرو ر نشان يںاس م يشکب

 |11:11|ُثمه أَنَشأنا ِمن َبعِدِهم َقرًنا ءاَخريَن 



 |11:11| یک يداپ( قوم)پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت 

َ ما لَُكم ِمن إِٰلٍه َغيُرہُ ۖ أََفال َتتهقوَن   |11:11|َفأَرَسلنا فيِھم َرسواًل ِمنُھم أَِن اعُبُدوا َّللاه

 يںڈر نہ يںتمہ ياتو ک يں،خدا نہ یکرو اس کے سوا تمہارا کوئ یبندگ یکہ َّللا ک يجاسے بھ يںم يںرسول انہ يکا يںتو ان م

|11:11| 

نيا ما ٰهذا إاِّل  بوا بِلِقاِء الءاِخَرِة َوأَتَرفٰنُھم فِى الَحيٰوِة الدُّ ُل ِمّما َتأُكلوَن ِمنُه َوَيشَرُب ِمّما  َبَشٌر ِمثلُُكم َيأكُ َوقاَل الَمَِلُ ِمن َقوِمِه الهذيَن َكَفروا َوَكذه

 |11:11|َتشَربوَن 

 ياد ينچ يںم یزندگ یک يادن يںاور ہم نے انہ ياکو جھٹال یحاضر یاور آخرت ک يااور بولے اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر ک

 |11:11|ہے  يتاسے پ يںم یہو اس يتےسے کھاتا ہے اور جو تم پ يںم یجو تم کھاتے ہو اس یآدم يسامگر ج يںتو نہ يہکہ 

ُكم إًِذا لَٰخِسروَن   |11:11|َولَئِن أََطعُتم َبَشًرا ِمثلَُكم إِنه

 |11:11|ہو،  يںاطاعت کرو جب تو تم ضرور گھاٹے م یک یآدم يسےاپنے ج یاور اگر تم کس

ُكم ُمخَرجوَن  ُكم إِذا ِمتُّم َوُكنُتم ُتراًبا َوِعٰظًما أَنه  |11:11|أََيِعُدُكم أَنه

 |11:11|ہوجاؤ گے اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے،  ياںاور ہڈ یہے کہ تم جب مرجاؤ گے اور مٹ يتاوعدہ د يہ يںتمہ ياک

 |11:11|۞ َهيھاَت َهيھاَت لِما توَعدوَن 

 |11:11|جاتا ہے  ياوعدہ د يںدور ہے جو تمہ یدور ہے کتن یکتن

نيا َنموُت وَ   |11:11|َنحيا َوما َنحُن بَِمبعوثيَن إِن ِهَى إاِّل َحياُتَنا الدُّ

 |11:11| يںاٹھنا نہ يںاور ہم يںہ يتےکہ ہم مرتے ج یزندگ یک يادن یمگر ہمار يںوہ تو نہ

ِ َكِذًبا َوما َنحُن لَُه بُِمؤِمنيَن   |11:12|إِن ُهَو إاِّل َرُجٌل افَترٰى َعلَى َّللاه



 |11:12| يںاور ہم اسے ماننے کے نہ مرد جس نے َّللا پر جھوٹ باندها يکمگر ا يںوہ تو نہ

بوِن   |11:12|قاَل َربِّ انُصرنى بِما َكذه

 |11:12| يا،مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹال يریرب م يرےکہ اے م یعرض ک

 |11:12|قاَل َعّما َقليٍل لَُيصبُِحنه ٰنِدميَن 

 |11:12|ہوئے گے پچھتاتے  يںصبح کر يہہے کہ  یجات يرکچھ د ياَّللا نے فرما

لِميَن 
ٰ
يَحُة بِالَحقِّ َفَجَعلٰنُھم ُغثاًء ۚ َفُبعًدا لِلَقوِم الّظ  |11:11|َفأََخَذتُھُم الصه

 |11:11|تو دور ہوں ظالم لوگ،  ياگھاس کوڑا کرد يںچنگھاڑ نے تو ہم نے انہ یسچ ياآل يںتو انہ

 |11:11|ُثمه أَنَشأنا ِمن َبعِدِهم قُروًنا ءاَخريَن 

 |11:11| يںک يداپ( يںقوم) يںکے بعد ہم نے اور سنگتپھر ان 

ٍة أََجلَھا َوما َيسَتـِٔخروَن   |11:11|ما َتسبُِق ِمن أُمه

 |11:11|رہے  يچھےسے نہ پہلے جائے نہ پ يعادم یامت اپن یکوئ

بوہُ ۚ َفأَتَبعنا  ًة َرسولُھا َكذه  |11:11|َبعَضُھم َبعًضا َوَجَعلٰنُھم أَحاديَث ۚ َفُبعًدا لَِقوٍم ال ُيؤِمنوَن ُثمه أَرَسلنا ُرُسلَنا َتترا ۖ ُكله ما جاَء أُمه

تو ہم نے اگلوں  ياانہوں نے اسے جھٹال ياامت کے پاس اس کا رسول آ یدوسرا جب کس يچےپ يکا يجےپھر ہم نے اپنے رسول بھ

 |11:11|التے،  يںنہ يمانکر ڈاال تو دور ہوں وہ لوگ کہ ا ياںکہان يںاور انہ يےسے پچھلے مالد

 |11:11|ُثمه أَرَسلنا موسٰى َوأَخاہُ ٰهروَن بِـٔاٰيتِنا َوُسلٰطٍن ُمبيٍن 



 |11:11| يجا،اور روشن سند کے ساتھ بھ يتوںآ یہارون کو اپن یاور اس کے بھائ یٰ پھر ہم نے موس

۟يِه َفاسَتكَبروا َوكانوا َقوًما عاليَن   |11:11|إِلٰى فِرَعوَن َوَمََلِ

 |11:11|اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے،  ياطرف تو انہوں نے غرور ک یک يوںون اور اس کے دربارفرع

 |11:11|َفقالوا أَُنؤِمُن لَِبَشَريِن ِمثلِنا َوَقوُمُھما لَنا ٰعبِدوَن 

 |11:11|ہے،  یکررہ یبندگ یقوم ہمار یپر اور ان ک يوںدو آدم يسےاپنے ج يںلے آئ يمانہم ا ياتو بولے ک

بوُهما َفكانوا ِمَن الُمھلَكيَن   |11:12|َفَكذه

 |11:12|ہوگئے  يںہوؤں م يےتو ہالک ک ياتو انہوں نے ان دونوں کو جھٹال

 |11:12|َولََقد ءاَتينا موَسى الِكٰتَب لََعلهھُم َيھَتدوَن 

 |11:12|ہو،  يتکہ ان کو ہدا یکو کتاب عطا فرمائ یٰ ہم نے موس يشکاور ب

ُه ءاَيًة َوءاَويٰنھُما إِلٰى َربَوٍة ذاِت َقراٍر َوَمعيٍن  َوَجَعلَنا ابنَ   |11:12|َمرَيَم َوأُمه

جہاں بسنے کا مقام اور نگاہ کے سامنے بہتا  ينبلند زم يکا ياٹھکانا د يںاور انہ ياک یکو نشان يٹےاور اس کے ب يماور ہم نے مر

 |11:12| ی،پان

يِّ  ُسُل ُكلوا ِمَن الطه َھا الرُّ  |11:11|ٰبِت َواعَملوا ٰصلًِحا ۖ إِّنى بِما َتعَملوَن َعليٌم ٰيأَيُّ

 |11:11|تمہارے کاموں کو جانتا ہوں  يںکھاؤ اور اچھا کام کرو، م يزيںچ يزہپاک! يغمبرواے پ

ُكم َفاتهقوِن  ًة ٰوِحَدًة َوأَن۠ا َربُّ ُتُكم أُمه  |11:11|َوإِنه ٰهِذِہ أُمه



 |11:11|تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو،  يںہے اور م يند یہ يکا ينتمہارا د يہ يشکاور ب

عوا أَمَرُهم َبيَنُھم ُزُبًرا ۖ ُكلُّ ِحزٍب بِما لََديِھم َفِرحوَن   |11:11|َفَتَقطه

 |11:11|ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے،  ياٹکڑے ٹکڑے کرل يںامتوں نے اپنا کام آپس م یتو ان ک

 |11:11|َحّتٰى حيٍن  َفَذرُهم فى َغمَرتِِھم

 |11:11|وقت تک  يکا يںتو تم ان کو چھوڑ دو ان کے نشہ م

ُهم بِِه ِمن ماٍل َوَبنيَن   |11:11|أََيحَسبوَن أَنهما ُنِمدُّ

 |11:11|سے  يٹوںمال اور ب يںمدد کررہے ہ یکہ وہ جو ہم ان ک يںکررہے ہ يالخ يہ ياک

 |11:11|ُعروَن ُنساِرُع لَُھم فِى الَخيٰرِت ۚ َبل ال َيش

 |11:11| يںخبر نہ يںبلکہ انہ يںہ يتےد ياںجلد جلد ان کو بھالئ يہ

ِھم ُمشفِقوَن   |11:11|إِنه الهذيَن ُهم ِمن َخشَيِة َربِّ

 |11:11| يںوہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہ يشکب

ِھم ُيؤِمنوَن   |11:12|َوالهذيَن ُهم بِـٔاٰيِت َربِّ

 |11:12| يںالتے ہ يمانپر ا يتوںآ یکاور وہ جو اپنے رب 

ِھم ال ُيشِركوَن   |11:12|َوالهذيَن ُهم بَِربِّ

 |11:12|کرتے،  يںنہ يکشر یاور وہ جو اپنے رب کا کوئ



ِھم ٰرِجعوَن  ُھم إِلٰى َربِّ  |11:12|َوالهذيَن ُيؤتوَن ما ءاَتوا َوقُلوُبُھم َوِجلٌَة أَنه

 |11:12|طرف پھرنا ہے،  یکہ ان کو اپنے رب ک يوں يںاور ان کے دل ڈر رہے ہ يںجو کچھ د يںہ يتےاور وہ جو د

 |11:11|أُوٰلئَِك ُيٰسِرعوَن فِى الَخيٰرِت َوُهم لَھا ٰسبِقوَن 

 |11:11|پہنچے  يںسب سے پہلے انہ يہیاور  يںکرتے ہ یجلد يںم يوںلوگ بھالئ يہ

 |11:11|ٰتٌب َينِطُق بِالَحقِّ ۚ َوُهم ال ُيظلَموَن َوال ُنَكلُِّف َنفًسا إاِّل ُوسَعھا ۖ َولََدينا كِ 

ہے اور ان پر ظلم نہ  یکتاب ہے کہ حق بولت يکطاقت بھر اور ہمارے پاس ا یرکھتے مگر اس ک يںجان پر بوجھ نہ یاور ہم کس

 |11:۱1|( 22ہوگا، ف

 |11:11|ا ٰعِملوَن َبل قُلوُبُھم فى َغمَرٍة ِمن ٰهذا َولَھُم أَعٰمٌل ِمن دوِن ٰذلَِك ُهم لَھ

 |11:11| يں،وہ کررہے ہ يںجنہ يںاور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہ يںہ يںبلکہ ان کے دل اس سے غفلت م

 |11:11|َحّتٰى إِذا أََخذنا ُمتَرفيِھم بِالَعذاِب إِذا ُهم َيجـَٔروَن 

 |11:11|لگے، کرنے  يادوہ فر یپکڑا تو جبھ يںکو عذاب م يروںتک کہ جب ہم نے ان کے ام يہاں

ُكم ِمّنا ال ُتنَصروَن   |11:11|ال َتجـَُٔروا الَيوَم ۖ إِنه

 |11:11| ی،مدد نہ ہوگ یطرف سے تمہار ینہ کرو، ہمار يادآج فر

 |11:11|َقد كاَنت ءاٰيتى ُتتلٰى َعلَيُكم َفُكنُتم َعلٰى أَعٰقبُِكم َتنِكصوَن 

 |11:11|کے بل الٹے پلٹتے تھے  يڑيوںا یتو تم اپن يںتھ یجات یتم پر پڑه يتيںآ يریم يشکب



 |11:11|ُمسَتكبِريَن بِِه ٰسِمًرا َتھُجروَن 

 |11:11|بکتے  ياںکہان يہودہمارتے ہو رات کو وہاں ب یخدمت حرم پر بڑائ

ليَن  ُروا الَقوَل أَم جاَءُهم ما لَم َيأِت ءاباَءُهُم األَوه به  |11:12|أََفلَم َيده

 |11:12|تھا  ياجو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آ ياان کے پاس وہ آ يا يںہوں نے بات کو سوچا نہان ياحق کو چھوڑے ہوئے ک

 |11:12|أَم لَم َيعِرفوا َرسولَھُم َفھُم لَُه ُمنِكروَن 

 |11:12| يںسمجھ رہے ہ يگانہانہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا تو وہ اسے ب يا

ٌة ۚ َبل جاَءُهم  |11:12|بِالَحقِّ َوأَكَثُرُهم لِلَحقِّ ٰكِرهوَن  أَم َيقولوَن بِِه ِجنه

 |11:12|اکثر حق برا لگتا ہے  يںاسے سودا ہے بلکہ وہ تو ان کے پاس حق الئے اور ان م يںکہتے ہ يا

ٰمٰوُت َواألَرُض َوَمن فيِھنه ۚ َبل أََتيٰنُھم بِِذكِرِهم َفھُ  َبَع الَحقُّ أَهواَءُهم لََفَسَدِت السه  |11:11|م َعن ِذكِرِهم ُمعِرضوَن َولَِو اته

سب تباہ ہوجاتے بلکہ ہم تو ان  يںہ يںان م یاور جو کوئ ينکرتا تو ضرور آسمان اور زم يرویپ یخواہشوں ک یاور اگر حق ان ک

 |11:11| يں،ہوئے ہ يرےمنہ پھ یعزت سے ہ یتو وہ اپن یتھ ینامور یان ک يںالئے جس م يزکے پاس وہ چ

ِزقيَن أَم َتسـَٔلُُھم   |11:11|َخرًجا َفَخراُج َربَِّك َخيٌر ۖ َوُهَو َخيُر الّرٰ

 |11:11|واال  ينےد یتم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے رب کا اجر سب سے بھال اور وہ سب سے بہتر روز ياک

 |11:11|َوإِنهَك لََتدعوُهم إِلٰى ِصٰرٍط ُمسَتقيٍم 

 |11:11|بالتے ہو طرف  یراہ ک يدهیس يںتم انہ يشکاور ب



ٰرِط لَٰنِكبوَن   |11:11|َوإِنه الهذيَن ال ُيؤِمنوَن بِالءاِخَرِة َعِن الصِّ

 |11:11| يں،راہ سے کترائے ہوئے ہ يدهیالتے ضرور س يںن نہ يماجو آخرت پر ا يشکاور ب

 |11:11|۞ َولَو َرِحمٰنُھم َوَكَشفنا ما بِِھم ِمن ُضرٍّ لَلَّجوا فى ُطغٰينِِھم َيعَمھوَن 

 یسرکش یگے اپن يںکر( یاحسان فراموش)تو ضرور بھٹ پنا  يںہے ٹال د یان پر پڑ يبتاور جو مص يںاور اگر ہم ان پر رحم کر

 |11:11|بہکتے ہوئے  يںم

عوَن  ِھم َوما َيَتَضره  |11:11|َولََقد أََخذٰنُھم بِالَعذاِب َفَما اسَتكانوا لَِربِّ

 |11:11| يںجھکے اور نہ گڑگڑاتے ہ يںکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور مپ يںعذاب م يںہم نے انہ يشکاور ب

 |11:11|َحّتٰى إِذا َفَتحنا َعلَيِھم باًبا ذا َعذاٍب َشديٍد إِذا ُهم فيِه ُمبلِسوَن 

 |11:11| يں،پڑے ہ يدناام يںسخت عذاب کا دروازہ تو وہ اب اس م یتک کہ جب ہم نے ان پر کھوال کس يہاں

مَع َواألَبٰصَر َواألَفـَِٔدَة ۚ َقلياًل ما َتشُكروَن َوُهَو   |11:12|الهذى أَنَشأَ لَُكُم السه

 |11:12|کم حق مانتے ہو  یاور دل تم بہت ہ يںکان اور آنکھ يےہے جس نے بنائے تمہارے ل یاور وہ

 |11:12|َوُهَو الهذى َذَرأَُكم فِى األَرِض َوإِلَيِه ُتحَشروَن 

 |11:12|طرف اٹھنا ہے  یک یاور اس يالياپھ يںم ينزم يںنے تمہہے جس  یاور وہ

 |11:22|َوُيميُت َولَُه اختِٰلُف الهيِل َوالنهھاِر ۚ أََفال َتعقِلوَن  ۦَوُهَو الهذى ُيحء

 |11:22| يںسمجھ نہ يںتمہ ياتو ک يلياںتبد یرات اور دن ک يںہ يےکے ل یٕجالئے اور مارے اور اس یاور وہ



لوَن  َبل قالوا  |11:21|ِمثَل ما قاَل األَوه

 |11:21|جو اگلے کہتے تھے،  یکہ یبلکہ انہوں نے وہ

 |11:21|قالوا أَِءذا ِمتنا َوُكّنا ُتراًبا َوِعٰظًما أَِءّنا لََمبعوثوَن 

 |11:21|گے،  يںپھر نکالے جائ ياک يںہوجائ ياںاور ہڈ یاور مٹ يںجب ہم مرجائ يابولے ک

ليَن  لََقد ُوِعدنا َنحنُ   |11:21|َوءاباُؤنا ٰهذا ِمن َقبُل إِن ٰهذا إاِّل أَٰسطيُر األَوه

 |11:21| يںداستان یاگل یمگر وہ يںتو نہ يہ ياگ ياوعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو د يہ يشکب

 |11:21|قُل لَِمِن األَرُض َوَمن فيھا إِن ُكنُتم َتعلَموَن 

 |11:21|ہے اگر تم جانتے ہو  يںاور جو کچھ اس م نيتم فرماؤ کس کا مال ہے زم

روَن  ِ ۚ قُل أََفال َتَذكه  |11:21|َسَيقولوَن ّلِِله

 |11:21|سوچتے  يںنہ يوںگے کہ َّللا کا تم فرماؤ پھر ک يںاب کہ

بِع َوَربُّ الَعرِش الَعظيِم  ٰمٰوِت السه  |11:21|قُل َمن َربُّ السه

 |11:21|آسمانوں کا اور مالک بڑے عرش کا، تم فرماؤ کون ہے مالک سوتوں 

ِ ۚ قُل أََفال َتتهقوَن   |11:21|َسَيقولوَن ّلِِله

 |11:21|ڈرتے  يںنہ يوںشان ہے، تم فرماؤ پھر ک یک یَّللا ہ يہگے  يںاب کہ

 |11:22|قُل َمن بَِيِدِہ َملَكوُت ُكلِّ َشءٍء َوُهَو ُيجيُر َوال ُيجاُر َعلَيِه إِن ُكنُتم َتعلَموَن 



علم ہو  يںدے سکتا اگر تمہ يںپناہ نہ یہے اور اس کے خالف کوئ يتاکا قابو اور وہ پناہ د يزتم فرماؤ کس کے ہاتھ ہے ہر چ

|11:22| 

ِ ۚ قُل َفأَّنٰى ُتسَحروَن   |11:22|َسَيقولوَن ّلِِله

 |11:22|پڑے ہو  يںم يبشان ہے، تم فرماؤ پھر کس جادو کے فر یک یَّللا ہ يہگے  يںاب کہ

ُھم لَٰكِذبوَن   |11:22|َبل أََتيٰنُھم بِالَحقِّ َوإِنه

 |11:22| يںجھوٹے ہ يشکبلکہ ہم ان کے پاس حق الئے اور وہ ب

ُ ِمن َولٍَد َوما كاَن َمَعُه ِمن إِٰلٍه ۚ إًِذا لََذَهَب ُكلُّ إِٰلٍه بِما َخلََق َولََعال َبعُضُھم َعلىٰ  َخَذ َّللاه ِ  َما اته  |11:21| َعّما َيِصفوَن َبعٍض ۚ ُسبٰحَن َّللاه

 يکمخلوق لے جاتا اور ضرور ا یہوتا تو ہر خدا اپن يوںدوسرا خدا  یاور نہ اس کے ساتھ کوئ يانہ ک ياربچہ اخت یَّللا نے کوئ

 |11:21| يںبناتے ہ يہہے َّللا کو ان باتوں سے جو  یچاہتا پاک یتعل یدوسرے پر اپن

ٰھَدِة َفَتعٰ   |11:21|لٰى َعّما ُيشِركوَن ٰعلِِم الَغيِب َوالشه

 |11:21|ہے ان کے شرک سے،  یکا تو اسے بلند ياںجاننے واال ہر نہاں و ع

 |11:21|قُل َربِّ إِّما ُتِرَيّنى ما يوَعدوَن 

 |11:21|جاتا ہے،  ياوعدہ د يںاگر تو مجھے دکھائے جو انہ! رب يرےتم عرض کرو کہ اے م

لِميَن َربِّ َفال َتجَعلنى فِى الَقوِم ال
ٰ
 |11:21|ّظ

 |11:21|مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا ! رب يرےتو اے م

 |11:21|َوإِّنا َعلٰى أَن ُنِرَيَك ما َنِعُدُهم لَٰقِدروَن 



 |11:21| يںوعدہ دے رہے ہ يںجو انہ يںدکھاد يںکہ تمہ يںہم قادر ہ يشکاور ب

َئَة ۚ َنحُن أَعلَ  يِّ  |11:21|ُم بِما َيِصفوَن ادَفع بِالهتى ِهَى أَحَسُن السه

 |11:21| يںبناتے ہ يہ يںجو بات يںکو دفع کرو ہم خوب جانتے ہ یسے برائ یبھالئ یسب سے اچھ

 |11:21|َوقُل َربِّ أَعوُذ بَِك ِمن َهَمٰزِت الشهٰيطيِن 

 |11:21|کے وسوسو ں سے  ياطينپناہ ش يریرب ت يرےاور تم عرض کرو کہ اے م

 |11:22|أَن َيحُضروِن َوأَعوُذ بَِك َربِّ 

 |11:22| يں،پاس آئ يرےپناہ کہ وہ م يریرب ت يرےاور اے م

 |11:22|َحّتٰى إِذا جاَء أََحَدُهُم الَموُت قاَل َربِّ ارِجعوِن 

 |11:22| يجئے،رب مجھے واپس پھر د يرےکو موت آئے تو کہتا ہے کہ اے م یکس يںتک کہ جب ان م يہاں

 |11:122|فيما َتَركُت ۚ َكاّل ۚ إِنهھا َكلَِمٌة ُهَو قائِلُھا ۖ َوِمن َورائِِھم َبرَزٌخ إِلٰى َيوِم ُيبَعثوَن لََعلّى أَعَمُل ٰصلًِحا 

بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے اور ان کے آگے  يکتو ا يہہوں ہشت  ياجو چھوڑ آ يںکماؤں اس م یکچھ بھالئ يںاب م يدشا

 |11:122|گے،  يںجائآڑ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے  يکا

 |11:121|َفإِذا ُنفَِخ فِى الّصوِر َفال أَنساَب َبيَنُھم َيوَمئٍِذ َوال َيَتساَءلوَن 

 |11:121|بات پوچھے  یدوسرے ک يکگے اور نہ ا يںرشتے رہ يںتو جب ُصور پھونکا جائے گا تو نہ ان م

 |11:121|َفَمن َثقُلَت َمٰوزيُنُه َفأُوٰلئَِك ُهُم الُمفلِحوَن 



 |11:121|مراد کچھ پہنچے،  یوہ يںہول یبھار يںتول یتو جن ک

َم ٰخلِدوَن   |11:121|َوَمن َخفهت َمٰوزيُنُه َفأُوٰلئَِك الهذيَن َخِسروا أَنفَُسُھم فى َجَھنه

 |11:121|گے،  يںرہ يںدوزخ م يشہہم يںڈال يںگھاٹے م يںجان یجنہوں نے اپن يںہ یوہ يںپڑ یہلک يںتول یاور جن ک

 |11:121|َتلَفُح ُوجوَهُھُم الّناُر َوُهم فيھا ٰكلِحوَن 

 |11:121|منہ چڑائے ہوں گے  يںاور وہ اس م یمارے گ يٹان کے منہ پر آگ لپ

بوَن   |11:121|أَلَم َتُكن ءاٰيتى ُتتلٰى َعلَيُكم َفُكنُتم بِھا ُتَكذِّ

 |11:121|ے، جھٹالتے تھ يںتو تم انہ يںتھ یجات ینہ پڑه يتيںآ يریتم پر م ياک

نا َغلََبت َعلَينا ِشقَوُتنا َوُكّنا َقوًما ضالّيَن   |11:121|قالوا َربه

 |11:121|اور ہم گمراہ لوگ تھے،  یغالب آئ یبدبخت یگے اے ہمارے رب ہم پر ہمار يںکہ

نا أَخِرجنا ِمنھا َفإِن ُعدنا َفإِّنا ٰظلِموَن   |11:121|َربه

 |11:121| يںتو ہم ظالم ہ يںکر یہ يسےے پھر اگر ہم واے رب ہمارے ہم کو دوزخ سے نکال د

 |11:122|قاَل اخَسـٔوا فيھا َوال ُتَكلِّموِن 

 |11:122|اور مجھ سے بات نہ کرو  يںپڑے رہو اس م( خائب و خاسر)رب فرمائے گا دهتکارے 

ُه كاَن َفريٌق ِمن ِعبادى َيقولوَن َربهنا ءاَمّنا َفاغفِر لَنا َوارَحمنا  ِحميَن إِنه  |11:122|َوأَنَت َخيُر الّرٰ



بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر  يںالئے تو ہم يمانہم ا! گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب يکبندوں کا ا يرےم يشکب

 |11:122|رحم کرنے واال ہے، 

ا َحّتٰى أَنَسوُكم ِذكرى َوُكنُتم ِمنُھم َتضَحكوَن  َخذُتموُهم ِسخِرّيً  |11:112|َفاته

 |11:112|بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے،  ياد يریم يںبنانے کے شغل م يںتک کہ انہ يہاں ياٹھٹھا بنال يںتو تم نے انہ

ُھم ُهُم الفائِزوَن   |11:111|إِّنى َجَزيُتُھُم الَيوَم بِما َصَبروا أَنه

 |11:111| يں،ہ يابکام یکہ وہ يابدلہ د يہ يںنے ان کے صبر کا انہ يںآج م يشکب

 |11:111|ٰقَل َكم لَبِثُتم فِى األَرِض َعَدَد ِسنيَن 

 |11:111|سے  یگنت یکتنا ٹھہرے برسوں ک يںم ينتم زم يافرما

 |11:111|قالوا لَبِثنا َيوًما أَو َبعَض َيوٍم َفسـَِٔل العاّديَن 

 |11:111|فرما  يافتدن کا حصہ تو گننے والوں سے در يادن رہے  يک، بولے ہم ا

ُكم ُكنُتم َتعلَموَن   |11:111|ٰقَل إِن لَبِثُتم إاِّل َقلياًل ۖ لَو أَنه

 |11:111|علم ہوتا،  يںتم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا اگر تمہ يافرما

ُكم إِلَينا ال ُترَجعوَن   |11:111|أََفَحِسبُتم أَنهما َخلَقٰنُكم َعَبًثا َوأَنه

 |11:111| يںطرف پھرنا نہ یہمار يںاور تمہ يابنا يکارب يںسمجھتے ہو کہ ہم نے تمہ يہ ياتو ک

ُ الَملُِك الَحقُّ ۖ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو َربُّ الَعرِش الَكريِم   |11:111|َفَتٰعلَى َّللاه



 |11:111|سوا اس کے عزت والے عرش کا مالک،  يںمعبود نہ یواال ہے َّللا سچا بادشاہ کوئ یتو بہت بلند

ِ إِلٰ  ِه ۚ إِنهُه ال ُيفلُِح الٰكفِروَن َوَمن َيدُع َمَع َّللاه  |11:111|ًھا ءاَخَر ال ُبرٰهَن لَُه بِِه َفإِنهما ِحساُبُه ِعنَد َربِّ

 يہاںتو اس کا حساب اس کے رب کے  يںسند نہ یاس کے پاس کوئ یدوسرے خدا کو پوجے جس ک یاور جو َّللا کے ساتھ کس

 |11:111| يں،کافروں کا چھٹکارا نہ يشکہے، ب

ِحميَن  َوقُل  |11:112|َربِّ اغفِر َوارَحم َوأَنَت َخيُر الّرٰ

 |11:112|رب بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے برتر رحم کرنے واال،  يرےاور تم عرض کرو، اے م

ٰنٍت لََعلهُكم تَ  حيِم سوَرةٌ أَنَزلٰنھا َوَفَرضٰنھا َوأَنَزلنا فيھا ءاٰيٍت َبيِّ حٰمِن الره ِ الره روَن بِسِم َّللاه  |11:1|َذكه

 يانکہ تم ده يںنازل فرمائ يتيںروشن آ يںاور ہم نے اس م يےاور ہم نے اس کے احکام فرض ک یسورة ہے کہ ہم نے اتار يکا يہ

 |11:1|کرو، 

 ِ ِ َوالَيوِم الءاِخِر ۖ َولَيشَھد َعذاَبُھما الّزانَِيُة َوالّزانى َفاجلِدوا ُكله ٰوِحٍد ِمنُھما ِم۟اَئَة َجلَدٍة ۖ َوال َتأُخذُكم بِِھما َرأَفٌة فى ديِن َّللاه  إِن ُكنُتم ُتؤِمنوَن بِاّلِله

 |11:1|طائَِفٌة ِمَن الُمؤِمنيَن 

 يماناگر تم ا يںم ينان پر ترس نہ آئے َّللا کے د يںکو سو کوڑے لگاؤ اور تمہ يکہر ا يںجو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان م

 |11:1|گروہ حاضر ہو  يکسزا کے وقت مسلمانوں کا ا یکہ ان ک يےالتے ہو َّللا اور پچھلے دن پر اور چاہ

َم ٰذلَِك َعلَى ال  |11:1|ُمؤِمنيَن الّزانى ال َينِكُح إاِّل زانَِيًة أَو ُمشِرَكًة َوالّزانَِيُة ال َينِكُحھا إاِّل زاٍن أَو ُمشِرٌك ۚ َوُحرِّ

مشرک اور  ياسے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد  یشرک وال ياکرے مگر بدکار عورت بدکار مرد نکاح نہ 

 |11:1|والوں پر حرام ہے  يمانکام ا يہ

 |11:1|َبًدا ۚ َوأُوٰلئَِك ُهُم الٰفِسقوَن  أَ َوالهذيَن َيرموَن الُمحَصٰنِت ُثمه لَم َيأتوا بِأَرَبَعِة ُشَھداَء َفاجلِدوُهم َثٰمنيَن َجلَدًة َوال َتقَبلوا لَُھم َشٰھَدةً 

نہ مانو  یکبھ یگواہ یکوڑے لگاؤ اور ان ک یاس يںتو انہ يںپھر چار گواہ معائنہ کے نہ الئ يںلگائ يباور جو پارسا عورتوں کو ع

 |11:1| يں،فاسق ہ یاور وہ



َ َغف  |11:1|وٌر َرحيٌم إاِله الهذيَن تابوا ِمن َبعِد ٰذلَِك َوأَصلَحوا َفإِنه َّللاه

 |11:1|َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  يشکتو ب يںاور سنور جائ يںمگر جو اس کے بعد توبہ کرل

ِ ۙ إِ  ِدقيَن َوالهذيَن َيرموَن أَزٰوَجُھم َولَم َيُكن لَھُم ُشَھداُء إاِّل أَنفُُسھُم َفَشٰھَدةُ أََحِدِهم أَرَبُع َشٰھٰدٍت بِاّلِله ُه لَِمَن الّصٰ  |11:1|نه

ہے کہ چار  يہ یگواہ یک یکس يسےکے سوا گواہ نہ ہوں تو ا ياناور ان کے پاس اپنے ب يںلگائ يبعورتوں کو ع یاور وہ جو اپن

 |11:1|دے َّللا کے نام سے کہ وہ سچا ہے  یبار گواہ

ِ َعلَيِه إِن كاَن ِمَن الٰكِذبيَن   |11:1|َوالٰخِمَسُة أَنه لَعَنَت َّللاه

 |11:1|لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو،  یکہ َّللا ک يہ يںاور پانچو

ُه لَِمَن الٰكِذبيَن  ِ ۙ إِنه  |11:2|َوَيدَرُؤ۟ا َعنَھا الَعذاَب أَن َتشَھَد أَرَبَع َشٰھٰدٍت بِاّلِله

 |11:2|دے کہ مرد جھوٹا ہے  یکہ وہ َّللا کا نام لے کر چار بار گواہ یسزا ٹل جائے گ يوںاور عورت سے 

ِدقيَن  َوالٰخِمَسةَ  ِ َعلَيھا إِن كاَن ِمَن الّصٰ  |11:2|أَنه َغَضَب َّللاه

کہ عورت پر غضب َّللا کا اگر مرد سچا ہو  يوں يںکہ عورت پر غضب َّللا کا اگر مرد جھوٹا ہے اور پانچو يوں يںاور پانچو

|11:2| 

َ َتّواٌب َحكيٌم  ِ َعلَيُكم َوَرحَمُتُه َوأَنه َّللاه  |11:12|َولَوال َفضُل َّللاه

 |11:12|کہ َّللا توبہ قبول فرماتا حکمت واال ہے،  يہاور  یرحمت تم پر نہ ہوت یاور اگر َّللا کا فضل اور اس ک

ا لَُكم ۖ َبل ُهَو َخيٌر لَُكم ۚ لُِكلِّ امِرٍئ ِمنُھم َما ا  َوالهذى َتَولّٰى ِكبَرہُ ِمنُھم لَُه  ۚكَتَسَب ِمَن اإلِثمِ إِنه الهذيَن جاءو بِاإلِفِك ُعصَبٌة ِمنُكم ۚ ال َتحَسبوہُ َشّرً

 |11:11|َعذاٌب َعظيٌم 



برا نہ سمجھو، بلکہ وہ  يےجماعت ہے اسے اپنے ل يکا یک يںم يںتمہ يںبڑا بہتان الئے ہ يہوہ کہ  يشکب يتاتو تمہارا پردہ کھول د

اس  ياوہ جس نے سب سے بڑا حصہ ل يںاور ان م ياوہ گناہ ہے جو اس نے کما يےہر شخص کے ل يںبہتر ہے ان م يےتمہارے ل

 |11:11|بڑا عذاب ہے  يےکے ل

 |11:11|لَوال إِذ َسِمعُتموہُ َظنه الُمؤِمنوَن َوالُمؤِمٰنُت بِأَنفُِسِھم َخيًرا َوقالوا ٰهذا إِفٌك ُمبيٌن 

کھال  يہہوتا اور کہتے  يامان کگ يکنہ ہوا ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر ن يوںک

 |11:11|بہتان ہے 

ِ ُهُم الٰكِذبوَن  َھداِء َفأُوٰلئَِك ِعنَد َّللاه  |11:11|لَوال جاءو َعلَيِه بِأَرَبَعِة ُشَھداَء ۚ َفإِذ لَم َيأتوا بِالشُّ

 |11:11| يں،جھوٹے ہ يکَّللا کے نزد ینہ الئے، تو جب گواہ نہ الئے تو وہ يوںاس پر چار گواہ ک

ُكم فى ما أََفضُتم فيِه َعذاٌب َعظيٌم  نيا َوالءاِخَرِة لََمسه ِ َعلَيُكم َوَرحَمُتُه فِى الدُّ  |11:11|َولَوال َفضُل َّللاه

بڑا عذاب  يںتم پڑے اس پر تمہ يںتو جس چرچے م ینہ ہو ت يںاور آخرت م يارحمت تم پر دن یاور اگر َّللا کا فضل اور اس ک

 |11:11|پہنچتا، 

ِ َعظيمٌ إِذ تَ  ًنا َوُهَو ِعنَد َّللاه  |11:11| لَقهوَنُه بِأَلِسَنتُِكم َوَتقولوَن بِأَفواِهُكم ما لَيَس لَُكم بِِه ِعلٌم َوَتحَسبوَنُه َهيِّ

 يںعلم نہ يںدوسرے سے سن کر التے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہ يکزبانوں پر ا یبات اپن يسیجب تم ا

 |11:11|بات ہے  یبڑ يکسمجھتے تھے اور وہ َّللا کے نزد اور اسے سہل

 |11:11|َولَوال إِذ َسِمعُتموہُ قُلُتم ما َيكوُن لَنا أَن َنَتَكلهَم بِٰھذا ُسبٰحَنَك ٰهذا ُبھٰتٌن َعظيٌم 

بڑا بہتان ہے،  يہ ہے تجھے یپاک یالہٰ  يںبات کہ يسیپہنچتا کہ ا يںنہ يںنہ ہوا جب تم نے سنا تھا کہا ہوتا کہ ہم يوںاور ک

|11:11| 

ُ أَن َتعودوا لِِمثلِِه أََبًدا إِن ُكنُتم ُمؤِمنيَن   |11:11|َيِعُظُكُم َّللاه

 |11:11|رکھتے ہو،  يماننہ کہنا اگر ا يساا یفرماتا ہے کہ اب کبھ يحتنص يںَّللا تمہ



ُ َعليٌم َحكيٌم  ُ لَُكُم الءاٰيِت ۚ َوَّللاه  |11:12|َوُيَبيُِّن َّللاه

 |11:12|فرماتا ہے، اور َّللا علم و حکمت واال ہے،  يانصاف ب يتيںآ يےَّللا تمہارے ل اور

 ُ نيا َوالءاِخَرِة ۚ َوَّللاه  |11:12|َيعلَُم َوأَنُتم ال َتعلَموَن  إِنه الهذيَن ُيِحّبوَن أَن َتشيَع الٰفِحَشُة فِى الهذيَن ءاَمنوا لَھُم َعذاٌب أَليٌم فِى الدُّ

اور َّللا جانتا ہے اور  يںاور آخرت م يادردناک عذاب ہے دن يےان کے ل يلےبرا چرچا پھ يںکہ مسلمانوں م يںچاہتے ہوہ لوگ جو 

 |11:12|جانتے،  يںتم نہ

َ َرءوٌف َرحيٌم  ِ َعلَيُكم َوَرحَمُتُه َوأَنه َّللاه  |11:12|َولَوال َفضُل َّللاه

 |11:12|مہربان مہرواال ہے،  يتکہ َّللا تم پر نہا يہاور  یترحمت تم پر نہ ہو یاور اگر َّللا کا فضل اور اس ک

ُه َيأُمُر بِالفَ  يٰطِن َفإِنه بِع ُخُطٰوِت الشه يٰطِن ۚ َوَمن َيته بِعوا ُخُطٰوِت الشه َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتته ِ َعلَيُكم َوَرحَمُتُه ما ۞ ٰيأَيُّ حشاِء َوالُمنَكِر ۚ َولَوال َفضُل َّللاه

ُ َسميٌع َعليٌم َزكٰى مِ  َ ُيَزّكى َمن َيشاُء ۗ َوَّللاه  |11:11|نُكم ِمن أََحٍد أََبًدا َوٰلِكنه َّللاه

اور  يائیکے قدموں پر چلے تو وہ تو بے ح يطانکے قدموں پر نہ چلو، اور جو ش يطانش! والو يمانتو تم اس کا مزہ چکھتے اے ا

ستھرا نہ ہوسکتا ہاں َّللا  یکبھ یبھ یکوئ يںتو تم م یرحمت تم پر نہ ہوت یکبات بتائے گا اور اگر َّللا کا فضل اور اس  یہ یبر

 |11:11|اور َّللا سنتا جانتا ہے،  ےہے جسے چاہ يتاستھرا کرد

ِ ۖ وَ  َعِة أَن ُيؤتوا أُولِى القُربٰى َوالَمٰسكيَن َوالُمٰھِجريَن فى َسبيِل َّللاه ُ ليَ َوال َيأَتِل أُولُوا الَفضِل ِمنُكم َوالسه عفوا َولَيصَفحوا ۗ أاَل ُتِحّبوَن أَن َيغفَِر َّللاه

ُ َغفوٌر َرحيٌم   |11:11|لَُكم ۗ َوَّللاه

ہجرت کرنے  يںراہ م یاور َّللا ک ينوںقرابت والوں اور مسک يںوالے اور گنجائش والے ہ يلتفض يںوہ جو تم م يںاور قسم نہ کھائ

بخشش کرے، اور َّللا  یرکھتے کہ َّللا تمہار يںتم اسے دوست نہ ياک يں،اور درگزر يںکہ معاف کر يےاور چاہ ی،ک ينےوالوں کو د

:11|بخشنے واال مہربان ہے  2 2 | 

نيا َوالءاِخَرِة َولَُھم َعذاٌب َعظيٌم   |11:11|إِنه الهذيَن َيرموَن الُمحَصٰنِت الٰغفِٰلِت الُمؤِمٰنِت لُِعنوا فِى الدُّ

بڑا عذاب ہے  يےاور ان کے ل يںاور آخرت م ياکو ان پر لعنت ہے دن يوںوال يمانانجان پارسا ا يںلگاتے ہ يبوہ جو ع يشکب

|11:11| 



 |11:11|َيوَم َتشَھُد َعلَيِھم أَلِسَنُتُھم َوأَيديِھم َوأَرُجلُُھم بِما كانوا َيعَملوَن 

 |11:11|چھ کرتے تھے، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو ک يںزبان یگے ان ک يںد یجس دن ان پر گواہ

َ ُهَو الَحقُّ الُمبيُن  ُ ديَنُھُم الَحقه َوَيعلَموَن أَنه َّللاه  |11:11|َيوَمئٍِذ ُيَوفّيِھُم َّللاه

 |11:11|حق ہے،  يحصر یگے کہ َّللا ہ يںدے گا اور جان ل یسزا پور یسچ یان ک يںاس دن َّللا انہ

ءوَن ِمّما َيقولوَن ۖ لَھُم َمغفَِرةٌ َوِرزالَخبيٰثُت لِلَخبيثيَن َوالَخبيثوَن لِلَخبيثٰ  ٰبِت ۚ أُوٰلئَِك ُمَبره يِّ يِّبوَن لِلطه بيَن َوالطه يِّ ٰبُت لِلطه يِّ ٌق َكريٌم ِت ۖ َوالطه

|11:11| 

ان  يںوہ پاک ہ يےکے ل يوںاور ستھرے ستھر يےستھروں کے ل ياںاور ستھر يےکے ل يوںاور گندے گند يےگندوں کے ل ياںگند

 |11:11|ہے  یروز یبخشش اور عزت ک يےان کے ل يں،کہہ رہے ہ يہں سے جو باتو

َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتدُخلوا ُبيوًتا َغيَر ُبيوتُِكم َحّتٰى َتسَتأنِسوا َوُتَسلِّموا َعلٰى أَهلِھا ۚ ٰذلُِكم َخيرٌ  روَن  ٰيأَيُّ  |11:11|لَُكم لََعلهُكم َتَذكه

 يہنہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکنوں پر سالم نہ کرلو  يںاپنے گھروں کے سوا اور گھروں م! والو يماناے ا

 |11:11|کرو،  يانبہتر ہے کہ تم ده يےتمہارے ل

ُ بِما َتعَملوَن َعليٌم َفإِن لَم َتِجدوا فيھا أََحًدا َفال َتدُخلوها َحّتٰى ُيؤَذَن لَُكم ۖ َوإِن قيَل لَُكُم ارِجعوا َفارِجعوا ۖ هُ   |11:12|َو أَزكٰى لَُكم ۚ َوَّللاه

نہ جاؤ اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس  يںاجازت کے ان م یبے ما لکوں ک یکو نہ پاؤ جب بھ یکس يںپھر اگر ان م

 |11:12|بہت ستھرا ہے، َّللا تمہارے کاموں کو جانتا ہے،  يےتمہارے ل يہہو 

ُ َيعلَُم ما ُتبدوَن َوما َتكُتموَن لَيَس َعلَيُكم   |11:12|ُجناٌح أَن َتدُخلوا ُبيوًتا َغيَر َمسكوَنٍة فيھا َمٰتٌع لَُكم ۚ َوَّللاه

ہے،  ياراخت يںاور ان کے برتنے کا تمہ يںسکونت کے نہ یک یجاؤ جو خاص کس يںکہ ان گھروں م يںتم پر کچھ گناہ نہ يںاس م

 |11:12|رتے ہو، اور جو تم چھپاتے ہو، اور َّللا جانتا ہے جوتم ظاہر ک

َ َخبيٌر بِما َيصَنعوَن   |11:12|قُل لِلُمؤِمنيَن َيُغّضوا ِمن أَبٰصِرِهم َوَيحَفظوا فُروَجھُم ۚ ٰذلَِك أَزكٰى لَُھم ۗ إِنه َّللاه



بہت ستھرا ہے،  يےے لان ک يہ يںحفاظت کر یشرمگاہوں ک یاور اپن يںرکھ يچیکچھ ن يںنگاہ یمسلمان مردوں کو حکم دو اپن

 |11:12|خبر ہے،  یَّللا کو ان کے کاموں ک يشکب

بَن بُِخُمِرِهنه َعلٰى ُجيوبِِھنه ۖ َوال ُيبديَن َوقُل لِلُمؤِمٰنِت َيغُضضَن ِمن أَبٰصِرِهنه َوَيحَفظَن فُروَجُھنه َوال ُيبديَن زيَنَتُھنه إاِّل ما َظَھَر ِمنھا ۖ َولَيضرِ 

أَبنائِِھنه أَو أَبناِء ُبعولَتِِھنه أَو إِخٰونِِھنه أَو َبنى إِخٰونِِھنه أَو َبنى أََخٰوتِِھنه أَو نِسائِِھنه أَو ما   لُِبعولَتِِھنه أَو ءابائِِھنه أَو ءاباِء ُبعولَتِِھنه أَوزيَنَتُھنه إاِّل 

بِعيَن َغيِر أُولِى اإلِرَبِة ِمَن الرِّ  فِل الهذيَن لَم َيظَھروا َعلٰى َعوٰرِت النِّساِء ۖ َوال َيضِربَن بِأَرُجلِِھنه لُِيعلََم ما ُيخفيَن َملََكت أَيٰمُنُھنه أَِو الّتٰ جاِل أَِو الطِّ

َه الُمؤِمنوَن لََعلهُكم ُتفلِحوَن  ِ َجميًعا أَيُّ  |11:11|ِمن زيَنتِِھنه ۚ َوتوبوا إِلَى َّللاه

مگر جتنا  يںاور اپنا بناؤ نہ دکھائ يںحفاظت کر یک یپارسائ یاور اپن يںرکھ يچیکچھ ن يںنگاہ یاور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپن

 يااپنے باپ  يامگر اپنے شوہروں پر  يںاور اپنا سنگھار ظاہر نہ کر يں،پر ڈالے رہ يبانوںظاہر ہے اور وہ دوپٹے اپنے گر یخود ہ

 یاپن يا يںعورت یک يناپنے د يااپنے بھانجے  يا يجےاپنے بھت يا یائاپنے بھ يا يٹےشوہروں کے ب يا يٹوںاپنے ب ياشوہروں کے باپ 

 یک يزوںچ یشرم ک یعورتوں ک يںوہ بچے جنہ ياشہوت والے مرد نہ ہوں  يکہنوکر بشرط ياملک ہوں  یجو اپنے ہاتھ ک يزيںکن

سب ! طرف توبہ کرو اے مسلمانو ی ککہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار اور َّللا يںپر پاؤں زور سے نہ رکھ يناور زم يںخبر نہ

 |11:11|پر کہ تم فالح پاؤ،  يدکے سب اس ام

ُ ِمن َفضلِِه ۗ وَ  لِحيَن ِمن ِعباِدُكم َوإِمائُِكم ۚ إِن َيكونوا فَُقراَء ُيغنِِھُم َّللاه ُ ٰوِسٌع َعليٌم َوأَنِكُحوا األَٰيمٰى ِمنُكم َوالّصٰ  |11:11|َّللاه

کردے گا  یغن يںہوں تو َّللا انہ يرکا اگر وہ فق يزوںان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے الئق بندوں اور کن يںاور نکاح کردو اپنوں م

 |11:11|اپنے فضل کے سبب اور َّللا وسعت واال علم واال ہے، 

ُ ِمن َفضلِِه ۗ َوالهذيَن َيبَتغو َن الِكٰتَب ِمّما َملََكت أَيٰمُنُكم َفكاتِبوُهم إِن َعلِمُتم فيِھم َخيًرا ۖ َوءاتوُهم َولَيسَتعفِِف الهذيَن ال َيِجدوَن نِكاًحا َحّتٰى ُيغنَِيُھُم َّللاه

ِ الهذى ءاتٰىُكم ۚ َوال ُتكِرهوا َفَتٰيتُِكم َعلَى َ  ِمن ماِل َّللاه نيا ۚ َوَمن ُيكِرهُھنه َفإِنه َّللاه ًنا لَِتبَتغوا َعَرَض الَحيٰوِة الدُّ  ِمن َبعِد البِغاِء إِن أََردَن َتَحصُّ

 |11:11|إِكٰرِهِھنه َغفوٌر َرحيٌم 

تک کہ َّللا مقدور واال کردے اپنے فضل سے اور تمہارے ہاتھ  يہاںرکھتے  يںوہ جو نکاح کا مقدور نہ يںکہ بچے رہ يےاور چاہ

کچھ  يںاگر ان م لکھ دو تو لکھ دو یآزاد يںشرط پر انہ یکہ کچھ مال کمانے ک يںچاہ يہسے جو  يںغالموں م یِملک باند یک

پر جب کہ وہ  یکو بدکار يزوںکن یاور مجبور نہ کرو اپن ياکرو َّللا کے مال سے جو تم کو د مدد یجانو اور اس پر ان ک یبھالئ

 یک یہ یَّللا بعد اس کے کہ وہ مجبور يشکمجبور کرے گا تو ب يںکا کچھ مال چاہو اور جو انہ یزندگ يویتاکہ تم دن يںبچنا چاہ

 |11:11|بخشنے واال مہربان ہے  يںحالت پر رہ

قيَن  ٰنٍت َوَمَثاًل ِمَن الهذيَن َخلَوا ِمن َقبلُِكم َوَموِعَظًة لِلُمته  |11:11|َولََقد أَنَزلنا إِلَيُكم ءاٰيٍت ُمَبيِّ

 يےجو تم سے پہلے ہو گزرے اور ڈر والوں کے ل ياناور کچھ ان لوگوں کا ب يتيںطرف روشن آ یتمہار يںہم نے اتار يشکاور ب

 |11:11| يحت،نص



جاَجُة َكأَنهھا  ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ َمَثُل نوِرِہ َكِمشكٰوٍة فيھا ِمصباٌح ۖ الِمصباُح فى ُزجاَجٍة ۖ الزُّ ُ نوُر السه ىٌّ يوَقُد ِمن َشَجَرٍة ُمٰبَرَكٍة ۞ َّللاه َكوَكٌب ُدرِّ

ٍة وَ  ُ لِنوِرِہ َمن َيشاُء ۚ َوَيضِربُ َزيتوَنٍة ال َشرقِيه ٍة َيكاُد َزيُتھا ُيضءُء َولَو لَم َتمَسسُه ناٌر ۚ نوٌر َعلٰى نوٍر ۗ َيھِدى َّللاه ُ األَمٰثَل لِلّناِس ۗ ال َغربِيه  َّللاه

ُ بُِكلِّ َشءٍء َعليٌم   |11:11|َوَّللاه

 يںفانوس م يکچراغ ہے وہ چراغ ا يںطاق کہ اس م يکا سےيج يسیمثال ا یکا، اس کے نور ک ينوںَّللا نور ہے آسمانوں اور زم

ہے  يبسے جو نہ پورب کا نہ پچھم کا قر يتونز يڑسا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے پ یستارہ ہے موت يکا ياہے وہ فانوس گو

 يںچاہتا ہے، اور َّللا مثال راہ بتاتا ہے جسے یآگ نہ چھوئے نور پر نور ہے َّللا اپنے نور ک ےبھڑک اٹھے اگرچہ اس يلکہ اس کا ت

 |11:11|اور َّللا سب کچھ جانتا ہے،  يے،فرماتا ہے لوگوں کے ل يانب

ُح لَُه فيھا بِالُغُدوِّ َوالءاصاِل  ُ أَن ُترَفَع َوُيذَكَر فيَھا اسُمُه ُيَسبِّ  |11:11|فى ُبيوٍت أَِذَن َّللاه

صبح  يںان م يںکرتے ہ يحتسب یجاتا ہے، َّللا ک يااس کا نام ل يںان مہے اور  يابلند کرنے کا َّللا نے حکم د يںجنہ يںان گھروں م

 |11:11|اور شام 

كٰوِة ۙ َيخافوَن َيوًما َتَتَقلهبُ  لٰوِة َوإيتاِء الزه ِ َوإِقاِم الصه  |11:11| فيِه القُلوُب َواألَبٰصُر ِرجاٌل ال ُتلھيِھم تِٰجَرةٌ َوال َبيٌع َعن ِذكِر َّللاه

 يںسے ڈرتے ہ ينےاور نماز برپا رکھنے اور زکٰوة د ياد یو فروخت َّللا ک يدسودا اور نہ خر یکرتا کوئ يںغافل نہ يںوہ مرد جنہ

 |11:11| يںگے دل اور آنکھ يںالٹ جائ يںاس دن سے جس م

ُ َيرُزُق َمن َيشاُء  ُ أَحَسَن ما َعِملوا َوَيزيَدُهم ِمن َفضلِِه ۗ َوَّللاه  |11:12|بَِغيِر ِحساٍب لَِيجِزَيُھُم َّللاه

ہے جسے چاہے  يتاد یدے، اور َّللا روز يادہانعام ز يںبدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کام اور اپنے فضل سے انہ يںتاکہ َّللا انہ

 |11:12| ی،بے گنت

مـٔاُن ماًء َحّتٰى إِذا جاَءہُ لَم  ُ َسريُع الِحساِب َوالهذيَن َكَفروا أَعٰملُُھم َكَسراٍب بِقيَعٍة َيحَسُبُه الظه َ ِعنَدہُ َفَوفّٰىُه ِحساَبُه ۗ َوَّللاه َيِجدہُ َشيـًٔا َوَوَجَد َّللاه

|11:12| 

تک جب  يہاںسمجھے،  یاسے پان ياساکہ پ يںجنگل م یکس يتاچمکتا ر يںدهوپ م يسےج يںہ يسےاور جو کافر ہوئے ان کے کام ا

ہے  يتااور َّللا جلد حساب کرل يا،تو اس نے اس کا حساب پورا بھرد ياپا يبقر اور َّللا کو اپنے ياتو اسے کچھ نہ پا يااس کے پاس آ

|11:12| 

ىٍّ َيغشٰىُه َموٌج ِمن َفوقِِه َموٌج ِمن َفوقِِه َسحاٌب ۚ ُظلُٰمٌت َبعُضھا َفوَق َبعٍض إِذا أَخرَ  َج َيَدہُ لَم َيَكد َيرٰىھا ۗ َوَمن لَم َيجَعِل أَو َكُظلُٰمٍت فى َبحٍر لُجِّ

 ُ  |11:12| لَُه نوًرا َفما لَُه ِمن نوٍر َّللاه



اس کے اوپر موج مو ج کے اوپر اور موج اس کے اوپر بادل،  يںم يادر( والے یگہرائ)کنڈے کے  یکس يرياںانده يسےج يا

 يںنور نہ يںکہ يےمعلوم نہ ہو اور جسے َّللا نور نہ دے اس کے ل يتاد یجب اپنا ہاتھ نکالے تو سوجھائ يکپر ا يکا يںہ يرےانده

|11:12| 

ٍت ۖ ُكلٌّ َقد َعلَِم َصالَتُه َوَتسبيحَ  يُر ٰصفّٰ ٰمٰوِت َواألَرِض َوالطه ُح لَُه َمن فِى السه َ ُيَسبِّ ُ َعليٌم بِما َيفَعلوَن أَلَم َتَر أَنه َّللاه  |11:11|ُه ۗ َوَّللاه

 یسب نے جان رکھ يالئےاور پرندے پر پھ يںہ يںم ينزمآسمانوں اور  یجو کوئ يںکرتے ہ يحتسب یکہ َّللا ک يکھاتم نے نہ د ياک

 |11:11|اور َّللا ان کے کاموں کو جانتا ہے،  يح،تسب ینماز اور اپن یہے اپن

ِ الَمصيُر  ٰمٰوِت َواألَرِض ۖ َوإِلَى َّللاه ِ ُملُك السه  |11:11|َوّلِِله

 |11:11|طرف پھر جانا،  یک یاور َّللا ہ یک ينہے سلطنت آسمانوں اور زم يےکے ل یاور َّللا ہ

َ ُيزجى َسحاًبا ُثمه ُيَؤلُِّف َبيَنُه ُثمه َيجَعلُُه ُركاًما َفَتَرى الَودَق َيخُرُج ِمن ِخٰللِِه وَ  ماِء ِمن ِجباٍل فيھا ِمن َبَرٍد َفُيصيُب بِِه أَلَم َتَر أَنه َّللاه ُل ِمَن السه ُيَنزِّ

 |11:11|كاُد َسنا َبرقِِه َيذَهُب بِاألَبٰصِر َمن َيشاُء َوَيصِرفُُه َعن َمن َيشاُء ۖ يَ 

کہ  يکھےہے تو ُتو د يتاتہہ پر تہہ کرد يںِمالتا ہے پھر انہ يںآپس م يںکہ َّللا نرم نرم چالتا ہے بادل کو پھر انہ يکھاتو نے نہ د ياک

سے کچھ اولے پھر ڈالنا ہے  يںان م يںجو برف کے پہاڑ ہ يںنکلتا ہے اور اتارتا ہے آسمان سے اس م ينہسے م يںم يچاس کے ب

 |11:11|چمک آنکھ لے جائے  یک یبجل یہے کہ اس ک يبجس سے چاہے قر يںہے انہ يرديتااور پھ جس پر چاہے يںانہ

ُ الهيَل َوالنهھاَر ۚ إِنه فى ٰذلَِك لَِعبَرًة أِلُولِى األَبٰصِر   |11:11|ُيَقلُِّب َّللاه

 |11:11|سمجھنے کا مقام ہے نگاہ والوں کو،  يںاس م يشکب یکرتا ہے رات اور دن ک یَّللا بدل

ٍة ِمن ماٍء ۖ َفِمنُھم َمن َيمشى َعلٰى َبطنِِه َوِمنُھم َمن َيمشى َعلٰى ِرجلَيِن َوِمنُھم َمن َيم ُ َخلََق ُكله دابه ُ ما َيشاُء ۚ إِنه َوَّللاه شى َعلٰى أَرَبٍع ۚ َيخلُُق َّللاه

َ َعلٰى ُكلِّ َشء  |11:11|ٍء َقديٌر َّللاه

دو پاؤں پر چلتا ہے اور  یکوئ يںپر چلتا ہے اور ان م يٹاپنے پ یکوئ يںتو ان م ياسے بنا یپر ہر چلنے واال پان يناور َّللا نے زم

 |11:11|َّللا سب کچھ کرسکتا ہے،  يشکچار پاؤں پر چلتا ہے َّللا بناتا ہے جو چاہے، ب یکوئ يںان م

ُ َيھدى َمن َيشاُء إِلٰى ِصٰرٍط ُمسَتقيٍم لََقد أَنَزلنا ءاٰيٍت ُمبَ  ٰنٍت ۚ َوَّللاه  |11:11|يِّ



 |11:11|راہ دکھائے  يدهیاور َّللا جسے چاہے س يتيںآ یکرنے وال يانصاف ب يںہم نے اتار يشکب

سوِل َوأََطعنا ُثمه َيَتَولّٰى َفريٌق ِمنُھم ِمن َبعِد ٰذلَِك ۚ  ِ َوبِالره  |11:11|َوما أُوٰلئَِك بِالُمؤِمنيَن  َوَيقولوَن ءاَمّنا بِاّلِله

 يںاور وہ مسلمان نہ يںکے اس کے بعد پھر جاتے ہ يںالئے َّللا اور رسول پر اور حکم مانا پھر کچھ ان م يمانہم ا يںاور کہتے ہ

|11:11| 

ِ َوَرسولِِه لَِيحُكَم َبيَنُھم إِذا َفريٌق ِمنُھم ُمعِرضوَن   |11:12|َوإِذا ُدعوا إِلَى َّللاه

جاتا  يرمنہ پھ يقفر يکان کا ا یفرمائے تو جبھ يصلہف يںطرف کہ رسول ان م یَّللا اور اس کے رسول ک يںاور جب بالئے جائ

 |11:12|ہے، 

 |11:12|َوإِن َيُكن لَُھُم الَحقُّ َيأتوا إِلَيِه ُمذِعنيَن 

 |11:12|وئے مانتے ہ يںطرف آئ یتو اس ک( ہو يصلہف يںان کے حق م)ہو  یڈگر يںاور اگر ان م

لِموَن 
ٰ
ُ َعلَيِھم َوَرسولُُه ۚ َبل أُوٰلئَِك ُهُم الّظ  |11:12|أَفى قُلوبِِھم َمَرٌض أَِم ارتابوا أَم َيخافوَن أَن َيحيَف َّللاه

 يں،ظالم ہ یگے بلکہ خود ہ يںکہ َّللا و رسول ان پر ظلم کر يںڈرتے ہ يہ ياک يںشک رکھتے ہ ياہے  يماریب يںان کے دلوں م ياک

|11:12| 

ِ َوَرسولِِه لَِيحُكَم َبيَنُھم أَن َيقولوا َسِمعنا َوأََطعنا ۚ َوأُولٰ   |11:11|ئَِك ُهُم الُمفلِحوَن إِنهما كاَن َقوَل الُمؤِمنيَن إِذا ُدعوا إِلَى َّللاه

ہم نے  يںفرمائے کہ عرض کر يصلہف يںکہ رسول ان م يںطرف بالئے جائ یہے جب َّللا اور رسول ک يہیبات تو  یمسلمانوں ک

 |11:11|لوگ مراد کو پہنچے،  يہیسنا اور حکم مانا او ر

قِه َفأُوٰلئَِك ُهُم الفائِزوَن  َ َوَيته َ َوَرسولَُه َوَيخَش َّللاه  |11:11|َوَمن ُيِطِع َّللاه

 |11:11| يں،ہ يابلوگ کام يہیکرے تو  يزگاریاور جو حکم مانے َّللا اور اس کے رسول کا اور َّللا سے ڈرے اور پرہ



َ خَ  ِ َجھَد أَيٰمنِِھم لَئِن أََمرَتُھم لََيخُرُجنه ۖ قُل ال ُتقِسموا ۖ طاَعٌة َمعروَفٌة ۚ إِنه َّللاه  |11:11|بيٌر بِما َتعَملوَن ۞ َوأَقَسموا بِاّلِله

گے  يںدو گے تو وہ ضرور جہاد کو نکلحکم  يںکوشش سے کہ اگر تم انہ یحد ک يںاپنے حلف م یقسم کھائ یاور انہوں نے َّللا ک

 |11:11|َّللا جانتا ہے جو تم کرتے ہو  يے،چاہ ینہ کھاؤ موافق شرع حکم بردار يںتم فرماؤ قسم

لُتم ۖ َوإِن ُتطي َل َوَعلَيُكم ما ُحمِّ سوَل ۖ َفإِن َتَولهوا َفإِنهما َعلَيِه ما ُحمِّ َ َوأَطيُعوا الره سوِل إاِله الَبٰلُغ الُمبيُن عوہُ َتھتَ قُل أَطيُعوا َّللاه دوا ۚ َوما َعلَى الره

|11:11| 

اور تم  ياگ ياہے جس اس پر الزم ک یتو رسول کے ذمہ وہ يروتم فرماؤ حکم مانو َّللا کا اور حکم مانو رسول کا پھر اگر تم منہ پھ

مگر صاف  يںگے، اور رسول کے ذمہ نہ کرو گے راہ پاؤ یفرمانبردار یاور اگر رسول ک ياپر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گ

 |11:11| يناپہنچا د

ُھم فِى األَرِض َكَما اسَتخلََف الهذيَن ِمن َقب لِٰحِت لََيسَتخلَِفنه ُ الهذيَن ءاَمنوا ِمنُكم َوَعِملُوا الّصٰ َننه لَُھم ديَنُھُم الهِذى ارَتضٰى لَھُم َوَعَد َّللاه لِِھم َولَُيَمكِّ

لَنهھُ   |11:11|م ِمن َبعِد َخوفِِھم أَمًنا ۚ َيعُبدوَننى ال ُيشِركوَن بى َشيـًٔا ۚ َوَمن َكَفَر َبعَد ٰذلَِك َفأُوٰلئَِك ُهُم الٰفِسقوَن َولَُيَبدِّ

ان سے  يسیخالفت دے گا ج يںم ينزم يںکہ ضرور انہ يےالئے اور اچھے کام ک يمانسے ا يںان کو جو تم م ياَّللا نے وعدہ د

ہے اور ضرور ان کے اگلے خوف کو  ياپسند فرما يےجو ان کے ل ينجمادے گا ان کا وہ د يےضرور ان کے لاور  یپہلوں کو د

لوگ بے حکم  یکرے تو وہ یاور جو اس کے بعد ناشکر يں،کو نہ ٹھہرائ یکس يکشر يرام يںعبادت کر يریامن سے بدل دے گا م

 |11:11| يں،ہ

كٰوَة  لٰوَة َوءاُتوا الزه سوَل لََعلهُكم ُترَحموَن َوأَقيُموا الصه  |11:11|َوأَطيُعوا الره

 |11:11|پر کہ تم پر رحم ہو،  يدکرو اس ام یفرمانبردار یاور نماز برپا رکھو اور زکٰوة دو اور رسول ک

 |11:11|ال َتحَسَبنه الهذيَن َكَفروا ُمعِجزيَن فِى األَرِض ۚ َوَمأوٰىُھُم الّناُر ۖ َولَبِئَس الَمصيُر 

برا  یہ يااور ان کا ٹھکانا آ گ ہے، اور ضرور ک يںم ينزم يںہمارے قابو سے نکل جائ يںنہ کرنا کہ وہ کہ يالکافروں کو خہرگز 

 |11:11|انجام، 

َھا الهذيَن ءاَمنوا لَِيسَتـِٔذنُكُم الهذيَن َملََكت أَيٰمُنُكم َوالهذيَن لَم َيبلُُغوا الُحلَُم ِمنُكم َثٰلَث َمرّٰ  ِمن َقبِل َصلٰوِة الَفجِر َوحيَن َتَضعوَن ثِياَبُكم ِمَن  ٍت ۚ ٰيأَيُّ

فوَن  ھيَرِة َوِمن َبعِد َصلٰوِة الِعشاِء ۚ َثٰلُث َعوٰرٍت لَُكم ۚ لَيَس َعلَيُكم َوال َعلَيِھم ُجناٌح َبعَدُهنه ۚ َطّوٰ ُ الظه َعلَيُكم َبعُضُكم َعلٰى َبعٍض ۚ َكٰذلَِك ُيَبيُِّن َّللاه

ُ َعليٌم َحكيٌم لَُكُم الءايٰ   |11:12|ِت ۗ َوَّللاه



وقت نماِز صبح  ينکو نہ پہنچے ت یجوان یابھ يںتمہارے ہاتھ کے مال غالم اور جو تم م يںکہ تم سے اذن ل يےچاہ! والو يماناے ا

کے  ينن تا يںشرم کے ہ یوقت تمہار ينت يہسے پہلے اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو اور نماز عشاء کے بعد 

 يےکرتا ہے تمہارے ل يانب يونہیدوسرے کے پاس َّللا  يکا يہاںتمہارے  يںپر آمدورفت رکھتے ہ ان تم پر نہ يںبعد کچھ گناہ نہ

 |11:12|اور َّللا علم و حکمت واال ہے،  يتيں،آ

ُ َعليٌم َحكيٌم َوإِذا َبلََغ األَطٰفُل ِمنُكُم الُحلَُم َفلَيسَتـِٔذنوا َكَما اسَتـَٔذَن الهذيَن ِمن  ُ لَُكم ءاٰيتِِه ۗ َوَّللاه  |11:12|َقبلِِھم ۚ َكٰذلَِك ُيَبيُِّن َّللاه

فرماتا ہے تم  يانب يونہیان کے اگلوں نے اذن مانگا، َّللا  يسےج يںاذن مانگ یتو وہ بھ يںکو پہنچ جائ یلڑکے جوان يںاور جب تم م

 |11:12|اور َّللا علم و حکمت واال ہے،  يتيں،آ یسے اپن

ٰجٍت بِ  تى ال َيرجوَن نِكاًحا َفلَيَس َعلَيِھنه ُجناٌح أَن َيَضعَن ثِياَبُھنه َغيَر ُمَتَبرِّ ُ َسميٌع َوالَقٰوِعُد ِمَن النِّساِء الّٰ زيَنٍة ۖ َوأَن َيسَتعفِفَن َخيٌر لَُھنه ۗ َوَّللاه

 |11:12|َعليٌم 

جب کہ سنگھار نہ  يںکپڑے اتار رکھ یکہ اپنے باالئ يںن پر کچھ گناہ نہا يںآرزو نہ ینکاح ک يںجنہ يںعورت ينخانہ نش یاور بوڑه

 |11:12|اور بہتر ہے، ور َّللا سنتا جانتا ہے،  يےبچنا ان کے ل یاور ان سے بھ يںچمکائ

َتأُكلوا ِمن ُبيوتُِكم أَو ُبيوِت ءابائُِكم أَو ُبيوِت لَيَس َعلَى األَعمٰى َحَرٌج َوال َعلَى األَعَرِج َحَرٌج َوال َعلَى الَمريِض َحَرٌج َوال َعلٰى أَنفُِسُكم أَن 

ٰھتُِكم أَو ُبيوِت إِخٰونُِكم أَو ُبيوِت أََخٰوتُِكم أَو ُبيوِت أَعٰمِمُكم أَو ُبيوتِ  تُِكم أَو ُبيوِت أَخٰولُِكم أَو ُبيوِت ٰخٰلتُِكم أَو ما َملَكُتم َمفاتَِحُه أَو  أُمه َعّمٰ

ِ َصديقُِكم ۚ لَيَس َعلَيكُ  ًة ِمن ِعنِد َّللاه ُ م ُجناٌح أَن َتأُكلوا َجميًعا أَو أَشتاًتا ۚ َفإِذا َدَخلُتم ُبيوًتا َفَسلِّموا َعلٰى أَنفُِسُكم َتِحيه َبًة ۚ َكٰذلَِك ُيَبيُِّن َّللاه ُمٰبَرَكًة َطيِّ

 |11:11|لَُكُم الءاٰيِت لََعلهُكم َتعقِلوَن 

اپنے باپ  يااوالد کے گھر  یپر کہ کھاؤ اپن یکس يںپر روک اور نہ تم م يمارئقہ اور نہ باور نہ لنگڑے پر مضا ینہ اندهے پر تنگ

کے گھر  يوںپھپ یاپن يا يہاںاپنے چچاؤں کے  يابہنوں کے گھر ے  یاپن يا يہاںکے  يوںاپنے بھائ ياماں کے گھر  یاپن ياکے گھر 

 یتم پر کوئ يہاںاپنے دوست کے  يا يںہ يںتمہارے قبضہ م ياںکنج یجہاں ک ياخاالؤں کے گھر  یاپن ياہاں ياپنے ماموؤں کے  يا

دعا َّللا کے پاس  یاچھ یجاؤ تو اپنوں کو سالم کرو ملتے وقت ک يںگھر م یالگ الگ پھر جب کس ياکہ مل کر کھاؤ  يںالزام نہ

 |11:11|سمجھ ہو،  يںکہ تمہ يتيںآ سے فرماتا ہے تم يانب يونہیَّللا  يزہ،سے مبارک پاک

ِ َوَرسولِِه َوإِذا كانوا َمَعُه َعلٰى أَمٍر جاِمٍع لَم َيذَهبوا َحّتٰى َيسَتـٔذِ إِ  َما الُمؤِمنوَن الهذيَن ءاَمنوا بِاّلِله نوہُ ۚ إِنه الهذيَن َيسَتـِٔذنوَنَك أُوٰلئَِك الهذيَن ُيؤِمنوَن نه

ِ َوَرسولِِه ۚ َفإَِذا اسَتـَٔذنوَك لَِبعِض َشأنِِھم َ َغفوٌر َرحيٌم َفأ بِاّلِله َ ۚ إِنه َّللاه  |11:11|َذن لَِمن ِشئَت ِمنُھم َواسَتغفِر لَُھُم َّللاه

حاضر ہوئے ہوں  يںکام م يسےا یالئے اور جب رسول کے پاس کس يقينجو َّللا اور اس کے رسول پر  يںہ یوالے تو وہ يمانا

جو  يںہ یوہ يںوہ جو تم سے اجازت مانگتے ہ يںل جب تک ان سے اجازت نہ لے يںگئے ہوں تو نہ جائ يےجمع ک يےجس کے ل

جسے تم چاہو  يںتو ان م يےکام کے ل یاپنے کس يںجب وہ تم سے اجازت مانگ پھر يںالتے ہ يمانَّللا اور اس کے رسول پر ا

 |11:11|َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  يشکمانگو ب یَّللا سے معاف يےاجازت دے دو اور ان کے ل



ُ الهذيَن َيَتَسلهلوَن ِمنُكم لِواًذا ۚ َفلَيحَذِر اال َتجَعلوا  سوِل َبيَنُكم َكُدعاِء َبعِضُكم َبعًضا ۚ َقد َيعلَُم َّللاه لهذيَن ُيخالِفوَن َعن أَمِرِہ أَن ُتصيَبُھم فِتَنٌة ُدعاَء الره

 |11:11|أَو ُيصيَبُھم َعذاٌب أَليٌم 

چپکے نکل  يںَّللا جانتا ہے جو تم م يشکدوسرے کو پکارتا ہے ب يکا يںتم م يساجنہ ٹھہرالو  يساا يںرسول کے پکارنے کو آپس م

ان پر  يافتنہ پہنچے  یکوئ يںکہ انہ يںوہ جو رسول کے حکم کے خالف کرتے ہ يںآڑ لے کر تو ڈر یک يزچ یکس يںجاتے ہ

 |11:11|دردناک عذاب پڑے 

ٰمٰوِت َواألَرِض ۖ َقد ِ ما فِى السه ُ بُِكلِّ َشءٍء َعليٌم  أاَل إِنه ّلِِله ُئُھم بِما َعِملوا ۗ َوَّللاه  |11:11|َيعلَُم ما أَنُتم َعلَيِه َوَيوَم ُيرَجعوَن إِلَيِه َفُيَنبِّ

 يںوہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو اور اس دن کو جس م يشکہے، ب يںم ينکا ہے جو کچھ آسمانوں اور زم یَّللا ہ يشکب! سن لو

 |11:11|اور َّللا سب کچھ جانتا ہے،  يا،بتادے گا جو کچھ انہوں نے ک يںے تو وہ انہگ يںجائ يرےطرف پھ یاس ک

َل الفُرقاَن َعلٰى َعبِدِہ لَِيكوَن لِلٰعلَميَن َنذيًرا  حيِم َتباَرَك الهذى َنزه حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1|برکت واال ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے واال ہو  یبڑ

ِخذ َولًَدا َولَم َيُكن لَُه َشريٌك فِى الُملِك َوَخلََق ُكله َشءٍء َفَقده  ٰمٰوِت َواألَرِض َولَم َيته  |11:1|َرہُ َتقديًرا الهذى لَُه ُملُك السه

 يںنہ یساجھ یکوئ يںسلطنت م یبچہ اور اس ک يافرما ياربادشاہت اور اس نے نہ اخت یک ينمانوں اور زمہے آس يےوہ جس کے ل

 |11:1| ی،اندازہ پر رکھ يککرکے ٹھ يداپ يزاس نے ہر چ

ا َوال َنف َخذوا ِمن دونِِه ءالَِھًة ال َيخلُقوَن َشيـًٔا َوُهم ُيخلَقوَن َوال َيملِكوَن أِلَنفُِسِھم َضّرً  |11:1|ًعا َوال َيملِكوَن َموًتا َوال َحيٰوًة َوال ُنشوًرا َواته

جانوں کے برے  یاور خود اپن يںگئے ہ يےک يدابناتے اور خود پ يںکہ وہ کچھ نہ يےاور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھہرال

 |11:1|کا نہ اٹھنے کا،  ينےنہ ج ياراور نہ مرنے کا اخت يںبھلے کے مالک نہ

 |11:1|َكَفروا إِن ٰهذا إاِّل إِفٌك افَترٰىُه َوأَعاَنُه َعلَيِه َقوٌم ءاَخروَن ۖ َفَقد جاءو ُظلًما َوزوًرا  َوقاَل الهذينَ 

وہ ظلم اور  يشکہے ب یمدد د يںہے اور اس پر اور لوگوں نے انہ يابہتان جو انہوں نے بنال يکمگر ا يںتو نہ يہاور کافر بولے 

 |11:1|جھوٹ پر آئے، 



ليَن اكَتَتَبھا َفِھَى ُتملٰى َعلَيِه ُبكَرًة َوأَصياًل َوقالوا أَ   |11:1|ٰسطيُر األَوه

 |11:1| يں،ہ یجات یتو وہ ان پر صبح و شام پڑه يںہ یجو انہوں نے لکھ ل يںہ ياںکہان یاور بولے اگلوں ک

ُه كاَن  ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ إِنه ره فِى السه  |11:1|َغفوًرا َرحيًما قُل أَنَزلَُه الهذى َيعلَُم السِّ

 |11:1|وہ بخشنے واال مہربان ہے  يشکہر بات جانتا ہے ب یک ينتم فرماؤ اسے تو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زم

عاَم َوَيمشى فِى األَسواِق ۙ لَوال أُنِزَل إِلَيِه َملٌَك َفَيكوَن َمَعُه َنذيًرا  سوِل َيأُكُل الطه  |11:1|َوقالوا ماِل ٰهَذا الره

فرشتہ کہ ان  یان کے ساتھ کوئ يانہ اتارا گ يوںک 21۱ف)چلتا ہے  يںہوا کھانا کھاتا ہے اور بازاروں م يااور بولے اور رسول کو ک

 |11:1|کے ساتھ ڈر سناتا 

بِعوَن إاِّل رَ  لِموَن إِن َتته
ٰ
ٌة َيأُكُل ِمنھا ۚ َوقاَل الّظ  |11:2|ُجاًل َمسحوًرا أَو ُيلقٰى إِلَيِه َكنٌز أَو َتكوُن لَُه َجنه

کرتے مگر  يںنہ يرویسے کھاتے اور ظالم بولے تم تو پ يںباغ ہوتا جس م یان کا کوئ ياخزانہ مل جاتا  یکوئ يںسے انہ يبغ يا

 |11:2|جس پر جادو ہوا  یمرد ک يسےا يکا

 |11:2|انُظر َكيَف َضَربوا لََك األَمٰثَل َفَضلّوا َفال َيسَتطيعوَن َسبياًل 

 |11:2|پاتے،  يںراہ نہ یتو گمراہ ہوئے کہ اب کوئ يںبنارہے ہ يےتمہارے ل يںکہاوت يسیک يکھووب داے محب

ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر َوَيجَعل لََك قُصوًرا   |11:12|َتباَرَك الهذى إِن شاَء َجَعَل لََك َخيًرا ِمن ٰذلَِك َجّنٰ

اور کرے گا  يںبہ يںنہر يچےجن کے ن يںبہت بہتر اس سے کردے جنت يےبرکت واال ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے ل یبڑ

 |11:12|اونچے اونچے محل،  يےتمہارے ل

َب بِالّساَعِة َسعيًرا  بوا بِالّساَعِة ۖ َوأَعَتدنا لَِمن َكذه  |11:11|َبل َكذه



آگ،  یہوئ یہے بھڑکت یکر رکھ يارت يےکو جھٹالئے ہم نے اس کے ل يامتاور جو ق يں،کو جھٹالتے ہ يامتتو ق يہبلکہ 

|11:11| 

ًظا َوَزفيًرا   |11:11|إِذا َرأَتُھم ِمن َمكاٍن َبعيٍد َسِمعوا لَھا َتَغيُّ

 |11:11|گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا،  يںتو سن یگ يکھےدور جگہ سے د يںجب وہ انہ

نيَن َدَعوا ُهنالَِك ثُ  ًقا ُمَقره  |11:11|بوًرا َوإِذا أُلقوا ِمنھا َمكاًنا َضيِّ

 |11:11|گے  يںجکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگ يںم يروںگے زنج يںڈالے جائ يںتنگ جگہ م یکس یاور جب اس ک

 |11:11|ال َتدُعوا الَيوَم ُثبوًرا ٰوِحًدا َوادعوا ُثبوًرا َكثيًرا 

 |11:11|مانگو  يںموت یموت نہ مانگو اور بہت س يکجائے گا آج ا يافرما

ُة الُخلِد الهتى ُوِعَد الُمتهقوَن ۚ كاَنت لَُھم َجزاًء َوَمصيًرا قُل أَٰذلَِك   |11:11|َخيٌر أَم َجنه

 |11:11|کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے، وہ ان کا صلہ اور انجام ہے،  يشگیوہ ہم يابھال  يہ ياتم فرماؤ ک

 |11:11|َمسـٔواًل لَُھم فيھا ما َيشاءوَن ٰخلِديَن ۚ كاَن َعلٰى َربَِّك َوعًدا 

 |12:1۱|( 12گے، تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے مانگا ہوا، ف يںرہ يشہہم يںجن م يںہ يںمراد یوہاں من مان يےان کے ل

بيَل  ِ َفَيقوُل َءأَنُتم أَضلَلُتم ِعبادى ٰهُؤالِء أَم ُهم َضلُّوا السه  |11:11|َوَيوَم َيحُشُرُهم َوما َيعُبدوَن ِمن دوِن َّللاه

 يہ يےتم نے گمراہ کرد ياپھر ان معبودو ں سے فرمائے گا ک يںاور جن کوا ّلِل کے سوا پوجتے ہ يںجس دن اکٹھا کرے گا انہاور 

 |11:11|راہ بھولے  یخود ہ يہ يابندے  يرےم

ِخَذ ِمن دونَِك ِمن أَولِياَء َوٰلِكن َمتهعَتُھم َوءاباءَ  كَر َوكانوا َقوًما بوًرا قالوا ُسبٰحَنَك ما كاَن َينَبغى لَنا أَن َنته  |11:12|ُهم َحّتٰى َنُسوا الذِّ



اور ان  يںتو نے انہ يکنل يںبنائ یٰ اور کو مول یسوا کس يرےنہ تھا کہ ت( حق)سزاوار  يںہے تجھ کو ہم یگے پاک يںوہ عرض کر

 |11:12|والے  ہالک ہونے یلوگ تھے ہ يہبھول گئے اور  ياد يریتک کہ وہ ت يہاں ياکے باپ داداؤں کو برتنے د

بوُكم بِما َتقولوَن َفما َتسَتطيعوَن َصرًفا َوال َنصًرا ۚ َوَمن َيظلِم ِمنُكم ُنِذقُه َعذاًبا َكبيًرا   |11:12|َفَقد َكذه

جو ظالم ہے ہم اسے بڑا  يںمدد کرسکو اور تم م ینہ اپن يرسکوتو اب تم نہ عذاب پھ یبات جھٹالد یتو اب معبودوں نے تمہار

 |11:12|گے،  يںعذاب چکھائ

عاَم َوَيمشوَن فِى األَسواِق ۗ َوَجَعلنا َبعَضُكم لِبَ  عٍض فِتَنًة أََتصبِروَن ۗ َوكاَن َربَُّك َبصيًرا َوما أَرَسلنا َقبلََك ِمَن الُمرَسليَن إاِّل إِنهُھم لََيأُكلوَن الطه

|11:12| 

کو  يکا يںچلتے اور ہم نے تم م يںتھے کھانا کھاتے اور بازاروں م یہ يسےسب ا يجےرسول بھاور ہم نے تم سے پہلے جتنے 

 |11:12|ہے  يکھتاتمہارا رب د! تم صبر کرو گے اور اے محبوب ياک! ہے اور اے لوگو ياجانچ ک یدوسرے ک

ا َكبيًرا ۞ َوقاَل الهذيَن ال َيرجوَن لِقاَءنا لَوال أُنِزَل َعلَيَنا الَمٰلئَِكُة أَو نَ  نا ۗ لََقِد اسَتكَبروا فى أَنفُِسِھم َوَعَتو ُعُتّوً  |11:11|رٰى َربه

 يںم یاپنے ج يشکب يکھتےہم اپنے رب کو د يانہ اتارے  يوںرکھتے ہم پر فرشتے ک يںنہ يدام یاور بولے وہ جو ہمارے ملنے ک

 |11:11|پر آئے  یسرکش یاور بڑ( یک یسرکش) ينچیکھ یاونچ یبہت ہ

 |11:11|َيَروَن الَمٰلئَِكَة ال ُبشرٰى َيوَمئٍِذ لِلُمجِرميَن َوَيقولوَن ِحجًرا َمحجوًرا  َيومَ 

 یآڑ کردے رک یکوئ يںان م يںہم م یگے اٰلہ يںکا نہ ہوگا اور کہ یخوش یکوئ یگے وہ دن مجرموں ک يکھيںجس دن فرشتوں کو د

 |11:11| یہوئ

 |11:11|َفَجَعلٰنُه َهباًء َمنثوًرا َوَقِدمنا إِلٰى ما َعِملوا ِمن َعَمٍل 

 یکہ روزن ک ياغبار، کے بکھرے ہوئے ذرے کرد يکبار يکبار يںتھے ہم نے قصد فرماکر انہ يےاور جو کچھ انہوں نے کام ک

 |11:11| يںنظر آتے ہ يںدهوپ م

ا َوأَحَسُن َمقياًل  ِة َيوَمئٍِذ َخيٌر ُمسَتَقّرً  |11:11|أَصٰحُب الَجنه



 |11:11|جگہ،  یآرام ک یا اس دن اچھا ٹھکانا اور حساب کے دوپہر کے بعد اچھجنت والوں ک

َل الَمٰلئَِكُة َتنزياًل  ماُء بِالَغٰمِم َوُنزِّ  |11:11|َوَيوَم َتَشقهُق السه

 |11:11|طرح  یگے پور يںاور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائ

حٰمِن ۚ َوكاَن َيوًما َعلَى الٰكفِريَن َعسيًرا الُملُك َيوَمئٍِذ الَحقُّ   |11:11|لِلره

 |11:11|ہے، اور وہ دن کافروں پر سخت ہے  یرحمن ک یبادشاہ یاس دن سچ

سوِل َسبياًل  َخذُت َمَع الره  |11:11|َوَيوَم َيَعضُّ الّظالُِم َعلٰى َيَديِه َيقوُل ٰيلَيَتنِى اته

 |11:11| ی،ہوت ینے رسول کے ساتھ راہ ل يںطرح سے م یا لے گا کہ ہائے کساور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چب

ِخذ فاُلًنا َخلياًل   |11:12|ٰيَويلَتٰى لَيَتنى لَم أَته

 |11:12|ہوتا،  يانے فالنے کو دوست نہ بنا يںطرح م یہائے کس يریم یوائے خراب

كِر َبعَد إِذ جاَءنى ۗ َوكاَن الشه   |11:12|يٰطُن لَِِلنٰسِن َخذواًل لََقد أََضلهنى َعِن الذِّ

 |11:12|ہے  يتاکو بے مدد چھوڑ د یآدم يطانسے اور ش يحتنص یہوئ یپاس آئ يرےم يااس نے مجھے بہکاد يشکب

َخذوا ٰهَذا القُرءاَن َمھجوًرا  سوُل ٰيَربِّ إِنه َقوِمى اته  |11:12|َوقاَل الره

 |11:12| ياقوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا يریم! رب يرےکہ اے م یاور رسول نے عرض ک

ا ِمَن الُمجِرميَن ۗ َوَكفٰى بَِربَِّك هاِدًيا َوَنصيًرا   |11:11|َوَكٰذلَِك َجَعلنا لُِكلِّ َنبِىٍّ َعُدّوً



کو،  ينےکرنے اور مدد د يتہے ہدا یتھے مجرم لوگ اور تمہارا رب کاف يےدشمن بناد يےکے ل یطرح ہم نے ہر نب یاور اس

|11:11| 

لٰنُه  َت بِِه فُؤاَدَك ۖ َوَرته َل َعلَيِه القُرءاُن ُجملًَة ٰوِحَدًة ۚ َكٰذلَِك لُِنَثبِّ  |11:11|َترتياًل َوقاَل الهذيَن َكَفروا لَوال ُنزِّ

اور  يںدل مضبوط کرسے اتارا ہے کہ اس سے تمہارا  يجبتدر يونہیہم نے  يانہ اتار د يوںساتھ ک يکاور کافر بولے قرآن ان پر ا

 |11:11|ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑها 

 |11:11|َوال َيأتوَنَك بَِمَثٍل إاِّل ِجئٰنَك بِالَحقِّ َوأَحَسَن َتفسيًرا 

 |11:11|گے،  يںلے آئ يانگے مگر ہم حق اور اس سے بہتر ب يںکہاوت تمہارے پاس نہ الئ یاور وہ کوئ

َم أُوٰلئَِك َشرٌّ َمكاًنا َوأََضلُّ َسبياًل الهذيَن ُيحَشروَن َعلٰى ُوجوِهِھم إِ   |11:11|لٰى َجَھنه

 |11:11|گے اپنے منہ کے بل ان کا ٹھکانا سب سے برا اور وہ سب سے گمراہ،  يںطرف ہانکے جائ یوہ جو جہنم ک

 |11:11|َولََقد ءاَتينا موَسى الِكٰتَب َوَجَعلنا َمَعُه أَخاہُ ٰهروَن َوزيًرا 

 |11:11| يا،ک يرہارون کو وز یاور اس کے بھائ یکو کتاب عطا فرمائ یٰ ہم نے موس يشکاور ب

رٰنُھم َتدميًرا  بوا بِـٔاٰيِتنا َفَدمه  |11:11|َفقُلَنا اذَهبا إِلَى الَقوِم الهذيَن َكذه

 يا،کرکے ہالک کرد تباہ يںپھر ہم نے انہ يںجھٹالئ يتيںآ یطرف جس نے ہمار یتم دونوں جاؤ اس قوم ک ياتو ہم نے فرما

|11:11| 

لِميَن َعذاًبا أَليًما 
ٰ
ُسَل أَغَرقٰنُھم َوَجَعلٰنُھم لِلّناِس ءاَيًة ۖ َوأَعَتدنا لِلّظ ُبوا الرُّ  |11:11|َوَقوَم نوٍح لَّما َكذه

اور ہم نے  ياکرد ینشان يےلوگوں کے ل يںاور انہ ياہم نے ان کو ڈبو د ياقوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹال یاور نوح ک

 |11:11|کر رکھا ہے،  ياردردناک عذاب ت يےظالموں کے ل



سِّ َوقُروًنا َبيَن ٰذلَِك َكثيًرا   |11:12|َوعاًدا َوَثموَد۟ا َوأَصٰحَب الره

 |11:12|( يںقوم) يںسنگت یبہت س يںم يچوالوں کو اور ان کے ب يںاور عاد اور ثمود اور کنوئ

 |11:12| َوُكاّلً َتبهرنا َتتبيًرا  ۖ َوُكاّلً َضَربنا لَُه األَمٰثلَ 

 |11:12| يا،اور سب کو تباہ کرکے مٹاد يںفرمائ يانب يںاور ہم نے سب سے مثال

وِء ۚ أََفلَم َيكونوا َيَروَنھا ۚ َبل كانوا ال َيرجوَن ُنشوًرا   |11:12|َولََقد أََتوا َعلَى الَقرَيِة الهتى أُمِطَرت َمَطَر السه

 يدام یاٹھنے ک یج يںنہ تھے بلکہ انہ يکھتےاسے د يہ ياپر جس پر برا برساؤ برسا تھا تو ک یاس بست يںآئے ہہو  يہاور ضرور 

 |11:12| يںنہ یہ یتھ

ُ َرسواًل  ِخذوَنَك إاِّل ُهُزًوا أَٰهَذا الهذى َبَعَث َّللاه  |11:11|َوإِذا َرأَوَك إِن َيته

 |11:11| يجا،جن کو َّللا نے رسول بناکر بھ يںہ يہ ياٹھہراتے مگر ٹھٹھا ک يںنہ يںتو تمہ يںہ يکھتےد يںاور جب تمہ

 |11:11|إِن كاَد لَُيِضلُّنا َعن ءالَِھتِنا لَوال أَن َصَبرنا َعلَيھا ۚ َوَسوَف َيعلَموَن حيَن َيَروَن الَعذاَب َمن أََضلُّ َسبياًل 

گے کہ  يکھيںجس دن عذاب د يںر صبر نہ کرتے اور اب جانا چاہتے ہاگر ہم ان پ يںہمارے خداؤں سے بہکاد يںہم يہتھا کہ  يبقر

 |11:11|کون گمراہ تھا 

َخَذ إِٰلَھُه َهوٰىُه أََفأَنَت َتكوُن َعلَيِه َوكياًل   |11:11|أََرَءيَت َمِن اته

 |11:11|کا ذمہ لو گے  ینگہبان یتم اس ک ياتو ک ياخواہش کو اپنا خدا بنال یک یج یجس نے اپن يکھاتم نے اسے د ياک

 |11:11|أَم َتحَسُب أَنه أَكَثَرُهم َيسَمعوَن أَو َيعقِلوَن ۚ إِن ُهم إاِّل َكاألَنٰعِم ۖ َبل ُهم أََضلُّ َسبياًل 

بدتر گمراہ  یچوپائے بلکہ ان سے بھ يسےمگر ج يںوہ تو نہ يںسمجھتے ہ يابہت کچھ سنتے  يںسمجھتے ہو کہ ان م يہ يا

|11:11| 



له َولَو شاَء لََجَعلَُه ساِكًنا ُثمه َجَعلَنا الشهمَس َعلَيِه َدلياًل  أَلَم  |11:11|َتَر إِلٰى َربَِّك َكيَف َمده الظِّ

پھر ہم نے سورج کو اس  يتاہوا کرد يااور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا يہسا يالپھ يساکہ ک يکھاتم نے اپنے رب کو نہ د ياک! اے محبوب

 |11:11| يا،ک يلپر دل

 |11:11|ُثمه َقَبضٰنُه إِلَينا َقبًضا َيسيًرا 

 |11:11| يٹاطرف سم یپھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپن

 |11:11|َوُهَو الهذى َجَعَل لَُكُم الهيَل لِباًسا َوالنهوَم ُسباًتا َوَجَعَل النهھاَر ُنشوًرا 

 |11:11| يےاٹھنے کے ل ياام اور دن بناکو آر ينداور ن ياپردہ ک يےہے جس نے رات کو تمہارے ل یاور وہ

ماِء ماًء َطھوًرا  ٰيَح ُبشًرا َبيَن َيَدى َرحَمتِِه ۚ َوأَنَزلنا ِمَن السه  |11:12|َوُهَو الهذى أَرَسَل الرِّ

اتارا پاک کرنے واال،  یاور ہم نے آسمان سے پان یہوئ یرحمت کے آگے مژدہ سنائ یاپن يجيںبھ يںہے جس نے ہوائ یاور وہ

|11:12| 

 |11:12|بِِه َبلَدًة َميًتا َوُنسقَِيُه ِمّما َخلَقنا أَنٰعًما َوأَناِسىه َكثيًرا  ۦِىَ لُِنح

 |11:12|کو،  يوںاپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدم يںمردہ شہر کو اور اسے پالئ یکس يںتاکہ ہم ا سسے زندہ کر

روا  كه فٰنُه َبيَنُھم لَِيذه  |11:12|َفأَبٰى أَكَثُر الّناِس إاِّل ُكفوًرا َولََقد َصره

 |11:12|کرنا،  یتو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر ناشکر يںکر يانرکھے کہ وہ ده يرےکے پھ یپان يںہم نے ان م يشکاور ب

 |11:11|َولَو ِشئنا لََبَعثنا فى ُكلِّ َقرَيٍة َنذيًرا 

 |11:11| يجتےڈر سنانے واال بھ يکا يںم یاور ہم چاہتے تو ہر بست



 |11:11|َفال ُتِطِع الٰكفِريَن َوٰجِھدُهم بِِه ِجھاًدا َكبيًرا 

 |11:11|تو کافروں کا کہا نہ مان اور اس قرآن سے ان پر جہاد کر بڑا جہاد، 

 |11:11|َمحجوًرا ۞ َوُهَو الهذى َمَرَج الَبحَريِن ٰهذا َعذٌب فُراٌت َوٰهذا ِملٌح أُجاٌج َوَجَعَل َبيَنُھما َبرَزًخا َوِحجًرا 

 يںم يچتلخ اور ان کے ب يتہے نہا یکھار يہاور  يريںش يتہے نہا يٹھام يہدو سمندر  يےہے جس نے ملے ہوئے رواں ک یاور وہ

 |11:11|آڑ  یہوئ یپردہ رکھا اور روک

 |11:11|ا َوُهَو الهذى َخلََق ِمَن الماِء َبَشًرا َفَجَعلَُه َنَسًبا َوِصھًرا ۗ َوكاَن َربَُّك َقديرً 

 |11:11|اور تمہارا رب قدرت واال ہے  یپھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر ک یآدم ياسے بنا یہے جس نے پان یاور وہ

ِه َظھيًرا  ُهم ۗ َوكاَن الكافُِر َعلٰى َربِّ ِ ما ال َينَفُعُھم َوال َيُضرُّ  |11:11|َوَيعُبدوَن ِمن دوِن َّللاه

ہے  يتاکو مدد د يطاناور کافر اپنے رب کے مقابل ش يںجو ان کا بھال برا کچھ نہ کر يںکو پوجتے ہ يسوںاور َّللا کے سوا ا

|11:11| 

ًرا َوَنذيًرا   |11:11|َوما أَرَسلٰنَك إاِّل ُمَبشِّ

 |11:11|اور ڈر سناتا،  یمگر خوش يجانہ بھ يںاور ہم نے تمہ

ِه َسبياًل قُل ما أَسـَٔلُُكم َعلَيِه ِمن أَجٍر إاِّل َمن شاَء أَن  ِخَذ إِلٰى َربِّ  |11:11|َيته

 |11:11|طرف راہ لے،  یمانگتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب ک يںاس پر تم سے کچھ اجرت نہ يںتم فرماؤ م

ل َعلَى الَحىِّ الهذى ال َيموُت َوَسبِّح بَِحمِدِہ ۚ َوَكفٰى بِِه بُِذنوِب ِعباِدِہ َخبيًرا   |11:12|َوَتَوكه

ہے اپنے بندوں کے  یکاف یبولو اور وہ یپاک ینہ مرے گا اور اسے سراہتے ہوئے اس ک یاس زندہ پر جو کبھ اور بھروسہ کرو

 |11:12|گناہوں پر خبردار 



حٰمُن َفسـَٔل بِِه خَ  ِة أَّياٍم ُثمه اسَتوٰى َعلَى الَعرِش ۚ الره ٰمٰوِت َواألَرَض َوما َبيَنُھما فى ِسته  |11:12|بيًرا الهذى َخلََق السه

شان کے  یکہ اس ک يساج يابنائے پھر عرش پر استواء فرما يںہے چھ دن م ياناور جو کچھ ان کے درم ينجس نے آسمان اور زم

 |11:12|پوچھ  يفتعر یجاننے والے سے اس ک یمہر واال تو کس یالئق ہے وہ بڑ

حٰمُن أََنسُجدُ  حٰمِن قالوا َوَما الره  |11:12|لِما َتأُمُرنا َوزاَدُهم ُنفوًرا ۩  َوإِذا قيَل لَھُُم اسُجدوا لِلره

 يںجسے تم کہو اور اس حکم نے انہ يںہم سجدہ کرل ياہے، ک يارحمن ک يںاور جب ان سے کہا جائے رحمن کو سجدہ کرو کہتے ہ

 |12:۱2| 1السجدة ۔ يااور بدکنا بڑها

ماِء ُبروًجا َوَجَعَل فيھا ِسٰرًجا   |11:11|َوَقَمًرا ُمنيًرا َتباَرَك الهذى َجَعَل فِى السه

 |11:11|چراغ رکھا اور چمکتا چاند،  يںبرج بنائے اور ان م يںبرکت واال ہے وہ جس نے آسمان م یبڑ

َر أَو أَراَد ُشكوًرا  كه  |11:11|َوُهَو الهذى َجَعَل الهيَل َوالنهھاَر ِخلَفًة لَِمن أَراَد أَن َيذه

 |11:11|شکر کا ارادہ کرے،  ياکرنا چاہے  يانجو ده يےاس کے ل یرکھ یبدل یہے جس نے رات اور دن ک یاور وہ

حٰمِن الهذيَن َيمشوَن َعلَى األَرِض َهوًنا َوإِذا خاَطَبُھُم الٰجِھلوَن قالوا َسٰلًما   |11:11|َوِعباُد الره

 |11:11|بس سالم  يںے ہتو کہت يںاور جب جاہل ان سے بات کرتے ہ يںپر آہستہ چلتے ہ يناور رحمن کے وہ بندے کہ زم

ًدا َوقِٰيًما  ِھم ُسجه  |11:11|َوالهذيَن َيبيتوَن لَِربِّ

 |11:11| يںم يامسجدے اور ق يےاپنے رب کے ل يںاور وہ جو رات کاٹتے ہ

َم ۖ إِنه َعذاَبھا كاَن َغراًما  َنا اصِرف َعّنا َعذاَب َجَھنه  |11:11|َوالهذيَن َيقولوَن َربه

ہے ( پھندا)اس کا عذاب گلے کا غل  يشکدے جہنم کا عذاب، ب يرہم سے پھ! اے ہمارے رب يںرتے ہاور وہ جو عرض ک

|11:11| 



ا َوُمقاًما   |11:11|إِنهھا ساَءت ُمسَتَقّرً

 |11:11|جگہ ہے،  یٹھہرنے ک یبر یوہ بہت ہ يشکب

 |11:11|َقواًما َوالهذيَن إِذا أَنَفقوا لَم ُيسِرفوا َولَم َيقُتروا َوكاَن َبيَن ٰذلَِك 

 |11:11| يںاعتدال پر رہ يچاور ان دونوں کے ب يںکر یاور نہ تنگ يںنہ حد سے بڑه يںاور وہ کہ جب خرچ کرتے ہ

ُ إاِّل بِالَحقِّ َوال َيزنونَ  َم َّللاه ِ إِٰلًھا ءاَخَر َوال َيقُتلوَن النهفَس الهتى َحره  |11:12|َيفَعل ٰذلَِك َيلَق أَثاًما  َوَمن  َۚوالهذيَن ال َيدعوَن َمَع َّللاه

مارتے اور  يںناحق نہ یَّللا نے حرمت رکھ یپوجتے اور اس جان کو جس ک يںدوسرے معبود کو نہ یاور وہ جو َّللا کے ساتھ کس

 |11:12|کام کرے وہ سزا پائے گا،  يہکرتے اور جو  يںنہ یبدکار

 |11:12|ِه ُمھاًنا ُيٰضَعف لَُه الَعذاُب َيوَم القِٰيَمِة َوَيخلُد في

 |11:12|ذلت سے رہے گا،  يںاس م يشہکے دن اور ہم يامتجائے گا اس پر عذاِب ق يابڑها

ُ َغفورً  ـٔاتِِھم َحَسٰنٍت ۗ َوكاَن َّللاه ُ َسيِّ ُل َّللاه  |11:12|ا َرحيًما إاِّل َمن تاَب َوءاَمَن َوَعِمَل َعَماًل ٰصلًِحا َفأُوٰلئَِك ُيَبدِّ

سے بدل دے گا  يوںکو َّللا بھالئ يوںبرائ یک يسوںالئے اور اچھا کام کرے اور اچھا کام کرے تو ا يماناور ا مگر جو توبہ کرے

 |11:12|اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے، 

ِ َمتاًبا  ُه َيتوُب إِلَى َّللاه  |11:11|َوَمن تاَب َوَعِمَل ٰصلًِحا َفإِنه

 |11:11| ی،تھ يےچاہ يسیج ياطرف رجوع ال یَّللا کاور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ 

 |11:11|َوالهذيَن ال َيشَھدوَن الّزوَر َوإِذا َمّروا بِاللهغِو َمّروا ِكراًما 

 |11:11| يں،عزت سنبھالے گزر جاتے ہ یاپن يںپر گذرتے ہ يہودہاور جب ب يتےد يںنہ یگواہ یاور جو جھوٹ



ا َوُعمياًنا َوالهذيَن إِذا ُذكِّروا بِـٔاٰيِت  ِھم لَم َيِخّروا َعلَيھا ُصّمً  |11:11|َربِّ

 |11:11|گرتے  يںتو ان پر بہرے اندهے ہوکر نہ يںجائ ید الئ ياد يتيںآ یان کے رب ک يںاور وہ کہ جب کہ انہ

َة أَعُيٍن َواجَعلنا لِلُمته  تِنا قُره ّيٰ  |11:11|قيَن إِماًما َوالهذيَن َيقولوَن َربهنا َهب لَنا ِمن أَزٰوِجنا َوُذرِّ

کا  يزگاروںپرہ يںٹھنڈک اور ہم یاور اوالد سے آنکھوں ک يبيوںب یدے ہمار يںہم! اے ہمارے رب يں،اور وہ جو عرض کرتے ہ

 |11:11|بنا  يشواپ

ًة َوَسٰلًما   |11:11|أُوٰلئَِك ُيجَزوَن الُغرَفَة بِما َصَبروا َوُيلَقهوَن فيھا َتِحيه

 یہوگ يشوائیپ یاونچا باال خانہ انعام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا اور وہاں مجرے اور سالم کے ساتھ ان کان کو جنت کا سب سے 

|11:11| 

ا َوُمقاًما   |11:11|ٰخلِديَن فيھا ۚ َحُسَنت ُمسَتَقّرً

 |11:11|جگہ،  یٹھہرنے اور بسنے ک یاچھ یہ ياگے، ک يںرہ يںاس م يشہہم

بُتم َفَسوَف َيكوُن لِزاًما قُل ما َيعَبُؤ۟ا بُِكم َرّبى لَ   |11:11|وال ُدعاُؤُكم ۖ َفَقد َكذه

تو اب ہوگا وہ عذاب کہ لپٹ رہے گا  يااگر تم اسے نہ پوجو تو تم نے تو جھٹال يہاںرب کے  يرےم يںکچھ قدر نہ یتم فرماؤ تمہار

|11:11| 

حيِم طسم  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1|ٰطسم 

 |11:1|ُت الِكٰتِب الُمبيِن تِلَك ءايٰ 

 |11:1| یروشن کتا ب ک يںہ يتيںآ يہ



 |11:1|لََعلهَك ٰبِخٌع َنفَسَك أاَّل َيكونوا ُمؤِمنيَن 

 |11:1|الئے  يںنہ يمانکہ وہ ا يںجاؤ گے ان کے غم م يلجان پر کھ یتم اپن يںکہ

ماِء ءاَيًة َفَظلهت  ل َعلَيِھم ِمَن السه  |11:1|أَعٰنقُُھم لَھا ٰخِضعيَن إِن َنَشأ ُنَنزِّ

 |11:1| يںکہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائ يںاتار ینشان یتو آسمان سے ان پر کوئ يںاگر ہم چاہ

حٰمِن ُمحَدٍث إاِّل كانوا َعنُه ُمعِرضيَن   |11:1|َوما َيأتيِھم ِمن ِذكٍر ِمَن الره

 |11:1| يںہ يتےل يرمگر اس سے منہ پھ يحتنص ینئ یکوئ طرف سے یان کے پاس رحٰمان ک یآت يںاور نہ

بوا َفَسَيأتيِھم أَنٰبُؤ۟ا ما كانوا بِِه َيسَتھِزءوَن 
 |11:1|َفَقد َكذه

 |11:1| یان کے ٹھٹھے ک يںخبر يںہ یچاہت ياتو اب ان پر آ ياانہوں نے جھٹال يشکتو ب

 |11:1|َزوٍج َكريٍم  أََولَم َيَروا إِلَى األَرِض َكم أَنَبتنا فيھا ِمن ُكلِّ 

 |11:1|کتنے عزت والے جوڑے اگائے  يںہم نے اس م يکھاکو نہ د ينانہوں نے زم ياک

 |11:2|إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة ۖ َوما كاَن أَكَثُرُهم ُمؤِمنيَن 

 |11:2| يں،النے والے نہ يمانہے اور ان کے اکثر ا یضرور نشان يںاس م يشکب

حيُم َوإِنه َربهَك لَُھَو   |11:2|الَعزيُز الره

 |11:2|عزت واال مہربان ہے  یتمہارا رب ضرور وہ يشکاور ب

لِميَن 
ٰ
 |11:12|َوإِذ نادٰى َربَُّك موسٰى أَِن ائِت الَقوَم الّظ



 |11:12|کہ ظالم لوگوں کے پاس جا،  یکو ندا فرمائ یٰ کرو جب تمہارے رب نے موس ياداور 

 |11:11| َقوَم فِرَعوَن ۚ أاَل َيتهقونَ 

 |11:11|گے  يںوہ نہ ڈر ياقوم ہے ک یجو فرعون ک

بوِن   |11:11|قاَل َربِّ إِّنى أَخاُف أَن ُيَكذِّ

 |11:11|گے،  يںڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹال ئ يںرب م يرےکہ اے م یعرض ک

 |11:11|َوَيضيُق َصدرى َوال َينَطلُِق لِسانى َفأَرِسل إِلٰى ٰهروَن 

 |11:11|رسول کر،  یتو تُو ہا رون کو بھ یچلت يںزبان نہ يریہے اور م کرتا یتنگ ينہس يرااور م

 |11:11|َولَُھم َعلَىه َذنٌب َفأَخاُف أَن َيقُتلوِن 

 |11:11| يں،مجھے کر د يںڈرتا ہو ں کہ يںالزام ہے تو م يکاور ان کا مجھ پر ا

 |11:11|قاَل َكاّل ۖ َفاذَهبا بِـٔاٰيتِنا ۖ إِّنا َمَعُكم ُمسَتِمعوَن 

 |11:11| يںلے کر جا ؤ ہم تمھا رے ساتھ سنتے ہ يںآئت يریتم دو نوں م يںنہ يوں يافرما 

 |11:11|َفأتِيا فِرَعوَن َفقوال إِّنا َرسوُل َربِّ الٰعلَميَن 

 |11:11|جو رب ہے سارے جہا ں کا،  يںتو فرعون کے پاس جاؤ پھر اس سے کہو ہم دونو ں اسکے رسل ہ

 |11:11|نا َبنى إِسٰرءيَل أَن أَرِسل َمعَ 

 |11:11|کو چھوڑ دے  يلاسرائ یکہ تو ہما رے ساتھ بن



 |11:12|قاَل أَلَم ُنَربَِّك فينا َوليًدا َولَبِثَت فينا ِمن ُعُمِرَك ِسنيَن 

 |1۱:12|( 12برس گزارے، ف یعمر کے کئ یں اپن يہانہ پاال اور تم نے ہما رے  يںبچپن م يہاںاپنے  يںہم نے تمھ يابو ال ک

 |11:12|َوَفَعلَت َفعلََتَك الهتى َفَعلَت َوأَنَت ِمَن الٰكفِريَن 

 |11:12|اور تم نا شکر تھے  يااپنا وہ کام جو تم نے ک يااور تم نے ک

 |11:12|قاَل َفَعلُتھا إًِذا َوأَن۠ا ِمَن الّضالّيَن 

 |11:12| یخبر نہ تھ یجب کہ مجھے راہ ک يانے وہ کام ک يںم يانے فر ما  یموسٰ 

 |11:11|َفَفَررُت ِمنُكم لَّما ِخفُتُكم َفَوَهَب لى َرّبى ُحكًما َوَجَعلَنى ِمَن الُمرَسليَن 

 يا،سے ک يغمبروںاور مجھے پ يارب نے مجھے حکم عطا فرما يرےجب کے تم سے ڈرا تو م ياں سے نکل گ يہاتمھا رے  يںتو م

|11:11| 

 |11:11|َعبهدَت َبنى إِسٰرءيَل  َوتِلَك نِعَمٌة َتُمنُّھا َعلَىه أَن

 |11:11| يلاسرائ ینعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے َغالم بناکر رکھے بن یکوئ يہاور 

 |11:11|قاَل فِرَعوُن َوما َربُّ الٰعلَميَن 

 |11:11|ہے  يافرعون بوال اور سارے جہان کا رب ک

ٰمٰوِت َواألَرِض   |11:11|َوما َبيَنُھما ۖ إِن ُكنُتم موقِنيَن قاَل َربُّ السه

 |11:11|ہو  يقين يںہے، اگر تمہ يںم يانکا اور جو کچھ ان کے درم ينرب آسمانوں اور زم يانے فرما یٰ موس



 |11:11|قاَل لَِمن َحولَُه أاَل َتسَتِمعوَن 

 |11:11| يںتم غور سے سنتے نہ يااپنے آس پاس والوں سے بوال ک

كُ  ليَن قاَل َربُّ  |11:11|م َوَربُّ ءابائُِكُم األَوه

 |11:11|رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا  يانے فرما یٰ موس

 |11:11|قاَل إِنه َرسولَُكُم الهذى أُرِسَل إِلَيُكم لََمجنوٌن 

 |11:11|رکھتے  يںضرور عقل نہ يںگئے ہ يجےطرف بھ یرسول جو تمہار يہبوال تمہارے 

 |11:12|الَمشِرِق َوالَمغِرِب َوما َبيَنُھما ۖ إِن ُكنُتم َتعقِلوَن قاَل َربُّ 

 |11:12|عقل ہو  يںہے اگر تمہ يانکا اور جو کچھ ان کے درم( مغرب)اور پچھم ( مشرق)رب پورب  يانے فرما یٰ موس

َخذَت إِٰلًھا َغيرى أَلَجَعلَنهَك ِمَن الَمسجونيَن   |11:12|قاَل لَئِِن اته

 |11:12|کردوں گا  يدق يںضرور تمہ يںتو م يااور کو خدا ٹھہرا یسوا کس يرےتم نے مبوال اگر 

 |11:12|قاَل أََولَو ِجئُتَك بَِشءٍء ُمبيٍن 

 |11:12|الؤں  يزروشن چ یپاس کوئ يرےت يںاگرچہ م ياک يافرما

ِدقيَن   |11:11|قاَل َفأِت بِِه إِن ُكنَت ِمَن الّصٰ

 |11:11|کہا تو الؤ اگر سچے ہو، 

 |11:11|َفأَلقٰى َعصاہُ َفإِذا ِهَى ُثعباٌن ُمبيٌن 



 |11:11| يااژدہا ہوگ يحوہ صر یجبھ يانے اپنا عصا ڈال د یٰ تو موس

ِظريَن   |11:11|َوَنَزَع َيَدہُ َفإِذا ِهَى َبيضاُء لِلّنٰ

 |11:11|جگمگانے لگا  يںنگاہ م یوالوں ک يکھنےوہ د یاور اپنا ہاتھ نکاال تو جبھ

 |11:11|لَمََلِ َحولَُه إِنه ٰهذا لَٰسِحٌر َعليٌم قاَل لِ 

 |11:11| يں،دانا جادوگر ہ يہ يشکبوال اپنے گرد کے سرداروں سے کہ ب

 |11:11|ُيريُد أَن ُيخِرَجُكم ِمن أَرِضُكم بِِسحِرِہ َفماذا َتأُمروَن 

 |11:11|مشورہ ہے  ياارا کاپنے جادو کے زور سے، تب تمہ يںتمہارے ملک سے نکال د يںکہ تمہ يں،چاہتے ہ

 |11:11|قالوا أَرِجه َوأَخاہُ َوابَعث فِى الَمدائِِن ٰحِشريَن 

 |11:11| يجو،جمع کرنے والے بھ يںکو ٹھہرائے رہو اور شہروں م یان کے بھائ يںوہ بولے انہ

 |11:11|َيأتوَك بُِكلِّ َسّحاٍر َعليٍم 

 |11:11|ہر بڑے جادوگر دانا کو  يںپاس لے آئ يرےکہ وہ ت

َحَرةُ لِميٰقِت َيوٍم َمعلوٍم   |11:12|َفُجِمَع السه

 |11:12|مقرر دن کے وعدے پر  يکگئے جادوگر ا يےتو جمع ک

 |11:12|َوقيَل لِلّناِس َهل أَنُتم ُمجَتِمعوَن 

 |11:12|تم جمع ہوگئے  ياک يااور لوگوں سے کہا گ



حَ  بُِع السه  |11:12|َرَة إِن كانوا ُهُم الٰغلِبيَن لََعلهنا َنته

 |11:12| يںغالب آئ يہاگر  يںکر يرویپ یک یہم ان جادوگروں ہ يدشا

َحَرةُ قالوا لِفِرَعوَن أَئِنه لَنا أَلَجًرا إِن ُكّنا َنحُن الٰغلِبيَن   |11:11|َفلَّما جاَء السه

 |11:11|اگر ہم غالب آئے،  یگملے  یکچھ مزدور يںہم ياپھر جب جادوگر آئے فرعون سے بولے ک

بيَن  ُكم إًِذا لَِمَن الُمَقره  |11:11|قاَل َنَعم َوإِنه

 |11:11|مقرب ہوجاؤ گے  يرےبوال ہاں اور اس وقت تم م

 |11:11|قاَل لَُھم موسٰى أَلقوا ما أَنُتم ُملقوَن 

 |11:11|ڈالنا ہے  يںڈالو جو تمہ يانے ان سے فرما یٰ موس

ِة فِرَعوَن إِّنا لََنحُن الٰغلِبوَن َفأَلَقوا ِحبالَھُ  ُھم َوقالوا بِِعزه  |11:11|م َوِعِصيه

 |11:11|ہے،  يتج یہ یہمار يشکقسم ب یعزت ک یاور بولے فرعون ک يںڈال ياںاور الٹھ ياںرس یتو انہوں نے اپن

 |11:11|َفأَلقٰى موسٰى َعصاہُ َفإِذا ِهَى َتلَقُف ما َيأفِكوَن 

 |11:11|بناوٹوں کو نگلنے لگا  یوہ ان ک ینے اپنا عصا ڈاال جبھ یٰ تو موس

َحَرةُ ٰسِجديَن   |11:11|َفأُلقَِى السه

 |11:11|گرے،  يںاب سجدہ م

 |11:11|قالوا ءاَمّنا بَِربِّ الٰعلَميَن 



 |11:11|الئے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے،  يمانجادوگر، بولے ہم ا

 |11:12|َربِّ موسٰى َوٰهروَن 

 |11:12|اور ہارون کا رب ہے،  یٰ جو موس

عَ  حَر َفلََسوَف َتعلَموَن ۚ أَلَُقطِّ ُه لََكبيُرُكُم الهذى َعلهَمُكُم السِّ ُكم أَجَمعيَن قاَل ءاَمنُتم لَُه َقبَل أَن ءاَذَن لَُكم ۖ إِنه نه أَيِدَيُكم َوأَرُجلَُكم ِمن ِخٰلٍف َوأَلَُصلَِّبنه

|11:12| 

 ياجادو سکھا يںوہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہ يشکاجازت دوں، ب يںتمہ يںالئے قبل اس کے کہ م يمانتم اس پر ا ايفرعون بوال ک

دوں گا  یطرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سول یتمہارے ہاتھ اور دوسر يںم يشکب! تو اب جاننا چاہتے ہو مجھے قسم ہے

|11:12| 

ن  |11:12|ا ُمنَقلِبوَن قالوا ال َضيَر ۖ إِّنا إِلٰى َربِّ

 |11:12| يںطرف پلٹنے والے ہ یہم اپنے رب ک يںوہ بولے کچھ نقصان نہ

َل الُمؤِمنيَن  نا َخٰطٰينا أَن ُكّنا أَوه  |11:11|إِّنا َنطَمُع أَن َيغفَِر لَنا َربُّ

 |11:11|الئے  يمانبخش دے اس پر کہ سب سے پہلے ا يںخطائ یطمع ہے کہ ہمارا رب ہمار يںہم

ُكم ُمتهَبعوَن  ۞  |11:11|َوأَوَحينا إِلٰى موسٰى أَن أَسِر بِِعبادى إِنه

 |1۱:21|( 22ہو نا ہے، ف يچھاتمھارا پ يشکبندو ں کو لے نکل ب يرےکہ راتوں را ت م يجیبھ یکو وح یاور ہم نے موسٰ 

 |11:11|َفأَرَسَل فِرَعوُن فِى الَمدائِِن ٰحِشريَن 

 |11:11| يجےرنے والے بھجمع ک يںاب فرعون نے شہروں م

 |11:11|إِنه ٰهُؤالِء لَِشرِذَمٌة َقليلوَن 



 |11:11| يں،جماعت ہ یتھوڑ يکلوگ ا يہکہ 

ُھم لَنا لَغائِظوَن   |11:11|َوإِنه

 |11:11| يںہم سب کا دل جالتے ہ يشکاور ب

 |11:11|َوإِّنا لََجميٌع ٰحِذروَن 

 |11:11| يںہم سب چوکنے ہ يشکاور ب

ٍت َوُعيوٍن َفأَخَرجنٰ   |11:11|ھُم ِمن َجّنٰ

 |11:11|باہر نکاال باغوں اور چشموں،  يںتو ہم نے انہ

 |11:12|َوُكنوٍز َوَمقاٍم َكريٍم 

 |11:12|اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے، 

 |11:12|َكٰذلَِك َوأَوَرثٰنھا َبنى إِسٰرءيَل 

 |11:12|کو  يلاسرائ یبن يااور ان کا وارث کرد ياک یہ يساہم نے ا

 |11:12|َفأَتَبعوُهم ُمشِرقيَن 

 |11:12|دن نکلے،  يانے ان کا تعاقب ک يوںتو فرعون

 |11:11|َفلَّما َتٰرَءا الَجمعاِن قاَل أَصٰحُب موسٰى إِّنا لَُمدَركوَن 

 |11:11| ياوالوں نے کہا ہم کو انہوں نے آل یٰ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا موس



 |11:11|إِنه َمِعَى َرّبى َسَيھديِن قاَل َكاّل ۖ 

 |11:11|ہے،  يتاساتھ ہے وہ مجھے اب راہ د يرےرب م يرام يشکب يںنہ يوں يانے فرما یٰ موس

وِد الَعظيِم   |11:11|َفأَوَحينا إِلٰى موسٰى أَِن اضِرب بَِعصاَك الَبحَر ۖ َفانَفلََق َفكاَن ُكلُّ فِرٍق َكالطه

 |11:11|بڑا پہاڑ  يسےج ياتو ہر حصہ ہوگ ياپھٹ گ يادر یپر اپنا عصا مار تو جبھ ياکہ در یائفرم یکو وح یٰ تو ہم نے موس

 |11:11|َوأَزلَفنا َثمه الءاَخريَن 

 |11:11|الئے ہم دوسروں کو  يباور وہاں قر

 |11:11|َوأَنَجينا موسٰى َوَمن َمَعُه أَجَمعيَن 

 |11:11|اور اس کے سب ساتھ والوں کو  یٰ موس يااور ہم نے بچال

 |11:11|ُثمه أَغَرقَنا الءاَخريَن 

 |11:11| ياپھر دوسروں کو ڈبو د

 |11:11|إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة ۖ َوما كاَن أَكَثُرُهم ُمؤِمنيَن 

 |11:11|اکثر مسلمان نہ تھے  يںہے اور ان م یضرور نشان يںاس م يشکب

حيُم َوإِنه َربهَك لَُھَو   |11:12|الَعزيُز الره

 |11:12|عزت واال مہربان ہے  یتمہارا رب وہ يشکاور ب

 |11:12|َواتُل َعلَيِھم َنَبأَ إِبٰرهيَم 



 |11:12| یک يماور ان پر پڑهو خبر ابراہ

 |11:12|إِذ قاَل أِلَبيِه َوَقوِمِه ما َتعُبدوَن 

 |11:12|تے ہو پوج ياتم ک ياقوم سے فرما یجب اس نے اپنے باپ اور اپن

 |11:11|قالوا َنعُبُد أَصناًما َفَنَظلُّ لَھا ٰعِكفيَن 

 |11:11| يں،پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہ يںبولے ہم بتوں کو پوجتے ہ

 |11:11|قاَل َهل َيسَمعوَنُكم إِذ َتدعوَن 

 |11:11|جب تم پکارو،  يںسنتے ہ یوہ تمہار ياک يافرما

 |11:11|ّروَن أَو َينَفعوَنُكم أَو َيضُ 

 |11:11| يںتمہارا کچھ بھال برا کرتے ہ يا

 |11:11|قالوا َبل َوَجدنا ءاباَءنا َكٰذلَِك َيفَعلوَن 

 |11:11| يا،کرتے پا یہ يسابولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ا

 |11:11|قاَل أََفَرَءيُتم ما ُكنُتم َتعُبدوَن 

 |11:11|ے ہو، پوج رہ يںجنہ يہہو  يکھتےتم د ياتو ک يافرما

 |11:11|أَنُتم َوءاباُؤُكُم األَقَدموَن 

 |11:11|تم اور تمہارے اگلے باپ دادا 



ُھم َعُدوٌّ لى إاِّل َربه الٰعلَميَن   |11:11|َفإِنه

 |11:11|مگر پروردگار عالم  يںدشمن ہ يرےوہ سب م يشکب

 |11:12|الهذى َخلََقنى َفُھَو َيھديِن 

 |11:12|تو وہ مجھے راہ دے گا  ياک يداوہ جس نے مجھے پ

 |11:12|َوالهذى ُهَو ُيطِعُمنى َوَيسقيِن 

 |11:12|اور وہ جو مجھے کھالتا اور پالتا ہے 

 |11:22|َوإِذا َمِرضُت َفُھَو َيشفيِن 

 |11:22|ہے  يتامجھے شفا د یہوں تو وہ يمارب يںاور جب م

 |11:21|َوالهذى ُيميُتنى ُثمه ُيحييِن 

 |11:21|ے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا اور وہ مجھ

 |11:21|َوالهذى أَطَمُع أَن َيغفَِر لى َخطيـَٔتى َيوَم الّديِن 

 |11:21|کے دن بخشے گا  يامتق يںخطائ يریہے کہ م یمجھے آس لگ یاور وہ جس ک

لِحيَن   |11:21|َربِّ َهب لى ُحكًما َوأَلِحقنى بِالّصٰ

 |11:21| يںقرب خاص کے سزاوار ہ يرےاور مجھے ان سے مالدے جو ت رب مجھے حکم عطا کر يرےاے م

 |11:21|َواجَعل لى لِساَن ِصدٍق فِى الءاِخريَن 



 |11:21| يںرکھ پچھلوں م ینامور یسچ يریاور م

ِة النهعيِم   |11:21|َواجَعلنى ِمن َوَرَثِة َجنه

 |11:21| يںکے باغوں کے وارث ہ ينکر جو چ يںاور مجھے ان م

ُه كاَن ِمَن الّضالّيَن وَ   |11:21|اغفِر أِلَبى إِنه

 |11:21|وہ گمراہ،  يشکباپ کو بخش دے ب يرےاور م

 |11:21|َوال ُتخِزنى َيوَم ُيبَعثوَن 

 |11:21|گے  يںاور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائ

 |11:22|َيوَم ال َينَفُع ماٌل َوال َبنوَن 

 |11:22| يٹے،ب جس دن نہ مال کام آئے گا نہ

َ بَِقلٍب َسليٍم   |11:22|إاِّل َمن أََتى َّللاه

 |11:22|مگر وہ جو َّللا کے حضور حاضر ہوا سالمت دل لے کر 

قيَن  ُة لِلُمته  |11:22|َوأُزلَِفِت الَجنه

 |11:22| يےکے ل يزگاروںجنت پرہ یجائے گ یالئ يباور قر

َزِت الَجحيُم لِلغاويَن   |11:21|َوُبرِّ

 |11:21| يے،دوزخ گمراہوں کے ل یجائے گ یاہر کاور ظ



 |11:21|َوقيَل لَُھم أَيَن ما ُكنُتم َتعُبدوَن 

 |11:21|وہ جن کو تم پوجتے تھے،  يںاور ان سے کہا جائے گا کہاں ہ

ِ َهل َينُصروَنُكم أَو َينَتِصروَن   |11:21|ِمن دوِن َّللاه

 |11:21|گے،  يںبدلہ ل ياگے  يںمدد کر یوہ تمہار ياَّللا کے سوا، ک

 |11:21| ۥنَ َفُكبِكبوا فيھا ُهم َوالغاو

 |11:21|وہ اور سب گمراہ  يںگئے جہنم م يےتو اوندها د

 |11:21|َوُجنوُد إِبليَس أَجَمعوَن 

 |11:21|کے لشکر سارے  يساور ابل

 |11:21|قالوا َوُهم فيھا َيخَتِصموَن 

 |11:21|باہم جھگڑے ہوں گے،  يںگے اور وہ اس م يںکہ

ِ إِن ُكّنا لَفى َضٰلٍل ُمبيٍن   |11:21|َتاّلِله

 |11:21|تھے،  يںم یگمراہ یہم کھل يشکقسم ب یخدا ک

 |11:22|إِذ ُنَسّويُكم بَِربِّ الٰعلَميَن 

 |11:22|کے برابر ٹھہراتے تھے،  ينرب العالم يںجبکہ انہ

 |11:22|َوما أََضلهنا إاِله الُمجِرموَن 



 |11:22|مگر مجرموں نے  يانہ بہکا يںاور ہم

 |11:122|َفما لَنا ِمن ٰشفِعيَن 

 |11:122| يںنہ یسفارش یتو اب ہمارا کوئ

 |11:121|َوال َصديٍق َحميٍم 

 |11:121|غم خوار دوست  یاور نہ کوئ

ًة َفَنكوَن ِمَن الُمؤِمنيَن   |11:121|َفلَو أَنه لَنا َكره

 |11:121|مان ہوجاتے، پھر جانا ہوتا کہ ہم مسل يںطرح ہم یتو کس

 |11:121|إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة ۖ َوما كاَن أَكَثُرُهم ُمؤِمنيَن 

 |11:121|والے نہ تھے،  يمانبہت ا يںہے، اور ان م یضرور نشان يںاس م يشکب

حيُم  َك لَُھَو الَعزيُز الره  |11:121|َوإِنه َربه

 |11:121|عزت واال مہربان ہے،  یتمہارا رب وہ يشکاور ب

َبت َقوُم نوٍح الُمرَسليَن   |11:121|َكذه

 |11:121| ياکو جھٹال يغمبروںقوم نے پ ینوح ک

 |11:121|إِذ قاَل لَھُم أَخوُهم نوٌح أاَل َتتهقوَن 

 |11:121| يںتم ڈرتے نہ ياجبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا ک



 |11:121|إِّنى لَُكم َرسوٌل أَميٌن 

 |11:121|ہوں  ينہوا ام يجاَّللا کا بھ يےتمہارے ل يںم يشکب

َ َوأَطيعوِن  قُوا َّللاه  |11:122|َفاته

 |11:122|حکم مانو  يراتو َّللا سے ڈرو اور م

 |11:122|َوما أَسـَٔلُُكم َعلَيِه ِمن أَجٍر ۖ إِن أَجِرَى إاِّل َعلٰى َربِّ الٰعلَميَن 

 |11:122|پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے،  یو اساجر ت يرامانگتا م يںاس پر تم سے کچھ اجرت نہ يںاور م

َ َوأَطيعوِن  قُوا َّللاه  |11:112|َفاته

 |11:112|حکم مانو،  يراتو َّللا سے ڈرو اور م

َبَعَك األَرَذلوَن   |11:111|۞ قالوا أَُنؤِمُن لََك َواته

 |11:111| يںہ ٔ ہو ے ينےاور تمہارے ساتھ کم يںلے آئ يمانہم تم پر ا يابولے ک

 |11:111|قاَل َوما ِعلمى بِما كانوا َيعَملوَن 

 |11:111| يںہ ياخبر ان کے کام ک يامجھے ک يافرما

 |11:111|إِن ِحساُبُھم إاِّل َعلٰى َرّبى ۖ لَو َتشُعروَن 

 |11:111|ِحس ہو  يںپر ہے اگر تمہ یرب ہ يرےان کا حساب تو م

 |11:111|َوما أَن۠ا بِطاِرِد الُمؤِمنيَن 



 |11:111| يںمسلمانوں کو دور کرنے واال نہ يںاور م

 |11:111|إِن أَن۠ا إاِّل َنذيٌر ُمبيٌن 

 |11:111|مگر صاف ڈر سنانے واال  يںتو نہ يںم

 |11:111|قالوا لَئِن لَم َتنَتِه ٰينوُح لََتكوَننه ِمَن الَمرجوميَن 

 |11:111|جاؤ گے  يےاگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار ک! بولے اے نوح

بوِن   |11:111|قاَل َربِّ إِنه َقومى َكذه

 |11:111| ياقوم نے مجھے جھٹال يریرب م يرےاے م یعرض ک

نى َوَمن َمِعَى ِمَن الُمؤِمنيَن   |11:112|َفافَتح َبينى َوَبيَنُھم َفتًحا َوَنجِّ

 |11:112|ات دے ساتھ والے مسلمانوں کو نج يرےکردے اور مجھے اور م يصلہپورا ف يںاور ان م يںتو مجھ م

 |11:112|َفأَنَجيٰنُه َوَمن َمَعُه فِى الفُلِك الَمشحوِن 

 |11:112| يںم یکشت یہوئ یاسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھر ياتو ہم نے بچال

 |11:112|ُثمه أَغَرقنا َبعُد الباقيَن 

 |11:112| يا،کو ڈبو د يوںپھر اس کے بعد ہم نے باق

 |11:111|َوما كاَن أَكَثُرُهم ُمؤِمنيَن  إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة ۖ 

 |11:111|اکثر مسلمان نہ تھے،  يںہے، اور ان م یضرور نشان يںاس م يشکب



حيُم  َك لَُھَو الَعزيُز الره  |11:111|َوإِنه َربه

 |11:111|عزت واال مہربان ہے،  یتمہارا رب ہ يشکاور ب

َبت عاٌد الُمرَسليَن   |11:111|َكذه

 |11:111| يالوں کو جھٹالعاد نے رسو

 |11:111|إِذ قاَل لَھُم أَخوُهم هوٌد أاَل َتتهقوَن 

 |11:111| يں،تم ڈرتے نہ ياک ياجبکہ ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرما

 |11:111|إِّنى لَُكم َرسوٌل أَميٌن 

 |11:111|امانتدار رسول ہوں،  يےتمہارے ل يںم يشکب

َ َوأَطيعوِن  قُوا َّللاه  |11:111|َفاته

 |11:111|حکم مانو،  يراتو َّللا سے ڈرو اور م

 |11:111|َوما أَسـَٔلُُكم َعلَيِه ِمن أَجٍر ۖ إِن أَجِرَى إاِّل َعلٰى َربِّ الٰعلَميَن 

 |11:111|پر ہے جو سارے جہان کا رب،  یاجر تو اس يرامانگتا، م يںتم سے اس پر کچھ اجرت نہ يںاور م

 |11:112|اَيًة َتعَبثوَن أََتبنوَن بُِكلِّ ريٍع ء

 |11:112|سے ہنسنے کو  يروںنشان بناتے ہو راہ گ يکپر ا یہر بلند ياک

 |11:112|َوَتتهِخذوَن َمصانَِع لََعلهُكم َتخلُدوَن 



 |11:112|رہوگے  يشہپر کہ تم ہم يداور مضبوط محل چنتے ہو اس ام

 |11:112|َوإِذا َبَطشُتم َبَطشُتم َجّباريَن 

 |11:112|سے گرفت کرتے ہو  يدردیب یپر گرفت کرتے ہو تو بڑ یاور جب کس

َ َوأَطيعوِن  قُوا َّللاه  |11:111|َفاته

 |11:111|حکم مانو،  يراتو َّللا سے ڈرو اور م

ُكم بِما َتعلَموَن  قُوا الهذى أََمده  |11:111|َواته

 |11:111| يںمعلوم ہ يںسے کہ تمہ يزوںان چ یمدد ک یاور اس سے ڈرو جس نے تمہار

ُكم بِأَنٰعٍم َوَبنيَن   |11:111|أََمده

 |11:111| يٹوں،اور ب يوںچوپا یمدد ک یتمہار

ٍت َوُعيوٍن   |11:111|َوَجّنٰ

 |11:111|اور باغوں اور چشموں سے، 

 |11:111|إِّنى أَخاُف َعلَيُكم َعذاَب َيوٍم َعظيٍم 

 |11:111|بڑے دن کے عذاب کا  يکمجھے تم پر ڈر ہے ا يشکب

 |11:111|قالوا َسواٌء َعلَينا أََوَعظَت أَم لَم َتُكن ِمَن الٰوِعظيَن 

 |11:111|نہ ہو  يںناصحوں م ياکرو  يحتبرابر ہے چاہے تم نص يںبولے ہم



ليَن   |11:111|إِن ٰهذا إاِّل ُخلُُق األَوه

 |11:111| يتر یاگلوں ک یمگر وہ يںتو نہ يہ

بيَن   |11:112|َوما َنحُن بُِمَعذه

 |11:112| يںعذاب ہونا نہ يںر ہماو

بوہُ َفأَهلَكٰنُھم ۗ إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة ۖ َوما كاَن أَكَثُرُهم ُمؤِمنيَن   |11:112|َفَكذه

بہت مسلمان نہ تھے،  يںہے، اور ان م یضرور نشان يںاس م يشکب يابالک ک يںتو ہم نے انہ ياتو انہوں نے اسے جھٹال

|11:112| 

حيُم َوإِنه َربهَك   |11:112|لَُھَو الَعزيُز الره

 |11:112|عزت واال مہربان ہے،  یتمہارا رب ہ يشکاور ب

َبت َثموُد الُمرَسليَن   |11:111|َكذه

 |11:111| يا،ثمود نے رسولوں کو جھٹال

 |11:111|إِذ قاَل لَھُم أَخوُهم ٰصلٌِح أاَل َتتهقوَن 

 |11:111| يں،ڈرتے نہ ياک ياجبکہ ان سے ان کے ہم قوم صا لح نے فرما

 |11:111|إِّنى لَُكم َرسوٌل أَميٌن 

 |11:111|َّللا کا امانتدار رسول ہوں،  يےتمہارے ل يںم يشکب



َ َوأَطيعوِن  قُوا َّللاه  |11:111|َفاته

 |11:111|حکم مانو،  يراتو َّللا سے ڈرو اور م

 |11:111|بِّ الٰعلَميَن َوما أَسـَٔلُُكم َعلَيِه ِمن أَجٍر ۖ إِن أَجِرَى إاِّل َعلٰى رَ 

 |11:111|پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے،  یاجر تو اس يرامانگتا، م يںتم سے کچھ اس پر اجرت نہ يںاور م

 |11:111|أَُتتَركوَن فى ما ٰهُھنا ءاِمنيَن 

 |11:111|جاؤ گے  يےسے چھوڑ د ينچ يںنعمتوں م یک يہاںتم  ياک

ٍت َوُعيوٍن   |11:111|فى َجّنٰ

 |11:111|اور چشموں،  باغوں

 |11:112|َوُزروٍع َوَنخٍل َطلُعھا َهضيٌم 

 |11:112|جن کا شگوفہ نرم نازک،  يںاور کھجوروں م يتوںاور کھ

 |11:112|َوَتنِحتوَن ِمَن الِجباِل ُبيوًتا ٰفِرهيَن 

 |11:112|سے  یسے گھر تراشتے ہو استاد يںاور پہاڑوں م

َ َوأَطيعوِن  قُوا َّللاه  |11:112|َفاته

 |11:112|حکم مانو،  يراتو َّللا سے ڈرو اور م

 |11:111|َوال ُتطيعوا أَمَر الُمسِرفيَن 



 |11:111|اور حد سے بڑهنے والوں کے کہنے پر نہ چلو 

 |11:111|الهذيَن ُيفِسدوَن فِى األَرِض َوال ُيصلِحوَن 

 |11:111|کرتے  يںاور بناؤ نہ يںہ يالتےفساد پھ يںم ينوہ جو زم

ريَن   |11:111|قالوا إِنهما أَنَت ِمَن الُمَسحه

 |11:111|بولے تم پر تو جادو ہوا ہے 

ِدقيَن   |11:111|ما أَنَت إاِّل َبَشٌر ِمثلُنا َفأِت بِـٔاَيٍة إِن ُكنَت ِمَن الّصٰ

 |11:111|الؤ اگر سچے ہو  ینشان یہو، تو کوئ یآدم يسےج يںتم تو ہم

 |11:111|َولَُكم ِشرُب َيوٍم َمعلوٍم  قاَل ٰهِذِہ ناَقٌة لَھا ِشربٌ 

 |11:111| ی،بار یدن تمہار ينمع يکاور ا یبار یک ينےدن اس کے پ يکناقہ ہے ا يہ يافرما

 |11:111|َوال َتَمّسوها بِسوٍء َفَيأُخَذُكم َعذاُب َيوٍم َعظيٍم 

 |11:111|بڑے دن کا عذاب آلے گا  يںکے ساتھ نہ چھوؤ کہ تمہ یاور اسے برائ

 |11:111|َعَقروها َفأَصَبحوا ٰنِدميَن فَ 

 |11:111|پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے  يںکاٹ د يںکونچ یاس پر انہوں نے اس ک

 |11:112|َفأََخَذُهُم الَعذاُب ۗ إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة ۖ َوما كاَن أَكَثُرُهم ُمؤِمنيَن 

 |11:112|بہت مسلمان نہ تھے،  يںم ہے، اور ان یضرور نشان يںاس م يشکب ياعذاب نے آل يںتو انہ



حيُم  َك لَُھَو الَعزيُز الره  |11:112|َوإِنه َربه

 |11:112|عزت واال مہربان ہے،  یتمہارا رب ہ يشکاور ب

َبت َقوُم لوٍط الُمرَسليَن   |11:112|َكذه

 |11:112| يا،قوم نے رسولوں کو جھٹال یلوط ک

 |11:111|َتتهقوَن إِذ قاَل لَھُم أَخوُهم لوٌط أاَل 

 |11:111|ڈرتے،  يںتم نہ ياک ياجب کہ ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرما

 |11:111|إِّنى لَُكم َرسوٌل أَميٌن 

 |11:111|َّللا کا امانتدار رسول ہوں،  يےتمہارے ل يںم يشکب

َ َوأَطيعوِن  قُوا َّللاه  |11:111|َفاته

 |11:111|حکم مانو،  يراتو َّللا سے ڈرو اور م

 |11:111|َوما أَسـَٔلُُكم َعلَيِه ِمن أَجٍر ۖ إِن أَجِرَى إاِّل َعلٰى َربِّ الٰعلَميَن 

 |11:111|پر ہے جو سارے جان کا رب ہے،  یاجر تو اس يرامانگتا م يںاس پر تم سے کچھ اجرت نہ يںاور م

كراَن ِمَن الٰعلَميَن   |11:111|أََتأتوَن الذُّ

 |11:111|کرتے ہو  یلمردوں سے بدفع يںمخلوق م ياک

ُكم ِمن أَزٰوِجُكم ۚ َبل أَنُتم َقوٌم عادوَن   |11:111|َوَتَذروَن ما َخلََق لَُكم َربُّ



 |11:111|بلکہ تم لوگ حد سے بڑهنے والے ہو  يں،بنائ يںتمہارے رب نے جوروئ يےاور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے ل

 |11:111|لُمخَرجيَن قالوا لَئِن لَم َتنَتِه ٰيلوُط لََتكوَننه ِمَن ا

 |11:111|جاؤ گے  يےاگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال د! بولے اے لوط

 |11:112|قاَل إِّنى لَِعَملُِكم ِمَن القاليَن 

 |11:112|ہوں  يزارتمہارے کام سے ب يںم يافرما

نى َوأَهلى ِمّما َيعَملوَن   |11:112|َربِّ َنجِّ

 |11:112|گھر والوں کو ان کے کام سے بچا  يرےمجھے اور م! رب يرےاے م

يٰنُه َوأَهلَُه أَجَمعيَن   |11:112|َفَنجه

 |11:112| یتو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخش

 |11:111|إاِّل َعجوًزا فِى الٰغبِريَن 

 |11:111| یرہ گئ يچھےکہ پ يابڑه يکمگر ا

رَنا الءاَخريَن   |11:111|ُثمه َدمه

 |11:111| يا،ہم نے دوسروں کو ہالک کرد پھر

 |11:111|َوأَمَطرنا َعلَيِھم َمَطًرا ۖ َفساَء َمَطُر الُمنَذريَن 

 |11:111|کا،  يوںبرا برساؤ تھا ڈرائے گئ یہ ياتو ک يابرساؤ برسا يکاور ہم نے ان پر ا



 |11:111|إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة ۖ َوما كاَن أَكَثُرُهم ُمؤِمنيَن 

 |11:111|بہت مسلمان نہ تھے،  يںہے، اور ان م یضرور نشان يںاس م يشکب

حيُم  َك لَُھَو الَعزيُز الره  |11:111|َوإِنه َربه

 |11:111|عزت واال مہربان ہے،  یتمہارا رب ہ يشکاور ب

َب أَصٰحُب لـَٔيَكِة الُمرَسليَن   |11:111|َكذه

 |11:111| يابن والوں نے رسولوں کو جھٹال

 |11:111|قاَل لَھُم ُشَعيٌب أاَل َتتهقوَن إِذ 

 |11:111| يں،ڈرتے نہ ياک يانے فرما يبجب ان سے شع

 |11:112|إِّنى لَُكم َرسوٌل أَميٌن 

 |11:112|َّللا کا امانتدار رسول ہوں،  يےتمہارے ل يںم يشکب

َ َوأَطيعوِن  قُوا َّللاه  |11:112|َفاته

 |11:112|حکم مانو،  يراتو َّللا سے ڈرو اور م

 |11:122|َوما أَسـَٔلُُكم َعلَيِه ِمن أَجٍر ۖ إِن أَجِرَى إاِّل َعلٰى َربِّ الٰعلَميَن 

 |11:122|پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے  یاجر تو اس يرامانگتا م يںاس پر تم سے کچھ اجرت نہ يںاور م

 |11:121|۞ أَوفُوا الَكيَل َوال َتكونوا ِمَن الُمخِسريَن 



 |11:121|نہ ہو  يںناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں م

 |11:121|َوِزنوا بِالقِسطاِس الُمسَتقيِم 

 |11:121|ترازو سے تولو،  يدهیاور س

 |11:121|َوال َتبَخُسوا الّناَس أَشياَءُهم َوال َتعَثوا فِى األَرِض ُمفِسديَن 

 |11:121|نہ پھرو  يالتےھفساد پ يںم ينکم کرکے نہ دو اور زم يزيںچ یاور لوگوں ک

ليَن  قُوا الهذى َخلََقُكم َوالِجبِلهَة األَوه  |11:121|َواته

 |11:121|مخلوق کو،  یاور اگل ياک يدااور اس سے ڈرو جس نے تم کو پ

ريَن   |11:121|قالوا إِنهما أَنَت ِمَن الُمَسحه

 |11:121|بولے تم پر جادو ہوا ہے، 

 |11:121|ثلُنا َوإِن َنُظنَُّك لَِمَن الٰكِذبيَن َوما أَنَت إاِّل َبَشٌر مِ 

 |11:121| يں،جھوٹا سمجھتے ہ يںہم تمہ يشکاور ب یآدم يسےمگر ہم ج يںتم تو نہ

ِدقيَن  ماِء إِن ُكنَت ِمَن الّصٰ  |11:121|َفأَسقِط َعلَينا ِكَسًفا ِمَن السه

 |11:121|ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو  یتو ہم پر آسمان کا کوئ

 |11:122|قاَل َرّبى أَعلَُم بِما َتعَملوَن 

 |11:122| يںہ( کرتوت)رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کوتک  يرام يافرما



لهِة ۚ إِنهُه كاَن َعذاَب َيوٍم َعظيٍم  بوہُ َفأََخَذُهم َعذاُب َيوِم الظُّ  |11:122|َفَكذه

 |11:122|وہ بڑے دن کا عذاب تھا  يشکب يا،والے دن کے عذاب نے آل يانےشام يںتو انہ ياتو انہوں نے اسے جھٹال

 |11:122|إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة ۖ َوما كاَن أَكَثُرُهم ُمؤِمنيَن 

 |11:122|بہت مسلمان نہ تھے،  يںہے، اور ان م یضرور نشان يںاس م يشکب

حيُم  َك لَُھَو الَعزيُز الره  |11:121|َوإِنه َربه

 |11:121|عزت واال مہربان ہے،  یتمہارار ب ہ يشکاور ب

ُه لََتنزيُل َربِّ الٰعلَميَن   |11:121|َوإِنه

 |11:121|کا اتارا ہوا ہے،  ينقرآن رب العالم يہ يشکاور ب

 |11:121|َنَزَل بِِه الّروُح األَميُن 

 |11:121|لے کر اترا  يناسے روح اال م

 |11:121| َعلٰى َقلبَِك لَِتكوَن ِمَن الُمنِذرينَ 

 |11:121|تمہارے دل پر کہ تم ڈر سناؤ، 

 |11:121|بِلِساٍن َعَربِىٍّ ُمبيٍن 

 |11:121| يں،زبان م یروشن عرب

ليَن  ُه لَفى ُزُبِر األَوه  |11:121|َوإِنه



 |11:121|ہے  يںکتابوں م یاس کا چرچا اگل يشکاور ب

 |11:121|نى إِسٰرءيَل أََولَم َيُكن لَُھم ءاَيًة أَن َيعلََمُه ُعلَٰمُؤ۟ا بَ 

 |11:121|کے عالم  يلاسرائ یبن يںکو جانتے ہ یکہ اس نب ینہ تھ ینشان يےان کے ل يہ يااور ک

لٰنُه َعلٰى َبعِض األَعَجميَن   |11:122|َولَو َنزه

 |11:122|شخص پر اتارتے،  یعرب يرغ یاور اگر ہم اسے کس

 |11:122|َفَقَرأَہُ َعلَيِھم ما كانوا بِِه ُمؤِمنيَن 

 |11:122|نہ التے  يماناس پر ا یپڑه کر سناتا جب بھ يںکہ وہ انہ

 |11:122|َكٰذلَِك َسلَكٰنُه فى قُلوِب الُمجِرميَن 

 |11:122| يںہے مجرموں کے دلوں م ياد يراجھٹالنا پ يونہیہم نے 

 |11:121|ال ُيؤِمنوَن بِِه َحّتٰى َيَرُوا الَعذاَب األَليَم 

 |11:121|دردناک عذاب،  يکھيںتک کہ د يہاںگے  يںہ الئن يمانوہ اس پر ا

 |11:121|َفَيأتَِيُھم َبغَتًة َوُهم ال َيشُعروَن 

 |11:121| ی،خبر نہ ہوگ يںتو وہ اچانک ان پر آجائے گا اور انہ

 |11:121|َفَيقولوا َهل َنحُن ُمنَظروَن 

 |11:121| یکچھ مہلت ملے گ يںہم ياگے ک يںتو کہ



 |11:121|ا َيسَتعِجلوَن أََفبَِعذابِن

 |11:121| يں،کرتے ہ یجلد یہمارے عذاب ک ياتو ک

 |11:121|أََفَرَءيَت إِن َمتهعٰنُھم ِسنيَن 

 |11:121| يںبرتنے د يںتو اگر کچھ برس ہم انہ يکھوبھال د

 |11:121|ُثمه جاَءُهم ما كانوا يوَعدوَن 

 |11:121| يںجاتے ہ يےپھر آئے ان پر جس کا وہ وعدہ د

 |11:121|ما أَغنٰى َعنُھم ما كانوا ُيَمتهعوَن 

 |11:121|کام آئے گا ان کے وہ جو برتتے تھے  ياتو ک

 |11:122|َوما أَهلَكنا ِمن َقرَيٍة إاِّل لَھا ُمنِذروَن 

 |11:122|جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں،  یہالک نہ ک یبست یاور ہم نے کوئ

 |11:122|ِذكرٰى َوما ُكّنا ٰظلِميَن 

 |11:122|کرتے  يںاور ہم ظلم نہ يے،کے ل يحتنص

لَت بِِه الشهٰيطيُن   |11:112|َوما َتَنزه

 |11:112|نہ اترے  يطاناو راس قرآن کو لے کر ش

 |11:111|َوما َينَبغى لَُھم َوما َيسَتطيعوَن 



 |11:111| يںکرسکتے ہ يسااور نہ وہ ا يںاور وہ اس قابل نہ

مِع لَمَ  ُھم َعِن السه  |11:111|عزولوَن إِنه

 |11:111| يںگئے ہ يےجگہ سے دور کرد یوہ تو سننے ک

بيَن  ِ إِٰلًھا ءاَخَر َفَتكوَن ِمَن الُمَعذه  |11:111|َفال َتدُع َمَع َّللاه

 |11:111|تو َّللا کے سوا دوسرا خدا نہ پوج کہ تجھ پر عذاب ہوگا، 

 |11:111|َوأَنِذر َعشيَرَتَك األَقَربيَن 

 |11:111|تر رشتہ داروں کو ڈراؤ  يباپنے قر! باور اے محبو

َبَعَك ِمَن الُمؤِمنيَن   |11:111|َواخفِض َجناَحَك لَِمِن اته

 |11:111| يےمسلمانوں کے ل يرورحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پ یاور اپن

 |11:111|َفإِن َعَصوَك َفقُل إِّنى َبريٌء ِمّما َتعَملوَن 

 |11:111|تمہارے کاموں سے بے عالقہ ہوں،  يںتو فرمادو م يںتو اگر وہ تمہارا حکم نہ مان

حيِم  ل َعلَى الَعزيِز الره  |11:111|َوَتَوكه

 |11:111|اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت واال مہر واال ہے 

 |11:112|الهذى َيرٰىَك حيَن َتقوُم 

 |11:112|ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو  يکھتاد يںجو تمہ



ِجديَن َوَتَقلَُّبَك فِى   |11:112|الّسٰ

 |11:112|تمہارے دورے کو  يںم يوںاور نماز

ميُع الَعليُم  ُه ُهَو السه  |11:112|إِنه

 |11:112|سنتا جانتا ہے  یوہ يشکب

ُل الشهٰيطيُن  ُئُكم َعلٰى َمن َتَنزه  |11:111|َهل أَُنبِّ

 |11:111| يطان،ش يںبتادوں کہ کس پر اترتے ہ يںتمہ يںم ياک

لُ   |11:111|َعلٰى ُكلِّ أَفّاٍك أَثيٍم  َتَنزه

 |11:111|بڑے بہتان والے گناہگار پر  يںاترتے ہ

مَع َوأَكَثُرُهم ٰكِذبوَن   |11:111|ُيلقوَن السه

 |11:111| يںاکثر جھوٹے ہ يںاور ان م يںان پر ڈالتے ہ یہوئ یسن یاپن يطانش

بُِعُھُم الغاو  |11:111| ۥنَ َوالشَُّعراُء َيته

 |11:111| يںگمراہ کرتے ہ ی يروپ یوں کاور شاعر

ُھم فى ُكلِّ واٍد َيھيموَن   |11:111|أَلَم َتَر أَنه

 |11:111| يںسرگرداں پھرتے ہ يںکہ وہ ہر نالے م يکھاتم نے نہ د ياک

ُھم َيقولوَن ما ال َيفَعلوَن   |11:111|َوأَنه



 |11:111|کرتے  يںجو نہ يںاور وہ کہتے ہ

َ َكثيًرا َوانَتَصروا ِمن َبعِد ما ُظلِموا ۗ َوَسَيعلَُم الهذيَن َظلَموا أَىه إاِله الهذيَن  لِٰحِت َوَذَكُروا َّللاه  |11:111| ُمنَقلٍَب َينَقلِبوَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

م ہوا اور اب جاننا بعد اس کے کہ ان پر ظل يااور بدلہ ل یک ياد یاور بکثرت َّللا ک يےالئے اور اچھے کام ک يمانمگر وہ جو ا

 |11:111|گے  يںظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائ يںچاہتے ہ

حيِم طس ۚ تِلَك ءاٰيُت القُرءاِن َوِكتاٍب ُمبيٍن  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1| یقرآن اور روشن کتاب ک يںہ يتيںآ يہ

 |11:1|ُهًدى َوُبشرٰى لِلُمؤِمنيَن 

 |11:1|والوں کو،  انيما یاور خوشخبر يتہدا

كٰوَة َوُهم بِالءاِخَرِة ُهم يوقِنوَن  لٰوَة َوُيؤتوَن الزه  |11:1|الهذيَن ُيقيموَن الصه

 |11:1| يں،رکھتے ہ يقيناور وہ آخرت پر  يںہ يتےاور زکٰوة د يںوہ جو نماز برپا رکھتے ہ

ّنا لَُھم أَعٰملَھُ   |11:1|م َفُھم َيعَمھوَن إِنه الهذيَن ال ُيؤِمنوَن بِالءاِخَرِة َزيه

 |11:1| يںبھلے کر دکھائے ہ يںنگاہ م یان ک( برے اعمال)التے ہم نے ان کے کوتک  يںنہ يمانوہ جو آخرت پر ا

 |11:1|أُوٰلئَِك الهذيَن لَُھم سوُء الَعذاِب َوُهم فِى الءاِخَرِة ُهُم األَخَسروَن 

 |11:1| يںسب سے بڑه کر نقصان م يںآخرت م يہیبرا عذاب ہے اور  يےجن کے ل يںوہ ہ يہ يںتو وہ بھٹک رہے ہ

َك لَُتلَقهى القُرءاَن ِمن لَُدن َحكيٍم َعليٍم   |11:1|َوإِنه



 |11:1|طرف سے  یتم قرآن سکھائے جاتے اور حکمت والے علم والے ک يشکاور ب

 |11:1|َبٍر أَو ءاتيُكم بِِشھاٍب َقَبٍس لََعلهُكم َتصَطلوَن إِذ قاَل موسٰى أِلَهلِِه إِّنى ءاَنسُت ناًرا َسـٔاتيُكم ِمنھا بِخَ 

 ياخبر التا ہوں  یکوئ یتمہارے پاس اس ک يںم يبہے عنقر یآگ نظر پڑ يکسے کہا مجھے ا یگھر وال ینے اپن یٰ جب کہ موس

 |11:1|الؤں گا کہ تم تاپو  یچنگار یچمکت یسے کوئ يںاس م

ِ َربِّ الٰعلَميَن  َفلَّما جاَءها نوِدَى أَن بوِركَ   |11:2|َمن فِى الّناِر َوَمن َحولَھا َوُسبٰحَن َّللاه

اور جو اس کے آس پاس  یٰ موس يعنیہے  يںجلوہ گاہ م یوہ جو اس آگ ک ياگ ياکہ برکت د یگئ یندا ک ياپھر جب آگ کے پاس آ

 |11:2|ہے َّللا کو جو رب ہے سارے جہان کا،  یفرشتے اور پاک يعنی يںم

ُ الَعزيُز الَحكيُم ٰيموسٰى  ُه أََنا َّللاه  |11:2|إِنه

 |11:2|ہوں َّللا عزت واال حکمت واال،  یہ يںہے کہ م يہبات  یٰ اے موس

 |11:12|َدىه الُمرَسلوَن َوأَلِق َعصاَك ۚ َفلَّما َرءاها َتھَتزُّ َكأَنهھا جانٌّ َولّٰى ُمدبًِرا َولَم ُيَعقِّب ۚ ٰيموسٰى ال َتَخف إِّنى ال َيخاُف لَ 

اے  ياہم نے فرما يکھا،کر چال اور مڑ کر نہ د يرپھ يٹھسانپ ہے پ يالہراتا ہوا گو يکھانے اسے د یٰ اور اپنا عصا ڈال دے پھر موس

 |11:12|ہوتا  يںحضور رسولوں کو خوف نہ يرےم يشکب يں،ڈر نہ یٰ موس

َل ُحسًنا َبعَد سوٍء َفإِّنى َغفوٌر َرح  |11:11|يٌم إاِّل َمن َظلََم ُثمه َبده

 |11:11|بخشنے واال مہربان ہوں  يںم يشکسے بدلے تو ب یکے بعد بھالئ یکرے پھر برائ يادتیز  یہاں جو کوئ

ُھم كانوا َقوًما فٰ   |11:11|ِسقيَن َوأَدِخل َيَدَك فى َجيبَِك َتخُرج َبيضاَء ِمن َغيِر سوٍء ۖ فى تِسِع ءاٰيٍت إِلٰى فِرَعوَن َوَقوِمِه ۚ إِنه

وہ بے  يشکطرف، ب یقوم ک یفرعون اور اس ک يںم يوںنو نشان يبچمکتا بے ع يدڈال نکلے گا سف يںم يبانپنا ہاتھ اپنے گراور ا

 |11:11| يں،حکم لوگ ہ



 |11:11|َفلَّما جاَءتُھم ءاٰيُتنا ُمبِصَرًة قالوا ٰهذا ِسحٌر ُمبيٌن 

 |11:11|جادو ہے،  يحتو صر يہبولے  يںان کے پاس آئ یکھولت يںآنکھ ياںنشان یپھر جب ہمار

ا ۚ َفانُظر َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الُمفِسديَن   |11:11|َوَجَحدوا بِھا َواسَتيَقَنتھا أَنفُُسُھم ُظلًما َوُعلُّوً

 |11:11|کا  يوںانجام ہوا فساد يساک يکھوتھا ظلم اور تکبر سے تو د يقينان کا  يںاور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں م

لَنا َعلٰى َكثيٍر ِمن ِعباِدِہ الُمؤِمنيَن  ۥدَ ءاَتينا داوَولََقد  ِ الهذى َفضه  |11:11|َوُسلَيٰمَن ِعلًما ۖ َوقااَل الَحمُد ّلِِله

 يماناپنے بہت سے ا يںَّللا کو جس نے ہم ياںاور دونوں نے کہا سب خوب ياکو بڑا علم عطا فرما يمانہم نے داؤد اور سل يشکاور ب

 |11:11| یبخش يلتوالے بندوں پر فض

يِر َوأوتينا ِمن ُكلِّ َشءٍء ۖ إِنه ٰهذا لَھَُو الَفضُل الُمبيُن  ۖۥدَ َوَوِرَث ُسلَيٰمُن داو َھا الّناُس ُعلِّمنا َمنِطَق الطه  |11:11| َوقاَل ٰيأَيُّ

 يشکسے ہم کو عطا ہوا ب يںم يزاور ہر چ یگئ یسکھائ یبول یپرندوں ک يںہم! ہوا اور کہا اے لوگو ينداؤد کا جانش يماناور سل

 |11:11|ظاہر فضل ہے  يہی

يِر َفھُم يوَزعوَن   |11:11|َوُحِشَر لُِسلَيٰمَن ُجنوُدہُ ِمَن الِجنِّ َواإلِنِس َوالطه

 |11:11|اور پرندوں سے تو وہ روکے جاتے تھے  يوںاس کے لشکر جنوں اور آدم يےکے ل يمانگئے سل يےاور جمع ک

ُكم ُسلَيٰمُن َوُجنوُدہُ َوُهم ال َيشعُ َحّتٰى إِذا أََتوا  َھا النهمُل ادُخلوا َمٰسِكَنُكم ال َيحِطَمنه  |11:12|روَن َعلٰى واِد النهمِل قالَت َنملٌَة ٰيأَيُّ

 يمانسل يںکچل نہ ڈال يںجاؤ تمہ یچل يںاپنے گھروں م! يونٹيواے چ یبول يونٹیچ يککے نالے پر آئے ا يونٹيوںتک کہ جب چ يہاں

 |11:12| يںم یر ان کے لشکر بے خبراو

َم ضاِحًكا ِمن َقولِھا َوقاَل َربِّ أَوِزعنى أَن أَشُكَر نِعَمَتَك الهتى أَنَعمَت َعلَىه َوَعلٰى ٰولَِدىه َوأَن أَ  عَمَل ٰصلًِحا َترضٰىُه َوأَدِخلنى بَِرحَمتَِك فى َفَتَبسه

لِحيَن   |11:12|ِعباِدَك الّصٰ



احسان کا جو تو نے  يرےشکر کروں ت يںدے کہ م يقمجھے توف! رب يرےاے م یبات مسکرا کر ہنسا اور عرض ک یتو اس ک

رحمت سے اپنے ان  یوہ بھال کام کرو ں جو تجھے پسند آئے اور مجھے اپن يںکہ م يہاور  يےماں باپ پر ک يرےمجھ پر اور م

 |11:12| يںہ رقرب خاص کے سزاوا يرےشامل کر جو ت يںبندوں م

يَر َفقاَل ما لَِى ال أََرى الھُدُهَد أَم كاَن ِمَن الغائِبيَن   |11:12|َوَتَفقهَد الطه

 |11:12| يں،حاضر نہ یوہ واقع يا يکھتاد يںہد ہد کو نہ يںہوا کہ م ياتو بوال مجھے ک يااور پرندوں کا جائزہ ل

ُه أَو لَ  ُه َعذاًبا َشديًدا أَو أَلَ۟اذَبَحنه َبنه  |11:11|َيأتَِيّنى بُِسلٰطٍن ُمبيٍن أَلَُعذِّ

 |11:11|پاس الئے  يرےروشن سند م یکوئ ياذبح کردوں گا  يااسے سخت عذاب کرو ں گا  يںضرور م

 |11:11|َفَمَكَث َغيَر َبعيٍد َفقاَل أََحطُت بِما لَم ُتِحط بِِه َوِجئُتَك ِمن َسَبإٍ بَِنَبإٍ َيقيٍن 

شہر سبا  يںاور م يکھیہوں جو حضور نے نہ د ياکر آ يکھوہ بات د يںکہ م ینہ ٹھہرا اور آکر عرض ک يرد يادہتو ہد ہد کچھ ز

 |11:11|ہوں،  ياخبر ال يقينی يکسے حضور کے پاس ا

 |11:11|إِّنى َوَجدُت امَرأًَة َتملُِكُھم َوأوتَِيت ِمن ُكلِّ َشءٍء َولَھا َعرٌش َعظيٌم 

 |11:11|سے مال ہے اور اس کا بڑا تخت ہے  يںم يزہے اور اسے ہر چ یکررہ یبادشاہ کہ ان پر يکھیعورت د يکنے ا يںم

بيِل َفھُ  ُهم َعِن السه َن لَُھُم الشهيٰطُن أَعٰملَُھم َفَصده ِ َوَزيه  |11:11|م ال َيھَتدوَن َوَجدُتھا َوَقوَمھا َيسُجدوَن لِلشهمِس ِمن دوِن َّللاه

نگاہ  ینے ان کے اعمانل ان ک يطاناور ش يںکہ َّللا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہ ايقوم کو پا ینے اسے اور اس ک يںم

 |11:11|پاتے،  يںتو وہ راہ نہ ياراہ سے روک د يدهیسنوار کر ان کو س يںم

ٰمٰوِت َواألَرِض َوَيعلَُم ما ُتخفوَن َوما ُتعلِنونَ  ِ الهذى ُيخِرُج الَخبَء فِى السه  |11:11| أاَّل َيسُجدوا ّلِِله

اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر  يزيںچ یچھپ یک ينسجدہ کرتے َّللا کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زم يںنہ يوںک

 |11:11|کرتے ہو 



ُ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو َربُّ الَعرِش الَعظيِم ۩   |11:11|َّللاه

 |11:1۱|( 2وہ بڑے عرش کا مالک ہے، السجد ة۔ يںسچا معبود نہ یَّللا ہے کہ اس کے سوا کوئ

 |11:11|۞ قاَل َسَننُظُر أََصَدقَت أَم ُكنَت ِمَن الٰكِذبيَن 

 |11:11|ہے  يںتو جھوٹوں م ياگے کہ تو نے سچ کہا  يکھيںاب ہم د يانے فرما يمانسل

 |11:12|ِجعوَن اذَهب بِِكٰتبى ٰهذا َفأَلقِه إِلَيِھم ُثمه َتَوله َعنُھم َفانُظر ماذا َير

 |11:12| يںہ يتےجواب د ياکہ وہ ک يکھفرمان لے جان کر ان پر ڈال پھر ان سے الگ ہٹ کر د يہ يرام

َھا الَملَُؤ۟ا إِّنى أُلقَِى إِلَىه ِكٰتٌب َكريٌم   |11:12|قالَت ٰيأَيُّ

 |11:12| ياعزت واال خط ڈاال گ يکطرف ا يریم يشکب! اے سردارو یوہ عورت بول

هُ  حيِم  إِنه حٰمِن الره ِ الره ُه بِسِم َّللاه  |11:12|ِمن ُسلَيٰمَن َوإِنه

 |11:12|مہربان رحم واال،  يتوہ َّللا کے نام سے ہے نہا يشکطرف سے ہے اور ب یک يمانوہ سل يشکب

 |11:11|أاَّل َتعلوا َعلَىه َوأتونى ُمسلِميَن 

 |11:11|حاضر ہو حضور  يرےنہ چاہو اور گردن رکھتے م یکہ مجھ پر بلند يہ

َھا الَملَُؤ۟ا أَفتونى فى أَمرى ما ُكنُت قاِطَعًة أَمًرا َحّتٰى َتشَھدوِن   |11:11|قالَت ٰيأَيُّ

 يرےجب تک تم م یکرت يںنہ يصلہف یقطع یکوئ يںمعاملے م یکس يںمجھے رائے دو م يںاس معاملے م يرےم! اے سردارو یبول

 |11:11|پاس حاضر نہ ہو، 



ٍة َوأُولوا َبأٍس َشديٍد َواألَمُر إِلَيِك َفانُظرى ماذا َتأُمريَن قالوا َنحُن   |11:11|أُولوا قُوه

 |11:11|ہے  يتیحکم د ياہے تو نظر کر کہ ک يرات ياراور اخت يںوالے ہ یسخت لڑائ یوہ بولے ہم زور والے اور بڑ

َة أَهلِھا أَِذلهًة ۖ َوَكٰذلَِك َيفَعلوَن قالَت إِنه الُملوَك إِذا َدَخلوا َقرَيًة أَفَسدوها َوَجَعلوا   |11:11|أَِعزه

کرتے  یہ يسااور ا يلاور اس کے عزت والوں کو ذل يںہ يتےاسے تباہ کرد يںداخل ہوتے ہ يںم یبست یبادشاہ جب کس يشکب یبول

 |11:11| يںہ

ٍة َفناِظَرةٌ بَِم َيرِجُع الُمرَسلونَ   |11:11| َوإِّنى ُمرِسلٌَة إِلَيِھم بَِھِديه

 |11:11|جواب لے کر پلٹے  ياک يلچیکہ ا یگ يکھوںہوں پھر د یوال يجنےتحفہ بھ يکطرف ا یان ک يںاور م

تُِكم َتفَرحوَن  ۦََفلَّما جاَء ُسلَيٰمَن قاَل أَُتِمّدوَنِن بِماٍل َفما ءاتٰىنِ  ُ َخيٌر ِمّما ءاتٰىُكم َبل أَنُتم بَِھِديه  |11:11|َّللاه

 ياد يںوہ بہتر ہے اس سے جو تمہ يامدد کرتے ہو تو جو مجھے َّللا نے د يریمال سے م ياک يافرما ياکے پاس آ يمانپھر جب وہ سل

 |11:11|اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو  يںبلکہ تمہ

ُھم ِمنھا أَِذلهًة َوُهم ٰصِغر ُھم بُِجنوٍد ال قَِبَل لَھُم بِھا َولَُنخِرَجنه  |11:11|وَن ارِجع إِلَيِھم َفلََنأتَِينه

 يلاور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذل یطاقت نہ ہوگ يںانہ یگے جن ک يںطرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر الئ یپلٹ جا ان ک

 |11:11|کہ وہ پست ہوں گے  يوںگے  يںکرکے نکال د

ُكم َيأتينى بَِعرِشھا َقبَل أَن َيأتونى ُمسلِميَن  َھا الَملَُؤ۟ا أَيُّ  |11:12|قاَل ٰيأَيُّ

 يعحضور مط يرےپاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ م يرےکون ہے کہ وہ اس کا تخت م يںتم م! يواے دربار يا،نے فرما يمانسل

 |11:12|ہوکر حاضر ہوں 

 |11:12|قاَل ِعفريٌت ِمَن الِجنِّ أَن۠ا ءاتيَك بِِه َقبَل أَن َتقوَم ِمن َمقاِمَك ۖ َوإِّنى َعلَيِه لََقِوىٌّ أَميٌن 



 يںاور م يںحاضر کردوں گا قبل اس کے کہ حضور اجالس برخاست کر يںوہ تخت حضور م يںجن بوال کہ م يثببڑا خ يکا

 |11:12|اس پر قوت واال امانتدار ہوں  يشکب

ا  ِعنَدہُ قاَل ٰهذا ِمن َفضِل َرّبى لَِيبلَُونى َءأَشُكُر أَم قاَل الهذى ِعنَدہُ ِعلٌم ِمَن الِكٰتِب أَن۠ا ءاتيَك بِِه َقبَل أَن َيرَتده إِلَيَك َطرفَُك ۚ َفلَّما َرءاہُ ُمسَتقِّرً

 |11:12|َرّبى َغنِىٌّ َكريٌم  أَكفُُر ۖ َوَمن َشَكَر َفإِنهما َيشُكُر لَِنفِسِه ۖ َوَمن َكَفَر َفإِنه 

پھر جب  پل مارنے سے پہلے يکحاضر کردوں گا ا يںاسے حضور م يںجس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ م یاس نے عرض ک

 ياشکر کرتا ہوں  يںرب کے فضل سے ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ م يرےم يہکہ  يکھانے تخت کو اپنے پاس رکھا د يمانسل

واال،  يوںرب بے پرواہ ہے سب خوب يراکرے تو م یاور جو ناشکر ےاور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہ ی،ناشکر

|11:12| 

روا لَھا َعرَشھا   |11:11|َننُظر أََتھَتدى أَم َتكوُن ِمَن الهذيَن ال َيھَتدوَن قاَل َنكِّ

ہے  یہوت يںان م ياہے  یکہ وہ راہ پات يکھيںکردو کہ ہم د يگانہعورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر ب يانے حکم د يمانسل

 |11:11|جو ناواقف رہے، 

ُه هُ   |11:11|َو ۚ َوأوتيَنا الِعلَم ِمن َقبلِھا َوُكّنا ُمسلِميَن َفلَّما جاَءت قيَل أَٰهَكذا َعرُشِك ۖ قالَت َكأَنه

اور  یہے اور ہم کو اس واقعہ سے پہلے خبر مل چک یوہ يہ ياگو یہے، بول یہ يساتخت ا يرات ياک يااس سے کہا گ یپھر جب وہ آئ

 |11:11|ہم فرمانبردار ہوئے 

ِ ۖ إِنهھا ها ما كاَنت َتعُبُد ِمن دوِن َّللاه  |11:11|كاَنت ِمن َقوٍم ٰكفِريَن  َوَصده

 |11:11| ی،سے تھ يںوہ کافر لوگوں م يشکب ی،تھ ینے جسے وہ َّللا کے سوا پوجت يزاور اسے روکا اس چ

ٌد ِمن َقوا ُه َصرٌح ُمَمره ًة َوَكَشَفت َعن ساَقيھا ۚ قاَل إِنه رَح ۖ َفلَّما َرأَتُه َحِسَبتُه لُجه قالَت َربِّ إِّنى َظلَمُت َنفسى َوأَسلَمُت  ريَر ۗ قيَل لََھا ادُخلِى الصه

ِ َربِّ الٰعلَميَن   |11:11|َمَع ُسلَيٰمَن ّلِِله

 يکتو ا يہ يانے فرما يمانسل يںکھول يںساق یاور اپن یسمجھ یگہرا پان يکھاآ پھر جب اس نے اسے د يںصحن م يااس سے کہا گ

کے ساتھ َّللا کے  يمانےاور اب سل ياجان پر ظلم ک ینے اپن ںيم! رب يرےاے م یجڑا عورت نے عرض ک يشوںچکنا صحن ہے ش

 |11:11| کا ہوں جو رب سارے جہان یحضور گردن رکھت



َ َفإِذا ُهم َفريقاِن َيخَتِصموَن   |11:11|َولََقد أَرَسلنا إِلٰى َثموَد أَخاُهم ٰصلًِحا أَِن اعُبُدوا َّللاه

وہ دو گروہ ہوگئے جھگڑا کرتے  یکہ َّللا کو پوجو تو جبھ يجاکو بھطرف ان کے ہم قوم صالح  یہم نے ثمود ک يشکاور ب

|11:11| 

َ لََعلهُكم ُترَحموَن  َئِة َقبَل الَحَسَنِة ۖ لَوال َتسَتغفِروَن َّللاه يِّ  |11:11|قاَل ٰيَقوِم لَِم َتسَتعِجلوَن بِالسه

تم پر  يدمانگتے شا يںنہ يوںپہلے َّللا سے بخشش کسے  یکرتے ہو بھالئ یجلد یک یبرائ يوںک! قوم يریاے م ياصا لح نے فرما

 |11:11|رحم ہو 

ِ ۖ َبل أَنُتم َقوٌم ُتفَتنوَن  يهرنا بَِك َوبَِمن َمَعَك ۚ قاَل ٰطئُِرُكم ِعنَد َّللاه  |11:11|قالُوا اطه

پڑے  يںَّللا کے پاس ہے بلکہ تم لوگ فتنے م یبدشگون یتمہار ياسے فرما يوںتم سے اور تمہارے ساتھ يابولے ہم نے بُرا شگون ک

 |11:11|ہو 

 |11:12|َوكاَن فِى الَمديَنِة تِسَعُة َرهٍط ُيفِسدوَن فِى األَرِض َوال ُيصلِحوَن 

 |11:12|فساد کرتے اور سنوار نہ چاہتے،  يںم يننو شخص تھے کہ زم يںاور شہر م

ُه َوأَهلَ  َتنه ِ لَُنَبيِّ ِه ما َشِھدنا َمھلَِك أَهلِِه َوإِّنا لَٰصِدقوَن قالوا َتقاَسموا بِاّلِله  |11:12|ُه ُثمه لََنقولَنه لَِولِيِّ

گے صا لح اور اس کے گھر والوں پر پھر اس کے وارث  يںکھا کر بولے ہم ضرور رات کو چھاپا مار يںقسم یَّللا ک يںآپس م

 |11:12| يں،ہم سچے ہ يشکگے اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور ب يںسے کہ

 |11:12|َوَمَكروا َمكًرا َوَمَكرنا َمكًرا َوُهم ال َيشُعروَن 

 |11:12|اور وہ غافل رہے،  یفرمائ يرتدب يہخف یاور ہم نے اپن يااو رانہوں نے اپنا سا مکر ک

رٰنُھم َوَقوَمھُم أَجَمعيَن   |11:11|َفانُظر َكيَف كاَن ٰعقَِبُة َمكِرِهم أَّنا َدمه



 |11:11|قوم کو  یسار یاور ان ک يںانہ ياانجام ہوا ان کے مکر کا ہم نے ہالک کرد يساک يکھودتو 

 |11:11|َفتِلَك ُبيوُتُھم خاِوَيًة بِما َظلَموا ۗ إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة لَِقوٍم َيعلَموَن 

 |11:11| يے،ہے جاننے والوں کے ل ینشان يںاس م يشکان کے گھر ڈهے پڑے بدلہ ان کے ظلم کا، ب يںہ يہتو 

 |11:11|َوأَنَجيَنا الهذيَن ءاَمنوا َوكانوا َيتهقوَن 

 |11:11|الئے اور ڈرتے تھے  يمانجو ا يااور ہم نے ان کو بچال

 |11:11|َولوًطا إِذ قاَل لَِقوِمِه أََتأتوَن الٰفِحَشَة َوأَنُتم ُتبِصروَن 

 |11:11|پر آتے ہو اور تم سوجھ رہے ہو  يائیبے ح ياکقوم سے کہا  یاور لوط کو جب اس نے اپن

جاَل َشھَوًة ِمن دوِن النِّساِء ۚ َبل أَنُتم َقوٌم َتجَھلوَن  ُكم لََتأتوَن الرِّ  |11:11|أَئِنه

 |11:11|چھوڑ کر بلکہ تم جاہل لوگ ہو  يںسے جاتے ہو عورت یتم مردوں کے پاس مست ياک

ُھم أُناٌس َيَتَطھهروَن  ۞ َفما كاَن َجواَب َقوِمِه إاِّل   |11:11|أَن قالوا أَخِرجوا ءاَل لوٍط ِمن َقرَيتُِكم ۖ إِنه

 يںلوگ تو ستھراپن چاہتے ہ يہسے نکال دو  یبست یکہ بولے لوط کے گھرانے کو اپن يہقوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر  یتو اس ک

|11:11| 

رٰنھ  |11:11|ا ِمَن الٰغبِريَن َفأَنَجيٰنُه َوأَهلَُه إاِله امَرأََتُه َقده

ہے  يںتھا کہ وہ رہ جانے والوں م ياعورت کو ہم نے ٹھہراد یمگر اس ک یتو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات د

|11:11| 

 |11:12|َوأَمَطرنا َعلَيِھم َمَطًرا ۖ َفساَء َمَطُر الُمنَذريَن 



 |11:12|اؤ تھا ڈرا ئے ہوؤں کا، برا برس یہ ياتو ک يابرساؤ برسا يکاور ہم نے ان پر ا

ُ َخيٌر أَّما ُيشِركوَن  ِ َوَسٰلٌم َعلٰى ِعباِدِہ الهذيَن اصَطفٰى ۗ ءَّللاه  |11:12|قُِل الَحمُد ّلِِله

 |11:12| يکان کے ساختہ شر ياَّللا بہتر  ياَّللا کو اور سالم اس کے چنے ہوئے بندے پر ک ياںتم کہو سب خوب

ن َخلََق  ماِء ماًء َفأَنَبتنا بِِه َحدائَِق ذاَت َبھَجٍة ما كاَن لَُكم أَن ُتنبِتوا شَ أَمه ٰمٰوِت َواألَرَض َوأَنَزَل لَُكم ِمَن السه ِ ۚ َبل ُهم َقوٌم السه َجَرها ۗ أَِءٰلٌه َمَع َّللاه

 |11:12|َيعِدلوَن 

طاقت  یو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے تمہاراتارا ت یآسمان سے پان يےبنائے اور تمہارے ل ينا وہ جس نے آسمان و زم

 |11:12| يںاور خدا ہے بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہ یَّللا کے ساتھ کوئ يااگاتے ک يڑکہ ان کے پ ینہ تھ

ن َجَعَل األَرَض َقراًرا َوَجَعَل ِخٰللَھا أَنٰھًرا َوَجَعَل لَھا َرٰوِسَى َوَجَعَل َبيَن الَبحَريِن حاِجًزا ِ ۚ َبل أَكَثُرُهم ال َيعلَموَن  ۗ أَمه  |11:11| أَِءٰلٌه َمَع َّللاه

آڑ  يںلنگر بنائے اور دونوں سمندروں م يےاور اس کے ل يںنکال يںنہر يںم يچاور اس کے ب یبسنے کو بنائ ينوہ جس نے زم يا

 |11:11| يںاکثر جاہل ہ يںَّللا کے ساتھ اور خدا ہے، بلکہ ان م ياک یرکھ

ن ُيجيبُ  روَن  أَمه ِ ۚ َقلياًل ما َتَذكه  |11:11|الُمضَطره إِذا َدعاہُ َوَيكِشُف الّسوَء َوَيجَعلُُكم ُخلَفاَء األَرِض ۗ أَِءٰلٌه َمَع َّللاه

َّللا کے ساتھ اور  ياکا وارث کرتا ہے ک ينزم يںاور تمہ یہے برائ يتاسنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کرد یوہ جو الچار ک يا

 |11:11|کرتے ہو،  يانکم ده یہخدا ہے، بہت 

 ۚ ِ ٰيَح ُبشًرا َبيَن َيَدى َرحَمتِِه ۗ أَِءٰلٌه َمَع َّللاه ن َيھديُكم فى ُظلُٰمِت الَبرِّ َوالَبحِر َوَمن ُيرِسُل الرِّ ُ َعّما ُيشِركوَن أَمه  |11:11|َتٰعلَى َّللاه

 یرحمت کے آگے خوشحبر یہے، اپن يجتابھ يںوہ کہ ہوائ اور یک یاور تر یخشک يںم يريوںراہ دکھاتا ہے انده يںوہ جو تمہ يا

 |11:11|اور خدا ہے، برتر ہے َّللا ان کے شرک سے،  یَّللا کے ساتھ کوئ ياک یسنات

ِ ۚ قُل هاتوا ُبرٰهنَ  ماِء َواألَرِض ۗ أَِءٰلٌه َمَع َّللاه ن َيبَدُؤ۟ا الَخلَق ُثمه ُيعيُدہُ َوَمن َيرُزقُُكم ِمَن السه  |11:11|إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن ُكم أَمه

َّللا کے  ياہے ک يتاد یسے روز ينآسمانوں اور زم يںابتداء فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور وہ جو تمہ یوہ جو خلق ک يا

 |11:11|الؤ اگر تم سچے ہو  يلدل یاور خدا ہے، تم فرماؤ کہ اپن یساتھ کوئ



ٰمٰوِت َواألَ  ُ ۚ َوما َيشُعروَن أَّياَن ُيبَعثوَن قُل ال َيعلَُم َمن فِى السه  |11:11|رِض الَغيَب إاِله َّللاه

 |11:11|گے،  يںجائ ٔ کہ کب اٹھا ے يںخبر نہ يںمگر َّللا اور انہ يںہ يںم ينآسمانوں اور زم یجانتے جو کوئ يںنہ يبتم فرماؤ غ

َرَك ِعلُمھُم فِى الءاِخَرِة ۚ َبل ُهم فى َشكٍّ ِمنھا ۖ َبل  |11:11|ُهم ِمنھا َعموَن  َبِل اّدٰ

بلکہ وہ اس سے اندهے  يںہ يںطرف سے شک م یوہ اس ک يںنہ یکوئ ياان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جانے تک پہو نچ گ ياک

 |11:11| يں،ہ

 |11:11|َوقاَل الهذيَن َكَفروا أَِءذا ُكّنا ُتٰرًبا َوءاباُؤنا أَئِّنا لَُمخَرجوَن 

 |11:11|گے  يںہم پھر نکالے جائ ياگے ک يںہوجائ یر ہمارے باپ دادا مٹجب ہم او يااور کافر بولے ک

ليَن   |11:12|لََقد ُوِعدنا ٰهذا َنحُن َوءاباُؤنا ِمن َقبُل إِن ٰهذا إاِّل أَٰسطيُر األَوه

 |11:12| ياں،کہان یمگر اگلوں ک يںتو نہ يہہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو  ياگ يااس کا وعدہ د يشکب

 |11:12|قُل سيروا فِى األَرِض َفانُظروا َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الُمجِرميَن 

 |11:12|ہوا نجام مجرموں کا  يساک يکھو،چل کر د يںم ينتم فرماؤ زم

 |11:12|َوال َتحَزن َعلَيِھم َوال َتُكن فى َضيٍق ِمّما َيمُكروَن 

 |11:12|نہ ہو  اور تم ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کے مکر سے دل تنگ

 |11:11|َوَيقولوَن َمتٰى ٰهَذا الَوعُد إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن 

 |11:11|وعدہ اگر تم سچے ہو،  يہکب آئے گا  يںاور کہتے ہ



 |11:11|قُل َعسٰى أَن َيكوَن َرِدَف لَُكم َبعُض الهذى َتسَتعِجلوَن 

 |11:11|مچارہے ہو  یم جلدت یجس ک يزہو بعض وہ چ یآ لگ يچھےہے کہ تمہارے پ يبتم فرماؤ قر

 |11:11|َوإِنه َربهَك لَذو َفضٍل َعلَى الّناِس َوٰلِكنه أَكَثَرُهم ال َيشُكروَن 

 |11:11|مانتے  يںحق نہ یاکثر آدم يکنپر ل يوںرب فضل واال ہے آدم يرات يشکاور ب

 |11:11|َوإِنه َربهَك لََيعلَُم ما ُتِكنُّ ُصدوُرُهم َوما ُيعلِنوَن 

 |11:11| يںہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہ یچھپ يںم ينوںتمہارا رب جانتا ہے جو ان کے س يشکر باو

ماِء َواألَرِض إاِّل فى ِكٰتٍب ُمبيٍن   |11:11|َوما ِمن غائَِبٍة فِى السه

 |11:11| يںہ يںکتاب م یبتانے وال يککے سب ا ينآسمانوں اور زم يںہ يباور جتنے غ

 |11:11|َيقُصُّ َعلٰى َبنى إِسٰرءيَل أَكَثَر الهذى ُهم فيِه َيخَتلِفوَن إِنه ٰهَذا القُرءاَن 

 |11:11| يںوہ اختالف کرتے ہ يںجس م يںسے اکثر وہ بات يلاسرائ یقرآن ذکر فرماتا ہے بن يہ يشکب

ُه لَھًُدى َوَرحَمٌة لِلُمؤِمنيَن   |11:11|َوإِنه

 |11:11| ے،ياور رحمت ہے مسلمانوں کے ل يتوہ ہدا يشکاور ب

 |11:12|إِنه َربهَك َيقضى َبيَنُھم بُِحكِمِه ۚ َوُهَو الَعزيُز الَعليُم 

 |11:12|ہے عزت و اال علم واال،  یفرماتا ہے اپنے حکم سے اور وہ يصلہف يںتمہارا رب ان کے آپس م يشکب

ِ ۖ إِنهَك َعلَى الَحقِّ الُمبيِن  ل َعلَى َّللاه  |11:12|َفَتَوكه



 |11:12|تم روشن حق پر ہو،  يشک پر بھروسہ کرو، بتو تم َّللا

عاَء إِذا َولهوا ُمدبِريَن  مه الدُّ  |11:22|إِنهَك ال ُتسِمُع الَموتٰى َوال ُتسِمُع الصُّ

 |11:22|دے کر  يٹھپ يںجب پھر يںسنتے مردے اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سن يںتمہارے سنائے نہ يشکب

 |11:21|الُعمِى َعن َضٰللَتِِھم ۖ إِن ُتسِمُع إاِّل َمن ُيؤِمُن بِـٔاٰيتِنا َفُھم ُمسلِموَن َوما أَنَت بِٰھِدى 

اور  يںالتے ہ يمانپر ا يتوںآ یجو ہمار يںسنتے ہ یتمہارے سنائے تو وہ يں،کرنے والے نہ يتسے تم ہدا یاور اندهوں کو گمراہ

 |11:21| يں،ہو مسلمان ہ

ًة ِمَن األَرِض ُتَكلُِّمُھم أَنه الّناَس كانوا بِـٔاٰيتِنا ال يوقِنوَن ۞ َوإِذا َوَقَع الَقوُل عَ   |11:21|لَيِھم أَخَرجنا لَُھم دابه

کہ لوگ  يےگے جو لوگوں سے کالم کرے گا اس ل يںنکال يہچوپا يکا يےسے ان کے ل ينہم زم یاور جب بات ان پر آپڑے گ

 |11:21|نہ التے تھے  يمانپر ا يتوںآ یہمار

ُب بِـٔاٰيتِنا َفُھم يوَزعوَن وَ  ن ُيَكذِّ ٍة َفوًجا ِممه  |11:21|َيوَم َنحُشُر ِمن ُكلِّ أُمه

گے کہ  يںہے تو ان کے اگلے روکے جائ یکو جھٹالت يتوںآ یفوج جو ہمار يکسے ا يںگے ہم ہر گروہ م يںاور جس دن اٹھائ

 |11:21| يں،پچھلے ان سے آمل

بتُ   |11:21|م بِـٔاٰيتى َولَم ُتحيطوا بِھا ِعلًما أَّماذا ُكنُتم َتعَملوَن َحّتٰى إِذا جاءو قاَل أََكذه

کام  ياک ياحاالنکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا  يںجھٹالئ يتيںآ يریتم نے م ياگے فرمائے گا ک يںتک کہ جب سب حاضر ہول يہاں

 |11:21|کرتے تھے 

 |11:21| َينِطقوَن َوَوَقَع الَقوُل َعلَيِھم بِما َظلَموا َفُھم ال

 |11:21|بولتے  يںان پر ان کے ظلم کے سبب تو وہ اب کچھ نہ یاور بات پڑچک



 |11:21|أَلَم َيَروا أَّنا َجَعلَنا الهيَل لَِيسُكنوا فيِه َوالنهھاَر ُمبِصًرا ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لَِقوٍم ُيؤِمنوَن 

 ياںضرور نشان يںاس م يشکسوجھانے واال، ب يااور دن کو بنا يںآرام کر يںکہ اس م یکہ ہم نے رات بنائ يکھاانہوں نے نہ د ياک

 |11:21| يںرکھتے ہ يمانکہ ا يےان لوگوں کے ل يںہ

ُ ۚ َوُكلٌّ أََتوہُ ٰدِخريَن  ٰمٰوِت َوَمن فِى األَرِض إاِّل َمن شاَء َّللاه  |11:21|َوَيوَم ُينَفُخ فِى الّصوِر َفَفِزَع َمن فِى السه

مگر جسے خدا چاہے  يںہ يںم يناور جتنے زم يںہ يںگے جتنے آسمانوں م يںاور جس دن پھونکا جائے گا ُصور تو گھبرائے جائ

 |11:21|کرتے  یاور سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجز

ِ الهذى أَتَقَن كُ  حاِب ۚ ُصنَع َّللاه ُه َخبيٌر بِما َتفَعلوَن َوَتَرى الِجباَل َتحَسُبھا جاِمَدًة َوِهَى َتُمرُّ َمره السه  |11:22|له َشءٍء ۚ إِنه

کام ہے َّللا کا جس نے  يہچال  یاور وہ چلتے ہوں گے بادل ک يںکرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہ يالگا پہاڑوں کو خ يکھےاور تو د

 |11:22| ی،اسے خبر ہے تمہارے کاموں ک يشکب يز،ہر چ یحکمت سے بنائ

 |11:22|يٌر ِمنھا َوُهم ِمن َفَزٍع َيوَمئٍِذ ءاِمنوَن َمن جاَء بِالَحَسَنِة َفلَُه خَ 

 |11:22|گھبراہٹ سے امان ہے  یاس سے بہتر صلہ ہے اور ان کو اس دن ک يےالئے اس کے ل يکیجو ن

َئِة َفُكبهت ُوجوُهُھم فِى الّناِر َهل ُتجَزوَن إاِّل ما ُكنُتم َتعَملوَن  يِّ  |11:22|َوَمن جاَء بِالسه

 |11:22|کا جو کرتے تھے  یبدلہ ملے گا مگر اس ياک يںتمہ يںالئے تو ان کے منہ اوندهائے گئے آ گ م یاور جو بد

َمھا َولَُه ُكلُّ َشءٍء ۖ َوأُِمرُت أَن أَكوَن ِمَن الُمسلِمينَ   |11:21| إِنهما أُِمرُت أَن أَعُبَد َربه ٰهِذِہ الَبلَدِة الهذى َحره

کا ہے، اور  یہے اور سب کچھ اس ياجوں اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت واال کحکم ہوا ہے کہ پو يہیمجھے تو 

 |11:21|ہوں،  يںمجھے حکم ہوا ہے کہ فرمانبرداروں م

 |11:21|َوأَن أَتلَُو۟ا القُرءاَن ۖ َفَمِن اهَتدٰى َفإِنهما َيھَتدى لَِنفِسِه ۖ َوَمن َضله َفقُل إِنهما أَن۠ا ِمَن الُمنِذريَن 



ڈر  يہیتو  يںاور جو بہکے تو فرمادو کہ م یاس نے اپنے بھلے کو راہ پائ یتالوت کروں تو جس نے راہ پائ یکہ قرآن ک يہاور 

 |11:21|سنانے واال ہوں 

ِ َسُيريُكم ءاٰيتِِه َفَتعِرفوَنھا ۚ َوما َربَُّك بِٰغفٍِل َعّما َتعَملوَن   |11:21|َوقُِل الَحمُد ّلِِله

تمہارا رب ! پہچان لو گے اور اے محبوب يںدکھائے گا تو انہ ياںنشان یاپن يںوہ تمہ يبعنقر يےَّللا کے ل ياںاور فرماؤ کہ سب خوب

 |11:21|تمہارے اعمال سے، ! اے لوگو يں،غافل نہ

حيِم طسم  حٰمِن الره ِ الره  |12:1|بِسِم َّللاه

 |12:1|ٰطسم 

 |12:1|تِلَك ءاٰيُت الِكٰتِب الُمبيِن 

 |12:1|شن کتاب رو يںہ يتيںآ يہ

 |12:1|َنتلوا َعلَيَك ِمن َنَبإِ موسٰى َوفِرَعوَن بِالَحقِّ لَِقوٍم ُيؤِمنوَن 

 |12:1| يں،رکھتے ہ يمانجو ا يےخبر ان لوگوں کے ل یسچ یاور فرعون ک یٰ موس يںہم تم پر پڑه

ُح أَبناَءُهم َوَيسَتحءإِنه فِرَعوَن َعال فِى األَرِض َوَجَعَل أَهلَھا ِشَيًعا َيسَتضِعُف طائَِفًة  ُه كاَن ِمَن الُمفِسديَن  ۦِمنُھم ُيَذبِّ  |12:1|نِساَءُهم ۚ إِنه

کو  يٹوںان کے ب يکھتاگروہ کو کمزور د يکا يںان م ياتھا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنا ياغلبہ پا يںم ينفرعون نے زم يشکب

 |12:1|تھا،  یسادوہ ف يشکعورتوں کو زندہ رکھتا ب یذبح کرتا اور ان ک

ًة َوَنجَعلَُھُم الٰوِرثيَن   |12:1|َوُنريُد أَن َنُمنه َعلَى الهذيَن اسُتضِعفوا فِى األَرِض َوَنجَعلَھُم أَئِمه

 يںکو وارث بنائ يںاور ان کے ملک و مال کا انہ يںبنائ يشوااور ان کو پ يںپر احسان فرمائ يوںاور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزور

|12:1| 



َن لَُھم فِى األَرِض َوُنِرَى فِرَعوَن َوٰهٰمَن َوُجنوَدُهما ِمنُھم ما كانوا َيحَذروَن وَ   |12:1|ُنَمكِّ

طرف سے خطرہ  یان ک يںجس کا انہ يںدکھاد یاور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ يںقبضہ د يںم ينزم يںاور انہ

 |12:1|ہے 

 |12:1|ليَن رِضعيِه ۖ َفإِذا ِخفِت َعلَيِه َفأَلقيِه فِى الَيمِّ َوال َتخافى َوال َتحَزنى ۖ إِّنا راّدوہُ إِلَيِك َوجاِعلوہُ ِمَن الُمرسَ َوأَوَحينا إِلٰى أُمِّ موسٰى أَن أَ 

ڈال دے اور نہ ڈر  يںم ياہو تو اسے در يشہکہ اسے دوده پال پھر جب تجھے اس سے اند ياماں کو الہام فرما یک یٰ اور ہم نے موس

 |12:1|گے  يںاور اسے رسول بنائ يںالئ يرطرف پھ يریہم اسے ت يشکنہ غم کر ب اور

ا َوَحَزًنا ۗ إِنه فِرَعوَن َوٰهٰمَن َوُجنوَدُهما كانوا ٰخِطـٔيَن   |12:2|َفالَتَقَطُه ءاُل فِرَعوَن لَِيكوَن لَُھم َعُدّوً

فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر خطا کار  يشکفرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو ب ياتو اسے اٹھال

 |12:2|تھے 

ِخَذہُ َولًَدا َوُهم ال َيشُعر ُت َعيٍن لى َولََك ۖ ال َتقُتلوہُ َعسٰى أَن َينَفَعنا أَو َنته  |12:2|وَن َوقالَِت امَرأَُت فِرَعوَن قُره

ہم اسے  يانفع دے  يںہم يہ يدٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شا یآنکھوں ک يریاور ت يریبچہ م يہنے کہا  یب یب یک اور فرعون

 |12:2|اور وہ بے خبر تھے  يںبنال يٹاب

 |12:12|نيَن َوأَصَبَح فُؤاُد أُمِّ موسٰى ٰفِرًغا ۖ إِن كاَدت لَُتبدى بِِه لَوال أَن َرَبطنا َعلٰى َقلبِھا لَِتكوَن ِمَن الُمؤمِ 

اگر ہم نہ ڈهارس بندهاتے اس  يتیتھا کہ وہ اس کا حال کھول د يبضرو ر قر ياماں کا دل بے صبر ہوگ یک یٰ اور صبح کو موس

 |12:12|رہے  يقينکے دل پر کہ اسے ہمارے وعدہ پر 

 |12:11|َوقالَت أِلُختِِه قُّصيِه ۖ َفَبُصَرت بِِه َعن ُجُنٍب َوُهم ال َيشُعروَن 

 یاور ان کو خبر نہ تھ یرہ يکھتیجا تو وہ اسے دور سے د یچل يچھےبہن سے کہا اس کے پ یماں نے اس ک یاس کاور 

|12:11| 

منا َعلَيِه الَمراِضَع ِمن َقبُل َفقالَت َهل أَُدلُُّكم َعلٰى أَهِل َبيٍت َيكفُلوَنُه لَُكم َوُهم لَُه ٰنِصحوَن   |12:11|۞ َوَحره



گھر والے کہ تمہارے اس بچہ کو پال  يسےبتادوں ا يںتمہ يںم ياک یتو بول يںتھ یاس پر حرام کرد ياںدائسب  یاور ہم نے پہلے ہ

 |12:11| يںخواہ ہ يراور وہ اس کے خ يںد

ِ َحقٌّ َوٰلِكنه أَكَثَرُهم ال  ِه َكى َتَقره َعيُنھا َوال َتحَزَن َولَِتعلََم أَنه َوعَد َّللاه  |12:11|َيعلَموَن َفَرَددٰنُه إِلٰى أُمِّ

 يکنہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ َّللا کا وعدہ سچا ہے، ل یآنکھ ٹھنڈ یکہ ماں ک يراطرف پھ یماں ک یتو ہم نے اسے اس ک

 |12:11|جانتے  يںاکثر لوگ نہ

ہُ َواسَتوٰى ءاَتيٰنُه ُحكًما َوِعلًما ۚ َوَكٰذلَِك َنجِزى الُمحِسنيَن   |12:11|َولَّما َبلََغ أَُشده

کو،  يکوںن يںہ يتےصلہ د یہ يسااور ہم ا ياہم نے اسے حکم اور علم عطا فرما ياکو پہنچا اور پورے زور پر آ یجوان یاور جب اپن

|12:11| 

ِہ ۖ َفاسَتٰغَثُه الهذى ِمن شيَعتِِه َعلَى الهذى ِمن َوَدَخَل الَمديَنَة َعلٰى حيِن َغفلٍَة ِمن أَهلِھا َفَوَجَد فيھا َرُجلَيِن َيقَتتاِلِن ٰهذا ِمن شيَعتِِه َوٰهذا ِمن َعُدوِّ 

ِہ َفَوَكَزہُ موسٰى َفَقضٰى َعلَيِه ۖ قاَل ٰهذا ِمن َعَمِل الشهيٰطنِ  ُه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبيٌن  َعُدوِّ  |12:11|ۚۖ إِنه

 ٰی،موس يکرد لڑتے پائے، ادو م يںبے خبر تھے تو اس م يںداخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب م يںاور اس شہر م

اس پر جو  ی،سے مدد مانگ یٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موس

 يشکطرف سے ہوا ب یک يطانکام ش يہکہا  يامارا تو اس کا کام تما م کرد انے اس کے گھونس یٰ اس کے دشمنوں سے تھا، تو موس

 |12:11|وہ دشمن ہے کھال گمراہ کرنے واال، 

حيُم  ُه ُهَو الَغفوُر الره  |12:11|قاَل َربِّ إِّنى َظلَمُت َنفسى َفاغفِر لى َفَغَفَر لَُه ۚ إِنه

بخشنے  یوہ يشکب يا،تو مجھے بخش دے تو رب نے اسے بخش د یک يادتیجان پر ز ینے اپن يںم! رب يرےاے م ی،عرض ک

 |12:11| واال مہربان ہے،

 |12:11|قاَل َربِّ بِما أَنَعمَت َعلَىه َفلَن أَكوَن َظھيًرا لِلُمجِرميَن 

 |12:11|مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا،  يںتو اب ہرگز م ياتو نے مجھ پر احسان ک يسارب ج يرےاے م یعرض ک

 |12:12|األَمِس َيسَتصِرُخُه ۚ قاَل لَُه موسٰى إِنهَك لََغِوىٌّ ُمبيٌن َفأَصَبَح فِى الَمديَنِة خائًِفا َيَتَرقهُب َفإَِذا الهِذى اسَتنَصَرہُ بِ 



 يادفر یتھ یکہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہ يکھاد یہوتا ہے جبھ ياکہ ک يںڈرتے ہوئے اس انتظار م يںاس شہر م ی،تو صبح ک

 |12:12|تو کھال گمراہ ہے  يشکب يانے اس سے فرما یٰ کررہا ہے موس

 إاِّل أَن َتكوَن َجّباًرا فِى األَرِض َوما أَراَد أَن َيبِطَش بِالهذى ُهَو َعُدوٌّ لَُھما قاَل ٰيموسٰى أَُتريُد أَن َتقُتلَنى َكما َقَتلَت َنفًسا بِاألَمِس ۖ إِن ُتريدُ  َفلَّما أَن

 |12:12|ُتريُد أَن َتكوَن ِمَن الُمصلِحيَن 

قتل کرنا چاہتے  یہ يساتم مجھے و ياک یٰ ن دونوں کا دشمن ہے وہ بوال اے موسنے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جو ا یٰ تو جب موس

چاہتے  يںبنو اور اصالح کرنا نہ يرسخت گ يںم ينچاہتے ہو کہ زم يہیتم تو  يا،شخص کو قتل کرد يکتم نے کل ا يساہو ج

|12:12| 

ِصحيَن َوجاَء َرُجٌل ِمن أَقَصا الَمديَنِة َيسعٰى قاَل ٰيموسٰى إِنه   |12:12|الَمَِلَ َيأَتِمروَن بَِك لَِيقُتلوَك َفاخُرج إِّنى لََك ِمَن الّنٰ

تو  يںدربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کررہے ہ يشکب! یٰ کہا اے موس يا،شخص دوڑ تا آ يکاور شہر کے پرلے کنارے سے ا

 |12:12|خواہ ہوں  يرآپ کا خ يںم يےنکل جا

لِميَن َفَخَرَج ِمنھا خائًِفا َيتَ 
ٰ
نى ِمَن الَقوِم الّظ  |12:11|َرقهُب ۖ قاَل َربِّ َنجِّ

مجھے ستمگاروں سے بچالے ! رب يرےاے م ی،ہوتا ہے عرض ک ياکہ اب ک يںتو اس شہر سے نکال ڈرتا ہوا اس انتظار م

|12:11| 

بيِل  َه تِلقاَء َمدَيَن قاَل َعسٰى َرّبى أَن َيھِدَينى َسواَء السه  |12:11|َولَّما َتَوجه

 |12:11|راہ بتائے  يدهیرب مجھے س يراہے کہ م يبطرف متوجہ ہوا کہا قر یک يناور جب مد

ًة ِمَن الّناِس َيسقوَن َوَوَجَد ِمن دونِِھُم امَرأََتيِن َتذوداِن ۖ قاَل ما  عاُء ۖ َخطُبُكما ۖ قالَتا ال َنسقى َحّتٰى ُيصِدَر اَولَّما َوَرَد ماَء َمدَيَن َوَجَد َعلَيِه أُمه لرِّ

 |12:11|َوأَبونا َشيٌخ َكبيٌر 

اور ان سے اس طرف  يں،پالرہے ہ یکہ اپنے جانوروں کو پان يکھاگروہ کو د يکوہاں لوگوں کے ا ياپر آ یکے پان يناور جب مد

پالتے جب  يںنہ یہم پان يںحال ہے وہ بول ياتم دونوں کا ک يانے فرما یٰ موس يںہ یکہ اپنے جانوروں کو روک رہ يکھيںد يںدو عورت

 |12:11| يںاور ہمارے باپ بہت بوڑهے ہ يںلے جائ ہن يرتک سب چرواہے پالکر پھ

لِّ َفقاَل َربِّ إِّنى لِما أَنَزلَت إِلَىه ِمن َخيٍر َفقيٌر   |12:11|َفَسقٰى لَُھما ُثمه َتَولّٰى إِلَى الظِّ



اس کھانے کا جو تو  يںم! رب يرےاے م یطرف پھرا عرض ک یک يہپھر سا ياپال د ینے ان دونوں کے جانوروں کو پان یٰ تو موس

 |12:11|اتارے محتاج ہوں  يےل يرےم

 َعلَيِه الَقَصَص قاَل ال َتَخف ۖ َنَجوَت َفجاَءتُه إِحدٰىُھما َتمشى َعلَى استِحياٍء قالَت إِنه أَبى َيدعوَك لَِيجِزَيَك أَجَر ما َسَقيَت لَنا ۚ َفلَّما جاَءہُ َوَقصه 

لِميَن  ِمنَ 
ٰ
 |12:11|الَقوِم الّظ

جو  یدے اس ک یمزدور يںبالتا ہے کہ تمہ يںباپ تمہ يرام یبول یہوئ یشرم سے چلت یاس کے پاس آئ يکسے ا يںتو ان دونوں م

آپ بچ  يں،نہ يےاس نے کہا ڈر يںکہہ سنائ يںاور اسے بات يااس کے پاس آ یٰ ہے جب موس ياپال یتم نے ہمارے جانوروں کو پان

 |12:11|ظالموں سے  گئے

 |12:11|قالَت إِحدٰىُھما ٰيأََبِت اسَتـِٔجرہُ ۖ إِنه َخيَر َمِن اسَتـَٔجرَت الَقِوىُّ األَميُن 

 |12:11|بہتر نوکر وہ جو طاقتور اور امانتدار ہو  يشکان کو نوکر رکھ لو ب! باپ يرےاے م یبول يکا یک يںان م

 َسَتِجُدنى إِن  ۚ ابَنَتىه ٰهَتيِن َعلٰى أَن َتأُجَرنى َثٰمنَِى ِحَجٍج ۖ َفإِن أَتَممَت َعشًرا َفِمن ِعنِدَك ۖ َوما أُريُد أَن أَُشقه َعلَيكَ قاَل إِّنى أُريُد أَن أُنِكَحَك إِحَدى 

لِحيَن  ُ ِمَن الّصٰ  |12:11|شاَء َّللاه

مالزمت کرو پھر اگر پورے  يریکہ تم آٹھ برس مدوں اس مہر پر  ياہب يںتمہ يکسے ا يںم يٹيوںدونوں ب یچاہتا ہوں کہ اپن يںکہا م

پاؤ  يںم يکوںہے انشاء َّللا تم مجھے ن يبچاہتا قر يںڈالنا نہ يںمشقت م يںتمہ يںطرف سے ہے اور م یدس برس کرلو تو تمہار

 |12:11|گے 

 ُ َما األََجلَيِن َقَضيُت َفال ُعدٰوَن َعلَىه ۖ َوَّللاه  |12:12| َعلٰى ما َنقوُل َوكيٌل قاَل ٰذلَِك َبينى َوَبيَنَك ۖ أَيه

 يں،مطالبہ نہ یکردوں تو مجھ پر کوئ یپور يعادجو م يںان دونوں م يںاقرار ہوچکا، م ياناور آپ کے درم يرےم يہنے کہا  یٰ موس

 |12:12|اور ہمارے اس کہے پر َّللا کا ذمہ ہے 

ِب الّطوِر ناًرا قاَل أِلَهلِِه امُكثوا إِّنى ءاَنسُت ناًرا لََعلّى ءاتيُكم ِمنھا بَِخَبٍر أَو َجذَوٍة ۞ َفلَّما َقضٰى موَسى األََجَل َوساَر بِأَهلِِه ءاَنَس ِمن جانِ 

 |12:12|ِمَن الّناِر لََعلهُكم َتصَطلوَن 

 یگھر وال یاپن يکھیآگ د يکطرف سے ا یکو لے کر چال ُطور ک یب یب یاور اپن یکرد یپور يعادم ینے اپن یٰ پھر جب موس

آ گ  یکوئ يےتمہارے ل ياوہاں سے کچھ خبر الؤ ں  يںم يدہے شا یآگ نظر پڑ يکطرف سے ا یسے کہا تم ٹھہرو مجھے ُطور ک

 |12:12|الؤں کہ تم تاپو،  یچنگار یک



ُ َربُّ الٰعلَميَن  َفلَّما أَتٰىھا نوِدَى ِمن ٰشِطِئ الواِد األَيَمِن فِى الُبقَعِة الُمٰبَرَكِة ِمَن الشهَجَرِة أَن ٰيموسٰى إِّنى  |12:12|أََنا َّللاه

 يںم يشکب! یٰ سے کہ اے موس يڑپ يںکے دہنے کنارے سے برکت والے مقام م يدانم یگئ یپھر جب آگ کے پاس حاضر ہوا ندا ک

 |12:12|ہوں َّللا رب سارے جہان کا  یہ

 |12:11|ًرا َولَم ُيَعقِّب ۚ ٰيموسٰى أَقبِل َوال َتَخف ۖ إِنهَك ِمَن الءاِمنيَن َوأَن أَلِق َعصاَك ۖ َفلَّما َرءاها َتھَتزُّ َكأَنهھا جانٌّ َولّٰى ُمدبِ 

اے  يکھاکر چال اور مڑ کر نہ د يرپھ يٹھسانپ ہے پ يالہراتا ہوا گو يکھانے اسے د یٰ کہ ڈال دے اپنا عصا پھر جب موس يہاور 

 |12:11|تجھے امان ہے  يشکب يں،سامنے آ اور ڈر نہ یٰ موس

هِب ۖ َفٰذنَِك ُبرٰهناِن ِمن َربَِّك إِلىٰ اسلُك  ُھم كانوا  َيَدَك فى َجيبَِك َتخُرج َبيضاَء ِمن َغيِر سوٍء َواضُمم إِلَيَك َجناَحَك ِمَن الره ۟يِه ۚ إِنه فِرَعوَن َوَمََلِ

 |12:11|َقوًما ٰفِسقيَن 

 يںہ يںدو ُحجت يہپر رکھ لے خوف دور کرنے کو تو  ينےاور اپنا ہاتھ س يبچمکتا بے ع يدڈال نکلے گا سف يںم يباناپنا ہاتھ گر

 |12:11| يں،وہ بے حکم لوگ ہ يشکطرف، ب یک يوںفرعون اور اس کے دربار یرب ک يرےت

 |12:11|قاَل َربِّ إِّنى َقَتلُت ِمنُھم َنفًسا َفأَخاُف أَن َيقُتلوِن 

 |12:11| يں،ہوں کہ مجھے قتل کرد ہے تو ڈرتا یجان مار ڈال يکا يںنے ان م يںم! رب يرےاے م یعرض ک

بوِن  قُنى ۖ إِّنى أَخاُف أَن ُيَكذِّ  |12:11|َوأَخى ٰهروُن ُهَو أَفَصُح ِمّنى لِساًنا َفأَرِسلُه َمِعَى ِردًءا ُيَصدِّ

کرے  يقتصد يریرسول بنا، کہ م يےمدد کے ل يریصاف ہے تو اسے م يادہزبان مجھ سے ز یہارون اس ک یبھائ يرااور م

 |12:11|گے،  يںڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹالئ مجھے

َبَعُكَما  |12:11|الٰغلِبوَن  قاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك بِأَخيَك َوَنجَعُل لَُكما ُسلٰطًنا َفال َيِصلوَن إِلَيُكما ۚ بِـٔاٰيتِنا أَنُتما َوَمِن اته

گے تو وہ تم دونوں کا  يںکو غلبہ عطا فرمائ گے اور تم دونوں يںسے قوت د یبھائ يرےبازو کو ت يرےہے کہ ہم ت يبقر يا،فرما

 |12:11|گے غالب آؤ گے  يںکر يرویپ یکے سبب تم دونوں اور جو تمہار يوںنشان یگے، ہمار يںکچھ نقصان نہ کرسک

ٰنٍت قالوا ما ٰهذا إاِّل ِسحٌر ُمفَتًرى َوما َسِمعنا بِٰھذا فى ءابائَِنا  ليَن َفلَّما جاَءُهم موسٰى بِـٔاٰيتِنا َبيِّ  |12:11|األَوه



 يںمگر بناوٹ کا جادو اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں م يںتو نہ يہبولے  ياال ياںروشن نشان یان کے پاس ہمار یٰ پھر جب موس

 |12:11|نہ سنا  يساا

لِموَن َوقاَل موسٰى َرّبى أَعلَُم بَِمن جاَء بِالُھدٰى ِمن ِعنِدِہ َوَمن َتكوُن لَُه ٰعقَِبُة الّداِر ۖ إِنه 
ٰ
 |12:11|ُه ال ُيفلُِح الّظ

ظالم  يشکآخرت کا گھر ہوگا ب يےاور جس کے ل ياال يترب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدا يرام يانے فرما یٰ اور موس

 |12:11|پہنچتے  يںمراد کو نہ

َھا الَمَِلُ ما َعلِمُت لَُكم ِمن إِٰلٍه َغيرى َفأَوقِد لى يٰ  ُه َوقاَل فِرَعوُن ٰيأَيُّ لُِع إِلٰى إِٰلِه موسٰى َوإِّنى أَلَُظنُّ ٰھٰمُن َعلَى الّطيِن َفاجَعل لى َصرًحا لََعلّى أَطه

 |12:12|ِمَن الٰكِذبيَن 

محل بنا  يکگارا پکا کر ا يےل يرےم! جانتا تو اے ہامان يںخدا نہ یاپنے سوا کوئ يےتمہارے ل يںم! يواور فرعون بوال، اے دربار

 |12:12|تو وہ جھوٹا ہے  يںگمان م يرےم يشککے خدا کو جھانک آؤں اور ب یٰ موس يںم يدکہ شا

ُھم إِلَينا ال ُيرَجعوَن   |12:12|َواسَتكَبَر ُهَو َوُجنوُدہُ فِى األَرِض بَِغيِر الَحقِّ َوَظّنوا أَنه

 |12:12| يں،طرف پھرنا نہ یہمار يںاور سمجھے کہ انہ یچاہ یبے جا بڑائ يںم يننے زم يوںاور اس نے اور اس کے لشکر

لِميَن 
ٰ
 |12:12|َفأََخذٰنُه َوُجنوَدہُ َفَنَبذٰنُھم فِى الَيمِّ ۖ َفانُظر َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الّظ

 |12:12|انجام ہوا ستمگاروں کا،  يساک يکھوتو د ياد ينکپھ يںم ياتو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر در

ًة َيدعوَن   |12:11|إِلَى الّناِر ۖ َوَيوَم القِٰيَمِة ال ُينَصروَن َوَجَعلٰنُھم أَئِمه

 |12:11| ی،مدد نہ ہوگ یکے دن ان ک يامتاور ق يںطرف بالتے ہ یکہ آگ ک يابنا يشواکا پ يوںہم نے دوزخ يںاور انہ

نيا لَعَنًة ۖ َوَيوَم القِٰيَمِة ُهم ِمَن الَمقبوحيَن   |12:11|َوأَتَبعٰنُھم فى ٰهِذِہ الدُّ

 |12:11|کے دن ان کا برا ہے،  يامتاور ق یلعنت لگائ يچھےہم نے ان کے پ يںم يااس دناور 



 |12:11|روَن َولََقد ءاَتينا موَسى الِكٰتَب ِمن َبعِد ما أَهلَكَنا القُروَن األولٰى َبصائَِر لِلّناِس َوُهًدى َوَرحَمًة لََعلهھُم َيَتَذكه 

 یلوگوں کے دل ک يںجس م يںہالک فرماد( يںقوم) يںسنگت یبعد اس کے کہ اگل یئکو کتاب عطا فرما یٰ ہم نے موس يشکاور ب

 |12:11| يں،مان يحتاور رحمت تاکہ وہ نص يتاور ہدا يںبات یکھولنے وال يںآنکھ

ِھديَن   |12:11|َوما ُكنَت بِجانِِب الَغربِىِّ إِذ َقَضينا إِلٰى موَسى األَمَر َوما ُكنَت ِمَن الّشٰ

 |12:11|اور اس وقت تم حاضر نہ تھے،  يجاکو رسالت کا حکم بھ یٰ نہ تھے جبکہ ہم نے موس يںجانت مغرب م یاور تم طور ک

 |12:11|ّنا ُكّنا ُمرِسليَن َوٰلِكّنا أَنَشأنا قُروًنا َفَتطاَوَل َعلَيِھُم الُعُمُر ۚ َوما ُكنَت ثاِوًيا فى أَهِل َمدَيَن َتتلوا َعلَيِھم ءاٰيتِنا َوٰلكِ 

پڑهتے  يتيںآ یتھے ان پر ہمار يممق يںم ينکہ ان پر زمانہ دراز گزرا اور نہ تم اہِل مد يںک يداپ يںکہ ہم نے سنگت يہا مگر ہو

 |12:11|ہوئے، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے 

َك لُِتنِذَر َقوًما ما أَتٰىُھم ِمن نَ  روَن َوما ُكنَت بِجانِِب الّطوِر إِذ ناَدينا َوٰلِكن َرحَمًة ِمن َربِّ  |12:11|ذيٍر ِمن َقبلَِك لََعلهُھم َيَتَذكه

قوم  يسیکہ تم ا( يےکے علم د يبغ يںکہ تمہ)مہر ہے  یہاں تمہارے رب ک یاور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائ

 |12:11|، ہو يحتکرتے ہوئے کہ ان کو نص يدام يہ ياڈر سنانے واال نہ آ یکو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئ

بَِع ءاٰيتَِك وَ  نا لَوال أَرَسلَت إِلَينا َرسواًل َفَنته َمت أَيديِھم َفَيقولوا َربه  |12:11|َنكوَن ِمَن الُمؤِمنيَن َولَوال أَن ُتصيَبُھم ُمصيَبٌة بِما َقده

تو ! و کہتے، اے ہمارے ربت يجااس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھ يبتمص یکوئ يںانہ یپہنچت یاور اگر نہ ہوتا کہ کبھ

 |12:11|التے  يمانکرتے اور ا يرویپ یک يتوںآ يریرسول کہ ہم ت یطرف کوئ یہمار يجانہ بھ يوںنے ک

َتٰظَھرا َوقالوا إِّنا بُِكلٍّ  قالوا ِسحراِن َفلَّما جاَءُهُم الَحقُّ ِمن ِعنِدنا قالوا لَوال أوتَِى ِمثَل ما أوتَِى موسٰى ۚ أََولَم َيكفُروا بِما أوتَِى موسٰى ِمن َقبُل ۖ 

 |12:12|ٰكفِروَن 

اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو  ياک ياگ ياکو د یٰ جو موس ياگ يانہ د يوںک يںطرف سے بولے انہ یہمار ياپھر جب ان کے پاس حق آ

 |12:12| يںنکر ہپر، اور بولے ہم ان دونوں کے م( امداد) یپشت یدوسرے ک يکا يںبولے دو جادو ہ ياگ ياکو د یٰ پہلے موس

بِعُه إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن  ِ ُهَو أَهدٰى ِمنُھما أَته  |12:12|قُل َفأتوا بِِكٰتٍب ِمن ِعنِد َّللاه



کروں گا اگر تم  يرویپ یاس ک يںہو م یک يتہدا يادہکتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے ز یتم فرماؤ تو َّللا کے پاس سے کوئ

 |12:12|سچے ہو 

ِ ۚ إِنه َفإِن لَم َيستَ  َبَع َهوٰىُه بَِغيِر ُهًدى ِمَن َّللاه ِن اته لِميَن  جيبوا لََك َفاعلَم أَنهما َيتهبِعوَن أَهواَءُهم ۚ َوَمن أََضلُّ ِممه
ٰ
َ ال َيھِدى الَقوَم الّظ  |12:12|َّللاه

اور اس سے بڑه کر گمراہ کون  يں،ہ ھےيچکے پ یخواہشو ں ہ یتو جان لو کہ بس وہ اپن يںتمہارا فرمانا قبول نہ کر يہپھر اگر وہ 

 |12:12|فرماتا ظالم لوگوں کو،  يںہ يتَّللا ہدا يشکسے جدا، ب يتہدا یکرے َّللا ک يرویپ یخواہش ک یجو اپن

روَن  لنا لَُھُم الَقوَل لََعلهُھم َيَتَذكه  |12:11|۞ َولََقد َوصه

 |12:11| يں،کر يانکہ وہ ده یبات مسلسل اتار يےہم نے ان کے ل يشکاور ب

 |12:11|الهذيَن ءاَتيٰنُھُم الِكٰتَب ِمن َقبلِِه ُهم بِِه ُيؤِمنوَن 

 |12:11| يں،التے ہ يمانوہ اس پر ا یجن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب د

نا إِّنا ُكّنا ِمن َقبلِِه ُمسلِميَن  ُه الَحقُّ ِمن َربِّ  |12:11|َوإِذا ُيتلٰى َعلَيِھم قالوا ءاَمّنا بِِه إِنه

حق ہے ہمارے رب کے پا س سے ہم اس سے  يہی يشکالئے، ب يمانہم اس پر ا يںکہتے ہ يںہ یجات یپڑه يتيںآ يہاور جب ان پر 

 |12:11|گردن رکھ چکے تھے  یپہلے ہ

َئَة َوِمّما َرَزقٰنُھم ُين يِّ َتيِن بِما َصَبروا َوَيدَرءوَن بِالَحَسَنِة السه  |12:11|فِقوَن أُوٰلئَِك ُيؤَتوَن أَجَرُهم َمره

 یسے کچھ ہمار يےاور ہمارے د يںکو ٹالتے ہ یسے برائ یجائے گا بدلہ ان کے صبر کا اور وہ بھالئ ياان کو ان کا اجر دوباال د

 |12:11| يںخرچ کرتے ہ يںراہ م

 |12:11|م ال َنبَتِغى الٰجِھليَن َوإِذا َسِمُعوا اللهغَو أَعَرضوا َعنُه َوقالوا لَنا أَعٰملُنا َولَُكم أَعٰملُُكم َسٰلٌم َعلَيكُ 

تمہارے عمل،  يےہمارے عمل اور تمہارے ل يےہمارے ل يںاور کہتے ہ يںاس سے تغافل کرتے ہ يںبات سنتے ہ يہودہاور جب ب

 |12:11| يںنہ( چاہنے والے) یبس تم پر سالم ہم جاہلوں کے غرض



َ َيھدى َمن  |12:11|َيشاُء ۚ َوُهَو أَعلَُم بِالُمھَتديَن  إِنهَك ال َتھدى َمن أَحَببَت َوٰلِكنه َّللاه

 يتفرماتا ہے جسے چاہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدا يتکردو ہاں َّللا ہدا يتطرف سے چاہو ہدا یکہ تم جسے اپن يںنہ يہ يشکب

 |12:11|والوں کو 

ن لَ  بِِع الُھدٰى َمَعَك ُنَتَخطهف ِمن أَرِضنا ۚ أََولَم ُنَمكِّ ھُم َحَرًما ءاِمًنا ُيجبٰى إِلَيِه َثَمٰرُت ُكلِّ َشءٍء ِرزًقا ِمن لَُدّنا َوٰلِكنه أَكَثَرُهم ال َوقالوا إِن َنته

 |12:11|َيعلَموَن 

 يںہم نے انہ ياگے ک يںاچک لے جائ يںتو لوگ ہمارے ملک سے ہم يںکر يرویپ یک يتاگر ہم تمہارے ساتھ ہدا يںاور کہتے ہ

اکثر کو علم  يںان م يکنل یروز یہمارے پاس ک يںکے پھل الئے جاتے ہ يزطرف ہر چ یس کج يںحرم م یامان وال یجگہ نہ د

 |12:11| يںنہ

 |12:12|ِرثيَن َوَكم أَهلَكنا ِمن َقرَيٍة َبِطَرت َمعيَشَتھا ۖ َفتِلَك َمٰسِكُنُھم لَم ُتسَكن ِمن َبعِدِهم إاِّل َقلياًل ۖ َوُكّنا َنحُن الٰو 

 یسکونت نہ ہوئ يںان کے مکان کہ ان کے بعد ان م يںہ يہپر اترا گئے تھے تو  يشجو اپنے ع يےکرد اور کتنے شہر ہم نے ہالک

 |12:12| يںوارث ہ يںمگر کم اور ہم

ھا َرسواًل َيتلوا َعلَيِھم ءاٰيتِنا ۚ َوما ُكّنا ُمھلِِكى القُرٰى إِ   |12:12|َوأَهلُھا ٰظلِموَن اّل َوما كاَن َربَُّك ُمھلَِك القُرٰى َحّتٰى َيبَعَث فى أُمِّ

پڑهے اور ہم  يتيںآ یجو ان پر ہمار يجےرسول نہ بھ يںکرتا جب تک ان کے اصل مرجع م يںاور تمہارا رب شہروں کو ہالک نہ

 |12:12|کرتے مگر جبکہ ان کے ساکن ستمگار ہوں  يںشہروں کو ہالک نہ

نيا َوزينَ  ِ َخيٌر َوأَبقٰى ۚ أََفال َتعقِلوَن َوما أوتيُتم ِمن َشءٍء َفَمٰتُع الَحيٰوِة الدُّ  |12:12|ُتھا ۚ َوما ِعنَد َّللاه

کا برتاوا اور اس کا سنگھارہے اور جوَّللا کے پاس ہے اور وہ بہتر اور  یزندگ يویہے اور دن یگئ ید يںتمہ يزاور جو کچھ چ

 |12:12| يںعقل نہ يںتمہ يارہنے واال تو ک یباق يادہز

نيا ُثمه ُهَو َيوَم القِٰيَمِة ِمَن الُمحَضريَن أََفَمن َوَعدٰنُه َوعدً   |12:11|ا َحَسًنا َفُھَو ٰلقيِه َكَمن َمتهعٰنُه َمٰتَع الَحيٰوِة الدُّ

پھر وہ  ياکا برتاؤ برتنے د یزندگ يویہے جسے ہم نے دن يساتو وہ اس سے ملے گا اس ج ياوہ جسے ہم نے اچھا وعدہ د ياتو ک

 |12:11|جائے گا  ياحاضر الکے دن گرفتار کرکے  يامتق



 |12:11|َوَيوَم ُيناديِھم َفَيقوُل أَيَن ُشَركاِءَى الهذيَن ُكنُتم َتزُعموَن 

 |12:11|تم گمان کرتے تھے،  يںجنہ يکوہ شر يرےم يںندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہ يںاور جس دن انہ

نا ٰهُؤالِء اله  أنا إِلَيَك ۖ ما كانوا إِّيانا َيعُبدوَن قاَل الهذيَن َحقه َعلَيِھُم الَقوُل َربه  |12:11|ذيَن أَغَوينا أَغَويٰنُھم َكما َغَوينا ۖ َتَبره

خود گمراہ  يسےج ياگمراہ ک يںہم نے انہ يا،ہم نے گمراہ ک يںوہ جنہ يںہ يہاے ہمارے رب  یگے وہ جن پر بات ثابت ہوچک يںکہ

 |12:11|وہ ہم کو نہ پوجتے تھے  يںطرف رجوع التے ہ يریہوکر ت يزارہوئے تھے ہم ان سے ب

ُھم كانوا َيھَتدوَن   |12:11|َوقيَل ادعوا ُشَركاَءُكم َفَدَعوُهم َفلَم َيسَتجيبوا لَُھم َوَرأَُوا الَعذاَب ۚ لَو أَنه

اچھا  ياگے عذاب، ک يکھيںگے اور د يںنہ سن یگے تو وہ ان ک يںکو پکارو تو وہ پکار يکوںجائے گا اپنے شر يااور ان سے فرما

 |12:11|ہوتا اگر وہ راہ پاتے 

 |12:11|َوَيوَم ُيناديِھم َفَيقوُل ماذا أََجبُتُم الُمرَسليَن 

 |12:11| ياجواب د ياندا کرتے گا تو فرمائے گا تم نے رسولوں کو ک يںاور جس دن انہ

 |12:11|َفَعِمَيت َعلَيِھُم األَنباُء َيوَمئٍِذ َفھُم ال َيَتساَءلوَن 

 |12:11|گے  يںتو وہ کچھ پوجھ گچھ نہ کر یگ يںہوجائ یانده يںتو اس دن ان پر خبر

 |12:11|َفأَّما َمن تاَب َوءاَمَن َوَعِمَل ٰصلًِحا َفَعسٰى أَن َيكوَن ِمَن الُمفلِحيَن 

 |12:11|ہو،  يابہے کہ وہ راہ  يبقر يااور اچھا کام ک ياال يماناور ا یتو وہ جس نے توبہ ک

ِ َوَتٰعلٰى َعّما ُيشِركوَن   |12:12|َوَربَُّك َيخلُُق ما َيشاُء َوَيختاُر ۗ ما كاَن لَُھُم الِخَيَرةُ ۚ ُسبٰحَن َّللاه

ہے َّللا کو ان کے شرک سے،  یاور برتر یپاک يں،نہ يارکرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے ان کا کچھ اخت يدااور تمہارا رب پ

|12:12| 



 |12:12|َيعلَُم ما ُتِكنُّ ُصدوُرُهم َوما ُيعلِنوَن َوَربَُّك 

 |12:12| يںچھپا ہے اور جو ظاہر کرتے ہ يںم ينوںاور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے س

ُ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو ۖ لَُه الَحمُد فِى األولٰى َوالءاِخَرِة ۖ َولَُه الُحكُم َوإِلَيِه ُترَجعوَن   |12:12|َوُهَو َّللاه

طرف  یک یکا حکم ہے اور اس یاور اس يںاور آخرت م ياہے دن يفتعر یک یاس کے سوا اس يںخدا نہ یہے َّللا کہ کوئ یوہاور 

 |12:12|پھر جاؤ گے، 

ِ َيأتيُكم بِِضياءٍ  ُ َعلَيُكُم الهيَل َسرَمًدا إِلٰى َيوِم القِٰيَمِة َمن إِٰلٌه َغيُر َّللاه  |12:11|َفال َتسَمعوَن  ۖ أَ قُل أََرَءيُتم إِن َجَعَل َّللاه

تم  ياالدے تو ک یروشن يںتک رات رکھے تو َّللا کے سوا کون خدا ہے جو تمہ يامتتم پر ق يشہتو اگر َّللا ہم يکھوتم فرماؤ بھال د

 |12:11| يںسنتے نہ

ُ َعلَيُكُم النهھاَر َسرَمًدا إِلٰى َيوِم القِٰيَمِة َمن إِٰلهٌ  ِ َيأتيُكم بِلَيٍل َتسُكنوَن فيِه ۖ أََفال ُتبِصروَن  قُل أََرَءيُتم إِن َجَعَل َّللاه  |12:11|َغيُر َّللاه

آرام کرو تو  يںرات الدے جس م يںدن رکھے تو َّللا کے سوا کون خدا ہے جو تمہ يشہتک ہم يامتتو اگر َّللا ق يکھوتم فرماؤ بھال د

 |12:11| يںسوجھتا نہ يںتمہ ياک

 |12:11|يَل َوالنهھاَر لَِتسُكنوا فيِه َولَِتبَتغوا ِمن َفضلِِه َولََعلهُكم َتشُكروَن َوِمن َرحَمتِِه َجَعَل لَُكُم اله 

کہ  يےاس کا فضل ڈهونڈو اور اس ل يںآرام کرو اور دن م يںرات اور دن بنائے کہ رات م يےمہر سے تمہارے ل یاور اس نے اپن

 |12:11|تم حق مانو 

 |12:11|ُشَركاِءَى الهذيَن ُكنُتم َتزُعموَن َوَيوَم ُيناديِھم َفَيقوُل أَيَن 

 |12:11|جو تم بکتے تھے،  يکوہ شر يرےم يں؟ندا کرتے گا تو فرمائے گا، کہاں ہ يںاور جس دن انہ

ِ َوَضله َعنُھم ما كانوا َيفتَ  ٍة َشھيًدا َفقُلنا هاتوا ُبرٰهَنُكم َفَعلِموا أَنه الَحقه ّلِِله  |12:11|روَن َوَنَزعنا ِمن ُكلِّ أُمه



 یگ يںجائ یگے کہ حق َّللا کا ہے اور ان سے کھوئ يںالؤ تو جان ل يلدل یگے اپن يںگواہ نکال کر فرمائ يکسے ا يںاور ہر گروہ م

 |12:11|کرتے تھے  يںجو بناوٹ

َ ۞ إِنه ٰقروَن كاَن ِمن َقوِم موسٰى َفَبغٰى َعلَيِھم ۖ َوءاَتيٰنُه ِمَن الُكنوِز ما إِنه َمفاتِحَ  ِة إِذ قاَل لَُه َقوُمُه ال َتفَرح ۖ إِنه َّللاه ُه لََتنوأُ بِالُعصَبِة أُولِى القُوه

 |12:11|ال ُيِحبُّ الَفِرحيَن 

زور  يکا ياںکنج یجن ک يےاور ہم نے اس کو اتنے خزانے د یک يادتیقوم سے تھا پھر اس نے ان پر ز یک یٰ قارون موس يشکب

 |12:11|رکھتا،  يںَّللا ِاترانے والوں کو دوست نہ يشکب يںقوم نے کہا ِاترا نہ یاس سے اس کجب  يں،تھ یآور جماعت پر بھار

ُ إِلَيَك ۖ نيا ۖ َوأَحِسن َكما أَحَسَن َّللاه ُ الّداَر الءاِخَرَة ۖ َوال َتنَس َنصيَبَك ِمَن الدُّ َ َوابَتِغ فيما ءاتٰىَك َّللاه  ال ُيِحبُّ  َوال َتبِغ الَفساَد فِى األَرِض ۖ إِنه َّللاه

 |12:11|الُمفِسديَن 

َّللا نے تجھ  يسااپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر ج يںم ياہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دن يااور جو مال تجھے َّللا نے د

 |12:11|رکھتا،  يںکو دوست نہ يوںفساد نہ چاہ بے شک َّللا فساد يںم يںاور زم ياپر احسان ک

ةً قاَل إِنهما  َ َقد أَهلََك ِمن َقبلِِه ِمَن القُروِن َمن ُهَو أََشدُّ ِمنُه قُوه  َوأَكَثُر َجمًعا ۚ َوال ُيسـَُٔل َعن ُذنوبِِھُم أوتيُتُه َعلٰى ِعلٍم ِعندى ۚ أََولَم َيعلَم أَنه َّللاه

 |12:12|الُمجِرموَن 

 يںمعلوم کہ َّللا نے اس سے پہلے وہ سنگت يںنہ يہ اسے ياپاس ہے اور ک يرےعلم سے مال ہے جو م يکتو مجھے ا يہبو ال 

 يںپوچھ نہ یاور مجرموں سے ان کے گناہوں ک يادہاور جمع اس سے ز يںاس سے سخت تھ يںقوت یجن ک يںہالک فرماد( يںقوم)

|12:12| 

نيا ٰيلَيَت لَنا مِ  ُه لَذو َحظٍّ َعظيٍم َفَخَرَج َعلٰى َقوِمِه فى زيَنتِِه ۖ قاَل الهذيَن ُيريدوَن الَحيٰوَة الدُّ  |12:12|ثَل ما أوتَِى ٰقروُن إِنه

قارون کو مال  يساملتا ج يساا یطرح ہم کو بھ یکس يںچاہتے ہ یزندگ یک يابولے وہ جو دن يںآرائش م یپر نکال اپن یقوم یتو اپن

 |12:12|ہے،  يباس کا بڑا نص يشکب

 ِ بِروَن َوقاَل الهذيَن أوُتوا الِعلَم َويلَُكم َثواُب َّللاه
 |12:22| َخيٌر لَِمن ءاَمَن َوَعِمَل ٰصلًِحا َوال ُيلَقّٰىھا إاِله الّصٰ

 يہالئے اور اچھے کام کرے اور  يمانجو ا يےَّللا کا ثواب بہتر ہے اس کے ل ی،ہو تمہار یخراب ياگ ياعلم د يںاور بولے وہ جنہ

 |12:22| يںکو ملتا ہے جو صبر والے ہ يںانہ



ِ َوما كاَن ِمَن الُمنَتِصريَن َفَخَسفنا بِِه   |12:21|َوبِداِرِہ األَرَض َفما كاَن لَُه ِمن فَِئٍة َينُصروَنُه ِمن دوِن َّللاه

مدد  یاس ک يںکہ َّللا سے بچانے م یجماعت نہ تھ یتو اس کے پاس کوئ يادهنسا يںم ينتو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زم

 |12:21|اور نہ وہ بدلہ لے سکا  یکرت

زَق لَِمن َيشاُء ِمن ِعباِدِہ َوَيقِدرُ وَ  َ َيبُسُط الرِّ ُه ال أَصَبَح الهذيَن َتَمنهوا َمكاَنُه بِاألَمِس َيقولوَن َويَكأَنه َّللاه ُ َعلَينا لََخَسَف بِنا ۖ َويَكأَنه  ۖ لَوال أَن َمنه َّللاه

 |12:21|ُيفلُِح الٰكفِروَن 

جس  يںکرتا ہے اپنے بندوں م يعصبح کہنے لگے عجب بات ہے َّللا رزق وس یتھ یآرزو ک یاور کل جس نے اس کے مرتبہ ک

 |12:21| يں،اے عجب، کافروں کا بھال نہ يتا،دهنساد یبھ يںفرماتا ہے اگر َّللا ہم پر احسان فرماتا تو ہم یچاہے اور تنگ يےکے ل

ا فِ  قيَن تِلَك الّداُر الءاِخَرةُ َنجَعلُھا لِلهذيَن ال ُيريدوَن ُعلُّوً  |12:21|ى األَرِض َوال َفساًدا ۚ َوالٰعقَِبُة لِلُمته

ہے،  یک یہ يزگاروںچاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہ يںتکبر نہ يںم ينجو زم يںکرتے ہ يےآخرت کا گھر ہم ان کے ل يہ

|12:21| 

َئِة َفال ُيجَزى يِّ ـٔاِت إاِّل ما كانوا َيعَملوَن  َمن جاَء بِالَحَسَنِة َفلَُه َخيٌر ِمنھا ۖ َوَمن جاَء بِالسه يِّ  |12:21|الهذيَن َعِملُوا السه

 |12:21|تھا،  ياالئے بدکام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا ک یاس سے بہتر ہے اور جو بد يےالئے اس کے ل يکیجو ن

َك إِلٰى َمعاٍد ۚ قُل َرّبى أَعلَُم   |12:21|َمن جاَء بِالُھدٰى َوَمن ُهَو فى َضٰلٍل ُمبيٍن إِنه الهذى َفَرَض َعلَيَك القُرءاَن لَرادُّ

رب خوب جانتا ہے اسے جو  يرالے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو تم فرماؤ، م يرپھ يںوہ تمہ ياجس نے تم پر قرآن فرض ک يشکب

 |12:21|ہے  يںم یگمراہ یاور جو کھل ياال يتہدا

 |12:21|ُب إاِّل َرحَمًة ِمن َربَِّك ۖ َفال َتكوَننه َظھيًرا لِلٰكفِريَن َوما ُكنَت َترجوا أَن ُيلقٰى إِلَيَك الِكتٰ 

( مدد) یپشت یتو تم ہرگز کافروں ک یہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائ یجائے گ يجینہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھ يداور تم ام

 |12:21|نہ کرنا 

ِ َبعَد إِذ أُنزِ  نهَك َعن ءاٰيِت َّللاه  |12:21|لَت إِلَيَك ۖ َوادُع إِلٰى َربَِّك ۖ َوال َتكوَننه ِمَن الُمشِركيَن َوال َيُصدُّ



طرف بالؤ اور  یاور اپنے رب ک يںگئ یطرف اتار یبعد اس کے کہ وہ تمہار يںسے نہ روک يتوںآ یَّللا ک يںاور ہرگز وہ تمہ

 |12:21|سے نہ ہونا  يںہرگز شرک والوں م

ِ إِٰلًھا  |12:22|ءاَخَر ۘ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو ۚ ُكلُّ َشءٍء هالٌِك إاِّل َوجَھُه ۚ لَُه الُحكُم َوإِلَيِه ُترَجعوَن  َوال َتدُع َمَع َّللاه

کا حکم ہے اور  یذات کے، اس یہے، سوا اس ک یفان يزہر چ يںخدا نہ یاور َّللا کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوج اس کے سوا کوئ

 |12:22|طرف پھر جاؤ گے،  یک یاس

حيِم الم  حٰمِن الره ِ الره  |12:1|بِسِم َّللاه

 |12:1|الم 

 |12:1|أََحِسَب الّناُس أَن ُيتَركوا أَن َيقولوا ءاَمّنا َوُهم ال ُيفَتنوَن 

 |12:1| یآزمائش نہ ہوگ یالئے، اور ان ک يمانہم ا يںگے کہ کہ يںجائ يےبات پر چھوڑ د یکہ اتن يںہ يںلوگ اس گھمنڈ م ياک

ُ الهذيَن َصَدقوا َولََيعلََمنه الٰكِذبيَن َولََقد فَ  ا الهذيَن ِمن َقبلِِھم ۖ َفلََيعلََمنه َّللاه  |12:1|َتنه

 |12:1|گا  يکھےگا اور ضرور جھوٹوں کو د يکھےہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور َّللا سچوں کو د يشکاور ب

ـٔاِت أَن َيس يِّ  |12:1|بِقونا ۚ ساَء ما َيحُكموَن أَم َحِسَب الهذيَن َيعَملوَن السه

 |12:1| يں،برا حکم لگاتے ہ یہ ياگے ک يںنکل جائ يںکہ ہم سے کہ يںوہ جو برے کام کرتے ہ يںسمجھے ہوئے ہ يہ يا

ميُع الَعليُم  ِ َلءاٍت ۚ َوُهَو السه ِ َفإِنه أََجَل َّللاه  |12:1|َمن كاَن َيرجوا لِقاَء َّللاه

 |12:1|سنتا جانتا ہے  یہے اور وہ یضرور آنے وال يعادم یَّللا ک يشکہو تو ب يدام یجسے َّللا سے ملنے ک

َ لََغنِىٌّ َعِن الٰعلَميَن   |12:1|َوَمن ٰجَھَد َفإِنهما ُيٰجِھُد لَِنفِسِه ۚ إِنه َّللاه



 |12:1|َّللا بے پرواہ ہے سارے جہان سے  يشکبھلے کو کوشش کرتا ہے ب یکوشش کرے تو اپنے ہ يںراہ م یاور جو َّللا ک

ُھم أَحَسَن الهذى كانوا َيعَملونَ  ـٔاتِِھم َولََنجِزَينه لِٰحِت لَُنَكفَِّرنه َعنُھم َسيِّ  |12:1| َوالهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

گے جو ان کے  يںاس کام پر بدلہ د يںگے اور ضرور انہ يںاتار د ياںبرائ یہم ضرور ان ک يےالئے اور اچھے کام ک يماناور جو ا

 |12:1|اچھا تھا  يںسب کاموں م

يَنا اإلِنٰسَن بِٰولَِديِه ُحسًنا ۖ َوإِن ٰجَھداَك لُِتشِرَك بى ما لَيَس لََك بِِه ِعلٌم َفال ُتِطعُھما ۚ إِلَىه َمرجِ  ُئُكم بِما ُكنُتم َتعَملوَن َوَوصه  |12:2|ُعُكم َفأَُنبِّ

ٹھہرائے  يکشر يراکہ تو م يںاور اگر تو وہ تجھ سے کوشش کر یک یاپنے ماں باپ کے ساتھ بھالئ یک يدککو تا یاور ہم نے آدم

 |12:2|جو تم کرتے تھے  يںبتادوں گا تمہ يںطرف تمہارا پھرنا ہے تو م یہ يریتو ُتو ان کا کہا نہ مان م يںجس کا تجھے علم نہ

لِٰحِت لَنُ  لِحيَن َوالهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ ُھم فِى الّصٰ  |12:2|دِخلَنه

 |12:2|گے  يںشامل کر يںم يکوںن يںضرور ہم انہ يےالئے اور اچھے کام ک يماناور جو ا

ِ َولَئِن جاَء نَ  ِ َجَعَل فِتَنَة الّناِس َكَعذاِب َّللاه ِ َفإِذا أوِذَى فِى َّللاه َك لَ َوِمَن الّناِس َمن َيقوُل ءاَمّنا بِاّلِله ُ بِأَعلََم صٌر ِمن َربِّ َيقولُنه إِّنا ُكّنا َمَعُكم ۚ أََولَيَس َّللاه

 |12:12|بِما فى ُصدوِر الٰعلَميَن 

ہے تو لوگوں کے فتنہ کو َّللا  یجات ید يفتکل یکوئ يںانہ يںراہ م یالئے پھر جب َّللا ک يمانہم َّللا پر ا يںکہتے ہ یاور بعض آدم

ساتھ تھے  یگے ہم تو تمہارے ہ يںاور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہ يںکے عذاب کے برابر سمجھتے ہ

 |12:12|ہے  يںجہاں بھر کے دلوں م جانتا جو کچھ يںَّللا خوب نہ ياک

ُ الهذيَن ءاَمنوا َولََيعلََمنه الُمٰنفِقيَن   |12:11|َولََيعلََمنه َّللاه

 |12:11|کو اور ضرور ظاہر کردے گا منافقوں کو والوں  يماناور ضرور َّللا ظاہر کردے گا ا

بِعوا َسبيلَنا َولَنحِمل َخٰطٰيُكم َوما ُهم بِٰحِمليَن ِمن َخٰطٰيُھم ِمن َشءءٍ  ُھم لَٰكِذبوَن  َۖوقاَل الهذيَن َكَفروا لِلهذيَن ءاَمُنوا اته  |12:11| إِنه

 يںسے کچھ نہ اٹھائ يںگے حاالنکہ وہ ان کے گناہوں م يںگناہ اٹھال راہ پر چلو اور ہم تمہارے یاور کافر مسلمانوں سے بولے ہمار

 |12:11| يں،وہ جھوٹے ہ يشکگے، ب



 |12:11|َولََيحِملُنه أَثقالَُھم َوأَثقااًل َمَع أَثقالِِھم ۖ َولَُيسـَٔلُنه َيوَم القِٰيَمِة َعّما كانوا َيفَتروَن 

گے جو  يںکے دن پوچھے جائ يامتبوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اور ضرور قگے اور اپنے  يںضرور اپنے بوجھ اٹھائ يشکاور ب

 |12:11|کچھ بہتان اٹھاتے تھے 

 |12:11|َولََقد أَرَسلنا نوًحا إِلٰى َقوِمِه َفلَبَِث فيِھم أَلَف َسَنٍة إاِّل َخمسيَن عاًما َفأََخَذُهُم الّطوفاُن َوُهم ٰظلِموَن 

اور وہ  ياطوفان نے ا ٓ ل يںپچاس سال کم ہزار برس رہا تو انہ يںتو وہ ان م يجاطرف بھ یقوم ک یہم نے نوح کو اس ک يشکاور ب

 |12:11|ظالم تھے 

فيَنِة َوَجَعلٰنھا ءاَيًة لِلٰعلَميَن   |12:11|َفأَنَجيٰنُه َوأَصٰحَب السه

 |12:11| ياک ینشان يےکو سارے جہاں کے ل یاور اس کشت ياوالوں کو بچال یتو ہم نے اسے اور کشت

َ َواتهقوہُ ۖ ٰذلُِكم َخيٌر لَُكم إِن ُكنُتم َتعلَموَن   |12:11|َوإِبٰرهيَم إِذ قاَل لَِقوِمِه اعُبُدوا َّللاه

تمہارا بھال ہے اگر تم جانتے،  يںکہ َّللا کو پوجو اور اس سے ڈرو، اس م ياقوم سے فرما یکو جب اس نے اپن يماور ابراہ

|12:11| 

ِ ال َيملِكوَن لَُكم ِرزًقا َفابَتغوا ِعندَ إِنهما َتعُبدوَن ِمن  ِ أَوٰثًنا َوَتخلُقوَن إِفًكا ۚ إِنه الهذيَن َتعُبدوَن ِمن دوِن َّللاه زَق َواعُبدوہُ َواشُكروا دوِن َّللاه ِ الرِّ  َّللاه

 |12:11|لَُه ۖ إِلَيِه ُترَجعوَن 

کے  یروز یتم َّللا کے سوا پو جتے ہو تمہار يںبے شک وہ جنھتم تو َّللا کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گڑ هتے ہو 

طرف پھرنا ہے  یک یاس يںکرو اور اس کا احسان مانو، تمہ یبندگ یتو َّللا کے پاس رزق ڈهونڈو اور اس ک يںکچھ مالک نہ

|12:11| 

سوِل إاِله البَ  َب أَُمٌم ِمن َقبلُِكم ۖ َوما َعلَى الره بوا َفَقد َكذه  |12:12|ٰلُغ الُمبيُن َوإِن ُتَكذِّ

 |12:12| ينا،مگر صاف پہنچا د يںاور رسول کے ذمہ نہ يںگروہ جھٹال چکے ہ یاور اگر تم جھٹالؤ تو تم سے پہلے کتنے ہ

ِ َيسيٌر  ُ الَخلَق ُثمه ُيعيُدہُ ۚ إِنه ٰذلَِك َعلَى َّللاه  |12:12|أََولَم َيَروا َكيَف ُيبِدُئ َّللاه



 |12:12|َّللا کو آسان ہے  يہ يشکابتداء فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا ب یخلق ک يونکرَّللا ک کھايانہوں نے نہ د يااور ک

َ َعلٰى ُكلِّ  ُ ُينِشُئ النهشأََة الءاِخَرَة ۚ إِنه َّللاه  |12:12| َشءٍء َقديٌر قُل سيروا فِى األَرِض َفانُظروا َكيَف َبَدأَ الَخلَق ۚ ُثمه َّللاه

َّللا سب کچھ کرسکتا ہے،  يشکاٹھان اٹھاتا ہے ب یپہلے بناتا ہے پھر َّللا دوسر يونکرَّللا ک يکھوسفر کرکے د يںم ينتم فرماؤ زم

|12:12| 

ُب َمن َيشاُء َوَيرَحُم َمن َيشاُء ۖ َوإِلَيِه ُتقلَبوَن   |12:11|ُيَعذِّ

 |12:11|طرف پھرنا ہے،  یک یاس يںہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے اور تمہ يتاعذاب د

ِ ِمن َولِىٍّ َوال َنصيٍر  ماِء ۖ َوما لَُكم ِمن دوِن َّللاه  |12:11|َوما أَنُتم بُِمعِجزيَن فِى األَرِض َوال فِى السه

 کام بنانے واال اور نہ مددگار، یَّللا کے سوا نہ کوئ يےاور تمہارے ل يںقابو سے نکل سکو اور نہ آسمان م يںم يناور نہ تم زم

|12:11| 

ِ َولِقائِِه أُوٰلئَِك َيئِسوا ِمن َرحَمتى َوأُوٰلئَِك لَُھم َعذاٌب أَليٌم   |12:11|َوالهذيَن َكَفروا بِـٔاٰيِت َّللاه

دردناک عذاب  يےاور ان کے ل يںآس نہ یرحمت ک يریم يںجنہ يںملنے کو نہ مانا وہ ہ يرےاور م يتوںآ يریاور وہ جنہوں نے م

 |12:11|ہے 

ُ ِمَن الّناِر ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لَِقومٍ َفما ك قوہُ َفأَنجٰىُه َّللاه  |12:11|ُيؤِمنوَن  اَن َجواَب َقوِمِه إاِّل أَن قالُوا اقُتلوہُ أَو َحرِّ

رور ض يںاس م يشکب ياجالدو تو َّللا نے اسے آگ سے بچال ياقتل کردو  يںبولے انہ يہمگر  ياقوم کو کچھ جواب بن نہ آ یتو اس ک

 |12:11| يےوالوں کے ل يمانا يںہ ياںنشان

نيا ۖ ُثمه َيوَم القِٰيَمِة َيكفُ  َة َبينُِكم فِى الَحيٰوِة الدُّ ِ أَوٰثًنا َمَوده َخذُتم ِمن دوِن َّللاه َما اته ُر َبعُضُكم بَِبعٍض َوَيلَعُن َبعُضُكم َبعًضا َوَمأوٰىُكُم الّناُر َوما َوقاَل إِنه

 |12:11|َن لَُكم ِمن ٰنِصري



کے  يامتتک ہے پھر ق یزندگ یک يادن يہی یدوست یجن سے تمہار يںہ يےبت بنال يہتم نے تو َّللا کے سوا  يانے فرما يماور ابراہ

 یدوسرے پر لعنت ڈالے گا اور تم سب کا ٹھکانا جہنم ہے اور تمہارا کوئ يکدوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ا يکا يںدن تم م

 |12:11| يںمددگار نہ

ُه ُهَو الَعزيُز الَحكيُم   |12:11|۞ َفـٔاَمَن لَُه لوٌط ۘ َوقاَل إِّنى ُمھاِجٌر إِلٰى َرّبى ۖ إِنه

عزت و حکمت واال ہے،  یوہ يشکطرف ہجرت کرتا ہوں ب یاپنے رب ک يںنے کہا م يماور ابراہ ياال يمانتو لوط اس پر ا

|12:11| 

لِحينَ َوَوَهبنا لَُه إِسٰحَق َوَيعقوَب وَ  ُه فِى الءاِخَرِة لَِمَن الّصٰ نيا ۖ َوإِنه َة َوالِكٰتَب َوءاَتيٰنُه أَجَرہُ فِى الدُّ ُبوه تِِه النُّ يه  |12:11| َجَعلنا فى ُذرِّ

اس کا  يںم يااور ہم نے دن ینبوت اور کتاب رکھ يںاوالد م یعطا فرمائے اور ہم نے اس ک يعقوباور ہم نے اسے اسحاق اور 

 |12:11|ہے  يںوہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں م يںآخرت م يشکاور ب ياطا فرماثواب اسے ع

ُكم لََتأتوَن الٰفِحَشَة ما َسَبَقُكم بِھا ِمن أََحٍد ِمَن الٰعلَميَن   |12:12|َولوًطا إِذ قاَل لَِقوِمِه إِنه

 یکس يںبھر م ياے ہو، کہ تم سے پہلے دنکا کام کرت يائیبے ح يشکتم ب ياقوم سے فرما یجب اس نے اپن یاور لوط کو نجات د

 |12:12| يانے نہ ک

بيَل َوَتأتوَن فى ناديُكُم الُمنَكَر ۖ َفما كاَن َجواَب َقوِمِه إاِّل أَن قالُ  جاَل َوَتقَطعوَن السه ُكم لََتأتوَن الرِّ ِدقيَن أَئِنه ِ إِن ُكنَت ِمَن الّصٰ وا ائتِنا بَِعذاِب َّللاه

|12:12| 

قوم کا کچھ جواب نہ ہوا  یبات کرتے ہو تو اس ک یبر يںمجلس م یکرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپن یسے بدفعلتم مردوں  ياک

 |12:12|کہ بولے ہم پر َّللا کا عذاب الؤ اگر تم سچے ہو  يہمگر 

 |12:12|قاَل َربِّ انُصرنى َعلَى الَقوِم الُمفِسديَن 

 |12:12|لوگوں پر  یمدد کر ان فساد يریم! رب يرےاے م ی،عرض ک

 |12:11|َولَّما جاَءت ُرُسلُنا إِبٰرهيَم بِالُبشرٰى قالوا إِّنا ُمھلِكوا أَهِل ٰهِذِہ الَقرَيِة ۖ إِنه أَهلَھا كانوا ٰظلِميَن 



اس کے  يشکگے ب يںکے پاس مژدہ لے کر آئے بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہالک کر يماور جب ہمارے فرشتے ابراہ

 |12:11| يں،ستمگاروں ہ بسنے والے

ُه َوأَهلَُه إاِله امَرأََتُه كاَنت ِمَن الٰغبِريَن  َينه  |12:11|قاَل إِنه فيھا لوًطا ۚ قالوا َنحُن أَعلَُم بَِمن فيھا ۖ لَُنَنجِّ

کو ہے، ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں  يںاس م یخوب معلوم ہے جو کوئ يںتو لوط ہے فرشتے بولے ہم يںکہا اس م

 |12:11|ہے  يںعورت کو، وہ رہ جانے والوں م یگے مگر اس ک يںنجات د

 امَرأََتَك كاَنت ِمَن الٰغبِريَن َولَّما أَن جاَءت ُرُسلُنا لوًطا سءَء بِِھم َوضاَق بِِھم َذرًعا َوقالوا ال َتَخف َوال َتحَزن ۖ إِّنا ُمَنّجوَك َوأَهلََك إاِله 

|12:11| 

اور  يےط کے پاس آئے ان کا آنا اسے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور انہوں نے کہا نہ ڈراور جب ہمارے فرشتے لو

ہے،  يںعورت وہ رہ جانے والوں م یگے مگر آپ ک يںہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات د يشکب يجئےنہ غم ک

|12:11| 

ماِء بِما كانوا َيفُسقوَن  إِّنا ُمنِزلوَن َعلٰى أَهِل ٰهِذِہ الَقرَيِة ِرجًزا ِمنَ   |12:11|السه

 |12:11|کا،  يوںنافرمان یبدلہ ان ک يںہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہ يشکب

َنًة لَِقوٍم َيعقِلوَن   |12:11|َولََقد َتَركنا ِمنھا ءاَيًة َبيِّ

 |12:11| يےعقل والوں کے ل یرکھ یباق یہم نے اس سے روشن نشان يشکاور ب

َ َوارُجوا الَيوَم الءاِخَر َوال َتعَثوا فِى األَرِض ُمفِسدينَ   |12:11| َوإِلٰى َمدَيَن أَخاُهم ُشَعيًبا َفقاَل ٰيَقوِم اعُبُدوا َّللاه

رکھو  يدام یکرو اور پچھلے دن ک یبندگ یَّللا ک! قوم يریاے م يا،تو اس نے فرما يجاکو بھ يبطرف ان کے ہم قوم شع یک ينمد

 |12:11|نہ پھرو،  يالتےفساد پھ يںم يناور زم

جَفُة َفأَصَبحوا فى داِرِهم ٰجثِميَن  بوہُ َفأََخَذتُھُم الره  |12:11|َفَكذه

 |12:11|گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے  يںتو صبح اپنے گھروں م يازلزلے نے آل يںتو انہ ياتو انہوں نے اسے جھٹال



َن لَ  بيِل َوكانوا ُمسَتبِصريَن َوعاًدا َوَثموَد۟ا َوَقد َتَبيه ُهم َعِن السه َن لَُھُم الشهيٰطُن أَعٰملَُھم َفَصده  |12:12|ُكم ِمن َمٰسِكنِِھم ۖ َوَزيه

بھلے  يںنگاہ م ینے ان کے کوتک ان ک يطاناور ش يںہ یمعلوم ہوچک ياںبست یان ک يںاور تمہ يااور عاد اور ثمود کو ہالک فرما

 |12:12|سوجھتا تھا  يںسے روکا اور انہراہ  يںکر دکھائے اور انہ

ٰنِت َفاسَتكَبروا فِى األَرِض َوما كانوا ٰسبِقيَن   |12:12|َوٰقروَن َوفِرَعوَن َوٰهٰمَن ۖ َولََقد جاَءُهم موسٰى بِالَبيِّ

اور  ياتکبر ک يںم ينتو انہوں نے زم يالے کر آ ياںروشن نشان یٰ ان کے پاس موس يشکاور قارون اور فرعون اور ہامان کو اور ب

 |12:12|وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے 

يَحُة َوِمنُھم َمن َخَسفنا بِهِ  ُ َفُكاّلً أََخذنا بَِذنبِِه ۖ َفِمنُھم َمن أَرَسلنا َعلَيِه حاِصًبا َوِمنُھم َمن أََخَذتُه الصه  األَرَض َوِمنُھم َمن أَغَرقنا ۚ َوما كاَن َّللاه

 |12:12|كانوا أَنفَُسُھم َيظلِموَن لَِيظلَِمُھم َوٰلِكن 

اور  ياکو چنگھاڑ نے آل یکس يںاور ان م يجاپر ہم نے پتھراؤ بھ یکس يںکو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا تو ان م يکہر ا يںتو ان م

 یاپن یہ خود ہکہ ان پر ظلم کرے ہاں و یشان نہ تھ یاور َّللا ک ياکو ڈبو د یکس يںاور ان م يادهنساد يںم ينکو زم یکس يںان م

 |12:12| ے،جانوں پر ظلم کرتے تھ

َخَذت َبيًتا ۖ َوإِنه أَوَهَن الُبيوِت لََبيتُ  ِ أَولِياَء َكَمَثِل الَعنَكبوِت اته َخذوا ِمن دوِن َّللاه  |12:11|الَعنَكبوِت ۖ لَو كانوا َيعلَموَن  َمَثُل الهذيَن اته

سب گھروں  يشکاور ب ياطرح ہے، اس نے جالے کا گھر بنا یک یمکڑ يںہ يےالمثال جنہوں نے َّللا کے سوا اور مالک بن یان ک

 |12:11|اچھا ہوتا اگر جانتے  ياکا گھر ک یکمزور گھر مکڑ يںم

َ َيعلَُم ما َيدعوَن ِمن دونِِه ِمن َشءٍء ۚ َوُهَو الَعزيُز الَحكيُم   |12:11|إِنه َّللاه

 |12:11|عزت و حکمت واال ہے  یاور وہ يںے ہاس کے سوا پوجا کرت یک يزَّللا جانتا ہے جس چ

 |12:11|َوتِلَك األَمٰثُل َنضِرُبھا لِلّناِس ۖ َوما َيعقِلُھا إاِله الٰعلِموَن 

 |12:11|سمجھتے مگر علم والے  يںنہ يںاور انہ يں،فرماتے ہ يانب يےہم لوگوں کے ل يںمثال يہاور 

ٰمٰوِت َواألَرَض  ُ السه  |12:11|بِالَحقِّ ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاَيًة لِلُمؤِمنيَن َخلََق َّللاه



 |12:11| يے،ہے مسلمانوں کے ل ینشان يںاس م يشکحق بنائے، ب ينَّللا نے آسمان اور زم

لٰوَة َتنھٰى َعِن الَفحشاِء َوالُمنَكِر ۗ َولَِذك لٰوَة ۖ إِنه الصه ُ َيعلَُم ما َتصَنعوَن اتُل ما أوِحَى إِلَيَك ِمَن الِكٰتِب َوأَقِِم الصه ِ أَكَبُر ۗ َوَّللاه  |12:11|ُر َّللاه

بات  یاور بر يائیہے بے ح ینماز منع کرت يشکاور نماز قائم فرماؤ، ب یگئ یک یطرف وح یپڑهو جو کتاب تمہار! اے محبوب

 |12:11|َّللا کا ذکر سب سے بڑا اور َّللا جانتا ہے جو تم کرتے ہو،  يشکسے اور ب

نِزَل إِلَيُكم َوإِٰلُھنا َوإِٰلُھُكم ٰوِحٌد َوَنحُن لوا أَهَل الِكٰتِب إاِّل بِالهتى ِهَى أَحَسُن إاِله الهذيَن َظلَموا ِمنُھم ۖ َوقولوا ءاَمّنا بِالهذى أُنِزَل إِلَينا َوأُ ۞ َوال ُتٰجدِ 

 |12:11|لَُه ُمسلِموَن 

الئے اس پر  يماناور کہو ہم ا ياسے ظلم ک يںمگر وہ جنہوں نے ان مپر  يقہسے نہ جھگڑو مگر بہتر طر يوںکتاب! اور اے مسلمانو

 يںمعبود ہے اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہ يکطرف اترا اور ہمارا تمہارا ا یطرف اترا اور جو تمہار یجو ہمار

|12:11| 

 |12:11|ِه ۖ َوِمن ٰهُؤالِء َمن ُيؤِمُن بِِه ۚ َوما َيجَحُد بِـٔاٰيتِنا إاِله الٰكفِروَن َوَكٰذلَِك أَنَزلنا إِلَيَك الِكٰتَب ۚ َفالهذيَن ءاَتيٰنُھُم الِكٰتَب ُيؤِمنوَن بِ 

 يںاور کچھ ان م يں،التے ہ يماناس پر ا یہم نے کتا ب عطا فرمائ يںتو وہ جنہ یطرف کتاب اتار یتمہار يونہی! اور اے محبوب

 |12:11|ہوتے مگر  يںسے منکر نہ يتوںآ یاور ہمار يں،التے ہ يمانجو اس پر ا يںسے ہ

ُه بَِيمينَِك ۖ إًِذا اَلرتاَب الُمبِطلوَن   |12:12|َوما ُكنَت َتتلوا ِمن َقبلِِه ِمن ِكٰتٍب َوال َتُخطُّ

ہوتا تو باطل ضرور شک التے  يوںکتاب نہ پڑهتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے  یاور اس سے پہلے تم کوئ

|12:12| 

لِموَن  َبل ُهوَ 
ٰ
ٰنٌت فى ُصدوِر الهذيَن أوُتوا الِعلَم ۚ َوما َيجَحُد بِـٔاٰيتِنا إاِله الّظ  |12:12|ءاٰيٌت َبيِّ

 |12:12|کرتے مگر ظالم  يںکا انکار نہ يتوںآ یاور ہمار ياگ ياجن کو علم د يںم ينوںان کے س يںہ يتيںبلکہ وہ روشن آ

ِ َوإِنهما أَن۠ا َنذيٌر ُمبيٌن َوقالوا لَوال أُنِزَل َعلَيِه ءاٰيٌت ِمن  َما الءاٰيُت ِعنَد َّللاه ِه ۖ قُل إِنه  |12:12|َربِّ



 يہیتو  يںاور م يںکے پاس ہ یتو َّللا ہ ياںطرف سے تم فرماؤ نشان یان پر ان کے رب ک ياںکچھ نشان يںنہ اتر يوںاور بولے ک

 |12:12|صاف ڈر سنانے واال ہوں 

 |12:11|لنا َعلَيَك الِكٰتَب ُيتلٰى َعلَيِھم ۚ إِنه فى ٰذلَِك لََرحَمًة َوِذكرٰى لَِقوٍم ُيؤِمنوَن أََولَم َيكفِِھم أَّنا أَنزَ 

والوں  يمانہے ا يحترحمت اور نص يںاس م يشکہے ب یجات یجو ان پر پڑه یکہ ہم نے تم پر کتاب اتار يںبس نہ يںانہ يہ يااور ک

 |12:11| يے،کے ل

ِ َبينى ِ أُوٰلئَِك ُهُم  قُل َكفٰى بِاّلِله ٰمٰوِت َواألَرِض ۗ َوالهذيَن ءاَمنوا بِالٰبِطِل َوَكَفروا بِاّلِله  |12:11|الٰخِسروَن َوَبيَنُكم َشھيًدا ۖ َيعلَُم ما فِى السه

الئے  يقينہے، اور وہ جو باطل پر  يںم ينگواہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زم ياناور تمہارے درم يرےتم فرماؤ َّللا بس ہے م

 |12:11| يں،ہ يںگھاٹے م یاور َّللا کے منکر ہوئے وہ

ُھم َبغَتًة َوُهم ال َيشُعروَن  ى لَجاَءُهُم الَعذاُب َولََيأتَِينه  |12:11|َوَيسَتعِجلوَنَك بِالَعذاِب ۚ َولَوال أََجٌل ُمَسّمً

پر عذاب آجاتا اور ضرور ان پر اچانک  تو ضرور ان یمدت نہ ہوت یٹھہرائ يکاور اگر ا يںکرتے ہ یجلد یاور تم سے عذاب ک

 |12:11|آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے، 

َم لَُمحيَطٌة بِالٰكفِريَن   |12:11|َيسَتعِجلوَنَك بِالَعذاِب َوإِنه َجَھنه

 |12:11|ہوئے ہے کافروں کو  يرےجہنم گھ يشکاور ب يں،مچاتے ہ یجلد یتم سے عذاب ک

 |12:11|وقِِھم َوِمن َتحِت أَرُجلِِھم َوَيقوُل ذوقوا ما ُكنُتم َتعَملوَن َيوَم َيغشٰىُھُم الَعذاُب ِمن فَ 

 |12:11|کا مزہ  يےسے اور فرمائے گا چکھو اپنے ک يچےڈهانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے ن يںجس دن انہ

َى َفاعُبدوِن   |12:11|ٰيِعباِدَى الهذيَن ءاَمنوا إِنه أَرضى ٰوِسَعٌة َفإِّيٰ

 |12:11|کرو  یبندگ یہ يریہے تو م يعوس ينزم يریم يشکالئے ب يمانجو ا! بندو يرےاے م



 |12:11|ُكلُّ َنفٍس ذائَِقُة الَموِت ۖ ُثمه إِلَينا ُترَجعوَن 

 |12:11|طرف پھروگے  یہ یہر جان کو موت کا مز ہ چکھنا ہے پھر ہمار

لِٰحِت  ِة ُغَرًفا َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا ۚ نِعَم أَجُر الٰعِمليَن َوالهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ ُھم ِمَن الَجنه َئنه  |12:12|لَُنَبوِّ

 یبہت يںنہر يچےگے جن کے ن يںجنت کے باال خانوں پر جگہ د يںضرور ہم انہ يےالئے اور اچھے کام ک يمانجو ا يشکاور ب

 |12:12|اچھا اجر کام والوں کا  یہ ايگے، ک يںرہ يںان م يشہہم یہوں گ

لوَن  ِھم َيَتَوكه  |12:12|الهذيَن َصَبروا َوَعلٰى َربِّ

 |12:12| يںپر بھروسہ رکھتے ہ یاور اپنے رب ہ ياوہ جنہوں نے صبر ک

ميُع الَعليُم  ُ َيرُزقُھا َوإِّياُكم ۚ َوُهَو السه ٍة ال َتحِمُل ِرزَقَھا َّللاه  |12:12|َوَكأَيِّن ِمن دابه

سنتا جانتا ہے  یاور وہ يںاور تمہ يںہے انہ يتاد یرکھتے َّللا روز يںساتھ نہ یروز یکہ اپن يںچلنے والے ہ یپر کتنے ہ يناور زم

|12:12| 

ُ ۖ َفأَّنٰى ُيؤَفكوَن  َر الشهمَس َوالَقَمَر لََيقولُنه َّللاه ٰمٰوِت َواألَرَض َوَسخه  |12:11|َولَئِن َسأَلَتُھم َمن َخلََق السه

گے َّللا نے، تو کہاں  يںلگائے سورج اور چاند تو ضرور کہ يںاور کام م يناور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زم

 |12:11| يںاوندهے جاتے ہ

َ بُِكلِّ َشءٍء َعليٌم  زَق لَِمن َيشاُء ِمن ِعباِدِہ َوَيقِدُر لَُه ۚ إِنه َّللاه ُ َيبُسُط الرِّ  |12:11|َّللاه

َّللا سب کچھ جانتا  يشکچاہے، ب يےفرماتا ہے جس کے ل یچاہے اور تنگ يےجس کے ل يںَّللا کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں م

 |12:11|ہے، 

ُ ۚ قُِل الَحمُد  ماِء ماًء َفأَحيا بِِه األَرَض ِمن َبعِد َموتِھا لََيقولُنه َّللاه َل ِمَن السه ِ ۚ َبل أَكَثُرُهم ال َيعقِلوَن َولَئِن َسأَلَتُھم َمن َنزه  |12:11|ّلِِله



گے َّللا نے  يںضرور کہ يچھےَمرے پ یزندہ کرد ينتو اس کے سبب زم یاور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پان

 |12:11| يںاکثر بے عقل ہ يںَّللا کو، بلکہ ان م ياںتم فرماؤ سب خوب

نيا إاِّل لَ   |12:11|ھٌو َولَِعٌب ۚ َوإِنه الّداَر الءاِخَرَة لَِھَى الَحَيواُن ۚ لَو كانوا َيعلَموَن َوما ٰهِذِہ الَحيٰوةُ الدُّ

اچھا تھا اگر جانتے  ياہے ک یزندگ یسچ یآخرت کا گھر ضرور وہ يشککود اور ب يلمگر کھ يںتو نہ یزندگ یک يادن يہاور 

|12:11| 

َ ُمخلِص  |12:11|يَن لَُه الّديَن َفلَّما َنّجٰىُھم إِلَى الَبرِّ إِذا ُهم ُيشِركوَن َفإِذا َرِكبوا فِى الفُلِك َدَعُوا َّللاه

 یطرف بچا التا ہے جبھ یک یخشک يںالکر پھر جب وہ انہ يدہعق یاس يکا يںَّللا کو پکارتے ہ يںسوار ہوتے ہ يںم یپھر جب کشت

 |12:11| يںشرک کرنے لگتے ہ

 |12:11|َولَِيَتَمتهعوا ۖ َفَسوَف َيعلَموَن لَِيكفُروا بِما ءاَتيٰنُھم 

 |12:11| يں،۔ تو اب جانا چاہتے ہيںاور برت ینعمت ک یہوئ ید یہمار يںکر یکہ ناشکر

 ِ ُف الّناُس ِمن َحولِِھم ۚ أََفبِالٰبِطِل ُيؤِمنوَن َوبِنِعَمِة َّللاه  |12:11|وَن  َيكفُرأََولَم َيَروا أَّنا َجَعلنا َحَرًما ءاِمًنا َوُيَتَخطه

 ياتو ک يںجاتے ہ يےاور ان کے آس پاس والے لوگ اچک ل یپناہ بنائ ينزم یکہ ہم نے حرمت وال يکھانہ د يہانہوں نے  يااور ک

 |12:11| يں،کرتے ہ ینعمت سے ناشکر یہوئ ید یاور َّللا ک يںالتے ہ يقينباطل پر 

ِ َكِذًبا أَو ِن افَترٰى َعلَى َّللاه َم َمثًوى لِلٰكفِريَن  َوَمن أَظلَُم ِممه َب بِالَحقِّ لَّما جاَءہُ ۚ أَلَيَس فى َجَھنه  |12:12|َكذه

کافروں کا  يںجہنم م ياحق کو جھٹالئے جب وہ اس کے پاس آئے، ک يااور اس سے بڑه کر ظالم کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے 

 |12:12| يںٹھکانا نہ

ُھم ُسبُ  َ لََمَع الُمحِسنيَن َوالهذيَن ٰجَھدوا فينا لََنھِدَينه  |12:12|لَنا ۚ َوإِنه َّللاه

کے ساتھ ہے  يکوںَّللا ن يشکگے اور ب يںاپنے راستے دکھاد يںضرور ہم انہ یکوشش ک يںراہ م یاور جنہوں نے ہمار

|12:12| 



حيِم الم  حٰمِن الره ِ الره  |12:1|بِسِم َّللاه

 |12:1|الم 

 |12:1|ُغلَِبِت الّروُم 

 |12:1|مغلوب ہوئے،  یروم

 |12:1|فى أَدَنى األَرِض َوُهم ِمن َبعِد َغلَبِِھم َسَيغلِبوَن 

 |12:1|غالب ہوں گے  يبکے عنقر یمغلوب یاور اپن يںم ينزم یپاس ک

ِ األَمُر ِمن َقبُل َوِمن َبعُد ۚ َوَيوَمئٍِذ َيفَرُح الُمؤِمنوَن   |12:1|فى بِضِع ِسنيَن ۗ ّلِِله

 |12:1|والے خوش ہوں گے،  يماناور اس دن ا يچھےکا ہے آگے اور پ یَّللا ہ حکم يںچند برس م

حيُم  ِ ۚ َينُصُر َمن َيشاُء ۖ َوُهَو الَعزيُز الره  |12:1|بَِنصِر َّللاه

 |12:1|عزت واال مہربان،  یچاہے، اور وہ یمدد سے مدد کرتا ہے جس ک یَّللا ک

ُ َوعَدہُ وَ  ِ ۖ ال ُيخلُِف َّللاه  |12:1|ٰلِكنه أَكَثَر الّناِس ال َيعلَموَن َوعَد َّللاه

 |12:1|جانتے  يںبہت لوگ نہ يکنکرتا ل يںَّللا کا وعدہ َّللا اپنا وعدہ خالف نہ

نيا َوُهم َعِن الءاِخَرِة ُهم ٰغفِلوَن   |12:1|َيعلَموَن ٰظِھًرا ِمَن الَحيٰوِة الدُّ

 |12:1| يں،اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہ یزندگ يویدن یآنکھوں کے سامنے ک يںجانتے ہ



ٰمٰوِت َواألَرَض َوما َبيَنُھما إاِّل بِالَحقِّ َوأََجٍل ُمَسّمًى ُ السه روا فى أَنفُِسِھم ۗ ما َخلََق َّللاه ِھم لَٰكفِروَن  ۗ أََولَم َيَتَفكه  َوإِنه َكثيًرا ِمَن الّناِس بِلِقاِئ َربِّ

|12:2| 

 يکہے مگر حق اور ا ياناور جو کچھ ان کے درم ينآسمان اور زم يےنہ ک يدانہ سوچا کہ، َّللا نے پ ںيم یانہوں نے اپنے ج ياک

 |12:2| يںبہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار رکھتے ہ يشکسے اور ب يعادمقرر م

ًة َوأَثاُروا األَرَض َوَعَمروها أَكَثَر ِمّما َعَمروها أََولَم َيسيروا فِى األَرِض َفَينُظروا َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الهذيَن ِمن َقبلِِھم ۚ كانوا  أََشده ِمنُھم قُوه

ُ لَِيظلَِمُھم َوٰلِكن كانوا أَنفَُسُھم َيظلِموَن  ٰنِت ۖ َفما كاَن َّللاه  |12:2|َوجاَءتُھم ُرُسلُُھم بِالَبيِّ

 ينزور آور تھے اور زم يادہہوا وہ ان سے ز يساک کہ ان سے اگلوں کا انجام يکھتےکہ د ياسفر نہ ک يںم ينانہوں نے زم يااور ک

کہ ان پر ظلم  یشان نہ تھ یالئے تو َّللا ک ياںاور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشان يادہسے ز یآباد یان ک یاور آباد ک یجوت

 |12:2|جانوں پر ظلم کرتے تھے  یاپن یکرتا ہاں وہ خود ہ

ِ َوكانوا بِھا َيسَتھِزءوَن ُثمه كاَن ٰعقَِبَة الهذيَن أَٰسـُٔوا ال بوا بِـٔاٰيِت َّللاه  |12:12|ّسوأٰى أَن َكذه

 |12:12|جھٹالنے لگے اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے،  يتيںآ یہوا کہ َّللا ک يہان کا انجام  یک یبرائ یپھر جنہوں نے حد بھر ک

ُ َيبَدُؤ۟ا الَخلَق ُثمه ُيعيُدہُ ُثمه إِلَيِه ُترَجعوَن   |12:11|َّللاه

 |12:11|طرف پھروگے  یَّللا پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا پھر اس ک

 |12:11|َوَيوَم َتقوُم الّساَعُة ُيبلُِس الُمجِرموَن 

 |12:11| یآس ٹوٹ جائے گ یمجرموں ک یقائم ہوگ يامتاور جس دن ق

 |12:11|يَن َولَم َيُكن لَُھم ِمن ُشَركائِِھم ُشَفٰعُؤ۟ا َوكانوا بُِشَركائِِھم ٰكفِر

 |12:11|گے،  يںسے منکر ہوجائ يکوںنہ ہوں گے اور وہ اپنے شر یان کے سفارش يکاور ان کے شر

قوَن   |12:11|َوَيوَم َتقوُم الّساَعُة َيوَمئٍِذ َيَتَفره



 |12:11|گے  يںاس دن الگ ہوجائ یقائم ہوگ يامتاور جس دن ق

ا الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا  لِٰحِت َفُھم فى َروَضٍة ُيحَبروَن َفأَمه  |12:11|الّصٰ

 |12:11| یہوگ یخاطردار یان ک يںم ياریک یباغ ک يےالئے اور اچھے کام ک يمانتو وہ جو ا

بوا بِـٔاٰيتِنا َولِقاِئ الءاِخَرِة َفأُوٰلئَِك فِى الَعذاِب ُمحَضروَن  ا الهذيَن َكَفروا َوَكذه  |12:11|َوأَمه

 |12:11|گے  يںجائ( يےڈال د)الدهرے  يںوہ عذاب م يااور آخرت کا ملنا جھٹال يتيںآ یے اور ہماراور جو کافر ہوئ

ِ حيَن ُتمسوَن َوحيَن ُتصبِحوَن   |12:11|َفُسبٰحَن َّللاه

 |12:11|بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو  یپاک یتو َّللا ک

ا َوحينَ  ٰمٰوِت َواألَرِض َوَعِشّيً  |12:12|ُتظِھروَن  َولَُه الَحمُد فِى السه

 |12:12|دوپہر ہو  يںاور کچھ دن رہے اور جب تمہ يںم ينہے آسمانوں اور زم يفتعر یک یاور اس

َت ِمَن الَحىِّ َوُيحِى األَرَض َبعَد َموتِھا ۚ َوَكٰذلَِك ُتخَرجوَن   |12:12|ُيخِرُج الَحىه ِمَن الَميِِّت َوُيخِرُج الَميِّ

تم  یہ يوںاور  يچھےکو ٕجال تا ہے اس کے مرے پ ينسے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے اور زم وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے

 |12:12|نکالے جاؤ گے 

 |12:12|َوِمن ءاٰيتِِه أَن َخلََقُكم ِمن ُتراٍب ُثمه إِذا أَنُتم َبَشٌر َتنَتِشروَن 

 |12:12|ہوئے،  يلےپھ يںم ياتو انسان ہو دن یسے پھر جبھ یمٹ ياک يداپ يںکہ تمہ يہسے ہے  يوںنشان یاور اس ک

ًة َوَرحَمًة ۚ إِنه فى ذٰ  روَن َوِمن ءاٰيتِِه أَن َخلََق لَُكم ِمن أَنفُِسُكم أَزٰوًجا لَِتسُكنوا إِلَيھا َوَجَعَل َبيَنُكم َمَوده  |12:11|لَِك َلءاٰيٍت لَِقوٍم َيَتَفكه



محبت  يںجنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس م یہ یتمہار يےسے ہے کہ تمہارے ل يوںنشان یاور اس ک

 |12:11| يے،کرنے والوں کے ل يانده يںہ ياںنشان يںاس م يشکب یاور رحمت رکھ

ٰمٰوِت َواألَرِض َواختِٰلُف أَلِسَنتُِكم َوأَلٰونُِكم ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لِلٰعلِميَن   |12:11|َوِمن ءاٰيتِِه َخلُق السه

 يتںہ ياںنشان يںاس م يشکزبانوں اور رنگتوں کا اختالف ب یاور تمہار يدائشپ یک ينسے ہے آسمانوں اور زم يوںنشان یاور اس ک

 |12:11| يے،جاننے والوں کے ل

 |12:11|َيسَمعوَن  َوِمن ءاٰيتِِه َمناُمُكم بِالهيِل َوالنهھاِر َوابتِغاُؤُكم ِمن َفضلِِه ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لَِقومٍ 

سننے والوں کے  يںہ ياںنشان يںاس م يشکتمہارا سونا اور اس کا فضل تالش کرنا ب يںہے رات اور دن م يںم يوںنشان یاور اس ک

 |12:11| يےل

ماِء ماًء َفُيحء ُل ِمَن السه  |12:11|تِھا ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لَِقوٍم َيعقِلوَن بِِه األَرَض َبعَد َمو ۦَوِمن ءاٰيتِِه ُيريُكُم الَبرَق َخوًفا َوَطَمًعا َوُيَنزِّ

کو  يناتارتا ہے، تو اس سے زم یاور آسمان سے پان یدالت يداور ام یدکھاتا ہے ڈرات یبجل يںسے ہے کہ تمہ يوںنشان یاور اس ک

 |12:11| يےعقل والوں کے ل يںہ ياںنشان يںاس م يشکب يچھے،زندہ کرتا ہے اس کے مرے پ

ماُء َواألَرُض بِأَمِرِہ ۚ ُثمه إِذا َدعاُكم َدعَوًة ِمَن األَرِض إِذا أَنُتم َتخُرجوَن َومِ   |12:11|ن ءاٰيتِِه أَن َتقوَم السه

تم  یندا فرمائے گا جبھ يکسے ا ينزم يںپھر جب تمہ يںقائم ہ ينسے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زم يوںنشان یاور اس ک

 |12:11|نکل پڑو گے 

ٰمٰوِت َواألَرِض ۖ ُكلٌّ لَُه ٰقنِتوَن وَ   |12:11|لَُه َمن فِى السه

 |12:11| يں،حکم ہ يرسب اس کے ز يں،ہ يںم ينآسمانوں اور زم یجو کوئ يںکے ہ یاور اس

ٰمٰوتِ   |12:11|َواألَرِض ۚ َوُهَو الَعزيُز الَحكيُم  َوُهَو الهذى َيبَدُؤ۟ا الَخلَق ُثمه ُيعيُدہُ َوُهَو أَهَوُن َعلَيِه ۚ َولَُه الَمَثُل األَعلٰى فِى السه

کے  یاور اس يےدہ آسان ہونا چاہ يااس پر ز يںسمجھ م یتمہار يہہے کہ اول بنا تا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور  یاور وہ

 |12:11|عزت و حکمت واال ہے،  یاور وہ يںم ينہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زم يےل



ُل اًل ِمن أَنفُِسُكم ۖ َهل لَُكم ِمن ما َملََكت أَيٰمُنُكم ِمن ُشَركاَء فى ما َرَزقٰنُكم َفأَنُتم فيِه َسواٌء َتخافوَنُھم َكخيفَ َضَرَب لَُكم َمثَ  تُِكم أَنفَُسُكم ۚ َكٰذلَِك ُنَفصِّ

 |12:12|الءاٰيِت لَِقوٍم َيعقِلوَن 

سے کچھ  يںتمہارے ہاتھ کے غالموں م يےتمہارے ل ياسے کفرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال  يانکہاوت ب يکا يےتمہارے ل

دوسرے سے  يکا يںآپس م يسےبرابر ہو تم ان سے ڈرو ج يںتو تم سب اس م ید یروز يںجو ہم نے تمہ يںاس م يںہ يکشر

 |12:12| يے،والوں کے ل عقل يںفرماتے ہ يانب ياںمفصل نشان يسیڈرتے ہو ہم ا

َبَع الهذيَن َظلَموا  ُ ۖ َوما لَُھم ِمن ٰنِصريَن َبِل اته  |12:12|أَهواَءُهم بَِغيِر ِعلٍم ۖ َفَمن َيھدى َمن أََضله َّللاه

مددگار  یاور ان کا کوئ ياکرے جسے خدا نے گمراہ ک يتبے جانے تو اسے کون ہدا يےہول يچھےخواہشوں کے پ یبلکہ ظالم اپن

 |12:12| يںنہ

ُم َوٰلِكنه أَكَثَر الّناَفأَقِم َوجَھَك لِلّديِن َحنيًفا ۚ  ِ ۚ ٰذلَِك الّديُن الَقيِّ ِ الهتى َفَطَر الّناَس َعلَيھا ۚ ال َتبديَل لَِخلِق َّللاه  |12:12|ِس ال َيعلَموَن فِطَرَت َّللاه

 یَّللا ک ياک يدابنا جس پر لوگوں کو پ یہوئ یڈال یکے ہوکر َّللا ک یاس يلےاک يکا يےاطاعت کے ل یکرو َّللا ک يدهاتو اپنا منہ س

 |12:12|جانتے  يںہے، مگر بہت لوگ نہ يند يدهاس يہینہ بدلنا  يزچ یبنائ

لٰوَة َوال َتكونوا ِمَن الُمشِركيَن   |12:11|۞ ُمنيبيَن إِلَيِه َواتهقوہُ َوأَقيُموا الصه

 |12:11|طرف رجوع التے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو،  یاس ک

قوا ديَنُھم َوكانوا ِشَيًعا ۖ ُكلُّ ِحزٍب بِما لََديِھم َفِرحوَن   |12:11|ِمَن الهذيَن َفره

پر خوش ہے  یاور ہوگئے گروہ گروہ، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس ياکو ٹکڑے ٹکڑے کرد ينسے جنہوں نے اپنے د يںان م

|12:11| 

ُھم ُمنيبي ِھم ُيشِركوَن َوإِذا َمسه الّناَس ُضرٌّ َدَعوا َربه  |12:11|َن إِلَيِه ُثمه إِذا أَذاَقُھم ِمنُه َرحَمًة إِذا َفريٌق ِمنُھم بَِربِّ

اپنے پاس  يںطرف رجوع التے ہوئے پھر جب وہ انہ یاس ک يںہے تو اپنے رب کو پکارتے ہ یپہنچت يفاور جب لوگوں کو تکل

 |12:11|ٹھہرانے لگتا ہے،  يکگروہ اپنے رب کا شر يکسے ا يںان م یہے جبھ يتاسے رحمت کا مزہ د



 |12:11|لَِيكفُروا بِما ءاَتيٰنُھم ۚ َفَتَمتهعوا َفَسوَف َتعلَموَن 

 |12:11|جاننا چاہتے ہو  يبتو برت لو اب قر يں،کر یناشکر یک يےکہ ہمارے د

 |12:11|كوَن أَم أَنَزلنا َعلَيِھم ُسلٰطًنا َفُھَو َيَتَكلهُم بِما كانوا بِِه ُيشرِ 

 |12:11|ہے  یبتارہ يکہمارے شر يںکہ ہو انہ یسند اتار یہم نے ان پر کوئ يا

َمت أَيديِھم إِذا ُهم َيقَنطوَن  َئٌة بِما َقده  |12:11|َوإِذا أََذقَنا الّناَس َرحَمًة َفِرحوا بِھا ۖ َوإِن ُتِصبُھم َسيِّ

پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے  یبرائ یکوئ يںاور اگر انہ يںاس پر خوش ہوجاتے ہ يںہ يتےاور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ د

 |12:11| يںہوجاتے ہ يدوہ ناام یجبھ يجاہاتھوں نے بھ

زَق لَِمن َيشاُء َوَيقِدُر ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لَِقوٍم ُيؤِمنوَن  َ َيبُسُط الرِّ  |12:11|أََولَم َيَروا أَنه َّللاه

اس  يشکچاہے ب يےفرماتا ہے جس کے ل یچاہے اور تنگ يےفرماتا ہے جس کے ل يعکہ َّللا رزق وس يکھاوں نے نہ دانہ يااور ک

 |12:11| يے،والوں کے ل يمانا يںہ ياںنشان يںم

 ۖ ِ بيِل ۚ ٰذلَِك َخيٌر لِلهذيَن ُيريدوَن َوجَه َّللاه  |12:12|َوأُوٰلئَِك ُهُم الُمفلِحوَن َفـٔاِت َذا القُربٰى َحقهُه َوالِمسكيَن َوابَن السه

کا کام بنا،  يںاور انہ يںرضا چاہتے ہ یجو َّللا ک يےبہتر ہے ان کے ل يہاور مسافر کو  ينتو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسک

|12:12| 

ِ ۖ َوما ءاَتي ِ َفأُوٰلئَِك ُهُم الُمضِعفوَن َوما ءاَتيُتم ِمن ِرًبا لَِيرُبَو۟ا فى أَمٰوِل الّناِس َفال َيربوا ِعنَد َّللاه  |12:12|ُتم ِمن َزكٰوٍة ُتريدوَن َوجَه َّللاه

رضا  یدو َّللا ک يراتاور جو تم خ ینہ بڑهے گ يہاںتو وہ َّللا کے  يںوالے کے مال بڑه ينےکو دو کہ د ينےل يادہز يزاور تم جو چ

 |12:12| يںکے ُدونے ہ يںچاہتے ہوئے تو انہ

ُ الهذى َخلَقَ   |12:12|لٰى َعّما ُيشِركوَن ُكم ُثمه َرَزَقُكم ُثمه ُيميُتُكم ُثمه ُيحييُكم ۖ َهل ِمن ُشَركائُِكم َمن َيفَعُل ِمن ٰذلُِكم ِمن َشءٍء ۚ ُسبٰحَنُه َوَتعٰ َّللاه



 یکوئ یبھ يںم يکوںتمہارے شر ياِجالئے گا ک يںمارے گا پھر تمہ يںپھر تمہ ید یروز يںپھر تمہ ياک يداپ يںَّللا ہے جس نے تمہ

 |12:12|ہے اسے ان کے شرک سے،  یاور برتر یسے کچھ کرے پاک يںہے جو ان کاموں م يساا

 |12:11|َظَھَر الَفساُد فِى الَبرِّ َوالَبحِر بِما َكَسَبت أَيِدى الّناِس لُِيذيَقُھم َبعَض الهذى َعِملوا لََعلهُھم َيرِجعوَن 

برے )ان کے بعض کوتکوں  يںتاکہ انہ يںسے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائ يوںان برائ يںم یاور تر یخشک یخراب یچمک

 |12:11| يںوہ باز آئ يںکا مزہ چکھائے کہ( کاموں

 |12:11|قُل سيروا فِى األَرِض َفانُظروا َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الهذيَن ِمن َقبُل ۚ كاَن أَكَثُرُهم ُمشِركيَن 

 |12:11|بہت مشرک تھے  يںانجام ہوا اگلوں کا، ان م ياک يکھوچل کر د يںم ينتم فرماؤ زم

عوَن  ده ِ ۖ َيوَمئٍِذ َيصه ِم ِمن َقبِل أَن َيأتَِى َيوٌم ال َمَرده لَُه ِمَن َّللاه  |12:11|َفأَقِم َوجَھَك لِلّديِن الَقيِّ

گے  يںاس دن الگ پھٹ جائ يںطرف ٹلنا نہ یقبل اس کے کہ وہ دن آئے جسے َّللا ک يےکر عبادت کے ل يدهاتو اپنا منہ س

|12:11| 

 |12:11|َمن َكَفَر َفَعلَيِه ُكفُرہُ ۖ َوَمن َعِمَل ٰصلًِحا َفِِلَنفُِسِھم َيمَھدوَن 

 |12:11| يںکررہے ہ ياریت يےل یوہ اپنے ہ يںپر اور جو اچھا کام کر یجو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اس

لِ   |12:11|ٰحِت ِمن َفضلِِه ۚ إِنهُه ال ُيِحبُّ الٰكفِريَن لَِيجِزَى الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

 |12:11|رکھتا،  يںوہ کافروں کو دوست نہ يشکاپنے فضل سے، ب يےالئے اور اچھے کام ک يمانجو ا يںتاکہ صلہ دے انہ

ٰرٍت َولُِيذيَقُكم ِمن َرحَمتِِه َولَِتجِرَى الفُ  ياَح ُمَبشِّ  |12:11|لُك بِأَمِرِہ َولَِتبَتغوا ِمن َفضلِِه َولََعلهُكم َتشُكروَن َوِمن ءاٰيتِِه أَن ُيرِسَل الرِّ

کہ  يےرحمت کا ذائقہ دے اور اس ل یاپن يںکہ تمہ يےاور اس ل یہے مژدہ سنات يجتابھ يںسے ہے کہ ہوائ يوںنشان یاور اس ک

 |12:11|کہ تم حق مانو  يےکہ اس کا فضل تالش کرو اور اس ل يےاس کے حکم سے چلے اور اس ل یکشت



ٰنِت َفانَتَقمنا ِمَن الهذيَن أَجَرموا ۖ َوكاَن َحقًّ   |12:11|ا َعلَينا َنصُر الُمؤِمنيَن َولََقد أَرَسلنا ِمن َقبلَِك ُرُساًل إِلٰى َقوِمِھم َفجاءوُهم بِالَبيِّ

الئے پھر ہم نے مجرموں  ياںنشان یاس کھلتو وہ ان کے پ يجےطرف بھ یقوم ک یہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان ک يشکاور ب

 |12:11|مدد فرمانا  یکرم پر ہے مسلمانوں ک ٔ اور ہمارے ذمہ ياسے بدلہ ل

ماِء َكيَف َيشاُء َوَيجَعلُُه ِكَسًفا َفَتَرى الَودَق  ٰيَح َفُتثيُر َسحاًبا َفَيبُسُطُه فِى السه ُ الهذى ُيرِسُل الرِّ إِذا أَصاَب بِِه َمن َيشاُء ِمن َيخُرُج ِمن ِخٰللِِه ۖ فَ َّللاه

 |12:12|ِعباِدِہ إِذا ُهم َيسَتبِشروَن 

چاہے اور اسے پارہ پارہ کرتا ہے تو ُتو  يساج يںہے آسمان م يالديتابادل پھر اسے پھ يںہ یکہ ابھارت يںہے ہوائ يجتاَّللا ہے کہ بھ

 ياںوہ خوش یطرف چاہے جبھ یجس ک يںنے بندوں منکل رہا ہے پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپ ينھم يںم يبچکہ اس کے  يکھےد

 |12:12| يں،مناتے ہ

َل َعلَيِھم ِمن َقبلِِه لَُمبلِسيَن   |12:12|َوإِن كانوا ِمن َقبِل أَن ُيَنزه

 |12:12|اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے، 

ِ َكيَف ُيحِى األَرَض َبعَد   |12:12|َموتِھا ۚ إِنه ٰذلَِك لَُمحِى الَموتٰى ۖ َوُهَو َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر َفانُظر إِلٰى ءاٰثِر َرحَمِت َّللاه

مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ  يشکب يچھےکو ِجالتا ہے اس کے َمرے پ ينزم يونکرک يکھورحمت کے اثر د یتو َّللا ک

 |12:12|کرسکتا ہے، 

ا   |12:11|لََظلّوا ِمن َبعِدِہ َيكفُروَن َولَئِن أَرَسلنا ريًحا َفَرأَوہُ ُمصَفّرً

 |12:11|کرنے لگے  یتو ضرور اس کے بعد ناشکر يکھيںکو زرد د يتیجس سے وہ کھ يجيںہوا بھ یاور اگر ہم کوئ

عاَء إِذا َولهوا ُمدبِريَن  مه الدُّ  |12:11|َفإِنهَك ال ُتسِمُع الَموتٰى َوال ُتسِمُع الصُّ

 |12:11| يريںدے کر پھ يٹھسناتے اور نہ بہروں کو پکارنا سناؤ جب وہ پ ںيکہ تم ُمردوں کو نہ يےاس ل

 |12:11|َوما أَنَت بِٰھِد الُعمِى َعن َضٰللَتِِھم ۖ إِن ُتسِمُع إاِّل َمن ُيؤِمُن بِـٔاٰيتِنا َفُھم ُمسلِموَن 



الئے تو وہ گردن رکھے  يمانپر ا يتوںآ یکو سناتے ہو جو ہمار یسے راہ پر الؤ، تو تم اس یگمراہ یاور نہ تم اندهوں کو ان ک

 |12:11| يں،ہوئے ہ

ٍة َضعًفا َوَشيَبًة ۚ يَ  ًة ُثمه َجَعَل ِمن َبعِد قُوه ُ الهذى َخلََقُكم ِمن َضعٍف ُثمه َجَعَل ِمن َبعِد َضعٍف قُوه خلُُق ما َيشاُء ۖ َوُهَو الَعليُم الَقديُر ۞ َّللاه

|12:11| 

بناتا  يا،اور بڑهاپا د یپھر قوت کے بعد کمزور یسے طاقت بخش یناتوان يںپھر تمہ ياکمزور بنا يںاء مابتد يںَّللا ہے جس نے تمہ

 |12:11|علم و قدرت واال ہے،  یہے جو چاہے اور وہ

 |12:11|َوَيوَم َتقوُم الّساَعُة ُيقِسُم الُمجِرموَن ما لَبِثوا َغيَر ساَعٍة ۚ َكٰذلَِك كانوا ُيؤَفكوَن 

 |12:11|اوندهے جاتے تھے  یہ يسےوہ ا یگھڑ يکگے کہ نہ رہے تھے مگر ا يںمجرم قسم کھائ یقائم ہوگ يامتاور جس دن ق

ِ إِلٰى َيوِم الَبعِث ۖ َفٰھذا َيوُم الَبعِث َوٰلِكنه   |12:11|ُكم ُكنُتم ال َتعلَموَن َوقاَل الهذيَن أوُتوا الِعلَم َواإليٰمَن لََقد لَبِثُتم فى ِكٰتِب َّللاه

 يکنہے وہ دن اٹھنے کا ل يہاٹھنے کے دن تک تو  يںتم رہے َّللا کے لکھے ہوئے م يشکِمال ب يماناور بولے وہ جن کو علم اور ا

 |12:11|تم نہ جانتے تھے 

 |12:11|َفَيوَمئٍِذ ال َينَفُع الهذيَن َظلَموا َمعِذَرُتھُم َوال ُهم ُيسَتعَتبوَن 

 |12:11|کرنا مانگے  یراض یمعذرت اور نہ ان سے کوئ یک ان یتو اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گ

 |12:12|نُتم إاِّل ُمبِطلوَن َولََقد َضَربنا لِلّناِس فى ٰهَذا القُرءاِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل ۚ َولَئِن ِجئَتُھم بِـٔاَيٍة لََيقولَنه الهذيَن َكَفروا إِن أَ 

الؤ تو ضرور  ینشان یاور اگر تم ان کے پاس کوئ یفرمائ يانمثال ب یہر قسم ک يںاس قرآن م يےہم نے لوگوں کے ل يشکاور ب

 |12:12|مگر باطل پر،  يںگے تم تو نہ يںکافر کہ

ُ َعلٰى قُلوِب الهذيَن ال َيعلَموَن   |12:12|َكٰذلَِك َيطَبُع َّللاه

 |12:12|ہے َّللا جاہلوں کے دلوں پر  يتامہر کرد یہ يوں



ِ حَ   |12:12|قٌّ ۖ َوال َيسَتِخفهنهَك الهذيَن ال يوقِنوَن َفاصبِر إِنه َوعَد َّللاه

 |12:12|رکھتے  يںنہ يقينوہ جو  يںسبک نہ کرد يںَّللا کا وعدہ سچا ہے اور تمہ يشکتو صبرکرو ب

حيِم الم  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1|الم 

 |11:1|تِلَك ءاٰيُت الِكٰتِب الَحكيِم 

 |11:1| يں،ہ يتيںآ یک کتاب یحکمت وال يہ

 |11:1|ُهًدى َوَرحَمًة لِلُمحِسنيَن 

 |11:1| يے،کے ل يکوںن يںاور رحمت ہ يتہدا

كٰوَة َوُهم بِالءاِخَرِة ُهم يوقِنوَن  لٰوَة َوُيؤتوَن الزه  |11:1|الهذيَن ُيقيموَن الصه

 |11:1| يں،الئ يقيناور آخرت پر  يںاور زکٰوة د يںوہ جو نماز قائم رکھ

ِھم ۖ َوأُوٰلئَِك ُهُم الُمفلِحوَن   |11:1|أُوٰلئَِك َعلٰى ُهًدى ِمن َربِّ

 |11:1|کا کام بنا،  يںاور انہ يںپر ہ يتہدا یاپنے رب ک یوہ

ِخَذها ُهُزًوا ۚ أُوٰلئَِك لَھُم  ِ بَِغيِر ِعلٍم َوَيته  |11:1|ذاٌب ُمھيٌن عَ َوِمَن الّناِس َمن َيشَترى لَھَو الَحديِث لُِيِضله َعن َسبيِل َّللاه

ذلت کا  يےان کے ل يں،بنال یبے سمجھے اور اسے ہنس يںراہ سے بہکاد یکہ َّللا ک يںہ يدتےخر يںبات یک يلاور کچھ لوگ کھ

 |11:1|عذاب ہے، 



 |11:1|بَِعذاٍب أَليٍم َوإِذا ُتتلٰى َعلَيِه ءاٰيُتنا َولّٰى ُمسَتكبًِرا َكأَن لَم َيسَمعھا َكأَنه فى أُُذَنيِه َوقًرا ۖ َفَبشِّرہُ 

 یروئ) ينٹٹ يںاس کے کانوں م يسےج يںنہ یسنا ہ يںانہ يسےتو تکبر کرتا ہوا پھرے ج يںجائ یپڑه يتيںآ یاور جب اس پر ہمار

 |11:1|ہے تو اسے دردناک عذاب کا مژدہ دو، ( ياکا پھا

ُت النهعيمِ  لِٰحِت لَھُم َجّنٰ  |11:2| إِنه الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

 |11:2| يں،کے باغ ہ ينچ يےان کے ل يےالئے اور اچھے کام ک يمانجو ا يشکب

ِ َحقًّا ۚ َوُهَو الَعزيُز الَحكيُم   |11:2|ٰخلِديَن فيھا ۖ َوعَد َّللاه

 |11:2|عزت و حکمت واال ہے،  یگے، َّللا کا وعدہ ہے سچا، اور وہ يںرہ يںان م يشہہم

ٰمٰوِت بَِغيِر َعمَ  ماِء ماءً َخلََق السه ٍة ۚ َوأَنَزلنا ِمَن السه َفأَنَبتنا فيھا ِمن ُكلِّ  ٍد َتَروَنھا ۖ َوأَلقٰى فِى األَرِض َرٰوِسَى أَن َتميَد بُِكم َوَبثه فيھا ِمن ُكلِّ دابه

 |11:12|َزوٍج َكريٍم 

 يںلے کر نہ کانپے اور اس م يںہڈالے لنگر کہ تم يںم يناور زم يںنظر آئ يںستونوں کے جو تمہ يسےاس نے آسمان بنائے بے ا

 |11:12| ياجوڑا اگا يسہر نف يںم يناتارا تو زم یاور ہم نے آسمان سے پان يالئے،ہر قسم کے جانور پھ

لِموَن فى َضٰلٍل ُمبيٍن 
ٰ
ِ َفأَرونى ماذا َخلََق الهذيَن ِمن دونِِه ۚ َبِل الّظ  |11:11|ٰهذا َخلُق َّللاه

 |11:11| يں،ہ يںم یگمراہ یبلکہ ظالم کھل ياجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا اوروں نے بناہوا ہے م ياتو َّللا کا بنا يہ

 َ ِ ۚ َوَمن َيشُكر َفإِنهما َيشُكُر لَِنفِسِه ۖ َوَمن َكَفَر َفإِنه َّللاه  |11:11| َغنِىٌّ َحميٌد َولََقد ءاَتينا لُقٰمَن الِحكَمَة أَِن اشُكر ّلِِله

کہ َّللا کا شکر کر اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے اور جو  یمت عطا فرمائہم نے لقمان کو حک يشکاور ب

 |11:11|سراہا،  ياںَّللا بے پرواہ ہے سب خوب يشککرے تو ب یناشکر

ِ ۖ إِنه الشِّرَك لَُظلٌم َعظيٌم   |11:11|َوإِذ قاَل لُقٰمُن اِلبنِِه َوُهَو َيِعُظُه ٰيُبَنىه ال ُتشِرك بِاّلِله



 يشکنہ کرنا، ب يککو شر یَّللا کا کس يٹےب يرےکرتا تھا اے م يحتسے کہا اور وہ نص يٹےکرو جب لقمان نے اپنے ب ياداور 

 |11:11|شرک بڑا ظلم ہے 

ُه َوهًنا َعلٰى َوهٍن َوفِٰصلُُه فى عاَميِن أَِن اشُكر لى َولِٰولَِديَك إِ  يَنا اإلِنٰسَن بِٰولَِديِه َحَملَتُه أُمُّ  |11:11|لَىه الَمصيُر َوَوصه

 یپر کمزور یرکھا کمزور يںم يٹماں نے اسے پ یاس ک یفرمائ يدتاک يںکو اس کے ماں باپ کے بارے م یاور ہم نے آدم

 |11:11|تک آنا ہے،  یاور اپنے ماں باپ کا آخر مجھ يراکہ حق مان م يہہے  يںاور اس کا دوده چھوٹنا دو برس م یہوئ يلتیجھ

بِع َسبيَل َمن أَنابَ  َوإِن ٰجَھداكَ  نيا َمعروًفا ۖ َواته  إِلَىه ۚ ُثمه إِلَىه َمرِجُعُكم َعلٰى أَن ُتشِرَك بى ما لَيَس لََك بِِه ِعلٌم َفال ُتِطعُھما ۖ َوصاِحبُھما فِى الدُّ

ُئُكم بِما ُكنُتم َتعَملوَن   |11:11|َفأَُنبِّ

تو ان کا کہنا نہ مان اور  يںکو جس کا تجھے علم نہ يزچ يسیھہرائے اٹ يکشر يراکہ م يںاور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کر

 يںپھر آنا ہے تو م يںطرف تمہ یہ يریپھر م ياطرف رجوع ال يریراہ چل جو م یطرح ان کا ساتھ دے اور اس ک یاچھ يںم يادن

 |11:11|بتادوں گا جو تم کرتے تھے 

ٍة ِمن  َ لَطيٌف َخبيٌر ٰيُبَنىه إِنهھا إِن َتُك ِمثقاَل َحبه ُ ۚ إِنه َّللاه ٰمٰوِت أَو فِى األَرِض َيأِت بَِھا َّللاه  |11:11|َخرَدٍل َفَتُكن فى َصخَرٍة أَو فِى السه

ہو َّللا اسے لے آئے گا  يںکہ يںم ينزم يا يںآسمان م يا يںچٹان م یکے دانہ برابر ہو پھر وہ پتھر ک یاگر رائ یبرائ يٹےب يرےاے م

 |11:11|کا جاننے واال خبردار ہے  يکیارَّللا ہر ب يشکب

لٰوَة َوأُمر بِالَمعروِف َوانَه َعِن الُمنَكِر َواصبِر َعلٰى ما أَصاَبَك ۖ إِنه ٰذلَِك ِمن َعزِم األُم  |11:11|وِر ٰيُبَنىه أَقِِم الصه

بات سے منع کر اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر،  یبات کا حکم دے اور بر ینماز برپا رکھ اور اچھ! يٹےب يرےاے م

 |11:11| يںہمت کے کام ہ يہ يشکب

َ ال ُيِحبُّ ُكله ُمختاٍل َفخوٍر  َك لِلّناِس َوال َتمِش فِى األَرِض َمَرًحا ۖ إِنه َّللاه ر َخده  |11:12|َوال ُتَصعِّ

ِاتراتا فخر کرتا،  یبھاتا کوئ يںَّللا کو نہ يشکِاتراتا نہ چل، ب يںم يناپنا رخسارہ کج نہ کر اور زم يںسے بات کرنے م یاور کس

|11:12| 

 |11:12|َواقِصد فى َمشيَِك َواغُضض ِمن َصوتَِك ۚ إِنه أَنَكَر األَصٰوِت لََصوُت الَحميِر 



 |11:12| یآواز، آواز گدهے ک یبر يںسب آوازوں م يشکآواز کچھ پست کر ب یچال چل اور اپن يانہاور م

ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض َوأَسَبَغ َعلَيُكم نَِعَمُه ٰظِھَرًة َوباِطَنًة ۗ  َر لَُكم ما فِى السه َ َسخه ِ بَِغيِر ِعلٍم َوال أَلَم َتَروا أَنه َّللاه  َوِمَن الّناِس َمن ُيٰجِدُل فِى َّللاه

 |11:12|ُهًدى َوال ِكٰتٍب ُمنيٍر 

 يںنعمت یاپن يںبھرپور د يںاور تمہ يںہ يںم ينلگائے جو کچھ آسمانوں اور زم يںکام م يےلکہ َّللا نے تمہارے  يکھاتم نے نہ د ياک

 |11:12|روشن کتاب  یکہ نہ علم نہ عقل نہ کوئ يوں يںجھگڑتے ہ يںَّللا کے بارے م یاور بعضے آدم یظاہر اور چھپ

بُِع ما ُ قالوا َبل َنته بِعوا ما أَنَزَل َّللاه عيِر  َوإِذا قيَل لَھُُم اته  |11:11|َوَجدنا َعلَيِه ءاباَءنا ۚ أََولَو كاَن الشهيٰطُن َيدعوُهم إِلٰى َعذاِب السه

گے جس پر ہم نے  يںکر يرویپ یبلکہ ہم تو اس ک يںکرو جو َّللا نے اتارا تو کہتے ہ يرویپ یاور جب ان سے کہا جائے اس ک

 |11:11|طرف بالتا ہو  یان کو عذاب دوزخ ک يطاناگرچہ ش ياک يااپنے باپ دادا کوپا

ِ ٰعقَِبُة األُمورِ  ِ َوُهَو ُمحِسٌن َفَقِد اسَتمَسَك بِالُعرَوِة الُوثقٰى ۗ َوإِلَى َّللاه  |11:11| ۞ َوَمن ُيسلِم َوجَھُه إِلَى َّللاه

ہے سب کاموں طرف  یک یاور َّللا ہ ی،اس نے مضبوط گرہ تھام يشکتو ب يکوکارطرف جھکادے اور ہو ن یتو جو اپنا منہ َّللا ک

 |11:11|انتہا،  یک

دوِر  َ َعليٌم بِذاِت الصُّ ُئُھم بِما َعِملوا ۚ إِنه َّللاه  |11:11|َوَمن َكَفَر َفال َيحُزنَك ُكفُرہُ ۚ إِلَينا َمرِجُعُھم َفُنَنبِّ

گے جو کرتے تھے  يںبتاد يںطرف پھرنا ہے ہم انہ یہ یہمار یہمار يںاور جو کفر کرے تو تم اس کے کفر سے غم نہ کھاؤ، انھ

 |11:11|بات جانتا ہے،  یَّللا والوں ک يشکب

ُهم إِلٰى َعذاٍب َغليٍظ  ُعُھم َقلياًل ُثمه َنضَطرُّ  |11:11|ُنَمتِّ

 |11:11|گے  يںطرف لے جائ یبے بس کرکے سخت عذاب ک يںگے پھر انہ يںکچھ برتنے د يںہم انہ

ٰمٰوِت َواألَ  ِ ۚ َبل أَكَثُرُهم ال َيعلَموَن َولَئِن َسأَلَتُھم َمن َخلََق السه ُ ۚ قُِل الَحمُد ّلِِله  |11:11|رَض لََيقولُنه َّللاه

 يںَّللا کو بلکہ ان م ياںگے َّللا نے، تم فرماؤ سب خوب يںتو ضرور کہ يناور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زم

 |11:11| يں،اکثر جانتے نہ



ٰمٰوِت َواألَ  ِ ما فِى السه َ ُهَو الَغنِىُّ الَحميُد ّلِِله  |11:11|رِض ۚ إِنه َّللاه

 |11:11|سراہا،  يوںہے سب خوب يازبے ن یَّللا ہ يشکہے ب يںم ينکا ہے جو کچھ آسمانوں اور زم یَّللا ہ

ہُ ِمن َبعِدِہ َسبَعُة أَبُحٍر ما َنفَِدت كَ  َ َعزيٌز َحكيٌم َولَو أَنهما فِى األَرِض ِمن َشَجَرٍة أَقٰلٌم َوالَبحُر َيُمدُّ ِ ۗ إِنه َّللاه  |11:11|لِٰمُت َّللاه

 يںبات یسات سمندر اور تو َّللا ک يچھےہو اس کے پ ياہیس یاور سمندر اس ک يںہوجائ يںسب قلم يںہ يڑجتنے پ يںم يناور اگر زم

 |11:11|َّللا عزت و حکمت واال ہے،  يشکب یختم نہ ہوں گ

َ َسميٌع َبصيٌر ما َخلقُُكم َوال َبعُثُكم إاِّل   |11:12|َكَنفٍس ٰوِحَدٍة ۗ إِنه َّللاه

 |11:12|ہے  يکھتاَّللا سنتا د يشکجان کا ب يکا يساہے ج یہ يسااٹھانا ا يںم يامتکرنا اور ق يداتم سب کا پ

َر الشهم َ يولُِج الهيَل فِى النهھاِر َويولُِج النهھاَر فِى الهيِل َوَسخه َ بِما َتعَملوَن َخبيٌر أَلَم َتَر أَنه َّللاه ى َوأَنه َّللاه َس َوالَقَمَر ُكلٌّ َيجرى إِلٰى أََجٍل ُمَسّمً

|11:12| 

اور اس نے  يںاور دن کرتا ہے رات کے حصے م يںکہ َّللا رات التا ہے دن کے حصے م يکھاتو نے نہ د يااے سننے والے ک

 |11:12|کہ َّللا تمہارے کاموں سے خبردار ہے،  يہا ہے اور تک چلت يعادمقرر م يکا يکلگائے ہر ا يںسورج اور چاند کام م

َ ُهَو الَعلِىُّ الَكبيُر  َ ُهَو الَحقُّ َوأَنه ما َيدعوَن ِمن دونِِه الٰبِطُل َوأَنه َّللاه  |11:12|ٰذلَِك بِأَنه َّللاه

واال ہے،  یبلند بڑائ یکہ َّللا ہ ےياور اس ل يںسب باطل ہ يںحق ہے اور اس کے سوا جن کو پوجتے ہ یکہ َّللا ہ يےاس ل يہ

|11:12| 

ِ لُِيِرَيُكم ِمن ءاٰيتِِه ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لُِكلِّ َصبّ   |11:11|اٍر َشكوٍر أَلَم َتَر أَنه الفُلَك َتجرى فِى الَبحِر بِنِعَمِت َّللاه

 ياںنشان يںاس م يشکدکھائے ب ياںکچھ نشان یوہ اپن يںہے، َّللا کے فضل سے تاکہ تمہ یچلت يںم يادر یکہ کشت يکھاتو نے نہ د ياک

 |11:11|ہر بڑے صبر کرنے والے شکرگزار کو  يںہ

َ ُمخلِصيَن لَُه الّديَن َفلَّما َنّجٰىُھم إِلَى الَبرِّ َفِمنُھم ُمقَتِصٌد ۚ  لَِل َدَعُوا َّللاه  |11:11|َخّتاٍر َكفوٍر  َوما َيجَحُد بِـٔاٰيتِنا إاِّل ُكلُّ َوإِذا َغِشَيُھم َموٌج َكالظُّ



 يںرکھتے ہوئے پھر جب انہ يدہپر عق ینرے اس يںطرح تو َّللا کو پکارتے ہ یموج پہاڑوں ک یہے کوئ یاور جب ان پر آپڑت

کا انکار نہ کرے گا مگر ہر بڑا بے وفا ناشکرا،  يتوںآ یاعتدال پر رہتا ہے اور ہمار یکوئ يںطرف بچا التا ہے تو ان م یک یخشک

|11:11| 

ُكم َواخَشوا َيوًما ال َيجزى والٌِد َعن َولَِدِہ َوال َمولوٌد ُهَو جاٍز َعن والِِدِہ َشيـًٔا ۚ  َھا الّناُس اتهقوا َربه نيا ٰيأَيُّ ُكُم الَحيٰوةُ الدُّ نه ِ َحقٌّ ۖ َفال َتُغره  إِنه َوعَد َّللاه

ِ الَغروُر  ُكم بِاّلِله نه  |11:11|َوال َيُغره

( یکاروبار) یکام یباپ بچہ کے کام نہ آئے گا، اور نہ کوئ یکوئ يںب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس ماپنے ر! اے لوگو

َّللا کے علم  يںاور ہرگز تمہ یزندگ یک يادهوکا نہ دے دن يںَّللا کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز تمہ يشکبچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے ب

 |11:11| یبيپر دهوکہ نہ دے وہ بڑا فر

ُل الَغيَث َوَيعلَُم ما فِى األَرحاِم ۖ َوما َتدرى َنفٌس ماذا َتكِسُب َغًدا ۖ َوما تَ  إِنه  َ ِعنَدہُ ِعلُم الّساَعِة َوُيَنزِّ َ َّللاه درى َنفٌس بِأَىِّ أَرٍض َتموُت ۚ إِنه َّللاه

 |11:11|َعليٌم َخبيٌر 

 یجانت يںجان نہ یہے، اور کوئ يںم يٹا ہے جو کچھ ماؤں کے پاور جانت ينھکا علم اور اتارتا ہے م يامتَّللا کے پاس ہے ق يشکب

 |11:11|َّللا جاننے واال بتانے واال ہے  يشکب ی،مرے گ يںم ينکہ کس زم یجانت يںجان نہ یاور کوئ یکمائے گ ياکہ کل ک

حيِم الم  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1|الم 

 |11:1|َربِّ الٰعلَميَن  َتنزيُل الِكٰتِب ال َريَب فيِه ِمن

 |11:1|طرف سے ہے،  یپروردگار عالم ک يشککتاب کا اتارنا ب

َك لُِتنِذَر َقوًما ما أَتٰىُھم ِمن َنذيٍر ِمن َقبلَِك لََعلهُھم َيھَتدونَ   |11:1| أَم َيقولوَن افَترٰىُه ۚ َبل ُهَو الَحقُّ ِمن َربِّ

لوگوں کو جن کے پاس تم  يسےطرف سے کہ تم ڈراؤ ا یحق ہے تمہارے رب ک یہے بلکہ وہ یہوئ یبنائ یان ک يںکہتے ہ ياک

 |11:1| يں،پر کہ وہ راہ پائ يداس ام ياڈر سنانے واال نہ آ یسے پہلے کوئ

ِة أَّياٍم ُثمه اسَتوٰى َعلَى الَعرِش ۖ ما لَُكم ِمن دو ٰمٰوِت َواألَرَض َوما َبيَنُھما فى ِسته ُ الهذى َخلََق السه روَن َّللاه نِِه ِمن َولِىٍّ َوال َشفيٍع ۚ أََفال َتَتَذكه

|11:1| 



اس سے چھوٹ کر  يابنائے پھر عرش پر استوا فرما يںہے چھ دن م يںم يچاور جو کچھ ان کے ب ينَّللا ہے جس نے آسمان اور زم

 |11:1|کرتے،  يںنہ يانتم ده ياتو ک یاور نہ سفارش يتیحما یتمہارا کوئ( ال تعلق ہوکر)

ماِء إِلَى األَرِض ُثمه َيعُرُج إِلَيِه فى َيوٍم كاَن ِمقداُرہُ أَلَف َسَنٍة ِمّما َتُعّدوَن  ُر األَمَر ِمَن السه  |11:1|ُيَدبِّ

 یمقدار ہزار برس ہے تمہار یطرف رجوع کرے گا اس دن کہ جس ک یک یتک پھر اس ينفرماتا ہے آسمان سے زم يرتدب یکام ک

 |11:1| يںم یگنت

حيُم ٰذلِ  ٰھَدِة الَعزيُز الره  |11:1|َك ٰعلُِم الَغيِب َوالشه

 |11:1|کا جاننے واال عزت و رحمت واال،  ياںہے ہر نہاں اور ع يہ

 |11:1|الهذى أَحَسَن ُكله َشءٍء َخلََقُه ۖ َوَبَدأَ َخلَق اإلِنٰسِن ِمن طيٍن 

 |11:1| یسے فرمائ یمٹابتدا  یانسان ک يدائشاور پ یخوب بنائ یبتائ يزوہ جس نے جو چ

 |11:2|ُثمه َجَعَل َنسلَُه ِمن ُسٰللٍَة ِمن ماٍء َمھيٍن 

 |11:2|کے خالصہ سے  یبے قدر پان يکا ینسل رکھ یپھر اس ک

مَع َواألَبٰصَر َواألَفـَِٔدَة ۚ َقلياًل ما َتشُكروَن   |11:2|ُثمه َسّوٰىُه َوَنَفَخ فيِه ِمن روِحِه ۖ َوَجَعَل لَُكُم السه

تھوڑا حق  یہ يااور دل عطا فرمائے ک يںکان اور آنکھ يںاور تمہ یروح پھونک یطرف ک یاپن يںاور اس م ياک يکپھر اسے ٹھ

 |11:2|مانتے ہو، 

ِھم ٰكفِروَن   |11:12|َوقالوا أَِءذا َضلَلنا فِى األَرِض أَِءّنا لَفى َخلٍق َجديٍد ۚ َبل ُهم بِلِقاِء َربِّ

 يںسے منکر ہ یگے، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضر يںپھر نئے بن ياگے ک يںمل جائ يںم یجب ہم مٹ يااور بولے ک

|11:12| 



ُكم ُترَجعوَن  َل بُِكم ُثمه إِلٰى َربِّ  |11:11|۞ قُل َيَتَوفّٰىُكم َملَُك الَموِت الهذى ُوكِّ

 |11:11|طرف واپس جاؤ گے  یہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب ک يتاوفات د يںتم فرماؤ تمہ

نا أَبَصرنا َوَسِمعنا َفارِجعنا َنعَمل ٰصلًِحا إِّنا موقِن ِھم َربه  |11:11|وَن َولَو َترٰى إِِذ الُمجِرموَن ناِكسوا ُرءوِسِھم ِعنَد َربِّ

 يجپھر بھ يںا ہماور سن يکھاڈالے ہوں گے اے ہمارے رب اب ہم نے د يچےجب مجرم اپنے رب کے پاس سر ن يکھوتم د يںاور کہ

 |11:11| ياآگ يقينہم کو  يںکام کر يککہ ن

ِة َوالّناِس أَجَمعي َم ِمَن الِجنه  |11:11|َن َولَو ِشئنا َلءاَتينا ُكله َنفٍس ُهدٰىھا َوٰلِكن َحقه الَقوُل ِمّنى أَلَمَِلَنه َجَھنه

کہ ضرور جہنم کو بھردوں گا ان ِجنوں اور  یپاچکبات قرار  يریفرماتے مگر م يتہدا یاور اگر ہم چاہتے ہر جان کو اس ک

 |11:11|سب سے  يوںآدم

 |11:11|َفذوقوا بِما َنسيُتم لِقاَء َيوِمُكم ٰهذا إِّنا َنسيٰنُكم ۖ َوذوقوا َعذاَب الُخلِد بِما ُكنُتم َتعَملوَن 

کا  يےکا عذاب چکھو اپنے ک يشہب ہما ياچھوڑ د يںبھولے تھے ہم نے تمہ یحاضر یاب چکھو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن ک

 |11:11|بدلہ، 

ِھم َوُهم ال َيسَتكبِروَن ۩  ًدا َوَسبهحوا بَِحمِد َربِّ روا بِھا َخّروا ُسجه  |11:11|إِنهما ُيؤِمُن بِـٔاٰيتَِنا الهذيَن إِذا ُذكِّ

کرتے  يفتعر یاور اپنے رب ک يںگر جاتے ہ يںسجدہ م يںہ یجات یدالئ ياد يںکہ جب وہ انہ يںالتے ہ يمانا یپر وہ يتوںآ یہمار

 |11:12| 2کرتے، السجدة۔ يںاور تکبر نہ يںبولتے ہ یپاک یہوئے اس ک

ُھم َخوًفا َوَطَمًعا َوِمّما َرَزقٰنُھم ُينفِقوَن   |11:11|َتَتجافٰى ُجنوُبُھم َعِن الَمضاِجِع َيدعوَن َربه

ہوئے سے کچھ  يےکرتے اور ہمارے د يدڈرتے اور ام يںے رب کو پکارتے ہخوابگاہوں ہسے اور اپن يںہ یجدا ہوت يںکروٹ یان ک

 |11:11| يں،کرتے ہ يراتخ

ِة أَعُيٍن َجزاًء بِما كانوا َيعَملوَن   |11:11|َفال َتعلَُم َنفٌس ما أُخفَِى لَھُم ِمن قُره



 |11:11|موں کا ہے صلہ ان کے کا یچھپا رکھ يےٹھنڈک ان کے ل یمعلوم جو آنکھ ک يںکو نہ یج یتو کس

 |11:12| ۥنَ أََفَمن كاَن ُمؤِمًنا َكَمن كاَن فاِسًقا ۚ ال َيسَتو

 |11:12| يں،برابر نہ يہہوجائے گا جو بے حکم ہے  يساواال ہے وہ اس ج يمانجو ا ياتو ک

ُت الَمأوٰى ُنُزاًل بِما كانوا  لِٰحِت َفلَُھم َجّنٰ ا الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ  |11:12|َيعَملوَن أَمه

 |11:12| یمہماندار يںان کے کاموں کے صلہ م يں،بسنے کے باغ ہ يےان کے ل يےالئے اور اچھے کام ک يمانجو ا

ا الهذيَن َفَسقوا َفَمأوٰىُھُم الّناُر ۖ ُكلهما أَرادوا أَن َيخُرجوا ِمنھا أُعيدوا فيھا َوقيَل لَھُم ذوقوا َعذاَب ال بوَن ّناِر الهذى كُ َوأَمه  |11:12|نُتم بِِه ُتَكذِّ

گے اور ان  يںجائ يےد يرپھ يںم یگے پھر اس يںسے نکلنا چاہ يںاس م یان کا ٹھکانا آ گ ہے، جب کبھ يںرہے وہ جو بے حکم ہ

 |11:12|سے کہا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹالتے تھے، 

ُھم ِمَن الَعذاِب األَدنٰى دوَن الَعذا  |11:11|ِب األَكَبِر لََعلهُھم َيرِجعوَن َولَُنذيَقنه

 يںباز آئ یکرے کہ ابھ يدواال ام يکھنےکا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے جسے د يکگے کچھ نزد يںچکھائ يںاور ضرور ہم انہ

 |11:11|گے، 

ِه ُثمه أَعَرَض َعنھا ۚ إِّنا ِمَن الُمجِرميَن مُ  َر بِـٔاٰيِت َربِّ ن ُذكِّ  |11:11|نَتقِموَن َوَمن أَظلَُم ِممه

ہم  يشکب يال يرپھر اس نے ان سے منہ پھ یگئ یک يحتسے نص يتوںآ یاور اس سے بڑه کر ظالم کون جسے اس کے رب ک

 |11:11| يں،والے ہ ينےمجرموں سے بدلہ ل

 |11:11|إِسٰرءيَل َولََقد ءاَتينا موَسى الِكٰتَب َفال َتُكن فى ِمرَيٍة ِمن لِقائِِه ۖ َوَجَعلٰنُه ُهًدى لَِبنى 

 يتہدا يےکے ل يلاسرائ یشک نہ کرو اور ہم نے اسے بن يںتو تم اس کے ملنے م یکو کتاب عطا فرمائ یٰ ہم نے موس يشکاور ب

 |11:11| يا،ک



ًة َيھدوَن بِأَمِرنا لَّما َصَبروا ۖ َوكانوا بِـٔاٰيتِنا يوقِنوَن   |11:11|َوَجَعلنا ِمنُھم أَئِمه

التے  يقينپر  يتوںآ یاور وہ ہمار ياسے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بناتے جبکہ انہوں نے صبر ک يںاور ہم نے ان م

 |11:11|تھے، 

 |11:11|إِنه َربهَك ُهَو َيفِصُل َبيَنُھم َيوَم القِٰيَمِة فيما كانوا فيِه َيخَتلِفوَن 

 |11:11|اختالف کرتے تھے  يںکے دن جس بات م يامتکردے گا ق يصلہف يںتمہارا رب ان م يشکب

 |11:11|وَن أََولَم َيھِد لَھُم َكم أَهلَكنا ِمن َقبلِِھم ِمَن القُروِن َيمشوَن فى َمٰسِكنِِھم ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت ۖ أََفال َيسَمع

چل پھر  يںان کے گھروں م يہکہ آج  يںہالک کرد( يںقوم) يںسنگت یکہ ہم نے ان سے پہلے کتن ینہ ہوئ يتاس پر ہدا يںانہ يااور ک

 |11:11| يںسنتے نہ ياتو ک يںہ ياںضرور نشان يںاس م يشکب يںرہے ہ

 |11:11| ُيبِصروَن أََولَم َيَروا أَّنا َنسوُق الماَء إِلَى األَرِض الُجُرِز َفُنخِرُج بِِه َزرًعا َتأُكُل ِمنُه أَنٰعُمُھم َوأَنفُُسھُم ۖ أََفال

سے ان کے  يںکہ اس م يںنکالتے ہ يتیطرف پھر اس سے کھ یک ينخشک زم يںہ يجتےبھ یکہ ہم پان يکھتےد يںنہ يااور ک

 |11:11| يںسوجھتانہ يںانہ ياتو ک يںچوپائے اور وہ خود کھاتے ہ

 |11:12|َوَيقولوَن َمتٰى ٰهَذا الَفتُح إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن 

 |11:12|کب ہوگا اگر تم سچے ہو  يصلہف يہ يںاور کہتے ہ

 |11:12|قُل َيوَم الَفتِح ال َينَفُع الهذيَن َكَفروا إيٰمُنُھم َوال ُهم ُينَظروَن 

 |11:12|مہلت ملے  يںالنا نفع نہ دے گا اور نہ انہ يمانکے دن کافروں کو ان کا ا يصلہتم فرماؤ ف

ُھم ُمنَتِظروَن   |11:12|َفأَعِرض َعنُھم َوانَتِظر إِنه

 |11:12|انتظار کرنا ہے  یبھ يںانہ يشکظار کرو باور انت يرلوتو ان سے منہ پھ



 َ َ َوال ُتِطِع الٰكفِريَن َوالُمٰنفِقيَن ۗ إِنه َّللاه بِىُّ اتهِق َّللاه َھا النه حيِم ٰيأَيُّ حٰمِن الره ِ الره  |11:1|كاَن َعليًما َحكيًما  بِسِم َّللاه

َّللا علم و حکمت واال  يشکنہ سننا ب یا اور کافروں اور منافقوں کخوف رکھن یہ يوںَّللا کا ( ینب)بتانے والے  يںخبر یک يباے غ

 |11:1|ہے، 

َ كاَن بِما َتعَملوَن َخبيًرا  َك ۚ إِنه َّللاه بِع ما يوحٰى إِلَيَك ِمن َربِّ  |11:1|َواته

 |11:1|رہا ہے،  يکھَّللا تمہارے کام د! ہے، اے لوگو یہوت یوح يںطرف سے تمہ یرکھنا جو تمہارے رب ک يرویپ یاور اس ک

ِ َوكياًل  ِ ۚ َوَكفٰى بِاّلِله ل َعلَى َّللاه  |11:1|َوَتَوكه

 |11:1|تم َّللا پر بھروسہ رکھو، اور َّللا بس ہے کام بنانے واال، ! اور اے محبوب

ـٔى ُتٰظِھروَن ِمنُھنه  ُ لَِرُجٍل ِمن َقلَبيِن فى َجوفِِه ۚ َوما َجَعَل أَزٰوَجُكُم الّٰ ٰھتُِكم ۚ َوما َجَعَل أَدِعياَءُكم أَبناَءُكم ۚ ٰذلُِكم َقولُُكم بِأَفٰوِهُكم ۖ  ما َجَعَل َّللاه أُمه

بيَل  ُ َيقوُل الَحقه َوُهَو َيھِدى السه  |11:1|َوَّللاه

 اور نہ ياماں نہ بنا یتم کے برابر کہہ دو تمہار يںان عورتوں کو جنہ یکے اندر دو دل نہ رکھے اور تمہار یآدم یَّللا نے کس

 |11:1|راہ دکھاتا ہے  یتمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے اور َّللا حق فرماتا ہے اور وہ يہ يابنا يٹاتمہارے لے پالکوں کو تمہارا ب

ِ ۚ َفإِن لَم َتعلَموا ءاباَءُهم َفإِخٰوُنُكم فِى الّديِن َوَمٰوليُكم ۚ َولَيَس  َدت َعلَيُكم جُ ادعوُهم ِلءابائِِھم ُهَو أَقَسُط ِعنَد َّللاه ناٌح فيما أَخَطأُتم بِِه َوٰلِكن ما َتَعمه

ُ َغفوًرا َرحيًما   |11:1|قُلوُبُكم ۚ َوكاَن َّللاه

 يںم ينان کے باپ معلوم نہ ہوں تو د يںہے پھر اگر تمہ يکٹھ يادہز يکَّللا کے نزد يہکا کہہ کر پکارو  یان کے باپ ہ يںانہ

جو نا دانستہ تم سے صادر ہوا ہاں وہ گناہ ہے  يںکچھ گناہ نہ يںاور تم پر اس م تمہارے چچا زاد يںم يتاور بشر يںہ یتمہارے بھائ

 |11:1|َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  ورجو دل کے قصد سے کرو ا

ٰھُتُھم ۗ َوأُولُوا األَرحاِم َبعُضُھم أَولٰى بَِبعٍض فى  بِىُّ أَولٰى بِالُمؤِمنيَن ِمن أَنفُِسِھم ۖ َوأَزٰوُجُه أُمه ِ ِمَن الُمؤِمنيَن َوالُمٰھِجريَن إاِّل أَن َتفَعلوا النه ِكٰتِب َّللاه

13|إِلٰى أَولِيائُِكم َمعروًفا ۚ كاَن ٰذلَِك فِى الِكٰتِب َمسطوًرا  : 6 | 

 يکا يںکتاب م یاور رشتہ والے َّللا ک يںہ يںمائ یان ک يبياںب یمالک ہے اور اس ک يادہجان سے ز یمسلمانوں کا ان ک ینب يہ

 يںکتاب م يہکہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو  يہبہ نسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے مگر  يںہ يبقر يادہدوسرے سے ز

 |11:1|لکھا ہے 



بِءّ   |11:1|ليًظا ميٰثَقُھم َوِمنَك َوِمن نوٍح َوإِبٰرهيَم َوموسٰى َوعيَسى ابِن َمرَيَم ۖ َوأََخذنا ِمنُھم ميٰثًقا غَ  ۦنَ َوإِذ أََخذنا ِمَن النه

سے اور ہم  يمبن مر يسیٰ  اور ع ٰ یاور موس يماور تم سے اور نوح اور ابراہ ياسے عہد ل يوںکرو جب ہم نے نب ياد! اور اے محبوب

 |11:1| يا،نے ان سے گاڑها عہد ل

ِدقيَن َعن ِصدقِِھم ۚ َوأََعده لِلٰكفِريَن َعذاًبا أَليًما   |11:2|لَِيسـََٔل الّصٰ

 |11:2|کر رکھا ہے،  ياردردناک عذاب ت يےے ان کے سچ کا سوال کرے اور اس نے کافروں کے لتاکہ سچوں س

ِ َعلَيُكم إِذ جاَءتُكم ُجنوٌد َفأَرَسلنا َعلَيِھم ريًحا َوُجنوًدا لَم َترَ  َھا الهذيَن ءاَمُنوا اذُكروا نِعَمَة َّللاه ُ بِما َتعَملوَن َبصيًرا ٰيأَيُّ  |11:2|وها ۚ َوكاَن َّللاه

 يںجو تمہ يجےاور وہ لشکر بھ یکرو جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آنده يادَّللا کا احسان اپنے اوپر ! والو يماناے ا

 |11:2|ہے  يکھتانظر نہ آئے اور َّللا تمہارے کام د

نون۠ا إِذ جاءوُكم ِمن َفوقُِكم َوِمن أَسَفَل ِمنُكم َوإِذ زاَغِت األَبٰصُر َوَبلََغِت  ِ الظُّ  |11:12|القُلوُب الَحناِجَر َوَتُظّنوَن بِاّلِله

اور دل گلوں کے پاس آگئے  يںنگاہ يںسے اور جبکہ ٹھٹک کر رہ گئ يچےجب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے ن

 |11:12|کے  ياسو  يداور تم َّللا پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے ام

 |11:11|الُمؤِمنوَن َوُزلِزلوا ِزلزااًل َشديًدا ُهنالَِك ابُتلَِى 

 |11:11|سے جھنجھوڑے گئے،  یاور خوب سخت یجانچ ہوئ یکہ مسلمانوں ک یوہ جگہ تھ

ُ َوَرسولُُه إاِّل ُغروًرا   |11:11|َوإِذ َيقوُل الُمٰنفِقوَن َوالهذيَن فى قُلوبِِھم َمَرٌض ما َوَعَدَنا َّللاه

 |11:11|کا  يبتھا مگر فر ياَّللا و رسول نے وعدہ نہ د يںروگ تھا ہم يںور جن کے دلوں ماور جب کہنے لگے منافق ا

بِىه َيقولوَن إِنه  دوَن إاِّل  ُبيوَتنا َعوَرةٌ َوما ِهَى بَِعوَرٍة ۖ إِن ُيريَوإِذ قالَت طائَِفٌة ِمنُھم ٰيأَهَل َيثِرَب ال ُمقاَم لَُكم َفارِجعوا ۚ َوَيسَتـِٔذُن َفريٌق ِمنُھُم النه

 |11:11|فِراًرا 



 يںتم گھروں کو واپس چلو اور ان م يںجگہ نہ یتمہارے ٹھہرنے ک يہاں! والو ينہگروہ نے کہا اے مد يکسے ا يںاور جب ان م

اور وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ تو نہ چاہتے تھے  يں،کہہ کر ہمارے گھر بے حفاظت ہ يہسے اذن مانگتا تھا  یگروہ نب يکسے ا

 |11:11|گنا، مگر بھا

 |11:11|َولَو ُدِخلَت َعلَيِھم ِمن أَقطاِرها ُثمه ُسئِلُوا الفِتَنَة َلءاَتوها َوما َتلَبهثوا بِھا إاِّل َيسيًرا 

نہ  يرد يںاور اس م يٹھتےتو ضرور ان کا مانگا دے ب يںپھر ان سے کفر چاہت يںکے اطراف سے آئ ينہمد يںاور اگر ان پر فوج

 |11:11| یکرتے مگر تھوڑ

ِ َمسـٔواًل  َ ِمن َقبُل ال ُيَولّوَن األَدٰبَر ۚ َوكاَن َعھُد َّللاه  |11:11|َولََقد كانوا ٰعَھُدوا َّللاه

 |11:11|گے، اور َّللا کا وعدہ پوچھا جائے گا  يريںنہ پھ يٹھاس سے پہلے وہ َّللا سے عہد کرچکے تھے کہ پ يشکاور ب

 |11:11|ُتم ِمَن الَموِت أَِو الَقتِل َوإًِذا ال ُتَمتهعوَن إاِّل َقلياًل قُل لَن َينَفَعُكُم الفِراُر إِن َفَرر

 یجاؤ گے مگر تھوڑ يےنہ برتنے د يادن یقتل سے بھاگو اور جب بھ يابھاگنا نفع نہ دے گا اگر موت  يںتم فرماؤ ہرگز تمہ

|11:11| 

ِ إِن أَراَد بُِكم  ا َوال َنصيًرا قُل َمن َذا الهذى َيعِصُمُكم ِمَن َّللاه ِ َولِّيً  |11:11|سوًءا أَو أَراَد بُِكم َرحَمًة ۚ َوال َيِجدوَن لَُھم ِمن دوِن َّللاه

فرمانا چاہے اور وہ َّللا کے سوا ( رحم)تم پر مہر  ياتم فرماؤ وہ کون ہے جو َّللا کا حکم تم پر سے ٹال دے اگر وہ تمہارا برا چاہے 

 |11:11|گے نہ مددگار،  يںنہ پائ یحام یکوئ

قيَن ِمنُكم َوالقائِليَن إِلِخٰونِِھم َهلُمه إِلَينا ۖ َوال َيأتوَن الَبأَس إاِّل َقلياًل  ُ الُمَعوِّ  |11:12|۞ َقد َيعلَُم َّللاه

طرف چلے آؤ اور  یہمار يںسے کہتے ہ يوںاور اپنے بھائ يںَّللا جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہ يشکب

 |11:12|آتے مگر تھوڑے  يںنہ يںم یلڑائ

ًة َعلَيُكم ۖ َفإِذا جاَء الَخوُف َرأَيَتُھم َينُظروَن إِلَيَك َتدوُر أَعُيُنُھم َكالهذى ُيغشٰى َعلَيِه ِمَن الَموِت ۖ  َفإِذا َذَهَب الَخوُف َسلَقوُكم بِأَلِسَنٍة ِحداٍد أَِشحه

ًة َعلَى الَخيِر ۚ أُوٰلئَِك لَم ُيؤِمنو ِ َيسيًرا أَِشحه ُ أَعٰملَُھم ۚ َوكاَن ٰذلَِك َعلَى َّللاه  |11:12|ا َفأَحَبَط َّللاه



کہ  يںنظر کرتے ہ يوںطرف  یگے تمہار يکھود يںپھر جب ڈر کا وقت آئے تم انہ يںہ( کرتے یکم)کرتے  یگئ يںمدد م یتمہار

زبانوں  يزت يںلگ ينےطعنے د يںل جائے تمہہو پھر جب ڈر کا وقت نک یپر موت چھائ یکس يسےج يںہ یگھوم رہ يںآنکھ یان ک

َّللا کو آسان ہے،  يہاور  يےتو َّللا نے ان کے عمل اکارت کرد يںنہ یالئے ہ يمانلوگ ا يہ يںکے اللچ م يمتسے مال غن

|11:12| 

ُھم بادوَن فِى األَعراِب  َيسـَٔلوَن َعن أَنبائُِكم ۖ َولَو كانوا فيُكم ما ٰقَتلوا إاِّل َقلياًل َيحَسبوَن األَحزاَب لَم َيذَهبوا ۖ َوإِن َيأِت األَحزاُب َيَوّدوا لَو أَنه

|11:12| 

 يںطرح گا نؤں م یکہ کس یخواہش ہوگ یتو ان ک يںنہ گئے اور اگر لشکر دوبارہ آئ یکہ کافروں کے لشکر ابھ يںوہ سمجھ رہے ہ

 |11:12|مگر تھوڑے  نہ لڑتے یرہتے جب بھ يںپوچھتے اور اگر وہ تم م يںخبر ینکل کر تمہار

َ َكثيًرا  َ َوالَيوَم الءاِخَر َوَذَكَر َّللاه ِ أُسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمن كاَن َيرُجوا َّللاه  |11:11|لََقد كاَن لَُكم فى َرسوِل َّللاه

کرے  يادرکھتا ہو اور َّللا کو بہت  يدام یکہ َّللا اور پچھلے دن ک يےبہتر ہے اس کے ل يرویپ یرسول َّللا ک يںتمہ يشکب

|11:11| 

ُ َوَرسولُُه ۚ َوما زاَدُهم إاِّل  ُ َوَرسولُُه َوَصَدَق َّللاه  |11:11| إيٰمًنا َوَتسليًما َولَّما َرَءا الُمؤِمنوَن األَحزاَب قالوا ٰهذا ما َوَعَدَنا َّللاه

 يارسول نے اور سچ فرما تھا َّللا اور اس کے ياوعدہ د يںہے وہ جو ہم يہبولے  يکھےاور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر د

 |11:11|ہونا،  یرضا پر راض یاور َّللا ک يماننہ بڑها مگر ا يںَّللا اور اس کے رسول نے اور اس سے انہ

ل َ َعلَيِه ۖ َفِمنُھم َمن َقضٰى َنحَبُه َوِمنُھم َمن َينَتِظُر ۖ َوما َبده  |11:11|وا َتبدياًل ِمَن الُمؤِمنيَن ِرجاٌل َصَدقوا ما ٰعَھُدوا َّللاه

راہ  یکرچکا اور کوئ یمنت پور یاپن یکوئ يںتھا تو ان م ياجو عہد َّللا سے ک ياجنہوں نے سچا کرد يںکچھ وہ مرد ہ يںمسلمانوں م

 |11:11|رہا ہے اور وہ ذرا نہ بدلے  يکھد

َب الُمٰنفِقيَن إِن شاَء أَو َيتوَب  ِدقيَن بِِصدقِِھم َوُيَعذِّ
ُ الّصٰ َ كاَن َغفوًرا َرحيًما لَِيجِزَى َّللاه  |11:11|َعلَيِھم ۚ إِنه َّللاه

َّللا بخشنے واال مہربان  يشکتوبہ دے، ب يںانہ ياتاکہ َّللا سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے، 

 |11:11|ہے، 

ُ الهذيَن َكَفروا بَِغيِظِھم لَم َينالوا َخيًرا ۚ َوَكَفى  ا َعزيًزا َوَرده َّللاه ُ َقِوّيً ُ الُمؤِمنيَن القِتاَل ۚ َوكاَن َّللاه  |11:11|َّللاه



 یفرماد يتکفا یک یاور َّللا نے مسلمانوں کو لڑائ ياکہ کچھ بھال نہ پا ياجلن کے ساتھ پلٹا یاور َّللا نے کافروں کو ان کے دلوں ک

 |11:11|اور َّللا زبردست عزت واال ہے، 

عَب َفريًقا َتقُتلوَن َوَتأِسروَن َفريًقا َوأَنَزَل الهذيَن ٰظَھروهُ   |11:11|م ِمن أَهِل الِكٰتِب ِمن َصياصيِھم َوَقَذَف فى قُلوبِِھُم الرُّ

گروہ کو تم  يکا يںُرعب ڈاال ان م يںان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں م يںانہ یتھ یمدد ک یاور جن اہِل کتاب نے ان ک

 |11:11| يدقگروہ کو  يکقتل کرتے ہو اور ا

ُ َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديًرا   |11:11|َوأَوَرَثُكم أَرَضُھم َوِدٰيَرُهم َوأَمٰولَھُم َوأَرًضا لَم َتَطـٔوها ۚ َوكاَن َّللاه

 یجس پر تم نے ابھ يناور ان کے مکان اور ان کے مال اور وہ زم ينزم یاور ان ک ينزم یاور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان ک

 |11:11|پر قادر ہے،  يزرکھا ہے اور َّللا ہر چ يںقدم نہ

ح عُكنه َوأَُسرِّ نيا َوزيَنَتھا َفَتعالَيَن أَُمتِّ بِىُّ قُل أِلَزٰوِجَك إِن ُكنُتنه ُتِردَن الَحيٰوَة الدُّ َھا النه  |11:12|ُكنه َسراًحا َجمياًل ٰيأَيُّ

مال ُدوں  يںتمہ يںہو تو آؤ م یآرائش چاہت یاور اس ک یزندگ یک ياسے فرمادے اگر تم دن يبيوںب یاپن(! ینب)بتانے والے  يباے غ

 |11:12|طرح چھوڑ ُدوں  یاور اچھ

َ أََعده لِلُمحِسٰنِت ِمنُكنه أَجًرا َعظيًما  َ َوَرسولَُه َوالّداَر الءاِخَرَة َفإِنه َّللاه  |11:12|َوإِن ُكنُتنه ُتِردَن َّللاه

کر  ياربڑا اجر ت يےکے ل يوںوال يکین یَّللا نے تمہار يشکہو تو ب یاور آخرت کا گھر چاہتاور اگر تم َّللا اور اس کے رسول 

 |11:12|رکھا ہے، 

ِ يَ  َنٍة ُيٰضَعف لََھا الَعذاُب ِضعَفيِن ۚ َوكاَن ٰذلَِك َعلَى َّللاه بِىِّ َمن َيأِت ِمنُكنه بِٰفِحَشٍة ُمَبيِّ  |11:12|سيًرا ٰينِساَء النه

َّللا کو آسان ہے،  يہجرأت کرے اس پر اوروں سے ُدونا عذاب ہوگا اور  یکے خالف کوئ ياح يحصر يںجو تم م !يبيوب یک یاے نب

|11:12| 

َتيِن َوأَعَتدنا لَھا ِرزًقا َكريًما  ِ َوَرسولِِه َوَتعَمل ٰصلًِحا ُنؤتِھا أَجَرها َمره  |11:11|۞ َوَمن َيقُنت ِمنُكنه ّلِِله



گے اور ہم نے اس کے  يںاور اچھا کام کرے ہم اسے اوروں سے ُدونا ثواب د یرہے َّللا اور رسول کفرمانبردار  يںاور جو تم م

 |11:11|ہے  یکر رکھ يارت یروز یعزت ک يےل

َقيُتنه َفال َتخَضعَن بِالَقوِل َفَيطَمَع الهذى فى َقلبِِه  بِىِّ لَسُتنه َكأََحٍد ِمَن النِّساِء ۚ إِِن اته  |11:11|َمَرٌض َوقُلَن َقواًل َمعروًفا ٰينِساَء النه

کچھ اللچ  ینہ کرو کہ دل کا روگ ینرم يسیا يںہو اگر َّللا سے ڈرو تو بات م يںطرح نہ یتم اور عورتوں ک! يبيوب یک یاے نب

 |11:11|بات کہو  یکرے ہاں اچھ

ِة األولٰى ۖ وَ  َج الٰجِھلِيه جَن َتَبرُّ جَس َوَقرَن فى ُبيوتُِكنه َوال َتَبره ُ لُِيذِهَب َعنُكُم الرِّ َ َوَرسولَُه ۚ إِنهما ُيريُد َّللاه كٰوَة َوأَِطعَن َّللاه لٰوَة َوءاتيَن الزه أَقِمَن الصه

 |11:11|أَهَل الَبيِت َوُيَطھَِّرُكم َتطھيًرا 

رکھو اور زکٰوة دو اور َّللا  اور نماز قائم یبے پردگ یک يتجاہل یاگل يسےرہو اور بے پردہ نہ رہو ج یٹھہر يںاور اپنے گھروں م

پاک  يںدور فرما دے اور تمہ یکہ تم سے ہر ناپاک! کے گھر والو یچاہتا ہے، اے نب يہیاور اس کے رسول کا حکم مانو ا ّلِل تو 
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َ كانَ  ِ َوالِحكَمِة ۚ إِنه َّللاه  |11:11|لَطيًفا َخبيًرا  َواذُكرَن ما ُيتلٰى فى ُبيوتُِكنه ِمن ءاٰيِت َّللاه

 |11:11|جانتا خبردار ہے،  يکیَّللا ہر بار يشکاور حکمت ب يتيںآ یَّللا ک يںہ یجات یپڑه يںکرو جو تمہارے گھروں م ياداور 

ِدٰقِت وَ  ِدقيَن َوالّصٰ بِٰرِت َوالٰخِشعيَن َوالٰخِشٰعِت إِنه الُمسلِميَن َوالُمسلِٰمِت َوالُمؤِمنيَن َوالُمؤِمٰنِت َوالٰقنِتيَن َوالٰقنِٰتِت َوالّصٰ بِريَن َوالّصٰ
الّصٰ

ئِٰمِت َوالٰحفِظيَن فُروَجھُم ئِميَن َوالّصٰ ٰقِت َوالّصٰ قيَن َوالُمَتَصدِّ ُ لَھُم َمغفَِرًة َوأَجًرا  َوالُمَتَصدِّ ِكٰرِت أََعده َّللاه
ٰ
َ َكثيًرا َوالّذ ِكريَن َّللاه

ٰ
َوالٰحفِٰظِت َوالّذ

 |11:11|َعظيًما 

 ياںاور سچے اور سچ يںاور فرمانبردار اور فرمانبردار ياںوال يمانوالے اور ا يماناور ا يںمسلمان مرد اور مسلمان عورت کيشب

کرنے  يراتکرنے والے اور خ يراتاور خ ياںکرنے وال یکرنے والے اور عاجز یاور عاجز ياںاور صبر والے اور صبر وال

کرنے  ياداور َّللا کو بہت  ياںنگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے وال یپارسائ یاور اپنں يااور روزے والے اورروزے وال ياںوال

 |11:11|کر رکھا ہے،  ياراس نے بخشش اور بڑا ثواب ت يےان سب کے ل ياںکرنے وال يادوالے اور 

ُ َوَرسولُُه أَمًرا أَن َيكوَن لَُھمُ  َ َوَرسولَُه َفَقد َضله َضٰلاًل ُمبيًنا  َوما كاَن لُِمؤِمٍن َوال ُمؤِمَنٍة إِذا َقَضى َّللاه الِخَيَرةُ ِمن أَمِرِهم ۗ َوَمن َيعِص َّللاه

|11:11| 

 ياراپنے معاملہ کا کچھ اخت يںتو انہ يںمسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب َّللا و رسول کچھ حکم فرماد یاور نہ کس

 |11:11|بہکا،  یگمراہ يحصر  يشککا وہ برہے اور جو حکم نہ مانے َّللا اور اس کے رسول 



َ َوُتخفى فى َنفِسَك مَ  ُ َعلَيِه َوأَنَعمَت َعلَيِه أَمِسك َعلَيَك َزوَجَك َواتهِق َّللاه ُ أََحقُّ أَن َتخشٰىُه ۖ َوإِذ َتقوُل لِلهذى أَنَعَم َّللاه ُ ُمبديِه َوَتخَشى الّناَس َوَّللاه ا َّللاه

جٰنَكھا لَِكى ال َيكونَ  َفلَّما َقضٰى َزيٌد ِمنھا ِ َمفعواًل  َوَطًرا َزوه َعلَى الُمؤِمنيَن َحَرٌج فى أَزٰوِج أَدِعيائِِھم إِذا َقَضوا ِمنُھنه َوَطًرا ۚ َوكاَن أَمُر َّللاه

|11:11| 

 یب یب یکہ اپن یاور تم نے اسے نعمت د یکرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے َّللا نے اسے نعمت د ياد! اور اے محبوب

لوگوں کے  يںرکھتے تھے وہ جسے َّللا کو ظاہر کرنا منظور تھا اور تمہ يںاپنے پاس رہنے دے اور َّللا سے ڈر اور تم اپنے دل م

تو ہم نے وہ تمہارے  یغرض اس سے نکل گئ یک يدہے کہ اس کا خوف رکھو پھر جب ز زاوارس يادہتھا اور َّللا ز يشہطعنہ کا اند

جب ان سے ان کا کام  يںم يبيوںب یک( يٹوںمنہ بولے ب)کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں  یدے د يںنکاح م

 |11:11|ختم ہوجائے اور َّللا کا حکم ہوکر رہنا، 

ِ فِى الهذيَن َخلَوا ِمن َقبُل ۚ وَ  ُ لَُه ۖ ُسنهَة َّللاه بِىِّ ِمن َحَرٍج فيما َفَرَض َّللاه ِ َقَدًرا َمقدوًرا ما كاَن َعلَى النه  |11:12|كاَن أَمُر َّللاه

جو پہلے گزر چکے  يںَّللا کا دستور چال آرہا ہے اس م یمقرر فرمائ يےجو َّللا نے اس کے ل يںاس بات م يںحرج نہ یپر کوئ ینب

 |11:12|ہے  يراور َّللا کا کام مقرر تقد

ِ َوَيخَشوَنُه َوال َيخشَ  ِ َحسيًبا الهذيَن ُيَبلِّغوَن ِرٰسٰلِت َّللاه َ ۗ َوَكفٰى بِاّلِله  |11:12|وَن أََحًدا إاِله َّللاه

واال  ينےکا خوف نہ کرے، اور َّللا بس ہے حساب ل یپہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور َّللا کے سوا کس ياموہ جو َّللا کے پ

|11:12| 

ِ َوخاَتَم ا ٌد أَبا أََحٍد ِمن ِرجالُِكم َوٰلِكن َرسوَل َّللاه بِءّ ما كاَن ُمَحمه ُ بُِكلِّ َشءٍء َعليًما  ۗۦنَ لنه  |11:12| َوكاَن َّللاه

کے پچھلے اور َّللا سب کچھ جانتا ہے،  يوںاور سب نب يںہاں َّللا کے رسول ہ يںکے باپ نہ یکس يںمحمد تمہارے مردوں م

|11:12| 

َ ِذكًرا َكثيًرا  َھا الهذيَن ءاَمُنوا اذُكُروا َّللاه  |11:11|ٰيأَيُّ

 |11:11|کرو،  ياد يادہَّللا کو بہت ز والو يماناے ا

 |11:11|َوَسبِّحوہُ ُبكَرًة َوأَصياًل 

 |11:11|بولو  یپاک یاور صبح و شام اس ک



لُٰمِت إِلَى الّنوِر ۚ َوكاَن بِالُمؤِمنيَن َرحيًما   |11:11|ُهَو الهذى ُيَصلّى َعلَيُكم َوَمٰلئَِكُتُه لُِيخِرَجُكم ِمَن الظُّ

طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر  یسے اجالے ک يريوںانده يںہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہ يجتاہے کہ درود بھ یوہ

 |11:11|مہربان ہے، 

ُتُھم َيوَم َيلَقوَنُه َسٰلٌم ۚ َوأََعده لَھُم أَجًرا َكريًما   |11:11|َتِحيه

 |11:11|کر رکھا ہے،  يارعزت کا ثواب ت يےدعا سالم ہے اور ان کے ل یملتے وقت ک يےان کے ل

ًرا َوَنذيًرا  بِىُّ إِّنا أَرَسلٰنَك ٰشِھًدا َوُمَبشِّ َھا النه  |11:11|ٰيأَيُّ

 |11:11|اور ڈر سناتا  يتاد یحاضر ناظر اور خوشخبر يجابھ يںہم نے تمہ يشکب( ینب)بتانے والے  يںخبر یک يباے غ)

ِ بِإِذنِِه َوِسراًجا ُمنيًرا   |11:11|َوداِعًيا إِلَى َّللاه

 |11:11|واال ا ٓ فتاب  ينےد ينےطرف اس کے حکم سے بالتا او ر چمکاد یاور َّللا ک

ِ َفضاًل َكبيًرا  ِر الُمؤِمنيَن بِأَنه لَُھم ِمَن َّللاه  |11:11|َوَبشِّ

 |11:11|َّللا کا بڑا فضل ہے،  يےدو کہ ان کے ل یوالوں کو خوشخبر يماناور ا

ِ َوكياًل َوال ُتِطِع الٰكفِريَن َوالمُ  ِ ۚ َوَكفٰى بِاّلِله ل َعلَى َّللاه  |11:12|ٰنفِقيَن َوَدع أَذٰىُھم َوَتَوكه

پر درگزر فرماؤ اور َّللا پر بھروسہ رکھو، اور َّللا بس ہے کارساز،  يذاا ینہ کرو اور ان ک یخوش یاور کافروں اور منافقوں ک

|11:12| 

َھا الهذيَن ءاَمنوا إِذا َنَكحُتُم المُ  ٍة َتعَتّدوَنھا ۖ َفَمتِّعوُهنه َوسَ ٰيأَيُّ حوُهنه َسراًحا ؤِمٰنِت ُثمه َطلهقُتموُهنه ِمن َقبِل أَن َتَمّسوُهنه َفما لَُكم َعلَيِھنه ِمن ِعده رِّ

 |11:12|َجمياًل 



جسے  يںعدت نہ کچھ يےبے ہاتھ لگائے چھوڑ دو تو تمہارے ل يںجب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہ! والو يماناے ا

 |11:12|طرح سے چھوڑ دو  یکچھ فائدہ دو اور اچھ يںگنو تو انہ

ُ َعلَ  تى ءاَتيَت أُجوَرُهنه َوما َملََكت َيميُنَك ِمّما أَفاَء َّللاه بِىُّ إِّنا أَحلَلنا لََك أَزٰوَجَك الّٰ َھا النه تَِك َوَبناِت خالَِك ٰيأَيُّ َك َوَبناِت َعّمٰ َوَبناِت يَك َوَبناِت َعمِّ

تى هاَجرَن َمَعَك َوامَرأًَة ُمؤِمَنًة إِن َوَهَبت بِىُّ أَن َيسَتنِكَحھا خالَِصًة لََك ِمن دوِن الُمؤِمنيَن ۗ َقد َعلِمنا ما َفَرضنا  ٰخٰلتَِك الّٰ بِىِّ إِن أَراَد النه َنفَسھا لِلنه

ُ َغفوًرا َرحيًما َعلَيِھم فى أَزٰوِجِھم َوما َملََكت أَيٰمُنُھم لَِكيال َيكوَن عَ   |11:12|لَيَك َحَرٌج ۗ َوكاَن َّللاه

 يزيںجن کو تم مہر دو اور تمہارے ہاتھ کا مال کن يبياںوہ ب یتمہار يںحالل فرمائ يےہم نے تمہارے ل(! ینب)بتانے والے  يباے غ

 يٹياںب یاور خاالؤں ک يٹياںب یوں کاور مام يٹياںب یک يوںاور پھپ يٹياںب یاور تمہارے چچا ک يںد يںم يمتغن يںجو َّللا نے تمہ

 يہالنا چاہے  يںاسے نکاح م ینذر کرے اگر نب یک یجان نب یعورت اگر وہ اپن یوال يماناور ا یہجرت ک ھجنہوں نے تمہارے سات

 یھ کاور ان کے ہات يبيوںب یہے ان ک يامعلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر ک يںہم يںنہ يےہہے امت کے ل يےخاص تمہارے ل

 |11:12|نہ ہو، اور َّللا بخشنے واال مہربان،  یتنگ یکوئ کہ تم پر يےاس ل یتمہار يتخصوص يہ يںم يزوںمال کن

ن َعَزلَت َفال ُجناَح َعلَيَك ۚ ٰذلَِك أَدنىٰ  َوال َيحَزنه َوَيرَضيَن  أَن َتَقره أَعُيُنُھنه  ۞ ُترجى َمن َتشاُء ِمنُھنه َوُتـٔوى إِلَيَك َمن َتشاُء ۖ َوَمِن ابَتَغيَت ِممه

ُ َعليًما َحليًما  ُ َيعلَُم ما فى قُلوبُِكم ۚ َوكاَن َّللاه  |11:11|بِما ءاَتيَتُھنه ُكلُُّھنه ۚ َوَّللاه

چاہے  یتھا اسے تمہارا ج ياسے جسے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو اور جسے تم نے کنارے کرد يںہٹاؤ ان م يچھےپ

جو  يںاور تم انہ يںہوں اور غم نہ کر یٹھنڈ يںآنکھ یتر ہے کہ ان ک يکامر اس سے نزد يہ يںتم پر کچھ گناہ نہ یبھ يںتو اس م

ہے، اور َّللا علم و حلم واال ہے،  يںاور َّللا جانتا ہے جو تم سب کے دلوں م يںرہ یراض سب یکچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب ک

|11:11| 

ُ َعلٰى ُكلِّ ال َيِحلُّ لََك النِّساُء ِمن بَ  َل بِِھنه ِمن أَزٰوٍج َولَو أَعَجَبَك ُحسُنھُنه إاِّل ما َملََكت َيميُنَك ۗ َوكاَن َّللاه  |11:11|َشءٍء َرقيًبا عُد َوال أَن َتَبده

 يزنان کا حسن بھائے مگر ک يںبدلو اگرچہ تمہ يبياںکہ ان کے عوض اور ب يہاور نہ  يںحالل نہ يںتمہ يںان کے بعد اور عورت

 |11:11|پر نگہبان ہے،  يزتمہارے ہاتھ کا مالک اور َّللا ہر چ

بِىِّ إاِّل أَن ُيؤَذَن لَُكم إِلٰى َطعاٍم َغيَر ٰنِظريَن إِنٰىُه َوٰلِكن َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتدُخلوا ُبيوَت النه إِذا ُدعيُتم َفادُخلوا َفإِذا َطِعمُتم َفانَتِشروا َوال  ٰيأَيُّ

بِىه َفَيسَتحء ُمسَتـٔنِسينَ  ُ ال َيسَتحء ِۖمنُكم ۦلَِحديٍث ۚ إِنه ٰذلُِكم كاَن ُيؤِذى النه ِمَن الَحقِّ ۚ َوإِذا َسأَلُتموُهنه َمٰتًعا َفسـَٔلوُهنه ِمن َوراِء ِحجاٍب ۚ  ۦ َوَّللاه

 ِ ِ َعظيًما  ُكمَوال أَن َتنِكحوا أَزٰوَجُه ِمن َبعِدِہ أََبًدا ۚ إِنه ٰذلِ  ٰذلُِكم أَطَھُر لِقُلوبُِكم َوقُلوبِِھنه ۚ َوما كاَن لَُكم أَن ُتؤذوا َرسوَل َّللاه كاَن ِعنَد َّللاه

|11:11| 

کہ خود اس کے  يوںبالئے جاؤ نہ  يےنہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ مثالً کھانے کے ل يںکے گھروں م ینب! والو يماناے ا

 يشکدل بہالؤ ب يںباتوں م يٹھےکہ ب يہراہ تکو ہاں جب بالئے جاؤ تو حاضر ہو اور جب کھا چکو تو متفرق ہوجاؤ نہ  یپکنے ک

 یشرماتا، اور جب تم ان سے برتنے ک يںنہ يںتمہارا لحاظ فرماتے تھے اور َّللا حق فرمانے م تو وہ یتھ یہوت يذاکو ا ینب يںاس م

پہنچتا کہ  يںنہ يںاور تمہ یہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں ک یستھرائ يادہز يںانگو، اس ممانگو تو پردے کے باہر م يزچ یکوئ



سخت بات ہے  یبڑ يکَّللا کے نزد يہ يشکسے نکاح کرو ب يبيوںب یان ک یکہ ان کے بعد کبھ يہدو اور نہ  يذارسول َّللا کو ا

|11:11| 

َ كاَن   |11:11|بُِكلِّ َشءٍء َعليًما إِن ُتبدوا َشيـًٔا أَو ُتخفوہُ َفإِنه َّللاه

 |11:11|سب کچھ جانتا ہے،  يشکچھپاؤ تو ب يابات ظاہر کرو  یاگر تم کوئ

َ ۚ إِنه َوال نِسائِِھنه َوال ما َملََكت أَ ال ُجناَح َعلَيِھنه فى ءابائِِھنه َوال أَبنائِِھنه َوال إِخٰونِِھنه َوال أَبناِء إِخٰونِِھنه َوال أَبناِء أََخٰوتِِھنه  قيَن َّللاه يٰمُنُھنه ۗ َواته

َ كاَن َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َشھيًدا   |11:11|َّللاه

 يںم يزوںکن یعورتوں اور اپن یک يناور بھانجوں اور اپنے د يجوںاور بھت يوںاور بھائ يٹوںان کے باپ اور ب يںان پر مضائقہ نہ

 |11:11|َّللا کے سامنے ہے،  يزَّللا ہر چ يشکہو، ب یاور َّللا سے ڈرت

َھا الهذيَن ءاَمنوا َصلّوا َعلَيِه َوَسلِّموا َتسليًما  بِىِّ ۚ ٰيأَيُّ َ َوَمٰلئَِكَتُه ُيَصلّوَن َعلَى النه  |11:11|إِنه َّللاه

 يجوخوب سالم بھان پر درود اور ! والو يمانپر، اے ا( ینب)بتانے والے  يباس غ يںہ يجتےَّللا اور اس کے فرشتے درود بھ يشکب

|11:11| 

نيا َوالءاِخَرِة َوأََعده لَُھم َعذاًبا ُمھيًنا  ُ فِى الدُّ َ َوَرسولَُه لََعَنُھُم َّللاه  |11:11|إِنه الهذيَن ُيؤذوَن َّللاه

ذلت کا عذاب  يےاور َّللا نے ان کے ل يںاور آخرت م يالعنت ہے دن یَّللا اور اس کے رسول کو ان پر َّللا ک يںہ يتےد يذاجو ا يشکب

 |11:11|کر رکھا ہے  يارت

 |11:12|َوالهذيَن ُيؤذوَن الُمؤِمنيَن َوالُمؤِمٰنِت بَِغيِر َما اكَتَسبوا َفَقِد احَتَملوا ُبھٰتًنا َوإِثًما ُمبيًنا 

 |11:12| ياانہوں نے بہتان اور کھال گناہ اپنے سر ل يںوالے مردوں اور عورتوں کو بے کئے ستاتے ہ يماناور جو ا

بِىُّ قُل أِلَزٰوِجَك َوَبناتَِك َونِساِء الُمؤِمنيَن ُيدنيَن َعلَيِھنه ِمن َجٰلبيبِِھنه ۚ ٰذلَِك أَدنٰى أَ  َھا النه ُ َغفوًرا َرحيًما ٰيأَيُّ ن ُيعَرفَن َفال ُيؤَذيَن ۗ َوكاَن َّللاه

|11:12| 



حصہ اپنے منہ پر ڈالے  يکچادروں کا ا یفرمادو کہ اپنعورتوں سے  یں اور مسلمانوں ک يواور صاحبزاد يبيوںب یاپن! یاے نب

 |11:12|اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  يںنہ جائ یپہچان ہو تو ستائ یتر ہے کہ ان ک يکاس سے نزد يہ يںرہ

 |11:12|لَُنغِرَينهَك بِِھم ُثمه ال ُيجاِوروَنَك فيھا إاِّل َقلياًل ۞ لَئِن لَم َينَتِه الُمٰنفِقوَن َوالهذيَن فى قُلوبِِھم َمَرٌض َوالُمرِجفوَن فِى الَمديَنِة 

گے  يںان پر شہ د يںجھوٹ اڑانے والے تو ضرور ہم تمہ يںم ينہروگ ہے اور مد يںاگر باز نہ آئے منافق اور جن کے دلوں م

 |11:12|گے مگر تھوڑے دن  يںتمہارے پاس نہ رہ يںم ينہپھر وہ مد

لوا َتقتياًل َملعونيَن ۖ أَينَ   |11:11|ما ُثقِفوا أُِخذوا َوقُتِّ

 |11:11| يں،جائ يےاور گن گن کر قتل ک يںپکڑے جائ يںمل يںپھٹکارے ہوئے، جہاں کہ

ِ َتبدياًل  ِة َّللاه ِ فِى الهذيَن َخلَوا ِمن َقبُل ۖ َولَن َتِجَد لُِسنه َة َّللاه  |11:11|ُسنه

 |11:11|جو پہلے گزر گئے اور تم َّللا کا دستور ہرگز بدلتا نہ پاؤ گے،  ںيَّللا کا دستور چال آتا ہے ان لوگوں م

ِ ۚ َوما ُيدريَك لََعله الّساَعَة َتكوُن َقريًبا   |11:11|َيسـَٔلَُك الّناُس َعِن الّساَعِة ۖ قُل إِنهما ِعلُمھا ِعنَد َّللاه

 |11:11|ہو  یپاس ہ يامتق يدجانو شا ياے پاس ہے، اور تم کک یتم فرماؤ اس کا علم تو َّللا ہ يںکا پوچھتے ہ يامتلوگ تم سے ق

َ لََعَن الٰكفِريَن َوأََعده لَھُم َسعيًرا   |11:11|إِنه َّللاه

 |11:11|ہے،  یکر رکھ يارآگ ت یبھڑکت يےاور ان کے ل یَّللا نے کافروں پر لعنت فرمائ يشکب

ا َوال َنص  |11:11|يًرا ٰخلِديَن فيھا أََبًدا ۖ ال َيِجدوَن َولِّيً

 |11:11|گے نہ مددگار  يںپائ يتیحما ینہ کوئ يںگے اس م يںرہ يشہہم يںاس م

سوا۠ل  َ َوأََطعَنا الره  |11:11|َيوَم ُتَقلهُب ُوجوُهھُم فِى الّناِر َيقولوَن ٰيلَيَتنا أََطعَنا َّللاه



طرح ہم نے َّللا کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا  یگے کہتے ہوں گے ہائے کس يںتلے جائ يںجس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ م

 |11:11|حکم مانا 

بيا۠ل  نا إِّنا أََطعنا ساَدَتنا َوُكَبراَءنا َفأََضلّوَنا السه  |11:11|َوقالوا َربه

 يا،راہ سے بہکاد يںہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہم! گے اے ہمارے رب يںاور کہ

|11:11| 

نا ءاتِِھم ِضعَفيِن ِمَن الَعذاِب َوالَعنُھم لَعًنا َكبيًرا   |11:12|َربه

 |11:12|لعنت کر،  یآگ کا ُدونا عذاب دے اور ان پر بڑ يںانہ! اے ہمارے رب

 ِ ُ ِمّما قالوا ۚ َوكاَن ِعنَد َّللاه أَہُ َّللاه َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتكونوا َكالهذيَن ءاَذوا موسٰى َفَبره  |11:12| َوجيًھا ٰيأَيُّ

اور  یاس بات سے جو انہوں نے کہ يافرماد یتو َّللا نے اسے َبر ياکو ستا یٰ نہ ہونا جنہوں نے موس يسےان ج! والو يماناے ا

 |11:12|آبرو واال ہے  يہاںَّللا کے  یٰ موس

َ َوقولوا َقواًل َسديًدا  قُوا َّللاه َھا الهذيَن ءاَمُنوا اته  |11:12|ٰيأَيُّ

 |11:12|بات کہو  يدهیَّللا سے ڈرو اور س! والو يماناے ا

َ َوَرسولَُه َفَقد فاَز َفوًزا َعظيًما   |11:11|ُيصلِح لَُكم أَعٰملَُكم َوَيغفِر لَُكم ُذنوَبُكم ۗ َوَمن ُيِطِع َّللاه

کرے اس  یفرمانبردار یسنواردے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو َّللا اور اس کے رسول ک يےتمہارے اعمال تمہارے ل

 |11:11| ی،پائ يابیکام ینے بڑ

ٰمٰوِت َواألَرِض َوالِجباِل َفأََبيَن أَن َيحِملَنھا َوأَشَفقَن ِمنھا َوَحَملََھا اإلِنسٰ  ُه كاَن َظلوًما َجھواًل إِّنا َعَرضَنا األَماَنَة َعلَى السه  |11:11|ُن ۖ إِنه

اور اس سے ڈر  يااور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار ک ينآسمانوں اور زم یفرمائ يشہم نے امانت پ يشکب

 |11:11|ڈالنے واال بڑا نادان ہے،  يںجان کو مشقت م یوہ اپن يشکب ی،نے اٹھال یگئے اور آدم



 ُ ُ الُمٰنفِقيَن َوالُمٰنفِٰقِت َوالُمشِركيَن َوالُمشِرٰكِت َوَيتوَب َّللاه َب َّللاه ُ َغفوًرا َرحيًما لُِيَعذِّ  |11:11| َعلَى الُمؤِمنيَن َوالُمؤِمٰنِت ۗ َوكاَن َّللاه

تاکہ َّللا عذاب منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اور َّللا توبہ قبول فرمائے مسلمان 

 |11:11|اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  ی،مردوں اور مسلمان عورتوں ک

ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض َولَُه الَحمُد فِى الءاِخرَ  ِ الهذى لَُه ما فِى السه حيِم الَحمُد ّلِِله حٰمِن الره ِ الره  |11:1|ِة ۚ َوُهَو الَحكيُم الَخبيُر بِسِم َّللاه

ہے اور  يفتعر یک یاس يںاور آخرت م يںم ينہے اور جو کچھ زم يںکا مال ہے جو کچھ آسمانوں م یَّللا کو کہ اس ياںسب خوب

 |11:1|ہے حکمت واال خبردار،  یوہ

حيُم الَغفوُر  ماِء َوما َيعُرُج فيھا ۚ َوُهَو الره  |11:1|َيعلَُم ما َيلُِج فِى األَرِض َوما َيخُرُج ِمنھا َوما َينِزُل ِمَن السه

 یچڑهتا ہے اور وہ يںتا ہے اور جو اس مسے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اتر ينجاتا ہے اور جو زم يںم ينجانتا ہے جو کچھ زم

 |11:1|ہے مہربان بخشنے واال، 

ُكم ٰعلِِم الَغيِب ۖ ال َيعُزُب َعنُه ِمثقاُل ذَ  ٰمٰوِت َوال فِى األَرِض َوال أَصَغُر ِمن َوقاَل الهذيَن َكَفروا ال َتأتيَنا الّساَعُة ۖ قُل َبلٰى َوَرّبى لََتأتَِينه ٍة فِى السه ره

 |11:1|ال أَكَبُر إاِّل فى ِكٰتٍب ُمبيٍن ٰذلَِك وَ 

جاننے واال اس سے  يبغ یضرور آئے گ يشکقسم ب یرب ک يرےم يںنہ يوںتم فرماؤ ک ینہ آئے گ يامتاور کافر بولے ہم پر ق

کتاب  یصاف بتانے وال يکمگر ا یاور نہ بڑ یاور نہ اس سے چھوٹ يںم يناور نہ زم يںآسمانوں م يزچ یذرہ بھر کوئ يںنہ يبغ

 |11:1|ہے  يںم

لِٰحِت ۚ أُوٰلئَِك لَھُم َمغفَِرةٌ َوِرزٌق َكريٌم   |11:1|لَِيجِزَى الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

 |11:1| یروز یبخشش ہے اور عزت ک يےجن کے ل يںہ يہ يےالئے اور اچھے کام ک يمانجو ا يںتاکہ صلہ دے انہ

 |11:1|أُوٰلئَِك لَُھم َعذاٌب ِمن ِرجٍز أَليٌم  َوالهذيَن َسَعو فى ءاٰيتِنا ُمٰعِجزينَ 

 |11:1|سے عذاب ہے،  يںسخت عذاب دردناک م يےان کے ل یکوشش ک یہرانے ک يںم يتوںآ یاور جنہوں نے ہمار

 |11:1|ميِد َوَيَرى الهذيَن أوُتوا الِعلَم الهذى أُنِزَل إِلَيَك ِمن َربَِّك ُهَو الَحقه َوَيھدى إِلٰى ِصٰرِط الَعزيِز الحَ 



حق ہے اور عزت والے سب  یطرف تمہارے رب کے پاس سے اترا وہ یکہ جو کچھ تمہار يںعلم واال وہ جانتے ہ يںاور جنہ

 |11:1|راہ بتاتا ہے،  یسراہے ک يوںخوب

ٍق  قُتم ُكله ُمَمزه ُئُكم إِذا ُمزِّ ُكم لَفى َخلٍق َجديٍد َوقاَل الهذيَن َكَفروا َهل َنُدلُُّكم َعلٰى َرُجٍل ُيَنبِّ  |11:1|إِنه

ہوجاؤ تو  يزہر يزہہوکر بالکل ر يزہخبر دے کہ جب تم پرزہ ہوکر بالکل ر يںجو تمہ يںمرد بتاد يساا يںہم تمہ يااور کافر بولے ک

 |11:1|َبننا ہے،  يان يںپھر تمہ

ٌة ۗ َبِل الهذيَن ال  ِ َكِذًبا أَم بِِه ِجنه ٰلِل الَبعيِد أَفَترٰى َعلَى َّللاه  |11:2|ُيؤِمنوَن بِالءاِخَرِة فِى الَعذاِب َوالضه

 يں،ہ يںم یگمراہ یالتے عذاب اور دور ک يںنہ يماناسے سودا ہے بلکہ وہ جو آخرت پر ا ياَّللا پر اس نے جھوٹ باندها  ياک

|11:2| 

ماِء َواألَ  ماِء ۚ إِنه فى ٰذلَِك أََفلَم َيَروا إِلٰى ما َبيَن أَيديِھم َوما َخلَفُھم ِمَن السه رِض ۚ إِن َنَشأ َنخِسف بِِھُم األَرَض أَو ُنسقِط َعلَيِھم ِكَسًفا ِمَن السه

 |11:2|َلءاَيًة لُِكلِّ َعبٍد ُمنيٍب 

 ان پر آسمان کا يا يںدهنساد يںم ينزم يںتو انہ يںہم چاہ ينہے آسمان اور زم يچھےجو ان کے آگے اور پ يکھاانہوں نے نہ د ياتو ک

 |11:2| يےہے ہر رجوع النے والے بندے کے ل ینشان يںاس م يشکب يں،ٹکڑا گراد

يَر ۖ َوأَلَّنا لَُه الَحديَد  ۥدَ ۞ َولََقد ءاَتينا داو بى َمَعُه َوالطه  |11:12|ِمّنا َفضاًل ۖ ٰيِجباُل أَوِّ

لوہا  يےاور ہم نے اس کے ل! رو اور اے پرندورجوع ک یاس کے ساتھ َّللا ک! اے پہاڑو ياہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل د يشکاور ب

 |11:12| يانرم ک

رِد ۖ َواعَملوا ٰصلًِحا ۖ إِّنى بِما َتعَملوَن َبصيٌر  ر فِى السه  |11:11|أَِن اعَمل ٰسبِٰغٍت َوَقدِّ

 |11:11|رہا ہوں،  يکھتمہارے کام د يشککرو، ب يکیاندازے کا لحاظ رکھ اور تم سب ن يںبنا اور بنانے م يںِزر ہ يعکہ وس

ها َشھٌر َوَرواُحھا َشھٌر ۖ َوأََسلنا لَُه َعيَن القِطِر ۖ َوِمَن الِجنِّ َمن َيعَمُل َبيَن َيدَ  ِه ۖ َوَمن َيِزغ ِمنُھم َعن أَمِرنا ُنِذقُه َولُِسلَيٰمَن الّريَح ُغُدوُّ يِه بِإِذِن َربِّ

عيِر   |11:11|ِمن َعذاِب السه



راہ اور ہم نے اس  یک ينےمہ يکمنزل ا یراہ اور شام ک یک ينہمہ يکمنزل ا یصبح ک یاس ک یا کردہو يںکے بس م يماناور سل

سے وہ جو اس کے آگے کا م کرتے اس کے رب کے حکم سے ادر جو  يںاور جنوں م ياپگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا يےکے ل

 |11:11|ے، گ يںآ گ کا عذاب چکھائ تیہما رے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑ ک يںان م

 |11:11|ُشكًرا ۚ َوَقليٌل ِمن ِعباِدَى الشهكوُر  ۥدَ َيعَملوَن لَُه ما َيشاُء ِمن َمٰحريَب َوَتٰمثيَل َوِجفاٍن َكالَجواِب َوقُدوٍر راِسٰيٍت ۚ اعَملوا ءاَل داو

اے داؤد  يگيںلنگردار داور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور  يريںبناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصو يےاس کے ل

 |11:11|شکر والے،  يںکم ہ يںبندوں م يرےشکر کرو اور م! والو

نَ  ُة األَرِض َتأُكُل ِمنَسأََتُه ۖ َفلَّما َخره َتَبيه وا فِى ِت الِجنُّ أَن لَو كانوا َيعلَموَن الَغيَب ما لَبِثَفلَّما َقَضينا َعلَيِه الَموَت ما َدلهُھم َعلٰى َموتِِه إاِّل دابه

 |11:11|الَعذاِب الُمھيِن 

 ی،تھ ینے کہ اس کا عصا کھات يمکد یک ينمگر زم یموت نہ بتائ یجنوں کو اس ک يجاپھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھ

 |11:11|نہ ہوتے  يںکے عذاب م یجانتے ہوتے تو اس خوار يباگر غ یکھل گئ يقتحق یِجنوں ک ياپر آ ينزم يمانپھر جب سل

بَ لََقد  ُكم َواشُكروا لَُه ۚ َبلَدةٌ َطيِّ تاِن َعن َيميٍن َوِشماٍل ۖ ُكلوا ِمن ِرزِق َربِّ  |11:11|ٌة َوَربٌّ َغفوٌر كاَن لَِسَبإٍ فى َمسَكنِِھم ءاَيٌة ۖ َجنه

شہر  يزہو پاکاپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کر يںدو باغ دہنے اور بائ یتھ ینشان يںم یآباد یان ک يےسبا کے ل يشکب

 |11:11|اور بخشنے واال رب 

َتيِن َذواَتى أُُكٍل َخمٍط َوأَثٍل َوَشءٍء ِمن َتيِھم َجنه لٰنُھم بَِجنه  |11:11|ِسدٍر َقليٍل  َفأَعَرضوا َفأَرَسلنا َعلَيِھم َسيَل الَعِرِم َوَبده

 يںجن م يےبدل د يںکے باغوں کے عوض دو باغ انہاور ان  يجابھ( يالبس)تو ہم نے ان پر زور کا اہال  يراتو انہوں نے منہ پھ

 |11:11| يرياںب یس یاور جھاؤ اور کچھ تھوڑ يوہم( بدمزہ)بکٹا 

 |11:11|ٰذلَِك َجَزيٰنُھم بِما َكَفروا ۖ َوَهل ُنٰجزى إاِله الَكفوَر 

 |11:11|کو جو نا شکرا ہے،  یاس يںہ يتےسزا، اور ہم کسے سزا د یک یناشکر یان ک يابدلہ د يہ يںہم نے انہ

يَر ۖ سيروا فيھا لَيالَِى َوأَّيا رنا فيَھا السه  |11:12|ًما ءاِمنيَن َوَجَعلنا َبيَنُھم َوَبيَن القَُرى الهتى ٰبَركنا فيھا قًُرى ٰظِھَرًة َوَقده



منزل کے اندازے پر رکھا ان  يںسر راہ کتنے شہر اور انہ یہم نے برکت رکھ يںاور ان شہروں م يںتھے ان م يےاور ہم نے ک

 |11:12|چلو راتوں اور دنوں امن و امان سے  يںم

ٍق ۚ إِنه فى ٰذلِ  قٰنُھم ُكله ُمَمزه نا ٰبِعد َبيَن أَسفاِرنا َوَظلَموا أَنفَُسُھم َفَجَعلٰنُھم أَحاديَث َوَمزه  |11:12|َك َلءاٰيٍت لُِكلِّ َصّباٍر َشكوٍر َفقالوا َربه

 يںاور انہ ياکرد ياںکہان يںتو ہم نے انہ يانقصان ک یڈال اور انہوں نے خود اپنا ہ یدور يںسفر م يںہم! ے ربتو بولے اے ہمار

 يےہر بڑے صبر والے ہر بڑے شکر والے کے ل يںہ ياںنشان یضرور يںاس م يشکب ياسے پراگندہ کرد يشانیپر یپور

|11:12| 

ُه َفاته  َق َعلَيِھم إِبليُس َظنه  |11:12|َبعوہُ إاِّل َفريًقا ِمَن الُمؤِمنيَن َولََقد َصده

 |11:12|گروہ کہ مسلمان تھا  يکمگر ا يےہول يچھےتو وہ اس کے پ يااپنا گمان سچ کر دکھا يںنے انہ يسابل يشکاور ب

ن ُهَو ِمنھا فى َشكٍّ ۗ  |11:11|َوَربَُّك َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َحفيٌظ  َوما كاَن لَُه َعلَيِھم ِمن ُسلٰطٍن إاِّل لَِنعلََم َمن ُيؤِمُن بِالءاِخَرِة ِممه

ہے، اور  يںالتا اور کون اس سے شک م يمانکہ کون آخرت پر ا يںکہ ہم دکھاد يےکا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس ل يطاناور ش

 |11:11|پر نگہبان ہے،  يزتمہارا رب ہر چ

ِ ۖ ال  ٰمٰوِت َوال فِى األَرِض َوما لَھُم فيِھما ِمن ِشرٍك َوما لَُه ِمنُھم ِمن َظھيٍر قُِل ادُعوا الهذيَن َزَعمُتم ِمن دوِن َّللاه ٍة فِى السه َيملِكوَن ِمثقاَل َذره

|11:11| 

اور نہ ان کا  يںم يناور نہ زم يںآسمانوں م يںہو وہ ذرہ بھر کے مالک نہ يٹھےَّللا کے سوا سمجھے ب يںجنہ يںتم فرماؤ پکارو انہ

 |11:11|مددگار،  یسے کوئ يںچھ حصہ اور نہ َّللا کا ان مک يںان دونوں م

ُكم ۖ قالُو َع َعن قُلوبِِھم قالوا ماذا قاَل َربُّ ٰفَعُة ِعنَدہُ إاِّل لَِمن أَِذَن لَُه ۚ َحّتٰى إِذا فُزِّ  |11:11|ا الَحقه ۖ َوُهَو الَعلِىُّ الَكبيُر َوال َتنَفُع الشه

گھبراہٹ  یتک کہ جب اذن دے کر ان کے دلوں ک يہاںوہ اذن فرمائے،  يےمگر جس کے ل یيتد يںاور اس کے پاس شفاعت کام نہ

 یاور وہ ياحق فرما ياجو فرما يںوہ کہتے ہ ی،بات فرمائ یہ ياتمہارے ربنے ک يںدوسرے سے کہتے ہ يکہے، ا یجات یدور فرماد

 |11:11|واال،  یہے بلند بڑائ

ٰمٰوِت  ُ ۖ َوإِّنا أَو إِّياُكم لََعلٰى ُهًدى أَو فى َضٰلٍل ُمبيٍن ۞ قُل َمن َيرُزقُُكم ِمَن السه  |11:11|َواألَرِض ۖ قُِل َّللاه



 يںپر ہ يتتو ضرور ہدا ياتم  ياہم  يشکفرماؤ َّللا اور ب یسے تم خود ہ ينہے آسمانوں اور زم يتاد یروز يںتم فرماؤ کون جو تمہ

 |11:11| يںم یگمراہ یکھل يا

 |11:11|َعّما أَجَرمنا َوال ُنسـَُٔل َعّما َتعَملوَن قُل ال ُتسـَٔلوَن 

 |11:11|نہ تمہارے کوتکوں کا ہم سے سوال  يں،تم سے پوچھ نہ یتو اس ک ياجرم ک یاگر کوئ يںتم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان م

نا ُثمه َيفَتُح َبيَننا بِالَحقِّ َوُهَو الَفّتاُح الَعليُم   |11:11|قُل َيجَمُع َبيَننا َربُّ

( کرنے يصلہدرست ف)چکانے  ياؤہے بڑا ن یفرمادے گا اور وہ يصلہسچا ف يںتم فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہم م

 |11:11|واال سب کچھ جانتا، 

ُ الَعزيُز الَحكيُم   |11:11|قُل أَرونَِى الهذيَن أَلَحقُتم بِِه ُشَركاَء ۖ َكاّل ۚ َبل ُهَو َّللاه

 |11:11|ہے َّللا عزت واال حکمت واال،  یہشت، بلکہ وہ يںجو تم نے اس سے مالئے ہ يکدکھاؤ تو وہ شر تم فرماؤ مجھے

 |11:12|َوما أَرَسلٰنَك إاِّل كافهًة لِلّناِس َبشيًرا َوَنذيًرا َوٰلِكنه أَكَثَر الّناِس ال َيعلَموَن 

اور ڈر سناتا  يتاد یہے خوشخبر یوال يرنےکو گھ يوںم آدمرسالت سے جو تما يسیمگر ا يجاہم نے تم کو نہ بھ! اور اے محبوب

 |11:12|جانتے  يںبہت لوگ نہ يکنل

 |11:12|َوَيقولوَن َمتٰى ٰهَذا الَوعُد إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن 

 |11:12|وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو،  يہ يںاور کہتے ہ

 |11:12|َتسَتقِدموَن قُل لَُكم ميعاُد َيوٍم ال َتسَتـِٔخروَن َعنُه ساَعًة َوال 

 |11:12|ہٹ سکو اور نہ آگے بڑه سکو  يچھےپ یگھڑ يکدن کا وعدہ جس سے تم نہ ا يسےا يکا يےتم فرماؤ تمہارے ل



لِموَن َموقوفوَن عِ 
ٰ
ِھم َيرِجُع َبعُضُھم إِلٰى َبعٍض الَقوَل نَد َوقاَل الهذيَن َكَفروا لَن ُنؤِمَن بِٰھَذا القُرءاِن َوال بِالهذى َبيَن َيَديِه ۗ َولَو َترٰى إِِذ الّظ َربِّ

| َيقوُل الهذيَن اسُتضِعفوا لِلهذيَن اسَتكَبروا لَوال أَنُتم لَُكّنا ُمؤِمنينَ  3 4 : 3 1 | 

جب  يکھےطرح تو د یاور کس يںگے اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے آگے تھ يںالئ يماناور کافر بولے ہم ہرگز نہ ا

گے جو  يںدوسرے پر بات ڈالے گا وہ جو دبے تھے ان سے کہ يکا يںگے، ان م يںجائ يےرب کے پاس کھڑے کظالم اپنے 

 |11:11|لے آتے،  يمانہوتے تو ہم ضرور ا نہ تھے اگر تم( بڑے بنے ہوئے) ينچتےاونچے کھ

 |11:11|إِذ جاَءُكم ۖ َبل ُكنُتم ُمجِرميَن  قاَل الهذيَن اسَتكَبروا لِلهذيَن اسُتضِعفوا أََنحُن َصَددٰنُكم َعِن الُھدٰى َبعدَ 

سے بعد اس کے کہ تمہارے  يتہدا ياروک د يںہم نے تمہ ياگے جو دبے ہوئے تھے ک يںتھے ان سے کہ ينچتےوہ جو اونچے کھ

 |11:11|بلکہ تم خود مجرم تھے،  یپاس آئ

داَمَة لَّما َرأَُوا الَعذاَب َوقاَل الهذيَن اسُتضِعفوا لِلهذيَن اسَتكَبروا َبل َمكُر الهيِل وَ  وا النه ِ َوَنجَعَل لَُه أَنداًدا ۚ َوأََسرُّ النهھاِر إِذ َتأُمروَننا أَن َنكفَُر بِاّلِله

 |11:11|َوَجَعلَنا األَغٰلَل فى أَعناِق الهذيَن َكَفروا ۚ َهل ُيجَزوَن إاِّل ما كانوا َيعَملوَن 

 يتےحکم د يںتھا جبکہ تم ہم( يبفر)تھے بلکہ رات دن کا داؤں  ينچتےجو اونچے کھگے وہ جو دبے ہوئے تھے ان سے  يںاور کہ

اور ہم نے طوق  يکھاپچھتانے لگے جب عذاب د يںدل م یاور دل ہ يں،اور اس کے برابر والے ٹھہرائ يںتھے کہ َّللا کا انکار کر

 |11:11|جو کچھ کرتے تھے  یگے مگر وہ يںبدلہ پائ ياوہ ک تھے جو منکر يںگردنوں م یڈالے ان ک

 |11:11|َوما أَرَسلنا فى َقرَيٍة ِمن َنذيٍر إاِّل قاَل ُمتَرفوها إِّنا بِما أُرِسلُتم بِِه ٰكفِروَن 

 يجےکہا کہ تم جو لے کر بھ يہینے ( يروںام)وہاں کے آسودوں  يجاڈر سنانے واال بھ یکوئ يںشہر م یکس یاور ہم نے جب کبھ

 |11:11| يںگئے ہم اس کے منکر ہ

بيَن   |11:11|َوقالوا َنحُن أَكَثُر أَمٰواًل َوأَوٰلًدا َوما َنحُن بُِمَعذه

 |11:11| يںاور ہم پر عذاب ہونا نہ يںبڑه کر ہ يںاور بولے ہم مال اور اوالد م

زَق لَِمن َيشاُء َوَيقِدُر َوٰلِكنه أَكَثَر الّناِس ال َيعلَموَن   |11:11|قُل إِنه َرّبى َيبُسُط الرِّ

 |11:11|جانتے،  يںبہت لوگ نہ يکنفرماتا ہے ل یچاہے اور تنگ يےکرتا ہے جس کے ل يعرب رزق وس يرام يشکتم فرماؤ ب



ُبُكم ِعنَدنا ُزلفٰى إاِّل َمن ءاَمَن َوَعِمَل ٰصلًِحا َفأُوٰلئَِك لَُھم َجزا عِف بِما عَ َوما أَمٰولُُكم َوال أَوٰلُدُكم بِالهتى ُتَقرِّ ِملوا َوُهم فِى الُغُرٰفِت ءاِمنوَن ُء الضِّ

|11:11| 

ان کے  یک يکیالئے اور ن يمانمگر وہ جو ا يںتک پہنچائ يبہمارے قر يںکہ تمہ يںاوالد اس قابل نہ یاور تمہارے مال اور تمہار

 |11:11| يںامن و امان سے ہ يںصلہ ان کے عمل کا بدلہ اور وہ باالخانوں م( گنا یکئ)ُدونا ُدوں  يےل

 |11:12|الهذيَن َيسَعوَن فى ءاٰيتِنا ُمٰعِجزيَن أُوٰلئَِك فِى الَعذاِب ُمحَضروَن وَ 

 |11:12|گے  يںالدهرے جائ يںوہ عذاب م يںکوشش کرتے ہ یہرانے ک يںم يتوںآ یاور ہو جو ہمار

زَق لَِمن َيشاُء ِمن ِعباِدِہ َوَيقِدُر لَُه ۚ َوما  ِزقيَن قُل إِنه َرّبى َيبُسُط الرِّ  |11:12|أَنَفقُتم ِمن َشءٍء َفُھَو ُيخلِفُُه ۖ َوُهَو َخيُر الّرٰ

چاہے اور  يےفرماتا ہے جس کے ل یچاہے اور تنگ يےجس کے ل يںفرماتا ہے اپنے بندوں م يعرب رزق وس يرام يشکتم فرماؤ ب

 |11:12|واال  ينےرزق د خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر يںراہ م یتم َّللا ک يزجو چ

 |11:12|َوَيوَم َيحُشُرُهم َجميًعا ُثمه َيقوُل لِلَمٰلئَِكِة أَٰهُؤالِء إِّياُكم كانوا َيعُبدوَن 

 |11:12|پوجتے تھے  يںتمہ يہ يااور جس دن ان سب کو اٹھائے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا ک

نا ِمن دونِِھم ۖ َبل ك  |11:11|انوا َيعُبدوَن الِجنه ۖ أَكَثُرُهم بِِھم ُمؤِمنوَن قالوا ُسبٰحَنَك أَنَت َولِيُّ

الئے تھے  يقينپر  يںاکثر انہ يںہے تجھ کو تو ہمارا دوست ہے نہ وہ بلکہ وہ ِجنوں کو پوجتے تھے ان م یگے پاک يںوہ عرض کر

|11:11| 

ا َوَنقوُل لِلهذي بوَن َفالَيوَم ال َيملُِك َبعُضُكم لَِبعٍض َنفًعا َوال َضّرً  |11:11|َن َظلَموا ذوقوا َعذاَب الّناِر الهتى ُكنُتم بِھا ُتَكذِّ

گے ظالموں سے اس آگ کا عذاب چکھو  يںنہ رکھے گا او رہم فرمائ ياردوسرے کو بھلے برے کا کچھ اخت يکا يںتو آج تم م

 |11:11|جسے تم جھٹالتے تھے 

ٰنٍت قالوا ما  ُكم َعّما كاَن َيعُبُد ءاباُؤُكم َوقالوا ما ٰهذا إاِّل إِفٌك ُمفَتًرى ۚ َوقاَل الهذيَن كَ َوإِذا ُتتلٰى َعلَيِھم ءاٰيُتنا َبيِّ َفروا ٰهذا إاِّل َرُجٌل ُيريُد أَن َيُصده

 |11:11|لِلَحقِّ لَّما جاَءُهم إِن ٰهذا إاِّل ِسحٌر ُمبيٌن 



تمہارے باپ دادا  يںروکنا چاہتے ہ يںمرد کہ تمہ يکمگر ا يںتو نہ يہ يںتو کہتے ہ يںجائ یپڑه يتيںروشن آ یاور جب ان پر ہمار

مگر  يںتو نہ يہ يامگر بہتان جوڑا ہوا، اور کافروں نے حق کو کہا جب ان کے پاس آ يںتو نہ يہ يںکے معبودو ں سے اور کہتے ہ

 |11:11|کھال جادو، 

 |11:11|َك ِمن َنذيٍر َوما ءاَتيٰنُھم ِمن ُكُتٍب َيدُرسوَنھا ۖ َوما أَرَسلنا إِلَيِھم َقبلَ 

 |11:11| ياڈر سنانے واال آ یپڑهتے ہوں نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئ يںجنہ يںنہ د يںکچھ کتاب يںاور ہم نے انہ

بوا ُرُسلى ۖ َفَكيَف كاَن َنكيِر  َب الهذيَن ِمن َقبلِِھم َوما َبلَغوا ِمعشاَر ما ءاَتيٰنُھم َفَكذه  |11:11|َوَكذه

رسولوں کو  يرےتھا پھر انہوں نے م ياد يںنہ پہنچے جو ہم نے انہ یکو بھ يںاس کے دسو يہاور  ياوں نے جھٹالاور ان سے اگل

 |11:11|انکا کرنا  يراہوا م يساتو ک ياجھٹال

روا ۚ ما بِصاِحبُِكم ِمن ِ َمثنٰى َوفُٰردٰى ُثمه َتَتَفكه ٍة ۚ إِن ُهَو إاِّل َنذيٌر لَُكم َبيَن َيَدى َعذاٍب َشديٍد  ۞ قُل إِنهما أَِعُظُكم بِٰوِحَدٍة ۖ أَن َتقوموا ّلِِله ِجنه

|11:11| 

پھر سوچو کہ تمہارے ان صاحب  يلےاک يلےکھڑے رہو دو دو اور اک يےکرتا ہوں کہ َّللا کے ل يحتنص يکا يںتمہ يںتم فرماؤ م

 |11:11|سخت عذاب کے آگے  يکڈر سنانے والے ا يںمگر تمہ يںمگر نہ يںوہ تو نہ يں،بات نہ یکوئ یجنون ک يںم

ِ ۖ َوُهَو َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َشھيٌد   |11:11|قُل ما َسأَلُتُكم ِمن أَجٍر َفُھَو لَُكم ۖ إِن أَجِرَى إاِّل َعلَى َّللاه

پر گواہ ہے،  يزپر ہے اور وہ ہر چ یاجر تو َّللا ہ يراکو م يںنے تم سے اس پر کچھ اجر مانگا ہو تو وہ تمہ يںتم فرماؤ م

|11:11| 

ُم الُغيوِب   |11:12|قُل إِنه َرّبى َيقِذُف بِالَحقِّ َعلّٰ

 |11:12|کا،  يوںرب حق پر القا فرماتا ہے بہت جاننے واال سب نب يرام يشکتم فرماؤ ب

 |11:12|قُل جاَء الَحقُّ َوما ُيبِدُئ الٰبِطُل َوما ُيعيُد 

 |11:12|اور باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر کر آئے  ياتم فرماؤ حق آ



ُه َسميٌع َقريٌب   |11:12|قُل إِن َضلَلُت َفإِنهما أَِضلُّ َعلٰى َنفسى ۖ َوإِِن اهَتَديُت َفبِما يوحى إِلَىه َرّبى ۚ إِنه

فرماتا  یطرف وح يریرب م يراتو اس کے سبب جو م ینے راہ پائ يںبرے کو بہکا اور اگر م یبہکا تو اپنے ہ يںتم فرماؤ اگر م

 |11:12|ہے  يکوہ سننے واال نزد يشکہے ب

 |11:11|َولَو َترٰى إِذ َفِزعوا َفال َفوَت َوأُِخذوا ِمن َمكاٍن َقريٍب 

 يےجگہ سے پکڑ ل يبقر يکگے اور ا يںگے پھر بچ کر نہ نکل سک يںڈالے جائ يںجب وہ گھبراہٹ م يکھےطرح تو د یاور کس

 |11:11|گے  يںجائ

ناُوُش ِمن َمكاٍن َبعيٍد   |11:11|َوقالوا ءاَمّنا بِِه َوأَّنٰى لَھُُم الته

 |11:11|دور جگہ سے  یاتن يںپائ يونکرالئے اور اب وہ اسے ک يمانگے ہم اس پر ا يںاور کہ

 |11:11|َوَقد َكَفروا بِِه ِمن َقبُل ۖ َوَيقِذفوَن بِالَغيِب ِمن َمكاٍن َبعيٍد 

 |11:11|دور مکان سے  يںمارتے ہ ينکپھ يکھےکفر کرچکے تھے، اور بے د کہ پہلے تو اس سے

ُھم كانوا فى َشكٍّ ُمريٍب   |11:11|َوحيَل َبيَنُھم َوَبيَن ما َيشَتھوَن َكما فُِعَل بِأَشياِعِھم ِمن َقبُل ۚ إِنه

وہ دهوکا ڈالنے  يشکتھا ب ياگ ياان کے پہلے گروہوں سے ک يسےج يںجسے چاہتے ہ يںاور اس م يںان م یگئ یاور روک کرد

 |11:11|تھے  يںوالے شک م

ٰمٰوِت َواألَرِض جاِعِل الَمٰلئَِكِة ُرُساًل أُولى أَجنَِحٍة مَ  ِ فاِطِر السه حيِم الَحمُد ّلِِله حٰمِن الره ِ الره ثنٰى َوُثٰلَث َوُرٰبَع ۚ َيزيُد فِى الَخلِق ما َيشاُء ۚ إِنه بِسِم َّللاه

َ َعلٰى كُ   |11:1|لِّ َشءٍء َقديٌر َّللاه

 يں،چار چار پر ہ ينت ينکا بنانے واال فرشتوں کو رسول کرنے واال جن کے دو دو ت ينَّللا کو جو آسمانوں اور زم ياںسب خوب

 |11:1|پر قادر ہے،  يزَّللا ہر چ يشکجو چاہے ب يںم( يدائشپ) ينشبڑهاتا ہے آفر

ُ لِلّناِس ِمن َرحَمٍة َفال  |11:1|ُممِسَك لَھا ۖ َوما ُيمِسك َفال ُمرِسَل لَُه ِمن َبعِدِہ ۚ َوُهَو الَعزيُز الَحكيُم  ما َيفَتِح َّللاه



 یروک کے بعد اس کا کوئ یاور جو کچھ روک لے تو اس ک يں،روکنے واال نہ یکھولے اس کا کوئ يےَّللا جو رحمت لوگوں کے ل

 |11:1|عزت و حکمت واال ہے،  یاور وہ يں،چھوڑنے واال نہ

ماِء َواألَرِض ۚ ال إِلٰ يٰ  ِ َيرُزقُُكم ِمَن السه ِ َعلَيُكم ۚ َهل ِمن ٰخلٍِق َغيُر َّللاه َھا الّناُس اذُكروا نِعَمَت َّللاه  |11:1|َه إاِّل ُهَو ۖ َفأَّنٰى ُتؤَفكوَن أَيُّ

دے، اس  یروز يںسے تمہ ينخالق ہے کہ آسمان اور زم یکوئ یَّللا کے سوا اور بھ ياکرو ک ياداپنے اوپر َّللا کا احسان ! اے لوگو

 |11:1|تو تم کہاں اوندهے جاتے ہو  يں،معبود نہ یکے سوا کوئ

ِ ُترَجُع األُموُر  َبت ُرُسٌل ِمن َقبلَِك ۚ َوإِلَى َّللاه بوَك َفَقد ُكذِّ  |11:1|َوإِن ُيَكذِّ

 يںطرف سے پھرتے ہ یک یجھٹالئے گئے اور سب کام َّللا ہ رسول یتم سے پہلے کتنے ہ يشکتو ب يںجھٹالئ يںتمہ يہاور اگر 

|11:1| 

ِ الَغرورُ  ُكم بِاّلِله نه نيا ۖ َوال َيُغره ُكُم الَحيٰوةُ الدُّ نه ِ َحقٌّ ۖ َفال َتُغره َھا الّناُس إِنه َوعَد َّللاه  |11:1| ٰيأَيُّ

نہ دے وہ  يبَّللا کے حکم پر فر يںاور ہرگز تمہ ی،زندگ یک يادهوکا نہ دے دن يںَّللا کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہ يشکب! اے لوگو

 |11:1| يبیبڑا فر

عيِر  ا ۚ إِنهما َيدعوا ِحزَبُه لَِيكونوا ِمن أَصٰحِب السه ِخذوہُ َعُدّوً  |11:1|إِنه الشهيٰطَن لَُكم َعُدوٌّ َفاته

ہوں  يںم يوںبالتا ہے کہ دوزخ يےل یو اساسے دشمن سمجھو وہ تو اپنے گروہ ک یتمہارا دشمن ہے تو تم بھ يطانش يشکب

|11:1| 

لِٰحِت لَھُم َمغفَِرةٌ َوأَجٌر َكبيٌر   |11:1|الهذيَن َكَفروا لَُھم َعذاٌب َشديٌد ۖ َوالهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

 |11:1|بخشش اور بڑا ثواب ہے،  يےان کے ل يےالئے اور اچھے کام ک يمانسخت عذاب ہے، اور جو ا يےکافروں کے ل

َ ُيِضلُّ َمن َيشاُء َوَيھدى َمن َيشاُء ۖ َفال َتذَهب َنف َن لَُه سوُء َعَملِِه َفَرءاہُ َحَسًنا ۖ َفإِنه َّللاه َ َعليٌم بِما َيصَنعوَن أََفَمن ُزيِّ ُسَك َعلَيِھم َحَسٰرٍت ۚ إِنه َّللاه

|11:2| 



َّللا  يےطرح ہوجائے گا اس ل یوالے ک يتکہ اس نے اسے بھال سمجھا ہدا ياگ يااس کا برا کام آراستہ ک يںنگاہ م یوہ جس ک ياتو ک

نہ جائے َّللا خوب جانتا ہے جو کچھ  يںجان ان پر حسرتوں م یہے جسے چاہے، تو تمہار يتاگمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ د

 |11:2| يں،وہ کرتے ہ

ُ الهذى أَرَسَل الرِّ   |11:2|ٰيَح َفُتثيُر َسحاًبا َفُسقٰنُه إِلٰى َبلٍَد َميٍِّت َفأَحَيينا بِِه األَرَض َبعَد َموتِھا ۚ َكٰذلَِك النُّشوُر َوَّللاه

تو اس کے سبب  يںطرف رواں کرتے ہ یمردہ شہر ک یپھر ہم اسے کس يں،ہ یکہ بادل ابھارت يںہوائ يجيںاور َّللا ہے جس نے بھ

 |11:2|اٹھنا ہے  يںحشر م يونہی يچھےاس کے مرے پ ںيکو زندہ فرماتے ہ ينہم زم

لُِح َيرَفُعُه ۚ  ُب َوالَعَمُل الّصٰ يِّ ةُ َجميًعا ۚ إِلَيِه َيصَعُد الَكلُِم الطه َة َفلِلهِه الِعزه ـٔاِت لَھُم َعذاٌب َشديٌد ۖ َوَمكُر أُوٰلئَِك َمن كاَن ُيريُد الِعزه يِّ َوالهذيَن َيمُكروَن السه

 |11:12|وُر ُهَو َيب

کام سے وہ اسے بلند  يککالم اور جو ن يزہطرف چڑهتا ہے پاک یک یچاہ ہو تو عزت تو سب َّللا کے ہاتھ ہے اس یجسے عزت ک

 |12:12| 12ف)کا مکر برباد ہوگا  يںسخت عذاب ہے اور انہ يےان کے ل يںکرتے ہ( يبفر)کرتا ہے اور وہ جو برے داؤں 

ُ َخلََقُكم ِمن ُترابٍ  ُر ِمن ُمَعمه  َوَّللاه ٍر َوال ُينَقُص ِمن ُعُمِرِہ إاِّل ُثمه ِمن ُنطَفٍة ُثمه َجَعلَُكم أَزٰوًجا ۚ َوما َتحِمُل ِمن أُنثٰى َوال َتَضُع إاِّل بِِعلِمِه ۚ َوما ُيَعمه

ِ َيسيٌر   |11:11|فى ِكٰتٍب ۚ إِنه ٰذلَِك َعلَى َّللاه

رہتا اور نہ وہ  يںنہ يٹمادہ کو پ یجوڑے جوڑے اور کس ياک يںبوند سے پھر تمہ یک یسے پھر پان یمٹ يابنا يںاور َّللا نے تمہ

 يکسب ا يہجائے  یعمر کم رکھ یک یجس کس ياجائے  یعمر والے کو عمر د یہے مگر اس کے علم سے، اور جس بڑ یجتن

:11|َّللا کو آسان ہے  يہ يشکہے ب يںکتاب م 1 1 | 

ا َوَتسَتخِرجوَن ِحلَيًة َتلَبسوَنھا ۖ َوَترَ َوما َيسَتِوى الَبحراِن ٰهذا َعذٌب  ى الفُلَك فُراٌت سائٌِغ َشراُبُه َوٰهذا ِملٌح أُجاٌج ۖ َوِمن ُكلٍّ َتأُكلوَن لَحًما َطِرّيً

 |11:11|فيِه َمواِخَر لَِتبَتغوا ِمن َفضلِِه َولََعلهُكم َتشُكروَن 

سے تم کھاتے ہو  يںم يکہے تلخ اور ہر ا یکھار يہخوشگوار اور  ینپا يٹھاہے خوب م يٹھام يہ يںسے نہ يکاور دونوں سمندر ا

تاکہ تم اس کا فضل  يںہ يرتیچ یکہ پان يکھےد يںکو اس م يوںاور تو کشت( يورز)گہنا  يکتازہ گوشت اور نکالتے ہو پہننے کا ا

 |11:11| وطرح حق مان یتالش کرو اور کس

ُكم لَُه الُملُك ۚ يولُِج الهيَل فِى النهھاِر َويولُِج  ُ َربُّ ى ۚ ٰذلُِكُم َّللاه َر الشهمَس َوالَقَمَر ُكلٌّ َيجرى أِلََجٍل ُمَسّمً َوالهذيَن َتدعوَن ِمن دونِِه النهھاَر فِى الهيِل َوَسخه

 |11:11|ما َيملِكوَن ِمن قِطميٍر 



 يکا يکلگائے سورج اور چاند ہر ا يںم ماور اس نے کا يںاور دن التا ہے رات کے حصہ م يںرات التا ہے دن کے حصہ م

تم پوجتے ہو دانہ ُخرما کے چھلکے  يںہے، اور اس کے سوا جنہ یبادشاہ یک یہے َّللا تمہارا رب اس يہتک چلتا ہے  يعادمقرر م

 |11:11| يں،تک کے مالک نہ

ُئَك ِمثُل َخبيٍر إِن َتدعوُهم ال َيسَمعوا ُدعاَءُكم َولَو َسِمعوا َما اسَتجابوا لَُكم ۖ َوَيوَم ا  |11:11|لقِٰيَمِة َيكفُروَن بِِشرِكُكم ۚ َوال ُيَنبِّ

کے دن وہ  يامتاور ق يںحاجت روانہ کرسک یتو تمہار يںل یاور بالفرض سن بھ يں،پکار نہ سن یپکارو تو وہ تمہار يںتم انہ

 |11:11|طرح  ینہ بتائے گا اس بتانے والے ک یتمہارے شرک سے منکر ہوں گے اور تجھے کوئ

ُ ُهَو الَغنِىُّ الَحميُد  ِ ۖ َوَّللاه َھا الّناُس أَنُتُم الفَُقراُء إِلَى َّللاه  |11:11|۞ ٰيأَيُّ

 |11:11|سراہا،  يوںہے سب خوب يازبے ن یتم سب َّللا کے محتاج اور َّللا ہ! اے لوگو

 |11:11|إِن َيَشأ ُيذِهبُكم َوَيأِت بَِخلٍق َجديٍد 

 |11:11|مخلوق لے آئے  یے اور نئلے جائ يںوہ چاہے تو تمہ

ِ بَِعزيٍز   |11:11|َوما ٰذلَِك َعلَى َّللاه

 |11:11| يں،َّللا پر کچھ دشوار نہ يہاور 

ُھم بِالَغيِب َوأَقاُموا ُتنِذُر الهذيَن يَ َوال َتِزُر واِزَرةٌ ِوزَر أُخرٰى ۚ َوإِن َتدُع ُمثَقلٌَة إِلٰى ِحملِھا ال ُيحَمل ِمنُه َشءٌء َولَو كاَن ذا قُربٰى ۗ إِنهما  خَشوَن َربه

ِ الَمصيُر  لٰوَة ۚ َوَمن َتَزّكٰى َفإِنهما َيَتَزّكٰى لَِنفِسِه ۚ َوإِلَى َّللاه  |11:12|الصه

کو بالئے تو  یاپنا بوجھ بٹانے کو کس یبوجھ وال یاور اگر کوئ یجان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گ یبوجھ اٹھانے وال یاور کوئ

ہے جو بے  يتاکو کام د يںتمہارا ڈر سناتا انہ! رشتہ دار ہو اے محبوب يبکچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قر یسے کوئ يںاس کے بوجھ م

 یک یبھلے کو ستھرا ہوا اور َّللا ہ یاور جو ستھرا ہوا تو اپنے ہ يں،اور نماز قائم رکھتے ہ يںسے ڈرتے ہ! اپنے رب يکھےد

 |11:12|طرف پھرنا ہے، 

 |11:12|َوما َيسَتِوى األَعمٰى َوالَبصيُر 



 |11:12| يارااندها اور انکھ يںاور برابر نہ

لُٰمُت َواَل الّنوُر   |11:12|َواَل الظُّ

 |11:12|اور اجاال  يرياںاور نہ انده

لُّ َواَل الَحروُر   |11:11|َواَل الظِّ

 |11:11|دهوپ  يزاور نہ ت يہاور نہ سا

َ ُيسِمُع َمن َيشاُء ۖ َوما أَنَت بُِمسِمٍع َمن فِى القُبوِر َوما َيسَتِوى ا  |11:11|ألَحياُء َواَل األَمٰوُت ۚ إِنه َّللاه

 يںپڑے ہ يںجو قبروں م يںسنانے والے انہ يںَّللا سنا تا ہے جسے چاہے اور تم نہ يشکزندے اور مردے ب يںاور برابر نہ

|11:11| 

 |11:11|إِن أَنَت إاِّل َنذيٌر 

 |11:11|ڈر سنانے والے ہو  يہیتم تو 

ٍة إاِّل َخال فيھا َنذيٌر   |11:11|إِّنا أَرَسلٰنَك بِالَحقِّ َبشيًرا َوَنذيًرا ۚ َوإِن ِمن أُمه

ڈر سنانے  يکا يںگروہ تھا سب م یاور ڈر سنا تا اور جو کوئ يتاد یخوشخبر يجاحق کے ساتھ بھ يںہم نے تمہ يشکب! اے محبوب

 |11:11|واال گزر چکا 

ُبِر َوبِالِكٰتِب الُمنيِر  ٰنِت َوبِالزُّ َب الهذيَن ِمن َقبلِِھم جاَءتُھم ُرُسلُُھم بِالَبيِّ بوَك َفَقد َكذه  |11:11|َوإِن ُيَكذِّ

اور  يفےاور صح يليںان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دل يںجھٹالچکے ہ یتو ان سے اگلے بھ يںجھٹالئ يںتمہ يہاور اگر 

 |11:11|کتاب لے کر،  یچمکت

 |11:11|ُثمه أََخذُت الهذيَن َكَفروا ۖ َفَكيَف كاَن َنكيِر 



 |11:11|انکار  يراہوا م يسانے کافروں کو پکڑا تو ک يںپھر م

ماِء ماًء َفأَخَرجنا بِِه َثَمٰرٍت ُمخَتلًِفا أَلٰوُنھا َ أَنَزَل ِمَن السه  َوِمَن الِجباِل ُجَدٌد بيٌض َوُحمٌر ُمخَتلٌِف أَلٰوُنھا َوَغرابيُب سوٌد  ۚأَلَم َتَر أَنه َّللاه

|11:11| 

 يدسف يںراستے ہ يںاتارا تو ہم نے اس سے پھل نکالے رنگ برنگ اور پہاڑوں م یکہ َّللا نے آسمان سے پان يکھاتو نے نہ د ياک

 |11:11|( کالے ياہس)اور سرخ رنگ رنگ کے او رکچھ کالے بھوچنگ 

َ ِمن ِعباِدِہ الُعلَٰمُؤ۟ا ۗ إِنه  وابِّ َواألَنٰعِم ُمخَتلٌِف أَلٰوُنُه َكٰذلَِك ۗ إِنهما َيخَشى َّللاه َ َعزيٌز َغفوٌر َوِمَن الّناِس َوالده  |11:12| َّللاه

جو علم  ںيڈرتے ہ یوہ يںَّللا سے اس کے بندوں م يںطرح طرح کے ہ يونہیکے رنگ  يوںاور جانوروں اور چوپا يوںاور آدم

 |11:12|َّللا بخشنے واال عزت واال ہے،  يشکب يںوالے ہ

ا َوَعالنَِيًة َيرجوَن تِٰجَرًة  لٰوَة َوأَنَفقوا ِمّما َرَزقٰنُھم ِسّرً ِ َوأَقاُموا الصه  |11:12|لَن َتبوَر إِنه الهذيَن َيتلوَن ِكٰتَب َّللاه

اور  يدہپوش يںخرچ کرتے ہ يںراہ م یسے کچھ ہمار يےے اور ہمارے داور نماز قائم رکھت يںکتاب پڑهتے ہ یوہ جو َّللا ک يشکب

 |11:12| يں،نہ( نقصان)ہرگز ٹُوٹا  يںجس م يںہ يدوارتجارت کے ام يسیظاہر وہ ا

ُه َغفوٌر َشكوٌر   |11:12|لُِيَوفَِّيُھم أُجوَرُهم َوَيزيَدُهم ِمن َفضلِِه ۚ إِنه

وہ بخشنے واال قدر فرمانے واال ہے،  يشکعطا کرے، ب يادہبھرپور دے اور اپنے فضل سے اور ز يںتاکہ ان کے ثواب انہ

|11:12| 

َ بِِعباِدِہ لََخبيٌر َبصيرٌ  ًقا لِما َبيَن َيَديِه ۗ إِنه َّللاه  |11:11| َوالهذى أَوَحينا إِلَيَك ِمَن الِكٰتِب ُهَو الَحقُّ ُمَصدِّ

َّللا اپنے  يشکب ی،ہوئ یفرمات يقتصد یکتابوں ک یحق ہے اپنے سے اگل یوہ يجیبھ یرف وحط یاور ہو کتاب جو ہم نے تمہار

 |11:11|واال ہے  يکھنےبندوں سے خبردار د

ِ ۚ ٰذلَِك ُهَو الَفضُل الَكبيُر يٰرِت بِإِذُثمه أَوَرثَنا الِكٰتَب الهذيَن اصَطَفينا ِمن ِعباِدنا ۖ َفِمنُھم ظالٌِم لَِنفِسِه َوِمنُھم ُمقَتِصٌد َوِمنُھم سابٌِق بِالخَ  ِن َّللاه

|11:11| 



چال پر  يانہم یکوئ يںجان پر ظلم کرتا ہے اور ان م یاپن یکوئ يںاپنے ُچنے ہوئے بندوں کو تو ان م ياپھر ہم نے کتاب کا وارث ک

 |11:11|بڑا فضل ہے،  يہی ياسبقت لے گ يںم يوںوہ ہے جو َّللا کے حکم سے بھالئ یکوئ يںہے، اور ان م

ُت َعدٍن َيدُخلوَنھا ُيَحلهوَن فيھا ِمن أَساِوَر ِمن َذَهٍب َولُؤلًُؤا ۖ َولِباُسھُم فيھا َحريٌر   |11:11|َجّنٰ

ہے،  يشمیپوشاک ر یگے اور وہاں ان ک يںپہنائے جائ یسونے کے کنگن اور موت يںداخل ہوں گے وہ ان م يںبسنے کے باغوں م

|11:11| 

نا لََغفوٌر َشكوٌر َوقالُوا الَحمُد  ا الَحَزَن ۖ إِنه َربه ِ الهذى أَذَهَب َعنه  |11:11|ّلِِله

 |11:11|ہمارا رب بخشنے واال قدر فرمانے واال ہے  يشکب ياَّللا کو جس نے ہمارا غم دور ک ياںگے سب خوب يںاور کہ

نا فيھا َنَصٌب وَ  نا فيھا لُغوٌب الهذى أََحلهنا داَر الُمقاَمِة ِمن َفضلِِه ال َيَمسُّ  |11:11|ال َيَمسُّ

تکان الحق ہو،  یکوئ يںاس م يںپہنچے نہ ہم يفتکل ینہ کوئ يںاس م يںجگہ اتارا اپنے فضل سے، ہم یآرام ک يںوہ جس نے ہم

|11:11| 

َم ال ُيقضٰى َعلَيِھم َفَيموتوا َوال ُيَخفهُف َعنُھم ِمن َعذابِھا ۚ  |11:11|َكٰذلَِك َنجزى ُكله َكفوٍر  َوالهذيَن َكَفروا لَھُم ناُر َجَھنه

 ياجائے،اور نہ ان پر اس کا عذاب کچھ ہلکا ک يںقضا آئے کہ مرجائ یآگ ہے نہ ان ک یجہنم ک يےان کے ل يااور جنہوں نے کفر ک

 |11:11|ہر بڑے ناشکرے کو،  يںہ يتےسزا د یہ يسیہم ا

نا أَخِرجنا َنعَمل  ذيُر ۖ َفذوقوا َفمَوُهم َيصَطِرخوَن فيھا َربه َر َوجاَءُكُم النه ُر فيِه َمن َتَذكه رُكم ما َيَتَذكه ا ٰصلًِحا َغيَر الهذى ُكّنا َنعَمُل ۚ أََولَم ُنَعمِّ

لِميَن ِمن َنصيٍر 
ٰ
 |11:11|لِلّظ

ہم  يااور ک اس کے خالف جو پہلے کرتے تھے يںنکال کہ ہم اچھا کام کر يںہم! چالتے ہوں گے اے ہمارے رب يںاور وہ اس م

تھا تو اب چکھو  ياال يفجسے سمجھنا ہوتا اور ڈر سنانے واال تمہارے پاس تشر يتاسمجھ ل يںجس م یتھ یوہ عمر نہ د يںنے تمہ

| يں،مددگار نہ یکہ ظالموں کا کوئ 3 5 : 3 7 | 

دوِر  ُه َعليٌم بِذاِت الصُّ ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ إِنه َ ٰعلُِم َغيِب السه  |11:12|إِنه َّللاه



 |11:12|بات جانتا ہے،  یوہ دلوں ک يشکبات کا، ب یہر چھپ یک ينَّللا جاننے واال ہے آسمانوں اور زم يشکب

ِھم  ريَن ُكفُرُهم إاِّل َخساًرا إاِّل َمقًتا ۖ َوال َيزيُد الٰكفِ ُهَو الهذى َجَعلَُكم َخٰلئَِف فِى األَرِض ۚ َفَمن َكَفَر َفَعلَيِه ُكفُرہُ ۖ َوال َيزيُد الٰكفِريَن ُكفُرُهم ِعنَد َربِّ

|11:12| 

پر پڑے اور کافروں کو ان کا کفر ان کے  یتو جو کفر کرے اس کا کفر اس ياک يناگلوں کا جانش يںم ينزم يںہے جس نے تمہ یوہ

 |11:12|اور کافروں کو ان کا کفر نہ بڑهائے گا مگر نقصان  يزاریبڑهائے گا مگر ب يںنہ يہاںرب کے 

ٰمٰوِت أَم ءاَتيٰنھُ قُل أََرَءيُتم  ِ أَرونى ماذا َخلَقوا ِمَن األَرِض أَم لَُھم ِشرٌك فِى السه َنٍت ِمنُه ۚ ُشَركاَءُكُم الهذيَن َتدعوَن ِمن دوِن َّللاه م ِكٰتًبا َفُھم َعلٰى َبيِّ

لِموَن َبعُضھُم َبعًضا إاِّل ُغروًرا 
ٰ
 |11:12|َبل إِن َيِعُد الّظ

 يا ياسے کونسا حصہ بنا يںم ينَّللا کے سوا پوجتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زم يںجنہ يکے وہ شرتم فرماؤ بھال بتالؤ تو اپن

 يکا يںبلکہ ظالم آپس م يںپر ہ يلوںروشن دل یہے کہ وہ اس ک یکتاب د یکوئ يںہم نے انہ ياکچھ ان کا ساجھا ہے  يںآسمانوں م

 |11:12|کا  يبفر رمگ يتےد يںدوسرے کو وعدہ نہ

ُه كاَن َحليمً ۞ إِنه  ٰمٰوِت َواألَرَض أَن َتزوال ۚ َولَئِن زالَتا إِن أَمَسَكُھما ِمن أََحٍد ِمن َبعِدِہ ۚ إِنه َ ُيمِسُك السه  |11:11|ا َغفوًرا َّللاه

 شکيکون روکے َّللا کے سوا، ب يںتو انہ يںاور اگر وہ ہٹ جائ يںکو کہ جنبش نہ کر ينَّللا روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زم يشکب

 |11:11|وہ علم بخشنے واال ہے، 

ِ َجھَد أَيٰمنِِھم لَئِن جاَءُهم َنذيٌر لََيكوُننه أَهدٰى ِمن إِحَدى األَُمِم ۖ َفلَّما جاَءُهم َنذيٌر ما  |11:11|زاَدُهم إاِّل ُنفوًرا  َوأَقَسموا بِاّلِله

تو وہ ضرور  ياڈر سنانے واال آ یان کے پاس کوئکوشش سے کہ اگر  یحد ک يںقسموں م یاپن یقسم کھائ یاور انہوں نے َّللا ک

نہ بڑها مگر نفرت  يںتو اس نے انہ ياال يفراہ پر ہوں گے پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے واال تشر يادہگروہ سے ز ینہ کس یکس

 |11:11|کرنا 

ُئ إاِّل بِأَه يِّ ِئ ۚ َوال َيحيُق الَمكُر السه يِّ ِ َتبدياًل ۖ َولَن َتِجَد استِكباًرا فِى األَرِض َوَمكَر السه ليَن ۚ َفلَن َتِجَد لُِسنهِت َّللاه لِِه ۚ َفَھل َينُظروَن إاِّل ُسنهَت األَوه

ِ َتحوياًل   |11:11|لُِسنهِت َّللاه

 يںم پر پڑتا ہے تو کا ہے کے انتظار یاپنے چلنے والے ہ( يبفر)اور برا داؤں اور برا داؤں  ينچنااونچا کھ يںم ينجان کو زم یاپن

کے جو اگلوں کا دستور ہوا تو تم ہرگز َّللا کے دستور کو بدلتا نہ پاؤ گے اور ہرگز َّللا کے قانون کو ٹلتا نہ پاؤ گے،  یمگر اس يںہ

|11:11| 



ًة ۚ َوما ك ٰمٰوِت َوال فِى أََولَم َيسيروا فِى األَرِض َفَينُظروا َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الهذيَن ِمن َقبلِِھم َوكانوا أََشده ِمنُھم قُوه ُ لُِيعِجَزہُ ِمن َشءٍء فِى السه اَن َّللاه

ُه كاَن َعليًما َقديًرا   |11:11|األَرِض ۚ إِنه

سخت تھے اور َّللا وہ  يںانجام ہوا اور وہ ان سے زور م يساان سے اگلوں کا ک يکھتےکہ د ياسفر نہ ک يںم ينانہوں نے زم يااور ک

 |11:11|وہ علم و قدرت واال ہے،  يشکب يں،م ينشئے آسمانوں اور نہ زم یجس کے قابو سے نکل سکے کوئ يںنہ

ى ۖ  ُرُهم إِلٰى أََجٍل ُمَسّمً ٍة َوٰلِكن ُيَؤخِّ ُ الّناَس بِما َكَسبوا ما َتَرَك َعلٰى َظھِرها ِمن دابه َ كاَن بِِعباِدِہ َبصيًرا َولَو ُيؤاِخُذ َّللاه َفإِذا جاَء أََجلُُھم َفإِنه َّللاه

|11:11| 

 يلڈه يںتک انہ يعادمقرر م يکا يکنچلنے واال نہ چھوڑتا ل یپر کوئ يٹھپ یک ينپر پکڑتا تو زم يےاور اگر َّللا لوگوں کو ان کے ک

 |11:11| يںہ يںنگاہ م یَّللا کے سب بندے اس ک يشکہے پھر جب ان کا وعدہ آئے گا تو ب يتاد

حيِم يس  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1| ںيسٰ 

 |11:1|َوالقُرءاِن الَحكيِم 

 |11:1|قسم،  یحکمت والے قرآن ک

 |11:1|إِنهَك لَِمَن الُمرَسليَن 

 |11:1|تم  يشکب

 |11:1|َعلٰى ِصٰرٍط ُمسَتقيٍم 

 |11:1|گئے ہو  يجےراہ پر بھ يدهیس

حيِم   |11:1|َتنزيَل الَعزيِز الره



 |11:1|عزت والے مہربان کا اتارا ہوا، 

 |11:1|لُِتنِذَر َقوًما ما أُنِذَر ءاباُؤُهم َفُھم ٰغفِلوَن 

 |11:1| يں،تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہ

 |11:1|لََقد َحقه الَقوُل َعلٰى أَكَثِرِهم َفُھم ال ُيؤِمنوَن 

 |11:1|گے  يںنہ الئ يمانہے تو وہ ا یاکثر پر بات ثابت ہوچک يںان م يشکب

 |11:2|إِّنا َجَعلنا فى أَعٰنقِِھم أَغٰلاًل َفِھَى إِلَى األَذقاِن َفھُم ُمقَمحوَن 

 |11:2|اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے  يہتو  يںتک ہ يوںکہ وہ ٹھوڑ يںہ يےطوق کرد يںگردنو ں م یہم نے ان ک

ا َوِمن َخلفِِھم َسدًّ   |11:2|ا َفأَغَشيٰنُھم َفھُم ال ُيبِصروَن َوَجَعلنا ِمن َبيِن أَيديِھم َسّدً

سوجھتا  يںکچھ نہ يںتو انہ يااوپر سے ڈهانک د يںاور انہ يوارد يکا يچھےاور ان کے پ یبناد يواراور ہم نے ان کے آگے د

|11:2| 

 |11:12|َوَسواٌء َعلَيِھم َءأَنَذرَتُھم أَم لَم ُتنِذرُهم ال ُيؤِمنوَن 

 |11:12| يں،النے کے نہ يماننہ ڈراؤ وہ ا ياڈرإؤ  يںنہسا ہے تم ا يکا يںاور انہ

حٰمَن بِالَغيِب ۖ َفَبشِّرہُ بَِمغفَِرٍة َوأَجٍر َكريٍم  كَر َوَخِشَى الره َبَع الذِّ  |11:11|إِنهما ُتنِذُر َمِن اته

 یکے ثواب ک ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت يکھےپر چلے اور رحمن سے بے د يحتکو ڈر سناتے ہو جو نص یتم تو اس

 |11:11|بشارت دو 

موا َوءاٰثَرُهم ۚ َوُكله َشءٍء أَحَصيٰنُه فى إِماٍم ُمبيٍن   |11:11|إِّنا َنحُن ُنحِى الَموتٰى َوَنكُتُب ما َقده



ہم  يزچھوڑ گئے اور ہر چ يچھےپ ياںاور جو نشان يجاجو انہوں نے آگے بھ يںگے اور ہم لکھ رہے ہ يںہم ُمردوں کو ِجالئ يشکب

 |11:11| يںکتاب م یبتانے وال يکہے ا ینے گن رکھ

 |11:11|َواضِرب لَھُم َمَثاًل أَصٰحَب الَقرَيِة إِذ جاَءَها الُمرَسلوَن 

 |11:11|آئے، ( رسول)جب ان کے پاس فرستادے  یکرو اس شہر والوں ک يانب ياںاور ان سے نشان

بوُهما َفَعزه   |11:11|زنا بِثالٍِث َفقالوا إِّنا إِلَيُكم ُمرَسلوَن إِذ أَرَسلنا إِلَيِھُم اثَنيِن َفَكذه

ہم  يشکاب ان سب نے کہا کہ ب ياسے زور د يسرےتو ہم نے ت ياپھر انہوں نے ان کو جھٹال يجےطرف دو بھ یجب ہم نے ان ک

 |11:11| يں،گئے ہ يجےطرف بھ یتمہار

حمٰ   |11:11|ُن ِمن َشءٍء إِن أَنُتم إاِّل َتكِذبوَن قالوا ما أَنُتم إاِّل َبَشٌر ِمثلُنا َوما أَنَزَل الره

 |11:11|اتارا تم نرے جھوٹے ہو،  يںاور رحمن نے کچھ نہ یآدم يسےمگر ہم ج يںبولے تم تو نہ

نا َيعلَُم إِّنا إِلَيُكم لَُمرَسلوَن   |11:11|قالوا َربُّ

 |11:11| ،يںگئے ہ يجےطرف بھ یضرور ہم تمہار يشکوہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ ب

 |11:11|َوما َعلَينا إاِله الَبٰلُغ الُمبيُن 

 |11:11| ينامگر صاف پہنچا د يںاور ہمارے ذمہ نہ

ُكم ِمّنا َعذاٌب أَليٌم  نه ُكم َولََيَمسه  |11:12|قالوا إِّنا َتَطيهرنا بُِكم ۖ لَئِن لَم َتنَتھوا لََنرُجَمنه

ہمارے ہاتھوں تم پر  يشکگے ب يںسنگسار کر يںاگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہ يشکب يںمنحوس سمجھتے ہ يںبولے ہم تمہ

 |11:12| ی،مار پڑے گ یدکھ ک

رُتم ۚ َبل أَنُتم َقوٌم ُمسِرفوَن   |11:12|قالوا ٰطئُِرُكم َمَعُكم ۚ أَئِن ُذكِّ



اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حد سے بڑهنے والے لوگ  يانحوست تو تمہارے ساتھ ہے ک یتمہار ياانہوں نے فرما

 |11:12|ہو 

بُِعوا الُمرَسليَن   |11:12|َوجاَء ِمن أَقَصا الَمديَنِة َرُجٌل َيسعٰى قاَل ٰيَقوِم اته

 |11:12|کرو،  يرویپ یہوؤں ک يجےبھ! قوم يریبوال، اے م يامرد دوڑتا آ يکاور شہر کے پرلے کنارے سے ا

بِعوا َمن ال َيسـَٔلُُكم أَجًرا َوُهم ُمھَتدوَن   |11:11|اته

 |11:11| يں،مانگتے اور وہ راہ پر ہ يںنہ( اجر) يگکرو جو تم سے کچھ ن يرویپ یک يسوںا

 |11:11|َوما لَِى ال أَعُبُد الهذى َفَطَرنى َوإِلَيِه ُترَجعوَن 

 |11:11|پلٹنا ہے،  يںطرف تمہ یک یاور اس ياک يداپنہ کروں جس نے مجھے  یبندگ یہے کہ اس ک يااور مجھے ک

حٰمُن بُِضرٍّ ال ُتغِن َعّنى َشٰفَعُتُھم َشيـًٔا َوال ُينقِذوِن  ِخُذ ِمن دونِِه ءالَِھًة إِن ُيِردِن الره  |11:11|َءأَته

کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے  يرےسفارش م یکچھ برا چاہے تو ان ک يراَّللا کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحٰمن م ياک

 |11:11| يں،بچاسک

 |11:11|إِّنى إًِذا لَفى َضٰلٍل ُمبيٍن 

 |11:11|ہو  يںم یگمراہ یکھل يںجب تو م يشکب

ُكم َفاسَمعوِن   |11:11|إِّنى ءاَمنُت بَِربِّ

 |11:11|سنو  يریتو م ياال يمانتمہارے رب پر ا يںمقرر م

َة ۖ قاَل يٰ   |11:11|لَيَت َقومى َيعلَموَن قيَل ادُخِل الَجنه



 |11:11| ی،قوم جانت يریطرح م یداخل ہو کہا کس يںکہ جنت م ياگ يااس سے فرما

 |11:11|بِما َغَفَر لى َرّبى َوَجَعلَنى ِمَن الُمكَرميَن 

 |11:11| ياک يںاور مجھے عزت والوں م یمغفرت ک يریرب نے م يرےم يسیج

ماِء َوما ُكّنا ُمنِزليَن ۞ َوما أَنَزلنا َعلٰى َقوِمِه مِ   |11:12|ن َبعِدِہ ِمن ُجنٍد ِمَن السه

 |11:12|لشکر اتارنا تھا،  یوہاں کوئ يںلشکر نہ اتارا اور نہ ہم یقوم پر آسمان سے کوئ یاور ہم نے اس کے بعد اس ک

 |11:12|إِن كاَنت إاِّل َصيَحًة ٰوِحَدًة َفإِذا ُهم ٰخِمدوَن 

 |11:12|وہ بجھ کر رہ گئے،  یجبھ یتھ يخچ یہ يکوہ تو بس ا

 |11:12|ٰيَحسَرًة َعلَى الِعباِد ۚ ما َيأتيِھم ِمن َرسوٍل إاِّل كانوا بِِه َيسَتھِزءوَن 

 |11:12| يں،کرتے ہ یرسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہ یکہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئ يااور کہا گ

ُھم إِلَيِھم ال َيرِجعوَن أَلَم َيَروا َكم أَهلَكنا   |11:11|َقبلَُھم ِمَن القُروِن أَنه

 |11:11| يںطرف پلٹنے والے نہ یکہ وہ اب ان ک يںہالک فرمائ يںسنگت یہم نے ان سے پہلے کتن يکھاانہوں نے نہ د ياک

 |11:11|َوإِن ُكلٌّ لَّما َجميٌع لََدينا ُمحَضروَن 

 |11:11|گے  يںحاضر الئے جائ سب کے سب ہمارے حضور يںہ یاور جتنے بھ

 |11:11|َوءاَيٌة لَھُُم األَرُض الَميَتُة أَحَييٰنھا َوأَخَرجنا ِمنھا َحّبًا َفِمنُه َيأُكلوَن 



 يں،سے کھاتے ہ يںاور پھر اس سے اناج نکاال تو اس م ياہے ہم نے اسے زندہ ک ينمردہ زم ینشان يکا يےاور ان کے ل

|11:11| 

رنا فيھا ِمَن الُعيوِن َوَجَعلنا فيھا  ٍت ِمن َنخيٍل َوأَعٰنٍب َوَفجه  |11:11|َجّنٰ

 |11:11|کچھ چشمے بہائے کہ،  يںباغ بنائے کھجوروں اور انگو روں کے اور ہم نے اس م يںاور ہم نے اس م

 |11:11|لَِيأُكلوا ِمن َثَمِرِہ َوما َعِملَتُه أَيديِھم ۖ أََفال َيشُكروَن 

 |11:11|گے  يںحق نہ مان ياتو ک يںان کے ہاتھ کے بنائے نہ يہاور  يںکھائسے  يںاس کے پھلوں م

 |11:11|ُسبٰحَن الهذى َخلََق األَزٰوَج ُكلهھا ِمّما ُتنبُِت األَرُض َوِمن أَنفُِسِھم َوِمّما ال َيعلَموَن 

 یسے جن ک يزوںہے اور خود ان سے اور ان چ یاگات ينزم يںسے جنہ يزوںہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چ یپاک

 |11:11| يںخبر نہ يںانہ

 |11:11|َوءاَيٌة لَھُُم الهيُل َنسلَُخ ِمنُه النهھاَر َفإِذا ُهم ُمظلِموَن 

 |11:11| يں،ہ يںم يروںوہ انده یجبھ يںہ يتےل ينچرات ہے ہم اس پر سے دن کھ ینشان يکا يےاور ان کے ل

 |11:12|سَتَقرٍّ لَھا ۚ ٰذلَِك َتقديُر الَعزيِز الَعليِم َوالشهمُس َتجرى لِمُ 

 |11:12|حکم ہے زبردست علم والے کا  يہ يےٹھہراؤ کے ل يکاور سورج چلتا ہے اپنے ا

رٰنُه َمناِزَل َحّتٰى عاَد َكالُعرجوِن الَقديِم   |11:12|َوالَقَمَر َقده

 |11:12|( یٹہن)ڈال  یپران یکھجور ک يسےج ياھر ہوگتک کہ پ يہاں يںمقرر ک يںہم نے منزل يےاور چاند کے ل

 |11:12|اَل الشهمُس َينَبغى لَھا أَن ُتدِرَك الَقَمَر َواَل الهيُل سابُِق النهھاِر ۚ َوُكلٌّ فى َفلٍَك َيسَبحوَن 



رہا ہے،  يرپ يںم يرےگھ يکا يک،پہنچتا کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ا يںسورج کو نہ

|11:12| 

َتُھم فِى الفُلِك الَمشحوِن  يه  |11:11|َوءاَيٌة لَھُم أَّنا َحَملنا ُذرِّ

 |11:11| ياسوار ک يںم یکشت یہم نے بھر يںم يٹھپ یان بزرگوں ک يںہے کہ انہ يہ ینشان يےاور ان کے ل

 |11:11|َوَخلَقنا لَُھم ِمن ِمثلِِه ما َيرَكبوَن 

 |11:11| يں،جن پر سوار ہوتے ہ يںبناد ياںکشت یہ يسیو يےاور ان کے ل

 |11:11|َوإِن َنَشأ ُنغِرقھُم َفال َصريَخ لَھُم َوال ُهم ُينَقذوَن 

 |11:11| يں،کو پہنچنے واال ہو اور نہ وہ بچائے جائ يادفر یان ک یتو نہ کوئ يںڈبود يںتو انہ يںاور ہم چاہ

 |11:11|إاِّل َرحَمًة ِمّنا َوَمٰتًعا إِلٰى حيٍن 

 |11:11| يناوقت تک برتنے د يکرحمت اور ا یطرف ک یمگر ہمار

 |11:11|َوإِذا قيَل لَھُُم اتهقوا ما َبيَن أَيديُكم َوما َخلَفُكم لََعلهُكم ُترَحموَن 

تم پر پر کہ  يدآنے واال ہے اس ام يچھےجاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پ يااور جب ان سے فرما

 |11:11| يں،ہ يتےل يرمہر ہو تو منہ پھ

ِھم إاِّل كانوا َعنھا ُمعِرضيَن   |11:11|َوما َتأتيِھم ِمن ءاَيٍة ِمن ءاٰيِت َربِّ

 |11:11| يں،ہ يرليتےہے تو اس سے منہ پھ یان کے پاس آت ینشان یسے کوئ يوںنشان یان کے رب ک یاور جب کبھ

ُ أَطَعَمُه إِن أَنُتم إاِّل فى َضلٰ َوإِذا قيَل لَھُم أَنفِقوا ِمّما  ُ قاَل الهذيَن َكَفروا لِلهذيَن ءاَمنوا أَُنطِعُم َمن لَو َيشاُء َّللاه  |11:11|ٍل ُمبيٍن َرَزَقُكُم َّللاه



ہم  ياکہ ک يںکہتے ہ يےخرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے ل يںراہ م یسے کچھ اس ک يںم يےجائے َّللا کے د يااور جب ان سے فرما

 |11:11| يں،م یگمراہ یمگر کھل يںتم تو نہ يتاجسے َّللا چاہتا تو کھالد يںاسے کھالئ

 |11:12|َوَيقولوَن َمتٰى ٰهَذا الَوعُد إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن 

 |11:12|وعدہ اگر تم سچے ہو  يہکب آئے گا  يںاور کہتے ہ

م  |11:12|وَن ما َينُظروَن إاِّل َصيَحًة ٰوِحَدًة َتأُخُذُهم َوُهم َيِخصِّ

 |11:12|پھنسے ہوں گے،  يںکے جھگڑے م ياجب وہ دن یآلے گ يںکہ انہ یک يخچ يکمگر ا يکھتےد يںراہ نہ

 |11:12|َفال َيسَتطيعوَن َتوِصَيًة َوال إِلٰى أَهلِِھم َيرِجعوَن 

 |11:12| يںگے اور نہ اپنے گھر پلٹ کرجائ يںکرسک يتتو نہ وص

ِھم َينِسلوَن َوُنفَِخ فِى الّصوِر َفإِذا   |11:11|ُهم ِمَن األَجداِث إِلٰى َربِّ

 |11:11|گے،  يںطرف دوڑتے چل یوہ قبروں سے اپنے رب ک یاور پھونکا جائے گا صور جبھ

حٰمُن َوَصَدَق الُمرَسلوَن   |11:11|قالوا ٰيَويلَنا َمن َبَعَثنا ِمن َمرَقِدنا   ۗ ٰهذا ما َوَعَد الره

تھا اور رسولوں نے حق  ياہے وہ جس کا رحٰمن نے وعدہ د يہ ياسوتے سے جگاد يںکس نے ہم یخراب یگے ہائے ہمار يںکہ

 |11:11| يافرما

 |11:11|إِن كاَنت إاِّل َصيَحًة ٰوِحَدًة َفإِذا ُهم َجميٌع لََدينا ُمحَضروَن 

 |11:11|گے  يںوہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہوجائ یچنگھاڑ جبھ يکمگر ا یوہ تو نہ ہوگ

 |11:11|الَيوَم ال ُتظلَُم َنفٌس َشيـًٔا َوال ُتجَزوَن إاِّل ما ُكنُتم َتعَملوَن فَ 



 |11:11|کا،  يےبدال نہ ملے گا اپنے ک يںجان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہ یتو آج کس

ِة الَيوَم فى ُشُغٍل ٰفِكھوَن   |11:11|إِنه أَصٰحَب الَجنه

 |11:11| يںکرتے ہ نيچ يںجنت والے آج دل کے بہالووں م يشکب

ِكـٔوَن   |11:11|ُهم َوأَزٰوُجُھم فى ِظٰلٍل َعلَى األَرائِِك ُمته

 |11:11|لگائے،  يہتختوں پر تک يں،ہ يںم يوںسا يبياںب یوہ اور ان ک

عوَن   |11:11|لَُھم فيھا ٰفِكَھٌة َولَُھم ما َيده

 |11:11| يں،جو مانگ يںہے اس م يےہے اور ان کے ل يوہم يںاس م يےان کے ل

 |11:12|َسٰلٌم َقواًل ِمن َربٍّ َرحيٍم 

 |11:12|ہوا  ياان پر سالم ہوگا، مہربان رب کا فرما

َھا الُمجِرموَن   |11:12|َوامٰتُزوا الَيوَم أَيُّ

 |11:12|! اور آج الگ پھٹ جاؤ، اے مجرمو

يٰطَن ۖ إِنه   |11:12|ُه لَُكم َعُدوٌّ ُمبيٌن ۞ أَلَم أَعَھد إِلَيُكم ٰيَبنى ءاَدَم أَن ال َتعُبُدوا الشه

 |11:12|وہ تمہارا کھال دشمن ہے،  يشککو نہ پوجنا ب يطانتھا کہ ش يانے تم سے عہد نہ ل يںم يااے اوالد آدم ک

 |11:11|َوأَِن اعُبدونى ۚ ٰهذا ِصٰرٌط ُمسَتقيٌم 

 |11:11|راہ ہے،  يدهیس يہکرنا  یبندگ يریاور م



 |11:11|ِجباِّلً َكثيًرا ۖ أََفلَم َتكونوا َتعقِلوَن َولََقد أََضله ِمنُكم 

 |11:11| یعقل نہ تھ يںتمہ ياتو ک يا،خلقت کو بہکاد یسے بہت س يںاس نے تم م يشکاور ب

ُم الهتى ُكنُتم توَعدوَن   |11:11|ٰهِذِہ َجَھنه

 |11:11|ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا،  يہ

 |11:11|كفُروَن اصلَوَها الَيوَم بِما ُكنُتم تَ 

 |11:11|جاؤ بدلہ اپنے کفر کا،  يںم یآج اس

 |11:11|الَيوَم َنختُِم َعلٰى أَفٰوِهِھم َوُتَكلُِّمنا أَيديِھم َوَتشَھُد أَرُجلُُھم بِما كانوا َيكِسبوَن 

گے  يںد یگواہ یگے اور ان پاؤں ان کے کئے ک يںگے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کر يںآج ہم ان کے مونھوں پر مہر کرد

|11:11| 

ٰرَط َفأَّنٰى ُيبِصروَن   |11:11|َولَو َنشاُء لََطَمسنا َعلٰى أَعُينِِھم َفاسَتَبقُوا الصِّ

 |11:11|کچھ نہ سوجھتا  يںطرف جاتے تو انہ یپھر لپک کر رستہ ک يتےمٹاد يںآنکھ یاور اگر ہم چاہتے تو ان ک

ا َوال َيرِجعوَن َولَو َنشاُء لََمَسخٰنُھم َعلٰى َمكاَنتِِھم   |11:11|َفَما اسَتٰطعوا ُمِضّيً

 |11:11|لوٹتے  يچھےنہ آگے بڑه سکتے نہ پ يتےبدل د يںصورت یان ک يٹھےاور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر ب

سُه فِى الَخلِق ۖ أََفال َيعقِلوَن  رہُ ُنَنكِّ  |11:12|َوَمن ُنَعمِّ

 |11:12| يںسمجھے نہ ياتو ک يريںٹا پھال يںم يدائشاسے پ يںعمر کا کر یاور جسے ہم بڑ



 |11:12|َوما َعلهمٰنُه الشِّعَر َوما َينَبغى لَُه ۚ إِن ُهَو إاِّل ِذكٌر َوقُرءاٌن ُمبيٌن 

 |11:12|اور روشن قرآن  يحتمگر نص يںشان کے الئق ہے، وہ تو نہ یاور نہ وہ ان ک يااور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھا

ا َوَيِحقه الَقوُل َعلَى الٰكفِريَن لُِينِذَر َمن كاَن   |11:12|َحّيً

 |11:12|کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہوجائے 

 |11:11|أََولَم َيَروا أَّنا َخلَقنا لَھُم ِمّما َعِملَت أَيدينا أَنٰعًما َفُھم لَھا ٰملِكوَن 

 |11:11| يں،ان کے مالک ہ يہتو  يےک يداپ يےائے ہوئے چوپائے ان کے لکہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بن يکھاانہوں نے نہ د يااور ک

 |11:11|َوَذلهلٰنھا لَُھم َفِمنھا َركوُبُھم َوِمنھا َيأُكلوَن 

 |11:11| يں،کو کھاتے ہ یاور کس يںپر سوار ہوتے ہ یتو کس يانرم کرد يےان کے ل يںاور انہ

 |11:11|َيشُكروَن َولَُھم فيھا َمٰنفُِع َوَمشاِرُب ۖ أََفال 

 |11:11|گے  يںشکر نہ کر ياتو ک يںہ يزيںچ یک ينےطرح کے نفع اور پ یکئ يںان م يےاور ان کے ل

ِ ءالَِھًة لََعلهُھم ُينَصروَن  َخذوا ِمن دوِن َّللاه  |11:11|َواته

 |11:11|مدد ہو  یان ک يدکہ شا يےاور انہوں نے َّللا کے سوا اور خدا ٹھہرال

 |11:11|َن َنصَرُهم َوُهم لَھُم ُجنٌد ُمحَضروَن ال َيسَتطيعو

 |11:11|گے  يںکرسکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئ يںمدد نہ یوہ ان ک

 |11:11|َفال َيحُزنَك َقولُھُم ۘ إِّنا َنعلَُم ما ُيِسّروَن َوما ُيعلِنوَن 



 |11:11| يںاور ظاہر کرتے ہ يںجو وہ چھپاتے ہ يںہم جانتے ہ يشکبات کا غم نہ کرو ب یتو تم ان ک

 |11:11|أََولَم َيَر اإلِنٰسُن أَّنا َخلَقٰنُه ِمن ُنطَفٍة َفإِذا ُهَو َخصيٌم ُمبيٌن 

 |11:11|جھگڑالو ہے  يحوہ صر یجبھ يابوند سے بنا یک یکہ ہم نے اسے پان يکھانے نہ د یآدم يااور ک

 |11:12|َخلَقُه ۖ قاَل َمن ُيحِى الِعٰظَم َوِهَى َرميٌم َوَضَرَب لَنا َمَثاًل َوَنِسَى 

 يں،کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئ يوںکون ہے کہ ہڈ يسابوال ا يابھول گ يدائشپ یکہاوت کہتا ہے اور اپن يےاور ہمارے ل

|11:12| 

ٍة ۖ َوُهَو بُِكلِّ َخلٍق َعليٌم  َل َمره  |11:12|قُل ُيحييَھا الهذى أَنَشأَها أَوه

 |11:12|کا علم ہے  يدائشاور اسے ہر پ يا،بنا يںبار انہ یتم فرماؤ وہ زندہ کرے گا جس نے پہل

َجِر األَخَضِر ناًرا َفإِذا أَنُتم ِمنُه توقِدوَن   |11:22|الهذى َجَعَل لَُكم ِمَن الشه

 |11:22|تم اس سے سلگاتے ہو  یجبھ یک يداا ٓ گ پ يںم يڑہرے پ يےجس نے تمہارے ل

ُق الَعليُم أَ  ٰمٰوِت َواألَرَض بِٰقِدٍر َعلٰى أَن َيخلَُق ِمثلَُھم ۚ َبلٰى َوُهَو الَخلّٰ  |11:21|َولَيَس الهذى َخلََق السه

کرنے واال سب کچھ جانتا،  يدابڑا پ یاور وہ يںنہ يوںبناسکتا ک يںاور نہ يسےبنائے ان ج ينوہ جس نے آسمان اور زم يااور ک

|11:21| 

 |11:21|ُرہُ إِذا أَراَد َشيـًٔا أَن َيقوَل لَُه ُكن َفَيكوُن إِنهما أَم

 |11:21|ہے،  یکو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا وہ فوراً ہوجات يزچ یہے کہ جب کس يہیاس کا کام تو 

 |11:21|َفُسبٰحَن الهذى بَِيِدِہ َملَكوُت ُكلِّ َشءٍء َوإِلَيِه ُترَجعوَن 



 |11:21|جاؤ گے  يرےطرف پھ یک یکا قبضہ ہے، اور اس يزہر چہے، اسے جس کے ہاتھ  یتو پاک

ِت َصفًّا  فّٰ حيِم َوالّصٰ حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1| يںکہ باقاعدہ صف بانده یقسم ان ک

ِجٰرِت َزجًرا   |11:1|َفالّزٰ

 |11:1| يںکہ جھڑک کر چالئ یپھر ان ک

لِٰيِت ِذكًرا   |11:1|َفالّتٰ

 |11:1| يں،کہ قرآن پڑه ی،جماعتوں کپھر ان 

 |11:1|إِنه إِٰلَھُكم لَٰوِحٌد 

 |11:1|ہے،  يکتمہارا معبود ضرور ا يشکب

ٰمٰوِت َواألَرِض َوما َبيَنُھما َوَربُّ الَمٰشِرِق   |11:1|َربُّ السه

 |11:1|ہے اور مالک مشرقوں کا  يانکا اور جو کچھ ان کے درم ينمالک آسمانوں اور زم

نيا بِزيَنٍة الَكواِكِب  إِّنا ماَء الدُّ ا السه نه  |11:1|َزيه

 |11:1| يا،کے آسمان کو تاروں کے سنگھار سے آراستہ ک يچےہم نے ن يشکاور ب

 |11:1|َوِحفًظا ِمن ُكلِّ َشيٰطٍن ماِرٍد 

 |11:1|سرکش سے  يطاناور نگاہ رکھنے کو ہر ش



عوَن إِلَى الَمََلِ األَعلٰى  مه  |11:2|َوُيقَذفوَن ِمن ُكلِّ جانٍِب ال َيسه

 |11:2|ہے  یہوت ينکلگاسکتے اور ان پر ہر طرف سے مار پھ يںطرف کان نہ یعالم باال ک

 |11:2|ُدحوًرا ۖ َولَُھم َعذاٌب واِصٌب 

 |11:2|کا عذاب،  يشہہم يےبھگانے کو اور ان کے ل يںانہ

 |11:12|ٌب إاِّل َمن َخِطَف الَخطَفَة َفأَتَبَعُه ِشھاٌب ثاقِ 

 |11:12|لگا،  يچھےآده بار اُچک لے چال تو روشن انگار اس کے پ يکمگر جو ا

 |11:11|َفاسَتفتِِھم أَُهم أََشدُّ َخلًقا أَم َمن َخلَقنا ۚ إِّنا َخلَقٰنُھم ِمن طيٍن الِزٍب 

ہم نے ان کو  يشکب یک يرہاور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغ یہمار يامضبوط ہے  يادہز يدائشپ یان ک ياتو ان سے پوچھو ک

 |11:11| ياسے بنا یمٹ یچپکت

 |11:11|َبل َعِجبَت َوَيسَخروَن 

 |11:11| يںکرتے ہ یاور وہ ہنس يااچنبھا آ يںبلکہ تمہ

 |11:11|َوإِذا ُذكِّروا ال َيذُكروَن 

 |11:11|سمجھتے،  يںاور سمجھائے نہ

 |11:11|َيسَتسِخروَن  َوإِذا َرأَوا ءاَيةً 

 |11:11| يں،ٹھٹھا کرتے ہ يںہ يکھتےد ینشان یاور جب کوئ



 |11:11|َوقالوا إِن ٰهذا إاِّل ِسحٌر ُمبيٌن 

 |11:11|مگر کھال جادو،  يںتو نہ يہ يںاور کہتے ہ

 |11:11|أَِءذا ِمتنا َوُكّنا ُتراًبا َوِعٰظًما أَِءّنا لََمبعوثوَن 

 |11:11|گے،  يںہم ضرور اٹھائے جائ ياگے ک يںہوجائ ياںہڈ اور یجب ہم مر کر مٹ ياک

لوَن   |11:11|أََوءاباُؤَنا األَوه

 |11:11| یہمارے اگلے باپ دادا بھ يااور ک

 |11:12|قُل َنَعم َوأَنُتم ٰدِخروَن 

 |11:12|ہو کے،  يلکہ ذل يوںتم فرماؤ ہاں 

 |11:12|َينُظروَن َفإِنهما ِهَى َزجَرةٌ ٰوِحَدةٌ َفإِذا ُهم 

 |11:12|گے،  يںلگ يکھنےوہ د یجھڑک ہے جبھ یہ يکتو وہ تو ا

 |11:12|َوقالوا ٰيَويلَنا ٰهذا َيوُم الّديِن 

 |11:12|انصاف کا دن ہے  يہان سے کہا جائے گا  یخراب یگے ہائے ہمار يںاور کہ

بوَن   |11:11|ٰهذا َيوُم الَفصِل الهذى ُكنُتم بِِه ُتَكذِّ

 |11:11|کا دن جسے تم جھٹالتے تھے  يصلےہے وہ ف يہ

 |11:11|۞ احُشُروا الهذيَن َظلَموا َوأَزٰوَجُھم َوما كانوا َيعُبدوَن 



 |11:11|ہانکو ظالموں اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ وہ پوجتے تھے، 

ِ َفاهدوُهم إِلٰى ِصٰرِط الَجحيِم   |11:11|ِمن دوِن َّللاه

 |11:11|طرف،  یکو ہانکو راِہ دوزخ ک َّللا کے سوا، ان سب

ُھم َمسـٔولوَن   |11:11|َوقِفوُهم ۖ إِنه

 |11:11|ٹھہراؤ ان سے پوچھنا ہے  يںاور انہ

 |11:11|ما لَُكم ال َتناَصروَن 

 |11:11|کرتے  يںنہ يوںمدد ک یدوسرے ک يکہوا ا ياک يںتمہ

 |11:11|َبل ُهُم الَيوَم ُمسَتسلِموَن 

 |11:11| يںڈالے ہبلکہ وہ آج گردن 

 |11:11|َوأَقَبَل َبعُضُھم َعلٰى َبعٍض َيَتساَءلوَن 

 |11:11|پوچھتے ہوئے،  يںآپس م ياطرف منہ ک ینے دوسرے ک يکا يںاور ان م

ُكم ُكنُتم َتأتوَننا َعِن الَيميِن   |11:12|قالوا إِنه

 |11:12|طرف سے بہکانے آتے تھے  یبولے تم ہمارے دہن

 |11:12|َتكونوا ُمؤِمنيَن قالوا َبل لَم 

 |11:12|نہ رکھتے تھے  يمانا یگے تم خود ہ يںجواب د



 |11:12|َوما كاَن لَنا َعلَيُكم ِمن ُسلٰطٍن ۖ َبل ُكنُتم َقوًما ٰطغيَن 

 |11:12|اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے، 

نا ۖ إِّنا لَذائِقونَ   |11:11| َفَحقه َعلَينا َقوُل َربِّ

 |11:11|ضرور چکھنا ہے  يںبات ہم یہم پر ہمارے رب ک یتو ثابت ہوگئ

 |11:11|َفأَغَويٰنُكم إِّنا ُكّنا ٰغويَن 

 |11:11|کہ ہم خود گمراہ تھے،  ياگمراہ ک يںتو ہم نے تمہ

ُھم َيوَمئٍِذ فِى الَعذاِب ُمشَتِركوَن   |11:11|َفإِنه

 |11:11| يںہ يکشر يںتو اس دن وہ سب کے سب عذاب م

 |11:11|إِّنا َكٰذلَِك َنفَعُل بِالُمجِرميَن 

 |11:11| يں،کرتے ہ یہ يسامجرموں کے ساتھ ہم ا

ُ َيسَتكبِروَن  ُھم كانوا إِذا قيَل لَھُم ال إِٰلَه إاِله َّللاه  |11:11|إِنه

 |11:11|تھے ( تکبر کرتے) ينچتےکھ یتو اونچ يںنہ یبندگ یک یجب ان سے کہا جاتا تھا کہ َّللا کے سوا کس يشکب

 |11:11|َوَيقولوَن أَئِّنا لَتاِركوا ءالَِھتِنا لِشاِعٍر َمجنوٍن 

 |11:11|شاعر کے کہنے سے  يوانہد يکا يںہم اپنے خداؤں کو چھوڑد يااور کہتے تھے ک

َق الُمرَسليَن   |11:11|َبل جاَء بِالَحقِّ َوَصده



 |11:11| یفرمائ يقتصد یوں کاور انہوں نے رسول يںبلکہ وہ تو حق الئے ہ

ُكم لَذائِقُوا الَعذاِب األَليِم   |11:12|إِنه

 |11:12|ہے،  یمار چکھن یضرور دکھ ک يںتمہ يشکب

 |11:12|َوما ُتجَزوَن إاِّل ما ُكنُتم َتعَملوَن 

 |11:12|کا  يےبدلہ نہ ملے گا مگر اپنے ک يںتو تمہ

ِ الُمخلَصيَن   |11:12|إاِّل ِعباَد َّللاه

 |11:12| يںگر جو َّللا کے ُچنے ہوئے بندے ہم

 |11:11|أُوٰلئَِك لَُھم ِرزٌق َمعلوٌم 

 |11:11| يں،ہ يںہے جو ہمارے علم م یوہ روز يےان کے ل

 |11:11|َفٰوِكُه ۖ َوُهم ُمكَرموَن 

 |11:11| ی،عزت ہوگ یاور ان ک يوےم

ِت النهعيِم   |11:11|فى َجّنٰ

 |11:11| يں،کے باغوں م ينچ

 |11:11|ٰى ُسُرٍر ُمَتٰقبِليَن َعل

 |11:11|تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے 



 |11:11|ُيطاُف َعلَيِھم بَِكأٍس ِمن َمعيٍن 

 |11:11|شراب کے جام کا  یان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہت

ِربيَن  ٍة لِلّشٰ  |11:11|َبيضاَء لَذه

 |11:11|لذت  يےوالوں کے ل ينےرنگ پ يدسف

 |11:11|َوال ُهم َعنھا ُينَزفوَن  ال فيھا َغولٌ 

 |11:11|خمار ہے اور نہ اس سے ان کا َسر پِھرے  يںنہ اس م

رِف عيٌن   |11:12|َوِعنَدُهم ٰقِصٰرُت الطه

 |11:12| یگ يکھيںطرف آنکھ اٹھا کر نہ د یجو شوہروں کے سوا دوسر يںاور ان کے پاس ہ

ُھنه َبيٌض َمكنوٌن   |11:12|َكأَنه

 |11:12|رکھے ہوئے  يدہپوش يںوہ انڈے ہ ياگو ياںآنکھوں وال یبڑ

 |11:12|َفأَقَبَل َبعُضُھم َعلٰى َبعٍض َيَتساَءلوَن 

 |11:12|پوچھتے ہوئے  ياطرف منہ ک ینے دوسرے ک يکا يںتو ان م

 |11:11|قاَل قائٌِل ِمنُھم إِّنى كاَن لى َقريٌن 

 |11:11|تھا  ينہمنش يکا يراسے کہنے واال بوال م يںان م

قيَن   |11:11|َيقوُل أَِءنهَك لَِمَن الُمَصدِّ



 |11:11|تم اسے سچ مانتے ہو  يامجھ سے کہا کرتا ک

 |11:11|أَِءذا ِمتنا َوُكّنا ُتراًبا َوِعٰظًما أَِءّنا لََمدينوَن 

 |11:11| یجائے گ یجزا سزا د يںہم ياگے تو ک يںہوجائ ياںاور ہڈ یجب ہم مر کر مٹ ياک

لِعوَن قاَل   |11:11|َهل أَنُتم ُمطه

 |11:11|گے  يکھوتم جھانک کر د ياکہا ک

لََع َفَرءاہُ فى َسواِء الَجحيِم   |11:11|َفاطه

 |11:11| يکھاد يںآگ م یبھڑکت يچپھر جھانکا تو اسے ب

ِ إِن ِكدَت لَُترديِن   |11:11|قاَل َتاّلِله

 |11:11|تھا کہ تو مجھے ہالک کردے  يبقسم قر یکہا خدا ک

 |11:11|َولَوال نِعَمُة َرّبى لَُكنُت ِمَن الُمحَضريَن 

 |11:11|جاتا  ياپکڑ کر حاضر ک یبھ يںرب فضل نہ کرے تو ضرور م يرااور م

تيَن   |11:12|أََفما َنحُن بَِميِّ

 |11:12| يں،مرنا نہ يںہم ياتو ک

بيَن   |11:12|إاِّل َموَتَتَنا األولٰى َوما َنحُن بُِمَعذه

 |11:12|موت اور ہم پر عذاب نہ ہوگا  یپہل یارمگر ہم



 |11:12|إِنه ٰهذا لَُھَو الَفوُز الَعظيُم 

 |11:12|ہے،  يابیکام یبڑ يہی يشکب

 |11:11|لِِمثِل ٰهذا َفلَيعَمِل الٰعِملوَن 

 |11:11| يے،کو کام کرنا چاہ يوںکام يےبات کے ل یہ يسیا

قّوِم أَٰذلَِك َخيٌر ُنُزاًل أَم َشَجَرةُ   |11:11|الزه

 |11:11| يڑتھوہڑ کا پ يا یبھل یمہمان يہتو 

لِميَن 
ٰ
 |11:11|إِّنا َجَعلٰنھا فِتَنًة لِلّظ

 |11:11|ہے  ياجانچ ک یہم نے اسے ظالموں ک يشکب

 |11:11|إِنهھا َشَجَرةٌ َتخُرُج فى أَصِل الَجحيِم 

 |11:11|نکلتا ہے  يںجڑ م یہے کہ جہنم ک يڑپ يکوہ ا يشکب

ُه ُرءوُس الشهٰيطيِن   |11:11|َطلُعھا َكأَنه

 |11:11|کے سر  يووںد يسےاس کا شگوفہ ج

ُھم َلءاِكلوَن ِمنھا َفمالِـٔوَن ِمنَھا الُبطوَن   |11:11|َفإِنه

 |11:11|گے،  يںبھر يٹگے پھر اس سے پ يںسے کھائ يںوہ اس م يشکپھر ب

 |11:11|ُثمه إِنه لَُھم َعلَيھا لََشوًبا ِمن َحميٍم 



 |11:11|ہے ( مالوٹ) یملون یک یاس پر کھولتے پان يےان کے ل يشکپھر ب

 |11:12|ُثمه إِنه َمرِجَعُھم إَلِلَى الَجحيِم 

 |11:12|طرف ہے  یآگ ک یبازگشت ضرور بھڑکت یپھر ان ک

ُھم أَلَفوا ءاباَءُهم ضالّيَن   |11:12|إِنه

 |11:12|انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے،  يشکب

 |11:12|َفُھم َعلٰى ءاٰثِرِهم ُيھَرعوَن 

 |11:12| يںکے نشان قدم پر دوڑے جاتے ہ يںتو وہ انہ

ليَن   |11:11|َولََقد َضله َقبلَُھم أَكَثُر األَوه

 |11:11|ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے  يشکاور ب

 |11:11|م ُمنِذريَن َولََقد أَرَسلنا فيھِ 

 |11:11| يجےڈر سنانے والے بھ يںہم نے ان م يشکاور ب

 |11:11|َفانُظر َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الُمنَذريَن 

 |11:11|انجام ہوا  يساکا ک يوںڈرائے گ يکھوتو د

ِ الُمخلَصيَن   |11:11|إاِّل ِعباَد َّللاه

 |11:11|مگر َّللا کے ُچنے ہوئے بندے 



 |11:11|نوٌح َفلَنِعَم الُمجيبوَن َولََقد نادٰىنا 

 |11:11|اچھے قبول فرمانے والے  یہ يانوح نے پکارا تو ہم ک يںہم يشکاور ب

يٰنُه َوأَهلَُه ِمَن الَكرِب الَعظيِم   |11:11|َوَنجه

 |11:11| ی،سے نجات د يفتکل یاور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑ

َتُه ُهُم  يه  |11:11|الباقيَن َوَجَعلنا ُذرِّ

 |11:11| یرکھ یاوالد باق یک یاور ہم نے اس

 |11:12|َوَتَركنا َعلَيِه فِى الءاِخريَن 

 |11:12| یرکھ یباق يفتعر یاس ک يںاور ہم نے پچھلوں م

 |11:12|َسٰلٌم َعلٰى نوٍح فِى الٰعلَميَن 

 |11:12| يںنوح پر سالم ہو جہاں والوں م

 |11:22|الُمحِسنيَن إِّنا َكٰذلَِك َنجِزى 

 |11:22|کو،  يکوںن يںہ يتےصلہ د یہ يساہم ا يشکب

ُه ِمن ِعباِدَنا الُمؤِمنيَن   |11:21|إِنه

 |11:21|ہے،  يںبندوں م يماندرجہ کے کامل اال یٰ وہ ہمارے اعل يشکب

 |11:21|ُثمه أَغَرقَنا الءاَخريَن 



 |11:21| ياپھر ہم نے دوسروں کو ڈبو د

 |11:21|شيَعتِِه إَلِبٰرهيَم  ۞ َوإِنه ِمن

 |11:21|ہے  يمکے گروہ سے ابراہ یاس يشکاور ب

ُه بَِقلٍب َسليٍم   |11:21|إِذ جاَء َربه

 |11:21|سے سالمت دل لے کر  يرجبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غ

 |11:21|إِذ قاَل أِلَبيِه َوَقوِمِه ماذا َتعُبدوَن 

 |11:21|پوجتے ہو،  ياتم ک يافرما قوم سے یجب اس نے اپنے باپ اور اپن

ِ ُتريدوَن   |11:21|أَئِفًكا ءالَِھًة دوَن َّللاه

 |11:21|بہتان سے َّللا کے سوا اور خدا چاہتے ہو،  ياک

ُكم بَِربِّ الٰعلَميَن   |11:21|َفما َظنُّ

 |11:21|پر  ينگمان سے رب العالم ياتو تمہارا ک

 |11:22|َفَنَظَر َنظَرًة فِى النُّجوِم 

 |11:22| يکھانگاہ ستاروں کو د يکپھر اس نے ا

 |11:22|َفقاَل إِّنى َسقيٌم 

 |11:22|ہونے واال ہوں  يمارب يںپھر کہا م



 |11:22|َفَتَولهوا َعنُه ُمدبِريَن 

 |11:22|دے کر پھر گئے  يٹھتو وہ اس پر پ

 |11:21|َفراَغ إِلٰى ءالَِھتِِھم َفقاَل أاَل َتأُكلوَن 

 |11:21|کھاتے  يںتم نہ ياطرف چھپ کر چال تو کہا ک یخداؤں کپھر ان کے 

 |11:21|ما لَُكم ال َتنِطقوَن 

 |11:21|بولتے  يںہوا کہ نہ ياک يںتمہ

 |11:21|َفراَغ َعلَيِھم َضرًبا بِالَيميِن 

 |11:21|دہنے ہاتھ سے مارنے لگا  يںنظر بچا کر انہ یتو لوگوں ک

 |11:21|َفأَقَبلوا إِلَيِه َيِزفّوَن 

 |11:21|کرتے آئے  یطرف جلد یتو کافر اس ک

 |11:21|قاَل أََتعُبدوَن ما َتنِحتوَن 

 |11:21|اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوجتے ہو،  ياک يافرما

ُ َخلََقُكم َوما َتعَملوَن   |11:21|َوَّللاه

 |11:21|اور تمہارے اعمال کو  ياک يداپ يںاور َّللا نے تمہ

 |11:21|ًنا َفأَلقوہُ فِى الَجحيِم قالُوا ابنوا لَُه ُبنيٰ 



 |11:21|ڈال دو،  يںآگ م یعمارت چنو پھر اسے بھڑکت يکا يےبولے اس کے ل

 |11:22|َفأَرادوا بِِه َكيًدا َفَجَعلٰنُھُم األَسَفليَن 

 |11:22| يادکھا يچان يںچاہا ہم نے انہ( کرنا يبفر)تو انہوں نے اس پر داؤں چلنا 

 |11:22|إِلٰى َرّبى َسَيھديِن َوقاَل إِّنى ذاِهٌب 

 |11:22|طرف جانے واال ہوں اب وہ مجھے راہ دے گا  یاپنے رب ک يںاور کہا م

لِحيَن   |11:122|َربِّ َهب لى ِمَن الّصٰ

 |11:122|مجھے الئق اوالد دے،  یاٰلہ

 |11:121|َفَبشهرٰنُه بُِغٰلٍم َحليٍم 

 |11:121| ی،کعقل مند لڑکے  يکا یسنائ یتو ہم نے اسے خوشخبر

عَى قاَل ٰيُبَنىه إِّنى أَرٰى فِى الَمناِم أَّنى أَذَبُحَك َفانُظر ماذا َترٰى ۚ قاَل ٰيأََبِت افعَ  بِريَن َفلَّما َبلََغ َمَعُه السه
ُ ِمَن الّصٰ ل ما ُتؤَمُر ۖ َسَتِجُدنى إِن شاَء َّللاه

|11:121| 

 يریت يکھتجھے ذبح کرتا ہوں اب تو د يںم يکھانے خواب د يںم يٹےب رےيکہا اے م ياپھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہوگ

 يںہے کہ آپ مجھے صابر پائ يبجس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہتا تو قر يئےج یباپ ک يرےرائے ہے کہا اے م ياک

 |11:121|گے، 

 |11:121|َفلَّما أَسلَما َوَتلهُه لِلَجبيِن 

 |11:121|اس وقت کا حال نہ پوچھ  ياکو ماتھے کے بل لٹا يٹےاور باپ نے ب یحکم پر گردن رکھ تو جب ان دونوں نے ہمارے

 |11:121|َوٰنَديٰنُه أَن ٰيإِبٰرهيُم 



 |11:121| يم،کہ اے ابراہ یفرمائ یاور ہم نے اسے ندائ

ءيا ۚ إِّنا َكٰذلَِك َنجِزى الُمحِسنيَن  قَت الرُّ  |11:121|َقد َصده

 |11:121|کو،  يکوںن يںہ يتےصلہ د یہ يساہم ا ياتو نے خواب سچ کردکھا يشکب

 |11:121|إِنه ٰهذا لَُھَو الَبٰلُؤ۟ا الُمبيُن 

 |11:121| ی،روشن جانچ تھ يہ يشکب

 |11:121|َوَفَديٰنُه بِِذبٍح َعظيٍم 

 |11:121| يادے کر اسے بچال يںم يہاس کے فد يحہبڑا ذب يکاور ہم نے ا

 |11:122|َعلَيِه فِى الءاِخريَن  َوَتَركنا

 |11:122| ی،رکھ یباق يفتعر یاس ک يںاور ہم نے پچھلوں م

 |11:122|َسٰلٌم َعلٰى إِبٰرهيَم 

 |11:122|پر  يمسالم ہو ابراہ

 |11:112|َكٰذلَِك َنجِزى الُمحِسنيَن 

 |11:112|کو،  يکوںن يںہ يتےصلہ د یہ يساہم ا

ُه ِمن ِعباِدَنا الُمؤِمن  |11:111|يَن إِنه

 |11:111| يں،ہ يںبندوں م يماندرجہ کے کامل اال یٰ وہ ہمارے اعل يشکب



لِحيَن  ا ِمَن الّصٰ  |11:111|َوَبشهرٰنُه بِإِسٰحَق َنبِّيً

 |11:111| يںہمارے قرِب خاص کے سزاواروں م یبتانے واال نب يںخبر یک يبکہ غ یاسحاق ک ید یاور ہم نے اسے خوشخبر

يهتِِھما ُمحِسٌن َوظالٌِم لَِنفِسِه ُمبيٌن َوٰبَركنا   |11:111|َعلَيِه َوَعلٰى إِسٰحَق ۚ َوِمن ُذرِّ

ظلم  يحجان پر صر یاپن یاچھا کام کرنے واال اور کوئ یکوئ يںاوالد م یاس پر اور اسحاق پر اور ان ک یاور ہم نے برکت اتار

 |11:111|کرنے واال 

 |11:111|وَن َولََقد َمَنّنا َعلٰى موسٰى َوٰهر

 |11:111| يااور ہارون پر احسان فرما یٰ ہم نے موس يشکاور ب

يٰنُھما َوَقوَمُھما ِمَن الَكرِب الَعظيِم   |11:111|َوَنجه

 |11:111| یسے نجات بخش یسخت یقوم کو بڑ یاور ان ک يںاور انہ

 |11:111|َوَنَصرٰنُھم َفكانوا ُهُم الٰغلِبيَن 

 |11:111|غالب ہوئے  یتو وہ یہم نے مدد فرمائ یاور ان ک

 |11:111|َوءاَتيٰنُھَما الِكٰتَب الُمسَتبيَن 

 |11:111| یاور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائ

ٰرَط الُمسَتقيَم   |11:112|َوَهَديٰنُھَما الصِّ

 |11:112| ی،راہ دکھائ يدهیاور ان کو س



 |11:112|َوَتَركنا َعلَيِھما فِى الءاِخريَن 

 |11:112| ی،رکھ یباق يفتعر یان ک يںپچھلوں ماور 

 |11:112|َسٰلٌم َعلٰى موسٰى َوٰهروَن 

 |11:112|اور ہارون پر،  یٰ سالم ہو موس

 |11:111|إِّنا َكٰذلَِك َنجِزى الُمحِسنيَن 

 |11:111|کو،  يکوںن يںہ يتےصلہ د یہ يساہم ا يشکب

ُھما ِمن ِعباِدَنا الُمؤِمنيَن   |11:111|إِنه

 |11:111| يں،ہ يںبندوں م يماندرجہ کے کامل اال یٰ وہ دونوں ہمارے اعل کيشب

 |11:111|َوإِنه إِلياَس لَِمَن الُمرَسليَن 

 |11:111|سے ہے  يغمبروںپ ياسال يشکاور ب

 |11:111|إِذ قاَل لَِقوِمِه أاَل َتتهقوَن 

 |11:111| يںتم ڈرتے نہ ياک ياقوم سے فرما یجب اس نے اپن

 |11:111|َبعاًل َوَتَذروَن أَحَسَن الٰخلِقيَن  أََتدعونَ 

 |11:111|کرنے والے َّللا کو،  يدابعل کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پ ياک

ليَن  ُكم َوَربه ءابائُِكُم األَوه َ َربه  |11:111|َّللاه



 |11:111|جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا 

ھُ  بوہُ َفإِنه  |11:111|م لَُمحَضروَن َفَكذه

 |11:111|گے  يںتو وہ ضرور پکڑے آئ ياپھر انہو ں نے اسے جھٹال

ِ الُمخلَصيَن   |11:112|إاِّل ِعباَد َّللاه

 |11:112|مگر اللہکے ُچنے ہوئے بندے 

 |11:112|َوَتَركنا َعلَيِه فِى الءاِخريَن 

 |11:112| ی،رکھ یثنا باق یاس ک يںاور ہم نے پچھلوں م

 |11:112|َسٰلٌم َعلٰى إِل ياسيَن 

 |11:112|پر،  ياسسالم ہو ال

 |11:111|إِّنا َكٰذلَِك َنجِزى الُمحِسنيَن 

 |11:111|کو،  يکوںن يںہ يتےصلہ د یہ يساہم ا يشکب

ُه ِمن ِعباِدَنا الُمؤِمنيَن   |11:111|إِنه

 |11:111|ہے،  يںبندوں م يماندرجہ کے کامل اال یٰ وہ ہمارے اعل يشکب

 |11:111|َوإِنه لوًطا لَِمَن الُمرَسليَن 

 |11:111|ہے،  يںم يغمبروںلوط پ يشکاور ب



يٰنُه َوأَهلَُه أَجَمعيَن   |11:111|إِذ َنجه

 |11:111| ی،جبکہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخش

 |11:111|إاِّل َعجوًزا فِى الٰغبِريَن 

 |11:111| یہوئ يںم کہ رہ جانے والوں يابڑه يکمگر ا

رَنا الءاَخريَن   |11:111|ُثمه َدمه

 |11:111| ياپھر دوسروں کو ہم نے ہالک فرماد

ُكم لََتُمّروَن َعلَيِھم ُمصبِحيَن   |11:111|َوإِنه

 |11:111|تم ان پر گزرتے ہو صبح کو،  يشکاو رب

 |11:112|َوبِالهيِل ۗ أََفال َتعقِلوَن 

 |11:112| يںعقل نہ يںتمہ ياتو ک يںاور رات م

 |11:112|َوإِنه يوُنَس لَِمَن الُمرَسليَن 

 |11:112|سے ہے،  يغمبروںپ يونس يشکاور ب

 |11:112|إِذ أََبَق إِلَى الفُلِك الَمشحوِن 

 |11:112| ياطرف نکل گ یک یکشت یجبکہ بھر

 |11:111|َفساَهَم َفكاَن ِمَن الُمدَحضيَن 



 |11:111|ہوا،  ںيہوؤں م يلےتو قرعہ ڈاال تو ڈهک

 |11:111|َفالَتَقَمُه الحوُت َوُهَو ُمليٌم 

 |11:111|اور وہ اپنے آپ کو مالمت کرتا تھا  يانے نگل ل یپھر اسے مچھل

ُه كاَن ِمَن الُمَسبِّحيَن   |11:111|َفلَوال أَنه

 |11:111|کرنے واال نہ ہوتا  يحتو اگر وہ تسب

 |11:111|وَن لَلَبَِث فى َبطنِِه إِلٰى َيوِم ُيبَعث

 |11:111|گے  يںرہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائ يںم يٹضرور اس کے پ

 |11:111|۞ َفَنَبذٰنُه بِالَعراِء َوُهَو َسقيٌم 

 |11:111|تھا  يماراور وہ ب ياڈال د يںم يدانپھر ہم نے اسے م

 |11:111|َوأَنَبتنا َعلَيِه َشَجَرًة ِمن َيقطيٍن 

 |11:111| يااگا يڑاور ہم نے اس پر کدو کا پ

 |11:111|َوأَرَسلٰنُه إِلٰى ِم۟اَئِة أَلٍف أَو َيزيدوَن 

 |11:111| يادہ،بلکہ ز يجاطرف بھ یک يوںاور ہم نے اسے الکھ آدم

 |11:112|َفـٔاَمنوا َفَمتهعٰنُھم إِلٰى حيٍن 

 |11:112| ياوقت تک برتنے د يکا يںلے آئے تو ہم نے انہ يمانتو وہ ا



 |11:112|لَِربَِّك الَبناُت َولَھُُم الَبنوَن َفاسَتفتِِھم أَ 

 |11:112| يٹےاور ان کے ب يںہ يٹياںب يےتمہارے رب کے ل ياتو ان سے پوچھو ک

 |11:112|أَم َخلَقَنا الَمٰلئَِكَة إِٰنًثا َوُهم ٰشِھدوَن 

 |11:112|اور وہ حاضر تھے  ياک يداپ يںہم نے مالئکہ کو عورت يا

ُھم ِمن إِف  |11:111|ِكِھم لََيقولوَن أاَل إِنه

 |11:111| يں،وہ اپنے بہتان سے کہتے ہ يشکسنتے ہو ب

ُھم لَٰكِذبوَن  ُ َوإِنه  |11:111|َولََد َّللاه

 |11:111| يں،وہ ضرور جھوٹے ہ يشکاوالد ہے اور ب یکہ َّللا ک

 |11:111|أَصَطَفى الَبناِت َعلَى الَبنيَن 

 |11:111|کر، چھوڑ  يٹےب يںپسند ک يٹياںاس نے ب ياک

 |11:111|ما لَُكم َكيَف َتحُكموَن 

 |11:111|حکم لگاتے ہو  يساہے، ک ياک يںتمہ

روَن   |11:111|أََفال َتَذكه

 |11:111|کرتے  يںنہ يانده ياتو ک

 |11:111|أَم لَُكم ُسلٰطٌن ُمبيٌن 



 |11:111|سند ہے،  یکھل یکوئ يےتمہارے ل يا

 |11:111|ٰصِدقيَن َفأتوا بِِكٰتبُِكم إِن ُكنُتم 

 |11:111|کتاب الؤ اگر تم سچے ہو،  یتو اپن

ُھم لَُمحَضروَن  ُة إِنه ِة َنَسًبا ۚ َولََقد َعلَِمِت الِجنه  |11:112|َوَجَعلوا َبيَنُه َوَبيَن الِجنه

 |11:112|گے  يںجنوں کو معلوم ہے کہ وہ ضرور حاضر الئے جائ يشکاور ب يارشتہ ٹھہرا يںاور جنوں م يںاور اس م

ِ َعّما َيِصفوَن   |11:112|ُسبٰحَن َّللاه

 |11:112| يں،بتاتے ہ يہہے َّللا کو ان باتوں سے کہ  یپاک

ِ الُمخلَصيَن   |11:112|إاِّل ِعباَد َّللاه

 |11:112|مگر َّللا کے ُچنے ہوئے بندے 

ُكم َوما َتعُبدوَن   |11:111|َفإِنه

 |11:111|تو تم اور جو کچھ تم َّللا کے سوا پوجتے ہو 

 |11:111|ما أَنُتم َعلَيِه بِٰفتِنيَن 

 |11:111| يںکو بہکانے والے نہ یتم اس کے خالف کس

 |11:111|إاِّل َمن ُهَو صاِل الَجحيِم 

 |11:111|جانے واال ہے  يںآگ م یمگر اسے جو بھڑکت



 |11:111|َوما ِمّنا إاِّل لَُه َمقاٌم َمعلوٌم 

 |11:111|مقام معلوم ہے  يککا ا يکہر ا يںہم م يںاور فرشتے کہتے ہ

 |11:111|َوإِّنا لََنحُن الّصافّوَن 

 |11:111| يں،حکم کے منتظر ہ يالئےہم پر پھ يشکاور ب

 |11:111|َوإِّنا لََنحُن الُمَسبِّحوَن 

 |11:111| يں،کرنے والے ہ يحتسب یہم اس ک يشکاور ب

 |11:111|َوإِن كانوا لََيقولوَن 

 |11:111|ھے وہ کہتے ت يشکاور ب

ليَن   |11:112|لَو أَنه ِعنَدنا ِذكًرا ِمَن األَوه

 |11:112| یہوت يحتنص یکوئ یاگر ہمارے پاس اگلوں ک

ِ الُمخلَصيَن   |11:112|لَُكّنا ِعباَد َّللاه

 |11:112|تو ضرور ہم َّللا کے ُچنے ہوئے بندے ہوتے 

 |11:112|َفَكَفروا بِِه ۖ َفَسوَف َيعلَموَن 

 |11:112|گے  يںجان ل يبمنکر ہوئے تو عنقرتو اس کے 

 |11:111|َولََقد َسَبَقت َكلَِمُتنا لِِعباِدَنا الُمرَسليَن 



 |11:111| يے،ہوئے بندوں کے ل يجےہمارا کالم گزر چکا ہے ہمارے بھ يشکاور ب

ُھم لَُھُم الَمنصوروَن   |11:111|إِنه

 |11:111| ی،مدد ہوگ یک يںانہ يشککہ ب

 |11:111|نا لَُھُم الٰغلِبوَن َوإِنه ُجندَ 

 |11:111|لشکر غالب آئے گا،  یہمارا ہ يشکاور ب

 |11:111|َفَتَوله َعنُھم َحّتٰى حيٍن 

 |11:111|لو  يروقت تم ان سے منہ پھ يکتو ا

 |11:111|َوأَبِصرُهم َفَسوَف ُيبِصروَن 

 |11:111|گے  يکھيںوہ د يبرہو کہ عنقر يکھتےد يںاور انہ

 |11:111|أََفبَِعذابِنا َيسَتعِجلوَن 

 |11:111| يں،کرتے ہ یجلد یہمارے عذاب ک ياتو ک

 |11:111|َفإِذا َنَزَل بِساَحتِِھم َفساَء َصباُح الُمنَذريَن 

 |11:111| ی،صبح ہوگ یبر یہ ياک یک يوںتو ڈرائے گ يںپھر جب اترے گا ان کے آنگن م

 |11:112|َوَتَوله َعنُھم َحّتٰى حيٍن 

 |11:112| يرلو،وقت تک ان سے منہ پھ يکاور ا



 |11:112|َوأَبِصر َفَسوَف ُيبِصروَن 

 |11:112|گے،  يکھيںد يباور انتظار کرو کہ وہ عنقر

ِة َعّما َيِصفوَن   |11:122|ُسبٰحَن َربَِّك َربِّ الِعزه

 |11:122|باتوں سے  یہے تمہارے رب کو عزت والے رب کو ان ک یپاک

 |11:121|ى الُمرَسليَن َوَسٰلٌم َعلَ 

 |11:121|پر  يغمبروںاور سالم ہے پ

ِ َربِّ الٰعلَميَن   |11:121|َوالَحمُد ّلِِله

 |11:121|َّللا کو سارے جہاں کا رب ہے،  ياںاور سب خوب

كِر  حيِم ص ۚ َوالقُرءاِن ِذى الذِّ حٰمِن الره ِ الره  |12:1|بِسِم َّللاه

 |12:1|قسم  یاس نامور قرآن ک

ٍة َوِشقاٍق َبِل   |12:1|الهذيَن َكَفروا فى ِعزه

 |12:1| يںہ يںبلکہ کافر تکبر اور خالف م

 |12:1|َكم أَهلَكنا ِمن َقبلِِھم ِمن َقرٍن َفناَدوا َوالَت حيَن َمناٍص 

 |12:1|اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا  يںتو اب وہ پکار يںکھپائ يںسنگت یہم نے ان سے پہلے کتن

 |12:1|ُهم ُمنِذٌر ِمنُھم ۖ َوقاَل الٰكفِروَن ٰهذا ٰسِحٌر َكّذاٌب َوَعِجبوا أَن جاءَ 



جادوگر ہے بڑا جھوٹا،  يہاور کافر بولے  ياال يفڈر سنانے واال تشر يککا ا يںم يںاس کا اچنبھا ہوا کہ ان کے پاس انہ يںاور انہ

|12:1| 

 |12:1| أََجَعَل الءالَِھَة إِٰلًھا ٰوِحًدا ۖ إِنه ٰهذا لََشءٌء ُعجابٌ 

 |12:1|بات ہے،  يبعج يہ يشکب ياخدا کرد يکاس نے بہت خداؤں کا ا ياک

 |12:1|َوانَطلََق الَمَِلُ ِمنُھم أَِن امشوا َواصبِروا َعلٰى ءالَِھتُِكم ۖ إِنه ٰهذا لََشءٌء ُيراُد 

مطلب ہے،  یاس کا کوئ يںاس م يشککے سردار چلے کہ اس کے پاس سے چل دو اور اپنے خداؤں پر صابر رہو ب يںاور ان م

|12:1| 

 |12:1|ما َسِمعنا بِٰھذا فِى الِملهِة الءاِخَرِة إِن ٰهذا إاِله اختِٰلٌق 

 |12:1|گڑهت ہے،  ینئ یتو نر يہ ینہ سن یبھ يںم يتنصران ينِ تو ہم نے سب سے پہلے د يہ

كُر ِمن َبينِنا ۚ َبل ُهم فى َشكٍّ ِمن   |12:2|ِذكرى ۖ َبل لَّما َيذوقوا َعذاِب أَُءنِزَل َعلَيِه الذِّ

 |12:2|ہے  یچکھ يںمار نہ يریم یکتاب سے بلکہ ابھ يریم يںہ يںسے بلکہ وہ شک م يںہم سب م ياان پر قرآن اتارا گ ياک

 |12:2|أَم ِعنَدُهم َخزائُِن َرحَمِة َربَِّك الَعزيِز الَوّهاِب 

 |12:2|زت واال بہت عطا فرمانے واال ہے وہ ع يںہ یرحمت کے خزانچ یوہ تمہارے رب ک ياک

ٰمٰوِت َواألَرِض َوما َبيَنُھما ۖ َفلَيرَتقوا فِى األَسٰبِب   |12:12|أَم لَُھم ُملُك السه

 |12:12| يںلٹکا کر چڑه نہ جائ ياںہے، تو رس ياناور جو کچھ ان کے درم یک ينہے سلطنت آسمانوں اور زم يےان کے ل ياک

 |12:11|ھزوٌم ِمَن األَحزاِب ُجنٌد ما ُهنالَِك مَ 



 |12:11|جائے گا  يابھگاد يںسے جو وہ يںلشکروں م يںلشکر ہے انہ يلذل يکا يہ

َبت َقبلَُھم َقوُم نوٍح َوعاٌد َوفِرَعوُن ُذو األَوتاِد   |12:11|َكذه

 |12:11|کرنے والے فرعون  يخاقوم اور عاد اور چوم ینوح ک يںان سے پہلے جھٹال چکے ہ

 |12:11|َوَقوُم لوٍط َوأَصٰحُب لـَٔيَكِة ۚ أُوٰلئَِك األَحزاُب  َوَثمودُ 

 |12:11|وہ گروہ  يںہ يہقوم اور بن والے  یاور ثمود اور لوط ک

ُسَل َفَحقه ِعقاِب  َب الرُّ  |12:11|إِن ُكلٌّ إاِّل َكذه

 |12:11|عذاب الزم ہوا  يراہو تو م ياجس نے رسولوں کو نہ جھٹال يںنہ يساا یکوئ يںان م

 |12:11|َوما َينُظُر ٰهُؤالِء إاِّل َصيَحًة ٰوِحَدًة ما لَھا ِمن َفواٍق 

 |12:11|سکتا،  يںنہ يرپھ یجسے کوئ یک يخچ يکمگر ا يکھتےد يںراہ نہ يہاور 

نا َقبَل َيوِم الِحساِب  ل لَنا قِطه نا َعجِّ  |12:11|َوقالوا َربه

 |12:11|جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے  يںا حصہ ہماور بولے اے ہمارے رب ہمار

ُه أَّواٌب  ۥدَ اصبِر َعلٰى ما َيقولوَن َواذُكر َعبَدنا داو  |12:11|َذا األَيِد ۖ إِنه

 |12:11|وہ بڑا رجوع کرنے واال ہے  يشککرو ب يادباتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو  یتم ان ک

رَنا   |12:12|الِجباَل َمَعُه ُيَسبِّحَن بِالَعِشىِّ َواإلِشراِق إِّنا َسخه

 |12:12|کرتے شام کو اور سورج چمکتے  يحکہ تسب يےہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرماد يشکب



يَر َمحشوَرًة ۖ ُكلٌّ لَُه أَّواٌب   |12:12|َوالطه

 |12:12|ہوئے سب اس کے فرمانبردار تھے  يےاور پرندے جمع ک

 |12:12|ا ُملَكُه َوءاَتيٰنُه الِحكَمَة َوَفصَل الِخطاِب َوَشَددن

 |12:12| ياد يصلاور اسے حکمت اور قوِل ف ياسلطنت کو مضبوط ک یاور ہم نے اس ک

ُروا الِمحراَب   |12:11|۞ َوَهل أَتٰىَك َنَبُؤ۟ا الَخصِم إِذ َتَسوه

 |12:11|آئے  يںمسجد م یکود کر داؤد ک يوارجب وہ د یخبر آئ یبھ یاس دعوے والوں ک يںتمہ يااور ک

ٰرِط َفَفِزَع ِمنُھم ۖ قالوا ال َتَخف ۖ َخصماِن َبغٰى َبعُضنا َعلٰى َبعٍض َفاحُكم َبيَننا بِالَحقِّ َوال ُتشِطط َواهِدنا إِلٰى َسو ۥدَ إِذ َدَخلوا َعلٰى داو اِء الصِّ

|12:11| 

نے دوسرے پر  يککہ ا يںہ يقہم دو فر يںنہ يےڈر ینہوں نے عرض کا ياجب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گ

 |12:11| يے،راہ بتا يدهیس يںاور ہم يجئےاور خالِف حق نہ ک يجئےفرماد يصلہسچا ف يںہے تو ہم م یک يادتیز

نى فِ   |12:11|ى الِخطاِب إِنه ٰهذا أَخى لَُه تِسٌع َوتِسعوَن َنعَجًة َولَِى َنعَجٌة ٰوِحَدةٌ َفقاَل أَكفِلنيھا َوَعزه

مجھے حوالے کردے  یکہتا ہے وہ بھ يہاب  ی،ُدنب يکپاس ا يرےاور م يںہ ياںہے اس کے پاس ننانوے ُدنب یبھائ يرام يہ يشکب

 |12:11|مجھ پر زور ڈالتا ہے،  يںاور بات م

لِٰحِت َوَقليٌل ما ُهم ۗ قاَل لََقد َظلََمَك بُِسؤاِل َنعَجتَِك إِلٰى نِعاِجِه ۖ َوإِنه َكثيًرا ِمَن  الُخلَطاِء لََيبغى َبعُضُھم َعلٰى َبعٍض إاِله الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

ُه َوَخره راِكًعا َوأَ  ۥدُ َوَظنه داو ُه َفاسَتغَفَر َربه  |12:11|۩  نابَ أَنهما َفَتّنٰ

اکثر ساجھے  يشکمالنے کو مانگتا ہے، اور ب يںم يوںُدنب یاپن یُدنب يریکرتا ہے کہ ت يادتیتجھ پر ز يہ يشکب ياداؤد نے فرما

اب داؤد سمجھا کہ ہم  يںاور وہ بہت تھوڑے ہ يےالئے اور اچھے کام ک يمانمگر جو ا يںکرتے ہ يادتیدوسرے پر ز يکوالے ا

 |12:1۵|( 12السجدة ) يا،گر پڑا اور رجوع ال يںاور سجدے م یمانگ یرب سے معاف نےتو اپ یتھ یجانچ ک یاس ک يہنے 

 |12:11|َفَغَفرنا لَُه ٰذلَِك ۖ َوإِنه لَُه ِعنَدنا لَُزلفٰى َوُحسَن َمـٔاٍب 



 |12:11|ضرور قرب اور اچھا ٹھکانا ہے،  يںبارگاہ م یہمار يےاس کے ل يشکاور ب يا،معاف فرما يہتو ہم نے اسے 

ِ لَُھم إِّنا َجَعلٰنَك َخليَفًة فِى األَرِض َفاحُكم َبيَن النّ  ۥدُ ٰيداو ِ ۚ إِنه الهذيَن َيِضلّوَن َعن َسبيِل َّللاه بِِع الَھوٰى َفُيِضلهَك َعن َسبيِل َّللاه اِس بِالَحقِّ َوال َتته

 |12:11|َعذاٌب َشديٌد بِما َنسوا َيوَم الِحساِب 

راہ  ینہ جانا کہ تجھے َّللا ک يچھےسچا حکم کر اور خواہش کے پ يںتو لوگوں م يانائب ک يںم ينہم نے تجھے زم يشکاے داؤد ب

سخت عذاب ہے اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول  يےان کے ل يںراہ سے بہکتے ہ یوہ جو َّللا ک يشکب ی،سے بہکادے گ

 |12:11| يٹھےب

ماَء َواألَرَض َوما َبيَنُھما ٰبِطاًل ۚ ٰذلَِك َظنُّ الهذيَن َكَفروا ۚ َفَويٌل لِلهذيَن كَ   |12:11|َفروا ِمَن الّناِر َوما َخلَقَنا السه

ہے آگ  یخراب یکافروں کا گمان ہے تو کافروں ک يہنہ بنائے،  يکارہے ب ياناور جو کچھ ان کے درم يناور ہم نے آسمان اور زم

 |12:11|سے، 

قيَن  لِٰحِت َكالُمفِسديَن فِى األَرِض أَم َنجَعُل الُمته  |12:12|َكالفُّجاِر أَم َنجَعُل الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

بے  يرکو شر يزگاروںہم پرہ يا يں،ہ يالتےفساد پھ يںم ينجو زم يںکرد يساان ج يےالئے اور اچھے کام ک يمانجو ا يںہم انہ ياک

 |12:12| يںحکموں کے برابر ٹھہراد

َر أُولُوا األَلبٰ  بهروا ءاٰيتِِه َولَِيَتَذكه  |12:12|ِب ِكٰتٌب أَنَزلٰنُه إِلَيَك ُمٰبَرٌك لَِيده

 |12:12| يں،مان يحتاور عقلمند نص يںکو سوچ يتوںآ یتاکہ اس ک یبرکت وال یطرف اتار یکتاب ہے کہ ہم نے تمہار يکا يہ

ُه أَّواٌب  ۥدَ َوَوَهبنا لِداو  |12:12|ُسلَيٰمَن ۚ نِعَم الَعبُد ۖ إِنه

 |12:12|وہ بہت رجوع النے واال  يشکاچھا بندہ ب ياک يا،عطا فرما يماناور ہم نے داؤد کو سل

فِٰنُت الِجياُد   |12:11|إِذ ُعِرَض َعلَيِه بِالَعِشىِّ الّصٰ

پر لگائے ہوئے اور  ينپاؤں پر کھڑے ہوں چوتھے سم کا کنارہ زم ينپہر کو کہ روکئے تو ت يسرےگئے ت يےک يشجبکہ اس پر پ

 |12:11| يںچالئے تو ہوا ہوجائ



 |12:11|الَخيِر َعن ِذكِر َرّبى َحّتٰى َتواَرت بِالِحجاِب  َفقاَل إِّنى أَحَببُت ُحبه 

تک کہ  يہاں ياچالنے کا حکم د يںپھر انہ يےکے ل ياد یہے اپنے رب ک یمحبت پسند آئ ینے کہا مجھے ان گھوڑوں ک يمانتو سل

 |12:11|چھپ گئے  يںنگاہ سے پردے م

 |12:11|ناِق ُرّدوها َعلَىه ۖ َفَطفَِق َمسًحا بِالّسوِق َواألَع

 |12:11|لگا  يرنےاور گردنوں پر ہاتھ پھ يوںپنڈل یپاس واپس الؤ تو ان ک يرےم يںکہ انہ ياپھر حکم د

ِه َجَسًدا ُثمه أَناَب   |12:11|َولََقد َفَتّنا ُسلَيٰمَن َوأَلَقينا َعلٰى ُكرِسيِّ

 |12:11| ياپھر رجوع ال يابے جان بدن ڈال د يککو جانچا اور اس کے تخت پر ا يمانہم نے سل يشکاور ب

 |12:11|قاَل َربِّ اغفِر لى َوَهب لى ُملًكا ال َينَبغى أِلََحٍد ِمن َبعدى ۖ إِنهَك أَنَت الَوّهاُب 

 یبڑ یتو ہ يشککو الئق نہ ہو ب یبعد کس يرےسلطنت عطا کر کہ م يسیرب مجھے بخش دے اور مجھے ا يرےاے م یعرض ک

 |12:11|واال،  يند

رنا لَُه الّريَح َتجرى بِأَمِرِہ ُرخاًء َحيُث أَصاَب   |12:11|َفَسخه

 |12:11|جہاں وہ چاہتا،  یکہ اس کے حکم سے نرم نرم چلت یکرد يںتو ہم نے ہوا اس کے بس م

 |12:11|َوالشهٰيطيَن ُكله َبّناٍء َوَغّواٍص 

 |12:11|ہر معمار اور غوطہ خور  يےکرد يںبس م يواور د

نيَن فِى األَصفاِد وَ   |12:12|ءاَخريَن ُمَقره

 |12:12|جکڑے ہوئے  يںم يڑيوںاور دوسرے اور ب



 |12:12|ٰهذا َعطاُؤنا َفامُنن أَو أَمِسك بَِغيِر ِحساٍب 

 |12:12| يں،روک رکھ تجھ پر کچھ حساب نہ ياعطا ہے اب تو چاہے تو احسان کر  یہمار يہ

 |12:12|سَن َمـٔاٍب َوإِنه لَُه ِعنَدنا لَُزلفٰى َوحُ 

 |12:12|ضرور قرب اور اچھا ٹھکانا ہے،  يںبارگاہ م یہمار يےاس کے ل يشکاور ب

نَِى الشهيٰطُن بُِنصٍب َوَعذاٍب  ُه أَّنى َمسه  |12:11|َواذُكر َعبَدنا أَّيوَب إِذ نادٰى َربه

 |12:11| ی،لگاد يذااور ا يفنے تکل يطانکو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے ش يوبکرو ہمارے بندہ ا ياداور 

 |12:11|ارُكض بِِرجلَِك ۖ ٰهذا ُمغَتَسٌل باِرٌد َوَشراٌب 

 |12:11|کو  ينےہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پ يہپر اپنا پاؤں مار  ينزم ياہم نے فرما

 |12:11| َوَوَهبنا لَُه أَهلَُه َوِمثلَُھم َمَعُھم َرحَمًة ِمّنا َوِذكرٰى أِلُولِى األَلٰببِ 

کو،  يحتنص یرحمت کرنے اور عقلمندوں ک یاپن يےاور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرماد

|12:11| 

ُه أَّواٌب   |12:11|َوُخذ بَِيِدَك ِضغًثا َفاضِرب بِِه َوال َتحَنث ۗ إِّنا َوَجدٰنُه صابًِرا ۚ نِعَم الَعبُد ۖ إِنه

وہ  يشکاچھا بندہ ب ياک ياجھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ بے ہم نے اسے صابر پا يکا يںھ مکہ اپنے ہات يااور فرما

 |12:11|بہت رجوع النے واال ہے، 

 |12:11|َواذُكر ِعٰبَدنا إِبٰرهيَم َوإِسٰحَق َوَيعقوَب أُولِى األَيدى َواألَبٰصِر 

 |12:11|قدرت اور علم والوں کو  قوبيعاور اسحاق اور  يمکرو ہمارے بندوں ابراہ ياداور 



 |12:11|إِّنا أَخلَصٰنُھم بِخالَِصٍة ِذكَرى الّداِر 

 |12:11|ہے  ياد یبخشا کہ وہ اس گھر ک يازبات سے امت یکھر يکا يںہم نے انہ يشکب

ُھم ِعنَدنا لَِمَن الُمصَطَفيَن األَخياِر   |12:11|َوإِنه

 |12:11| يں،ہ يدہدُچنے ہوئے پسن يکوہ ہمارے نزد يشکاور ب

 |12:12|َواذُكر إِسٰمعيَل َوالَيَسَع َوَذا الِكفِل ۖ َوُكلٌّ ِمَن األَخياِر 

 |12:12| يں،اور ذو الکفل کو اورسب اچھے ہ يسعاور  يلکرو اسماع ياداور 

قيَن لَُحسَن َمـٔاٍب   |12:12|ٰهذا ِذكٌر ۚ َوإِنه لِلُمته

 |12:12|کا ٹھکانا،  يزگاروںپرہ يشکہے اور ب يحتنص يہ

ِت َعدٍن ُمَفتهَحًة لَھُُم األَبٰوُب   |12:12|َجّنٰ

 |12:12|سب دروازے کھلے ہوئے،  يےبھال بسنے کے باغ ان کے ل

ِكـٔيَن فيھا َيدعوَن فيھا بِٰفِكَھٍة َكثيَرٍة َوَشراٍب   |12:11|ُمته

 |12:11| يں،اور شراب مانگتے ہ يوےبہت سے م يںلگائے ان م يہتک يںان م

رِف أَتراٌب   |12:11|۞ َوِعنَدُهم ٰقِصٰرُت الطه

 |12:11| یعمر ک يکا يں،اٹھات يںطرف آنکھ نہ یکہ اپنے شوہر کے سوا اور ک يںہ يبياںاور ان کے پاس وہ ب

 |12:11|ٰهذا ما توَعدوَن لَِيوِم الِحساِب 



 |12:11|جاتا ہے حساب کے دن،  ياوعدہ د يںہے وہ جس کا تمہ يہ

 |12:11|ذا لَِرزقُنا ما لَُه ِمن َنفاٍد إِنه هٰ 

 |12:11|ختم نہ ہوگا  یہمارا رزق ہے کہ کبھ يہ يشکب

غيَن لََشره َمـٔاٍب 
ٰ
 |12:11|ٰهذا ۚ َوإِنه لِلّط

 |12:11|سرکشوں کا برا ٹھکانا،  يشکہے اور ب يہان کو تو 

َم َيصلَوَنھا َفبِئَس الِمھاُد   |12:11|َجَھنه

 |12:11|برا بچھونا  یہ ياگے تو ک يںجائ يںجہنم کہ اس م

 |12:11|ٰهذا َفلَيذوقوہُ َحميٌم َوَغّساٌق 

 |12:11| يپاور پ یکھولتا پان يںہے تو اسے چکھ يہان کو 

 |12:12|َوءاَخُر ِمن َشكلِِه أَزٰوٌج 

 |12:12|شکل کے اور جوڑے  یاور اس

 |12:12|نهُھم صالُوا الّناِر ٰهذا َفوٌج ُمقَتِحٌم َمَعُكم ۖ ال َمرَحًبا بِِھم ۚ إِ 

آگ  يوجگہ نہ مل یگے ان کو کھل يںوہ کہ یتھ یہے جو تمہار یپڑت یاور فوج تمہارے ساتھ دهنس يکا يہان سے کہا جائے گا 

 |12:12|ہے،  یتو ان کو جانا ہ يںم

مُتموہُ لَنا ۖ َفبِئَس الَقراُر   |12:12|قالوا َبل أَنُتم ال َمرَحًبا بُِكم ۖ أَنُتم َقده



برا ٹھکانا  یہ ياتم ہمارے آگے الئے تو ک يبتمص يہ يو،جگہ نہ مل یکھل يںتابع بولے بلکہ تمہ يںرہ يںتنگ جگہ م یوہاں بھ

|12:12| 

َم لَنا ٰهذا َفِزدہُ َعذاًبا ِضعًفا فِى الّناِر  نا َمن َقده  |12:11|قالوا َربه

 |12:11|ُدونا عذاب بڑها،  يںاسے آگ م ياہمارے آگے ال يبتمص يہوہ بولے اے ہمارے رب جو 

ُهم ِمَن األَشراِر   |12:11|َوقالوا ما لَنا ال َنرٰى ِرجااًل ُكّنا َنُعدُّ

 |12:11|برا سمجھتے تھے  يںجنہ يکھتےد يںہوا ہم ان مردوں کو نہ ياک يںاور بولے ہم

ا أَم زاَغت َعنُھُم األَبٰصُر  َخذٰنُھم ِسخِرّيً  |12:11|أَته

 |12:11| يںطرف سے پھر گئ یان ک يںآنکھ يا يابنال یہنس يںہم نے انہ ياک

 |12:11|إِنه ٰذلَِك لََحقٌّ َتخاُصُم أَهِل الّناِر 

 |12:11|کا باہم جھگڑ،  يوںضرور حق ہے دوزخ يہ يشکب

ُ الٰوِحُد الَقّھاُر   |12:11|قُل إِنهما أَن۠ا ُمنِذٌر ۖ َوما ِمن إِٰلٍه إاِله َّللاه

 |12:11|َّللا سب پر غالب،  يکمگر ا يںنہ یہوں اور معبود کوئ یڈر سنانے واال ہ يںرماؤ متم ف

ُر  ٰمٰوِت َواألَرِض َوما َبيَنُھَما الَعزيُز الَغفّٰ  |12:11|َربُّ السه

 |12:11|ہے صاحب عزت بڑا بخشنے واال،  يانکا اور جو کچھ ان کے درم ينمالک آسمانوں اور زم

 |12:11|َعظيٌم  قُل ُهَو َنَبٌؤا۟ 



 |12:11|خبر ہے،  یتم فرماؤ وہ بڑ

 |12:12|أَنُتم َعنُه ُمعِرضوَن 

 |12:12|ہو  يںتم اس سے غفلت م

 |12:12|ما كاَن لَِى ِمن ِعلٍم بِالَمََلِ األَعلٰى إِذ َيخَتِصموَن 

 |12:12|جب وہ جھگڑتے تھے  یخبر تھ ياک یمجھے عالم باال ک

 |12:12|أَنهما أَن۠ا َنذيٌر ُمبيٌن إِن يوحٰى إِلَىه إاِّل 

 |12:12|مگر روشن ڈر سنانے واال  يںنہ يںہے کہ م یہوت یوح يہیمجھے تو 

َك لِلَمٰلئَِكِة إِّنى ٰخلٌِق َبَشًرا ِمن طيٍن   |12:11|إِذ قاَل َربُّ

 |12:11|سے انسان بناؤں گا  یمٹ يںکہ م ياجب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرما

يتُ   |12:11|ُه َوَنَفخُت فيِه ِمن روحى َفَقعوا لَُه ٰسِجديَن َفإِذا َسوه

 |12:11|گرنا،  يںسجدے م يےروح پھونکوں تو تم اس کے ل یطرف ک یاپن يںبنالوں اور اس م يکاسے ٹھ يںپھر جب م

 |12:11|َفَسَجَد الَمٰلئَِكُة ُكلُّھُم أَجَمعوَن 

 |12:11|نہ رہا،  یباق ینے کہ کوئ يکا يکا ياتو سب فرشتو ں نے سجدہ ک

 |12:11|إاِّل إِبليَس اسَتكَبَر َوكاَن ِمَن الٰكفِريَن 

 |12:11| يںکافروں م یاور وہ تھا ہ يانے اس نے غرور ک يسمگر ابل



 |12:11|قاَل ٰيإِبليُس ما َمَنَعَك أَن َتسُجَد لِما َخلَقُت بَِيَدىه ۖ أَسَتكَبرَت أَم ُكنَت ِمَن العاليَن 

 ياتجھے غرور آگ يانے اپنے ہاتھوں سے بنا يںسجدہ کرے جسے م يےنے روکا کہ تو اس کے ل يزتجھے کس چ سياے ابل يافرما

 |12:11| يںمغروروں م یتو تھا ہ يا

 |12:11|قاَل أَن۠ا َخيٌر ِمنُه ۖ َخلَقَتنى ِمن ناٍر َوَخلَقَتُه ِمن طيٍن 

 |12:11| يا،ک يداسے پ یاور اسے مٹ يااس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنا يںبوال م

 |12:11|قاَل َفاخُرج ِمنھا َفإِنهَك َرجيٌم 

 |12:11| ياگ( يالعنت ک)تو جنت سے نکل جا کہ تو راندها  يافرما

 |12:12|َوإِنه َعلَيَك لَعَنتى إِلٰى َيوِم الّديِن 

 |12:12|تک  يامتلعنت ہے ق يریتجھ پر م يشکاور ب

 |12:12|ى إِلٰى َيوِم ُيبَعثوَن قاَل َربِّ َفأَنِظرن

 |12:12| يںہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ اٹھائے جائ يسارب ا يرےبوال اے م

 |12:22|قاَل َفإِنهَك ِمَن الُمنَظريَن 

 |12:22|ہے،  يںتو ُتو مہلت والوں م يافرما

 |12:21|إِلٰى َيوِم الَوقِت الَمعلوِم 

 |12:21|اس جانے ہوئے وقت کے دن تک 



ُھم أَجَمعيَن  تَِك أَلُغِوَينه  |12:21|قاَل َفبِِعزه

 |12:21|ان سب کو گمراہ کردوں گا،  يںقسم ضرور م یعزت ک يریبوال ت

 |12:21|إاِّل ِعباَدَك ِمنُھُم الُمخلَصيَن 

 |12:21| يں،چنے ہوئے بندے ہ يرےت يںمگر جو ان م

 |12:21|قاَل َفالَحقُّ َوالَحقه أَقوُل 

 |12:21|فرماتا ہوں،  یسچ ہ يںہے اور م يہتو سچ  يافرما

ن َتبَِعَك ِمنُھم أَجَمعيَن  َم ِمنَك َوِممه  |12:21|أَلَمَِلَنه َجَھنه

 |12:21|گے سب سے،  يںکر يرویپ يریسے جتنے ت يںضرور جہنم بھردوں گا تجھ سے اور ان م يںم يشکب

 |12:21|ِمَن الُمَتَكلِّفيَن قُل ما أَسـَٔلُُكم َعلَيِه ِمن أَجٍر َوما أَن۠ا 

 |12:21| يں،بناوٹ والوں سے نہ يںمانگتا اور م يںاس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہ يںتم فرماؤ م

 |12:21|إِن ُهَو إاِّل ِذكٌر لِلٰعلَميَن 

 |12:21| يے،سارے جہان کے ل يحتمگر نص يںوہ تو نہ

 |12:22|َولََتعلَُمنه َنَبأَہُ َبعَد حيٍن 

 |12:22|خبر جانو گے  یوقت کے بعد تم اس ک يکااور ضرور 

ِ الَعزيِز الَحكيِم  حيِم َتنزيُل الِكٰتِب ِمَن َّللاه حٰمِن الره ِ الره  |12:1|بِسِم َّللاه



 |12:1|طرف سے،  یکتاب اتارنا ہے َّللا عزت و حکمت والے ک

َ ُمخلًِصا   |12:1|لَُه الّديَن إِّنا أَنَزلنا إِلَيَك الِكٰتَب بِالَحقِّ َفاعُبِد َّللاه

 |12:1|تو َّللا کو کو پوجو نرے اس کے بندے ہوکر،  یکتاب حق کے ساتھ اتار يہطرف  یہم نے تمہار يشکب

ِ ُزل بونا إِلَى َّللاه َخذوا ِمن دونِِه أَولِياَء ما َنعُبُدُهم إاِّل لُِيَقرِّ ِ الّديُن الخالُِص ۚ َوالهذيَن اته َ أاَل ّلِِله َ  فٰى إِنه َّللاه َيحُكُم َبيَنُھم فى ما ُهم فيِه َيخَتلِفوَن ۗ إِنه َّللاه

 |12:1|ال َيھدى َمن ُهَو ٰكِذٌب َكفّاٌر 

 يےبات کے ل یصرف اتن يںہم تو انہ يںکہتے ہ يےبنال یہے اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور وال یبندگ یک یہاں خالص َّللا ہ

َّللا  يشکب يںاختالف کررہے ہ يںکردے گا اس بات کا جس م يصلہَّللا ان پر ف يں،کرد يکَّللا کے پاس نزد يںہم يہکہ  يںپوجتے ہ

 |12:1|ناشکرا ہو  ڑااسے جو جھوٹا ب يتاد يںراہ نہ

ُ الٰوِحُد الَقّھاُر  ِخَذ َولًَدا اَلصَطفٰى ِمّما َيخلُُق ما َيشاُء ۚ ُسبٰحَنُه ۖ ُهَو َّللاه ُ أَن َيته  |12:1|لَو أَراَد َّللاه

 |12:1|َّللا سب پر غالب،  يکہے ا یہے اسے وہ یپاک يتاسے جسے چاہتا چن ل يںمخلوق م یبچہ بناتا تو اپن يےنے لَّللا اپ

َر ال ُر النهھاَر َعلَى الهيِل ۖ َوَسخه ُر الهيَل َعلَى النهھاِر َوُيَكوِّ ٰمٰوِت َواألَرَض بِالَحقِّ ۖ ُيَكوِّ جرى أِلََجٍل ُمَسّمًى ۗ أاَل ُهَو شهمَس َوالَقَمَر ۖ ُكلٌّ يَ َخلََق السه

ُر   |12:1|الَعزيُز الَغفّٰ

 يںہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام م يٹتاہے اور دن کو رات پر لپ يٹتاحق بنائے رات کو دن پر لپ يناس نے آسمان اور زم

 |12:1|، صاحب عزت بخشنے واال ہے یچلتا ہے سنتا ہے وہ يےکے ل يعادم یٹھہرائ يکا يک،ہر ا يالگا

ٰھتُِكم َخلًقا ِمن َبعِد َخلٍق فى ُظلُٰمٍت َثٰلٍث ۚ َخلََقُكم ِمن َنفٍس ٰوِحَدٍة ُثمه َجَعَل ِمنھا َزوَجھا َوأَنَزَل لَُكم ِمَن األَنٰعِم َثٰمنَِيَة أَزٰوٍج ۚ َيخلُقُُكم فى ُبط وِن أُمه

ُكم لَُه الُملُك ۖ ال إِٰلَه إاِّل ُهوَ  ُ َربُّ  |12:1| َفأَّنٰى ُتصَرفوَن  ٰۖذلُِكُم َّللاه

 يںسے آٹھ جوڑے تھے تمہ يںم يوںچوپا يےاور تمہارے ل ياک يداسے اس کا جوڑ پ یپھر اس ياجان سے بنا يکا يںاس نے تمہ

ہے،  یبادشاہ یک یہے َّللا تمہارا رب اس يہ يںم يريوںانده ينطرح کے بعد اور طرح ت يکبناتا ہے ا يںم يٹماؤں کے پ یتمہار

 |12:1|جاتے ہو  يرےپھ ہيںپھر ک يں،نہ یبندگ یک یاس کے سوا کس

َ َغنِىٌّ َعنُكم ۖ َوال َيرضٰى لِِعباِدِہ الُكفَر ۖ َوإِن َتشُكروا َيرَضُه لَُكم ۗ َوال َتِزُر وازِ  ُكم َمرِجُعُكم إِن َتكفُروا َفإِنه َّللاه َرةٌ ِوزَر أُخرٰى ۗ ُثمه إِلٰى َربِّ

ُئُكم دوِر  َفُيَنبِّ ُه َعليٌم بِذاِت الصُّ  |12:1|بِما ُكنُتم َتعَملوَن ۚ إِنه



اور اگر شکر کرو تو اسے  يں،اسے پسند نہ یناشکر یہے تم سے اور اپنے بندوں ک يازَّللا بے ن يشککرو تو ب یاگر تم ناشکر

طرف  یک یاپنے رب ہ يںپھر تمہ یگ اٹھائے يںجان دوسرے کا بوجھ نہ یبوجھ اٹھانے وال یپسند فرماتا ہے اور کوئ يےتمہارے ل

 |12:1|بات جانتا ہے،  یوہ دلوں ک يشکتم کرتے تھے ب وبتادے گا ج يںپھرنا ہے تو وہ تمہ

لَُه نِعَمًة ِمنُه َنِسَى ما كاَن َيدعوا إِلَيِه  ُه ُمنيًبا إِلَيِه ُثمه إِذا َخوه ِ أَنداًدا لُِيِضله َعن َسبيلِِه ۚ قُل ِمن َقبُل ۞ َوإِذا َمسه اإلِنٰسَن ُضرٌّ َدعا َربه َوَجَعَل ّلِِله

 |12:2|َتَمتهع بُِكفِرَك َقلياًل ۖ إِنهَك ِمن أَصٰحِب الّناِر 

 یطرف جھکا ہوا پھر جب َّللا نے اسے اپنے پاس سے کوئ یہے اپنے رب کو پکارتا ہے اس یپہنچت يفتکل یکو کوئ یاور جب آدم

راہ سے بہکادے تم  یپہلے پکارا تھا اور َّللا کے برابر والے ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس ک يےلتو بھول جاتا ہے جس  ینعمت د

 |12:2|ہے،  يںم يوںتو دوزخ يشکلے ب برت فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ

ِه ۗ قُ  ن ُهَو ٰقنٌِت ءاناَء الهيِل ساِجًدا َوقائًِما َيحَذُر الءاِخَرَة َوَيرجوا َرحَمَة َربِّ ُر أُولُوا أَمه ل َهل َيسَتِوى الهذيَن َيعلَموَن َوالهذيَن ال َيعلَموَن ۗ إِنهما َيَتَذكه

 |12:2|األَلٰبِب 

آس  یرحمت ک یآخرت سے ڈرتا اور اپنے رب ک يںم ياماور ق يںسجود م يںگزر ياںگھڑ یرات ک يںم یوہ جسے فرمانبردار ياک

جو عقل والے  يںمانتے ہ یتو وہ يحتجاننے والے اور انجان، نص يںبرابر ہ يارماؤ کہو جائے گا تم ف يساوہ نافرمانوں ج يالگائے ک

 |12:2| يں،ہ

ِ ٰوِسَعٌة ۗ  نيا َحَسَنٌة ۗ َوأَرُض َّللاه ُكم ۚ لِلهذيَن أَحَسنوا فى ٰهِذِہ الدُّ بِروَن أَجَرُهم بِغَ  قُل ٰيِعباِد الهذيَن ءاَمُنوا اتهقوا َربه
يِر ِحساٍب إِنهما ُيَوفهى الّصٰ

|12:12| 

 یہے اور َّللا ک یبھالئ يںم يااس دن يےان کے ل یک یالئے اپنے سے ڈرو، جنہوں نے بھالئ يمانجو ا! بندو يرےتم فرماؤ اے م

 |12:12| یجائے گا بے گنت ياکو ان کا ثواب بھرپور د یہے صابروں ہ يعوس ينزم

َ ُمخلًِصا لَُه   |12:11|الّديَن قُل إِّنى أُِمرُت أَن أَعُبَد َّللاه

 |12:11|تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ َّللا کو پوجوں نرا اس کا بندہ ہوکر، 

َل الُمسلِميَن   |12:11|َوأُِمرُت أِلَن أَكوَن أَوه

 |12:11|سب سے پہلے گردن رکھوں  يںاور مجھے حکم ہے کہ م



 |12:11|قُل إِّنى أَخاُف إِن َعَصيُت َرّبى َعذاَب َيوٍم َعظيٍم 

 |12:11|بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے  يکہوجائے تو مجھے اپنے رب سے ا یاؤ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانتم فرم

َ أَعُبُد ُمخلًِصا لَُه دينى   |12:11|قُِل َّللاه

 |12:11|کو پوجتا ہوں نرا اس کا بندہ ہوکر،  یَّللا ہ يںتم فرماؤ م

 |12:11|الهذيَن َخِسروا أَنفَُسُھم َوأَهليِھم َيوَم القِٰيَمِة ۗ أاَل ٰذلَِك ُهَو الُخسراُن الُمبيُن  َفاعُبدوا ما ِشئُتم ِمن دونِِه ۗ قُل إِنه الٰخِسرينَ 

ہاں ہاں  يٹھےکے دن ہار ب يامتجان اور اپنے گھر والے ق یجو اپن يںہار انہ یتو تم اس کے سوا جسے چاہو پوجو تم فرماؤ پور

 |12:11|ہار ہے،  یکھل يہی

ُ بِِه ِعباَدہُ ۚ ٰيِعباِد َفاتهقوِن لَُھم ِمن َفوقِ  ُف َّللاه  |12:11|ِھم ُظلٌَل ِمَن الّناِر َوِمن َتحتِِھم ُظلٌَل ۚ ٰذلَِك ُيَخوِّ

تم مجھ سے ڈرو ! بندو يرےپہاڑ اس سے َّللا ڈراتا ہے اپنے بندوں اے م يچےاور ان کے ن يںان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہ

|12:11| 

ِ لَُھُم الُبشرٰى ۚ َفَبشِّر ِعباِد َوالهذيَن اجَتَنُبوا  غوَت أَن َيعُبدوها َوأَنابوا إِلَى َّللاه
ٰ
 |12:11|الّط

ان بندوں  يرےسناؤ م یہے تو خوش یخوشخبر يےکے ل يںطرف رجوع ہوئے انہ یپوجا سے بچے اور َّللا ک یاور وہ جو بتوں ک

 |12:11|کو، 

ُ ۖ َوأُوٰلئَِك ُهم أُولُوا األَلٰبِب الهذيَن َيسَتِمعوَن الَقوَل َفَيتهبِعوَن   |12:12|أَحَسَنُه ۚ أُوٰلئَِك الهذيَن َهدٰىُھُم َّللاه

 |12:12| يںجن کو عقل ہ يںہ يہاور  یفرمائ يتجن کو َّللا نے ہدا يںہ يہ يںپھر اس کے بہتر پر چل يںجو کان لگا کر بات سن

 |12:12|ُتنقُِذ َمن فِى الّناِر أََفَمن َحقه َعلَيِه َكلَِمُة الَعذاِب أََفأَنَت 



دے کر آگ کے مستحق کو بچالو  يتتم ہدا يانجات والوں کے برابر ہوجائے گا تو ک یبات ثابت ہوچک یوہ جس پر عذاب ک ياتو ک

 |12:12|گے 

ٌة َتجرى ِمن َتحتَِھا األَن ُھم لَُھم ُغَرٌف ِمن َفوقِھا ُغَرٌف َمبنِيه َقوا َربه ُ الميعاَد ٰلِكِن الهذيَن اته ِ ۖ ال ُيخلُِف َّللاه  |12:12|ٰھُر ۖ َوعَد َّللاه

َّللا کا وعدہ، َّللا وعدہ  يں،بہ يںنہر يچےان پر باال خانے بنے ان کے ن يںباال خانے ہ يےجو اپنے رب سے ڈرے ان کے ل يکنل

 |12:12|کرتا،  يںخالف نہ

ماِء ماًء َفَسلَ  َ أَنَزَل ِمَن السه ا ُثمه َيجَعلُُه ُحطٰ أَلَم َتَر أَنه َّللاه ًما ۚ إِنه فى َكُه َيٰنبيَع فِى األَرِض ُثمه ُيخِرُج بِِه َزرًعا ُمخَتلًِفا أَلٰوُنُه ُثمه َيھيُج َفَترٰىُه ُمصَفّرً

 |12:11|ٰذلَِك لَِذكرٰى أِلُولِى األَلٰبِب 

رنگت  ینکالتا ہے کئ يتیے بنائے پھر اس سے کھچشم يںم يناتارا پھر اس سے زم یکہ َّللا نے آسمان سے پان يکھاتو نے نہ د ياک

بات ہے عقل  یک يانده يںاس م يشکہے، ب يتاکرد يزہر يزہپھر اسے ر یپڑ گئ يلیکہ وہ پ يکھےہے تو ُتو د یپھر سوکھ جات یک

 |12:11|مندوں کو 

ِه ۚ َفَويٌل  ُ َصدَرہُ لَِِلسٰلِم َفُھَو َعلٰى نوٍر ِمن َربِّ ِ ۚ أُوٰلئَِك فى َضٰلٍل ُمبيٍن أََفَمن َشَرَح َّللاه  |12:11|لِلٰقِسَيِة قُلوُبُھم ِمن ِذكِر َّللاه

ہوجائے گا جو سنگدل  يساطرف سے نور پر ہے اس ج یتو وہ اپنے رب ک ياکھول د يےَّللا نے اسالم کے ل ينہوہ جس کا س ياتو ک

 |12:11| يں،ہ يںم یگمراہ یھلوہ ک يںطرف سے سخت ہوگئے ہ یخدا ک يادِ جن کے دل  یہے ان ک یہے تو خراب

ُھم ُثمه َتلينُ  َل أَحَسَن الَحديِث ِكٰتًبا ُمَتٰشبًِھا َمثانَِى َتقَشِعرُّ ِمنُه ُجلوُد الهذيَن َيخَشوَن َربه ُ َنزه ِ َيھدى  َّللاه ِ ۚ ٰذلَِك ُهَدى َّللاه ُجلوُدُهم َوقُلوُبُھم إِلٰى ِذكِر َّللاه

ُ َفما لَُه ِمن هادٍ  بِِه َمن َيشاُء ۚ َوَمن ُيضلِلِ  | َّللاه 3 9 : 2 3 | 

ان کے بدن  يںاس سے بال کھڑے ہوتے ہ یوال يانہے دوہرے ب یس يککتاب کہ اول سے آخر تک ا یسب سے اچھ یَّللا نے اتار

ہے راہ  يتہدا یَّللا ک يہ يںطرف رغبت م یخدا ک يادِ  يںاور دل نرم پڑتے ہ يںکھال یپھر ان ک يں،پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہ

 |12:11| يں،راہ دکھانے واال نہ یگمراہ کرے اسے کوئ دکھائے اس سے جسے چاہے، اور جسے َّللا

لِميَن ذوقوا ما ُكنُتم َتكِسبوَن 
ٰ
 |12:11|أََفَمن َيتهقى بَِوجِھِه سوَء الَعذاِب َيوَم القِٰيَمِة ۚ َوقيَل لِلّظ

طرح ہوجائے گا اور ظالموں  یڈهال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا نجات والے ک یکے دن برے عذاب ک يامتوہ جو ق ياتو ک

 |12:11|چکھو  ياجائے گا اپنا کما ياسے فرما



َب الهذيَن ِمن َقبلِِھم َفأَتٰىُھُم الَعذاُب ِمن َحيُث ال َيشُعروَن   |12:11|َكذه

 |12:11| یہ تھخبر ن يںجہاں سے انہ ياعذاب آ يںتو انہ ياان سے اگلوں نے جھٹال

نيا ۖ َولََعذاُب الءاِخَرِة أَكَبُر ۚ لَو كانوا َيعلَموَن  ُ الِخزَى فِى الَحيٰوِة الدُّ  |12:11|َفأَذاَقُھُم َّللاه

اچھا تھا اگر وہ جانتے  ياآخرت کا عذاب سب سے بڑا، ک يشکاور ب ياکا مز ہ چکھا یرسوائ يںم یزندگ یک يادن يںاور َّللا نے انہ

|12:11| 

روَن َولَ   |12:11|َقد َضَربنا لِلّناِس فى ٰهَذا القُرءاِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل لََعلهُھم َيَتَذكه

 |12:11|ہو  يانده يںطرح انہ یکہ کس یفرمائ يانکہاوت ب یہر قسم ک يںاس قرآن م يےہم نے لوگوں کے ل يشکاور ب

ا َغيَر ذى ِعَوٍج لََعلهُھم َيتهقوَن   |12:12|قُرءاًنا َعَربِّيً

 |12:12| يںوہ ڈر يںکہ کہ يںنہ یاصالً کج يںزبان کا قرآن جس م یعرب

 ِ ُ َمَثاًل َرُجاًل فيِه ُشَركاُء ُمَتٰشِكسوَن َوَرُجاًل َسلًَما لَِرُجٍل َهل َيسَتِوياِن َمَثاًل ۚ الَحمُد ّلِِله  |12:12| ۚ َبل أَكَثُرُهم ال َيعلَموَن َضَرَب َّللاه

سا ہے  يکان دونوں کا حال ا ياکا، ک یٰ مول يکنرے ا يکاور ا يکبدخو آقا شر یکئ يںغالم م يکفرماتا ہے ا يانمثال ب يکَّللا ا

 |12:12|جانتے  يںَّللا کو بلکہ ان کے اکثر نہ ياںسب خوب

ُھم َميِّتوَن  ٌت َوإِنه  |12:12|إِنهَك َميِّ

 |12:12|مرنا ہے  یانتقال فرمانا ہے اور ان کو بھ يںتمہ يشکب

ُكم َتخَتِصموَن  ُكم َيوَم القِٰيَمِة ِعنَد َربِّ  |12:11|ُثمه إِنه

 |12:11|کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے  يامتپھر تم ق



َم َمثًوى لِلٰكفِريَن  دِق إِذ جاَءہُ ۚ أَلَيَس فى َجَھنه َب بِالصِّ ِ َوَكذه ن َكَذَب َعلَى َّللاه  |12:11|۞ َفَمن أَظلَُم ِممه

کافروں کا  يںجہنم م ياکر ظالم کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے اور حق کو جھٹالئے جب اس کے پاس آئے، ک تو اس سے بڑه

 |12:11| يں،ٹھکانہ نہ

َق بِِه ۙ أُوٰلئَِك ُهُم الُمتهقوَن  دِق َوَصده  |12:11|َوالهذى جاَء بِالصِّ

 |12:11| یک يقتصد یالئے اور وہ جنہوں نے ان ک يفسچ لے کر تشر يہاور وہ جو 

ِھم ۚ ٰذلَِك َجزاُء الُمحِسنيَن   |12:11|لَُھم ما َيشاءوَن ِعنَد َربِّ

 |12:11|صلہ ہے،  يہیکا  يکوںاپنے رب کے پاس، ن يںہے، جو وہ چاہ يےان کے لے يں،ڈر والے ہ يہی

ُ َعنُھم أَسَوأَ الهذى َعِملوا َوَيجِزَيُھم أَجَرُهم بِأَحَسِن الهذى   |12:11|كانوا َيعَملوَن لُِيَكفَِّر َّللاه

ان کے ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ  يںاور انہ ياتاکہ َّللا ان سے اتار دے برے سے برا کام جو انہوں نے ک

 |12:11|کرتے تھے، 

ُ َفما  فوَنَك بِالهذيَن ِمن دونِِه ۚ َوَمن ُيضلِِل َّللاه ُ بِكاٍف َعبَدہُ ۖ َوُيَخوِّ  |12:11|لَُه ِمن هاٍد أَلَيَس َّللاه

 يتہدا یکوئ یاس کے سوا اوروں سے اور جسے َّللا گمراہ کرے اس ک يںڈراتے ہ يںاور تمہ يںنہ یَّللا اپنے بندے کو کاف ياک

 |12:11| يں،کرنے واال نہ

ُ بَِعزيٍز ِذى انتِقاٍم  ُ َفما لَُه ِمن ُمِضلٍّ ۗ أَلَيَس َّللاه  |12:11|َوَمن َيھِد َّللاه

 |12:11| يںواال نہ ينےَّللا عزت واال بدلہ ل ياک يں،بہکانے واال نہ یدے اسے کوئ يت ہدااور جسے َّللا

ِ إِن أَ  ُ ۚ قُل أََفَرَءيُتم ما َتدعوَن ِمن دوِن َّللاه ٰمٰوِت َواألَرَض لََيقولُنه َّللاه ُ بُِضرٍّ َهل ُهنه ٰكِشٰفُت ضُ َولَئِن َسأَلَتُھم َمن َخلََق السه ِہ أَو أَراَدنى راَدنَِى َّللاه رِّ

لوَن  ُل الُمَتَوكِّ ُ ۖ َعلَيِه َيَتَوكه  |12:12|بَِرحَمٍة َهل ُهنه ُممِسٰكُت َرحَمتِِه ۚ قُل َحسبَِى َّللاه



تم َّللا کے  يںگے َّللا نے تم فرماؤ بھال بتاؤ تو وہ جنہ يںکس نے بنائے تو ضرور کہ يناور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زم

( رحم)وہ مجھ پر مہر  ياگے  يںٹال د يفتکل يجیبھ یوہ اس ک ياپہنچانا چاہے تو ک يفتکل یاگر َّللا مجھے کوئ سوا پوجتے ہو

 يں،گے تم فرماؤ َّللا مجھے بس ہے بھروسے والے اس پر بھروسہ کر يںمہر کو روک رکھ یوہ اس ک يافرمانا چاہے تو ک

|12:12| 

 |12:12|ٰعِمٌل ۖ َفَسوَف َتعلَموَن  قُل ٰيَقوِم اعَملوا َعلٰى َمكاَنتُِكم إِّنى

 |12:12|اپنا کام کرتا ہوں تو آگے جان جاؤ گے،  يںجاؤ م يےجگہ کام ک یاپن! قوم يریتم فرماؤ، اے م

 |12:12|َمن َيأتيِه َعذاٌب ُيخزيِه َوَيِحلُّ َعلَيِه َعذاٌب ُمقيٌم 

 |12:12|عذاب کہ رہ پڑے گا کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا اور کس پر اترتا ہے 

 |12:11|ا أَنَت َعلَيِھم بَِوكيٍل إِّنا أَنَزلنا َعلَيَك الِكٰتَب لِلّناِس بِالَحقِّ ۖ َفَمِن اهَتدٰى َفلَِنفِسِه ۖ َوَمن َضله َفإِنهما َيِضلُّ َعلَيھا ۖ َوم

تو اپنے بھلے کو اور جو بہکا وہ اپنے  یہ پائتو جس نے را یکو حق کے ساتھ اتار يتہدا یکتاب لوگوں ک يہہم نے تم پر  يشکب

 |12:11| يںبرے کو بہکا اور تم کچھ ان کے ذمہ دار نہ یہ

ُ َيَتَوفهى األَنفَُس حيَن َموتِھا َوالهتى لَم َتُمت فى َمناِمھا ۖ َفُيمِسُك الهتى َقضٰى َعلَيَھا الَموَت َوُيرِسُل  نه فى ٰذلَِك األُخرٰى إِلٰى أََجٍل ُمَسّمًى ۚ إِ َّللاه

روَن   |12:11|َلءاٰيٍت لَِقوٍم َيَتَفكه

اسے  ياپھر جس پر موت کا حکم فرماد يںان کے سوتے م يںانہ يںموت کے وقت اور جو نہ مر یہے ان ک يتاَّللا جانوں کو وفات د

 يےالوں کے لسوچنے و يںہ ياںضرور نشان يںاس م يشکہے ب يتامقرر تک چھوڑ د يعادم يکا یروک رکھتا ہے اور دوسر

|12:11| 

ِ ُشَفعاَء ۚ قُل أََولَو كانوا ال َيملِكوَن َشيـًٔا َوال َيعقِلوَن  َخذوا ِمن دوِن َّللاه  |12:11|أَِم اته

 يں،کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھ يزچ یاگرچہ وہ کس ياتم فرماؤ ک يںبنا رکھے ہ یانہوں نے َّللا کے مقابل کچھ سفارش ياک

|12:11| 

 ِ ٰمٰوِت َواألَرِض ۖ ُثمه إِلَيِه ُترَجعوَن قُل ّلِِله ٰفَعُة َجميًعا ۖ لَُه ُملُك السه  |12:11| الشه



طرف پلٹنا ہے  یک یاس يںپھر تمہ ی،بادشاہ یک ينہے آسمانوں اور زم يےکے ل یہے اس يںتم فرماؤ شفاعت تو سب َّللا کے ہاتھ م

|12:11| 

ت  ُ َوحَدہُ اشَمأَزه  |12:11|قُلوُب الهذيَن ال ُيؤِمنوَن بِالءاِخَرِة ۖ َوإِذا ُذِكَر الهذيَن ِمن دونِِه إِذا ُهم َيسَتبِشروَن َوإِذا ُذِكَر َّللاه

التے اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر  يںنہ يمانان کے جو آخرت پر ا يںجاتا ہے دل سمٹ جاتے ہ ياَّللا کا ذکر ک يکاور جب ا

 |12:11| يں،مناتے ہ ياںوہ خوش یہوتا ہے جبھ

ٰھَدِة أَنَت َتحُكُم َبيَن ِعباِدَك فى ما كانوا فيِه َيختَ  ٰمٰوِت َواألَرِض ٰعلَِم الَغيِب َوالشه  |12:11|لِفوَن قُِل اللهُھمه فاِطَر السه

رمائے ف يصلہف يںکے جاننے والے تو اپنے بندوں م ياںکرنے والے نہاں اور ع يداکے پ ينآسمانوں اور زم! تم عرض کرو اے َّللا

 |12:11|وہ اختالف رکھتے تھے  يںگا جس م

ِ ما لَم َيكونوا َيحَتِسبوَن َولَو أَنه لِلهذيَن َظلَموا ما فِى األَرِض َجميًعا َوِمثلَُه َمَعُه اَلفَتَدوا بِِه ِمن سوِء الَعذاِب َيوَم القِٰيَمِة ۚ وَ  َبدا لَھُم ِمَن َّللاه

|12:11| 

 يتےد يںم( چھڑانے) یسب چھڑائ يہتو  يساہے سب اور اس کے ساتھ اس ج يںم ينو کچھ زمہوتا ج يےاور اگر ظالموں کے ل

 |12:11| ینہ تھ يںم يالجو ان کے خ یطرف سے وہ بات ظاہر ہوئ یَّللا ک يںکے بڑے عذاب سے اور انہ يامتروز ِ ق

ـٔاُت ما َكَسبوا َوحاَق بِِھم ما كانوا بِِه َيسَتھِزءوَن   |12:12|َوَبدا لَُھم َسيِّ

 |12:12|بناتے تھے  یہنس یاور ان پر آپڑا وہ جس ک يںکھل گئ ياںبرائ یہوئ یکمائ یاور ان پر اپن

لٰنُه نِعَمًة ِمّنا قاَل إِنهما أوتيُتُه َعلٰى ِعلٍم ۚ َبل ِهَى فِتَنٌة   |12:12|َوٰلِكنه أَكَثَرُهم ال َيعلَموَن َفإِذا َمسه اإلِنٰسَن ُضرٌّ َدعانا ُثمه إِذا َخوه

 يہکہتا ہے  يںنعمت عطا فرمائ یبالتا ہے پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئ يںہے تو ہم یپہنچت يفتکل یکو کوئ یپھر جب آدم

 |12:12| يںبہتوں کو علم نہ يںہے بلکہ وہ تو آزمائش ہے مگر ان م یبدولت مل یعلم ک يکتو مجھے ا

 |12:12|َعنُھم ما كانوا َيكِسبوَن َقد قالََھا الهذيَن ِمن َقبلِِھم َفما أَغنٰى 

 |12:12| يا،ان کے کچھ کام نہ آ ياکہہ چکے تو ان کا کما یہ يسےا یان سے اگلے بھ



ـٔاُت ما َكَسبوا َوما ُهم بُِمعِجزيَن  ـٔاُت ما َكَسبوا ۚ َوالهذيَن َظلَموا ِمن ٰهُؤالِء َسُيصيُبُھم َسيِّ  |12:11|َفأَصاَبُھم َسيِّ

اور وہ قابو  ياںبرائ یک يوںکمائ یان ک یگ يںان پر پڑ يبظالم عنقر يںاور وہ جو ان م ياںبرائ یک يوںکمائ یان ک ںيتو ان پر پڑ گئ

 |12:11|نکل سکتے  يںسے نہ

زَق لَِمن َيشاُء َوَيقِدُر ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لَِقوٍم ُيؤِمنوَن  َ َيبُسُط الرِّ  |12:11|أََولَم َيعلَموا أَنه َّللاه

 يںہ ياںضرور نشان يںاس م يشکچاہے اور تنگ فرماتا ہے، ب يےکشادہ کرتا ہے جس کے ل یکہ َّللا روز يںمعلوم نہ يںانہ ياک

 |12:11| يے،والوں کے ل يمانا

نوبَ  َ َيغفُِر الذُّ ِ ۚ إِنه َّللاه حيُم  ۞ قُل ٰيِعباِدَى الهذيَن أَسَرفوا َعلٰى أَنفُِسِھم ال َتقَنطوا ِمن َرحَمِة َّللاه ُه ُهَو الَغفوُر الره  |12:11|َجميًعا ۚ إِنه

ہے  يتاَّللا سب گناہ بخش د يشکنہ ہو، ب يدرحمت سے ناام یَّللا ک یک يادتیجانوں پر ز یجنہوں نے اپن! وہ بندو يرےتم فرماؤ اے م

 |12:11|بخشنے واال مہربان ہے،  یوہ يشکب

ُكم َوأَسلِموا لَُه ِمن قَ   |12:11|بِل أَن َيأتَِيُكُم الَعذاُب ُثمه ال ُتنَصروَن َوأَنيبوا إِلٰى َربِّ

مدد نہ ہو،  یطرف رجوع الؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہار یاور اپنے رب ک

|12:11| 

بِعوا أَحَسَن ما أُنِزَل إِلَيُكم ِمن َربُِّكم ِمن َقبِل أَن َيأتَِيُكُم الَعذاُب بَ   |12:11|غَتًة َوأَنُتم ال َتشُعروَن َواته

قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آجائے  یگئ یطرف اتار یتمہارے رب سے تمہار یسے اچھ یکرو جو اچھ يرویپ یاور اس ک

 |12:11|خبر نہ ہو  يںاور تمہ

ِ َوإِن ُكنُت لَِمَن السّٰ  طُت فى َجنِب َّللاه  |12:11|ِخريَن أَن َتقوَل َنفٌس ٰيَحسَرتٰى َعلٰى ما َفره

کرتا  يابنا یہنس يںم يشکاور ب يںک يںنے َّللا کے بارے م يںپر جو م يروںان تقص! نہ کہے کہ ہائے افسوس يہجان  یکوئ يںکہ کہ

 |12:11|تھا 

قيَن  َ َهدٰىنى لَُكنُت ِمَن الُمته  |12:11|أَو َتقوَل لَو أَنه َّللاه



 |12:11|ہوتا،  يںڈر والوں م يںکہے اگر َّللا مجھے راہ دکھاتا تو م يا

ًة َفأَكوَن ِمَن الُمحِسنيَن   |12:12|أَو َتقوَل حيَن َتَرى الَعذاَب لَو أَنه لى َكره

 |12:12|کروں  يکياںن يںملے کہ م یطرح مجھے واپس یکس يکھےکہے جب عذاب د يا

بَت بِھا َواسَتكَبرَت َوُكنَت ِمَن   |12:12|الٰكفِريَن َبلٰى َقد جاَءتَك ءاٰيتى َفَكذه

 |12:12|اور تو کافر تھا  يااور تکبر ک ياجھٹال يںتو ُتو نے انہ يںآئ يتيںآ يریپاس م يرےت يشکب يںنہ يوںہاں ک

ةٌ ۚ أَلَيَس فى َجَھنهَم َمثًوى لِلُمَتَكبِّريَن  ِ ُوجوُهُھم ُمسَوده  |12:12|َوَيوَم القِٰيَمِة َتَرى الهذيَن َكَذبوا َعلَى َّللاه

 يںنہ يںمغرور ٹھکانا جہنم م ياک يںجنہوں نے َّللا پر جھوٹ باندها کہ ان کے منہ کالے ہ يںگے انہ يکھوکے دن تم د يامتاور ق

|12:12| 

ُھُم الّسوُء َوال ُهم َيحَزنوَن  َقوا بَِمفاَزتِِھم ال َيَمسُّ ُ الهذيَن اته ى َّللاه  |12:11|َوُيَنجِّ

 |12:11|غم ہو،  يںعذاب چھوئے اور نہ انہ يںجگہ نہ انہ ینجات ک یکو ان ک يزگاروںاور َّللا بچائے گا پرہ

ُ ٰخلُِق ُكلِّ َشءٍء ۖ َوُهَو َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َوكيٌل   |12:11|َّللاه

 |12:11|کا مختار ہے،  يزکرنے واال ہے، اور وہ ہرچ يداکا پ يزَّللا ہر چ

ٰمٰوِت َواألَرِض ۗ َوالهذيَن  ِ أُوٰلئَِك ُهُم الٰخِسروَن لَُه َمقاليُد السه  |12:11|َكَفروا بِـٔاٰيِت َّللاه

 |12:11| يں،ہ يںنقصان م یوہ ياکا انکار ک يتوںآ یاور جنہوں نے َّللا ک ياںکنج یک ينآسمانوں اور زم يںہ يےکے ل یاس

َھا الٰجِھلوَن  ِ َتأُمروّنى أَعُبُد أَيُّ  |12:11|قُل أََفَغيَر َّللاه



 |12:11|!  کے سوا دوسرے کے پوجنے کو مجھ سے کہتے ہو، اے جاہلوَّللا ياتم فرماؤ تو ک

 |12:11|َولََقد أوِحَى إِلَيَك َوإِلَى الهذيَن ِمن َقبلَِك لَئِن أَشَركَت لََيحَبَطنه َعَملَُك َولََتكوَننه ِمَن الٰخِسريَن 

تو ضرور  ياک يکالے اگر تو نے َّللا کا شرطرف کہ اسے سننے و یطرف اور تم سے اگلوں ک یتمہار یگئ یک یوح يشکاور ب

 |12:11|رہے گا،  يںدهرا اَکارت جائے گا اور ضرور تو ہار م ياسب ک يرات

ِكريَن  َ َفاعُبد َوُكن ِمَن الّشٰ  |12:11|َبِل َّللاه

 |12:11|کر اور شکر والوں سے ہو  یبندگ یک یبلکہ َّللا ہ

َ َحقه َقدِرِہ  ٌت بَِيمينِِه ۚ ُسبٰحَنُه َوَتٰعلٰى َعّما ُيشِركوَن َوما َقَدُروا َّللاه ٰمٰوُت َمطِوّيٰ  |12:11|َواألَرُض َجميًعا َقبَضُتُه َيوَم القِٰيَمِة َوالسه

قدرت سے  یدے گا اور اس ک يٹکو سم ينوںکے دن سب زم يامتکہ اس کا حق تھا اور وہ ق يساج یقدر نہ ک یاور انہوں نے َّللا ک

 |12:11|گے اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے،  يںجائ ےيد يٹسب آسمان لپ

ُ ۖ ُثمه ُنفَِخ فيِه أُخرٰى َفإِذا  ٰمٰوِت َوَمن فِى األَرِض إاِّل َمن شاَء َّللاه  |12:12|ُهم قِياٌم َينُظروَن َوُنفَِخ فِى الّصوِر َفَصِعَق َمن فِى السه

مگر جسے َّللا چاہے پھر وہ  يںم يناور جتنے زم يںہ يںآسمانوں م گے جتنے يںاور ُصور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہوجائ

 |12:12|گے  يںہوئے کھڑے ہوجائ يکھتےوہ د یدوبارہ پھونکا جائے گا جبھ

بِءّ  َھداِء َوقُِضَى َبيَنُھم بِالَحقِّ َوُهم ال يُ  ۦنَ َوأَشَرَقِت األَرُض بِنوِر َربِّھا َوُوِضَع الِكٰتُب َوِج۟ايَء بِالنه  |12:12|ظلَموَن َوالشُّ

 یاور اس ک ینب يہاور  ياءگے انب يںکتاب اور الئے جائ یجائے گ یاپنے رب کے نور سے اور رکھ یجگمگا اٹھے گ يناور زم

 |12:12|جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا،  يافرماد يصلہسچا ف يںامت کے ان پر گواہ ہونگے اور لوگوں م

 |12:12|ُهَو أَعلَُم بِما َيفَعلوَن َوُوفَِّيت ُكلُّ َنفٍس ما َعِملَت وَ 

 |12:12|جائے گا اور اسے خوب معلوم جو وہ کرتے تھے  يابھرپور د يااور ہر جان کو اس کا ک



َم ُزَمًرا ۖ َحّتٰى إِذا جاءوها فُتَِحت أَبٰوُبھا َوقاَل لَُھم َخَزَنُتھا أَلَم َيأتُِكم ُكم ُرُسٌل مِ  َوسيَق الهذيَن َكَفروا إِلٰى َجَھنه نُكم َيتلوَن َعلَيُكم ءاٰيِت َربِّ

 |12:11|َعلَى الٰكفِريَن  َوُينِذروَنُكم لِقاَء َيوِمُكم ٰهذا ۚ قالوا َبلٰى َوٰلِكن َحقهت َكلَِمُة الَعذابِ 

گے اور  يںگے اس کے دروازے کھولے جائ يںتک کہ جب وہاں پہنچ يہاںگے گروہ گروہ  يںطرف ہانکے جائ یاور کافر جہنم ک

پڑهتے  يتيںآ یسے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب ک يںم يںتمہارے پاس تمہ ياگے ک يںاس کے داروغہ ان سے کہ

 |12:11|اترا  يکمگر عذاب کا قول کافروں پر ٹھ يںنہ يوںگے ک يںکہ ،اس دن سے ملنے سے ڈراتے تھے يںتھے اور تمہ

َم ٰخلِد  |12:11|يَن فيھا ۖ َفبِئَس َمثَوى الُمَتَكبِّريَن قيَل ادُخلوا أَبٰوَب َجَھنه

 |12:11|برا ٹھکانا متکبروں کا،  یہ يارہنے، تو ک يشہہم يںاس م يںجائے گا جاؤ جہنم کے دروازوں م يافرما

ِة ُزَمًرا ۖ َحّتٰى إِذا جاءوها َوفُتَِحت أَبٰوُبھا َوقاَل  ُھم إِلَى الَجنه َقوا َربه  |12:11|لَھُم َخَزَنُتھا َسٰلٌم َعلَيُكم ِطبُتم َفادُخلوها ٰخلِديَن َوسيَق الهذيَن اته

گے  يںتک کہ جب وہاں پہنچ يہاں ی،گ يںجائ یطرف چالئ یگروہ گروہ جنت ک ياںسوار یاور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان ک

جاؤ  يںب رہے تو جنت مگے سالم تم پر تم خو يںاور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہ

 |12:11|رہنے،  يشہہم

ِة َحيُث َنشاُء ۖ َفنِعَم أَجرُ  أُ ِمَن الَجنه ِ الهذى َصَدَقنا َوعَدہُ َوأَوَرَثَنا األَرَض َنَتَبوه  |12:11|الٰعِمليَن  َوقالُوا الَحمُد ّلِِله

جہاں  يںرہ يںکہ ہم جنت م ياکا وارث ک يناس زم ںياور ہم ياَّللا کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا ک ياںگے سب خوب يںاور وہ کہ

 |12:11|کا ( يوالوںاچھے کام کرن) يوںاچھا ثواب کام یہ ياتو ک يں،چاہ

 ِ ِھم ۖ َوقُِضَى َبيَنُھم بِالَحقِّ َوقيَل الَحمُد ّلِِله  |12:11|الٰعلَميَن  َربِّ َوَتَرى الَمٰلئَِكَة حافّيَن ِمن َحوِل الَعرِش ُيَسبِّحوَن بَِحمِد َربِّ

 يںبولتے اور لوگوں م یپاک یکے ساتھ ا س ک يفتعر یاپنے رب ک يےگے عرش کے آس پاس حلقہ ک يکھواور تم فرشتوں کو د

 |12:11|َّللا کو جو سارے جہاں کا رب  ياںجائے گا اور کہا جائے گا کہ سب خوب يافرماد يصلہسچا ف

حيِم حم  حٰمِن الره ِ الره  |12:1|بِسِم َّللاه

 |12:1|ٰحٓم 



ِ الَعزيِز الَعليِم   |12:1|َتنزيُل الِكٰتِب ِمَن َّللاه

 |12:1|طرف سے جو عزت واال، علم واال،  یکتاب اتارنا ہے َّللا ک يہ

وِل ۖ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو ۖ إِلَيِه الَمصيُر  نِب َوقابِِل التهوِب َشديِد الِعقاِب ِذى الطه
 |12:1|غافِِر الذه

طرف  یک یاس يں،معبود نہ یواال اور توبہ قبول کرنے واال سخت عذاب کرنے واال بڑے انعام واال اس کے سوا کوئ گناہ بخشنے

 |12:1|پھرنا ہے 

ِ إاِله الهذيَن َكَفروا َفال َيغُررَك َتَقلُُّبُھم فِى البِٰلِد   |12:1|ما ُيٰجِدُل فى ءاٰيِت َّللاه

پھرنا ( ِاتراتے)اہل گہلے  يںکافر تو اے سننے والے تجھے دهوکا نہ دے ان کا شہروں م کرتے مگر يںجھگڑا نہ يںم يتوںآ یَّللا ک

|12:1| 

ٍة بَِرسولِِھم لَِيأُخذوہُ ۖ َوٰجَدلوا بِالٰبِطلِ  َبت َقبلَُھم َقوُم نوٍح َواألَحزاُب ِمن َبعِدِهم ۖ َوَهمهت ُكلُّ أُمه يَف كاَن ِعقاِب لُِيدِحضوا بِِه الَحقه َفأََخذُتُھم ۖ َفكَ  َكذه

|12:1| 

اور  يںکہ اپنے رسول کو پکڑ ل ياقصد ک يہاور ہر امت نے  يا،قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے جھٹال یان سے پہلے نوح ک

 |12:1|عذاب  يراہوا م يساپکڑا، پھر ک يںنے انہ يںتو م يںباطل کے ساتھ جھگڑے کہ اس سے حق کو ٹال د

ُھم أَصٰحُب الّناِر َوَكٰذلَِك َحقهت َكلَِمُت   |12:1|َربَِّك َعلَى الهذيَن َكَفروا أَنه

 |12:1| يں،ہ یہے کہ وہ دوزخ یبات کافروں پر ثابت ہوچک یتمہارے رب ک يونہیاور 

ِھم َوُيؤِمنوَن بِِه َوَيسَتغفِروَن لِلهذيَن ءاَمنو نا َوِسعَت ُكله َشءٍء َرحَمًة َوِعلًما َفاغفِر الهذيَن َيحِملوَن الَعرَش َوَمن َحولَُه ُيَسبِّحوَن بَِحمِد َربِّ ا َربه

َبعوا َسبيلََك َوقِِھم َعذاَب الَجحيِم   |12:1|لِلهذيَن تابوا َواته

التے اور  يمانبولتے اور اس پر ا یپاک یکے ساتھ اس ک يفتعر یاپنے ک يںاور جو اس کے گرد ہ يںوہ جو عرش اٹھاتے ہ

بخش دے جنہوں نے  يںہے تو انہ یسمائ یک يزہر چ يںرحمت و علم م يرےاے رب ہمارے ت ںيمغفرت مانگتے ہ یمسلمانوں ک

 |12:1|عذاب سے بچالے،  ےدوزخ ک يںراہ پر چلے اور انہ يریاور ت یتوبہ ک



تِِھم ۚ  ّيٰ ِت َعدٍن الهتى َوَعدَتھُم َوَمن َصلََح ِمن ءابائِِھم َوأَزٰوِجِھم َوُذرِّ نا َوأَدِخلُھم َجّنٰ  |12:2|إِنهَك أَنَت الَعزيُز الَحكيُم َربه

ہوں ان کے  يکہے اور ان کو جو ن ياداخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرما يںبسنے کے باغوں م يںاور انہ! اے ہمارے رب

 |12:2|عزت و حکمت واال ہے،  یتو ہ يشکب يںاور اوالد م يبيوںباپ دادا اور ب

ـٔاِت ۚ َوَمن َتِق  يِّ ـٔاِت َيوَمئٍِذ َفَقد َرِحمَتُه ۚ َوٰذلَِك ُهَو الَفوُز الَعظيُم َوقِِھُم السه يِّ  |12:2|السه

 يا،تو نے اس پر رحم فرما يشکشامت سے بچائے تو ب یشامت سے بچالے، اور جسے تو اس دن گناہوں ک یگناہوں ک يںاور انہ

 |12:2|ہے،  يابیکام یبڑ يہیاور 

ِ أَكَبُر ِمن َمقتُِكم أَنفَُسُكم إِذ ُتدَعوَن إِلَى اإليٰمِن َفَتكفُروَن إِنه الهذيَن َكَفروا ُيناَدوَن لَمَ   |12:12|قُت َّللاه

جان  یتم آج اپن يسےہے ج يادہاس سے بہت ز يزاریب یکہ ضرور تم سے َّللا ک یجائے گ یان کو ندا ک ياجنہوں نے کفر ک يشکب

 |12:12|ر کرتے، طرف بالئے جاتے تو تم کف یک يمانہو جب کہ تم ا يزارسے ب

َنا اثَنَتيِن َوأَحَييَتَنا اثَنَتيِن َفاعَتَرفنا بُِذنوبِنا َفَھل إِلٰى ُخروٍج ِمن َسبيٍل  نا أََمته  |12:11|قالوا َربه

 یاب ہم اپنے گناہوں پر ُمقِر ہوئے تو آگ سے نکلنے ک يااور دوبارہ زندہ ک يادوبارہ مردہ ک يںگے اے ہمارے رب تو نے ہم يںکہ

 |12:11|راہ ہے  یکوئ یبھ

ِ الَعلِىِّ الَكبيِر  ُ َوحَدہُ َكَفرُتم ۖ َوإِن ُيشَرك بِِه ُتؤِمنوا ۚ َفالُحكُم ّلِِله ُه إِذا ُدِعَى َّللاه  |12:11|ٰذلُِكم بِأَنه

ہے جو  يےَّللا کے لتو حکم  يتےجاتا تو تم مان ل ياٹھہرا يکَّللا پکارا جاتا تو تم کفر کرتے اور ان کا شر يکاس پر ہوا کہ جب ا يہ

 |12:11|سب سے بلند بڑا، 

ُر إاِّل َمن ُينيُب  ماِء ِرزًقا ۚ َوما َيَتَذكه ُل لَُكم ِمَن السه  |12:11|ُهَو الهذى ُيريُكم ءاٰيتِِه َوُيَنزِّ

مانتا مگر جو رجوع  يںنہ يحتاتارتا ہے اور نص یآسمان سے روز يےدکھاتا ہے اور تمہارے ل ياںنشان یاپن يںہے کہ تمہ یوہ

 |12:11|الئے 

َ ُمخلِصيَن لَُه الّديَن َولَو َكِرَہ الٰكفِروَن   |12:11|َفادُعوا َّللاه



 |12:11|کافر،  يںکرو نرے اس کے بندے ہوکر پڑے برا مان یبندگ یتو َّللا ک

َرٰجِت ُذو الَعرِش ُيلقِى الّروَح ِمن أَمِرِہ َعلٰى َمن َيشاُء ِمن ِعبا  |12:11|ِدِہ لُِينِذَر َيوَم التهالِق َرفيُع الده

جس پر چاہے کہ وہ ملنے کے  يںڈالتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں م یجان وح یک يمانواال عرش کامالک ا ينےبلند درجے د

 |12:11|دن سے ڈرائے 

 ِ ِ ِمنُھم َشءٌء ۚ لَِمِن الُملُك الَيوَم ۖ ّلِِله  |12:11| الٰوِحِد الَقّھاِر َيوَم ُهم ٰبِرزوَن ۖ ال َيخفٰى َعلَى َّللاه

( 11ف ی،َّللا سب پر غا لب ک يکہے ا یبادشاہ یک یگے َّللا پر ان کا کچھ حال چھپا نہ ہوگا آج کس يںجس دن وہ بالکل ظاہر ہوجائ

|۵2:1۱| 

َ َسريُع الِحساِب   |12:11|الَيوَم ُتجزٰى ُكلُّ َنفٍس بِما َكَسَبت ۚ ال ُظلَم الَيوَم ۚ إِنه َّللاه

 |12:11|واال ہے،  ينےَّللا جلد حساب ل يشکب يں،نہ يادتیپر ز یآج کس یگ ٔ کا بدلہ پاے ٔ آج ہر جان اپنے کے

لِميَن ِمن َحميٍم َوال َشفيٍع ُيطاُع 
ٰ
 |12:12|َوأَنِذرُهم َيوَم الءاِزَفِة إِِذ القُلوُب لََدى الَحناِجِر ٰكِظميَن ۚ ما لِلّظ

 یبھرے، اور ظالموں کا نہ کوئ يںگے غم م يںآفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آجائ یآنے وال يکڈراؤ اس نزد يںاور انہ

 |12:12|جس کا کہا مانا جائے  یسفارش یدوست نہ کوئ

دوُر   |12:12|َيعلَُم خائَِنَة األَعُيِن َوما ُتخفِى الصُّ

 |12:12|چھپا ہے  يںم ينوںنگاہ اور جو کچھ س یچھپے ک یَّللا جانتا ہے چور

 ُ ميُع الَبصيُر َوَّللاه َ ُهَو السه  |12:12| َيقضى بِالَحقِّ ۖ َوالهذيَن َيدعوَن ِمن دونِِه ال َيقضوَن بَِشءٍء ۗ إِنه َّللاه

ہے  يکھتاسنتا اور د یَّللا ہ يشککرتے ب يںنہ يصلہوہ کچھ ف يںفرماتا ہے، اور اس کے سوا جن کو پوجتے ہ يصلہاور َّللا سچا ف

|12:12| 



ًة َوءاثاًرا فِى ۞ أََولَم َيس ُ بُِذنوبِِھم يروا فِى األَرِض َفَينُظروا َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الهذيَن كانوا ِمن َقبلِِھم ۚ كانوا ُهم أََشده ِمنُھم قُوه األَرِض َفأََخَذُهُم َّللاه

ِ ِمن واٍق   |12:11|َوما كاَن لَُھم ِمَن َّللاه

چھوڑ  ياںجو نشان يںم ينقوت اور زم یانجام ہوا ان سے اگلوں کا ان ک يساک ےيکھتکہ د ياسفر نہ ک يںم ينانہوں نے زم ياتو ک

 |12:11|بچانے واال نہ ہوا  یان کے گناہوں پر پکڑا، اور َّللا سے ان کا کوئ يںگئے ان سے زائد تو َّللا نے انہ

 ُ ٰنِت َفَكَفروا َفأََخَذُهُم َّللاه ُھم كاَنت َتأتيِھم ُرُسلُُھم بِالَبيِّ ُه َقِوىٌّ َشديُد الِعقاِب ٰذلَِك بِأَنه  |12:11| ۚ إِنه

َّللا زبردست  يشکپکڑا، ب يںلے کر آئے پھر وہ کفر کرتے تو َّللا نے انہ ياںکہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشان يےاس ل يہ

 |12:11|عذاب واال ہے، 

 |12:11|َولََقد أَرَسلنا موسٰى بِـٔاٰيتِنا َوُسلٰطٍن ُمبيٍن 

 |12:11| يجا،اور روشن سند کے ساتھ بھ يوںنشان یکو اپن یٰ ہم نے موس يشکاور ب

 |12:11|إِلٰى فِرَعوَن َوٰهٰمَن َوٰقروَن َفقالوا ٰسِحٌر َكّذاٌب 

 |12:11|طرف تو وہ بولے جادوگر ہے بڑا جھوٹا  یفرعون اور ہامان اور قارون ک

 |12:11|بناَء الهذيَن ءاَمنوا َمَعُه َواسَتحيوا نِساَءُهم ۚ َوما َكيُد الٰكفِريَن إاِّل فى َضٰلٍل َفلَّما جاَءُهم بِالَحقِّ ِمن ِعنِدنا قالُوا اقُتلوا أَ 

زندہ رکھو اور کافروں  يںقتل کرو اور عورت يٹےالئے ان کے ب يمانبولے جو اس پر ا ياپھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق ال

 |12:11|مگر بھٹکتا پھرتا  يںکا داؤ نہ

َل ديَنُكم أَو أَن ُيظِھَر فِى األَرِض الَفساَد َوقاَل  ُه ۖ إِّنى أَخاُف أَن ُيَبدِّ  |12:11|فِرَعوُن َذرونى أَقُتل موسٰى َولَيدُع َربه

 يابدل دے  ينوہ تمہارا د يںڈرتا ہوں کہ يںکو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے م یٰ موس يںاور فرعون بوال مجھے چھوڑو م

 |12:11|چمکائے فساد  يںم ينزم

ُكم ِمن ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر ال ُيؤِمُن بَِيوِم الِحساِب   |12:11|َوقاَل موسٰى إِّنى ُعذُت بَِرّبى َوَربِّ



 |12:11|التا  يںنہ يقينہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر  يتاپناہ ل یتمہارے اور اپنے رب ک يںنے کہا م یٰ اور موس

ُكم ۖ َوإِن َيكُ  َوقاَل َرُجٌل ُمؤِمٌن ِمن ءالِ  ٰنِت ِمن َربِّ ُ َوَقد جاَءُكم بِالَبيِّ  ٰكِذًبا َفَعلَيِه َكِذُبُه ۖ َوإِن فِرَعوَن َيكُتُم إيٰمَنُه أََتقُتلوَن َرُجاًل أَن َيقوَل َربَِّى َّللاه

َ ال َيھدى َمن ُهَو ُمسِرٌف َكّذابٌ   |12:12| َيُك صاِدًقا ُيِصبُكم َبعُض الهذى َيِعُدُكم ۖ إِنه َّللاه

مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا  يکا ياکو چھپاتا تھا ک يمانمرد مسلمان کہ اپنے ا يکسے ا يںاور بوال فرعون والوں م

طرف سے الئے اور اگر بالفرض وہ غلط  یتمہارے پاس تمہارے رب ک ياںوہ روشن نشان يشکرب َّللا ہے اور ب يراہے کہ م

 يںہ يتےوعدہ د يںپہنچ جائے گا کچھ وہ جس کا تمہ يںتو تمہ يںان پر، اور اگر وہ سچے ہ لکا وبا یغلط گوئ یتو ان ک يںکہتے ہ

 |12:12|اسے جو حد سے بڑهنے واال بڑا جھوٹا ہو  يتاد يںَّللا راہ نہ يشکب

ِ إِ  شاِد ٰيَقوِم لَُكُم الُملُك الَيوَم ٰظِھريَن فِى األَرِض َفَمن َينُصُرنا ِمن َبأِس َّللاه ن جاَءنا ۚ قاَل فِرَعوُن ما أُريُكم إاِّل ما أَرٰى َوما أَهديُكم إاِّل َسبيَل الره

|12:12| 

کون بچالے گا اگر ہم پر آئے  يںغلبہ رکھتے ہو تو َّللا کے عذاب سے ہم يںم ينہے اس زم یتمہار یآج بادشاہ! قوم يریاے م

 |12:12|راہ ہے،  یک یبتاتا ہوں جو بھالئ یوہ يںتمہ يںوجھ ہے اور مس يریسمجھاتا ہوں جو م یوہ يںتو تمہ يںفرعون بوال م

 |12:12|َوقاَل الهذى ءاَمَن ٰيَقوِم إِّنى أَخاُف َعلَيُكم ِمثَل َيوِم األَحزاِب 

 |12:12|مجھے تم پر اگلے گروہوں کے دن کا سا خوف ہے ! قوم يریواال بوال اے م يماناور وہ ا

ُ ُيريُد ُظلًما لِلِعباِد ِمثَل َدأِب َقوِم نوٍح وَ   |12:11|عاٍد َوَثموَد َوالهذيَن ِمن َبعِدِهم ۚ َوَما َّللاه

 |12:11|چاہتا  يںقوم اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد اوروں کا اور َّللا بندوں پر ظلم نہ یدستور گزرا نوح ک يساج

ناِد   |12:11|َوٰيَقوِم إِّنى أَخاُف َعلَيُكم َيوَم الته

 |12:11| یتم پر اس دن سے ڈراتا ہوں جس دن پکار مچے گ يںقوم م يریم اور اے

ُ َفما لَُه ِمن هاٍد  ِ ِمن عاِصٍم ۗ َوَمن ُيضلِِل َّللاه  |12:11|َيوَم ُتَولّوَن ُمدبِريَن ما لَُكم ِمَن َّللاه



 يں،راہ دکھانے واال نہ یاور جسے َّللا گمراہ کرے اس کا کوئ يں،بچانے واال نہ یکوئ يںدے کر بھاگو گے َّللا سے تمہ يٹھجس دن پ

|12:11| 

ٰنِت َفما ِزلُتم فى َشكٍّ ِمّما جاَءُكم بِِه ۖ َحّتٰى إِذا َهلََك قُلُتم لَن َيبَعثَ  ُ َمن ُهَو َولََقد جاَءُكم يوُسُف ِمن َقبُل بِالَبيِّ ُ ِمن َبعِدِہ َرسواًل ۚ َكٰذلَِك ُيِضلُّ َّللاه  َّللاه

 |12:11|ُمسِرٌف ُمرتاٌب 

 يہاںرہے،  يںم یلے کر آئے تو تم ان کے الئے ہوئے سے شک ہ ياںروشن نشان يوسفاس سے پہلے تمہارے پاس  يشکاور ب

گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے  يونہیگا َّللا  يجےرسول نہ بھ یتم بولے ہرگز اب َّللا کوئ ياتک کہ جب انہوں نے انتقال فرما

 |12:11|نے واال ہے بڑهنے واال شک ال

ِ َوِعنَد الهذيَن ءاَمنوا ۚ َكٰذلِ  ِ بَِغيِر ُسلٰطٍن أَتٰىُھم ۖ َكُبَر َمقًتا ِعنَد َّللاه ٍر َجّباٍر الهذيَن ُيٰجِدلوَن فى ءاٰيِت َّللاه ُ َعلٰى ُكلِّ َقلِب ُمَتَكبِّ  |12:11|َك َيطَبُع َّللاه

 يکبات ہے َّللا کے نزد یک يزاریہو، کس قدر سخت ب یمل يںسند کے، کہ انہ یسک يربغ يںجھگڑا کرتے ہ يںم يتوںآ یوہ جو َّللا ک

 |12:11|ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر  يتامہر کرد یہ يوںَّللا  يک،النے والوں کے نزد يماناور ا

 |12:11|َوقاَل فِرَعوُن ٰيٰھٰمُن ابِن لى َصرًحا لََعلّى أَبلُُغ األَسٰبَب 

 |12:11|پہنچ جاؤں راستوں تک،  يںم يداونچا محل بنا شا يےل يرےم! ناور فرعون بوال اے ہاما

َن لِفِرَعوَن سوُء َعَملِِه  ُه ٰكِذًبا ۚ َوَكٰذلَِك ُزيِّ لَِع إِلٰى إِٰلِه موسٰى َوإِّنى أَلَُظنُّ ٰمٰوِت َفأَطه بيِل ۚ َوما َكيُد فِرَعوَن إاِّل فى َتباٍب أَسٰبَب السه َوُصده َعِن السه

|12:11| 

 يونہیتو وہ جھوٹا ہے اور  يںگمان م يرےم يشکاور ب يکھوںکے خدا کو جھانک کر د یٰ کا ہے کے راستے آسمان کے تو موس

کو تھا،  یاور فرعون کا داؤ ہالک ہونے ہ يا،روکا گ يںاور وہ راستے م يااس کا برا کام بھال کر دکھا گ يںنگاہ م یفرعون ک

|12:11| 

شاِد َوقاَل الهذى ءاَمَن ٰيقَ  بِعوِن أَهِدُكم َسبيَل الره  |12:12|وِم اته

 |12:12|راہ بتاؤں،  یک یبھالئ يںتمہ يںچلو م يچھےپ يرےم! قوم يریواال بوال، اے م يماناور وہ ا

نيا َمٰتٌع َوإِنه الءاِخَرَة ِهَى داُر الَقراِر   |12:12|ٰيَقوِم إِنهما ٰهِذِہ الَحيٰوةُ الدُّ



 |12:12|رہنے کا گھر ہے،  يشہوہ پچھال ہم يشکہے اور ب یتو کچھ برتنا ہ يناکا ج يادن يہ! قوم يریاے م

َئًة َفال ُيجزٰى إاِّل ِمثلَھا ۖ َوَمن َعِمَل ٰصلًِحا ِمن َذَكٍر أَو أُنثٰى َوُهَو ُمؤِمٌن َفأُوٰلئَِك َيدُخل َة ُيرَزقوَن فيھا بَِغيِر ِحساٍب َمن َعِمَل َسيِّ وَن الَجنه

|12:12| 

داخل  يںاور جو اچھا کام کرے مرد خواہ عورت اور جو مسلمان تو وہ جنت م یبُرا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہجو 

 |12:12|گے  يںرزق پائ یگے وہاں بے گنت يںجائ يےک

 |12:11|۞ َوٰيَقوِم ما لى أَدعوُكم إِلَى النهجٰوِة َوَتدعوَننى إِلَى الّناِر 

 |12:11|طرف  یطرف اور تم مجھے بالتے ہو دوزخ ک یبالتا ہوں نجات ک يںتمہ يںہوا م ياقوم مجھے ک يریاور اے م

ِر  ِ َوأُشِرَك بِِه ما لَيَس لى بِِه ِعلٌم َوأَن۠ا أَدعوُكم إِلَى الَعزيِز الَغفّٰ  |12:11|َتدعوَننى أِلَكفَُر بِاّلِله

اس  يںتمہ يںاور م يں،نہ يںعلم م يرےکروں جو م يککو اس کا شر يسےمجھے اس طرف بالتے ہو کہ َّللا کا انکا کروں اور ا

 |12:11|طرف بالتا ہوں،  یعزت والے بہت بخشنے والے ک

ِ َوأَنه  نا إِلَى َّللاه نيا َوال فِى الءاِخَرِة َوأَنه َمَرده  |12:11|أَصٰحُب الّناِر  الُمسِرفيَن ُهم ال َجَرَم أَنهما َتدعوَننى إِلَيِه لَيَس لَُه َدعَوةٌ فِى الدُّ

 یہمارا پھرنا َّللا ک يہاور  يںنہ آخرت م يںم يادن يںکام کا نہ يںطرف مجھے بالتے ہو اسے بالنا کہ یثابت ہوا کہ جس ک یآپ ہ

 |12:11| يں،ہ یدوزخ یکہ حد سے گزرنے والے ہ يہطرف ہے اور 

 ِ ُض أَمرى إِلَى َّللاه َ َبصيٌر بِالِعباِد َفَسَتذُكروَن ما أَقوُل لَُكم ۚ َوأَُفوِّ  |12:11| ۚ إِنه َّللاه

َّللا بندوں کو  يشکاپنے کام َّللا کو سونپتا ہوں، ب يںکرو گے اور م يادتم سے کہہ رہا ہوں، اسے  يںتو جلد وہ وقت آتا ہے کہ جو م

 |12:11|ہے  يکھتاد

ـٔاِت ما َمَكروا ۖ َوحاَق بِـٔاِل فِرَعوَن سوءُ  ُ َسيِّ  |12:11|الَعذاِب  َفَوقٰىُه َّللاه

 |12:11| يرا،سے اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھ يوںبرائ یان کے مکر ک ياتو َّللا نے اسے بچال



ا ۖ َوَيوَم َتقوُم الّساَعُة أَدِخلوا ءاَل فِرَعوَن أََشده الَعذاِب  ا َوَعِشّيً  |12:11|الّناُر ُيعَرضوَن َعلَيھا ُغُدّوً

داخل  يںحکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب م ی،قائم ہوگ يامتاور جس دن ق يںجاتے ہ يےک يشآ گ جس پر صبح و شام پ

 |12:11|کرو، 

َعٰفُؤ۟ا لِلهذيَن اسَتكَبروا إِّنا ُكّنا لَُكم َتَبًعا َفَھل أَنُتم ُمغنوَن َعنّ   |12:11|ا َنصيًبا ِمَن الّناِر َوإِذ َيَتحاّجوَن فِى الّناِر َفَيقوُل الضُّ

تم ہم سے آگ  ياگے جو بڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تھے تو ک يںگے تو کمزور ان سے کہ يںباہم جھگڑ يںور جب وہ آگ ما

 |12:11|حصہ گھٹا لوگے،  یکا کوئ

َ َقد َحَكَم َبيَن الِعباِد   |12:12|قاَل الهذيَن اسَتكَبروا إِّنا ُكلٌّ فيھا إِنه َّللاه

 |12:12|فرماچکا  يصلہف يںَّللا بندوں م يشکب يںہ يںموہ تکبر والے بولے ہم سب آگ 

ُكم ُيَخفِّف َعّنا َيوًما ِمَن الَعذاِب  َم ادعوا َربه  |12:12|َوقاَل الهذيَن فِى الّناِر لَِخَزَنِة َجَھنه

 |12:12|دن ہلکا کردے،  يکاس کے داروغوں سے بولے اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ا يںہ يںاور جو آگ م

ٰنِت ۖ قالوا َبلٰى ۚ قالوا َفادعوا ۗ َوما ُدٰعُؤ۟ا الٰكفِريَن إاِّل فى َضٰلٍل   |12:12|قالوا أََولَم َتُك َتأتيُكم ُرُسلُُكم بِالَبيِّ

دعا  یدعا کرو اور کافروں ک يںبولے تو تمہ يںنہ يوںنہ التے تھے بولے ک ياںتمہارے پاس تمہارے رسول نشان ياانہوں نے کہا ک

 |12:12|گر بھٹکتے پھرنے کو، م يں،نہ

نيا َوَيوَم َيقوُم األَشٰھُد   |12:11|إِّنا لََننُصُر ُرُسلَنا َوالهذيَن ءاَمنوا فِى الَحيٰوِة الدُّ

اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے  يںم یزندگ یک يادن یوالوں ک يمانگے اور ا يںمدد کر یضرور ہم اپنے رسولوں ک يشکب

|12:11| 

لِميَن َمعِذَرُتُھم ۖ َولَھُُم اللهعَنُة َولَھُم سوُء الّداِر  َيوَم ال َينَفعُ 
ٰ
 |12:11|الّظ



 |12:11|ُبرا گھر  يےلعنت ہے اور ان کے ل يےگے اور ان کے ل يںجس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ د

 |12:11|َولََقد ءاَتينا موَسى الُھدٰى َوأَوَرثنا َبنى إِسٰرءيَل الِكٰتَب 

 |12:11| ياکو کتاب کا وارث ک يلاسرائ یاور بن یعطا فرمائ یکو رہنمائ یٰ ہم نے موس يشکاور ب

 |12:11|ُهًدى َوِذكرٰى أِلُولِى األَلٰبِب 

 |12:11|کو تو اے محبوب،  يحتاور نص يتہدا یعقلمندوں ک

ِ َحقٌّ َواسَتغفِر لَِذنبَِك َوَسبِّح بَِحمِد َربَِّك   |12:11|بِالَعِشىِّ َواإلِبٰكِر َفاصبِر إِنه َوعَد َّللاه

کرتے ہوئے صبح اور  يفتعر یچاہو اور اپنے رب ک یمعاف یَّللا کا وعدہ سچا ہے اور اپنوں کے گناہوں ک يشکتم صبر کرو ب

 |12:11|بولو  یپاک یشام اس ک

ِ بَِغيِر ُسلٰطٍن أَتٰىُھم ۙ إِن فى ُصدوِرِهم ميُع الَبصيُر  إِنه الهذيَن ُيٰجِدلوَن فى ءاٰيِت َّللاه ُه ُهَو السه ِ ۖ إِنه  |12:11|إاِّل ِكبٌر ما ُهم بِٰبلِغيِه ۚ َفاسَتِعذ بِاّلِله

ہوس  یک یبڑائ يکمگر ا يںنہ يںہو ان کے دلوں م یمل يںسند کے جو انہ یکس يربغ يںجھگڑا کرتے ہ يںم يتوںآ یوہ جو َّللا ک

 |12:11|ہے،  يکھتاسنتا د یوہ يشکپناہ مانگو ب یگے تو تم َّللا ک يںجسے نہ پہنچ

ٰمٰوِت َواألَرِض أَكَبُر ِمن َخلِق الّناِس َوٰلِكنه أَكَثَر الّناِس ال َيعلَموَن   |12:11|لََخلُق السه

 |12:11|جانتے  يںبہت لوگ نہ يکنل یسے بہت بڑ يدائشپ یک يوںآدم يدائشپ یک ينآسمانوں اور زم يشکب

روَن َوما َيسَتِوى األَعمٰى َوالَبصيُر وَ  لِٰحِت َواَل الُمسءُء ۚ َقلياًل ما َتَتَذكه  |12:12|الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

 |12:12|کرتے ہو،  ياناور بدکار کتنا کم ده يےالئے اور اچھے کام ک يماناور نہ وہ جو ا يںبرابر نہ يارااور اندها اور انکھ

 |12:12|أَكَثَر الّناِس ال ُيؤِمنوَن  إِنه الّساَعَة َلءاتَِيٌة ال َريَب فيھا َوٰلِكنه 



 |12:12|التے  يںنہ يمانبہت لوگ ا يکنل يںکچھ شک نہ يںہے اس م یضرور آنے وال يامتق يشکب

َم داِخريَن  ُكُم ادعونى أَسَتِجب لَُكم ۚ إِنه الهذيَن َيسَتكبِروَن َعن ِعباَدتى َسَيدُخلوَن َجَھنه  |12:12|َوقاَل َربُّ

( تکبر کرتے) ينچتےعبادت سے اونچے کھ يریوہ جو م يشکقبول کروں گا ب يںمجھ سے دعا کرو م ياب نے فرمااور تمہارے ر

 |12:12|ہوکر،  يلگے ذل يںجائ يںجہنم م يبعنقر يںہ

َ لَذو َفضٍل َعلَى  ُ الهذى َجَعَل لَُكُم الهيَل لَِتسُكنوا فيِه َوالنهھاَر ُمبِصًرا ۚ إِنه َّللاه  |12:11|الّناِس َوٰلِكنه أَكَثَر الّناِس ال َيشُكروَن َّللاه

 يکنَّللا لوگوں پر فضل واال ہے ل يشککھولتا ب يںآنکھ ياآرام پاؤ اور دن بنا يںکہ اس م یرات بنائ يےَّللا ہے جس نے تمہارے ل

 |12:11|کرتے،  يںشکر نہ یبہت آدم

ُكم ٰخلُِق ُكلِّ َشءٍء ال إِلٰ  ُ َربُّ  |12:11|َه إاِّل ُهَو ۖ َفأَّنٰى ُتؤَفكوَن ٰذلُِكُم َّللاه

 |12:11|تو کہاں اوندهے جاتے ہو  يںنہ یبندگ یک یکا بنانے واال اس کے سوا کس يزوہ ہے َّللا تمہارا رب ہر چ

ِ َيجَحدوَن   |12:11|َكٰذلَِك ُيؤَفُك الهذيَن كانوا بِـٔاٰيِت َّللاه

 |12:11| يںانکار کرتے ہ کا يتوںآ یوہ جو َّللا ک يںاوندهے ہوتے ہ يونہی

يِّٰبتِ  َرُكم َفأَحَسَن ُصَوَرُكم َوَرَزَقُكم ِمَن الطه ماَء بِناًء َوَصوه ُ الهذى َجَعَل لَُكُم األَرَض َقراًرا َوالسه ُ َربُّ الٰعلَميَن َّللاه ُكم ۖ َفَتباَرَك َّللاه ُ َربُّ  ۚ ٰذلُِكُم َّللاه

|12:11| 

اور  يںبنائ یاچھ يںصورت یتو تمہار یک يرتصو یاور آسمان چھت اور تمہار یھہراؤ بنائٹ ينزم يےَّللا ہے جس نے تمہارے ل

 |12:11|برکت واال ہے َّللا رب سارے جہان کا،  یہے َّللا تمہارا رب، تو بڑ يہ يںد یروز يزيںچ یستھر يںتمہ

ِ َربِّ الٰعلَميَن ُهَو الَحىُّ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو َفادعوہُ ُمخلِصيَن لَُه الّديَن ۗ الَحمُد   |12:11|ّلِِله

َّللا کو جو سارے جہاں کا  ياںکے بندے ہوکر، سب خوب یتو اسے پوجو نرے اس يںنہ یبندگ یک یزندہ ہے اس کے سوا کس یوہ

 |12:11|رب، 



ٰنُت ِمن َرّبى وَ  ِ لَّما جاَءنَِى الَبيِّ  |12:11|أُِمرُت أَن أُسلَِم لَِربِّ الٰعلَميَن ۞ قُل إِّنى ُنھيُت أَن أَعُبَد الهذيَن َتدعوَن ِمن دوِن َّللاه

طرف  یرب ک يرےم يليںپاس روشن دل يرےتم َّللا کے سوا پوجتے ہو جبکہ م يںپوجوں جنہ يںہوں کہ انہ ياگ يامنع ک يںتم فرماؤ م

 |12:11|کے حضور گردن رکھوں،  يناور مجھے حکم ہوا ہے کہ رب العالم يںسے آئ

ُكم ُثمه لَِتكونوا ُشيوًخا ۚ ُهَو الهذى َخلََقُكم  َوِمنُكم َمن ُيَتَوفّٰى ِمن َقبُل ۖ َولَِتبلُغوا  ِمن ُتراٍب ُثمه ِمن ُنطَفٍة ُثمه ِمن َعلََقٍة ُثمه ُيخِرُجُكم ِطفاًل ُثمه لَِتبلُغوا أَُشده

 |12:11|أََجاًل ُمَسّمًى َولََعلهُكم َتعقِلوَن 

رکھتا  یباق يںنکالتا ہے بچہ پھرتمہ يںپھٹک سے پھرتمہ یبوند سے پھر خون ک یک یپھر پان ياسے بنا یمٹ يںہے جس نے تمہ یوہ

مقرر  يککہ تم ا يےجاتا ہے اور اس ل يااٹھال یپہلے ہ یکوئ يںکہ بوڑهے ہو اور تم م يےکو پہنچو پھر اس ل یجوان یہے کہ اپن

 |12:11|سمجھو  ہک يےوعدہ تک پہنچو اور اس ل

 |12:12|َوُيميُت ۖ َفإِذا َقضٰى أَمًرا َفإِنهما َيقوُل لَُه ُكن َفَيكوُن  ۦُهَو الهذى ُيحء

وہ ہوجاتا ہے  یکہتا ہے کہ ہو جا جبھ يہیحکم فرماتا ہے تو اس سے  یہے کہ ِجالتا ہے اور مارتا ہے پھر جب کوئ یوہ

|12:12| 

ِ أَّنٰى ُيص  |12:12|َرفوَن أَلَم َتَر إِلَى الهذيَن ُيٰجِدلوَن فى ءاٰيِت َّللاه

 |12:12| يںجاتے ہ يرےکہاں پھ يںجھگڑے ہ يںم يتوںآ یجو َّللا ک يکھانہ د يںتم نے انہ ياک

بوا بِالِكٰتِب َوبِما أَرَسلنا بِِه ُرُسلَنا ۖ َفَسوَف َيعلَموَن   |12:12|الهذيَن َكذه

 |12:12|گے  يںجان جائ يبوہ عنقر (122ف يجا،کتاب اور جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھ یوہ جنہوں نے جھٹالئ

ٰلِسُل ُيسَحبوَن   |12:11|إِِذ األَغٰلُل فى أَعٰنقِِھم َوالسه

 |12:11|گے،  يںجائ يٹےگھس يريںطوق ہوں گے اور زنج يںگردنوں م یجب ان ک

 |12:11|فِى الَحميِم ُثمه فِى الّناِر ُيسَجروَن 



 |12:11|گے  يںدہکائے جائ يںپھر آگ م يں،م یکھولتے پان

 |12:11|ُثمه قيَل لَھُم أَيَن ما ُكنُتم ُتشِركوَن 

 |12:11|بناتے تھے  يکجائے گا کہاں گئے وہ جو تم شر ياپھر ان سے فرما

ُ الٰكفِريَن  ِ ۖ قالوا َضلّوا َعّنا َبل لَم َنُكن َندعوا ِمن َقبُل َشيـًٔا ۚ َكٰذلَِك ُيِضلُّ َّللاه  |12:11|ِمن دوِن َّللاه

گمراہ کرتا ہے کافروں کو،  يونہینہ تھے َّللا  یگے وہ تو ہم سے گم گئے بلکہ ہم پہلے کچھ پوجتے ہ يںکے مقابل، کہ َّللا

|12:11| 

 |12:11|ٰذلُِكم بِما ُكنُتم َتفَرحوَن فِى األَرِض بَِغيِر الَحقِّ َوبِما ُكنُتم َتمَرحوَن 

 |12:11|ے اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے، باطل پر خوش ہوتے تھ يںم يناس کا بدلہ ہے جو تم زم يہ

َم ٰخلِديَن فيھا ۖ َفبِئَس َمثَوى الُمَتَكبِّريَن   |12:11|ادُخلوا أَبٰوَب َجَھنه

 |12:11|برا ٹھکانا مغروروں کا  یہ يارہنے، تو ک يشہہم يںاس م يںجاؤ جہنم کے دروازوں م

ِ َحقٌّ ۚ َفإِّما نُ  َك َفإِلَينا ُيرَجعوَن َفاصبِر إِنه َوعَد َّللاه  |12:11|ِرَينهَك َبعَض الهذى َنِعُدُهم أَو َنَتَوفهَينه

 یپہلے ہ يںتمہ ياجاتا ہے  ياوعدہ د يںجس کا انہ يزکچھ وہ چ يںدکھاد يںَّللا کا وعدہ سچا ہے، تو اگر ہم تمہ يشکتو تم صبر کرو ب

 |12:11|طرف پھرنا  یہ یہمار يںبہرحال انہ يںوفات د

ِ ۚ َفإِذا جاَء أَمُر َقد أَرَسلنا ُرُساًل ِمن َقبلَِك ِمنُھم َمن َقَصصنا َعلَيَك َوِمنُھم َمن لَم َنقُصص َعلَيَك ۗ َوما كاَن لَِرسوٍل أَن َيأتَِى َولَ  بِـٔاَيٍة إاِّل بِإِذِن َّللاه

ِ قُِضَى بِالَحقِّ َوَخِسَر ُهنالَِك الُمبِطلوَن   |12:12|َّللاه

 يافرما يانکا احوال نہ ب یاور کس يافرما يانکا احوال تم سے ب یکس يںکہ جن م يجےم سے پہلے کتنے رسول بھہم نے ت يشکاور ب

جائے گا  يافرماد يصلہلے آئے بے حکم خدا کے، پھر جب َّللا کا حکم آئے گا سچا ف ینشان یپہنچتا کہ کوئ يںرسول کو نہ یاور کس

 |12:12| سارہ،اور باطل والوں کا وہاں خ



ُ الهذى َجَعَل لَُكُم األَنٰعَم لَِترَكبوا ِمنھا َوِمنھا َتأُكلوَن   |12:12|َّللاه

 |12:12|کا گوشت کھاؤ،  یپر سوار ہو اور کس یچوپائے بنائے کہ کس يےَّللا ہے جس نے تمہارے ل

 |12:22|ُتحَملوَن  َولَُكم فيھا َمٰنفُِع َولَِتبلُغوا َعلَيھا حاَجًة فى ُصدوِرُكم َوَعلَيھا َوَعلَى الفُلكِ 

مرادوں کو پہنچو اور ان پر اور  یپر اپنے دل ک يٹھپ یکہ تم ان ک يےاور اس ل يںفائدے ہ یکتنے ہ يںان م يےاور تمہارے ل

 |12:22|پر سوار ہوتے ہو،  يوںکشت

ِ ُتنِكروَن   |12:21|َوُيريُكم ءاٰيتِِه َفأَىه ءاٰيِت َّللاه

 |12:21|کا انکار کرو گے  ینشان یکونس یدکھاتا ہے تو َّللا ک ياںنشان یاپن يںاور وہ تمہ

ًة َوء اثاًرا فِى األَرِض َفما أَغنٰى َعنُھم ما كانوا أََفلَم َيسيروا فِى األَرِض َفَينُظروا َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الهذيَن ِمن َقبلِِھم ۚ كانوا أَكَثَر ِمنُھم َوأََشده قُوه

 |12:21|َيكِسبوَن 

 ينقوت اور زم یانجام ہوا، وہ ان سے بہت تھے اور ان ک يساان سے اگلوں کا ک يکھتےکہ د ياسفر نہ ک يںم ينں نے زمانہو ياک

 |12:21| يا،جو انہوں نے کما ياکام آ ياتو ان کے ک يادہان سے ز ياںنشان يںم

ٰنِت َفِرحوا بِما ِعنَدُهم ِمَن الِعلِم   |12:21|َوحاَق بِِھم ما كانوا بِِه َيسَتھِزءوَن َفلَّما جاَءتُھم ُرُسلُُھم بِالَبيِّ

پر الٹ  يںکا علم تھا اور انہ ياپر خوش رہے جو ان کے پاس دن یالئے، تو وہ اس يليںتو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دل

 |12:21|بناتے تھے  یہنس یپڑا جس ک

ِ َوحَدہُ َوَكَفرن  |12:21|ا بِما ُكّنا بِِه ُمشِركيَن َفلَّما َرأَوا َبأَسنا قالوا ءاَمّنا بِاّلِله

کرتے تھے ان کے منکر ہوئے  يکالئے اور جو اس کے شر يمانَّللا پر ا يکبولے ہم ا يکھاپھر جب انہوں نے ہمارا عذاب د

|12:21| 

ِ الهتى َقد َخلَت فى ِعباِدِہ ۖ َوخَ   |12:21|ِسَر ُهنالَِك الٰكفِروَن َفلَم َيُك َينَفُعُھم إيٰمُنُھم لَّما َرأَوا َبأَسنا ۖ ُسنهَت َّللاه



گزر چکا اور وہاں  يںَّللا کا دستور جو اس کے بندوں م يا،ل يکھجب انہوں نے ہمارا عذاب د ياکام نہ د يںنے انہ يمانتو ان کے ا

 |12:21|رہے  يںکافر گھاٹے م

حيِم حم  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1|ٰحٓم 

حمٰ  حيِم َتنزيٌل ِمَن الره  |11:1|ِن الره

 |11:1|اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا،  يہ

ا لَِقوٍم َيعلَموَن  لَت ءاٰيُتُه قُرءاًنا َعَربِّيً  |11:1|ِكٰتٌب فُصِّ

 |11:1| يے،قرآن عقل والوں کے ل یعرب يںگئ یمفصل فرمائ يتيںآ یکتاب ہے جس ک يکا

 |11:1|ال َيسَمعوَن َبشيًرا َوَنذيًرا َفأَعَرَض أَكَثُرُهم َفھُم 

 |11:1| يںنہ یتو وہ سنتے ہ يرااکثر نے منہ پھ يںاور ڈر سناتا تو ان م يتاد یخوشخبر

نا ٰعِملو ٍة ِمّما َتدعونا إِلَيِه َوفى ءاذانِنا َوقٌر َوِمن َبينِنا َوَبينَِك ِحجاٌب َفاعَمل إِنه  |11:1|َن َوقالوا قُلوُبنا فى أَِكنه

ہے اور ( یروئ) ينٹٹ يںبالتے ہو اور ہمارے کانوں م يںطرف تم ہم یاس بات سے جس ک يںہ يںف ماور بولے ہمارے دل غال

 |11:1| يںروک ہے تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہ يانہمارے اور تمہارے درم

 |11:1|إِلَيِه َواسَتغفِروہُ ۗ َوَويٌل لِلُمشِركيَن قُل إِنهما أَن۠ا َبَشٌر ِمثلُُكم يوحٰى إِلَىه أَنهما إِٰلُھُكم إِٰلٌه ٰوِحٌد َفاسَتقيموا 

معبود ہے، تو اس کے حضور  یہ يکہے کہ تمہارا معبود ا یہوت یہوں مجھے وح يساج يںتمہ يںتو م يںہونے م یتم فرماؤ آدم

 |11:1|ہے شرک والوں کو،  یمانگو اور خراب یرہو اور اس سے معاف يدهےس

كٰوةَ   |11:1|َوُهم بِالءاِخَرِة ُهم ٰكفِروَن  الهذيَن ال ُيؤتوَن الزه



 |11:1| يںاور وہ آخرت کے منکر ہ يتےد يںوہ جو زکٰوة نہ

لِٰحِت لَھُم أَجٌر َغيُر َممنوٍن   |11:2|إِنه الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

 |11:2|بے انتہا ثواب ہے  يےان کے ل يےالئے اور اچھے کام ک يمانجو ا يشکب

ُكم لََتكفُروَن بِالهذى َخلََق األَرَض فى َيوَميِن َوَتجَعلوَن لَُه أَنداًدا ۚ ٰذلَِك َربُّ الٰعلَميَن ۞ قُل   |11:2|أَئِنه

اور اس کے ہمسر ٹھہراتے رہو وہ ہے سارے جہان کا  یبنائ ينزم يںتم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے دو دن م ياتم فرماؤ ک

 |11:2|رب 

َر فيھا أَقٰوَتھا فى أَرَبَعِة أَّياٍم َسواًء لِلّسائِليَن َوَجَعَل فيھا   |11:12|َرٰوِسَى ِمن َفوقِھا َوٰبَرَك فيھا َوَقده

 یاس کے بسنے والوں ک يںاور اس م یبرکت رکھ يںاور اس م( بوجھ رکھے یبھار)اس کے اوپر سے لنگر ڈالے  يںاور اس م

 |11:12|جواب پوچھنے والوں کو،  يکٹھ يںسب مالکر چار دن م يہ يںمقرر ک ياںروز

ماِء َوِهَى ُدخاٌن َفقاَل لَھا َولِِلَرِض ائتِيا َطوًعا أَو َكرًها قالَتا أََتينا طائِعيَن   |11:11|ُثمه اسَتوٰى إِلَى السه

اہے سے چ یکہ دونوں حاضر ہو خوش ياسے فرما يناور وہ دهواں تھا تو اس سے اور زم ياطرف قصد فرما یپھر آسمان ک

 |11:11|کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے،  یسے، دونوں نے عرض ک یناخوش

نيا بَِمٰصبيَح َوِحفًظا ماَء الدُّ ا السه نه  |11:11| ٰذلَِك َتقديُر الَعزيِز الَعليِم  ۚ َفَقضٰىُھنه َسبَع َسٰمواٍت فى َيوَميِن َوأَوحٰى فى ُكلِّ َسماٍء أَمَرها ۚ َوَزيه

کے آسمان کو  يچےاور ہم نے ن يجےکے کام کے احکام بھ یاس يںاور ہر آسمان م يںدو دن م ياآسمان کردپورے سات  يںتو انہ

 |11:11|ہوا ہے،  يااس عزت والے علم والے کا ٹھہرا يہ يےکے ل یاور نگہبان ياچراغوں سے آراستہ ک

 |11:11|َفإِن أَعَرضوا َفقُل أَنَذرُتُكم ٰصِعَقًة ِمثَل ٰصِعَقِة عاٍد َوَثموَد 

 |11:11| یتھ یکڑ ک عاد اور ثمود پر آئ يسیکڑ ک سے ج يکڈراتا ہوں ا يںتمہ يںتو تم فرماؤ کہ م يريںپھر اگر وہ منہ پھ



نا أَلَنَزَل مَ  َ ۖ قالوا لَو شاَء َربُّ ُسُل ِمن َبيِن أَيديِھم َوِمن َخلفِِھم أاَّل َتعُبدوا إاِله َّللاه  |11:11|ّنا بِما أُرِسلُتم بِِه ٰكفِروَن ٰلئَِكًة َفإِ إِذ جاَءتُھُم الرُّ

کو نہ پوجو، بولے ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا تو جو کچھ  یپھرتے تھے کہ َّللا کے سوا کس يچھےجب رسول ان کے آگے پ

 |11:11|مانتے  يںگئے ہم اسے نہ يجےتم لے کر بھ

ًة ۖ َوكانوا بِـٔاٰيتِ َفأَّما عاٌد َفاسَتكَبروا فِى األَرِض بَِغيِر الَحقِّ َوقا َ الهذى َخلََقُھم ُهَو أََشدُّ ِمنُھم قُوه ًة ۖ أََولَم َيَروا أَنه َّللاه نا َيجَحدوَن لوا َمن أََشدُّ ِمّنا قُوه

|11:11| 

 جس انہوں نے نہ جانا کہ َّللا ياکس کا زور، اور ک يادہاور بولے ہم سے ز ياناحق تکبر ک يںم يننے زم يںتو وہ جو عاد تھے انہ

 |11:11|کا انکار کرتے تھے،  يتوںآ یہے، اور ہمار یقو يادہان سے ز يابنا يںنے انہ

نيا ۖ َولََعذاُب الءاِخرَ  ِة أَخزٰى ۖ َوُهم ال ُينَصروَن َفأَرَسلنا َعلَيِھم ريًحا َصرَصًرا فى أَّياٍم َنِحساٍت لُِنذيَقُھم َعذاَب الِخزِى فِى الَحيٰوِة الدُّ

|11:11| 

 یزندگ یک يادن يںکا عذاب چکھائ یرسوائ يںکہ ہم انہ يںشامت کے دنوں م یان ک یسخت گرج ک يجیبھ یآنده يکنے ان پر اتو ہم 

 |11:11| ی،مدد نہ ہوگ یہے اور ان ک یرسوائ یسب سے بڑ يںآخرت کے عذاب م يشکاور ب يںم

 |11:11|َفأََخَذتُھم ٰصِعَقُة الَعذاِب الھوِن بِما كانوا َيكِسبوَن َوأَّما َثموُد َفَھَديٰنُھم َفاسَتَحبُّوا الَعمٰى َعلَى الُھدٰى 

کڑ ک نے آ  یذلت کے عذاب ک يںتو انہ ياتو انہوں نے سوجھنے پر اندهے ہونے کو پسند ک یہم نے راہ دکھائ يںاور رہے ثمود انہ

 |11:11| یک يےسزا ان کے ک يال

يَنا الهذيَن ءاَمنوا َوكانوا َيتهقونَ   |11:12| َوَنجه

 |11:12|الئے اور ڈرتے تھے  يمانجو ا يابچال يںاور ہم نے انہ

ِ إِلَى الّناِر َفُھم يوَزعوَن   |11:12|َوَيوَم ُيحَشُر أَعداُء َّللاه

 |11:12|گے،  يںگے تو ان کے اگلوں کو روک يںطرف ہانکے جائ یاور جس دن َّللا کے دشمن آگ ک

 |11:12|م َسمُعُھم َوأَبٰصُرُهم َوُجلوُدُهم بِما كانوا َيعَملوَن َحّتٰى إِذا ما جاءوها َشِھَد َعلَيھِ 



اور ان کے چمڑے سب ان پر ان کے  يںآنکھ یگے ان کے کان اور ان ک يںتک کہ جب وہاں پہنچ يہاں يںتک کہ پچھلے آ مل يہاں

 |11:12|گے  يںد یگواہ یک يےک

ٍة َوإِلَيِه ُترَجعوَن َوقالوا لُِجلوِدِهم لَِم َشِھدُتم َعلَينا ۖ قالوا أَ  َل َمره ُ الهذى أَنَطَق ُكله َشءٍء َوُهَو َخلََقُكم أَوه  |11:11|نَطَقَنا َّللاه

 یبخش يائیکو گو يزجس نے ہر چ ياَّللا نے بلوا يںہم یگ يںوہ کہ ی،د یگواہ يوںگے تم نے ہم پر ک يںکھالوں سے کہ یاور وہ اپن

 |11:11|پھرنا ہے،  يںطرف تمہ یک یاور اس يابار بنا یپہل يںاور اس نے تمہ

َ ال َيعلَمُ   |11:11| َكثيًرا ِمّما َتعَملوَن َوما ُكنُتم َتسَتتِروَن أَن َيشَھَد َعلَيُكم َسمُعُكم َوال أَبٰصُرُكم َوال ُجلوُدُكم َوٰلِكن َظَننُتم أَنه َّللاه

 يہتم تو  يکنل يںکھال یاور تمہار يںآنکھ یان اور تمہارتمہارے ک يںد یاور تم اس سے کہاں چھپ کر جاتے کہ تم پر گواہ

 |11:11|جانتا  يںتھے کہ َّللا تمہارے بہت سے کام نہ يٹھےسمجھے ب

ُكم أَردٰىُكم َفأَصَبحُتم ِمَن الٰخِسريَن  ُكُم الهذى َظَننُتم بَِربِّ  |11:11|َوٰذلُِكم َظنُّ

 يں،تو اب رہ گئے ہارے ہوؤں م ياہالک کرد يںاور اس نے تمہ ياک ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ يہاور 

|11:11| 

 |11:11|َفإِن َيصبِروا َفالّناُر َمثًوى لَھُم ۖ َوإِن َيسَتعتِبوا َفما ُهم ِمَن الُمعَتبيَن 

 |11:11|ان کا منانا نہ مانے،  یتو کوئ يںتو آگ ان کا ٹھکانا ہے اور اگر وہ منانا چاہ يںپھر اگر وہ صبر کر

ُھم كانوا ۞ َوَقيهضنا لَھُم قَُرناَء َفَزيهنوا لَھُم ما َبيَن أَيديِھم َوما َخلَفُھم َوَحقه َعلَيِھُم الَقوُل فى أَُمٍم َقد َخلَت مِ  ن َقبلِِھم ِمَن الِجنِّ َواإلِنِس ۖ إِنه

 |11:11|ٰخِسريَن 

اور ان پر بات  يچھےجو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پ يابھال کرد يںانہوں نے انہ يےک يناتتع یاور ہم نے ان پر کچھ ساتھ

 |11:11|کار تھے،  ياںوہ ز يشککے، ب يوںان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے جن اور آدم یہوئ یپور

 |11:11|َتغلِبوَن َوقاَل الهذيَن َكَفروا ال َتسَمعوا لِٰھَذا القُرءاِن َوالَغوا فيِه لََعلهُكم 

 |11:11|تم غالب آؤ  يونہی يدغل کرو شا يہودہب يںقرآن نہ سنو اور اس م يہاور کافر بولے 



ُھم أَسَوأَ الهذى كانوا َيعَملوَن   |11:11|َفلَُنذيَقنه الهذيَن َكَفروا َعذاًبا َشديًدا َولََنجِزَينه

گے  يںبدلہ د يںہم ان کے ُبرے سے ُبرے کام کا انہ يشکبگے اور  يںضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائ يشکتو ب

|11:11| 

ِ الّناُر ۖ لَھُم فيھا داُر الُخلِد ۖ َجزاًء بِما كانوا بِـٔاٰيتِنا َيجَحدوَن   |11:12|ٰذلَِك َجزاُء أَعداِء َّللاه

 |11:12|کا انکار کرتے تھے،  يتوںآ یکہ ہمار یرہنا ہے، سزا اس ک يشہہم يںانہ يںہے َّللا کے دشمنوں کا بدلہ آ گ، اس م يہ

نا أَِرَنا الهَذيِن أََضاّلنا ِمَن الِجنِّ َواإلِنِس َنجَعلُھما َتحَت أَقداِمنا لَِيكونا ِمَن ا  |11:12|ألَسَفليَن َوقاَل الهذيَن َكَفروا َربه

کہ وہ  يںاپنے پاؤں تلے ڈال يںکہ ہم انہ ياگمراہ ک يںجنہوں نے ہم یدکھا وہ دونوں جن اور آدم يںاور کافر بولے اے ہمارے رب ہم

 |11:12| يںرہ يچےسے ن يچےہر ن

ُل َعلَيِھُم الَمٰلئَِكُة أاَّل َتخافوا َوال َتحَزنوا َوأَبِشر ُ ُثمه اسَتٰقموا َتَتَنزه َنا َّللاه ِة الهتى ُكنُتم توَعدوَن إِنه الهذيَن قالوا َربُّ  |11:12|وا بِالَجنه

کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو  يںکہا ہمارا رب َّللا ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہوہ جنہوں نے  يشکب

 |11:12|جاتا تھا  ياوعدہ د يںاس جنت پر جس کا تمہ

نيا َوفِى الءاِخَرِة ۖ َولَُكم فيھا ما َتشَتھى أَنفُُسُكم َولَُكم فيھا ما عوَن  َنحُن أَولِياُؤُكم فِى الَحيٰوِة الدُّ  |11:11|َتده

اس  يےچاہے اور تمہارے ل یجو تمہارا ج يںہے اس م يےاور تمہارے ل يںاور آخرت م يںم یزندگ یک يادن يںہم تمہارے دوست ہ

 |11:11|جو مانگو،  يںم

 |11:11|ُنُزاًل ِمن َغفوٍر َرحيٍم 

 |11:11|طرف سے،  یبخشنے والے مہربان ک یمہمان

ِ َوَعِمَل ٰصلًِحا َوقاَل إِنهنى ِمَن الُمسلِميَن َوَمن أَحَسُن َقواًل ِممه   |11:11|ن َدعا إِلَى َّللاه



 |11:11|مسلمان ہوں  يںکرے اور کہے م يکیطرف بالئے اور ن یجو َّللا ک یبات اچھ یکس ک يادہاور اس سے ز

َئُة ۚ ادَفع بِالهتى ِهَى أَحَسُن َفإَِذا  يِّ ُه َولِىٌّ َحميٌم َوال َتسَتِوى الَحَسَنُة َواَل السه  |11:11|الهذى َبيَنَك َوَبيَنُه َعٰدَوةٌ َكأَنه

 یتھ یدشمن يںاور اس م يںوہ کہ تجھ م یسے ٹال جبھ یکو بھالئ یاے سننے والے برائ ی،گ يںبرابر نہ ہوجائ یاور بد يکیاور ن

 |11:11|کہ گہرا دوست  يساہوجائے گا ج يساا

 |11:11|َبروا َوما ُيلَقّٰىھا إاِّل ذو َحظٍّ َعظيٍم َوما ُيلَقّٰىھا إاِله الهذيَن صَ 

 |11:11|واال،  يبپاتا مگر بڑے نص يںمگر صابروں کو، اور اسے نہ یملت يںدولت نہ يہاور 

ميُع الَعليُم  ُه ُهَو السه ِ ۖ إِنه  |11:11|َوإِّما َينَزَغنهَك ِمَن الشهيٰطِن َنزٌغ َفاسَتِعذ بِاّلِله

 |11:11|سنتا جانتا ہے،  یوہ يشکپناہ مانگ ب یپہنچے تو َّللا ک( يفتکل)کونچا  یکا کوئ يطاناور اگر تجھے ش

ِ الهذى َخلَ   |11:11|َقھُنه إِن ُكنُتم إِّياہُ َتعُبدوَن َوِمن ءاٰيتِِه الهيُل َوالنهھاُر َوالشهمُس َوالَقَمُر ۚ ال َتسُجدوا لِلشهمِس َوال لِلَقَمِر َواسُجدوا ّلِِله

رات اور دن اور سورج اور چاند سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو اور َّللا کو سجدہ کرو  يںسے ہ يںم يوںنشان یاور اس ک

 |11:11|اگر تم اس کے بندے ہو،  ياک يداپ يںجس نے انہ

َك ُيَسبِّحوَن لَُه بِالهيِل َوالنهھاِر َوُهم ال   |11:12|َيسـَٔموَن ۩ َفإِِن اسَتكَبروا َفالهذيَن ِعنَد َربِّ

( 11السجدة ۔ يں،اور اکتاتے نہ يںبولتے ہ یپاک یرات دن اس ک يںتو وہ جو تمہارے رب کے پاس ہ يںتکبر کر يہتو اگر 

|۵1:12| 

ت َوَرَبت ۚ إِنه الهذى أَحياها  ُه َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر َوِمن ءاٰيتِِه أَنهَك َتَرى األَرَض ٰخِشَعًة َفإِذا أَنَزلنا َعلَيَھا الماَء اهَتزه لَُمحِى الَموتٰى ۚ إِنه

|11:12| 

 ی،اور بڑه چل یاتارا تر و تازہ ہوئ یپھر جب ہم نے اس پر پان یبے قدر پڑ يکھےکو د ينسے ہے کہ تو زم يوںنشان یاور اس ک

 |11:12|وہ سب کچھ کرسکتا ہے،  يشکضرور مردے ِجالئے گا، ب ياجس نے اسے ِجال يشکب



ُه بِما َتعَملوَن َبصيٌر الهذيَن ُيلِحدوَن فى ءاٰيتِنا ال َيخَفوَن َعلَينا ۗ أََفَمن ُيلقٰى فِى الّناِر َخيٌر أَم َمن َيأتى ءاِمًنا َيوَم القِٰيَمِة ۚإِنه   اعَملوا ما ِشئُتم ۖ إِنه

|11:12| 

 يںم يامتجو ق ياڈاال جائے گا وہ بھال،  يںم جو آ گ ياتو ک يںہم سے چھپے نہ يںچلتے ہ يڑهےٹ يںم يتوںآ یوہ جو ہمار يشکب

 |11:12|رہا ہے،  يکھوہ تمہارے کام د يشکآئے کرو ب يںم یامان سے آئے گا جو ج

ُه لَِكٰتٌب َعزيٌز  كِر لَّما جاَءُهم ۖ َوإِنه  |11:11|إِنه الهذيَن َكَفروا بِالذِّ

کتاب ہے  یوہ عزت وال يشککا کچھ حال نہ پوچھ، اور ب یخراب یان ک ياجو ذکر سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آ يشکب

|11:11| 

 |11:11|ال َيأتيِه الٰبِطُل ِمن َبيِن َيَديِه َوال ِمن َخلفِِه ۖ َتنزيٌل ِمن َحكيٍم َحميٍد 

سراہے کا،  يوںسے اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوب يچھےنہ اس کے آگے سے نہ اس کے پ يںطرف راہ نہ یباطل کو اس ک

|11:11| 

ُسِل ِمن َقبلَِك ۚ إِنه َربهَك لَذو َمغفَِرٍة َوذو ِعقاٍب أَليٍم   |11:11|ما ُيقاُل لََك إاِّل ما َقد قيَل لِلرُّ

تمہارا رب بخشش واال اور دردناک عذاب واال ہے  يشککہ ب يا،جو تم سے اگلے رسولوں کو فرما یجائے مگر وہ ياتم سے نہ فرما

|11:11| 

لَت ءاٰيُتُه ۖ َءأَعَجِمىٌّ َوَعَربِىٌّ ۗ قُل ُهَو لِلهذيَن ءاَمنوا ُهًدى َوِشفاٌء َۖولَو َجَعلٰنُه  ا لَقالوا لَوال فُصِّ َوالهذيَن ال ُيؤِمنوَن فى ءاذانِِھم َوقٌر  قُرءاًنا أَعَجِمّيً

 |11:11|َوُهَو َعلَيِھم َعًمى ۚ أُوٰلئَِك ُيناَدوَن ِمن َمكاٍن َبعيٍد 

 یعرب یاور نب یکتاب عجم ياک يںگئ ینہ کھول يوںک يتيںآ یزبان کا قرآن کرتے تو ضرور کہتے کہ اس ک یعجماور اگر ہم اسے 

ہے اور وہ ان پر ( یروئ) ينٹٹ يںالتے ان کے کانوں م يںنہ يماناور شفا ہے اور وہ جو ا يتہدا يےوالوں کے ل يمانتم فرماؤ وہ ا

 |11:11| يںہ سے پکارے جاتے گہوہ دور ج يااندها پن ہے گو

ُھم لَفى َشكٍّ   |11:11| ِمنُه ُمريٍب َولََقد ءاَتينا موَسى الِكٰتَب َفاخُتلَِف فيِه ۗ َولَوال َكلَِمٌة َسَبَقت ِمن َربَِّك لَقُِضَى َبيَنُھم ۚ َوإِنه



طرف سے گزر نہ  یبات تمہارے رب ک يکاور اگر ا ياگ يااختالف ک يںتو اس م یکو کتاب عطا فرمائ یٰ ہم نے موس يشکاور ب

 يں،ہ يںدهوکا ڈالنے والے شک م يکطرف سے ا یوہ ضرور اس ک يشکہوجاتا اور ب يصلہان کا ف یتو جبھ یہوت یچک

|11:11| 

ٍم لِلَعبيِد   |11:11|َمن َعِمَل ٰصلًِحا َفلَِنفِسِه ۖ َوَمن أَساَء َفَعلَيھا ۗ َوما َربَُّك بَِظلّٰ

 |11:11|کرتا،  يںکرے اپنے ُبرے کو، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہ یرائکرے وہ اپنے بھلے کو اور جو ب يکیجو ن

َك ۞ إِلَيِه ُيَردُّ ِعلُم الّساَعِة ۚ َوما َتخُرُج ِمن َثَمٰرٍت ِمن أَكماِمھا َوما َتحِمُل ِمن أُنثٰى َوال َتَضُع إاِّل بِِعلمِ  ِه ۚ َوَيوَم ُيناديِھم أَيَن ُشَركاءى قالوا ءاَذّنٰ

 |11:11|ِمن َشھيٍد  ما ِمّنا

رہے اور نہ جنے مگر اس  يٹمادہ کو پ ینکلتا اور نہ کس يںپھل اپنے غالف سے نہ یپر حوالہ ہے اور کوئ یکے علم کا اس يامتق

گواہ  یکوئ يںکہ ہم م يںگے ہم تجھ سے کہہ چکے ہ يںکہ يکشر يرےم يںندا فرمائے گا کہاں ہ يںکے علم سے اور جس دن انہ

 |11:11| يںنہ

 |11:12|َوَضله َعنُھم ما كانوا َيدعوَن ِمن َقبُل ۖ َوَظّنوا ما لَھُم ِمن َمحيٍص 

 |11:12| يں،جگہ نہ یبھاگنے ک يںکہ يںکہ انہ يےان سے جسے پہلے پوجتے تھے اور سمجھ ل يااور گم گ

ُه الشهرُّ َفَيـٔوٌس َقنوٌط   |11:12|ال َيسـَُٔم اإلِنٰسُن ِمن ُدعاِء الَخيِر َوإِن َمسه

 |11:12|آس ٹوٹا  يدپہنچے تو ناام یبرائ یاُکتاتا اور کوئ يںمانگنے سے نہ یبھالئ یآدم

تُه لََيقولَنه ٰهذا لى َوما أَُظنُّ الّساَعَة قائَِمًة َولَئِن ُرِجعتُ  َئنه الهذيَن  إِلٰى َرّبى إِنه لى ِعنَدہُ لَلُحسنٰى ۚ فَ َولَئِن أََذقٰنُه َرحَمًة ِمّنا ِمن َبعِد َضّراَء َمسه لَُنَنبِّ

ُھم ِمن َعذاٍب َغليٍظ  11:10|َكَفروا بِما َعِملوا َولَُنذيَقنه | 

گمان  يرےہے اور م يریتو م يہتو کہے گا  یتھ یکے بعد جو اسے پہنچ يفاس تکل يںرحمت کا مزہ د یاور اگر ہم اسے کچھ اپن

ہے تو ضرور  یہ یخوب یاس کے پاس بھ يےل يرےتو ضرور م ياگ یبھ ياطرف لوٹا یرب ک يںاور اگر م یقائم نہ ہوگ يامتق يںم

 |11:12|گے  يںگاڑها عذاب چکھائ يںاور ضرور انہ ياک گے کافروں کو جو انہوں نے يںہم بتاد

ُه الشهرُّ َفذو ُدعاٍء َعريٍض   |11:11|َوإِذا أَنَعمنا َعلَى اإلِنٰسِن أَعَرَض َوَنـٔا بِجانِبِِه َوإِذا َمسه



ہے تو  یپہنچت يفطرف دور ہٹ جاتا ہے اور جب اسے تکل یہے اور اپن يتال يرتو منہ پھ يںپر احسان کرتے ہ یم آدماورجب ہ

 |11:11|دعا واال ہے  یچوڑ

ن ُهَو فى ِشقاٍق َبعيٍد  ِ ُثمه َكَفرُتم بِِه َمن أََضلُّ ِممه  |11:11|قُل أََرَءيُتم إِن كاَن ِمن ِعنِد َّللاه

ضد  یقرآن اللہکے پاس سے ہے پھر تم اس کے منکر ہوئے تو اس سے بڑه کر گمراہ کون جو دور ک يہتم فرماؤ بھال بتاؤ اگر 

 |11:11|ہے  يںم

ُه عَ  َك أَنه ُه الَحقُّ ۗ أََولَم َيكِف بَِربِّ َن لَُھم أَنه  |11:11|لِّ َشءٍء َشھيٌد لٰى كُ َسُنريِھم ءاٰيتِنا فِى الءافاِق َوفى أَنفُِسِھم َحّتٰى َيَتَبيه

 ياوہ حق ہے ک يشکتک کہ ان پر کھل جائے کہ ب يہاں يںاور خود ان کے آپے م يںبھر م يادن يتيںآ یگے اپن يںدکھائ يںہم انہ یابھ

 |11:11| يں،نہ یپر گواہ ہونا کاف يزتمہارے رب کا ہر چ

ُه  ِھم ۗ أاَل إِنه ُھم فى ِمرَيٍة ِمن لِقاِء َربِّ  |11:11|بُِكلِّ َشءٍء ُمحيٌط أاَل إِنه

 |11:11|ہے  يطکو مح يزوہ ہر چ! شک ہے سنو يںضرور اپنے رب سے ملنے م يںسنو انہ

حيِم حم  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1|ٰحٓم 

 |11:1|عسق 

 |11:1|ٓعٓسٓق 

ُ الَعزيُز ال  |11:1|َحكيُم َكٰذلَِك يوحى إِلَيَك َوإِلَى الهذيَن ِمن َقبلَِك َّللاه

 |11:1|طرف َّللا عزت و حکمت واال،  یطرف اور تم سے اگلوں ک یفرماتا ہے تمہار یوح يونہی

ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ۖ َوُهَو الَعلِىُّ الَعظيُم   |11:1|لَُه ما فِى السه



 |11:1| و عظمت واال ہے، یبلند یہے، اور وہ يںم ينہے اور جو کچھ زم يںکا ہے جو کچھ آسمان م یاس

ِھم َوَيسَتغفِروَن لَِمن فِى األَرِض  رَن ِمن َفوقِِھنه ۚ َوالَمٰلئَِكُة ُيَسبِّحوَن بَِحمِد َربِّ
ٰمٰوُت َيَتَفطه حيُم  ۗ َتكاُد السه َ ُهَو الَغفوُر الره  |11:1| أاَل إِنه َّللاه

 ينبولتے اور زم یپاک یکے ساتھ اس ک يفتعر یاور فرشتے اپنے رب ک يںہوتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شق ہوجائ يبقر

 |11:1|بخشنے واال مہربان ہے،  یَّللا ہ يشکسن لو ب يںمانگتے ہ یمعاف يےوالوں کے ل

ُ َحفيٌظ َعلَيِھم َوما أَنَت َعلَيِھم بَِوكيٍل  َخذوا ِمن دونِِه أَولِياَء َّللاه  |11:1|َوالهذيَن اته

 |11:1| يں،اور تم ان کے ذمہ دار نہ يںہ يںنگاہ م یوہ َّللا ک يںبنارکھے ہ یاور جنہوں نے َّللا کے سوا اور وال

ا لُِتنِذَر أُمه القُرٰى َوَمن َحولَھا َوُتنِذَر َيوَم الَجمِع ال َريَب فيِه ۚ  عيِر  َوَكٰذلَِك أَوَحينا إِلَيَك قُرءاًنا َعَربِّيً ِة َوَفريٌق فِى السه  |11:1|َفريٌق فِى الَجنه

 يںاصل مکہ والوں کو اور جتنے اس کے گرد ہ یکہ تم ڈراؤ سب شہروں ک يجابھ یقرآن وح یطرف عرب یہم نے تمہار یيونہاور 

 |11:1| يں،گروہ دوزخ م يکہے اور ا يںگروہ جنت م يکا يںکچھ شک نہ يںاور تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن سے جس م

ًة ٰوِحَدًة َوٰلكِ  ُ لََجَعلَُھم أُمه لِموَن ما لَھُم ِمن َولِىٍّ َوال َنصيٍر َولَو شاَء َّللاه
ٰ
 |11:2|ن ُيدِخُل َمن َيشاُء فى َرحَمتِِه ۚ َوالّظ

دوست نہ  یہے جسے چاہے اور ظالموں کا نہ کوئ يتال يںرحمت م یَّللا اپن يکنل يتاپر کرد يند يکاور َّللا چاہتا تو ان سب کو ا

 |11:2|مددگار 

َخذوا ِمن دونِِه أَولِياءَ  ُ ُهَو الَولِىُّ َوُهَو ُيحِى الَموتٰى َوُهَو َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر  ۖأَِم اته  |11:2| َفاّلِله

 |11:2|ہے اور وہ ُمردے ِجالئے گا، اور وہ سب کچھ کرسکتا ہے  یوال یتو َّللا ہ يںہ يےٹھہرال یَّللا کے سوا اور وال ياک

 ِ لُت َوإِلَيِه أُنيُب  ۚ َوَما اخَتلَفُتم فيِه ِمن َشءٍء َفُحكُمُه إِلَى َّللاه ُ َرّبى َعلَيِه َتَوكه  |11:12| ٰذلُِكُم َّللاه

 یاس ک يںاور م يا،نے اس پر بھروسہ ک يںرب م يراہے َّللا م يہَّللا کے سپرد ہے  يصلہاختالف کرو تو اس کا ف يںتم جس بات م

 |11:12|طرف رجوع التا ہوں 



ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ َجَعَل لَُكم  ميُع الَبصيُر فاِطُر السه  |11:11|ِمن أَنفُِسُكم أَزٰوًجا َوِمَن األَنٰعِم أَزٰوًجا ۖ َيذَرُؤُكم فيِه ۚ لَيَس َكِمثلِِه َشءٌء ۖ َوُهَو السه

 يالتانسل پھ یسے جوڑے بنائے اور نر و مادہ چوپائے، اس سے تمہار يںم يںتمہ يےکا بنانے واال، تمہارے ل ينآسمانوں اور زم

 |11:11|ہے،  يکھتاسنتا د یاور وہ يں،نہ یئکو يساہے، اس ج

ُه بُِكلِّ َشءٍء َعليٌم  زَق لَِمن َيشاُء َوَيقِدُر ۚ إِنه ٰمٰوِت َواألَرِض ۖ َيبُسُط الرِّ  |11:11|لَُه َمقاليُد السه

وہ سب کچھ  يشکچاہے اور تنگ فرماتا ہے ب يےکرتا ہے جس کے ل يعوس یروز ياںکنج یک ينآسمانوں اور زم يںہ يےکے ل یاس

 |11:11|جانتا ہے، 

ينا بِِه إِبٰرهيَم َوموسٰى َوعيسٰى ۖ أَن قوا فيِه ۚ َكُبَر  ۞ َشَرَع لَُكم ِمَن الّديِن ما َوّصٰى بِِه نوًحا َوالهذى أَوَحينا إِلَيَك َوما َوصه أَقيُموا الّديَن َوال َتَتَفره

ُ َيجتَ   |11:11|بى إِلَيِه َمن َيشاُء َوَيھدى إِلَيِه َمن ُينيُب َعلَى الُمشِركيَن ما َتدعوُهم إِلَيِه ۚ َّللاه

اور جس کا حکم ہم نے  یک یطرف وح یاور جو ہم نے تمہار ياجس کا حکم اس نے نوح کو د یوہ راہ ڈال یک يند يےتمہارے ل

طرف  یگراں ہے وہ جس ک یپھوٹ نہ ڈالو مشرکوں پر بہت ہ يںرکھو اور اس م يکٹھ ينکہ د ياکو د يسیٰ اور ع یٰ اور موس يمابراہ

ہے اسے جو رجوع الئے  يتاطرف راہ د یہے جسے چاہے اور اپن يتاچن ل يےکے ل قريب بالتے ہو، اور َّللا اپنے يںتم انہ

|11:11| 

قوا إاِّل ِمن َبعِد ما جاَءُهُم الِعلُم َبغًيا َبيَنُھم ۚ َولَوال َكلَِمٌة سَ  ى لَقُِضَى َبيَنُھم ۚ َوإِنه الهذيَن أوِرُثوا الِكٰتَب ِمن َوما َتَفره َبَقت ِمن َربَِّك إِلٰى أََجٍل ُمَسّمً

 |11:11|َبعِدِهم لَفى َشكٍّ ِمنُه ُمريٍب 

بات گزر نہ  يکا یعلم آچکا تھا آپس کے حسد سے اور اگر تمہارے رب ک يںمگر بعد اس کے کہ انہ یاور انہوں نے پھوٹ نہ ڈال

وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس  يشکہوتا اور ب ياکرد يصلہف يںتک تو کب کا ان م يعادمقرر م يکا یہوت یچک

| يںہ يںدهوکا ڈالنے والے شک م يکسے ا 4 2 : 1 4 | 

ُ مِ  بِع أَهواَءُهم ۖ َوقُل ءاَمنُت بِما أَنَزَل َّللاه ُكم ۖ لَنا أَعٰملُنا َولَُكم َفلِٰذلَِك َفادُع ۖ َواسَتقِم َكما أُِمرَت ۖ َوال َتته نا َوَربُّ ُ َربُّ ن ِكٰتٍب ۖ َوأُِمرُت أِلَعِدَل َبيَنُكُم ۖ َّللاه

ُ َيجَمُع َبيَننا ۖ َوإِلَيِه الَمصيُر  َة َبيَننا َوَبيَنُكُم ۖ َّللاه  |11:11|أَعٰملُُكم ۖ ال ُحجه

اس پر جو  ياال يمانا يںخواہشوں پر نہ چلو اور کہو کہ م یک حکم ہوا ہے اور ان يںتمہ يسابالؤ اور ثابت قدم رہو ج يےل یتو اس

ہمارا  يےانصاف کروں َّللا ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے ہمارے ل يںتم م يںاور مجھے حکم ہے کہ م یکتاب َّللا نے اتار یکوئ

طرف پھرنا ہے،  یک یَّللا ہم سب کو جمع کرے گا اور اس يںاور تم م يںہم م يںحجت نہ یکوئ ياک اراتمہ يےعمل اور تمہارے ل

|11:11| 



ِھم َوَعلَيِھم َغَضٌب َولَُھم َعذ ُتُھم داِحَضٌة ِعنَد َربِّ ِ ِمن َبعِد َما اسُتجيَب لَُه ُحجه  |11:11|اٌب َشديٌد َوالهذيَن ُيحاّجوَن فِى َّللاه

محض بے ثبات  يلدل یان ک يںدعوت قبول کرچکے ہ یلمان اس کبعد اس کے کہ مس يںجھگڑتے ہ يںاور وہ جو َّللا کے بارے م

 |11:11|سخت عذاب ہے  يےہے ان کے رب کے پاس اور ان پر غضب ہے اور ان کے ل

ُ الهذى أَنَزَل الِكٰتَب بِالَحقِّ َوالميزاَن ۗ َوما ُيدريَك لََعله الّساَعَة َقريٌب   |11:11|َّللاه

 |11:11|ہو  یہ يبقر يامتق يدجانو شا ياترازو اور تم ک یاور انصاف ک یتارَّللا ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب ا

َھا الَحقُّ ۗ أاَل إِنه اله  ذيَن ُيماروَن فِى الّساَعِة لَفى َضٰلٍل َبعيٍد َيسَتعِجُل بَِھا الهذيَن ال ُيؤِمنوَن بِھا ۖ َوالهذيَن ءاَمنوا ُمشفِقوَن ِمنھا َوَيعلَموَن أَنه

|11:12| 

کہ  يںاورجانتے ہ يںہے وہ اس سے ڈر رہے ہ يماناس پر ا يںرکھتے اور جنہ يںنہ يمانوہ جو اس پر ا يںمچارہے ہ یجلد یاس ک

 |11:12| يں،ہ يںم یگمراہ یضرور ُدور ک يںشک کرتے ہ يںم يامتجو ق يشکوہ حق ہے، سنتے ہو ب يشکب

ُ لَطيٌف بِِعباِدِہ َيرُزُق َمن َيشاُء ۖ َوُهَو   |11:12|الَقِوىُّ الَعزيُز َّللاه

 |11:12|قوت و عزت واال ہے،  یہے اور وہ يتاد یَّللا اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جسے چاہے روز

نيا ُنؤتِِه ِمنھا َوما لَُه فِى الءاِخرَ   |11:12| ِة ِمن َنصيبٍ َمن كاَن ُيريُد َحرَث الءاِخَرِة َنِزد لَُه فى َحرثِِه ۖ َوَمن كاَن ُيريُد َحرَث الدُّ

گے  يںسے کچھ د يںچاہے ہم اسے اس م يتیکھ یک يااور جو دن يںبڑهائ يتیکھ یاس ک يےچاہے ہم اس کے ل يتیکھ یجو آخرت ک

 |11:12| يںاس کا کچھ حصہ نہ يںاور آخرت م

ُ ۚ َولَوال َكلَِمُة الفَ  لِميَن لَُھم َعذاٌب أَليٌم أَم لَُھم ُشَرٰكُؤ۟ا َشَرعوا لَُھم ِمَن الّديِن ما لَم َيأَذن بِِه َّللاه
ٰ
 |11:11|صِل لَقُِضَى َبيَنُھم ۗ َوإِنه الّظ

کا  يصلہف يکاور اگر ا یاجازت نہ د یہے کہ َّللا نے اس ک يانکال د ينوہ د يےجنہوں نے ان کے ل يںہ يککچھ شر يےان کے ل يا

 |11:11|دناک عذاب ہے در يےظالموں کے ل يشکجاتا اور ب ياکرد يصلہف يںان م يہيںوعدہ نہ ہوتا تو 

لِٰحِت فى َروضاِت الَجّناتِ  لِميَن ُمشفِقيَن ِمّما َكَسبوا َوُهَو واقٌِع بِِھم ۗ َوالهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ
ٰ
ِھم ۚ ٰذلَِك ُهَو َتَرى الّظ  ۖ لَُھم ما َيشاءوَن ِعنَد َربِّ

 |11:11|الَفضُل الَكبيُر 



الئے اور اچھے  يماناور جو ا یگ يںسے سہمے ہوئے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہ يوںکمائ یگے کہ اپن يکھوتم ظالموں کو د

 |11:11|بڑا فضل ہے،  يہی يں،ان کے رب کے پاس ہے جو چاہ يےان کے ل يں،ہ يںم يوںپھلوار یوہ جنت ک يےکام ک

لِحٰ  ُ ِعباَدہُ الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ َة فِى القُربٰى ۗ َوَمن َيقَتِرف َحَسَنًة َنِزد لَُه فيھا ٰذلَِك الهذى ُيَبشُِّر َّللاه ِت ۗ قُل ال أَسـَٔلُُكم َعلَيِه أَجًرا إاِله الَمَوده

َ َغفوٌر َشكوٌر   |11:11|ُحسًنا ۚ إِنه َّللاه

پر تم سے کچھ اس  يںتم فرماؤ م يے،الئے اور اچھے کام ک يمانہے َّللا اپنے بندوں کو جو ا يتاد یخوشخبر یہے وہ جس ک يہ

َّللا بخشنے واال  يشکب يں،بڑهائ یاور خوب يںاس م يےکام کرے ہم اس کے ل يکمحبت اور جو ن یمانگتا مگر قرابت ک يںاجرت نہ

 |11:11|قدر فرمانے واال ہے، 

 ُ ُ َيختِم َعلٰى َقلبَِك ۗ َوَيمُح َّللاه ِ َكِذًبا ۖ َفإِن َيَشإِ َّللاه دوِر أَم َيقولوَن افَترٰى َعلَى َّللاه ُه َعليٌم بِذاِت الصُّ  |11:11| الٰبِطَل َوُيِحقُّ الَحقه بَِكلِٰمتِِه ۚ إِنه

مہر فرمادے اور مٹا  یرحمت و حفاظت ک یاور َّللا چاہے تو تمہارے اوپر اپن ياکہ انہوں نے َّللا پر جھوٹ بانده ل يںکہتے ہ يہ يا

 |11:11|جانتا ہے،  يںبات یوہ دلوں ک يشکب باتوں سے یتا ہے باطل کو اور حق کو ثابت فرماتا ہے اپن

ـٔاِت َوَيعلَُم ما َتفَعلوَن  يِّ وَبَة َعن ِعباِدِہ َوَيعفوا َعِن السه  |11:11|َوُهَو الهذى َيقَبُل الته

توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو،  یہے جو اپنے بندوں ک یاور وہ

|11:11| 

لِٰحِت َوَيزيُدُهم ِمن َفضلِِه ۚ َوالٰكفِروَن لَُھم َعذاٌب َشديٌد   |11:11|َوَيسَتجيُب الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

ہے، اور کافروں کے  يتااپنے فضل سے اور انعام د يںاور انہ يےالئے اور اچھے کام ک يمانجو ا یاور دعا قبول فرماتا ہے ان ک

 |11:11|سخت عذاب ہے،  يےل

ُه بِِعباِدِہ َخب ُل بَِقَدٍر ما َيشاُء ۚ إِنه زَق لِِعباِدِہ لََبَغوا فِى األَرِض َوٰلِكن ُيَنزِّ ُ الرِّ  |11:11|يٌر َبصيٌر ۞ َولَو َبَسَط َّللاه

وہ اندازہ سے اتارتا ہے جتنا چاہے،  يکنل يالتےفساد پھ يںم ينتو ضرور زم يتاکرد يع اپنے سب بندوں کا رزق وساور اگر َّللا

 |11:11|ہے،  يکھتاد يںوہ بندوں سے خبردار ہے انہ يشکب

ُل الَغيَث ِمن َبعِد ما َقَنطوا َوَينُشُر َرحَمَتُه ۚ َوُهَو الَولِىُّ الَحمي  |11:12|ُد َوُهَو الهذى ُيَنزِّ



سراہا،  يوںکام بنانے واال ہے سب خوب یہے اور وہ يالتارحمت پھ یہونے پر اور اپن يداتارتا ہے ان کے نا ام ينہہے کہ م یاور وہ

|11:12| 

ٍة ۚ َوُهَو َعلٰى َجمِعِھم إِذا َيشاُء َقديٌر  ٰمٰوِت َواألَرِض َوما َبثه فيِھما ِمن دابه  |11:12|َوِمن ءاٰيتِِه َخلُق السه

اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر  يالئے،پھ يںاور جو چلنے والے ان م يدائشپ یک ينسے ہے آسمانوں اور زم يوںنشان یاور اس ک

 |11:12|جب چاہے قادر ہے، 

 |11:12|َوما أَٰصَبُكم ِمن ُمصيَبٍة َفبِما َكَسَبت أَيديُكم َوَيعفوا َعن َكثيٍر 

ہے،  يتااور بہت کچھ تو معاف فرماد ياوہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کما یپہنچ يبتجو مص يںاور تمہ

|11:12| 

ِ ِمن َولِىٍّ َوال َنصيٍر   |11:11|َوما أَنُتم بُِمعِجزيَن فِى األَرِض ۖ َوما لَُكم ِمن دوِن َّللاه

 |11:11|دوست نہ مددگار  ینکل سکتے اور نہ َّللا کے مقابل تمہارا کوئ يںقابو سے نہ يںم يناور تم زم

 |11:11|َوِمن ءاٰيتِِه الَجواِر فِى الَبحِر َكاألَعٰلِم 

 |11:11| ياں،پہاڑ يسےج ياںچلنے وال يںم يادر يںسے ہ يوںنشان یاور اس ک

 |11:11| إِن َيَشأ ُيسِكِن الّريَح َفَيظلَلَن َرواِكَد َعلٰى َظھِرِہ ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لُِكلِّ َصّباٍر َشكورٍ 

 |11:11|ہر بڑے صابر شاکر کو  يںہ ياںضرور نشان يںاس م يشکب يںرہ جائ یپر ٹھہر يٹھپ یوہ چاہے تو ہوا تھما دے اس ک

 |11:11|أَو يوبِقُھنه بِما َكَسبوا َوَيعُف َعن َكثيٍر 

 |11:11|تباہ کردے لوگوں کے گناہوں کے سبب اور بہت معاف فرمادے  يںانہ يا

 |11:11|ذيَن ُيٰجِدلوَن فى ءاٰيتِنا ما لَُھم ِمن َمحيٍص َوَيعلََم اله 



 |11:11| يں،جگہ نہ یبھا گنے ک يںکہ يںکہ انہ يں،جھگڑتے ہ يںم يتوںآ یوہ جو ہمار يںاور جان جائ

ِ َخيٌر َوأَبقٰى لِلهذيَن ءاَمنوا َوعَ  نيا ۖ َوما ِعنَد َّللاه لوَن َفما أوتيُتم ِمن َشءٍء َفَمٰتُع الَحيٰوِة الدُّ ِھم َيَتَوكه  |11:11|لٰى َربِّ

 يےرہنے واال ان کے ل یباق يادہبرتنےکا ہے اور وہ جو َّللا کے پاس ہے بہتر ہے اور ز يںم يادن يتیجو کچھ مال ہے وہ ج يںتمہ

 |11:11| يںالئے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہ يمانجو ا

 |11:11|َوالَفٰوِحَش َوإِذا ما َغِضبوا ُهم َيغفِروَن َوالهذيَن َيجَتنِبوَن َكٰبئَِر اإلِثِم 

 |11:11| يں،ہ يتےاور جب غصہ آئے معاف کرد يںسے بچتے ہ يائيوںاور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے ح

لٰوَة َوأَمُرُهم شورٰى َبيَنُھم َوِمّما َرَزقٰنُھم ُينفِقوَن  ِھم َوأَقاُموا الصه  |11:12|َوالهذيَن اسَتجابوا لَِربِّ

 يےاور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے د یاور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھ

 |11:12| يں،خرچ کرتے ہ يںراہ م یسے کچھ ہمار

 |11:12|َوالهذيَن إِذا أَصاَبُھُم الَبغُى ُهم َينَتِصروَن 

 |11:12| يںہ يتےبغاوت پہنچے بدلہ ل يںاور وہ کہ جب انہ

لِميَن 
ٰ
ِ ۚ إِنهُه ال ُيِحبُّ الّظ َئٌة ِمثلُھا ۖ َفَمن َعفا َوأَصلََح َفأَجُرہُ َعلَى َّللاه َئٍة َسيِّ  |11:12|َوَجٰزُؤ۟ا َسيِّ

 يںوہ دوست نہ يشکاور کام سنوارا تو اس کا اجر َّللا پر ہے، ب ياہے تو جس نے معاف ک یبرابر برائ یک یکا بدلہ اس یاور برائ

 |11:12|رکھتا ظالموں کو 

 |11:11|َولََمِن انَتَصَر َبعَد ُظلِمِه َفأُوٰلئَِك ما َعلَيِھم ِمن َسبيٍل 

 |11:11| يں،راہ نہ یان پر کچھ مواخذہ ک ياپر بدلہ ل یمظلو م یاور بے شک جس نے اپن

بيُل َعلَى الهذيَن َيظلِموَن الّناَس َوَيبغوَن فِى األَرِض  َما السه  |11:11|بَِغيِر الَحقِّ ۚ أُوٰلئَِك لَُھم َعذاٌب أَليٌم إِنه



دردناک عذاب ہے،  يےان کے ل يںہ يالتےپھ یناحق سرکش يںم يناور زم يںپر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہ يںمواخذہ تو انہ

|11:11| 

 |11:11|َولََمن َصَبَر َوَغَفَر إِنه ٰذلَِك لَِمن َعزِم األُموِر 

 |11:11| يں،ضرور ہمت کے کام ہ يہتو  يااور بخش د يار کجس نے صب يشکاور ب

لِميَن لَّما َرأَُوا الَعذاَب َيقولوَن َهل إِلٰى َمَردٍّ 
ٰ
ُ َفما لَُه ِمن َولِىٍّ ِمن َبعِدِہ ۗ َوَتَرى الّظ  |11:11| ِمن َسبيٍل َوَمن ُيضلِِل َّللاه

گے  يںگے کہ يکھيںگے کہ جب عذاب د يکھول اور تم ظالموں کو دَّللا کے مقاب يںنہ يقرف یاور جسے َّللا گمراہ کرے اس کا کوئ

 |11:11|راستہ ہے  یواپس جانے کا کوئ ياک

لِّ َينُظروَن ِمن َطرٍف َخفِىٍّ ۗ َوقاَل الهذيَن ءاَمنوا إِنه الٰخِسريَن اله  م َيوَم ذيَن َخِسروا أَنفَُسھُم َوأَهليھِ َوَترٰىُھم ُيعَرضوَن َعلَيھا ٰخِشعيَن ِمَن الذُّ

لِميَن فى َعذاٍب ُمقيٍم 
ٰ
 |11:11|القِٰيَمِة ۗ أاَل إِنه الّظ

گے  يںوالے کہ يماناور ا يںہ يکھتےنگاہوں د یذلت سے دبے لچے چھپ يںجاتے ہ يےک يشگے کہ آگ پر پ يکھود يںاور تم انہ

کے عذاب  يشہظالم ہم يشککے دن سنتے ہو ب يامتق يٹھےاور اپنے گھر والے ہار ب يںجان یجو اپن يںوہ ہ يںم( نقصان)ہار  يشکب

 |11:11| يں،ہ يںم

ُ َفما لَُه ِمن َسبيٍل  ِ ۗ َوَمن ُيضلِِل َّللاه  |11:11|َوما كاَن لَُھم ِمن أَولِياَء َينُصروَنُھم ِمن دوِن َّللاه

 يںراستہ نہ يںکہ يےے لمدد کرتے اور جسے َّللا گمراہ کرے اس ک یدوست نہ ہوئے کہ َّللا کے مقابل ان ک یاور ان کے کوئ

|11:11| 

ِ ۚ ما لَُكم ِمن َملَجإٍ َيوَمئٍِذ َوما لَُكم ِمن ُكم ِمن َقبِل أَن َيأتَِى َيوٌم ال َمَرده لَُه ِمَن َّللاه  |11:11|َنكيٍر  اسَتجيبوا لَِربِّ

اور نہ  یپناہ نہ ہوگ یکوئ يںاس دن تمہ يںطرف سے ٹلنے واال نہ یاپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو َّللا ک

 |11:11|انکار کرتے بنے  يںتمہ

َمت أَيديِھم َفإِنه  َفإِن أَعَرضوا َفما أَرَسلٰنَك َعلَيِھم َحفيًظا ۖ إِن َعلَيَك إاِله الَبٰلُغ ۗ َوإِّنا إِذا أََذقَنا اإلِنٰسَن ِمّنا َرحَمةً  َئٌة بِما َقده َفِرَح بِھا ۖ َوإِن ُتِصبُھم َسيِّ

 |11:12|ٰسَن َكفوٌر اإلِن



طرف  یکو اپن یاور جب ہم آدم ينامگر پہنچاد يںتم پر تو نہ يجابھ يںان پر نگہبان بناکر نہ يںتو ہم نے تمہ يريںتو اگر وہ منہ پھ

پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے  یبرائ یکوئ يںاور اس پر خوش ہوجاتا ہے اور اگر انہ يںہ يتےرحمت کا مزہ د یسے کس

 |11:12|ناشکرا ہے  اتو انسان بڑ يجاے بھآگ

كوَر  ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ َيخلُُق ما َيشاُء ۚ َيَھُب لَِمن َيشاُء إِٰنًثا َوَيَھُب لَِمن َيشاُء الذُّ ِ ُملُك السه  |11:12|ّلِِله

 يٹےعطا فرمائے اور جسے چاہے ب يٹياںکرتا ہے جو چاہے جسے چاہے ب يداسلطنت پ یک ينہے آسمانوں اور زم يےکے ل یَّللا ہ

 |11:12|دے 

ُه َعليٌم َقديٌر  ُجُھم ُذكراًنا َوإِٰنًثا ۖ َوَيجَعُل َمن َيشاُء َعقيًما ۚ إِنه  |11:12|أَو ُيَزوِّ

 |11:12|وہ علم و قدرت واال ہے،  يشکاور جسے چاہے بانجھ کردے ب يٹياںاور ب يٹےدونوں مال دے ب يا

ُه َعلِىٌّ َحك ۞ َوما كاَن لَِبَشٍر أَن ُ إاِّل َوحًيا أَو ِمن َوراِئ ِحجاٍب أَو ُيرِسَل َرسواًل َفيوِحَى بِإِذنِِه ما َيشاُء ۚ إِنه  |11:11|يٌم ُيَكلَِّمُه َّللاه

 ياکہ وہ بشر پر وہ عظمت کے ادهر ہو  يوں ياکے طور پر  یپہنچتا کہ َّللا اس سے کالم فرمائے مگر وح يںکو نہ یآدم یاور کس

 |11:11|و حکمت واال ہے،  یوہ بلند يشککرے جو وہ چاہے ب یکہ وہ اس کے حکم سے وح يجےفرشتہ بھ یکوئ

دى إِلٰى َمن َنشاُء ِمن ِعباِدنا ۚ َوإِنهَك لََتھ َوَكٰذلَِك أَوَحينا إِلَيَك روًحا ِمن أَمِرنا ۚ ما ُكنَت َتدرى َما الِكٰتُب َواَل اإليٰمُن َوٰلِكن َجَعلٰنُه نوًرا َنھدى بِهِ 

 |11:11|ِصٰرٍط ُمسَتقيٍم 

 یاپنے حکم سے، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع ک يزجان فزا چ يکا يجیبھ یوح يںہم نے تمہ يونہیاور 

راہ  يدهیتم ضرور س يشکاور ب يں،اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہ يںجس سے ہم راہ دکھاتے ہ ياہاں ہم نے اسے نور ک يلتفص

 |11:11|ہو  بتاتے

ِ َتصيُر األُموُر  ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ۗ أاَل إِلَى َّللاه ِ الهذى لَُه ما فِى السه  |11:11|ِصٰرِط َّللاه

 يں،ہ يرتےطرف پھ یک یسنتے ہو سب کام َّللا ہ يں،م ينہے اور جو کچھ زم يںکا ہے جو کچھ آسمانوں م یراہ کہ اس یَّللا ک

|11:11| 

 ِ حيِم حم بِسِم َّللاه حٰمِن الره  |11:1|الره



 |11:1|ٰحٓم 

 |11:1|َوالِكٰتِب الُمبيِن 

 |11:1|قسم  یروشن کتاب ک

ا لََعلهُكم َتعقِلوَن   |11:1|إِّنا َجَعلٰنُه قُرٰءًنا َعَربِّيً

 |11:1|قرآن اتارا کہ تم سمجھو  یہم نے اسے عرب

ُه فى أُمِّ الِكٰتِب لََدينا لََعلِىٌّ َحكيٌم   |11:1|َوإِنه

 |11:1|و حکمت واال ہے،  یہمارے پاس ضرور بلند يںوہ اصل کتاب م يشکاور ب

كَر َصفًحا أَن ُكنُتم َقوًما ُمسِرفيَن   |11:1|أََفَنضِرُب َعنُكُم الذِّ

 |11:1|اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑهنے والے ہو  يرديںہم تم سے ذکر کا پہلو پھ ياتو ک

ليَن  َوَكم أَرَسلنا ِمن َنبِىٍّ فِى  |11:1|األَوه

 |11:1| يجے،بھ يںاگلوں م( ینب)بتانے والے  يبغ یاور ہم نے کتنے ہ

 |11:1|َوما َيأتيِھم ِمن َنبِىٍّ إاِّل كانوا بِِه َيسَتھِزءوَن 

 |11:1| يےک يابنا یہ یہنس یاس ک ياآ( ینب)بتانے واال  يباور ان کے پاس جو غ

ليَن َفأَهلَكنا أََشده ِمنُھم َبطًشا َومَ   |11:2|ضٰى َمَثُل األَوه

 |11:2|سخت تھے اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے،  يںپکڑ م یجو ان سے بھ يےتو ہم نے وہ ہالک کرد



ٰمٰوِت َواألَرَض لََيقولُنه َخلََقُھنه الَعزيُز الَعليُم   |11:2|َولَئِن َسأَلَتُھم َمن َخلََق السه

اس عزت والے علم والے نے  يابنا يںگے انہ يںکس نے بنائے تو ضرور کہ ينزماور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور 

|11:2| 

 |11:12|الهذى َجَعَل لَُكُم األَرَض َمھًدا َوَجَعَل لَُكم فيھا ُسُباًل لََعلهُكم َتھَتدوَن 

 |11:12|کہ تم راہ پاؤ  يےراستے ک يںاس م يےاورتمہارے ل ياکو بچھونا ک ينزم يےجس نے تمہارے ل

ماِء ماًء بَِقَدٍر َفأَنَشرنا بِِه َبلَدًة َميًتا ۚ َكٰذلَِك ُتخَرجوَن  َل ِمَن السه  |11:11|َوالهذى َنزه

تم نکالے جاؤ گے  يونہی يا،مردہ شہر زندہ فرماد يکاندازے سے تو ہم نے اس سے ا يکاتارا ا یاور وہ جس نے آسمان سے پان

|11:11| 

 |11:11|ھا َوَجَعَل لَُكم ِمَن الفُلِك َواألَنٰعِم ما َترَكبوَن َوالهذى َخلََق األَزٰوَج ُكله 

 |11:11| يں،بنائ ياںسے سوار يوںاور چوپا يوںکشت يےاور جس نے سب جوڑے بنائے اور تمہارے ل

ُكم إَِذا اسَتَويُتم َعلَيِه َوَتقولوا ُسبٰحَن اله  ۥالَِتسَتو َر لَنا ٰهذا َوما ُكّنا لَُه ُمقِرنيَن َعلٰى ُظھوِرِہ ُثمه َتذُكروا نِعَمَة َربِّ  |11:11|ذى َسخه

ہے اسے جس نے  یکہو پاک يوںلو اور  يٹھب يککرو جب اس پر ٹھ يادنعمت  یپھر اپنے رب ک يٹھوب يکپر ٹھ يٹھوںپ یکہ تم ان ک

 |11:11| ی،نہ تھ یک( قابو)ہمارے بوتے  يہاور  ياکرد يںکو ہمارے بس م یاس سوار

نا لَُمنَقلِبوَن  َوإِّنا إِلىٰ   |11:11|َربِّ

 |11:11|طرف پلٹنا ہے  یاپنے رب ک يںہم يشکاور ب

 |11:11|َوَجَعلوا لَُه ِمن ِعباِدِہ ُجزًءا ۚ إِنه اإلِنٰسَن لََكفوٌر ُمبيٌن 

 |11:11|کھال ناشکرا ہے  یآدم يشکب ياسے ٹکڑا ٹھہرا يںاس کے بندوں م يےاور اس کے ل



َخَذ ِمّما   |11:11|َيخلُُق َبناٍت َوأَصفٰىُكم بِالَبنيَن أَِم اته

 |11:11| ياکے ساتھ خاص ک يٹوںب يںاور تمہ يںل يٹياںسے ب يںمخلوق م یاپن يےاس نے اپنے ل ياک

ا َوُهَو َكظيٌم  حٰمِن َمَثاًل َظله َوجھُُه ُمسَوّدً  |11:11|َوإِذا ُبشَِّر أََحُدُهم بِما َضَرَب لِلره

بتاچکا ہے تو دن بھر اس کا منہ کاال  يےجس کا وصف رحمن کے ل یک يزجائے اس چ ید یو خوشخبرک یکس يںاور جب ان م

 |11:11|کرے  يارہے اور غم کھا

ُؤ۟ا فِى الِحلَيِة َوُهَو فِى الِخصاِم َغيُر ُمبيٍن   |11:12|أََوَمن ُيَنشه

 |11:12| صاف بات نہ کرے يںپروان چڑهے اور بحث م يںم( يورز)وہ جو گہنے  يااور ک

حٰمِن إِٰنًثا ۚ أََشِھدوا َخلَقھُم ۚ َسُتكَتُب َشٰھَدُتُھم َوُيسـَٔلوَن   |11:12|َوَجَعلُوا الَمٰلئَِكَة الهذيَن ُهم ِعٰبُد الره

ان  یجائے گ یحاضر تھے اب لکھ ل يہان کے بناتے وقت  ياک ياٹھہرا يںعورت يںاور انہوں نے فرشتوں کو، کہ رحٰمن کے بندے ہ

 |11:12|اور ان سے جواب طلب ہوگا  یگواہ یک

حٰمُن ما َعَبدٰنُھم ۗ ما لَُھم بِٰذلَِك ِمن ِعلٍم ۖ إِن ُهم إاِّل َيخُرصوَن   |11:12|َوقالوا لَو شاَء الره

 |11:12| يںدوڑاتے ہ يںاٹکل يونہی يںکچھ معلوم نہ يقتحق یاس ک يںنہ پوجتے انہ يںاور بولے اگر رحٰمن چاہتا ہم انہ

 |11:11|ءاَتيٰنُھم ِكٰتًبا ِمن َقبلِِه َفُھم بِِه ُمسَتمِسكوَن  أَم

 |11:11| يںہے جسے وہ تھامے ہوئے ہ یکتاب د یکوئ يںاس سے قبل ہم نے انہ يا

ٍة َوإِّنا َعلٰى ءاٰثِرِهم ُمھَتدوَن   |11:11|َبل قالوا إِّنا َوَجدنا ءاباَءنا َعلٰى أُمه

 |11:11| يںپر چل رہے ہ يرلک یاور ہم ان ک ياپر پا يند يکا بلکہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو



ٍة َوإِّنا عَ   |11:11|لٰى ءاٰثِرِهم ُمقَتدوَن َوَكٰذلَِك ما أَرَسلنا ِمن َقبلَِك فى َقرَيٍة ِمن َنذيٍر إاِّل قاَل ُمتَرفوها إِّنا َوَجدنا ءاباَءنا َعلٰى أُمه

کہا کہ ہم نے اپنے  يہینے ( يروںام)وہاں کے آُسودوں  يجاڈر سنانے واال بھ ںيشہر م یہم نے تم سے پہلے جب کس یہ يسےاور ا

 |11:11| يںہ يچھےکے پ يرلک یاور ہم ان ک ياپر پا يند يکباپ دادا کو ا

 |11:11|۞ ٰقَل أََولَو ِجئُتُكم بِأَهدٰى ِمّما َوَجدُتم َعلَيِه ءاباَءُكم ۖ قالوا إِّنا بِما أُرِسلُتم بِِه ٰكفِروَن 

راہ ہو اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے بولے جو  يدهیتمہارے پاس وہ الؤں جو س يںکہ م یجب بھ يااور ک يانے فرما ینب

 |11:11|مانتے  يںگئے ہم اسے نہ يجےکچھ تم لے کر بھ

بيَن   |11:11|َفانَتَقمنا ِمنُھم ۖ َفانُظر َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الُمَكذِّ

 |11:11|انجام ہوا،  يساجھٹالنے والوں کا ک يکھوو دت ياتو ہم نے ان سے بدلہ ل

 |11:11|َوإِذ قاَل إِبٰرهيُم أِلَبيِه َوَقوِمِه إِنهنى َبراٌء ِمّما َتعُبدوَن 

 |11:11|ہوں تمہارے معبودو ں سے،  يزارب يںم ياقوم سے فرما ینے اپنے باپ اور اپن يماور جب ابراہ

ُه َسيَ   |11:11|ھديِن إاِله الهذى َفَطَرنى َفإِنه

 |11:11|کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا،  ياک يداسوا اس کے جس نے مجھے پ

 |11:12|َوَجَعلَھا َكلَِمًة باقَِيًة فى َعقِبِِه لََعلهھُم َيرِجعوَن 

 |11:12| يںوہ باز آئ يںکالم رکھا کہ کہ یباق يںنسل م یاور اسے اپن

 |11:12|َحّتٰى جاَءُهُم الَحقُّ َوَرسوٌل ُمبيٌن َبل َمتهعُت ٰهُؤالِء َوءاباَءُهم 

 يفتک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے واال رسول تشر يہاں يےکے فائدے د يااور ان کے باپ دادا کو دن يںنے انہ يںبلکہ م

 |11:12| ياال



 |11:12|َولَّما جاَءُهُم الَحقُّ قالوا ٰهذا ِسحٌر َوإِّنا بِِه ٰكفِروَن 

 |11:12| يں،جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہ يہبولے  ياکے پاس حق آاور جب ان 

َل ٰهَذا القُرءاُن َعلٰى َرُجٍل ِمَن الَقرَيَتيِن َعظيٍم   |11:11|َوقالوا لَوال ُنزِّ

 |11:11|پر  یبڑے آدم یقرآن ان دو شہروں کے کس يہ يانہ اتارا گ يوںاور بولے ک

َك ۚ َنح نيا ۚ َوَرَفعنا َبعَضُھم َفوَق َبعٍض َدَرٰجٍت لَِيتهِخَذ َبعُضُھم َبعًضا أَُهم َيقِسموَن َرحَمَت َربِّ ا ۗ ُن َقَسمنا َبيَنُھم َمعيَشَتُھم فِى الَحيٰوِة الدُّ ُسخِرّيً

 |11:11|َوَرحَمُت َربَِّك َخيٌر ِمّما َيجَمعوَن 

دوسرے  يکا يںبانٹا اور ان م يںم یزندگ یک ياکا سامان دن يستز یان ک يںہم نے ان م يںرحمت وہ بانٹتے ہ یتمہارے رب ک ياک

 |11:11|جمع جتھا سے بہتر  یرحمت ان ک یبنائے اور تمہارے رب ک یہنس یدوسرے ک يکا يںکہ ان م ید یپر درجوں بلند

حٰمِن لُِبيوتِِھم ُسقًُفا ِمن فِضه  ًة ٰوِحَدًة لََجَعلنا لَِمن َيكفُُر بِالره  |11:11|ٍة َوَمعاِرَج َعلَيھا َيظَھروَن َولَوال أَن َيكوَن الّناُس أُمه

 يڑهياںاور س يںچھت یک یچاند يےتو ہم ضرور رحٰمن کے منکروں کے ل يںپر ہوجائ يند يکنہ ہوتا کہ سب لوگ ا يہاور اگر 

 |11:11|بناتے جن پر چڑهتے، 

ِكـٔوَن   |11:11|َولُِبيوتِِھم أَبٰوًبا َوُسُرًرا َعلَيھا َيته

 |11:11|لگاتے،  يہکے تخت جن پر تک یکے دروازے اور چاند یچاند يےکے لاور ان کے گھروں 

قيَن  َك لِلُمته نيا ۚ َوالءاِخَرةُ ِعنَد َربِّ  |11:11|َوُزخُرًفا ۚ َوإِن ُكلُّ ٰذلَِك لَّما َمٰتُع الَحيٰوِة الدُّ

 يےکے ل يزگاروںارے رب کے پاس پرہکا اسباب ہے، اور آخرت تمہ یہ يادن يتیجو کچھ ہے ج يہآرائش اور  یاور طرح طرح ک

 |11:11|ہے 

حٰمِن ُنَقيِّض لَُه َشيٰطًنا َفھَُو لَُه َقريٌن   |11:11|َوَمن َيعُش َعن ِذكِر الره



رہے،  یکہ وہ اس کا ساتھ يںکر يناتتع يطانش يکرحمن کے ذکر سے ہم اس پر ا( ہو یشب کور)اور جسے رند تو آئے 

|11:11| 

ُھم لََيُصّدونَ  ُھم ُمھَتدوَن َوإِنه بيِل َوَيحَسبوَن أَنه  |11:11|ُھم َعِن السه

 |11:11| يں،کہ وہ راہ پر ہ يںہ يہاور سمجھتے  يںان کو راہ سے روکتے ہ ياطينوہ ش يشکاور ب

 |11:12|َحّتٰى إِذا جاَءنا قاَل ٰيلَيَت َبينى َوَبيَنَك ُبعَد الَمشِرَقيِن َفبِئَس الَقريُن 

پورب پچھم کا فاصلہ ہوتا  يںتجھ م يںطرح مجھ م یسے کہے گا ہائے کس يطانہمارے پاس آئے گا اپنے شتک کہ جب کافر  يہاں

 |11:12|ہے،  یبرا ساتھ یہ ياتو ک

ُكم فِى الَعذاِب ُمشَتِركوَن   |11:12|َولَن َينَفَعُكُم الَيوَم إِذ َظلَمُتم أَنه

 |11:12|ہو،  يکشر يںکہ تم سب عذاب م ياک اور ہرگز تمہارا اس سے بھال نہ ہوگا آج جبکہ تم نے ظلم

مه أَو َتھِدى الُعمَى َوَمن كاَن فى َضٰلٍل ُمبيٍن   |11:12|أََفأَنَت ُتسِمُع الصُّ

 |11:12| يںہ يںم یگمراہ یجو کھل يںاندهوں کو راہ دکھاؤ گے اور انہ ياتم بہروں کو سناؤ گے  ياتو ک

 |11:11|نَتقِموَن َفإِّما َنذَهَبنه بَِك َفإِّنا ِمنُھم مُ 

 |11:11|گے  يںتو ان سے ہم ضرور بدلہ ل يںلے جائ يںتو اگر ہم تمہ

 |11:11|أَو ُنِرَينهَك الهذى َوَعدٰنُھم َفإِّنا َعلَيِھم ُمقَتِدروَن 

 |11:11| يں،قدرت والے ہ یہے تو ہم ان پر بڑ ياہم نے وعدہ د يںجس کا انہ يںدکھاد يںتمہ يا

 |11:11|ى أوِحَى إِلَيَك ۖ إِنهَك َعلٰى ِصٰرٍط ُمسَتقيٍم َفاسَتمِسك بِالهذ



 |11:11|راہ پر ہو،  يدهیتم س يشکب یگئ یک یطرف وح یتو مضبوط تھامے رہو اسے جو تمہار

ُه لَِذكٌر لََك َولَِقوِمَك ۖ َوَسوَف ُتسـَٔلوَن   |11:11|َوإِنه

 |11:11|تم سے پوچھا جائے گا  يباور عنقر يےقوم کے ل یاور تمہار يےوہ شرف ہے تمہارے ل يشکاور ب

حٰمِن ءالَِھًة ُيعَبدوَن   |11:11|َوسـَٔل َمن أَرَسلنا ِمن َقبلَِك ِمن ُرُسلِنا أََجَعلنا ِمن دوِن الره

ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا ہو  ياک يجےاور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھ

|11:11| 

۟يِه َفقاَل إِّنى َرسوُل َربِّ الٰعلَميَن وَ   |11:11|لََقد أَرَسلنا موسٰى بِـٔاٰيتِنا إِلٰى فِرَعوَن َوَمََلِ

اس  يںم يشکب ياتو اس نے فرما يجاطرف بھ یکے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں ک يوںنشا یکو اپن یٰ ہم نے موس يشکاور ب

 |11:11|کا رسول ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے، 

 |11:11|َفلَّما جاَءُهم بِـٔاٰيتِنا إِذا ُهم ِمنھا َيضَحكوَن 

 |11:11|وہ ان پر ہنسنے لگے  یجبھ ياال ياںنشان یپھر جب وہ ان کے پاس ہمار

 |11:12|َوما ُنريِھم ِمن ءاَيٍة إاِّل ِهَى أَكَبُر ِمن أُختِھا ۖ َوأََخذٰنُھم بِالَعذاِب لََعلهھُم َيرِجعوَن 

 |11:12| يںکہ وہ بام آئ ياگرفتار ک يںم يبتمص يںاور ہم نے انہ یہوت یدکھاتے وہ پہلے سے بڑ یجو نشان يںہاور ہم ان

نا لَُمھَتدوَن  َه الّساِحُر ادُع لَنا َربهَك بِما َعِھَد ِعنَدَك إِنه  |11:12|َوقالوا ٰيأَيُّ

پر  يتہم ہدا يشکپاس ہے ب يرےسبب جو اس کا ت اپنے رب سے دعا کر کہ اس عہد کے يےاور بولے کہ اے جادوگر ہمارے ل

 |11:12|گے  يںآئ

 |11:12|َفلَّما َكَشفنا َعنُھُم الَعذاَب إِذا ُهم َينُكثوَن 



 |11:12|وہ عہد توڑ گئے  یجبھ یٹال د يبتپھر جب ہم نے ان سے وہ مص

 |11:11|األَنٰھُر َتجرى ِمن َتحتى ۖ أََفال ُتبِصروَن َونادٰى فِرَعوُن فى َقوِمِه قاَل ٰيَقوِم أَلَيَس لى ُملُك ِمصَر َوٰهِذِہ 

تو  يںہ یبہت يچےن يرےکہ م يںنہر يہاور  يںسلطنت نہ یمصر ک يےل يرےم ياک! قوم يریپکارا کہ اے م يںقوم م یاور فرعون اپن

 |11:11| يںنہ يکھتےتم د ياک

 |11:11| أَم أَن۠ا َخيٌر ِمن ٰهَذا الهذى ُهَو َمھيٌن َوال َيكاُد ُيبينُ 

 |11:11|ہوتا  يںہے اور بات صاف کرتا معلوم نہ يلبہتر ہوں اس سے کہ ذل يںم يا

 |11:11|َفلَوال أُلقَِى َعلَيِه أَسِوَرةٌ ِمن َذَهٍب أَو جاَء َمَعُه الَمٰلئَِكُة ُمقَتِرنيَن 

 |11:11|تے اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس رہ يانہ ڈالے گئے سونے کے کنگن  يوںتو اس پر ک

ُھم كانوا َقوًما ٰفِسقيَن   |11:11|َفاسَتَخفه َقوَمُه َفأَطاعوہُ ۚ إِنه

 |11:11|وہ بے حکم لوگ تھے،  يشکتو وہ اس کے کہنے پر چلے ب ياقوم کو کم عقل کرل یپھر اس نے اپن

 |11:11|َفلَّما ءاَسفوَنا انَتَقمنا ِمنُھم َفأَغَرقٰنُھم أَجَمعيَن 

 |11:11| يا،تو ہم نے ان سب کو ڈبود ياہم نے ان سے بدلہ ل ياجس پر ہمارا غضب ان پر آ ياوہ ک پھر جب انہوں نے

 |11:11|َفَجَعلٰنُھم َسلًَفا َوَمَثاًل لِلءاِخريَن 

 |11:11| يےداستان اور کہاوت پچھلوں کے ل یاگل ياہم نے کرد يںانہ

 |11:11|ِمنُه َيِصّدوَن ۞ َولَّما ُضِرَب ابُن َمرَيَم َمَثاًل إِذا َقوُمَك 



 |11:11| يںقوم اس سے ہنسنے لگتے ہ یتمہار یجائے، جبھ یک يانمثال ب یک يماور جب ابِن مر

 |11:12|َوقالوا َءٰألَِھُتنا َخيٌر أَم ُهَو ۚ ما َضَربوہُ لََك إاِّل َجَداًل ۚ َبل ُهم َقوٌم َخِصموَن 

جھگڑالو لوگ  يںمگر ناحق جھگڑے کو بلکہ وہ ہ ینہ کہ يہوہ انہوں نے تم سے  يا يںہمارے معبود بہتر ہ ياک يںاور کہتے ہ

|11:12| 

 |11:12|إِن ُهَو إاِّل َعبٌد أَنَعمنا َعلَيِه َوَجَعلٰنُه َمَثاًل لَِبنى إِسٰرءيَل 

 |11:12| يانانمونہ ب يبعج يےکے ل يلاسرائ یاور اسے ہم نے بن يابندہ جس پر ہم نے احسان فرما يکمگر ا يںوہ تو نہ

 |11:12|َولَو َنشاُء لََجَعلنا ِمنُكم َمٰلئَِكًة فِى األَرِض َيخلُفوَن 

 |11:12|تمہارے بدلے فرشتے بساتے  يںم يناور اگر ہم چاہتے تو زم

بِعوِن ۚ ٰهذا ِصٰرٌط ُمسَتقيٌم  ُه لَِعلٌم لِلّساَعِة َفال َتمَتُرنه بِھا َواته  |11:11|َوإِنه

 |11:11|راہ ہے،  يدهیس يہہونا  يروپ يرےشک نہ کرنا اور م يںم يامتخبر ہے تو ہرگز ق یک يامتقٰۚ  يسیع يشکاور ب

ُه لَُكم َعُدوٌّ ُمبيٌن  يٰطُن ۖ إِنه ُكُم الشه نه  |11:11|َوال َيُصده

 |11:11|وہ تمہارا کھال دشمن ہے،  يشکنہ روک دے ب يںتمہ يطاناور ہرگز ش

َ َوأَطيعونِ َولَّما جاَء عيسٰى  قُوا َّللاه َن لَُكم َبعَض الهذى َتخَتلِفوَن فيِه ۖ َفاته ٰنِت قاَل َقد ِجئُتُكم بِالِحكَمِة َوأِلَُبيِّ  |11:11| بِالَبيِّ

کردوں بعض وہ  يانتم سے ب يںم يےاور اس ل ياتمہارے پاس حکمت لے کر آ يںم يااس نے فرما ياال ياںروشن نشان يسیٰ اور جب ع

 |11:11|حکم مانو،  يراتم اختالف رکھتے ہو تو َّللا سے ڈرو اور م يںمجن  يںبات

ُكم َفاعُبدوہُ ۚ ٰهذا ِصٰرٌط ُمسَتقيٌم  َ ُهَو َرّبى َوَربُّ  |11:11|إِنه َّللاه



 |11:11|راہ ہے  يدهیس يہرب اور تمہارا رب تو اسے پوجو،  يراَّللا م يشکب

 |11:11|لِلهذيَن َظلَموا ِمن َعذاِب َيوٍم أَليٍم  َفاخَتلََف األَحزاُب ِمن َبينِِھم ۖ َفَويلٌ 

 |11:11|درد ناک دن کے عذاب سے  يکہے ا یخراب یمختلف ہوگئے تو ظالموں ک يںپھر وہ گروہ آپس م

 |11:11|َهل َينُظروَن إاِله الّساَعَة أَن َتأتَِيُھم َبغَتًة َوُهم ال َيشُعروَن 

 |11:11|خبر نہ ہو،  يںکہ ان پر اچانک آجائے اور انہکے  يامتمگر ق يںہ يںکاہے کے انتظار م

قيَن   |11:11|األَِخاّلُء َيوَمئٍِذ َبعُضھُم لَِبعٍض َعُدوٌّ إاِله الُمته

 |11:11| يزگاردوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہ يکگہرے دوست اس دن ا

 |11:12|ٰيِعباِد ال َخوٌف َعلَيُكُم الَيوَم َوال أَنُتم َتحَزنوَن 

 |11:12|بندو آج نہ تم پر خوف نہ تم کو غم ہو،  يرےجائے گا اے م ياسے فرماان 

 |11:12|الهذيَن ءاَمنوا بِـٔاٰيتِنا َوكانوا ُمسلِميَن 

 |11:12|الئے اور مسلمان تھے،  يمانپر ا يتوںآ یوہ جو ہمار

َة أَنُتم َوأَزٰوُجُكم ُتحَبروَن   |11:12|ادُخلُوا الَجنه

 |11:12| يںہوت يںخاطر یاور تمہار يبياںب یم اور تمہارت يںداخل ہو جنت م

 |11:11|ُيطاُف َعلَيِھم بِِصحاٍف ِمن َذَهٍب َوأَكواٍب ۖ َوفيھا ما َتشَتھيِه األَنفُُس َوَتلَذُّ األَعُيُن ۖ َوأَنُتم فيھا ٰخلِدوَن 



 يںچاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے اور تم اس م یجو ج يںاور جاموں کا اور اس م يالوںان پر دورہ ہوگا سونے کے پ

 |11:11|رہو گے،  يشہہم

ُة الهتى أوِرثُتموها بِما ُكنُتم َتعَملوَن   |11:11|َوتِلَك الَجنه

 |11:11|گئے اپنے اعمال سے،  يےہے وہ جنت جس کے تم وارث ک يہاور 

 |11:11|لَُكم فيھا ٰفِكَھٌة َكثيَرةٌ ِمنھا َتأُكلوَن 

 |11:11|سے کھاؤ  يںکہ ان م يںہ يوےبہت م يںاس م يےرے لتمہا

َم ٰخلِدوَن   |11:11|إِنه الُمجِرميَن فى َعذاِب َجَھنه

 |11:11| يں،رہنے والے ہ يشہہم يںمجرم جہنم کے عذاب م يشکب

ُر َعنُھم َوُهم فيِه ُمبلِسوَن   |11:11|ال ُيَفته

 |11:11|گے  يںبے آ س رہ يںان پر سے ہلکا نہ پڑے گا اور وہ اس م یوہ کبھ

لِميَن 
ٰ
 |11:11|َوما َظلَمٰنُھم َوٰلِكن كانوا ُهُم الّظ

 |11:11|ظالم تھے  یہاں وہ خود ہ يا،اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ ک

ُكم ٰمِكثوَن  َك ۖ قاَل إِنه  |11:11|َوناَدوا ٰيٰملُِك لَِيقِض َعلَينا َربُّ

 |11:11|تو ٹھہرنا  يںتمام کرچکے وہ فرمائے گا تمہ يںرب ہم يراگے اے مالک ت يںاور وہ پکار

 |11:12|لََقد ِجئٰنُكم بِالَحقِّ َوٰلِكنه أَكَثَرُكم لِلَحقِّ ٰكِرهوَن 



 |11:12|اکثر کو حق ناگوار ہے،  يںہم تمہارے پاس حق الئے مگر تم م يشکب

 |11:12|أَم أَبَرموا أَمًرا َفإِّنا ُمبِرموَن 

 |11:12|ہے  ياکام پکا کرل یکوئ يںم لياانہوں نے اپنے خ ياک

ُهم َوَنجوٰىُھم ۚ َبلٰى َوُرُسلُنا لََديِھم َيكُتبوَن   |11:22|أَم َيحَسبوَن أَّنا ال َنسَمُع ِسره

اور  يںنہ يوںسنتے، ہاں ک يںمشورت نہ یآہستہ بات اور ان ک یکہ ہم ان ک يںہ يںاس گھمنڈ م ياک يںتو ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہ

 |11:22| يں،مارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہہ

ُل الٰعبِديَن  حٰمِن َولٌَد َفأَن۠ا أَوه  |11:21|قُل إِن كاَن لِلره

 |11:21|پوجتا  يںبچہ ہوتا، تو سب سے پہلے م یتم فرماؤ بفرض محال رحٰمن کے کوئ

ٰمٰوِت َواألَرِض َربِّ الَعرِش َعّما َيِصفوَن   |11:21|ُسبٰحَن َربِّ السه

 |11:21| يںبناتے ہ يہکے رب کو، عرش کے رب کو ان باتوں سے جو  ينہے آسمانوں اور زم یپاک

 |11:21|َفَذرُهم َيخوضوا َوَيلَعبوا َحّتٰى ُيٰلقوا َيوَمُھُم الهذى يوَعدوَن 

 |11:21|جس کا ان سے وعدہ ہے  يںتک کہ اپنے اس دن کو پائ يہاں يليںاور کھ يںکر يںبات يہودہچھوڑو کہ ب يںتو تم انہ

ماِء إِٰلٌه َوفِى األَرِض إِٰلٌه ۚ َوُهَو الَحكيُم الَعليُم   |11:21|َوُهَو الهذى فِى السه

 |11:21|حکمت و علم واال ہے،  یوالوں کا خدا اور وہ ينآسمان والوں کا خدا اور زم یاور وہ

ٰمٰوِت َواألَرِض   |11:21|َوما َبيَنُھما َوِعنَدہُ ِعلُم الّساَعِة َوإِلَيِه ُترَجعوَن َوَتباَرَك الهذى لَُه ُملُك السه



کے پاس  یہے اور اس ياناور جو کچھ ان کے درم یک ينہے سلطنت آسمانوں اور زم يےکے ل یبرکت واال ہے وہ کہ اس یاور بڑ

 |11:21|طرف پھرنا،  یاس ک يںکا علم، اور تمہ يامتہے ق

ٰفَعَة إاِّل َمن َشِھَد بِالَحقِّ َوُهم َيعلَموَن َوال َيملُِك الهذيَن   |11:21|َيدعوَن ِمن دونِِه الشه

اور  يںد یگواہ یہے جو حق ک يںانہ ياررکھتے، ہاں شفاعت کا اخت يںنہ يارشفاعت کا اخت يںَّللا کے سوا پوجتے ہ يہاور جن کو 

 |11:21| يںعلم رکھ

ُ ۖ َفأَّنٰى ُيؤَفكوَن َولَئِن َسأَلَتُھم َمن َخلََقھُم لََيقولُ   |11:21|نه َّللاه

 |11:21| يںگے َّللا نے تو کہاں اوندهے جاتے ہ يںتو ضرور کہ ياک يداکس نے پ يںاور اگر تم ان سے پوچھو انہ

 |11:22|َوقيلِِه ٰيَربِّ إِنه ٰهُؤالِء َقوٌم ال ُيؤِمنوَن 

 |11:22|التے،  يںنہ يمانلوگ ا يہ! رب يرےقسم کہ اے م یمجھے رسول کے اس کہنے ک

 |11:22|َفاصَفح َعنُھم َوقُل َسٰلٌم ۚ َفَسوَف َيعلَموَن 

 |11:22|گے  يںتو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سالم ہے کہ آگے جان جائ

حيِم حم  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1|ٰحٓم 

 |11:1|َوالِكٰتِب الُمبيِن 

 |11:1| یقسم اس روشن کتاب ک

 |11:1|ّنا أَنَزلٰنُه فى لَيلٍَة ُمٰبَرَكٍة ۚ إِّنا ُكّنا ُمنِذريَن إِ 



 |11:1| يںہم ڈر سنانے والے ہ يشکاتارا ب يںرات م یہم نے اسے برکت وال يشکب

 |11:1|فيھا ُيفَرُق ُكلُّ أَمٍر َحكيٍم 

 |11:1|جاتا ہے ہر حکمت واال کام  يابانٹ د يںاس م

 |11:1|ّنا ُمرِسليَن أَمًرا ِمن ِعنِدنا ۚ إِّنا كُ 

 |11:1| يںوالے ہ يجنےہم بھ يشکہمارے پاس کے حکم سے، ب

ميُع الَعليُم  ُه ُهَو السه َك ۚ إِنه  |11:1|َرحَمًة ِمن َربِّ

 |11:1|سنتا جانتا ہے،  یوہ يشکطرف سے رحمت، ب یتمہارے رب ک

ٰمٰوِت َواألَرِض َوما َبيَنُھما ۖ إِن ُكنُتم موقِنينَ   |11:1| َربِّ السه

 |11:1|ہو  يقين يںہے، اگر تمہ يانکا اور جو کچھ ان کے درم ينوہ جو رب ہے آسمانوں اور زم

ليَن  ۦال إِٰلَه إاِّل ُهَو ُيحء ُكم َوَربُّ ءابائُِكُم األَوه  |11:2|َوُيميُت ۖ َربُّ

 |11:2|وہ ِجالئے اور مارے، تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب،  يںنہ یبندگ یک یاس کے سوا کس

 |11:2|َبل ُهم فى َشكٍّ َيلَعبوَن 

 |11:2| يںرہے ہ يلپڑے کھ يںبلکہ وہ شک م

ماُء بُِدخاٍن ُمبيٍن   |11:12|َفارَتقِب َيوَم َتأتِى السه

 |11:12|ظاہر دهواں الئے گا،  يکتو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ا



 |11:11|َيغَشى الّناَس ۖ ٰهذا َعذاٌب أَليٌم 

 |11:11|ہے دردناک عذاب،  يہکہ لوگوں کو ڈهانپ لے گا 

ا الَعذاَب إِّنا ُمؤِمنوَن  َنا اكِشف َعنه  |11:11|َربه

 |11:11| يںالتے ہ يمانہم پر سے عذاب کھول دے ہم ا! گے، اے ہمارے رب يںاس دن کہ

كرٰى َوَقد جاَءُهم َرسوٌل ُمبيٌن أَ   |11:11|ّنٰى لَُھُم الذِّ

 |11:11|الچکا  يففرمانے واال رسول تشر يانماننا حاالنکہ ان کے پاس صاف ب يحتنص يںکہاں سے ہو انہ

 |11:11|ُثمه َتَولهوا َعنُه َوقالوا ُمَعلهٌم َمجنوٌن 

 |11:11| ہے يوانہہوا د يااس سے روگرداں ہوئے اور بولے سکھا

ُكم عائِدوَن   |11:11|إِّنا كاِشفُوا الَعذاِب َقلياًل ۚ إِنه

 |11:11|کرو گے  یتم پھر وہ يںہ يتےہم کچھ دنوں کو عذاب کھولے د

 |11:11|َيوَم َنبِطُش الَبطَشَة الُكبرٰى إِّنا ُمنَتقِموَن 

 |11:11| يں،والے ہ ينےہم بدلہ ل يشکگے ب يںپکڑ پکڑ یجس دن ہم سب سے بڑ

 |11:11|۞ َولََقد َفَتّنا َقبلَُھم َقوَم فِرَعوَن َوجاَءُهم َرسوٌل َكريٌم 

 |11:11| ياال يفمعزز رسول تشر يکقوم کو جانچا اور ان کے پاس ا یہم نے ان سے پہلے فرعون ک يشکاور ب

ِ ۖ إِّنى لَُكم َرسوٌل أَميٌن   |11:12|أَن أَّدوا إِلَىه ِعباَد َّللاه



 |11:12|امانت واال رسول ہوں،  يےتمہارے ل يںم يشککو مجھے سپرد کردو ب کہ َّللا کے بندوں

ِ ۖ إِّنى ءاتيُكم بُِسلٰطٍن ُمبيٍن   |11:12|َوأَن ال َتعلوا َعلَى َّللاه

 |11:12|روشن سند التا ہوں  يکتمہارے پاس ا يںنہ کرو، م یاور َّللا کے مقابل سرکش

ُكم أَن َتر  |11:12|ُجموِن َوإِّنى ُعذُت بَِرّبى َوَربِّ

 |11:12|اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو  یہوں اپنے رب اور تمہارے رب ک يتاپناہ ل يںاور م

 |11:11|َوإِن لَم ُتؤِمنوا لى َفاعَتِزلوِن 

 |11:11|نہ الؤ تو مجھ سے کنارے ہوجاؤ  يقين يرااور اگر م

ُه أَنه ٰهُؤالِء َقوٌم ُمجِرموَن   |11:11|َفَدعا َربه

 |11:11| يں،مجرم لوگ ہ يہکہ  ینے اپنے رب سے دعا کتو اس 

َبعوَن  ُكم ُمته  |11:11|َفأَسِر بِِعبادى لَياًل إِنه

 |11:11|جائے گا  ياک يچھابندوں کو راتوں رات لے نکل ضرور تمہارا پ يرےکہ م ياہم نے حکم فرما

ُھم ُجنٌد ُمغَرقوَن   |11:11|َواتُرِك الَبحَر َرهًوا ۖ إِنه

 |11:11|جائے گا  ياوہ لشکر ڈبو د يشکجگہ جگہ سے چھوڑ دے ب يونہیکو  يااور در

ٍت َوُعيوٍن   |11:11|َكم َتَركوا ِمن َجّنٰ

 |11:11|کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے، 



 |11:11|َوُزروٍع َوَمقاٍم َكريٍم 

 |11:11|اور عمدہ مکانات  يتاو رکھ

 |11:11|َوَنعَمٍة كانوا فيھا ٰفِكھيَن 

 |11:11|فارغ البال تھے  يںجن م يںنعمتاور 

 |11:12|َكٰذلَِك ۖ َوأَوَرثٰنھا َقوًما ءاَخريَن 

 |11:12| ياقوم کو کرد یاور ان کا وارث دوسر ياک يونہیہم نے 

ماُء َواألَرُض َوما كانوا ُمنَظريَن   |11:12|َفما َبَكت َعلَيِھُم السه

 |11:12| یگئ یہلت نہ دم يںنہ روئے اور انہ ينتو ان پر آسمان اور زم

ينا َبنى إِسٰرءيَل ِمَن الَعذاِب الُمھيِن   |11:12|َولََقد َنجه

 |11:12| یکو ذلت کے عذاب سے نجات بخش يلاسرائ یہم نے بن يشکاور ب

ُه كاَن عالًِيا ِمَن الُمسِرفيَن   |11:11|ِمن فِرَعوَن ۚ إِنه

 |11:11|وہ متکبر حد سے بڑهنے والوں سے،  يشکفرعون سے، ب

 |11:11|َولََقِد اخَترٰنُھم َعلٰى ِعلٍم َعلَى الٰعلَميَن 

 |11:11|اس زمانے والوں سے،  يادانستہ چن ل يںہم نے انہ يشکاور ب

 |11:11|َوءاَتيٰنُھم ِمَن الءاٰيِت ما فيِه َبٰلٌؤ۟ا ُمبيٌن 



 |11:11|انعام تھا  يحصر يںجن م يںعطا فرمائ ياںوہ نشان يںہم نے انہ

 |11:11|ٰهُؤالِء لََيقولوَن إِنه 

 |11:11| يں،کہتے ہ يہ يشکب

 |11:11|إِن ِهَى إاِّل َموَتُتَنا األولٰى َوما َنحُن بُِمنَشريَن 

 |11:11|گے  يںدفعہ کا مرنا اور ہم اٹھائے نہ جائ يکمگر ہمارا ا يںوہ تو نہ

 |11:11|َفأتوا بِـٔابائِنا إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن 

 |11:11|کو لے آؤ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا 

ُھم كانوا ُمجِرميَن  ٍع َوالهذيَن ِمن َقبلِِھم ۚ أَهلَكٰنُھم ۖ إِنه  |11:11|أَُهم َخيٌر أَم َقوُم ُتبه

 |11:11|وہ مجرم لوگ تھے  يشکب ياہالک کرد يںقوم اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہ یتبع ک يا يںوہ بہتر ہ ياک

 |11:12|ٰمٰوِت َواألَرَض َوما َبيَنُھما ٰلِعبيَن َوما َخلَقَنا السه 

 |11:12|کے طور پر  يلہے کھ ياناور جو کچھ ان کے درم يناور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زم

 |11:12|ما َخلَقٰنُھما إاِّل بِالَحقِّ َوٰلِكنه أَكَثَرُهم ال َيعلَموَن 

 |11:12| يںاکثر جانتے نہ يںان م يکنمگر حق کے ساتھ ل يانہ بنا يںہم نے انہ

 |11:12|إِنه َيوَم الَفصِل ميٰقُتُھم أَجَمعيَن 

 |11:12|ہے،  يعادم یکا دن ان سب ک يصلہف يشکب



 |11:11|َيوَم ال ُيغنى َمولًى َعن َمولًى َشيـًٔا َوال ُهم ُينَصروَن 

 |11:11| یمدد ہوگ یدوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان ک یدوست کس یجس دن کوئ

حيُم  ُه ُهَو الَعزيُز الره ُ ۚ إِنه  |11:11|إاِّل َمن َرِحَم َّللاه

 |11:11|عزت واال مہربان ہے،  یوہ يشکمگر جس پر َّللا رحم کرے ب

قّوِم   |11:11|إِنه َشَجَرَت الزه

 |11:11| يڑتھوہڑ کا پ يشکب

 |11:11|َطعاُم األَثيِم 

 |11:11|خوراک ہے  یگنہگاروں ک

 |11:11|ِل َيغلى فِى الُبطوِن َكالُمھ

 |11:11|جوش مارتا ہے،  يںم يٹوںطرح پ یگلے ہوئے تانبے ک

 |11:11|َكَغلِى الَحميِم 

 |11:11|جوش مارے  یکھولتا پان يساج

 |11:11|ُخذوہُ َفاعتِلوہُ إِلٰى َسواِء الَجحيِم 

 |11:11|لے جاؤ،  يٹتےطرف بزور گھس یآگ ک یبھڑکت يکاسے پکڑو ٹھ

 |11:12|ُصّبوا َفوَق َرأِسِه ِمن َعذاِب الَحميِم  ُثمه 



 |11:12|کا عذاب ڈالو  یپھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پان

 |11:12|ُذق إِنهَك أَنَت الَعزيُز الَكريُم 

 |11:12|بڑا عزت واال کرم واال ہے  یچکھ، ہاں ہاں تو ہ

 |11:12|إِنه ٰهذا ما ُكنُتم بِِه َتمَتروَن 

 |11:12|تم شبہہ کرتے تھے  يںہ جس مہے و يہ يشکب

قيَن فى َمقاٍم أَميٍن   |11:11|إِنه الُمته

 |11:11| يںہ يںجگہ م یڈر والے امان ک يشکب

ٍت َوُعيوٍن   |11:11|فى َجّنٰ

 |11:11| يں،باغوں اور چشموں م

 |11:11|َيلَبسوَن ِمن ُسنُدٍس َوإِسَتبَرٍق ُمَتٰقبِليَن 

 |11:11|آمنے سامنے  يزاور قناد يبگے کر يںپہن

جٰنُھم بِحوٍر عيٍن   |11:11|َكٰذلَِك َوَزوه

 |11:11|سے،  يوںآنکھوں وال یاور روشن بڑ ياہس يتنہا ياد ياہب يںہے، اور ہم نے انہ يونہی

 |11:11|َيدعوَن فيھا بُِكلِّ ٰفِكَھٍة ءاِمنيَن 

 |11:11|گے امن و امان سے  يںمانگ يوہہر قسم کا م يںاس م



 |11:11|قوَن فيَھا الَموَت إاِله الَموَتَة األولٰى ۖ َوَوقٰىُھم َعذاَب الَجحيِم ال َيذو

 |11:11| يا،آگ کے عذاب سے بچال يںگے اور َّللا نے انہ يںموت کے سوا پھر موت نہ چکھ یپہل يںاس م

َك ۚ ٰذلَِك ُهَو الَفوُز الَعظيُم   |11:11|َفضاًل ِمن َربِّ

 |11:11|ہے،  يابیکام یڑب يہیتمہارے رب کے فضل سے، 

روَن  رٰنُه بِلِسانَِك لََعلهھُم َيَتَذكه  |11:12|َفإِنهما َيسه

 |11:12| يںکہ وہ سمجھ ياآسان ک يںزبان م یتو ہم نے اس قرآن کو تمہار

ُھم ُمرَتقِبوَن   |11:12|َفارَتقِب إِنه

 |11:12| يںہ يںانتظار م یکس یتو تم انتظار کرو وہ بھ

حيِم حم بِسِم  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|َّللاه

 |11:1|ٰحٓم 

ِ الَعزيِز الَحكيِم   |11:1|َتنزيُل الِكٰتِب ِمَن َّللاه

 |11:1|طرف سے،  یکتاب کا اتارنا ہے َّللا عزت و حکمت والے ک

ٰمٰوِت َواألَرِض َلءاٰيٍت لِلُمؤِمنيَن   |11:1|إِنه فِى السه

 |11:1| يےوالوں کے ل يمانا يںہ ںيانشان يںم ينآسمانوں اور زم يشکب

ٍة ءاٰيٌت لَِقوٍم يوقِنوَن   |11:1|َوفى َخلقُِكم َوما َيُبثُّ ِمن دابه



 |11:1| يے،والوں کے ل يقين يںہ ياںنشان يںہے ان م يالتااور جو جو جانور وہ پھ يںم يدائشپ یاور تمہار

ُ ِمَن  ٰيِح ءاٰيٌت لَِقوٍم َيعقِلوَن َواختِٰلِف الهيِل َوالنهھاِر َوما أَنَزَل َّللاه ماِء ِمن ِرزٍق َفأَحيا بِِه األَرَض َبعَد َموتِھا َوَتصريِف الرِّ  |11:1|السه

کو اس کے َمرے  يناتارا تو اس سے زم ينہکا سبب م یکہ َّللا نے آسمان سے روز يںاور اس م يںم يليوںتبد یاور رات اور دن ک

 |11:1| يے،عقل مندوں کے ل يںہ ياںنشان يںگردش م یاور ہواؤں ک يازندہ ک يچھےپ

ِ َوءاٰيتِِه ُيؤِمنوَن  ِ َنتلوها َعلَيَك بِالَحقِّ ۖ َفبِأَىِّ َحديٍث َبعَد َّللاه  |11:1|تِلَك ءاٰيُت َّللاه

گے،  يںالئ يمانبات پر ا یکو چھوڑ کر کونس يتوںآ یپھر َّللا اور اس ک يں،کہ ہم تم پر حق کے ساتھ پڑهتے ہ يںہ يتيںآ یَّللا ک يہ

|11:1| 

 |11:1|َويٌل لُِكلِّ أَفّاٍك أَثيٍم 

 |11:1| يےہے ہر بڑے بہتان ہائے گنہگار کے ل یخراب

ِ ُتتلٰى َعلَيِه ُثمه ُيِصرُّ ُمسَتكبًِرا َكأَن لَم َيسَمعھا ۖ َفَبشِّرہُ بَِعذاٍب أَليٍم   |11:2|َيسَمُع ءاٰيِت َّللاه

 یتو اسے خوشخبر يںنہ یسنا ہ يںانہ ياپھر ہٹ پر جمتا ہے غرور کرتا گو يںہ یجات یکو سنتا ہے کہ اس پر پڑه يتوںآ یَّللا ک

 |11:2| ی،سناؤ درد ناک عذاب ک

َخَذها ُهُزًوا ۚ أُوٰلئَِك لَُھم َعذاٌب ُمھيٌن   |11:2|َوإِذا َعلَِم ِمن ءاٰيتِنا َشيـًٔا اته

 |11:2|کا عذاب،  یخوار يےبناتا ہے ان کے ل یہنس یاطالع پائے اس کپر  یسے کس يںم يتوںآ یاور جب ہمار

ِ أَولِياَء ۖ َولَھُم َعذابٌ  َخذوا ِمن دوِن َّللاه ُم ۖ َوال ُيغنى َعنُھم ما َكَسبوا َشيـًٔا َوال َما اته  |11:12|َعظيٌم  ِمن َورائِِھم َجَھنه

ٹھہرا رکھے تھے اور ان  يتیہوا اور نہ وہ جو َّللا کے سوا حما ياکما کچھ کام نہ دے گا ان کا يںجہنم ہے اور انہ يچھےان کے پ

 |11:12|بڑا عذاب ہے،  يےکے ل



ِھم لَُھم َعذاٌب ِمن ِرجٍز أَليٌم   |11:11|ٰهذا ُهًدى ۖ َوالهذيَن َكَفروا بِـٔاٰيِت َربِّ

سے سخت تر عذاب ہے،  يںدردناک عذاب م يےکو نہ مانا ان کے ل يتوںآ یراہ دکھانا ہے اور جنہوں نے اپنے رب ک يہ

|11:11| 

َر لَُكُم الَبحَر لَِتجِرَى الفُلُك فيِه بِأَمِرِہ َولَِتبَتغوا ِمن َفضلِِه َولََعلهُكم َتشُكروَن  ُ الهذى َسخه  |11:11|۞ َّللاه

کہ اس کا فضل تالش کرو  ےياور اس ل يںچل ياںاس کے حکم سے کشت يںکہ اس م ياکرد يادر يںَّللا ہے جس نے تمہارے بس م

 |11:11|کہ حق مانو  يےاور اس ل

روَن  ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض َجميًعا ِمنُه ۚ إِنه فى ٰذلَِك َلءاٰيٍت لَِقوٍم َيَتَفكه َر لَُكم ما فِى السه  |11:11|َوَسخه

 يںہ ياںنشا ن يںسے بے شک اس ماپنے حکم  يںم يناور جو کچھ زم يںہ يںلگائے جو کچھ آسمان م يںکام م يےاور تمہارے ل

 |11:11|سوچنے والوں کے لئے، 

ِ لَِيجِزَى َقوًما بِما كانوا َيكِسبوَن   |11:11|قُل لِلهذيَن ءاَمنوا َيغفِروا لِلهذيَن ال َيرجوَن أَّياَم َّللاه

کا بدلہ دے  یکمائ یقوم کو اس ک يکرکھتے تاکہ َّللا ا يںنہ يدام یان سے جو َّللا کے دنوں ک يںوا لوں سے فرماؤ درگزر يمانا

|11:11| 

ُكم ُترَجعوَن   |11:11|َمن َعِمَل ٰصلًِحا َفلَِنفِسِه ۖ َوَمن أَساَء َفَعلَيھا ۖ ُثمه إِلٰى َربِّ

 |11:11|جاؤ گے  يرےطرف پھ یاور برا کرے تو اپنے برے کو پھر اپنے رب ک يےجو بھال کام کرے تو اپنے ل

لٰنُھم َعلَى الٰعلَميَن َولََقد ءاَتينا َبنى  ٰبِت َوَفضه يِّ َة َوَرَزقٰنُھم ِمَن الطه ُبوه  |11:11|إِسٰرءيَل الِكٰتَب َوالُحكَم َوالنُّ

ان کے  يںاور انہ يںد ياںروز یستھر يںاور ہم نے انہ یکو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائ يلاسرائ یہم نے بن يشکاور ب

 |11:11| ی،بخش يلتزمانے والوں پر فض

َك َيق ٰنٍت ِمَن األَمِر ۖ َفَما اخَتلَفوا إاِّل ِمن َبعِد ما جاَءُهُم الِعلُم َبغًيا َبيَنُھم ۚ إِنه َربه ضى َبيَنُھم َيوَم القِٰيَمِة فيما كانوا فيِه َيخَتلِفوَن َوءاَتيٰنُھم َبيِّ

|11:11| 



مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آچکا آپس کے حسد  ياف نہ کتو انہوں نے اختال يںد يليںروشن دل یاس کام ک يںاور ہم نے انہ

 |11:11| يں،اختالف کرتے  يںکردے گا جس بات م يصلہف يںکے دن ان م يامتتمہارا رب ق يشکسے ب

بِع أَهواَء الهذيَن ال َيعلَموَن  بِعھا َوال َتته  |11:12|ُثمه َجَعلٰنَك َعلٰى َشريَعٍة ِمَن األَمِر َفاته

 |11:12|خواہشوں کا ساتھ نہ دو  یراہ پر چلو اور نادانوں ک یتو اس ياک يںنے اس کام کے عمدہ راستہ پر تمہ پھر ہم

قينَ  ُ َولِىُّ الُمته لِميَن َبعُضُھم أَولِياُء َبعٍض ۖ َوَّللاه
ٰ
ِ َشيـًٔا ۚ َوإِنه الّظ ُھم لَن ُيغنوا َعنَك ِمَن َّللاه  |11:12| إِنه

اور ڈر والوں کا دوست َّللا  يںدوسرے کے دوست ہ يکظالم ا يشکگے، اور ب يںکچھ کام نہ د يںتمہ وہ َّللا کے مقابل يشکب

|11:12| 

 |11:12|ٰهذا َبٰصئُِر لِلّناِس َوُهًدى َوَرحَمٌة لَِقوٍم يوقِنوَن 

 |11:12|و رحمت،  يتہدا يےوالوں کے ل يمانکھولنا ہے اور ا يںآنکھ یلوگوں ک يہ

لِٰحِت َسواًء َمحياُهم َوَمماُتُھم ۚ ساَء ما َيحكُ أَم َحِسَب الهذيَن  ـٔاِت أَن َنجَعلَُھم َكالهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ يِّ  |11:11|موَن اجَتَرُحوا السه

 یکہ ان ک يےالئے اور اچھے کام ک يمانگے جو ا يںکرد يساان ج يںکہ ہم انہ يںسمجھتے ہ يہ ياکا ارتکاب ک يوںجنہوں نے برائ ياک

 |11:11| يں،برا حکم لگاتے ہ یہ يااور موت برابر ہوجائے ک یزندگ یان ک

ٰمٰوِت َواألَرَض بِالَحقِّ َولُِتجزٰى ُكلُّ َنفٍس بِما َكَسَبت َوُهم ال ُيظلَموَن  ُ السه  |11:11|َوَخلََق َّللاه

کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہوگا،  يےکہ ہر جان اپنے ک يےاور اس ل ياکو حق کے ساتھ بنا يناور َّللا نے آسمان اور زم

|11:11| 

ُ َعلٰى ِعلٍم َوَخَتَم َعلٰى َسمِعِه َوَقلبِِه َوَجَعَل َعلٰى بَ  َخَذ إِٰلَھُه َهوٰىُه َوأََضلهُه َّللاه روَن أََفَرَءيَت َمِن اته ِ ۚ أََفال َتَذكه َصِرِہ ِغٰشَوًة َفَمن َيھديِه ِمن َبعِد َّللاه

|11:11| 

اور اس کے کان اور دل  يااور َّللا نے اسے با وصف علم کے گمراہ ک ياخواہش کو اپنا خدا ٹھہرال یتو وہ جس نے اپن ويکھبھال د

 |11:11|کرتے،  يںنہ يانتم ده ياآنکھوں پر پردہ ڈاال تو َّللا کے بعد اسے کون راہ دکھائے، تو ک یاور اس ک یپر مہر لگاد



هُر ۚ َوما لَھُم بِٰذلَِك ِمن ِعلٍم ۖ إِن ُهم إاِّل َيُظّنوَن َوقالوا ما ِهَى إاِّل َحياُتَنا الدُّ   |11:11|نيا َنموُت َوَنحيا َوما ُيھلُِكنا إاِله الده

اس  يںکرتا مگر زمانہ اور انہ يںہالک نہ يںاور ہم يںہ يتےاور ج يںمرتے ہ یزندگ یک يادن یہمار يہیمگر  يںاور بولے وہ تو نہ

 |11:11| يںوہ تو نرے گمان دوڑاتے ہ يںکا علم نہ

َتُھم إاِّل أَن قالُوا ائتوا بِـٔابائِنا إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن  ٰنٍت ما كاَن ُحجه  |11:11|َوإِذا ُتتلٰى َعلَيِھم ءاٰيُتنا َبيِّ

ا کو لے آؤ اگر تم کہ ہمارے باپ داد يںہے کہ کہتے ہ یہوت يہیحجت  یتو بس ان ک يںجائ یپڑه يتيںروشن آ یاور جب ان پر ہمار

 |11:11|سچے ہو 

ُ ُيحييُكم ُثمه ُيميُتُكم ُثمه َيجَمُعُكم إِلٰى َيوِم القِٰيَمِة ال َريَب فيِه َوٰلِكنه أَكَثَر الّناِس ال َيعلَ   |11:11|موَن قُِل َّللاه

 یبہت آدم يکنل يںشک نہ یکوئ يںجس م کے دن يامتق يگاِجالتا ہے پھر تم کو مارے گا پھر تم سب کو اکٹھا کر يںتم فرماؤ َّللا تمہ

 |11:11|جانتے  يںنہ

ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ َوَيوَم َتقوُم الّساَعُة َيوَمئٍِذ َيخَسُر الُمبِطلوَن  ِ ُملُك السه  |11:11|َوّلِِله

 |11:11|ہے اس دن ہار  یباطل والوں ک یقائم ہوگ يامتسلطنت، اور جس دن ق یک ينہے آسمانوں اور زم يےکے ل یاور َّللا ہ

ٍة ُتدعٰى إِلٰى ِكٰتبَِھا الَيوَم ُتجَزوَن ما ُكنُتم َتعَملوَن  ٍة جاثَِيًة ۚ ُكلُّ أُمه  |11:12|َوَترٰى ُكله أُمه

 يےتمہارے ک يںجائے گا آج تمہ ياطرف بال یاعمال ک ٔ گے زانو کے بل گرے ہوئے ہر گروہ اپنے نامہ يکھواور تم ہر گرو ہ کو د

 |11:12|جائے گا،  ياکا بدلہ د

 |11:12|ٰهذا ِكٰتُبنا َينِطُق َعلَيُكم بِالَحقِّ ۚ إِّنا ُكّنا َنسَتنِسُخ ما ُكنُتم َتعَملوَن 

 |11:12| يا،نوشتہ تم پر حق بولتا ہے، ہم لکھتے رہے تھے جو تم نے ک يہہمارا 

ُھم  لِٰحِت َفُيدِخلُُھم َربُّ ا الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ  |11:12|فى َرحَمتِِه ۚ ٰذلَِك ُهَو الَفوُز الُمبيُن َفأَمه



 |11:12|ہے،  يابیکام یکھل يہیلے گا  يںرحمت م یاپن يںان کا رب انہ يےالئے اور اچھے کام ک يمانتو وہ جو ا

ا الهذيَن َكَفروا أََفلَم َتُكن ءاٰيتى ُتتلٰى َعلَيُكم َفاسَتكَبرُتم َوُكنُتم َقوًما ُمجِرميَن   |11:11|َوأَمه

تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم  يںتھ یجات یتم پر پڑه يتيںآ يرینہ تھا کہ م ياجائے گا، ک يااور جو کافر ہوئے ان سے فرما

 |11:11|لوگ تھے، 

ِ َحقٌّ َوالّساَعُة ال َريَب فيھا قُلُتم ما َندرى َما الّساَعُة إِن َنُظنُّ إاِّل ظَ  ا َوما َنحُن بُِمسَتيقِنيَن َوإِذا قيَل إِنه َوعَد َّللاه  |11:11|ّنً

 يونہیتو  يںہے ہم يزچ ياک يامتجانتے ق يںتم کہتے ہم نہ يںشک نہ يںم يامتَّللا کا وعدہ سچا ہے اور ق يشکاور جب کہا جاتا ب

 |11:11| يں،نہ يقين يںکچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہم

ـٔاُت ما َعِملوا َوحاَق بِِھم ما   |11:11|كانوا بِِه َيسَتھِزءوَن َوَبدا لَُھم َسيِّ

 |11:11|بناتے تھے،  یہنس یاس عذاب نے جس ک يرلياگھ يںاور انہ ياںبرائ یان کے کاموں ک يںاور ان پر کھل گئ

 |11:11|َوقيَل الَيوَم َننسٰىُكم َكما َنسيُتم لِقاَء َيوِمُكم ٰهذا َوَمأوٰىُكُم الّناُر َوما لَُكم ِمن ٰنِصريَن 

تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے اور تمہارا ٹھکانا آ گ ہے  يسےگے ج يںچھوڑد يںجائے گا آج ہم تمہ يااور فرما

 |11:11| يںمددگار نہ یاور تمہارا کوئ

نيا ۚ َفالَيوَم ال ُيخَرجوَن ِمنھا وَ  تُكُم الَحيٰوةُ الدُّ ِ ُهُزًوا َوَغره َخذُتم ءاٰيِت َّللاه ُكُم اته  |11:11|ال ُهم ُيسَتعَتبوَن ٰذلُِكم بِأَنه

 يںتو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائ ياد يبفر يںنے تمہ یزندگ یک يااور دن يابنا( مذاق)کا ٹھٹھا  يتوںآ یکہ تم نے َّللا ک يےاس ل يہ

 |11:11|منانا چاہے  یاور نہ ان سے کوئ

ٰمٰوِت َوَربِّ األَرِض َربِّ الٰعلَميَن   |11:11|َفلِلهِه الَحمُد َربِّ السه

 |11:11|کا رب اور سارے جہاں کا رب،  ينآسمانوں کا رب اور زم يںہ ياںسب خوب يےکے ل یتو َّللا ہ



ٰمٰوِت َواألَرِض ۖ َوُهَو الَعزيُز الَحكيُم   |11:11|َولَُه الِكبِرياُء فِى السه

 |11:11|عزت و حکمت واال ہے،  یاور وہ يں،م ينہے آسمانوں اور زم یبڑائ يےکے ل یاور اس

حيِم حم  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1|ٰحٓم 

ِ الَعزيِز الَحكيِم   |11:1|َتنزيُل الِكٰتِب ِمَن َّللاه

 |11:1|طرف سے،  یکتاب اتارنا ہے َّللا عزت و حکمت والے ک يہ

ٰمٰوِت َواألَرَض َوما َبيَنُھما إاِّل بِا  |11:1|لَحقِّ َوأََجٍل ُمَسّمًى ۚ َوالهذيَن َكَفروا َعّما أُنِذروا ُمعِرضوَن ما َخلَقَنا السه

 يزپر اور کافر اس چ يعادمقرر م يکہے مگر حق کے ساتھ اور ا ياناور جو کچھ ان کے درم ينہم نے نہ بنائے آسمان اور زم

 |11:1| يںہ يرےسے کہ ڈرائے گئے منہ پھ

ٰمٰوِت ۖ ائتونى بِِكٰتٍب ِمن َقبِل ٰهذا أَو أَٰثَرٍة مِ قُل أََرَءيُتم ما َتدعوَن ِمن د ِ أَرونى ماذا َخلَقوا ِمَن األَرِض أَم لَھُم ِشرٌك فِى السه ن ِعلٍم إِن وِن َّللاه

 |11:1|ُكنُتم ٰصِدقيَن 

 یان کا کوئ يںآسمان م يا ياکا کون سا ذرہ بنا ينتم فرماؤ بھال بتاؤ تو وہ جو تم َّللا کے سوا پوجتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زم

 |11:1|کچھ بچا کھچا علم اگر تم سچے ہو  ياکتاب  یکوئ یپاس الؤ اس سے پہل يرےحصہ ہے، م

ِ َمن ال َيسَتجيُب لَُه إِلٰى َيوِم القِٰيَمِة َوُهم َعن ُدعائِِھم ٰغفِلوَن  ن َيدعوا ِمن دوِن َّللاه  |11:1|َوَمن أََضلُّ ِممه

خبر  یپوجا ک یان ک يںاور انہ يںنہ سن یتک اس ک يامتکو پوجے جو ق يسوںکون جو َّللا کے سوا ا اور اس سے بڑه کر گمراہ

 |11:1| يںتک نہ

 |11:1|َوإِذا ُحِشَر الّناُس كانوا لَُھم أَعداًء َوكانوا بِِعباَدتِِھم ٰكفِريَن 



 |11:1|گے  يںاور جب لوگوں کا حشر ہوگا وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان سے منکر ہوجائ

ٰنٍت قاَل الهذيَن َكَفروا لِلَحقِّ لَّما جاَءُهم ٰهذا ِسحٌر ُمبيٌن   |11:1|َوإِذا ُتتلٰى َعلَيِھم ءاٰيُتنا َبيِّ

 |11:1|کھال جادو ہے  يہ يںتو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کو کہتے ہ يتيںروشن آ یہمار يںجائ یاور جب ان پر پڑه

ِ َشيـًٔا ۖ ُهَو أَعلَُم بِما ُتفيضوَن فيِه ۖ َكفٰى بِِه َشھيًدا َبينى َوَبيَنُكم ۖ  أَم َيقولوَن افَترٰىُه ۖ قُل إِنِ  حيُم افَتَريُتُه َفال َتملِكوَن لى ِمَن َّللاه َوُهَو الَغفوُر الره

|11:2| 

 يارکچھ اخت يرانے مہوگا تو تم َّللا کے سام ياسے بنال ینے اسے ج يںتم فرماؤ اگر م ياسے بنا یانہوں نے اسے ج يںکہتے ہ ياک

بخشنے واال  یگواہ، اور وہ ياناور تمہارے درم يرےہے م یتم مشغول ہو اور وہ کاف يںرکھتے وہ خوب جانتا ہے جن باتوں م يںنہ

 |11:2|مہربان ہے 

بُِع إاِّل ما يوحٰى إِلَ  ُسِل َوما أَدرى ما ُيفَعُل بى َوال بُِكم ۖ إِن أَته  |11:2|ىه َوما أَن۠ا إاِّل َنذيٌر ُمبيٌن قُل ما ُكنُت بِدًعا ِمَن الرُّ

کا تابع ہوں  یتو اس يںم ياجائے گا اور تمہارے ساتھ ک ياک ياساتھ ک يرےجانتا م يںنہ يںاور م يںانوکھا رسول نہ یکوئ يںتم فرماؤ م

 |11:2|مگر صاف ڈر سنانے واال،  يںنہ يںہے اور م یہوت یجو مجھے وح

َ ال َيھ قُل أََرَءيُتم إِن كاَن ِمن ِ َوَكَفرُتم بِِه َوَشِھَد شاِهٌد ِمن َبنى إِسٰرءيَل َعلٰى ِمثلِِه َفـٔاَمَن َواسَتكَبرُتم ۖ إِنه َّللاه لِميَن ِعنِد َّللاه
ٰ
ِدى الَقوَم الّظ

|11:12| 

 یگواہ اس پر گواہ يککا ا يلاسرائ یاور بن ياتو اگر وہ قرآن َّللا کے پاس سے ہو اور تم نے اس کا انکار ک يکھوتم فرماؤ بھال د

 |11:12|ظالموں کو،  يتاد يںَّللا راہ نہ يشکب يااور تم نے تکبر ک ياال يماندے چکا تو وہ ا

 |11:11|ٌك َقديٌم َوقاَل الهذيَن َكَفروا لِلهذيَن ءاَمنوا لَو كاَن َخيًرا ما َسَبقونا إِلَيِه ۚ َوإِذ لَم َيھَتدوا بِِه َفَسَيقولوَن ٰهذا إِف

 يتہدا یاس ک يںہم سے آگے اس تک نہ پہنچ جاتے اور جب انہ يہہو تو  یکچھ بھالئ يںر کافروں نے مسلمانوں کو کہا اگر اس ماو

 |11:11|پرانا بہتان ہے،  يہگے کہ  يںتو اب کہ ینہ ہوئ

ا لِ  ٌق لِساًنا َعَربِّيً  |11:11|ُينِذَر الهذيَن َظلَموا َوُبشرٰى لِلُمحِسنيَن َوِمن َقبلِِه ِكٰتُب موسٰى إِماًما َوَرحَمًة ۚ َوٰهذا ِكٰتٌب ُمَصدِّ



کہ ظالموں کو ڈر  يںزبان م یعرب یفرمات يقکتاب ہے تصد يہاور  ی،اور مہربان يشواکتاب سے پ یک یٰ اور اس سے پہلے موس

 |11:11|کو بشارت،  يکوںسنائے، اور ن

ُ ُثمه اسَتٰقموا  َنا َّللاه  |11:11|َفال َخوٌف َعلَيِھم َوال ُهم َيحَزنوَن إِنه الهذيَن قالوا َربُّ

 |11:11|وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب َّللا ہے پھر ثابت قدم رہے نہ ان پر خوف نہ ان کو غم  يشکب

ِة ٰخلِديَن فيھا َجزاًء بِما كانوا َيعَملوَن   |11:11|أُوٰلئَِك أَصٰحُب الَجنه

 |11:11|اعمال کا انعام، گے ان کے  يںرہ يںاس م يشہہم يںوہ جنت والے ہ

ُه ُكرًها َوَوَضَعتُه ُكرًها ۖ َوَحملُُه َوفِٰصلُُه َثٰلثوَن َشھرً  يَنا اإلِنٰسَن بِٰولَِديِه إِحٰسًنا ۖ َحَملَتُه أُمُّ ہُ َوَبلََغ أَرَبعيَن َسَنًة قاَل َربِّ َوَوصه ا ۚ َحّتٰى إِذا َبلََغ أَُشده

يهتى ۖ إِّنى ُتبُت إِلَيَك َوإِّنى مِ أَوِزعنى أَن أَشُكَر نِعَمَتَك الهت َن الُمسلِميَن ى أَنَعمَت َعلَىه َوَعلٰى ٰولَِدىه َوأَن أَعَمَل ٰصلًِحا َترضٰىُه َوأَصلِح لى فى ُذرِّ

|11:11| 

سے اور جنا اس کو  يفرکھا تکل يںم يٹماں نے اسے پ یکرے، ا س ک یاپنے ماں باپ سے بھالئ ياکو حکم ک یاور ہم نے آدم

 يستک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور چال يہاںہے  يںم ينےمہ يسسے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دوده چھڑانا ت يفتکل

ماں باپ  يرےنعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور م يریت يںڈال کہ م يںم دل يرےم! رب يرےاے م یبرس کا ہوا عرض ک

 ياطرف رجوع ال يریت يںرکھ م( يکین)صالح  يںاوالد م يریم يےل يرےام کروں جو تجھے پسند آئے اور موہ ک يںاور م یپر ک

 |11:11|مسلمان ہوں  يںاور م

دقِ  ِة ۖ َوعَد الصِّ ـٔاتِِھم فى أَصٰحِب الَجنه ُل َعنُھم أَحَسَن ما َعِملوا َوَنَتجاَوُز َعن َسيِّ  |11:11|ا يوَعدوَن الهذى كانو أُوٰلئَِك الهذيَن َنَتَقبه

 يںسچا وعدہ جو انہ يں،گے جنت والوں م يںسے درگزر فرمائ يروںتقص یگے اور ان ک يںہم قبول فرمائ يکياںن یوہ جن ک يںہ يہ

 |11:11|جاتا تھا  ياد

ِ َحقٌّ َفَيقوُل ما ٰهذا إاِّل َوالهذى قاَل لِٰولَِديِه أُفٍّ لَُكما أََتِعدانِنى أَن أُخَرَج َوَقد َخلَِت القُروُن ِمن َقبلى َوُهما  َ َويلََك ءاِمن إِنه َوعَد َّللاه َيسَتغيثاِن َّللاه

ليَن   |11:11|أَٰسطيُر األَوه

جاؤں گا  ياہو کہ پھر زندہ ک يتےوعدہ د يہمجھے  ياک( ہے يزارب) يااور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اُف تم سے دل پک گ

َّللا کا وعدہ  يشکال، ب يمانہو ا یخراب يریت يںکرتے ہ ياداور وہ دونوں َّللا سے فر يںزر چکگ يںحاالنکہ مجھ پر سے پہلے سنگت

 |11:11| ياںکہان یمگر اگلوں ک ہيںتو ن يہسچا ہے تو کہتا ہے 



ُھم كا  |11:12|نوا ٰخِسريَن أُوٰلئَِك الهذيَن َحقه َعلَيِھُم الَقوُل فى أَُمٍم َقد َخلَت ِمن َقبلِِھم ِمَن الِجنِّ َواإلِنِس ۖ إِنه

 |11:12|کار تھے،  ياںوہ ز يشکب ی،جو ان سے پلے گزرے جن اور آدم يںان گروہوں م یجن پر بات ثابت ہوچک يںوہ ہ يہ

 |11:12|َولُِكلٍّ َدَرٰجٌت ِمّما َعِملوا ۖ َولُِيَوفَِّيھُم أَعٰملَُھم َوُهم ال ُيظلَموَن 

 |11:12|پورے بھردے  يںاور تاکہ َّللا ان کے کام انہ يںہ اپنے اپنے عمل کے درجے يےکے ل يکاور ہر ا

نيا َواسَتمَتعُتم بِھا َفالَيوَم ُتج ٰبتُِكم فى َحياتُِكُم الدُّ َزوَن َعذاَب الھوِن بِما ُكنُتم َتسَتكبِروَن فِى َوَيوَم ُيعَرُض الهذيَن َكَفروا َعلَى الّناِر أَذَهبُتم َطيِّ

 |11:12|ما ُكنُتم َتفُسقوَن األَرِض بَِغيِر الَحقِّ َوبِ 

 یاپن يزيںپاک چ یجائے گا تم اپنے حصہ ک ياگے، ان سے فرما يںجائ يےک يشاور ان پر ظلم نہ ہوگا، اور جس دن کافر آگ پر پ

 يںم ينکہ تم زم یجائے گا سزا اس ک ياذلت کا عذاب بدلہ د يںبرت چکے تو آج تمہ يںفنا کرچکے اور انہ يںم یزندگ یک یہ يادن

 |11:12|کرتے تھے  یکہ حکم عدول یک اس ناحق تکبر کرتے تھے اور سزا

ُذُر ِمن َبيِن َيَديِه َوِمن َخلفِِه أاَّل َتعُبدوا إاِله  َ إِّنى أَخاُف َعلَيُكم َعذاَب َيوٍم َعظيٍم ۞ َواذُكر أَخا عاٍد إِذ أَنَذَر َقوَمُه بِاألَحقاِف َوَقد َخلَِت النُّ  َّللاه

|11:11| 

اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے  يشکاور ب ياڈرا يںاحقاف م ينِ کرو عاد کے ہم قوم کو جب اس نے ان کو سرزم ادياور 

 |11:11|ہے،  يشہبڑے دن کے عذاب کا اند يکمجھے تم پر ا يشککو نہ ُپوجو، ب یاور اس کے بعد آئے کہ َّللا کے سوا کس

ِدقيَن قالوا أَِجئَتنا لَِتأفَِكنا َعن ءالَِھتِنا فَ   |11:11|أتِنا بِما َتِعُدنا إِن ُكنَت ِمَن الّصٰ

ہو اگر تم سچے ہو،  يتےوعدہ د يںدو، تو ہم پر الؤ جس کا ہم يرہمارے معبودوں سے پھ يںآئے کہ ہم يےتم اس ل يابولے ک

|11:11| 

ِ َوأَُبلُِّغُكم ما أُرِسلُت بِِه َوٰلِكّنى أَرىٰ  َما الِعلُم ِعنَد َّللاه  |11:11|ُكم َقوًما َتجَھلوَن قاَل إِنه

تم نرے جاہل  يںدانست م يریپہنچاتا ہوں ہاں م ياماپنے رب کے پ يںتو تمہ يںکے پاس ہے م یخبر تو َّللا ہ یاس ک يااس نے فرما

 |11:11|لوگ ہو 



 |11:11|اسَتعَجلُتم بِِه ۖ ريٌح فيھا َعذاٌب أَليٌم َفلَّما َرأَوہُ عاِرًضا ُمسَتقبَِل أَوِدَيتِِھم قالوا ٰهذا عاِرٌض ُممِطُرنا ۚ َبل ُهَو َما 

بادل ہے کہ  يہطرف آتا بولے  یک يوںواد یہوا ان ک يالپھ يںطرح آسمان کے کنارے م یبادل ک يکھاپھر جب انہوں نے عذاب کو د

 |11:11|دردناک عذاب،  يںہے جس م یآنده يکمچاتے تھے، ا یتم جلد یتو وہ ہے جس ک يہہم پر برسے گا بلکہ 

ُر ُكله َشءٍء بِأَمِر َربِّھا َفأَصَبحوا ال ُيرٰى إاِّل َمٰسِكُنُھم ۚ َكٰذلَِك َنجِزى الَقوَم الُمجِرميَن   |11:11|ُتَدمِّ

 یہ يسیہے اپنے رب کے حکم سے تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے ُسونے مکان، ہم ا یکو تباہ کر ڈالت يزہر چ

 |11:11|ں کو، مجرمو يںہ يتےسزا د

ُكم فيِه َوَجَعلنا لَُھم َسمًعا َوأَبٰصًرا َوأَفـَِٔدًة َفما أَغنٰى َعنُھم َسمُعُھم َوال ّنٰ ُھم فيما إِن َمكه ّنٰ أَبٰصُرُهم َوال أَفـَِٔدُتُھم ِمن َشءٍء إِذ كانوا َيجَحدوَن  َولََقد َمكه

ِ َوحاَق بِِھم ما كانوا بِِه َيسَتھِزءونَ   |11:11| بِـٔاٰيِت َّللاه

کان اور آنکھ اور دل بنائے تو ان کے کام کان اور  يےاور ان کے ل يےتھے جو تم کو نہ د يےوہ مقدور د يںہم نے انہ يشکاور ب

بناتے  یہنس یاس عذاب نے جس ک يرلياگھ يںکا انکار کرتے تھے اور انہ يتوںآ یاور دل کچھ کام نہ آئے جبکہ وہ َّللا ک يںآنکھ

 |11:11|تھے، 

فَنا الءاٰيِت لََعلهھُم َيرِجعوَن   |11:11|َولََقد أَهلَكنا ما َحولَُكم ِمَن القُرٰى َوَصره

 |11:11| يںالئے کہ وہ باز آئ ياںنشان یاور طرح طرح ک ياںبست یتمہارے آس پاس ک يںہم نے ہالک کرد يشکاور ب

ِ قُرباًنا َخذوا ِمن دوِن َّللاه  |11:12|ءالَِھًة ۖ َبل َضلّوا َعنُھم ۚ َوٰذلَِك إِفُكُھم َوما كانوا َيفَتروَن  َفلَوال َنَصَرُهُم الهذيَن اته

 يہجن کو انہوں نے َّللا کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا بلکہ وہ ان سے گم گئے اور  یان ک ینہ مدد ک يوںتو ک

 |11:12|ان کا بہتان و افتراء ہے 

 |11:12|ِمَن الِجنِّ َيسَتِمعوَن القُرءاَن َفلَّما َحَضروہُ قالوا أَنِصتوا ۖ َفلَّما قُِضَى َولهوا إِلٰى َقوِمِھم ُمنِذريَن َوإِذ َصَرفنا إِلَيَك َنَفًرا 

بولے خاموش رہو  يںکان لگا کر قرآن سنتے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس م يرےطرف کتنے جن پھ یاور جبکہ ہم نے تمہار

 |11:12|طرف ڈر سناتے پلٹے  یقوم ک یپھر جب پڑهنا ہوچکا اپن



ًقا لِما َبيَن َيَديِه َيھدى إِلَى الَحقِّ َوإِلٰى َطريقٍ   |11:12| ُمسَتقيٍم قالوا ٰيَقوَمنا إِّنا َسِمعنا ِكٰتًبا أُنِزَل ِمن َبعِد موسٰى ُمَصدِّ

راہ  يدهیحق اور س یفرمائ يقتصد یکتابوں ک یاگل یگئ یکے بعد اتار یٰ کہ موس یکتاب سن يکقوم ہم نے ا یبولے اے ہمار

 |11:12| ی،دکھائ

ِ َوءاِمنوا بِِه َيغفِر لَُكم ِمن ُذنوبُِكم َوُيِجرُكم ِمن َعذاٍب أَليٍم   |11:11|ٰيَقوَمنا أَجيبوا داِعَى َّللاه

دردناک عذاب سے  يںالؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہ يمانبات مانو اور اس پر ا یک یَّللا کے مناد! قوم یاے ہمار

 |11:11|بچالے، 

ِ َفلَيَس بُِمعِجٍز فِى األَرِض َولَيَس لَُه ِمن دونِِه أَولِياُء ۚ أُوٰلئَِك فى َضٰلٍل ُمبيٍن   |11:11|َوَمن ال ُيِجب داِعَى َّللاه

مددگار  یاور َّللا کے سامنے اس کا کوئ يںقابو سے نکل کر جانے واال نہ يںم ينبات نہ مانے وہ زم یک یاور جو َّللا کے مناد

 |11:11| يں،ہ يںم یگمراہ یوہ کھل يںنہ

ٰمٰوِت َواألَرَض َولَم َيعَى بَِخلقِِھنه بِٰقِدٍر َعلٰى أَن ُيح َ الهذى َخلََق السه ُه َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر  ۦِىَ أََولَم َيَروا أَنه َّللاه  |11:11|الَموتٰى ۚ َبلٰى إِنه

 يوںنہ تھکا قادر ہے کہ مردے ِجالئے، ک يںبنائے اور ان کے بنانے م ينوں نے نہ جانا کہ وہ َّللا جس نے آسمان اور زمانہ ياک

 |11:11|وہ سب کچھ کرسکتا ہے،  يشکب يںنہ

نا ۚ قاَل َفذوقُو  |11:11|ا الَعذاَب بِما ُكنُتم َتكفُروَن َوَيوَم ُيعَرُض الهذيَن َكَفروا َعلَى الّناِر أَلَيَس ٰهذا بِالَحقِّ ۖ قالوا َبلٰى َوَربِّ

قسم،  یہمارے رب ک يںنہ يوںگے ک يںکہ يںحق نہ يہ ياجائے گا ک ياگے، ان سے فرما يںجائ يےک يشاور جس دن کافر آگ پر پ

 |11:11|جائے گا تو عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا  يافرما

ُسِل وَ  ُھم َيوَم َيَروَن ما يوَعدوَن لَم َيلَبثوا إاِّل ساَعًة ِمن َنھاٍر ۚ َبٰلٌغ ۚ َفَھل ُيھلَُك إاِله َفاصبِر َكما َصَبَر أُولُوا الَعزِم ِمَن الرُّ  ال َتسَتعِجل لَُھم ۚ َكأَنه

 |11:11|الَقوُم الٰفِسقوَن 

وعدہ  يںہگے جو ان يکھيںوہ جس دن د يانہ کرو گو یجلد يےاور ان کے ل ياہمت والے رسولوں نے صبر ک يساتو تم صبر کرو ج

گے مگر بے حکم لوگ  يںجائ يےپہنچانا ہے تو کون ہالک ک يہبھر  یگھڑ يکا ینہ ٹھہرے تھے مگر دن ک يںم ياجاتا ہے دن ياد

|11:11| 



ِ أََضله أَعٰملَُھم  حيِم الهذيَن َكَفروا َوَصّدوا َعن َسبيِل َّللاه حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1| يےراہ سے روکا َّللا نے ان کے عمل برباد ک یاور َّللا ک ياجنہوں نے کفر ک

ِھم ۙ َكفهَر َعنُھم ٍد َوُهَو الَحقُّ ِمن َربِّ َل َعلٰى ُمَحمه لِٰحِت َوءاَمنوا بِما ُنزِّ ـٔاتِِھم َوأَصلََح بالَُھم  َوالهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ  |11:1|َسيِّ

ان کے رب کے پاس سے حق ہے َّللا  یاور وہ ياالئے جو محمد پر اتارا گ يماناور اس پر ا يےالئے اور اچھے کام ک يماناور ا

 |11:1| يںسنوار د يںحالت یاور ان ک يںاتار د ياںبرائ ینے ان ک

َبُعوا الَحقه ِمن َربِِّھم ۚ كَ  َبُعوا الٰبِطَل َوأَنه الهذيَن ءاَمُنوا اته ُ لِلّناِس أَمٰثلَُھم ٰذلَِك بِأَنه الهذيَن َكَفُروا اته  |11:1|ٰذلَِك َيضِرُب َّللاه

طرف سے ہے َّللا لوگوں  یجو ان کے رب ک یک يرویپ یوالوں نے حق ک يمانہوئے اور ا يروکہ کافر باطل کے پ يےاس ل يہ

 |11:1|فرماتا ہے  يانب يونہیسے ان کے احوال 

قاِب َحّتىٰ  ا َبعُد َوإِّما فِداًء َحّتٰى َتَضَع الَحرُب أَوزاَرها ۚ ٰذلَِك َولَو َيشا َفإِذا لَقيُتُم الهذيَن َكَفروا َفَضرَب الرِّ وا الَوثاَق َفإِّما َمّنً ُء إِذا أَثَخنُتموُهم َفُشدُّ

ِ َفلَن ُيِضله أَعٰملَھُ  ُ اَلنَتَصَر ِمنُھم َوٰلِكن لَِيبلَُو۟ا َبعَضُكم بَِبعٍض ۗ َوالهذيَن قُتِلوا فى َسبيِل َّللاه  |11:1|م َّللاه

خوب قتل کرلو تو مضبوط باندهو، پھر اس کے بعد  يںتک کہ جب انہ يہاںمارنا ہے  يںتو جب کافروں سے تمہارا سامناہو تو گردن

اُن سے بدلہ  یہے اورَّللا چاہتا تو آپ ہ يہاپنابوجھ رکھ دے بات  یتک کہ لڑائ يہاںلے لو  يہچاہے احسان کرکے چھوڑ دو چاہے فد

مارے گئے َّللا ہرگز ان کے عمل ضائع نہ فرمائے  يںراہ م یکو دوسرے سے جانچے اور جو َّللا ک ايک يںمگر اس لئے تم م يتال

 |11:1|گا 

 |11:1|َسَيھديِھم َوُيصلُِح بالَُھم 

 |11:1|راہ دے گا اور ان کا کام بنادے گا،  يںجلد انہ

َفھا لَُھم  َة َعره  |11:1|َوُيدِخلُُھُم الَجنه

 |11:1|ہے  یپہچان کراد یاس ک يںلے جائے گا انہ يںجنت م يںانہاور 

َ َينُصرُكم َوُيَثبِّت أَقداَمُكم  َھا الهذيَن ءاَمنوا إِن َتنُصُروا َّللاه  |11:1|ٰيأَيُّ



 |11:1|مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمادے گا  یمدد کرو گے َّللا تمہار یخدا ک ينوالو اگر تم د يماناے ا

 |11:2|َكَفروا َفَتعًسا لَھُم َوأََضله أَعٰملَُھم َوالهذيَن 

 |11:2|پڑے اور َّللا ان کے اعمال برباد کرے،  یتو ان پر تباہ يااور جنہوں نے کفر ک

ُ َفأَحَبَط أَعٰملَُھم  ُھم َكِرهوا ما أَنَزَل َّللاه  |11:2|ٰذلَِك بِأَنه

 |11:2| يا،دهرا ِاکارت ک يا نے ان کا کناگوار ہوا جو َّللا نے اتارا تو َّللا يںکہ انہ يےاس ل يہ

ُ َعلَيِھم ۖ َولِلٰكفِرينَ  َر َّللاه  |11:12|أَمٰثلُھا  ۞ أََفلَم َيسيروا فِى األَرِض َفَينُظروا َكيَف كاَن ٰعقَِبُة الهذيَن ِمن َقبلِِھم ۚ َدمه

 يےاور ان کافروں کے ل یڈال یوا، َّللا نے ان پر تباہانجام ہ يساان سے اگلوں کا ک يکھتےکہ د ياسفر نہ ک يںم ينانہوں نے زم ياتو ک

 |11:12| يںہ یہ یکتن يسیو یبھ

َ َمولَى الهذيَن ءاَمنوا َوأَنه الٰكفِريَن ال َمولٰى لَُھم   |11:11|ٰذلَِك بِأَنه َّللاه

 |11:11| يں،نہ یٰ مول یَّللا ہے اور کافروں کا کوئ یٰ کہ مسلمانوں کا مول يےاس ل يہ

ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ۖ َوالهذيَن َكَفروا َيَتَمتهعوإِنه  لِٰحِت َجّنٰ َ ُيدِخُل الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ َن َوَيأُكلوَن َكما َتأُكُل األَنٰعُم َوالّناُر َمثًوى َّللاه

 |11:11|لَُھم 

 يںرواں، اور کافر برتتے ہ يںنہر يچےجن کے ن يںباغوں م يےالئے اور اچھے کام ک يمانجو ا يںَّللا داخل فرمائے گا انہ يشکب

 |11:11|ان کا ٹھکانا ہے،  يںاور آگ م يںچوپائے کھائ يسےج يںاور کھاتے ہ

ًة ِمن َقرَيتَِك الهتى أَخَرَجتَك أَهلَكٰنُھم َفال ناِصَر لَُھم   |11:11|َوَكأَيِّن ِمن َقرَيٍة ِهَى أََشدُّ قُوه

تو ان  ياہالک فرما يںہم نے انہ يا،تمہارے شہر سے باہر ک يںتھے جس نے تمہ يادہز يںشہر سے قوت م شہر کہ اس یاور کتنے ہ

 |11:11| يںمددگار نہ یکا کوئ



َبعوا أَهواَءُهم  َن لَُه سوُء َعَملِِه َواته ِه َكَمن ُزيِّ َنٍة ِمن َربِّ  |11:11|أََفَمن كاَن َعلٰى َبيِّ

 یہوگا جس کے برے عمل اسے بھلے دکھائے گئے اور وہ اپن يساپر ہو اُس ج يلن دلطرف سے روش یجو اپنے رب ک ياتو ک

 |11:11|چلے  يچھےخواہشوں کے پ

ِة الهتى ُوِعَد الُمتهقوَن ۖ فيھا أَنٰھٌر ِمن ماٍء َغيِر ءاِسٍن َوأَنٰھٌر ِمن لََبٍن لَم َيَتَغيهر َطعُمُه وَ  ٍة َمَثُل الَجنه ِربيَن َوأَنٰھٌر ِمن َعَسٍل أَنٰھٌر ِمن َخمٍر لَذه لِلّشٰ

ِھم ۖ َكَمن ُهَو ٰخلٌِد فِى الّناِر َوُسقوا ماًء َحميًما فَ  َمٰرِت َوَمغفَِرةٌ ِمن َربِّ َع أَمعاَءُهم ُمَصفًّى ۖ َولَُھم فيھا ِمن ُكلِّ الثه  |11:11|َقطه

 یدوده ک يسےنہ بگڑے اور ا یجو کبھ يںہ ںينہر یک یپان يسیا يںسے ہے، اس م يزگاروںاحوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہ

جو صاف  يںہ يںنہر یشہد ک يسیلذت ہے اور ا يںم ينےجس کے پ يںہ يںنہر یشراب ک يسیجس کا مزہ نہ بدال اور ا يںہ يںنہر

گے  يںبرابر ہوجائ یوالے ان ک ينچ يسےا يامغفرت ک یاور اپنے رب ک يں،پھل ہ ےہر قسم ک يںاس م يےاور ان کے ل ياگ ياک

 |11:11|جائے گا کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کردے،  ياپال یکھولتا پان يںرہنا اور انہ يںآگ م يشہہم يںجنہ

ُ َعلٰى َوِمنُھم َمن َيسَتِمُع إِلَيَك َحّتٰى إِذا َخَرجوا ِمن ِعنِدَك قالوا لِلهذيَن أوُتوا الِعلَم ماذا قاَل ءانًِفا ۚ أُوٰلئَِك ا َبعوا أَهواَءُهم لهذيَن َطَبَع َّللاه قُلوبِِھم َواته

|11:11| 

 یابھ يںعلم والوں سے کہتے ہ يںتک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائ يہاں يںسے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہ يںاور ان م

 |11:11|خواہشوں کے تابع ہوئے  یاور اپن یوہ جن کے دلوں پر َّللا نے مہر کرد يںہ يہ يافرما ياانہوں نے ک

 |11:11|َن اهَتَدوا زاَدُهم ُهًدى َوءاتٰىُھم َتقوٰىُھم َوالهذي

 |11:11| یعطا فرمائ يںانہ يزگاریپرہ یاور ان ک یفرمائ يادہاور ز يتہدا یَّللا نے ان ک یاور جنہوں نے راہ پائ

 |11:12|ذا جاَءتُھم ِذكرٰىُھم َفَھل َينُظروَن إاِله الّساَعَة أَن َتأتَِيُھم َبغَتًة ۖ َفَقد جاَء أَشراُطھا ۚ َفأَّنٰى لَھُم إِ 

تو  یپھر جب آجائے گ يںہ یچک یتو آہ يںعالمت یکے کہ ان پر اچانک آجائے، کہ اس ک يامتمگر ق يںہ يںتو کاہے کے انتظار م

 |11:12|کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا، 

ُ َواسَتغفِر لَِذنبَِك َولِلُمؤِمني ُ َيعلَُم ُمَتَقلهَبُكم َوَمثوٰىُكم َفاعلَم أَنهُه ال إِٰلَه إاِله َّللاه  |11:12|َن َوالُمؤِمٰنِت ۗ َوَّللاه

 یاپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں ک! اور اے محبوب يںنہ یبندگ یک یتو جان لو کہ َّللا کے سوا کس

 |11:12| ينامانگو اور َّللا جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام ل یمعاف



لَت سوَرةٌ ۖ َفإِذا أُنِزلَت سوَرةٌ ُمحَكَمٌة َوُذِكَر فيَھا القِتاُل ۙ َرأَيَت الهذينَ  فى قُلوبِِھم َمَرٌض َينُظروَن إِلَيَك َنَظَر  َوَيقوُل الهذيَن ءاَمنوا لَوال ُنزِّ

 |11:12|الَمغِشىِّ َعلَيِه ِمَن الَموِت ۖ َفأَولٰى لَُھم 

 ياگ ياجہاد کا حکم فرما يںاور اس م یگئ یپختہ سورت اتار یپھر جب کوئ یگئ ینہ اتار يوںسورت ک یکوئ يںاور مسلمان کہتے ہ

ہو، تو ان  یچھائ یس پر ُمرونج يںہ يکھتےد يکھناطرف اس کا د یہے کہ تمہار يماریب يںجن کے دلوں م يںگے انہ يکھوتو تم د

 |11:12|کرتے  انبرداریتھا کہ فرم يہبہتر  يںکے حق م

َ لَكاَن َخيًرا لَُھم   |11:11|طاَعٌة َوَقوٌل َمعروٌف ۚ َفإِذا َعَزَم األَمُر َفلَو َصَدقُوا َّللاه

 |11:11|ا، بات کہتے پھر جب حکم ناطق ہوچکا تو اگر َّللا سے سچے رہتے تو ان کا بھال تھ یاور اچھ

عوا أَرحاَمُكم   |11:11|َفَھل َعَسيُتم إِن َتَولهيُتم أَن ُتفِسدوا فِى األَرِض َوُتَقطِّ

 |11:11|اور اپنے رشتے کاٹ دو،  يالؤفساد پھ يںم ينحکومت ملے تو زم يںکہ اگر تمہ يںلچھن نظر آتے ہ يہتمہارے  ياتو ک

ُ َفأََصمه   |11:11|ُھم َوأَعمٰى أَبٰصَرُهم أُوٰلئَِك الهذيَن لََعَنُھُم َّللاه

 |11:11| يںپھوڑ د يںآنکھ یاور ان ک ياحق سے بہرا کرد يںاور انہ یوہ لوگ جن پر َّللا نے لعنت ک يںہ يہ

 |11:11|أََفال َيَتَدبهروَن القُرءاَن أَم َعلٰى قُلوٍب أَقفالُھا 

 |11:11| يںبعضے دلوں پر ان کے قفل لگے ہ يا يںوہ قرآن کو سوچتے نہ ياتو ک

َل لَُھم َوأَملٰى لَھُم  َن لَُھُم الُھَدى ۙ الشهيٰطُن َسوه  |11:11|إِنه الهذيَن ارَتّدوا َعلٰى أَدٰبِرِهم ِمن َبعِد ما َتَبيه

 يںم يادن يںاور انہ ياد يبفر يںنے انہ يطانش یتھ یان پر کھل چک يتپلٹ گئے بعد اس کے کہ ہدا يچھےوہ جو اپنے پ يشکب

 |11:11| یدالئ يدام یرہنے کمدتوں 

ُ َيعلَُم إِسراَرُهم  ُ َسُنطيُعُكم فى َبعِض األَمِر ۖ َوَّللاه َل َّللاه ُھم قالوا لِلهذيَن َكِرهوا ما َنزه  |11:11|ٰذلَِك بِأَنه



 یچھپ یگے اور َّللا ان ک يںمان یہم تمہار يںکام م يکَّللا کا اتارا ہوا ناگوار ہے ا يںکہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہ يےاس ل يہ

 |11:11|جانتا ہے،  یہوئ

 |11:11|َفَكيَف إِذا َتَوفهتُھُم الَمٰلئَِكُة َيضِربوَن ُوجوَهُھم َوأَدٰبَرُهم 

 |11:11|مارتے ہوئے  يٹھيںپ یگے ان کے منہ اور ان ک يںروح قبض کر یہوگا جب فرشتے ان ک يساتو ک

َبعوا ما أَسَخَط  ُھُم اته َ َوَكِرهوا ِرضٰوَنُه َفأَحَبَط أَعٰملَھُم ٰذلَِك بِأَنه  |11:12|َّللاه

تو اس نے ان کے  یگوارا نہ ہوئ يںانہ یخوش یہے اور اس ک یناراض یَّللا ک يںبات کے تابع ہوئے جس م يسیکہ وہ ا يےاس ل يہ

 |11:12| يے،اعمال اَکارت کرد

 ُ  |11:12| أَضٰغَنُھم أَم َحِسَب الهذيَن فى قُلوبِِھم َمَرٌض أَن لَن ُيخِرَج َّللاه

 |11:12|ظاہر نہ فرمائے گا  يرکہ َّللا ان کے چھپے بَ  يںہ يںہے اس گھمنڈ م يماریب يںجن کے دلوں م ياک

ُ َيعلَُم أَعٰملَُكم  ُھم فى لَحِن الَقوِل ۚ َوَّللاه  |11:12|َولَو َنشاُء أَلََريٰنَكُھم َفلََعَرفَتُھم بِسيٰمُھم ۚ َولََتعِرَفنه

پہچان لو  يںبات کے اسلوب م يںصورت سے پہچان لو اور ضرور تم انہ یکہ تم ان ک يںان کو دکھاد يںتو تمہ يںر ہم چاہاور اگ

 |11:12|گے اور َّللا تمہارے عمل جانتا ہے 

بِريَن َوَنبلَُو۟ا أَخباَرُكم 
ُكم َحّتٰى َنعلََم الُمٰجِھديَن ِمنُكم َوالّصٰ  |11:11|َولََنبلَُونه

 يںآزمال يںخبر یتمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو اور تمہار يںل يکھتک کہ د يہاںگے  يںجانچ يںتمہ اور ضرور ہم

|11:11| 

 َ وا َّللاه َن لَُھُم الُھدٰى لَن َيُضرُّ سوَل ِمن َبعِد ما َتَبيه ِ َوشاقُّوا الره  |11:11|أَعٰملَُھم   َشيـًٔا َوَسُيحبِطُ إِنه الهذيَن َكَفروا َوَصّدوا َعن َسبيِل َّللاه

وہ  یتھ یان پر ظاہر ہوچک يتبعد اس کے کہ ہدا یمخالفت ک یراہ سے روکا اور رسول ک یاور َّللا ک ياوہ جنہوں نے کفر ک يشکب

 |11:11|دهرا اَکارت کردے گا  ياگے، اور بہت جلد َّللا ان کا ک يںہرگز َّللا کو کچھ نقصان نہ پہچائ



َھا الهذيَن  سوَل َوال ُتبِطلوا أَعٰملَُكم ۞ ٰيأَيُّ َ َوأَطيُعوا الره  |11:11|ءاَمنوا أَطيُعوا َّللاه

 |11:11|والو َّللا کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل باطل نہ کرو  يماناے ا

ِ ُثمه ماتوا َوُهم ُكفّاٌر َفلَن َيغفَِر  ُ لَُھم إِنه الهذيَن َكَفروا َوَصّدوا َعن َسبيِل َّللاه  |11:11|َّللاه

 |11:11|نہ بخشے گا  يںمرگئے تو َّللا ہر گز انہ یراہ سے روکا پھر کافر ہ یاور َّللا ک ياجنہوں نے کفر ک يشکب

ُ َمَعُكم َولَن َيتَِرُكم أَعٰملَُكم  لِم َوأَنُتُم األَعلَوَن َوَّللاه  |11:11|َفال َتِھنوا َوَتدعوا إِلَى السه

غالب آؤ گے، اور َّللا تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال  یطرف نہ بالؤ اور تم ہ یر آپ صلح کنہ کرو او یتو تم سست

 |11:11|نقصان نہ دے گا  يںتمہ يںم

نيا لَِعٌب َولَھٌو ۚ َوإِن ُتؤِمنوا َوَتتهقوا ُيؤتُِكم أُجوَرُكم َوال َيسـَٔلُكم أَمٰولَُكم  َما الَحيٰوةُ الدُّ  |11:11|إِنه

کرو تو وہ تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا اور کچھ  يزگاریالؤ اور پرہ يمانکود ہے اور اگر تم ا يلکھ يہیتو  یزندگ یک ايدن

 |11:11|تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا 

 |11:11|إِن َيسـَٔلُكموها َفُيحفُِكم َتبَخلوا َوُيخِرج أَضٰغَنُكم 

 |11:11|ظاہر کردے گا،  يلکرے تم بخل کرو گے اور وہ بخل تمہارے دلوں کے مطلب  يادہتم سے طلب کرے اور ز يںاگر انہ

ِ َفِمنُكم َمن َيبَخُل ۖ َوَمن َيبَخل َفإِنهما َيبَخُل َعن َنفِسِه ۚ وَ  ُ الَغنِىُّ َوأَنُتُم الفَُقراُء ۚ َوإِن َتَتَولهوا يَ ٰهأَنُتم ٰهُؤالِء ُتدَعوَن لُِتنفِقوا فى َسبيِل َّللاه سَتبِدل َّللاه

 |11:12|َقوًما َغيَرُكم ُثمه ال َيكونوا أَمٰثلَُكم 

جان  یہ یبخل کرتا ہے اور جو بخل کرے وہ اپن یکوئ يںخرچ کرو تو تم م يںراہ م یجو تم ہو بالئے جاتے ہو کہ َّللا ک يہہاں ہاں 

تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا پھر وہ تم  يروہے اور تم سب محتاج اور اگر تم منہ پھ يازپر بخل کرتا ہے اور َّللا بے ن

11:18|نہ ہوں گے  يسےج | 

حيِم إِّنا َفَتحنا لََك َفتًحا ُمبيًنا  حٰمِن الره ِ الره  |12:1|بِسِم َّللاه



 |12:1| یروشن فتح د يےہم نے تمہارے ل يشکب

َر َوُيتِمه  َم ِمن َذنبَِك َوما َتأَخه ُ ما َتَقده  |12:1|نِعَمَتُه َعلَيَك َوَيھِدَيَك ِصٰرًطا ُمسَتقيًما  لَِيغفَِر لََك َّللاه

 يںتم پر تمام کردے اور تمہ يںنعمت یتاکہ َّللا تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اور اپن

 |12:1|راہ دکھادے  يدهیس

ُ َنصًرا َعزيًزا   |12:1|َوَينُصَرَك َّللاه

 |12:1|ردست مدد فرمائے زب یاور َّللا تمہار

ٰمٰوِت َواألَ  ِ ُجنوُد السه كيَنَة فى قُلوِب الُمؤِمنيَن لَِيزدادوا إيٰمًنا َمَع إيٰمنِِھم ۗ َوّلِِله ُ َعليًما َحكيًما ُهَو الهذى أَنَزَل السه  |12:1|رِض ۚ َوكاَن َّللاه

تمام لشکر  يںملک ہ یک یبڑهے اور َّللا ہ يقينپر  ينيق يںاتارا تاکہ انہ يناناطم يںوالوں کے دلوں م يمانہے جس نے ا یوہ

 |12:1|کے اور َّللا علم و حکمت واال ہے  ينآسمانوں اور زم

ـٔاتِِھم ۚ َوك ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا َوُيَكفَِّر َعنُھم َسيِّ ِ فَ لُِيدِخَل الُمؤِمنيَن َوالُمؤِمٰنِت َجّنٰ  |12:1|وًزا َعظيًما اَن ٰذلَِك ِعنَد َّللاه

 یاور انک يںرہ يںان م يشہرواں ہم يںنہر يچےلے جائے جن کے ن يںعورتوں کو باغوں م یوال يمانوالے مردوں اور ا يمانتاکہ ا

 |12:1|ہے،  يابیکام یبڑ يہاںَّللا کے  يہان سے اتار دے، اور  ياںبرائ

َب الُمٰنفِقيَن َوالُمٰنفِٰقِت َوالُمشِركيَن  ُ َعلَيِھم َولََعَنُھم َوأَعَ َوُيَعذِّ وِء ۖ َوَغِضَب َّللاه وِء ۚ َعلَيِھم دائَِرةُ السه ِ َظنه السه َم ۖ َوالُمشِرٰكِت الّظاّنيَن بِاّلِله ده لَُھم َجَھنه

 |12:1|َوساَءت َمصيًرا 

پر  يںانہ يںر گمان رکھتے ہاور عذاب دے منافق َمردوں اور منافق عورتوں اور مشرک َمردوں اور مشرک عورتوں کو جو َّللا پ

برا انجام ہے،  یہ يااور وہ ک يا،فرما يارجہنم ت يےاور ان کے ل یلعنت ک يںاور انہ ياگردش اور َّللا نے اُن پر غضب فرما یہے بر

|12:1| 

ُ َعزيًزا َحكيًما  ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ َوكاَن َّللاه ِ ُجنوُد السه  |12:1|َوّلِِله

 |12:1|کے سب لشکر، اور َّللا عزت و حکمت واال ہے،  ينسمانوں اور زمآ يںملک ہ یک یاور َّللا ہ



ًرا َوَنذيًرا   |12:2|إِّنا أَرَسلٰنَك ٰشِھًدا َوُمَبشِّ

 |12:2|اور ڈر سناتا  یحاضر و ناظر اور خوش يجابھ يںہم نے تمہ يشکب

روہُ َوُتَوقِّروہُ َوُتَسبِّحوہُ  ِ َوَرسولِِه َوُتَعزِّ  |12:2|ُبكَرًة َوأَصياًل  لُِتؤِمنوا بِاّلِله

 |12:2|بولو  یپاک یکرو اور صبح و شام َّللا ک يرو توق يمتعظ یالؤ اور رسول ک يمانتاکہ اے لوگو تم َّللا اور اس کے رسول پر ا

ِ َفوَق أَيديِھم ۚ َفَمن َنَكَث َفإِنهما  َ َيُد َّللاه َ َفَسُيؤتيِه أَجًرا َعظيًما إِنه الهذيَن ُيبايِعوَنَك إِنهما ُيبايِعوَن َّللاه َينُكُث َعلٰى َنفِسِه ۖ َوَمن أَوفٰى بِما ٰعَھَد َعلَيُه َّللاه

|12:12| 

ان کے ہاتھوں پر َّللا کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا اس نے  يںکرتے ہ يعتسے ب یوہ تو َّللا ہ يںکرتے ہ يعتب یوہ جو تمہار

 |12:12|تھا تو بہت جلد َّللا اسے بڑا ثواب دے گا  ياوہ عہد جو اس نے َّللا سے ک يااپنے بڑے عہد کو توڑا اور جس نے پورا ک

ِ َشيـًٔ َسَيقوُل لََك الُمَخلهفوَن ِمَن األَعراِب َشَغلَتنا أَمٰولُنا َوأَهلونا َفاسَتغفِر لَنا ۚ َيقولوَن بِأَلِسَنتِِھم ما لَيَس ف
ا إِن ى قُلوبِِھم ۚ قُل َفَمن َيملُِك لَُكم ِمَن َّللاه

ُ بِما ا أَو أَراَد بُِكم َنفًعا ۚ َبل كاَن َّللاه  |12:11|َتعَملوَن َخبيًرا  أَراَد بُِكم َضّرً

ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا اب  يںرہ گئے تھے کہ ہم يچھےپ( یاعراب)گے جو گنوار  يںاب تم سے کہ

تم فرماؤ تو َّللا کے سامنے کسے تمہارا  يںنہ يںجو ان کے دلوں م يںتے ہزبانوں سے وہ بات کہ یاپن يںمغفرت چاہ یحضور ہمار

 |12:11|خبر ہے،  یکا ارادہ فرمائے، بلکہ َّللا کو تمہارے کاموں ک یبھالئ یتمہار يا ہےہے اگر وہ تمہارا برا چا يارکچھ اخت

سوُل َوالُمؤِمنوَن إِلٰى أَهليِھم أَبَ  وِء َوُكنُتم َقوًما بوًرا َبل َظَننُتم أَن لَن َينَقلَِب الره َن ٰذلَِك فى قُلوبُِكم َوَظَننُتم َظنه السه  |12:11|ًدا َوُزيِّ

بھال  يںکو اپنے دلوں م یگے اور اس يںسمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز گھروں کو واپس نہ آئ يہبلکہ تم تو 

 |12:11|الے لوگ تھے اور تم ہالک ہونے و ياہوئے تھے اور تم نے برا گمان ک يںسمجھ

ِ َوَرسولِِه َفإِّنا أَعَتدنا لِلٰكفِريَن َسعيًرا   |12:11|َوَمن لَم ُيؤِمن بِاّلِله

 |12:11|ہے،  یکر رکھ يارآگ ت یبھڑکت يےہم نے کافروں کے ل يشکنہ الئے َّللا اور اس کے رسول پر تو ب يماناور جو ا

ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ َيغفِرُ  ِ ُملُك السه ُ َغفوًرا َرحيًما  َوّلِِله ُب َمن َيشاُء ۚ َوكاَن َّللاه  |12:11|لَِمن َيشاُء َوُيَعذِّ



سلطنت، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے اور َّللا بخشنے واال  یک ينہے آسمانوں اور زم يےکے ل یاور َّللا ہ

 |12:11|مہربان ہے، 

ُ َسَيقوُل الُمَخلهفوَن إَِذا انَطلَقُتم إِلٰى  بِعونا َكٰذلُِكم قاَل َّللاه ِ ۚ قُل لَن َتته لوا َكٰلَم َّللاه بِعُكم ۖ ُيريدوَن أَن ُيَبدِّ ِمن َقبُل ۖ َفَسَيقولوَن  َمغانَِم لَِتأُخذوها َذرونا َنته

:12|َبل َتحُسدوَننا ۚ َبل كانوا ال َيفَقھوَن إاِّل َقلياًل  1 5 | 

 يںَّللا کا کالم بدل د يںآنے دو وہ چاہتے ہ يچھےاپنے پ یبھ يںچلو تو ہم ينےل تيںيمرہنے والے جب تم غن يٹھب يچھےگے پ يںاب کہ

گے بلکہ تم ہم سے جلتے ہو بلکہ وہ بات نہ  يںتو اب کہ يافرماد يونہیتم فرماؤ ہرگز ہمارے ساتھ نہ آؤ َّللا نے پہلے سے 

:12| یسمجھتے تھے مگر تھوڑ 1 5 | 

ُ أَجًرا َحَسًنا ۖ َوإِن تَ قُل لِلُمَخلهفيَن ِمَن األَعراِب َستُ  َتَولهوا َكما َتَولهيُتم دَعوَن إِلٰى َقوٍم أُولى َبأٍس َشديٍد ُتٰقتِلوَنُھم أَو ُيسلِموَن ۖ َفإِن ُتطيعوا ُيؤتُِكُم َّللاه

بُكم َعذاًبا أَليًما   |12:11|ِمن َقبُل ُيَعذِّ

وہ  ياطرف بالئے جاؤ گے کہ ان سے لڑو  یقوم ک یوال یائسخت لڑ يکتم ا يبرہ گئے ہوئے گنواروں سے فرماؤ عنقر يچھےان پ

درد ناک  يںپہلے پھر گئے تو تمھ يسےاچھا ثواب دے گا، ور اگر پھر گے ج يںپھر اگر تم فرمان مانو گے َّللا تمہ يں،مسلمان ہوجائ

 |12:11|عذاب دے گا، 

ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ۖ  لَيَس َعلَى األَعمٰى َحَرٌج َوال َعلَى األَعَرِج َحَرٌج َوال َعلَى َ َوَرسولَُه ُيدِخلُه َجّنٰ الَمريِض َحَرٌج ۗ َوَمن ُيِطِع َّللاه

بُه َعذاًبا أَليًما   |12:11|َوَمن َيَتَوله ُيَعذِّ

 اسے باغوں پر مواخذہ اور جو َّللا اور اس کے رسول کا حکم مانے َّللا يماراور نہ لنگڑے پر مضائقہ اور نہ ب يںنہ یاندهے پر تنگ

 |12:11|رواں اور جو پھر جائے گا اسے دردناک عذاب فرمائے گا،  يںنہر يچےلے جائے گا جن کے ن يںم

كيَنَة َعلَ  ُ َعِن الُمؤِمنيَن إِذ ُيبايِعوَنَك َتحَت الشهَجَرِة َفَعلَِم ما فى قُلوبِِھم َفأَنَزَل السه  |12:12|ريًبا يِھم َوأَٰثَبُھم َفتًحا قَ ۞ لََقد َرِضَى َّللاه

ہے  يںکرتے تھے تو َّللا نے جانا جو ان کے دلوں م يعتب یتمہار يچےکے ن يڑوالوں سے جب وہ اس پ يمانہوا ا یَّللا راض يشکب

 |12:12| يافتح کا انعام د یجلد آنے وال يںاتارا اور انہ ينانتو ان پر اطم

ُ َعزيًزا   |12:12|َحكيًما َوَمغانَِم َكثيَرًة َيأُخذوَنھا ۗ َوكاَن َّللاه

 |12:12|اور َّللا عزت و حکمت واال ہے،  يں،جن کو ل يمتيںغن یاور بہت س



َل لَُكم ٰهِذِہ َوَكفه أَيِدَى الّناِس َعنُكم َولَِتكوَن ءاَيًة لِلمُ  ُ َمغانَِم َكثيَرًة َتأُخذوَنھا َفَعجه  |12:12|ؤِمنيَن َوَيھِدَيُكم ِصٰرًطا ُمسَتقيًما َوَعَدُكُم َّللاه

اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک  یجلد عطا فرماد يہ يںکا کہ تم لو گے تو تمہ يمتوںغن یہے بہت س يااور َّللا نے تم سے وعدہ ک

 |12:12|راہ دکھائے  يدهیس يںہو اور تمہ ینشان يےوالوں کے ل يمانکہ ا يےاور اس ل يےد

ُ بِھا ۚ َوك ُ َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديًرا َوأُخرٰى لَم َتقِدروا َعلَيھا َقد أَحاَط َّللاه  |12:11|اَن َّللاه

 |12:11|پر قادر ہے،  يزہے، اور َّللا ہر چ يںوہ َّللا کے قبضہ م ینہ تھ یک( بس)اور جو تمہارے بل  يکاور ا

 |12:11|َولَو ٰقَتلَُكُم الهذيَن َكَفروا لََولهُوا األَدٰبَر ُثمه ال َيِجدوَن َولِّيًا َوال َنصيًرا 

 |12:11|گے نہ مددگار،  يںنہ پائ يتیحما یگے پھر کوئ يرديںپھ يٹھتو ضرور تمہارے مقابلہ سے پ يںکافر تم سے لڑ اور اگر

ِ َتبدياًل  ِ الهتى َقد َخلَت ِمن َقبُل ۖ َولَن َتِجَد لُِسنهِة َّللاه َة َّللاه  |12:11|ُسنه

 |12:11|دستور بدلتا نہ پاؤ گے،  َّللا کا دستور ہے کہ پہلے سے چال آتا ہے اور ہرگز تم َّللا کا

 ُ َة ِمن َبعِد أَن أَظَفَرُكم َعلَيِھم ۚ َوكاَن َّللاه  |12:11|بِما َتعَملوَن َبصيًرا َوُهَو الهذى َكفه أَيِدَيُھم َعنُكم َوأَيِدَيُكم َعنُھم بَِبطِن َمكه

ان  يںبعد اس کے کہ تمہ يںمکہ م یواد يےداور تمہارے ہاتھ ان سے روک  يےہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک د یاور وہ

 |12:11|ہے،  يکھتاتھا، اور َّللا تمہارے کام د ياپر قابو دے د

أَن َتَطـٔوُهم  َونِساٌء ُمؤِمٰنٌت لَم َتعلَموُهمُهُم الهذيَن َكَفروا َوَصّدوُكم َعِن الَمسِجِد الَحراِم َوالَھدَى َمعكوًفا أَن َيبلَُغ َمِحلهُه ۚ َولَوال ِرجاٌل ُمؤِمنوَن 

بَنا الهذيَن  لوا لََعذه ُ فى َرحَمتِِه َمن َيشاُء ۚ لَو َتَزيه ةٌ بَِغيِر ِعلٍم ۖ لُِيدِخَل َّللاه  |12:11|َكَفروا ِمنُھم َعذاًبا أَليًما َفُتصيَبُكم ِمنُھم َمَعره

 يہجگہ پہنچنے سے اور اگر  یُرکے پڑے اپنکے جانور  یمسجِد حرام سے روکا اور قربان يںاور تمہ ياجنہوں نے کفر ک يںوہ وہ ہ

طرف سے  یان ک يںروند ڈالو تو تمہ يںتم انہ يںکہ يںخبر نہ يںتمہ یجن ک يںنہ ہوتا کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورت

داخل  يںت مرحم یہے کہ َّللا اپن يےبچاؤ اس ل يہان کا  يتےاجازت د یقتال ک یان ک يںہم تمہ تو مکروہ پہنچے یکوئ يںم یانجان

 |12:11| يتےکے کافروں کو دردناک عذاب د يںکرے جسے چاہے، اگر وہ جدا ہوجاتے تو ہم ضرور ان م



ُ َسكيَنَتُه َعلٰى َرسولِِه َوعَ  ِة َفأَنَزَل َّللاه َة الٰجِھلِيه َة َحِميه َكلَِمَة التهقوٰى َوكانوا أََحقه بِھا لَى الُمؤِمنيَن َوأَلَزَمُھم إِذ َجَعَل الهذيَن َكَفروا فى قُلوبِِھُم الَحِميه

ُ بُِكلِّ َشءٍء َعليًما   |12:11|َوأَهلَھا ۚ َوكاَن َّللاه

والوں پر  يماناپنے رسول اور ا ينانتو َّللا نے اپنا اطم( ضد)اَڑ  یک يتجاہل ٔ زمانہ یوہ یاَڑ رکھ يںجبکہ کافروں نے اپنے دلوں م

سزاوار اور اس کے اہل تھے اور َّللا سب کچھ جانتا ہے  يادہاور وہ اس کے ز يافرما کا کلمہ ان پر الزم يزگاریاتارا اور پرہ

|12:11| 

ُ ءاِمنيَن ُمَحلِّقيَن ُرءو ءيا بِالَحقِّ ۖ لََتدُخلُنه الَمسِجَد الَحراَم إِن شاَء َّللاه ُ َرسولَُه الرُّ ريَن ال َتخافوَن ۖ َفَعلَِم ما لََقد َصَدَق َّللاه لَم َتعلَموا َسُكم َوُمَقصِّ

 |12:11|َفَجَعَل ِمن دوِن ٰذلَِك َفتًحا َقريًبا 

داخل ہوگے اگر َّللا چاہے امن و امان سے  يںتم ضرور مسجد حرام م يشکاپنے رسول کا سچا خواب ب ياَّللا نے سچ کرد يشکب

 یآنے وال يکنزد يکہلے اتو اس سے پ يںمعلوم ن يںترشواتے بے خوف، تو اس نے جانا جو تمہ يااپنے سروں کے بال منڈاتے 

 |12:11| یفتح رکھ

ِ َشھيًدا   |12:12|ُهَو الهذى أَرَسَل َرسولَُه بِالُھدٰى َوديِن الَحقِّ لُِيظِھَرہُ َعلَى الّديِن ُكلِِّه ۚ َوَكفٰى بِاّلِله

ہے گواہ  ی کافپر غالب کرے اور َّللا ينوںکہ اسے سب د يجاکے ساتھ بھ يناور سچے د يتہے جس نے اپنے رسول کو ہدا یوہ

|12:12| 

ًدا َيبَتغو ًعا ُسجه ِ ۚ َوالهذيَن َمَعُه أَِشّداُء َعلَى الُكفّاِر ُرَحماُء َبيَنُھم ۖ َترٰىُھم ُركه ٌد َرسوُل َّللاه ِ َوِرضٰوًنا ۖ سيماُهم فى ُوجوِهِھم ِمن ُمَحمه َن َفضاًل ِمَن َّللاه

جوِد ۚ ٰذلَِك َمَثلُُھم فِى التهو ّراَع لَِيغيَظ بِِھُم  رٰىِة ۚ َوَمَثلُُھم فِىأََثِر السُّ اإلِنجيِل َكَزرٍع أَخَرَج َشطـَُٔه َفـٔاَزَرہُ َفاسَتغلََظ َفاسَتوٰى َعلٰى سوقِِه ُيعِجُب الزُّ

لِٰحِت ِمنُھم َمغفَِرًة َوأَجًرا َعظيًما  ُ الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ  |12:12|الُكفّاَر ۗ َوَعَد َّللاه

گا رکوع کرتے سجدے  يکھےد يںنرم دل تو انہ يںاور آپس م يںاور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہ يں، کے رسول ہمحمد َّللا

 يںم يتصفت تور یان ک يہہے سجدوں کے نشان سے  يںعالمت ان کے چہروں م یگرتے َّللا کا فضل و رضا چاہتے، ان ک يںم

ساق پر  یپھر اپن یہوئ يزپھر دب یاس نے اپنا پٹھا نکاال پھر اسے طاقت د کھيتی يکا يسےج يںم يلصفت انج یہے، اور ان ک

اور  يمانا يںان سے جو ان م ياَّللا نے وعدہ ک يں،ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جل یلگت یکسانوں کو بھل یہوئ یکھڑ يدهیس

 |12:12|بخشش اور بڑے ثواب کا،  يںاچھے کاموں والے ہ

حٰمِن  ِ الره َ َسميبِسِم َّللاه َ ۚ إِنه َّللاه قُوا َّللاه ِ َوَرسولِِه ۖ َواته موا َبيَن َيَدِى َّللاه َھا الهذيَن ءاَمنوا ال ُتَقدِّ حيِم ٰيأَيُّ  |12:1|ٌع َعليٌم الره

 |12:1|َّللا سنتا جانتا ہے،  يشکوالو َّللا اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑهو اور َّللا سے ڈرو ب يماناے ا



َھا الهذي بِىِّ َوال َتجَھروا لَُه بِالَقوِل َكَجھِر َبعِضُكم لَِبعٍض أَن َتحَبَط أَ ٰيأَيُّ عٰملُُكم َوأَنُتم ال َتشُعروَن َن ءاَمنوا ال َترَفعوا أَصٰوَتُكم َفوَق َصوِت النه

|12:1| 

 يسےچال کر نہ کہو جآواز سے اور ان کے حضور بات  یک( ینب)بتانے والے  يبنہ کرو اس غ یاونچ يںآواز یوالو اپن يماناے ا

 |12:1|خبر نہ ہو  يںاور تمہ يںتمہارے عمل اَکارت نہ ہوجائ يںدوسرے کے سامنے چالتے ہو کہ کہ يکا يںآپس م

ُ قُلوَبُھم لِلتهقوٰى ۚ لَُھم َمغ ِ أُوٰلئَِك الهذيَن امَتَحَن َّللاه  |12:1|َوأَجٌر َعظيٌم فَِرةٌ إِنه الهذيَن َيُغّضوَن أَصٰوَتُھم ِعنَد َرسوِل َّللاه

ہے، ان کے  ياپرکھ ل يےکے ل يزگاریجن کا دل َّللا نے پرہ يںرسول َّللا کے پاس وہ ہ يںپست کرتے ہ يںآواز یوہ جو اپن يشکب

 |12:1|بخشش اور بڑا ثواب ہے،  يےل

 |12:1|إِنه الهذيَن ُينادوَنَك ِمن َوراِء الُحُجٰرِت أَكَثُرُهم ال َيعقِلوَن 

 |12:1| يںاکثر بے عقل ہ يںان م يںحجروں کے باہر سے پکارتے ہ يںو تمہوہ ج يشکب

ُ َغفوٌر َرحيٌم  ُھم َصَبروا َحّتٰى َتخُرَج إِلَيِھم لَكاَن َخيًرا لَُھم ۚ َوَّللاه  |12:1|َولَو أَنه

 بخشنے واال مہربان ہے بہتر تھا، اور َّللا يےان کے ل يہالتے تو  يفتک کہ تم آپ ان کے پاس تشر يہاںاور اگر وہ صبر کرتے 

|12:1| 

َھا الهذيَن ءاَمنوا إِن جاَءُكم فاِسٌق بَِنَبإٍ َفَتَبيهنوا أَن ُتصيبوا َقوًما بَِجٰھلٍَة َفُتصبِحوا َعلٰى ما َفَعلتُ   |12:1|م ٰنِدميَن ٰيأَيُّ

پھر  يٹھونہ دے ب يذام کو بے جانے اقو یکس يںکرلو کہ کہ يقخبر الئے تو تحق یفاسق تمہارے پاس کوئ یوالو اگر کوئ يماناے ا

 |12:1|پر پچھتاتے رہ جاؤ،  يےاپنے ک

َ َحبهَب إِلَيُكُم اإل ِ ۚ لَو ُيطيُعُكم فى َكثيٍر ِمَن األَمِر لََعنِتُّم َوٰلِكنه َّللاه َہ إِلَيُكُم الُكفَر وَ َواعلَموا أَنه فيُكم َرسوَل َّللاه َنُه فى قُلوبُِكم َوَكره الفُسوَق يٰمَن َوَزيه

ِشدوَن   |12:1|َوالِعصياَن ۚ أُوٰلئَِك ُهُم الّرٰ

َّللا نے  يکنپڑو ل يںتو تم ضرور مشقت م يںکر یخوش یتمہار يہاگر  يںبہت معاملوں م يںَّللا کے رسول ہ يںاور جان لو کہ تم م

 ی،ناگوار کر د يںتمہ یاور نافرمان یاور کفر اور حکم عدول ياآراستہ کرد يںہے اور اسے تمہارے دلوں م ياکرد ياراپ يمانا يںتمہ

 |12:1|ں يلوگ راہ پر ہ یہ يسےا



ُ َعليٌم َحكيٌم  ِ َونِعَمًة ۚ َوَّللاه  |12:2|َفضاًل ِمَن َّللاه

 |12:2|َّللا کا فضل اور احسان، اور َّللا علم و حکمت واال ہے، 

ِ ۚ َفإِن فاَءت َوإِن طائَِفتاِن ِمَن الُمؤِمنيَن اقَتَتلوا َفأَصلِحوا َبيَنُھما ۖ  َفإِن َبَغت إِحدٰىُھما َعلَى األُخرٰى َفٰقتِلُوا الهتى َتبغى َحّتٰى َتفءَء إِلٰى أَمِر َّللاه

َ ُيِحبُّ الُمقِسطينَ  | َفأَصلِحوا َبيَنُھما بِالَعدِل َوأَقِسطوا ۖ إِنه َّللاه 4 9 : 9 | 

والے  يادتیکرے تو اس ز يادتیدوسرے پر ز يکھر اگر اصلح کراؤ پ يںتو ان م يںلڑ يںاور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس م

اصالح کردو اور عدل  يںطرف پلٹ آئے، پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان م یتک کہ وہ َّللا کے حکم ک يہاںسے لڑو 

| يں،ہ يارےعدل والے َّللا کو پ يشککرو، ب 4 9 : 9 | 

َما الُمؤِمنوَن إِخَوةٌ َفأَصلِحوا َبيَن أََخَويكُ  َ لََعلهُكم ُترَحموَن إِنه قُوا َّللاه  |12:12|م ۚ َواته

 |12:12|صلح کرو اور َّللا سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو  يںم يوںتو اپنے دو بھائ يںہ یمسلمان مسلمان بھائ

َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َيسَخر َقوٌم ِمن َقوٍم َعسٰى أَن َيكونوا َخيًرا ِمنُھم َوال نِساٌء ِمن نِساءٍ  َعسٰى أَن َيُكنه َخيًرا ِمنُھنه ۖ َوال َتلِمزوا أَنفَُسُكم َوال  ٰيأَيُّ

لِموَن  َتناَبزوا بِاألَلٰقِب ۖ بِئَس ااِلسُم الفُسوُق َبعَد اإليٰمِن ۚ َوَمن لَم َيُتب
ٰ
 |12:11|َفأُوٰلئَِك ُهُم الّظ

 يںعورتوں سے، دور نہ يںبہتر ہوں اور نہ عورتکہ وہ ان ہنسنے والوں سے  يںعجب نہ يںوالو نہ َمرد َمردوں سے ہنس يماناے ا

برا نام ہے مسلمان  یہ يادوسرے کے برے نام نہ رکھو ک يکطعنہ نہ کرو اور ا يںسے بہتر ہوں اور آپس م يوںکہ وہ ان ہنسے وال

 |12:11| يں،ظالم ہ یتو وہ يںنہ کر بہہوکر فاسق کہالنا اور جو تو

َھا الهذيَن ءاَمُنوا  سوا َوال َيغَتب َبعُضُكم َبعًضا ۚ أَُيِحبُّ أََحُدكُ ٰيأَيُّ نِّ إِثٌم ۖ َوال َتَجسه نِّ إِنه َبعَض الظه م أَن َيأُكَل لَحَم أَخيِه َميًتا اجَتنِبوا َكثيًرا ِمَن الظه

َ َتّواٌب َرحيمٌ  َ ۚ إِنه َّللاه قُوا َّللاه | َفَكِرهُتموہُ ۚ َواته 4 9 : 1 2 | 

 يانہ کرو ک يبتغ یدوسرے ک يکنہ ڈهونڈهو اور ا يبگمان گناہ ہوجاتا ہے اور ع یکوئ يشکں سے بچو بوالو بہت گمانو يماناے ا

َّللا بہت توبہ  يشکگوارا نہ ہوگا اور َّللا سے ڈرو ب يںتمہ يہکا گوشت کھائے تو  یپسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائ یکوئ يںتم م

 |12:11| ے،قبول کرنے واال مہربان ہ

َھا ال ِ أَتقىٰ ٰيأَيُّ َ َعليٌم َخبيٌر ّناُس إِّنا َخلَقٰنُكم ِمن َذَكٍر َوأُنثٰى َوَجَعلٰنُكم ُشعوًبا َوَقبائَِل لَِتعاَرفوا ۚ إِنه أَكَرَمُكم ِعنَد َّللاه  |12:11|ُكم ۚ إِنه َّللاه



َّللا  يشکپہچان رکھو ب يںس مکہ آپ ياک يلےاور قب يںشاخ يںاور تمہ ياک يداعورت سے پ يکمرد اورا يکا يںہم نے تمہ! اے لوگو

 |12:11|َّللا جاننے واال خبردار ہے،  يشکب يزگارہےپرہ يادہز يںعزت واال وہ جو تم م يادہز يںتم م يہاںکے 

َ َوَرسولَُه ال َيلِتُكم ِمن أَعٰملُِكم َشيـًٔا ۚ ۞ قالَِت األَعراُب ءاَمّنا ۖ قُل لَم ُتؤِمنوا َوٰلِكن قولوا أَسلَمنا َولَّما َيدُخِل اإليٰمُن فى قُلوبُِكم ۖ َوإِن ُتطيُعوا  َّللاه

َ َغفوٌر َرحيٌم   |12:11|إِنه َّللاه

کہاں  يںتمہارے دلوں م يمانا یہوئے اور ابھ يعکہوں کہ ہم مط يوںتو نہ الئے ہاں  يمانالئے تم فرماؤ تم ا يمانگنوار بولے ہم ا

َّللا  يشکنقصان نہ دے گا ب يںعمل کا تمہ یکرو گے تو تمہارے کس یمانبردارفر یداخل ہوا اور اگر تم َّللا اور اس کے رسول ک

|بخشنے واال مہربان ہے،  4 9 : 1 4 | 

 ِ ِ َوَرسولِِه ُثمه لَم َيرتابوا َوٰجَھدوا بِأَمٰولِِھم َوأَنفُِسِھم فى َسبيِل َّللاه َما الُمؤِمنوَن الهذيَن ءاَمنوا بِاّلِله ِدقإِنه  |12:11|وَن  ۚ أُوٰلئَِك ُهُم الّصٰ

جہاد  يںراہ م یجان اور مال سے َّللا ک یاور اپن ياالئے پھر شک نہ ک يمانجو َّللا اور اس کے رسول پر ا يںہ یوالے تو وہ يمانا

 |12:11| يںسچے ہ یوہ ياک

 ُ ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ۚ َوَّللاه ُ َيعلَُم ما فِى السه َ بِدينُِكم َوَّللاه  |12:11|بُِكلِّ َشءٍء َعليٌم قُل أَُتَعلِّموَن َّللاه

ہے اور َّللا سب کچھ جانتا  يںم يناور جو کچھ زم يںبتاتے ہو، اور َّللا جانتا ہے جو کچھ آسمانوں م ينتم َّللا کو اپنا د ياتم فرماؤ ک

 |12:11|ہے 

ُ َيُمنُّ   |12:11|َعلَيُكم أَن َهدٰىُكم لَِليٰمِن إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن َيُمّنوَن َعلَيَك أَن أَسلَموا ۖ قُل ال َتُمّنوا َعلَىه إِسٰلَمُكم ۖ َبِل َّللاه

کہ مسلمان ہوگئے، تم فرماؤ اپنے اسالم کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ َّللا تم پر احسان  يںاے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہ

 |12:11|اگر تم سچے ہو  یک يتہدا یاسالم ک يںرکھتا ہے کہ اس نے تمہ

 َ ُ َبصيٌر بِما َتعَملوَن إِنه َّللاه ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ َوَّللاه  |12:12|َيعلَُم َغيَب السه

 |12:12|رہا ہے  يکھاور َّللا تمہارے کام د يب،کے سب غ ينَّللا جانتا ہے آسمانوں اور زم يشکب

حيِم ق ۚ َوالقُرءاِن الَمجيِد  حٰمِن الره ِ الره  |12:1|بِسِم َّللاه



 |12:1|قسم  یعزت والے قرآن ک

 |12:1|َبل َعِجبوا أَن جاَءُهم ُمنِذٌر ِمنُھم َفقاَل الٰكفِروَن ٰهذا َشءٌء َعجيٌب 

بات ہے،  يبتو عج يہتو کافر بولے  ياال يفڈر سنانے واال تشر يککا ا يںم یاس کا اچنبھا ہوا کہ ان کے پاس انہ يںبلکہ انھ

|12:1| 

 |12:1| أَِءذا ِمتنا َوُكّنا ُتراًبا ۖ ٰذلَِك َرجٌع َبعيدٌ 

 |12:1|پلٹنا دور ہے  يہگے  يئںگے پھر ج يںہوجائ یاور مٹ يںجب ہم مرجائ ياک

 |12:1|َقد َعلِمنا ما َتنقُُص األَرُض ِمنُھم ۖ َوِعنَدنا ِكٰتٌب َحفيٌظ 

 |12:1|کتاب ہے  یرکھنے وال ياد يکہے اور ہمارے پاس ا یسے گھٹات يںان م ينجو کچھ زم يںہم جانتے ہ

بوا بِالَحقِّ لَّما جاَءُهم َفھُم فى أَمٍر َمريٍج َبل   |12:1|َكذه

 |12:1| يںہ يںمضطرب بے ثبات بات م يکتو وہ ا ياجب وہ ان کے پاس آ يابلکہ انہوں نے حق کو جھٹال

ھا َوما لَھا ِمن فُروٍج  ّنٰ ماِء َفوَقُھم َكيَف َبَنيٰنھا َوَزيه  |12:1|أََفلَم َينُظروا إِلَى السه

 |12:1| يںرخنہ نہ يںکہ يںاور سنوارا اور اس م يابنا يسےہم نے اسے ک يکھاانہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ د ياتو ک

 |12:1|َواألَرَض َمَددٰنھا َوأَلَقينا فيھا َرٰوِسَى َوأَنَبتنا فيھا ِمن ُكلِّ َزوٍج َبھيٍج 

 |12:1| يا،ہر بارونق جوڑا اُگا يںاور اس م 21۵ف( )ھےوزن رک یبھار)لنگر ڈالے  يںاور اس م يالياکو ہم نے پھ يناور زم

 |12:2|َتبِصَرًة َوِذكرٰى لُِكلِّ َعبٍد ُمنيٍب 



 |12:2| يےسوجھ اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے ل

ٍت َوَحبه الَحصيِد  ماِء ماًء ُمٰبَرًكا َفأَنَبتنا ِبِه َجّنٰ لنا ِمَن السه  |12:2|َوَنزه

 |12:2|اتارا تو اس سے باغ اُگائے اور اناج کہ کاٹا جاتا ہے  یواال پان اور ہم نے آسمان سے برکت

 |12:12|َوالنهخَل باِسٰقٍت لَھا َطلٌع َنضيٌد 

 |12:12|اور کھجور کے لمبے درخت جن کا پکا گابھا، 

 |12:11|ِرزًقا لِلِعباِد ۖ َوأَحَيينا بِِه َبلَدًة َميًتا ۚ َكٰذلَِك الُخروُج 

 |12:11|قبروں سے تمہارا نکلنا ہے  يونہی يااور ہم نے اس سے مردہ شہر ِجال يےکے ل یروز یبندووں ک

سِّ َوَثموُد  َبت َقبلَُھم َقوُم نوٍح َوأَصٰحُب الره  |12:11|َكذه

 |12:11|قوم اور رس والوں اور ثمود  ینوح ک ياان سے پہلے جھٹال

 |12:11|َوعاٌد َوفِرَعوُن َوإِخٰوُن لوٍط 

 |12:11|فرعون اور لوط کے ہم قوموں اور عاد اور 

ُسَل َفَحقه َوعيِد  َب الرُّ ٍع ۚ ُكلٌّ َكذه  |12:11|َوأَصٰحُب األَيَكِة َوَقوُم ُتبه

 |12:11| ياعذاب کا وعدہ ثابت ہوگ يرےتو م يانے رسولوں کو جھٹال يکہر ا يںقوم نے ان م یاور َبن والوں اور تبع ک

لِ   |12:11| َبل ُهم فى لَبٍس ِمن َخلٍق َجديٍد  ۚأََفَعيينا بِالَخلِق األَوه

 |12:11| يں،ہ يںبار بناکر تھک گئے بلکہ وہ نئے بننے سے شبہ م یہم پہل ياتو ک



 |12:11|َولََقد َخلَقَنا اإلِنٰسَن َوَنعلَُم ما ُتَوسِوُس بِِه َنفُسُه ۖ َوَنحُن أَقَرُب إِلَيِه ِمن َحبِل الَوريِد 

 يادہاس سے ز یرگ سے بھ یجو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے اور ہم دل ک يںاور ہم جانتے ہ ياک يداو پک یہم نے آدم يشکاور ب

 |12:11| يںہ يکنزد

 |12:11|إِذ َيَتلَقهى الُمَتلَقِّياِن َعِن الَيميِن َوَعِن الشِّماِل َقعيٌد 

 |12:11| يںبائ يکاور ا يٹھاداہنے ب يکوالے ا ينےدو ل يںہ يتےاور جب اس سے ل

 |12:12|ما َيلفُِظ ِمن َقوٍل إاِّل لََديِه َرقيٌب َعتيٌد 

 |12:12|ہو  يٹھانہ ب يارمحافظ ت يکنکالتا کہ اس کے پاس ا يںبات وہ زبان سے نہ یکوئ

 |12:12|َوجاَءت َسكَرةُ الَموِت بِالَحقِّ ۖ ٰذلَِك ما ُكنَت ِمنُه َتحيُد 

 |12:12|ہے جس سے تو بھاگتا تھا،  يہحق کے ساتھ  یسخت یموت ک یاور آئ

 |12:12|َوُنفَِخ فِى الّصوِر ۚ ٰذلَِك َيوُم الَوعيِد 

 |12:12|عذاب کا دن  ٔ ہے وعدہ يہ يااور ُصور پھونکا گ

 |12:11|َوجاَءت ُكلُّ َنفٍس َمَعھا سائٌِق َوَشھيٌد 

 |12:11|گواہ  يکہانکنے واال اور ا يککہ اس کے ساتھ ا یحاضر ہوئ يوںاور ہر جان 

 |12:11|لََقد ُكنَت فى َغفلٍَة ِمن ٰهذا َفَكَشفنا َعنَك ِغطاَءَك َفَبَصُرَك الَيوَم َحديٌد 

 |12:11|ہے  يزنگاہ ت يریتو آج ت ياتھا تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا يںتو اس سے غفلت م يشکب



 |12:11|َوقاَل َقريُنُه ٰهذا ما لََدىه َعتيٌد 

 |12:11|پاس حاضر ہے،  يرےہے جو م يہہ بوال فرشت يناور اس کا ہمنش

َم ُكله َكفّاٍر َعنيٍد   |12:11|أَلقِيا فى َجَھنه

 |12:11|ڈال دو ہر بڑے ناشکرے ہٹ دهرم کو،  يںحکم ہوگا تم دونوں جہنم م

 |12:11|َمّناٍع لِلَخيِر ُمعَتٍد ُمريٍب 

 |12:11| سے بہت روکنے واال حد سے بڑهنے واال شک کرنے واال یجو بھالئ

ديِد  ِ إِٰلًھا ءاَخَر َفأَلقِياہُ فِى الَعذاِب الشه  |12:11|الهذى َجَعَل َمَع َّللاه

 |12:11|ڈالو،  يںتم دونوں اسے سخت عذاب م يااور معبود ٹھہرا یجس نے َّللا کے ساتھ کوئ

نا ما أَطَغيُتُه َوٰلِكن كاَن فى َضٰلٍل َبعيٍد   |12:11|۞ قاَل َقريُنُه َربه

 |12:11|تھا  يںم یگمراہ یدور ک یآپ ہ يہہاں  يانے اسے سرکش نہ ک يںنے کہا ہمارے رب م يطانش یکے ساتھاس 

مُت إِلَيُكم بِالَوعيِد   |12:12|قاَل ال َتخَتِصموا لََدىه َوَقد َقده

 |12:12|عذاب کا ڈر سنا چکا تھا  یپہلے ہ يںتمہ يںپاس نہ جھگڑو م يرےفرمائے گا م

لُ  ٍم لِلَعبيِد  ما ُيَبده  |12:12|الَقوُل لََدىه َوما أَن۠ا بَِظلّٰ

 |12:12|بندوں پر ظلم کروں،  يںاور نہ م يںنہ یبات بدلت يہاں يرےم

َم َهِل امَتَِلِت َوَتقوُل َهل ِمن َمزيٍد   |12:12|َيوَم َنقوُل لَِجَھنه



 |12:12|ہے  يادہزکچھ اور  یوہ عرض کرے گ یتو بھر گئ ياگے ک يںجس دن ہم جہنم سے فرمائ

قيَن َغيَر َبعيٍد  ُة لِلُمته  |12:11|َوأُزلَِفِت الَجنه

 |12:11| یکے کہ ان سے دور نہ ہوگ يزگاروںجنت پرہ یجائے گ یاور پاس الئ

 |12:11|ٰهذا ما توَعدوَن لُِكلِّ أَّواٍب َحفيٍظ 

 |12:11| يےجاتے ہو ہر رجوع النے والے نگہداشت والے کے ل يےہے وہ جس کا تم وعدہ د يہ

حٰمَن بِالَغيِب َوجاَء بَِقلٍب ُمنيٍب   |12:11|َمن َخِشَى الره

 |12:11| ياڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل ال يکھےجو رحمن سے بے د

 |12:11|ادُخلوها بَِسٰلٍم ۖ ٰذلَِك َيوُم الُخلوِد 

 |12:11|کا دن ہے  يشگیہم يہکے ساتھ  یجاؤ سالمت ںيجائے گا جنت م ياان سے فرما

 |12:11|لَُھم ما َيشاءوَن فيھا َولََدينا َمزيٌد 

 |12:11|ہے  يادہز یاور ہمارے پاس اس سے بھ يںجو چاہ يںہے اس م يےان کے ل

 |12:11|ِمن َمحيٍص َوَكم أَهلَكنا َقبلَُھم ِمن َقرٍن ُهم أََشدُّ ِمنُھم َبطًشا َفَنقهبوا فِى البِٰلِد َهل 

ہے  يںک يںکاوش يںتو شہروں م يںان سے سخت تھ يںکہ گرفت م يںہالک فرماد( يںقوم) يںسنگت یاور ان سے پہلے ہم نے کتن

 |12:11|جگہ  یبھاگنے ک يںکہ

مَع َوُهَو َشھيٌد   |12:11|إِنه فى ٰذلَِك لَِذكرٰى لَِمن كاَن لَُه َقلٌب أَو أَلَقى السه



 |12:11|کان لگائے اور متوجہ ہو،  ياجو ِدل رکھتا ہو  يےہے اس کے ل يحتصن يںاس م يشکب

نا ِمن لُغوٍب  ِة أَّياٍم َوما َمسه ٰمٰوِت َواألَرَض َوما َبيَنُھما فى ِسته  |12:12|َولََقد َخلَقَنا السه

 |12:12| یتکان ہمارے پاس نہ آئ اور يا،بنا يںہے چھ دن م يانکو اور جو کچھ ان کے درم ينہم نے آسمانوں اور زم يشکاور ب

َك َقبَل ُطلوِع الشهمِس َوَقبَل الُغروِب   |12:12|َفاصبِر َعلٰى ما َيقولوَن َوَسبِّح بَِحمِد َربِّ

بولو سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے  یپاک یکرتے ہوئے اس ک يفتعر یباتوں پر صبر کرو اور اپنے رب ک یتو ان ک

 |12:12|پہلے 

جوِد َوِمَن   |12:12|الهيِل َفَسبِّحُه َوأَدٰبَر السُّ

 |12:12|کرو اور نمازوں کے بعد  يحتسب یاور کچھ رات گئے اس ک

 |12:11|َواسَتِمع َيوَم ُيناِد الُمناِد ِمن َمكاٍن َقريٍب 

 |12:11|پاس جگہ سے  يکاور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے واال پکارے گا ا

يحَ   |12:11|َة بِالَحقِّ ۚ ٰذلَِك َيوُم الُخروِج َيوَم َيسَمعوَن الصه

 |12:11|دن ہے قبروں سے باہر آنے کا،  يہگے حق کے ساتھ،  يںجس دن چنگھاڑ سن

 |12:11|َوُنميُت َوإِلَيَنا الَمصيُر  ۦإِّنا َنحُن ُنحء

 |12:11|طرف پھرنا ہے  یاور ہمار يںاور ہم مار يںہم ِجالئ يشکب

 |12:11|َعنُھم ِسراًعا ۚ ٰذلَِك َحشٌر َعلَينا َيسيٌر َيوَم َتَشقهُق األَرُض 



 |12:11|حشر ہے ہم کو آسان،  يہگے  يںکرتے ہوئے نکل یتو جلد یان سے پھٹے گ ينجس دن زم

 |12:11|َنحُن أَعلَُم بِما َيقولوَن ۖ َوما أَنَت َعلَيِھم بَِجّباٍر ۖ َفَذكِّر بِالقُرءاِن َمن َيخاُف َوعيِد 

 يریکرو اسے جو م يحتتو قرآن سے نص يںاور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے نہ يںجو وہ کہہ رہے ہ يںہے ہہم خوب جان ر

 |12:11|سے ڈرے،  یدهمک

ِرٰيِت َذرًوا 
ٰ
حيِم َوالّذ حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1| ياںکر اڑانے وال يرجو بکھ یقسم ان ک

 |11:1|َفالٰحِمٰلِت ِوقًرا 

 |11:1| ياںاٹھانے وال پھر بوجھ

 |11:1|َفالٰجِرٰيِت ُيسًرا 

 |11:1| ياںپھر نرم چلنے وال

ٰمِت أَمًرا   |11:1|َفالُمَقسِّ

 |11:1| ياںپھر حکم سے بانٹنے وال

 |11:1|إِنهما توَعدوَن لَصاِدٌق 

 |11:1|سچ ہے،  یجاتا ہے ضرور ياوعدہ د يںجس بات کا تمہ يشکب

 |11:1|َوإِنه الّديَن لَٰوقٌِع 



 |11:1|انصاف ضرور ہونا  يشکاور ب

ماِء ذاِت الُحُبِك   |11:1|َوالسه

 |11:1|قسم  یآرائش والے آسمان ک

ُكم لَفى َقوٍل ُمخَتلٍِف   |11:2|إِنه

 |11:2|ہو  يںتم مختلف بات م

 |11:2|ُيؤَفُك َعنُه َمن أُفَِك 

 |11:2|جانا ہو  ياااونده يںم یقسمت ہ یجاتا ہے جس ک يااوندها ک یاس قرآن سے وہ

صوَن   |11:12|قُتَِل الَخّرٰ

 |11:12|دل سے تراشنے والے  يںمارے جا

 |11:11|الهذيَن ُهم فى َغمَرٍة ساهوَن 

 |11:11| يںبھولے ہوئے ہ يںجو نشے م

 |11:11|َيسـَٔلوَن أَّياَن َيوُم الّديِن 

 |11:11|انصاف کا دن کب ہوگا  يںپوچھتے ہ

 |11:11|ِر ُيفَتنوَن َيوَم ُهم َعلَى الّنا

 |11:11|گے  يںاس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائ



 |11:11|ذوقوا فِتَنَتُكم ٰهَذا الهذى ُكنُتم بِِه َتسَتعِجلوَن 

 |11:11| یتھ یجلد يںتمہ یہے وہ جس ک يہجائے گا چکھو اپنا تپنا،  يااور فرما

ٍت َوُعيوٍن  قيَن فى َجّنٰ  |11:11|إِنه الُمته

 |11:11| يںہ يںباغوں اور چشموں م يزگارپرہ يشکب

ُھم كانوا َقبَل ٰذلَِك ُمحِسنيَن  ُھم ۚ إِنه  |11:11|ءاِخذيَن ما ءاتٰىُھم َربُّ

 |11:11|کار تھے،  يکووہ اس سے پہلے ن يشکہوئے، ب يتےل يںعطائ یاپنے رب ک

 |11:11|كانوا َقلياًل ِمَن الهيِل ما َيھَجعوَن 

 |11:11|کرتے  ياکم سو يںوہ رات م

 |11:12|َوبِاألَسحاِر ُهم َيسَتغفِروَن 

 |11:12|رات استغفار کرتے  یاور پچھل

 |11:12|َوفى أَمٰولِِھم َحقٌّ لِلّسائِِل َوالَمحروِم 

 |11:12|کا  يبحق تھا منگتا اور بے نص يںاور ان کے مالوں م

 |11:12|َوفِى األَرِض ءاٰيٌت لِلموقِنيَن 

 |11:12|والوں کو  يقين يںہ اںينشان يںم يناور زم

 |11:11|َوفى أَنفُِسُكم ۚ أََفال ُتبِصروَن 



 |11:11| يں،سوجھتا نہ يںتمہ ياتو ک يںاور خود تم م

ماِء ِرزقُُكم َوما توَعدوَن   |11:11|َوفِى السه

 |11:11|جاتا ہے  ياوعدہ د يںتمہارا رزق ہے اور جو تمہ يںاور آسمان م

ماِء  ُكم َتنِطقوَن َفَوَربِّ السه ُه لََحقٌّ ِمثَل ما أَنه  |11:11|َواألَرِض إِنه

 |11:11|جو تم بولتے ہو،  يںزبان م یہ يسیقرآن حق ہے و يہ يشکقسم ب یکے رب ک ينتو آسمان اور زم

 |11:11|َهل أَتٰىَك َحديُث َضيِف إِبٰرهيَم الُمكَرميَن 

 |11:11| یخبر آئ یک کے معزز مہمانوں يمتمہارے پاس ابراہ ياک! اے محبوب

 |11:11|إِذ َدَخلوا َعلَيِه َفقالوا َسٰلًما ۖ قاَل َسٰلٌم َقوٌم ُمنَكروَن 

 |11:11| يںجب وہ اس کے پاس آکر بولے سالم کہا، سالم ناشناسا لوگ ہ

 |11:11|َفراَغ إِلٰى أَهلِِه َفجاَء بِِعجٍل َسميٍن 

 |11:11| يافربہ بچھڑا لے آ يکتو ا ياپھر اپنے گھر گ

َبُه إِلَيِھم قاَل أاَل َتأُكلوَن   |11:11|َفَقره

 |11:11| يں،تم کھاتے نہ ياپھر اسے ان کے پاس رکھا کہا ک

 |11:12|َفأَوَجَس ِمنُھم خيَفًة ۖ قالوا ال َتَخف ۖ َوَبشهروہُ بُِغٰلٍم َعليٍم 

 |11:12| ی،بشارت د یکے کعلم والے لڑ يکاور اسے ا يںنہ يےان سے ڈرنے لگا وہ بولے ڈر يںم یتو اپنے ج



ٍة َفَصكهت َوجَھھا َوقالَت َعجوٌز َعقيٌم   |11:12|َفأَقَبلَِت امَرأَُتُه فى َصره

 |11:12|بانجھ  يابڑه ياک یپھر اپنا ماتھا ٹھونکا اور بول یآئ یچالت یب یب یاس پر اس ک

ُه ُهَو الَحكيُم الَعليُم  ِك ۖ إِنه  |11:12|قالوا َكٰذلِِك قاَل َربُّ

 |11:12|دانا ہے،  يمحک یاور وہ يا،فرماد يونہیانہوں نے کہا تمہارے رب نے 

َھا الُمرَسلوَن   |11:11|۞ قاَل َفما َخطُبُكم أَيُّ

 |11:11|تم کس کام سے آئے ! تو اے فرشتو يانے فرما يمابراہ

 |11:11|قالوا إِّنا أُرِسلنا إِلٰى َقوٍم ُمجِرميَن 

 |11:11| يںگئے ہ يجےبھ طرف یمجرم قوم ک يکبولے ہم ا

 |11:11|لُِنرِسَل َعلَيِھم ِحجاَرًة ِمن طيٍن 

 |11:11| يں،کہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑ

َمًة ِعنَد َربَِّك لِلُمسِرفيَن   |11:11|ُمَسوه

 |11:11| يںرکھے ہ يےنشان ک يےجو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑهنے والوں کے ل

 |11:11|يھا ِمَن الُمؤِمنيَن َفأَخَرجنا َمن كاَن ف

 |11:11| يے،والے تھے نکال ل يمانجو ا يںتو ہم نے اس شہر م

 |11:11|َفما َوَجدنا فيھا َغيَر َبيٍت ِمَن الُمسلِميَن 



 |11:11| ياگھر مسلمان پا یہ يکتو ہم نے وہاں ا

 |11:11|َوَتَركنا فيھا ءاَيًة لِلهذيَن َيخافوَن الَعذاَب األَليَم 

 |11:11| يںجو دردناک عذاب سے ڈرتے ہ يےان کے ل یرکھ یباق ینشان يںہم نے اس ماور 

 |11:12|َوفى موسٰى إِذ أَرَسلٰنُه إِلٰى فِرَعوَن بُِسلٰطٍن ُمبيٍن 

 |11:12| يجاجب ہم نے اسے روشن سند لے کر فرعون کے پاس بھ يںم یٰ اور موس

 |11:12|َفَتَولّٰى بُِركنِِه َوقاَل ٰسِحٌر أَو َمجنوٌن 

 |11:12| يوانہ،د يااورت بوال جادوگر ہے  ياپھر گ يتتو اپنے لشکر سم

 |11:12|َفأََخذٰنُه َوُجنوَدہُ َفَنَبذٰنُھم فِى الَيمِّ َوُهَو ُمليٌم 

 |11:12|کہ وہ اپنے آپ کو مالمت کررہا تھا  يںاس حال م ياڈال د يںم ياتو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر در

 |11:11|اٍد إِذ أَرَسلنا َعلَيِھُم الّريَح الَعقيَم َوفى ع

 |11:11| يجیبھ یجب ہم نے ان پر خشک آنده يںاور عاد م

ميِم   |11:11|ما َتَذُر ِمن َشءٍء أََتت َعلَيِه إاِّل َجَعلَتُه َكالره

 |11:11| یطرح چھوڑت یک يزچ یہوئ یاسے گل یپر گزرت يزجس چ

 |11:11|َمتهعوا َحّتٰى حيٍن َوفى َثموَد إِذ قيَل لَُھم تَ 

 |11:11|وقت تک برت لو  يکا ياگ ياجب ان سے فرما يںاور ثمود م



ِعَقُة َوُهم َينُظروَن  ِھم َفأََخَذتُھُم الّصٰ  |11:11|َفَعَتوا َعن أَمِر َربِّ

 |11:11| ياکڑک نے آل يںآنکھوں کے سامنے انہ یتو ان ک یک یتو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکش

 |11:11|َفَما اسَتٰطعوا ِمن قِياٍم َوما كانوا ُمنَتِصريَن 

 |11:11|تو وہ نہ کھڑے ہوسکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے، 

ُھم كانوا َقوًما ٰفِسقيَن   |11:11|َوَقوَم نوٍح ِمن َقبُل ۖ إِنه

 |11:11|وہ فاسق لوگ تھے،  يشکب يا،اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہالک فرما

م  |11:11|اَء َبَنيٰنھا بِأَي۟يٍد َوإِّنا لَموِسعوَن َوالسه

 |11:11| يںوالے ہ ينےہم وسعت د يشکاور ب يااور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنا

 |11:12|َواألَرَض َفَرشٰنھا َفنِعَم الٰمِھدوَن 

 |11:12|اچھے بچھالے والے،  یہ ياتو ہم ک ياکو ہم نے فرش ک يناور زم

روَن َوِمن ُكلِّ َشءٍء خَ   |11:12|لَقنا َزوَجيِن لََعلهُكم َتَذكه

 |11:12|کرو  يانکے دو جوڑ بنائے کہ تم ده يزاور ہم نے ہر چ

ِ ۖ إِّنى لَُكم ِمنُه َنذيٌر ُمبيٌن   |11:12|َففِّروا إِلَى َّللاه

 |11:12|ڈر سنانے واال ہوں،  يحصر يےطرف سے تمہارے ل یاس ک يںم يشکطرف بھاگو ب یتو َّللا ک

ِ إِٰلًھا ءاَخَر ۖ إِّنى لَُكم ِمنُه َنذيٌر ُمبيٌن وَ   |11:11|ال َتجَعلوا َمَع َّللاه



 |11:11|ڈر سنانے واال ہوں،  يحصر يےطرف سے تمہارے ل یاس ک يںم يشکاور َّللا کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ، ب

 |11:11|أَو َمجنوٌن َكٰذلَِك ما أََتى الهذيَن ِمن َقبلِِھم ِمن َرسوٍل إاِّل قالوا ساِحٌر 

 |11:11| يوانہ،د يابولے کہ جادوگر ہے  يہیتو  ياال يفرسول تشر یجب ان سے اگلوں کے پاس کوئ يونہی

 |11:11|أََتواَصوا بِِه ۚ َبل ُهم َقوٌم طاغوَن 

 |11:11| يںبلکہ وہ سرکش لوگ ہ يںبات کہہ مرے ہ يہدوسرے کو  يکا يںآپس م ياک

 |11:11|أَنَت بَِملوٍم َفَتَوله َعنُھم َفما 

 |11:11| يںلو تو تم پر کچھ الزام نہ يرتم ان سے منہ پھ! تو اے محبوب

كرٰى َتنَفُع الُمؤِمنيَن  ر َفإِنه الذِّ  |11:11|َوَذكِّ

 |11:11|ہے،  يتااور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ د

 |11:11|َوما َخلَقُت الِجنه َواإلِنَس إاِّل لَِيعُبدوِن 

 |11:11| يںکر یبندگ يریبنائے کہ م يےل یاتنے ہ ینے جن اور آدم يںاور م

 |11:11|ما أُريُد ِمنُھم ِمن ِرزٍق َوما أُريُد أَن ُيطِعموِن 

 |11:11| يںچاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا د يہمانگتا اور نہ  يںان سے کچھ رزق نہ يںم

ِة  ّزاُق ُذو القُوه َ ُهَو الره  |11:12|الَمتيُن إِنه َّللاه

 |11:12|واال قوت واال قدرت واال ہے  ينےبڑا رزق د یَّللا ہ يشکب



 |11:12|َفإِنه لِلهذيَن َظلَموا َذنوًبا ِمثَل َذنوِب أَصٰحبِِھم َفال َيسَتعِجلوِن 

نہ  یتو مجھ سے جلد یتھ یبار يکا يےان کے ساتھ والوں کے ل يسےہے ج یبار يکا یعذاب ک يےان ظالموں کے ل يشکتو ب

 |11:12| يںکر

 |11:12|َفَويٌل لِلهذيَن َكَفروا ِمن َيوِمِھُم الهذى يوَعدوَن 

 |11:12| يںجاتے ہ يےہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ د یخراب یتو کافروں ک

حيِم َوالّطوِر  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1|قسم  یطور ک

 |11:1|َوِكٰتٍب َمسطوٍر 

 |11:1| یاور اس نوشتہ ک

 |11:1|فى َرقٍّ َمنشوٍر 

 |11:1|لکھا ہے  يںجو کھلے دفتر م

 |11:1|َوالَبيِت الَمعموِر 

 |11:1|معمور  يتاور ب

قِف الَمرفوِع   |11:1|َوالسه

 |11:1|اور بلند چھت 



 |11:1|َوالَبحِر الَمسجوِر 

 |11:1| یاور سلگائے ہوئے سمندر ک

 |11:1|لَٰوقٌِع  إِنه َعذاَب َربِّكَ 

 |11:1|رب کا عذاب ضرور ہونا ہے  يرےت يشکب

 |11:2|ما لَُه ِمن دافٍِع 

 |11:2| يںٹالنے واال نہ یاسے کوئ

ماُء َموًرا   |11:2|َيوَم َتموُر السه

 |11:2|گے  يںجس دن آسمان ہلنا سا ہلنا ہل

 |11:12|َوَتسيُر الِجباُل َسيًرا 

 |11:12|گے  يںاور پہاڑ چلنا سا چلنا چل

بيَن   |11:11|َفَويٌل َيوَمئٍِذ لِلُمَكذِّ

 |11:11|ہے  یخراب یتو اس دن جھٹالنے والوں ک

 |11:11|الهذيَن ُهم فى َخوٍض َيلَعبوَن 

 |11:11| يں،رہے ہ يلکھ يںوہ جو مشغلہ م

ا  َم َدّعً  |11:11|َيوَم ُيَدّعوَن إِلٰى ناِر َجَھنه



 |11:11|گے  يںجائ يلےطرف دهکا دے کر دهک یجس دن جہنم ک

بوَن   |11:11|ٰهِذِہ الّناُر الهتى ُكنُتم بِھا ُتَكذِّ

 |11:11|ہے وہ آگ جسے تم جھٹالتے تھے  يہ

 |11:11|أََفِسحٌر ٰهذا أَم أَنُتم ال ُتبِصروَن 

 |11:11| يںسوجھتا نہ يںتمہ ياجادو ہے  يہ ياتو ک

 |11:11|روا َسواٌء َعلَيُكم ۖ إِنهما ُتجَزوَن ما ُكنُتم َتعَملوَن اصلَوها َفاصبِروا أَو ال َتصبِ 

 |11:11|کا بدلہ جو تم کرتے تھے  یاس يںسا ہے تمہ يکنہ کرو، سب تم پر ا ياجاؤ اب چاہے صبر کرو  يںاس م

ٍت َوَنعيٍم  قيَن فى َجّنٰ  |11:11|إِنه الُمته

 |11:11| يںہ يںم ينباغوں اور چ يزگارپرہ يشکب

ُھم َعذاَب الَجحيِم  ُھم َوَوقٰىھُم َربُّ  |11:12|ٰفِكھيَن بِما ءاتٰىُھم َربُّ

 |11:12| ياان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچال يںپر شاد شاد اور انہ يناپنے رب کے د

 |11:12|ُكلوا َواشَربوا َهنيـًٔا بِما ُكنُتم َتعَملوَن 

 |11:12|سے ِصلہ اپنے اعمال کا  یخوشگوار يوکھاؤ اور پ

جٰنُھم بِحوٍر عيٍن  ِكـٔيَن َعلٰى ُسُرٍر َمصفوَفٍة ۖ َوَزوه  |11:12|ُمته

 |11:12|حوروں سے،  یآنکھوں وال یبڑ ياد ياہب يںاور ہم نے انہ يںلگائے جو قطار لگا کر بچھے ہ يہتختوں پر تک



ُتُھم بِ  يه َبَعتُھم ُذرِّ َتُھم َوما أَلَتٰنُھم ِمن َعَملِِھم ِمن َشءٍء ۚ ُكلُّ امِرٍئ بِما َكَسَب َرهيٌن َوالهذيَن ءاَمنوا َواته يه  |11:11|إيٰمٍن أَلَحقنا بِِھم ُذرِّ

 يںاور ان کے عمل م یاوالد ان سے مالد یہم نے ان ک یک يرویپ یکے ساتھ ان ک يماناوالد نے ا یالئے اور ان ک يماناور جو ا

 |11:11| يںگرفتار ہ يںم يےاپنے ک یدمسب آ ینہ د یکچھ کم يںانہ

 |11:11|َوأَمَددٰنُھم بِٰفِكَھٍة َولَحٍم ِمّما َيشَتھوَن 

 |11:11| يںاور گوشت سے جو چاہ يوےم یمدد فرمائ یاور ہم نے ان ک

 |11:11|َيَتٰنَزعوَن فيھا َكأًسا ال لَغٌو فيھا َوال َتأثيٌم 

 |11:11| یاور گنہگار ودگیيہنہ ب يںوہ جام جس م يںہ يتےدوسرے سے ل يکا

ُھم لُؤلٌُؤ َمكنوٌن   |11:11|۞ َوَيطوُف َعلَيِھم ِغلماٌن لَھُم َكأَنه

 |11:11|چھپا کر رکھے گئے  يںہ یوہ موت ياگے گو يںاور ان کے خدمت گار لڑکے ان کے گرد پھر

 |11:11|َوأَقَبَل َبعُضُھم َعلٰى َبعٍض َيَتساَءلوَن 

 |11:11|پوچھتے ہوئے  ياطرف منہ ک ینے دوسرے ک يکا يںاور ان م

 |11:11|قالوا إِّنا ُكّنا َقبُل فى أَهلِنا ُمشفِقيَن 

 |11:11|سہمے ہوئے تھے  يںہم اس سے پہلے اپنے گھروں م يشکبولے ب

موِم  ُ َعلَينا َوَوقٰىنا َعذاَب السه  |11:11|َفَمنه َّللاه

 |11:11| ياے بچاللُو کے عذاب س يںاور ہم ياتو َّللا نے ہم پر احسان ک



حيُم  ُه ُهَو الَبرُّ الره  |11:12|إِّنا ُكّنا ِمن َقبُل َندعوہُ ۖ إِنه

 |11:12|احسان فرمانے واال مہربان ہے،  یوہ يشکب ی،تھ یعبادت ک یاس ک يںم یزندگ یپہل یہم نے اپن يشکب

ر َفما أَنَت بِنِعَمِت َربَِّك بِكاِهٍن َوال َمجنوٍن   |11:12|َفَذكِّ

 |11:12|فرماؤ کہ تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون،  يحتتم نص! اے محبوبتو 

 |11:12|أَم َيقولوَن شاِعٌر َنَتَربهُص بِِه َريَب الَمنوِن 

 |11:12|ان پر حوادِث زمانہ کا انتظارہے  يںہم يںشاعر ہ يہ يںکہتے ہ يا

 |11:11| قُل َتَربهصوا َفإِّنى َمَعُكم ِمَن الُمَتَربِّصينَ 

 |11:11|ہوں  يںتمہارے انتظار م یبھ يںجاؤ م يےتم فرماؤ انتظار ک

 |11:11|أَم َتأُمُرُهم أَحٰلُمُھم بِٰھذا ۚ أَم ُهم َقوٌم طاغوَن 

 |11:11| يںوہ سرکش لوگ ہ يا يںہ یبتات يہی يںانہ يںعقل یان ک ياک

لَُه ۚ َبل ال ُيؤِمنوَن   |11:11|أَم َيقولوَن َتَقوه

 |11:11|رکھتے  يںنہ يمانبلکہ وہ ا يا،قرآن بنال يہانہوں نے  يںکہتے ہ يا

 |11:11|َفلَيأتوا بَِحديٍث ِمثلِِه إِن كانوا ٰصِدقيَن 

 |11:11| يں،اگر سچے ہ يںبات تو لے آئ يکا يسیتو اس ج

 |11:11|أَم ُخلِقوا ِمن َغيِر َشءٍء أَم ُهُم الٰخلِقوَن 



 |11:11| يںبنانے والے ہ یوہ ياگئے اصل سے نہ بنائے  یوہ کس ياک

ٰمٰوِت َواألَرَض ۚ َبل ال يوقِنوَن   |11:11|أَم َخلَقُوا السه

 |11:11| يںنہ يقين يںبلکہ انہ يےک يداانہوں نے پ ينآسمان اور زم يا

يِطروَن  َ  |11:11|أَم ِعنَدُهم َخزائُِن َربَِّك أَم ُهُم الُمص 

 |11:11| يںہ( یٰ حاکِم اعل)وہ کڑوڑے  يا يںان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہ يا

 |11:12|أَم لَُھم ُسلهٌم َيسَتِمعوَن فيِه ۖ َفلَيأِت ُمسَتِمُعُھم بُِسلٰطٍن ُمبيٍن 

 |11:12|روشن سند الئے،  یتو ان کا سننے واال کوئ يںہ يتےچڑه کر سن ل يںہے جس م ينہز یان کے پاس کوئ يا

 |11:12|وَن أَم لَُه الَبٰنُت َولَُكُم الَبن

 |11:12| يٹےاور تم کو ب يٹياںاس کو ب ياک

 |11:12|أَم َتسـَٔلُُھم أَجًرا َفُھم ِمن َمغَرٍم ُمثَقلوَن 

 |11:12| يںدبے ہ يںکے بوجھ م یتم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہہو تو وہ چٹ يا

 |11:11|أَم ِعنَدُهُم الَغيُب َفھُم َيكُتبوَن 

 |11:11| يںجس سے وہ حکم لگاتے ہ يںہ يبان کے پاس غ يا

 |11:11|أَم ُيريدوَن َكيًدا ۖ َفالهذيَن َكَفروا ُهُم الَمكيدوَن 

 |11:11|پڑنا ہے ( يبفر)داؤں  یتو کافروں پر ہ يںہ يںکے ارادہ م( يبفر)داؤ ں  یکس يا



ِ َعّما ُيشِركوَن  ِ ۚ ُسبٰحَن َّللاه  |11:11|أَم لَُھم إِٰلٌه َغيُر َّللاه

 |11:11|ان کے شرک سے،  یاور خدا ہے َّللا کو پاک ی کے سوا ان کا کوئَّللا يا

ماِء ساقًِطا َيقولوا َسحاٌب َمركوٌم   |11:11|َوإِن َيَروا ِكسًفا ِمَن السه

 |11:11|گے تہ بہ تہ بادل ہے  يںتو کہ يکھيںٹکڑا گرتا د یاور اگر آسمان سے کوئ

 |11:11|فيِه ُيصَعقوَن  َفَذرُهم َحّتٰى ُيٰلقوا َيوَمُھُم الهذى

 |11:11|بے ہوش ہوں گے  يںجس م يںتک کہ وہ اپنے اس دن سے مل يہاںچھوڑ دو  يںتو تم انہ

 |11:11|َيوَم ال ُيغنى َعنُھم َكيُدُهم َشيـًٔا َوال ُهم ُينَصروَن 

 |11:11|مدد ہو  یکچھ کام نہ دے گا اور نہ ان ک( يبفر)جس دن ان کا داؤ ں 

 |11:11|يَن َظلَموا َعذاًبا دوَن ٰذلَِك َوٰلِكنه أَكَثَرُهم ال َيعلَموَن َوإِنه لِلهذ

 |11:11| يںاکثر کو خبر نہ يںعذاب ہے مگر ان م يکاس سے پہلے ا يےظالموں کے ل يشکاور ب

َك َفإِنهَك بِأَعُينِنا ۖ َوَسبِّح بَِحمِد َربَِّك حيَن َتقوُم   |11:12|َواصبِر لُِحكِم َربِّ

کرتے ہوئے  يفتعر یہو اور اپنے رب ک يںنگہداشت م یتم ہمار يشکتم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ ب! محبوباور اے 

 |11:12|بولو جب تم کھڑے ہو  یپاک یاس ک

 |11:12|َوِمَن الهيِل َفَسبِّحُه َوإِدٰبَر النُّجوِم 

 |11:12| يتےد يٹھبولو اور تاروں کے پ یپاک یاس ک يںاور کچھ رات م



حيِم َوالنهجِم إِذا َهوٰى  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1|معراج سے اترے  يہجب ! قسم یچمکتے تارے محمد ک يارےاس پ

 |11:1|ما َضله صاِحُبُكم َوما َغوٰى 

 |11:1|تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے 

 |11:1|َوما َينِطُق َعِن الَھوٰى 

 |11:1|کرتے،  يںخواہش سے نہ یبات اپن یاور وہ کوئ

 |11:1|إِن ُهَو إاِّل َوحٌى يوحٰى 

 |11:1|ہے  یجات یک يںجو انہ یمگر وح يںوہ تو نہ

 |11:1|َعلهَمُه َشديُد القُوٰى 

 |11:1|سخت قوتوں والے طاقتور نے  ياسکھا يںانہ

ٍة َفاسَتوٰى   |11:1|ذو ِمره

 |11:1| ياپھر اس جلوہ نے قصد فرما

 |11:1|بِاألُفُِق األَعلٰى َوُهَو 

 |11:1|کے سب سے بلند کنارہ پر تھا  يںاور وہ آسمان بر

 |11:2|ُثمه َدنا َفَتَدلّٰى 



 |11:2| ياہوا پھر خوب اتر آ يکپھر وہ جلوہ نزد

 |11:2|َفكاَن قاَب َقوَسيِن أَو أَدنٰى 

 |11:2|کم  یدو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھ يںتو اس جلوے اور اس محبوب م

 |11:12|َفأَوحٰى إِلٰى َعبِدِہ ما أَوحٰى 

 |11:12| یفرمائ یاپنے بندے کو جو وح یفرمائ یاب وح

 |11:11|ما َكَذَب الفُؤاُد ما َرأٰى 

 |11:11| يکھادل نے جھوٹ نہ کہا جو د

 |11:11|أََفُتٰمروَنُه َعلٰى ما َيرٰى 

 |11:11|ہوئے پر جھگڑ تے ہو  يکھےتم ان سے ان کے د ياتو ک

 |11:11|َولََقد َرءاہُ َنزلًَة أُخرٰى 

 |11:11| يکھااور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبار د

 |11:11|ِعنَد ِسدَرِة الُمنَتھٰى 

 |11:11|کے پاس  یٰ سدرة المنتہ

ُة الَمأوٰى   |11:11|ِعنَدها َجنه

 |11:11|ہے،  یٰ اس کے پاس جنت الماو



د  |11:11|َرَة ما َيغشٰى إِذ َيغَشى السِّ

 |11:11|جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا 

 |11:11|ما زاَغ الَبَصُر َوما َطغٰى 

 |11:11| یطرف پھر نہ حد سے بڑه یآنکھ نہ کس

ِه الُكبرٰى   |11:12|لََقد َرأٰى ِمن ءاٰيِت َربِّ

 |11:12| يکھيںد ياںنشان یبہت بڑ یاپنے رب ک يشکب

َت َوالُعّزٰى أََفَرَءيُتُم   |11:12|اللّٰ

 |11:12| یٰ ا الت اور عز يکھتم نے د ياتو ک

 |11:12|َوَمنٰوَة الّثالَِثَة األُخرٰى 

 |11:12|منات کو  يسریاور اس ت

َكُر َولَُه األُنثٰى   |11:11|أَلَُكُم الذه

 |11:11| يٹیاور اس کو ب يٹاتم کو ب ياک

 |11:11|تِلَك إًِذا قِسَمٌة ضيزٰى 

 |11:11|ہے  يمتقس یسخت بھونڈ يہ جب تو



نه  بِعوَن إاِله الظه ُ بِھا ِمن ُسلٰطٍن ۚ إِن َيته يُتموها أَنُتم َوءاباُؤُكم ما أَنَزَل َّللاه ِھُم الُھدٰى إِن ِهَى إاِّل أَسماٌء َسمه َوما َتھَوى األَنفُُس ۖ َولََقد جاَءُهم ِمن َربِّ

|11:11| 

وہ تو نرے گمان  ی،اتار يںسند نہ یکوئ یَّللا نے ان ک يںہ يےمگر کچھ نام کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ ل يںوہ تو نہ

 |11:11| یآئ يتطرف سے ہدا یان کے پاس ان کے رب ک يشکحاالنکہ ب يںہ يچھےخواہشوں کے پ یاور نفس ک

 |11:11|أَم لَِِلنٰسِن ما َتَمّنٰى 

 |11:11|باندهے  يالجو کچھ وہ خ کو مل جائے گا یآدم ياک

 |11:11|َفلِلهِه الءاِخَرةُ َواألولٰى 

 |11:11|ہے  یسب کا مالک َّللا ہ ياتو آخرت اور دن

ُ لَِمن َيشاُء َوَيرضٰى  ٰمٰوِت ال ُتغنى َشٰفَعُتُھم َشيـًٔا إاِّل ِمن َبعِد أَن َيأَذَن َّللاه  |11:11|۞ َوَكم ِمن َملٍَك فِى السه

چاہے اور  يےمگر جبکہ َّللا اجازت دے دے جس کے ل یآت يںسفارش کچھ کام نہ یکہ ان ک يںآسمانوں م يںفرشتے ہ یہاور کتنے 

 |11:11|پسند فرمائے 

 |11:11|إِنه الهذيَن ال ُيؤِمنوَن بِالءاِخَرِة لَُيَسّموَن الَمٰلئَِكَة َتسِمَيَة األُنثٰى 

 |11:11| يںہ کا نام عورتوں کا سا رکھتے ہمالئک يںرکھتے نہ يمانوہ جو آخرت پر ا يشکب

نه ال ُيغنى ِمَن الَحقِّ َشيـًٔا  نه ۖ َوإِنه الظه بِعوَن إاِله الظه  |11:12|َوما لَُھم بِِه ِمن ِعلٍم ۖ إِن َيته

 |11:12| يتاد يںجگہ کچھ کام نہ یک يقينگمان  يشکاور ب يں،ہ يچھےوہ تو نرے گمان کے پ يں،کچھ خبر نہ یاس ک يںاور انہ

نيا   |11:12|َفأَعِرض َعن َمن َتَولّٰى َعن ِذكِرنا َولَم ُيِرد إاِله الَحيٰوَة الدُّ

 |11:12| یزندگ یک يامگر دن یسے پھرا اور اس نے نہ چاہ ياد یلو، جو ہمار يرتو تم اس سے منہ پھ



 |11:12|َعن َسبيلِِه َوُهَو أَعلَُم بَِمِن اهَتدٰى  ٰذلَِك َمبلَُغُھم ِمَن الِعلِم ۚ إِنه َربهَك ُهَو أَعلَُم بَِمن َضله 

 ی،راہ سے بہکا اور وہ خوب جانتا ہے جس نے راہ پائ یتمہارا خوب جانتا ہے جو اس ک يشکپہنچ ہے ب یتک ان کے علم ک يہاں

|11:12| 

ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض لَِيجِزَى الهذيَن أَٰسـٔوا بِما َعِمل ِ ما فِى السه  |11:11|وا َوَيجِزَى الهذيَن أَحَسنوا بِالُحسَنى َوّلِِله

 يکیکا بدلہ دے اور ن يےکرنے والوں کو ان کے ک یتاکہ برائ يںم ينہے اور جو کچھ زم يںکا ہے جو کچھ آسمانوں م یاور َّللا ہ

 |11:11|اچھا صلہ عطا فرمائے،  يتکرنے والوں کو نہا

ٰھتُِكم ۖ َفٰوِحَش إاِله اللهَمَم ۚ إِنه َربهَك ٰوِسُع الَمغفَِرِة ۚ ُهَو أَعلَُم بُِكم إِذ أَنَشأَُكم ِمَن األَرِض َوإِذ أَنُتم أَ الهذيَن َيجَتنِبوَن َكٰبئَِر اإلِثِم َوال ٌة فى ُبطوِن أُمه ِجنه

| َفال ُتَزّكوا أَنفَُسُكم ۖ ُهَو أَعلَُم بَِمِن اتهقىٰ  5 3 : 3 2 | 

مغفرت  یتمہارے رب ک يشکمگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے ب يںسے بچتے ہ يائيوںوہ جو بڑے گناہوں اور بے ح

جانوں کو  یحمل تھے، تو آپ اپن يںم يٹماؤں کے پ یاور جب تم اپن ياک يداسے پ یمٹ يںخوب جانتا ہے تمہ يںہے، وہ تمہ يعوس

 |11:11| يںہ ہيزگارستھرا نہ بتاؤ وہ خوب جانتا ہے جو پر

 |11:11|الهذى َتَولّٰى أََفَرَءيَت 

 |11:11| ياجو پھر گ يکھاتم نے د ياتو ک

 |11:11|َوأَعطٰى َقلياًل َوأَكدٰى 

 |11:11|اور روک رکھا  يااور کچھ تھوڑا سا د

 |11:11|أَِعنَدہُ ِعلُم الَغيِب َفُھَو َيرٰى 

 |11:11|رہا ہے  يکھکا علم ہے تو وہ د يباس کے پاس غ ياک

أ بِ   |11:11|ما فى ُصُحِف موسٰى أَم لَم ُيَنبه



 |11:11|کے  یٰ ہے موس يںم يفوںجو صح یخبر نہ آئ یاسے اس ک ياک

 |11:11|َوإِبٰرهيَم الهذى َوفّٰى 

 |11:11| ياکے جو پورے احکام بجاال يماور ابراہ

 |11:12|أاَّل َتِزُر واِزَرةٌ ِوزَر أُخرٰى 

 |11:12| یاٹھات يںکا بوجھ نہ یجان دوسر یبوجھ اٹھانے وال یکہ کوئ

 |11:12|َوأَن لَيَس لَِِلنٰسِن إاِّل ما َسعٰى 

 |11:12|کوشش  ینہ پاے گا مگر اپن یکہ آدم يہاور 

 |11:12|َوأَنه َسعَيُه َسوَف ُيرٰى 

 |11:12| یجاے گ يکھید يبکو شش عنقر  یکہ اس ک يہاور 

 |11:11|ُثمه ُيجزٰىُه الَجزاَء األَوفٰى 

 |11:11|جائے گا  يابدال دپھر اس کا بھرپور 

 |11:11|َوأَنه إِلٰى َربَِّك الُمنَتھٰى 

 |11:11|طرف انتہا ہے  یک یتمہارے رب ہ يشککہ ب يہاور 

ُه ُهَو أَضَحَك َوأَبكٰى   |11:11|َوأَنه

 |11:11| يااور رال ياہے جس نے ہنسا یکہ وہ يہاور 



ُه ُهَو أَماَت َوأَحيا   |11:11|َوأَنه

 |11:11| ياہے جس نے مارا اور ِجال یکہ وہ يہاور 

َكَر َواألُنثٰى  وَجيِن الذه ُه َخلََق الزه  |11:11|َوأَنه

 |11:11|نے دو جوڑے بنائے نر اور مادہ  یکہ اس يہاور 

 |11:11|ِمن ُنطَفٍة إِذا ُتمنٰى 

 |11:11|نطفہ سے جب ڈاال جائے 

 |11:11|َوأَنه َعلَيِه النهشأََة األُخرٰى 

 |11:11|( دوبارہ زندہ کرنا)کے ذمہ ہے پچھال اٹھانا  یکہ اس يہاور 

ُه ُهَو أَغنٰى َوأَقنٰى   |11:12|َوأَنه

 |11:12| یاور قناعت د ید یٰ نے غن یکہ اس يہاور 

ُه ُهَو َربُّ الشِّعرٰى   |11:12|َوأَنه

 |11:12|کا رب ہے  یٰ ستارہ ِشعر یکہ وہ يہاو ر

ُه أَهلََك عاًدا   |11:12|األولٰى َوأَنه

 |11:12| ياعاد کو ہالک فرما ینے پہل یکہ اس يہاور 

 |11:11|َوَثموَد۟ا َفما أَبقٰى 



 |11:11|نہ چھوڑا  یباق یاور ثمود کو تو کوئ

ُھم كانوا ُهم أَظلََم َوأَطغٰى   |11:11|َوَقوَم نوٍح ِمن َقبُل ۖ إِنه

 |11:11|لم اور سرکش تھے ظا یوہ ان سے بھ يشکقوم کو ب یاور ان سے پہلے نوح ک

 |11:11|َوالُمؤَتفَِكَة أَهوٰى 

 |11:11| ياگرا يچےکو ن یبست یاور اس نے الٹنے وال

 |11:11|َفَغّشٰىھا ما َغّشٰى 

 |11:11| ياجو کچھ چھا ياتو اس پر چھا

َك َتَتمارٰى   |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|شک کرے گا،  يںنعمتوں م یکون س یتو اے سننے والے اپنے رب ک

ُذِر األولٰى   |11:11|ٰهذا َنذيٌر ِمَن النُّ

 |11:11|طرح  یاگلے ڈرانے والوں ک يںڈر سنانے والے ہ يکا يہ

 |11:11|أَِزَفِت الءاِزَفُة 

 |11:11| یپاس آنے وال یپاس آئ

ِ كاِشَفٌة   |11:12|لَيَس لَھا ِمن دوِن َّللاه

 |11:12| يںکھولنے واال نہ یَّللا کے سوا اس کا کوئ



 |11:12|أََفِمن ٰهَذا الَحديِث َتعَجبوَن 

 |11:12|اس بات سے تم تعجب کرتے ہو  ياتو ک

 |11:12|َوَتضَحكوَن َوال َتبكوَن 

 |11:12| يںاور ہنستے ہو اور روتے نہ

 |11:11|َوأَنُتم ٰسِمدوَن 

 |11:11|پڑے ہو،  يںم يلاور تم کھ

 ِ  |11:11|َواعُبدوا ۩ َفاسُجدوا ّلِِله

 |11:11|کرو  یبندگ یسجدہ اور اس ک يےتو َّللا کے ل

حيِم اقَتَرَبِت الّساَعُة َوانَشقه الَقَمُر  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1|چاند  ياقيامت اور شق ہوگ یپاس آئ

 |11:1|َوإِن َيَروا ءاَيًة ُيعِرضوا َوَيقولوا ِسحٌر ُمسَتِمرٌّ 

 |11:1|تو جادو ہے چال آتا،  يہ يںاور کہتے ہ يرتےتو منہ پھ ینشان یکوئ يکھيںاگر داور 

َبعوا أَهواَءُهم ۚ َوُكلُّ أَمٍر ُمسَتقِرٌّ  بوا َواته  |11:1|َوَكذه

 |11:1|ہوئے اور ہر کام قرار پاچکا ہے  يچھےخواہشوں کے پ یاور اپن يااور انہوں نے جھٹال

 |11:1|نباِء ما فيِه ُمزَدَجٌر َولََقد جاَءُهم ِمَن األَ 



 |11:1| یروک تھ یکاف يںجن م يںآئ يںان کے پاس وہ خبر يشکاور ب

ُذُر   |11:1|ِحكَمٌة ٰبلَِغٌة ۖ َفما ُتغِن النُّ

 |11:1|ڈر سنانے والے،  يںکام د ياحکمت پھر ک یہوئ یانتہاء کو پہنچ

 |11:1|ُنُكٍر َفَتَوله َعنُھم ۘ َيوَم َيدُع الّداِع إِلٰى َشءٍء 

 |11:1|طرف بالئے گا  یبات ک یسخت بے پہچان يکجس دن بالنے واال ا يرلوتو تم ان سے منہ پھ

ُھم َجراٌد ُمنَتِشٌر  ًعا أَبٰصُرُهم َيخُرجوَن ِمَن األَجداِث َكأَنه  |11:1|ُخشه

 |11:1| یہوئ يلیپھ يںہ یوہ ٹڈ ياگے گو يںہوئے قبروں سے نکل يےک يںآنکھ يچین

 |11:2|عيَن إِلَى الّداِع ۖ َيقوُل الٰكفِروَن ٰهذا َيوٌم َعِسٌر ُمھطِ 

 |11:2|دن سخت ہے،  يہگے  يںطرف لپکتے ہوئے کافر کہ یبالنے والے ک

بوا َعبَدنا َوقالوا َمجنوٌن َوازُدِجَر  َبت َقبلَُھم َقوُم نوٍح َفَكذه  |11:2|۞ َكذه

 |11:2|اور بولے وہ مجنون ہے اور اسے جھڑکا  يادہ کو جھوٹا بتاتو ہمارے بن ياقوم نے جھٹال یان سے پہلے نوح ک

ُه أَّنى َمغلوٌب َفانَتِصر   |11:12|َفَدعا َربه

 |11:12|بدلہ لے،  يرامغلوب ہوں تو م يںکہ م یتو اس نے اپنے رب سے دعا ک

ماِء بِماٍء ُمنَھِمٍر   |11:11|َفَفَتحنا أَبٰوَب السه

 |11:11|سے  یزور کے بہتے پان يےول دتو ہم نے آسمان کے دروازے کھ



رَنا األَرَض ُعيوًنا َفالَتَقى الماُء َعلٰى أَمٍر َقد قُِدَر   |11:11|َوَفجه

 |11:11| یمل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھ یتو دونوں پان یچشمے کرکے بہا د يناور زم

 |11:11|َوَحَملٰنُه َعلٰى ذاِت أَلٰوٍح َوُدُسٍر 

 |11:11|پر کہ  یوال يلوںتختوں اور ک ياسوار کاور ہم نے نوح کو 

 |11:11|َتجرى بِأَعُينِنا َجزاًء لَِمن كاَن ُكفَِر 

 |11:11|تھا،  ياگ ياجس کے ساتھ کفر ک يںاس کے صلہ م ینگاہ کے روبرو بہت یہمار

ِكٍر   |11:11|َولََقد َتَركٰنھا ءاَيًة َفَھل ِمن ُمده

 |11:11|کرنے واال  يانده یئچھوڑا تو ہے کو یاور ہم نے اس نشان

 |11:11|َفَكيَف كاَن َعذابى َوُنُذِر 

 |11:11| ياں،دهمک يریعذاب اور م يراہوا م يساتو ک

ِكٍر  كِر َفَھل ِمن ُمده رَنا القُرءاَن لِلذِّ  |11:11|َولََقد َيسه

 |11:11|کرنے واال  ياد یتو ہے کوئ ياآسان فرماد يےکرنے کے ل يادہم نے قرآن  يشکاور ب

َبت عاٌد َفَكيَف كاَن َعذابى َوُنُذِر   |11:12|َكذه

 |11:12|ڈر دالنے کے فرمان  يرےعذاب اور م يراہوا م يساتو ک ياعاد نے جھٹال

 |11:12|إِّنا أَرَسلنا َعلَيِھم ريًحا َصرَصًرا فى َيوِم َنحٍس ُمسَتِمرٍّ 



 |11:12| یرہ يےکے ل يشہنحوست ان پر ہم یجس ک يںدن م يسےا يجیبھ یسخت آنده يکہم نے ان پر ا يشکب

ُھم أَعجاُز َنخٍل ُمنَقِعٍر   |11:12|َتنِزُع الّناَس َكأَنه

 |11:12| يںہ( سوکھے تنے)کھجوروں کے ڈنڈ  یہوئ یاکھڑ ياکہ گو یتھ یدے مارت يوںلوگوں کو 

 |11:11|َفَكيَف كاَن َعذابى َوُنُذِر 

 |11:11|مان، عذاب اور ڈر کے فر يراہوا م يساک ياتو ک

ِكٍر  كِر َفَھل ِمن ُمده رَنا القُرءاَن لِلذِّ  |11:11|َولََقد َيسه

 |11:11|کرنے واال،  ياد یتو ہے کوئ يےکرنے کے ل يادقرآن  ياہم نے آسان ک يشکاور ب

ُذِر  َبت َثموُد بِالنُّ  |11:11|َكذه

 |11:11| ياثمود نے رسولوں کو جھٹال

بُِعُه إِّنا إًِذا لَفى َضٰلٍل َوُسُعٍر َفقالوا أََبَشًرا ِمّنا ٰوحِ   |11:11|ًدا َنته

 |11:11| يںہ يوانےجب تو ہم ضرور گمراہ اور د يںکر یتابعدار یک یآدم يککے ا يںہم اپنے م ياتو بولے ک

كُر َعلَيِه ِمن َبينِنا َبل ُهَو َكّذاٌب أَِشٌر   |11:11|أَُءلقَِى الذِّ

 |11:11|ہے ( باز يخیش)سخت جھوٹا اترونا  يہسے اس پر بلکہ  يںہم سب م ياک

 |11:11|َسَيعلَموَن َغًدا َمِن الَكّذاُب األَِشُر 

 |11:11|( باز يخیش)گے کون تھا بڑا جھوٹا اترونا  يںبہت جلد کل جان جائ



 |11:11|إِّنا ُمرِسلُوا الّناَقِة فِتَنًة لَُھم َفارَتقِبُھم َواصَطبِر 

 |11:11|اور صبر کر  يکھتو راہ د! جانچ کو تو اے صا لح یانک يںوالے ہ يجنےہم ناقہ بھ

ئُھم أَنه الماَء قِسَمٌة َبيَنُھم ۖ ُكلُّ ِشرٍب ُمحَتَضٌر   |11:12|َوَنبِّ

 |11:12|ہے  یبار یحصوں سے ہے ہر حصہ پر وہ حاضر ہو جس ک يںان م یخبر دے دے کہ پان يںاور انہ

 |11:12|َفناَدوا صاِحَبُھم َفَتعاطٰى َفَعَقَر 

 |11:12| يںکاٹ د يںکونچ یکو پکارا تو اس نے لے کر اس ک یتو انہوں نے اپنے ساتھ

 |11:12|َفَكيَف كاَن َعذابى َوُنُذِر 

 |11:12|عذاب اور ڈر کے فرمان  يراہوا م يساپھر ک

 |11:11|إِّنا أَرَسلنا َعلَيِھم َصيَحًة ٰوِحَدًة َفكانوا َكَھشيِم الُمحَتِظِر 

 یہوئ یروند یگھاس سوکھ یہوئ یبچ یبنانے والے ک يراگھ يسےوہ ہوگئے ج یجبھ يجیچنگھاڑ بھ يکان پر اہم نے  يشکب

|11:11| 

ِكٍر  كِر َفَھل ِمن ُمده رَنا القُرءاَن لِلذِّ  |11:11|َولََقد َيسه

 |11:11|کرنے واال،  ياد یتو ہے کوئ يےکرنے کے ل يادقرآن  ياہم نے آسان ک يشکاور ب

َبت  ُذِر َكذه  |11:11|َقوُم لوٍط بِالنُّ

 |11:11| يا،قوم نے رسولوں کو جھٹال یلوط ک



يٰنُھم بَِسَحٍر   |11:11|إِّنا أَرَسلنا َعلَيِھم حاِصًبا إاِّل ءاَل لوٍط ۖ َنجه

 |11:11| يا،پچھلے پہر بچال يںسوائے لو ط کے گھر والوں کے ہم نے انہ يجاہم نے ان پر پتھراؤ بھ يشکب

 |11:11|ن ِعنِدنا ۚ َكٰذلَِك َنجزى َمن َشَكَر نِعَمًة مِ 

 |11:11|اسے جو شکر کرے  يںہ يتےصلہ د يونہینعمت فرماکر، ہم  یاپنے پاس ک

ُذِر   |11:11|َولََقد أَنَذَرُهم َبطَشَتنا َفَتماَروا بِالنُّ

 |11:11| ياشک ک يںتو انہوں نے ڈر کے فرمانوں م ياگرفت سے ڈرا یہمار يںاس نے انہ يشکاور ب

 |11:11|َولََقد ٰرَودوہُ َعن َضيفِِه َفَطَمسنا أَعُيَنُھم َفذوقوا َعذابى َوُنُذِر 

عذاب اور ڈر  يراچکھو م يافرما( يںچوپٹ کرد) ید يٹم يںآنکھ یانہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسالنا چاہا تو ہم نے ان ک

 |11:11|کے فرمان 

َحھُم ُبكَرًة َعذاٌب   |11:12|ُمسَتقِرٌّ َولََقد َصبه

 |11:12| ياصبح تڑکے ان پر ٹھہرنے واال عذاب آ يشکاور ب

 |11:12|َفذوقوا َعذابى َوُنُذِر 

 |11:12|عذاب اور ڈر کے فرمان،  يراتو چکھو م

ِكٍر  كِر َفَھل ِمن ُمده رَنا القُرءاَن لِلذِّ  |11:12|َولََقد َيسه

 |11:12|کرنے واال،  ياد یتو ہے کوئ يےکرنے کے ل يادقرآن  ياہم نے آسان ک يشکاور ب



ُذُر   |11:11|َولََقد جاَء ءاَل فِرَعوَن النُّ

 |11:11|فرعون والوں کے پاس رسول آئے  يشکاور ب

بوا بِـٔاٰيتِنا ُكلِّھا َفأََخذٰنُھم أَخَذ َعزيٍز ُمقَتِدٍر   |11:11|َكذه

 ی،شان تھ یقدرت والے ک يمعزت والے اور عظ يکجو ا یتو ہم نے ان پر گرفت ک يںجھٹالئ ياںسب نشان یانہوں نے ہمار

|11:11| 

ُبِر   |11:11|أَُكفّاُرُكم َخيٌر ِمن أُوٰلئُِكم أَم لَُكم َبراَءةٌ فِى الزُّ

 |11:11|ہے  یہوئ یلکھ یچھٹ یتمہار يںکتابوں م يا يںتمہارے کافر ان سے بہتر ہ ياک

 |11:11|أَم َيقولوَن َنحُن َجميٌع ُمنَتِصٌر 

 |11:11|گے  يںکہ ہم سب مل کر بدلہ لے ل يںکہتے ہ يہ يا

ُبَر   |11:11|َسُيھَزُم الَجمُع َوُيَولّوَن الدُّ

 |11:11|گے  يرديںپھ يٹھيںجماعت اور پ يہہے  یجات یاب بھگائ

 |11:11|َبِل الّساَعُة َموِعُدُهم َوالّساَعُة أَدهٰى َوأََمرُّ 

 |11:11| یاور سخت کڑو یکڑو يتنہا يامتپر ہے اور ق يامتبلکہ ان کا وعدہ ق

 |11:11|إِنه الُمجِرميَن فى َضٰلٍل َوُسُعٍر 

 |11:11| يںہ يوانےمجرم گمراہ اور د يشکب



 |11:12|َيوَم ُيسَحبوَن فِى الّناِر َعلٰى ُوجوِهِھم ذوقوا َمسه َسَقَر 

 |11:12|آنچ،  یدوزخ ک جائے گا، چکھو ياگے اور فرما يںجائ يٹےاپنے مونہوں پر گھس يںجس دن آگ م

 |11:12|إِّنا ُكله َشءٍء َخلَقٰنُه بَِقَدٍر 

 |11:12| یفرمائ يدااندازہ سے پ يکا يزہم نے ہر چ يشکب

 |11:12|َوما أَمُرنا إاِّل ٰوِحَدةٌ َكلَمٍح بِالَبَصِر 

 |11:12|پلک مارنا  يسےبات ہے ج یبات ک يکاور ہمارا کام تو ا

ِكٍر َولََقد أَهلَكنا أَشياعَ   |11:11|ُكم َفَھل ِمن ُمده

 |11:11|کرنے واال  يانده یتو ہے کوئ يےوضع کے ہالک کرد یہم نے تمہار يشکاور ب

ُبِر   |11:11|َوُكلُّ َشءٍء َفَعلوہُ فِى الزُّ

 |11:11|ہے  يںسب کتابوں م يااور انہوں نے جو کچھ ک

 |11:11|َوُكلُّ َصغيٍر َوَكبيٍر ُمسَتَطٌر 

 |11:11|ہے  یہوئ یلکھ يزچ یبڑ یاور ہر چھوٹ

ٍت َوَنَھٍر  قيَن فى َجّنٰ  |11:11|إِنه الُمته

 |11:11| يں،ہ يںباغوں اور نہر م يزگارپرہ يشکب

 |11:11|فى َمقَعِد ِصدٍق ِعنَد َمليٍك ُمقَتِدٍر 



 |11:11|قدرت والے بادشاہ کے حضور  يمعظ يںمجلس م یسچ ک

حيمِ  حٰمِن الره ِ الره حٰمُن  بِسِم َّللاه  |11:1|الره

 |11:1|رحٰمن 

 |11:1|َعلهَم القُرءاَن 

 |11:1| يانے اپنے محبوب کو قرآن سکھا

 |11:1|َخلََق اإلِنٰسَن 

 |11:1| يا،ک يداجان محمد کو پ یک يتانسان

 |11:1|َعلهَمُه الَبياَن 

 |11:1| ياسکھا يںانہ يانکا ب يکونما کان وما 

 |11:1| الشهمُس َوالَقَمُر بُِحسبانٍ 

 |11:1| يںسورج اور چاند حساب سے ہ

َجُر َيسُجداِن   |11:1|َوالنهجُم َوالشه

 |11:1| يںسجدہ کرتے ہ يڑاور سبزے اور پ

ماَء َرَفَعھا َوَوَضَع الميزاَن   |11:1|َوالسه

 |11:1| یاور ترازو رکھ يااور آسمان کو َّللا نے بلند ک



 |11:2|أاَّل َتطَغوا فِى الميزاِن 

 |11:2|نہ کرو  یبے اعتدال يںترازو مکہ 

 |11:2|َوأَقيُموا الَوزَن بِالقِسِط َوال ُتخِسُروا الميزاَن 

 |11:2|اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ، 

 |11:12|َواألَرَض َوَضَعھا لِِلَناِم 

 |11:12| يےمخلوق کے ل یرکھ يناور زم

 |11:11|كماِم فيھا ٰفِكَھٌة َوالنهخُل ذاُت األَ 

 |11:11| يںکھجور یاور غالف وال يوےم يںاس م

يحاُن   |11:11|َوالَحبُّ ُذو الَعصِف َوالره

 |11:11|اور بُھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول، 

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت کو جھٹالؤ گے  یکون س یتم دونوں اپنے رب ک! تو اے جن و انس

 |11:11|َخلََق اإلِنٰسَن ِمن َصلٰصٍل َكالَفّخاِر 

 |11:11| يکریٹھ يسےسے ج یمٹ یبجت ياکو بنا  یاس نے آدم

 |11:11|َوَخلََق الجانه ِمن ماِرٍج ِمن ناٍر 



 |11:11|سے ( يٹلپ)آگ کے لُوکے  يافرما يدااور جن کو پ

ُكما  باِن َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ  |11:11|ُتَكذِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو تم دونوں اپنے رب ک

 |11:11|َربُّ الَمشِرَقيِن َوَربُّ الَمغِرَبيِن 

 |11:11|دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب 

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:12|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:12|ے، نعمت جھٹالؤ گ یکونس یتو تم دونوں اپنے رب ک

 |11:12|َمَرَج الَبحَريِن َيلَتقِياِن 

 |11:12|معلوم ہوں ملے ہوئے  يںم يکھنےاس نے دو سمندر بہائے کہ د

 |11:12|َبيَنُھما َبرَزٌخ ال َيبِغياِن 

 |11:12|سکتا  يںدوسرے پر بڑه نہ يکروک کہ ا يںاور ہے ان م

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یاپنے رب کتو 

 |11:11|َيخُرُج ِمنُھَما اللُّؤلُُؤ َوالَمرجاُن 

 |11:11|اور مونگا نکلتا ہے،  یسے موت يںان م



باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

 |11:11|الَبحِر َكاألَعٰلِم َولَُه الَجواِر الُمنَشـٔاُت فِى 

 |11:11|پہاڑ  يسےج يںہ یہوئ یاٹھ يںم ياکہ در ياںوہ چلنے وال يںہ یک یاور اس

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

 |11:11|ُكلُّ َمن َعلَيھا فاٍن 

 |11:11|سب کو فنا ہے  يںپر جتنے ہ ينزم

 |11:11|َوَيبقٰى َوجُه َربَِّك ُذو الَجٰلِل َواإلِكراِم 

 |11:11|واال  یذات عظمت اور بزرگ یہے تمہارے رب ک یاور باق

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:12|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:12|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

ٰمٰوتِ   |11:12|َواألَرِض ۚ ُكله َيوٍم ُهَو فى َشأٍن  َيسـَٔلُُه َمن فِى السه

 |11:12|کام ہے  يکاسے ہر دن ا يںہ يںم ينجتنے آسمانوں اور زم يںکے منگتا ہ یاس

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:12|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ



 |11:12|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

َه الثهَقالِن   |11:11|َسَنفُرُغ لَُكم أَيُّ

 |11:11|گروہ  یاے دونوں بھار يںجلد سب کام نبٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہ

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

ٰمٰوِت وَ   |11:11|األَرِض َفانفُذوا ۚ ال َتنفُذوَن إاِّل بُِسلٰطٍن ٰيَمعَشَر الِجنِّ َواإلِنِس إِِن اسَتَطعُتم أَن َتنفُذوا ِمن أَقطاِر السه

کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ  يناے جن و انسان کے گروہ اگر تم سے ہوسکے کہ آسمانوں اور زم

 |11:11|سلطنت ہے  یک یگے اس

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

 |11:11|ُيرَسُل َعلَيُكما ُشواٌظ ِمن ناٍر َوُنحاٌس َفال َتنَتِصراِن 

 |11:11|لپٹ اور بے لپٹ کا کاال دهواں تو پھر بدال نہ لے سکو گے  یآگ ک یک يںبے دهو یجائے گ یتم پر چھوڑ

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

هاِن  ماُء َفكاَنت َورَدًة َكالدِّ  |11:11|َفإَِذا انَشقهِت السه



 |11:11|( کھال یہوئ یرنگ یبکرے ک) یسرخ نر يسےپھر جب آسمان پھٹ ائے گا تو گالب کے پھول کا سا ہوجائے گا ج

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:12|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:12|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

 |11:12|َفَيوَمئٍِذ ال ُيسـَُٔل َعن َذنبِِه إِنٌس َوال جانٌّ 

 |11:12|اور ِجن سے  یآدم یکس یپوچھ نہ ہوگ یتو اس دن گنہگار کے گناہ ک

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:12|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:12|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

 |11:11|ُف الُمجِرموَن بِسيٰمُھم َفُيؤَخُذ بِالنهٰوصى َواألَقداِم ُيعرَ 

 |11:11|گے  يںڈالے جائ يںگے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم م يںمجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائ

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے  یکونس یتو اپنے رب ک

ُب بَِھا الُمجِرموَن ٰهِذِہ  ُم الهتى ُيَكذِّ  |11:11|َجَھنه

 |11:11| يں،ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹالتے ہ يہ

 |11:11|َيطوفوَن َبيَنھا َوَبيَن َحميٍم ءاٍن 

 |11:11| يںم یاور انتہا کے جلتے کھولتے پان يںگے اس م يںکر يرےپھ



باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یاپنے رب کتو 

تاِن  ِه َجنه  |11:11|َولَِمن خاَف َمقاَم َربِّ

 |11:11| يںہ يںدو جنت يےاور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے ل

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

 |11:12|أَفناٍن َذواتا 

 |11:12| ياںڈالوں وال یبہت س

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:12|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:12|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

 |11:12|فيِھما َعيناِن َتجِرياِن 

 |11:12| يںدو چشمے بہتے ہ يںان م

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یب کتو اپنے ر

 |11:11|فيِھما ِمن ُكلِّ ٰفِكَھٍة َزوجاِن 



 |11:11|دو دو قسم کا،  يوہہر م يںان م

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

ِكـٔيَن َعلٰى فُُرٍش َبطائُِنھا ِمن إِسَتبَرقٍ  َتيِن داٍن  ۚ ُمته  |11:11| َوَجَنى الَجنه

سے چن لو  يچےاتنے جھکے ہوئے کہ ن يوےکا اور دونوں کے م يزلگائے جن کا اَستر قناو يہبچھونوں پر تک يسےاور ا

|11:11| 

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

رِف لَم َيطِمثُھنه إِنٌس َقبلَُھم َوال جانٌّ فيِھنه ٰقِصٰرُت   |11:11|الطه

اور نہ  یآدم ینہ چھوا کس يںان سے پہلے انہ يکھتيںد يںکو آنکھ اٹھا کر نہ یکہ شوہر کے سوا کس يںہ يںان بچھونوں پر وہ عورت

 |11:11|ِجن نے، 

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یسکون یتو اپنے رب ک

ُھنه الياقوُت َوالَمرجاُن   |11:12|َكأَنه

 |11:12| يںاور مونگا ہ ياقوتوہ لعل اور  ياگو

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:12|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ



 |11:12|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

 |11:12|َهل َجزاُء اإلِحٰسِن إاِله اإلِحٰسُن 

 |11:12| يکیہے مگر ن ياا بدلہ کک يکین

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

تاِن   |11:11|َوِمن دونِِھما َجنه

 |11:11| يںاور ہ يںاور ان کے سوا دو جنت

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

تاِن   |11:11|ُمدهامه

 |11:11| يں،ہ یجھلک دے رہ یک ياہیسے س یسبز يتنہا

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

 |11:11|فيِھما َعيناِن َنّضاَختاِن 

 |11:11|، چھلکتے ہوئے يںدو چشمے ہ يںان م



باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

 |11:12|فيِھما ٰفِكَھٌة َوَنخٌل َوُرّماٌن 

 |11:12| يں،اور انار ہ يںاور کھجور يوےم يںان م

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:12|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:12|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

 |11:12|فيِھنه َخيٰرٌت ِحساٌن 

 |11:12| یاچھ یصورت ک يکن یعادت ک يںہ يںعورت يںان م

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

 |11:11|حوٌر َمقصوٰرٌت فِى الِخياِم 

 |11:11| ينپردہ نش يںم يموںخ يںہ يںحور

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے،  یکونس یتو اپنے رب ک

 |11:11|لَم َيطِمثُھنه إِنٌس َقبلَُھم َوال جانٌّ 



 |11:11|ِجن نے،  یاور نہ کس یآدم یکس ياہاتھ نہ لگا يںان سے پہلے انہ

ُكما تُ  باِن َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ  |11:11|َكذِّ

 |11:11|نعمت جھٹالؤ گے  یکونس یتو اپنے رب ک

ِكـٔيَن َعلٰى َرفَرٍف ُخضٍر َوَعبَقِرىٍّ ِحساٍن   |11:11|ُمته

 |11:11|پر،  يوںلگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندن يہتک

باِن  ُكما ُتَكذِّ  |11:11|َفبِأَىِّ ءاالِء َربِّ

 |11:11|عمت جھٹالؤ گے، ن یکونس یتو اپنے رب ک

 |11:12|َتٰبَرَك اسُم َربَِّك ِذى الَجٰلِل َواإلِكراِم 

 |11:12|واال،  یبرکت واال ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگ یبڑ

حيِم إِذا َوَقَعِت الواقَِعُة  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1| یوہ ہونے وال یجب ہولے گ

 |11:1|لَِوقَعتِھا كاِذَبٌة لَيَس 

 |11:1| ی،گنجائش نہ ہوگ یکو انکار ک یکس يںاس وقت اس کے ہونے م

 |11:1|خافَِضٌة رافَِعٌة 

 |11:1| یوال ينےد یکو بلند یکس یکو پست کرنے وال یکس



ا  ِت األَرُض َرّجً  |11:1|إِذا ُرجه

 |11:1|تھرتھرا کر  یکانپے گ ينجب زم

ِت الِجباُل بَ  ا َوُبسه  |11:1|ّسً

 |11:1|گے ُچورا ہوکر  يںہوجائ يزہر يزہاور پہاڑ ر

ا   |11:1|َفكاَنت َهباًء ُمنَبّثً

 |11:1|ہوئے  يلےذرے پھ يکغبار کے بار يںدهوپ م یروزن ک يسےگے ج يںتو ہوجائ

 |11:1|َوُكنُتم أَزٰوًجا َثٰلَثًة 

 |11:1|قسم کے ہوجاؤ گے،  يناور ت

 |11:2|أَصٰحُب الَميَمَنِة َفأَصٰحُب الَميَمَنِة ما 

 |11:2|طرف والے  یدہن يسےطرف والے ک یتو دہن

 |11:2|َوأَصٰحُب الَمشـََٔمِة ما أَصٰحُب الَمشـََٔمِة 

 |11:2|طرف والے  يںبائ يسےطرف والے ک يںاور بائ

بِقوَن  بِقوَن الّسٰ  |11:12|َوالّسٰ

 |11:12|لے گئے  یاور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہ

بوَن   |11:11|أُوٰلئَِك الُمَقره



 |11:11| يں،مقرِب بارگاہ ہ یوہ

ِت النهعيِم   |11:11|فى َجّنٰ

 |11:11| يں،کے باغوں م ينچ

ليَن   |11:11|ُثلهٌة ِمَن األَوه

 |11:11|گروہ  يکسے ا يںاگلوں م

 |11:11|َوَقليٌل ِمَن الءاِخريَن 

 |11:11|سے تھوڑے  يںاور پچھلوں م

 |11:11|َموضوَنٍة  َعلٰى ُسُررٍ 

 |11:11|جڑاؤ تختوں پر ہوں گے 

ِكـٔيَن َعلَيھا ُمَتٰقبِليَن   |11:11|ُمته

 |11:11|لگائے ہوئے آمنے سامنے  يہان پر تک

 |11:11|َيطوُف َعلَيِھم ِولٰدٌن ُمَخلهدوَن 

 |11:11|رہنے والے لڑکے  يشہگے ہم يںپھر يےان کے گرد ل

 |11:12|ِمن َمعيٍن  بِأَكواٍب َوأَباريَق َوَكأسٍ 

 |11:12|شراب  یکوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہت



عوَن َعنھا َوال ُينِزفوَن   |11:12|ال ُيَصده

 |11:12|فرق آئے  يںدرد سر ہو اور نہ ہوش م يںکہ اس سے نہ انہ

 |11:12|َوٰفِكَھٍة ِمّما َيَتَخيهروَن 

 |11:12| يںجو پسند کر يوےاور م

 |11:11|َولَحِم َطيٍر ِمّما َيشَتھوَن 

 |11:11| يںاور پرندوں کا گوشت جو چاہ

 |11:11|َوحوٌر عيٌن 

 |11:11| يںحور ياںآنکھ وال یاور بڑ

 |11:11|َكأَمٰثِل اللُّؤلُِؤ الَمكنوِن 

 |11:11| یچھپے رکھے ہوئے موت يسےج

 |11:11|َجزاًء بِما كانوا َيعَملوَن 

 |11:11|صلہ ان کے اعمال کا 

 |11:11|ال َيسَمعوَن فيھا لَغًوا َوال َتأثيًما 

 |11:11| یبا ت نہ گنہگار يکارب یگے نہ کوئ يںنہ سن يںاس م

 |11:11|إاِّل قياًل َسٰلًما َسٰلًما 



 |11:11|کہنا ہوگا سالم سالم  يہہاں 

 |11:11|َوأَصٰحُب الَيميِن ما أَصٰحُب الَيميِن 

 |11:11|طرف والے  یدہن يسےطرف والے ک یاور دہن

 |11:12|فى ِسدٍر َمخضوٍد 

 |11:12| يںم يريوںب یبے کانٹوں ک

 |11:12|َوَطلٍح َمنضوٍد 

 |11:12| يںکے گچھوں م يلےاور ک

 |11:12|َوِظلٍّ َممدوٍد 

 |11:12| يںکے سائے م يشہاور ہم

 |11:11|َوماٍء َمسكوٍب 

 |11:11| يںم یپان یجار يشہاور ہم

 |11:11|َكثيَرٍة َوٰفِكَھٍة 

 |11:11| يںم يووںاور بہت سے م

 |11:11|ال َمقطوَعٍة َوال َممنوَعٍة 

 |11:11| يںجو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائ



 |11:11|َوفُُرٍش َمرفوَعٍة 

 |11:11| يںاور بلند بچھونوں م

 |11:11|إِّنا أَنَشأٰنُھنه إِنشاًء 

 |11:11| يا،اٹھان اٹھا یہم نے ان عورتوں کو اچھ يشکب

 |11:11|َفَجَعلٰنُھنه أَبكاًرا 

 |11:11| يارياں،اپنے شوہر پر پ ياںکنوار يابنا يںتو انہ

 |11:11|ُعُرًبا أَتراًبا 

 |11:11| ياںعمر وال يکا ياںدالئ يارپ يںانہ

 |11:12|أِلَصٰحِب الَيميِن 

 |11:12| يے،طرف والوں کے ل یدہن

ليَن   |11:12|ُثلهٌة ِمَن األَوه

 |11:12|گروہ،  يکسے ا يںوں ماگل

 |11:12|َوُثلهٌة ِمَن الءاِخريَن 

 |11:12|گروہ  يکسے ا يںاور پچھلوں م

 |11:11|َوأَصٰحُب الشِّماِل ما أَصٰحُب الشِّماِل 



 |11:11|طرف والے  يںبائ يسےطرف والے ک يںاور بائ

 |11:11|فى َسموٍم َوَحميٍم 

 |11:11| يں،م یہوا اور کھولتے پان یجلت

 |11:11|َوِظلٍّ ِمن َيحموٍم 

 |11:11| يںچھاؤں م یک يںاور جلتے دهوئ

 |11:11|ال باِرٍد َوال َكريٍم 

 |11:11| ی،نہ عزت ک یجو نہ ٹھنڈ

ُھم كانوا َقبَل ٰذلَِك ُمتَرفيَن   |11:11|إِنه

 |11:11|تھے  يںوہ اس سے پہلے نعمتوں م يشکب

 |11:11| َوكانوا ُيِصّروَن َعلَى الِحنِث الَعظيمِ 

 |11:11|رکھتے تھے، ( ضد)ہٹ  یاور اس بڑے گناہ ک

 |11:11|َوكانوا َيقولوَن أَئِذا ِمتنا َوُكّنا ُتراًبا َوِعٰظًما أَِءّنا لََمبعوثوَن 

 |11:11|گے،  يںضرور ہم اٹھائے جائ ياتو ک يںہوجائ ياںاور ہڈ يںجب ہم مرجائ يااور کہتے تھے ک

لوَن   |11:12|أََوءاباُؤَنا األَوه

 |11:12| ی،ہمارے اگلے باپ دادا بھ يااور ک



ليَن َوالءاِخريَن   |11:12|قُل إِنه األَوه

 |11:12|سب اگلے اور پچھلے  يشکتم فرماؤ ب

 |11:12|لََمجموعوَن إِلٰى ميٰقِت َيوٍم َمعلوٍم 

 |11:12|پر  يعادم یجانے ہوئے دن ک يکگے، ا يںجائ يےضرور اکٹھے ک

ُكم  بوَن ُثمه إِنه َھا الّضالّوَن الُمَكذِّ  |11:11|أَيُّ

 |11:11|تم اے گمراہو جھٹالنے والو  يشکپھر ب

 |11:11|َلءاِكلوَن ِمن َشَجٍر ِمن َزقّوٍم 

 |11:11|سے کھاؤ گے،  يںم يڑضرور تھوہر کے پ

 |11:11|َفمالِـٔوَن ِمنَھا الُبطوَن 

 |11:11|بھرو گے،  يٹپھر اس سے پ

 |11:11|َن الَحميِم َفٰشِربوَن َعلَيِه مِ 

 |11:11|گے،  يوپ یپھر اس پر کھولتا پان

 |11:11|َفٰشِربوَن ُشرَب الھيِم 

 |11:11| يںاونٹ پئ ياسےسخت پ يسےگے ج يوپ يساپھر ا

 |11:11|ٰهذا ُنُزلُُھم َيوَم الّديِن 



 |11:11|ہے انصاف کے دن،  یمہمان یان ک يہ

قوَن   |11:11|َنحُن َخلَقٰنُكم َفلَوال ُتَصدِّ

 |11:11|سچ مانتے  يںنہ يوںتو تم ک ياک يداپ يںہم نے تمہ

 |11:12|أََفَرَءيُتم ما ُتمنوَن 

 |11:12|جو گراتے ہو  یتو وہ من يکھوتو بھال د

 |11:12|َءأَنُتم َتخلُقوَنُه أَم َنحُن الٰخلِقوَن 

 |11:12| يںہم بنانے والے ہ يابناتے ہو  یتم اس کا آدم ياک

رنا  |11:12|َبيَنُكُم الَموَت َوما َنحُن بَِمسبوقيَن  َنحُن َقده

 |11:12| يں،اور ہم اس سے ہارے نہ يامرنا ٹھہرا يںہم نے تم م

َل أَمٰثلَُكم َوُننِشَئُكم فى ما ال َتعلَموَن   |11:11|َعلٰى أَن ُنَبدِّ

 |11:11| يںحبر نہ يںتمہ یجس ک يںوہ کرد يںصورت یاور تمہار يںاور بدل د يسےکہ تم ج

 |11:11|َولََقد َعلِمُتُم النهشأََة األولٰى َفلَوال َتَذكهروَن 

 |11:11|سوچتے  يںنہ يوںاٹھان پھر ک یتم جان چکے ہو پہل يشکاور ب

 |11:11|أََفَرَءيُتم ما َتحُرثوَن 

 |11:11|تو بھال بتاؤ تو جو بوتے ہو، 



ِرعوَن   |11:11|َءأَنُتم َتزَرعوَنُه أَم َنحُن الّزٰ

 |11:11| يںہم بنانے والے ہ يابناتے ہو  يتیکھ یاس ک تم ياک

ھوَن   |11:11|لَو َنشاُء لََجَعلٰنُه ُحٰطًما َفَظلُتم َتَفكه

 |11:11|بناتے رہ جاؤ  يںپھر تم بات يںکرد( پامال)تو اسے روندن  يںہم چاہ

 |11:11|إِّنا لَُمغَرموَن 

 |11:11| یپڑ یکہ ہم پر چٹ

 |11:11|َبل َنحُن َمحروموَن 

 |11:11|رہے،  يببلکہ ہم بے نص

 |11:12|أََفَرَءيُتُم الماَء الهذى َتشَربوَن 

 |11:12|ہو،  يتےجو پ یتو بھال بتاؤ تو وہ پان

 |11:12|َءأَنُتم أَنَزلُتموہُ ِمَن الُمزِن أَم َنحُن الُمنِزلوَن 

 |11:12|اتارنے والے  يںہم ہ ياتم نے اسے بادل سے اتارا  ياک

 |11:12|َجَعلٰنُه أُجاًجا َفلَوال َتشُكروَن  لَو َنشاءُ 

 |11:12|شکر کرتے  يںنہ يوںپھر ک يںکرد یتو اسے کھار يںہم چاہ

 |11:11|أََفَرَءيُتُم الّناَر الهتى توروَن 



 |11:11|تو بھال بتاؤں تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو 

 |11:11|َءأَنُتم أَنَشأُتم َشَجَرَتھا أَم َنحُن الُمنِشـٔوَن 

 |11:11|کرنے والے،  يداپ يںہم ہ يا ياک يداپ يڑتم نے اس کا پ ياک

 |11:11|َنحُن َجَعلٰنھا َتذِكَرًة َوَمٰتًعا لِلُمقويَن 

 |11:11|مسافروں کا فائدہ  يںاور جنگل م يابنا يادگارہم نے اسے جہنم کا 

 |11:11|َفَسبِّح بِاسِم َربَِّك الَعظيِم 

 |11:11| ی،اپنے عظمت والے رب کے نام کبولو  یتو اے محبوب تم پاک

 |11:11|۞ َفال أُقِسُم بَِمٰوقِِع النُّجوِم 

 |11:11| يںجہاں تارے ڈوبتے ہ یتو مجھے قسم ہے ان جگہوں ک

ُه لََقَسٌم لَو َتعلَموَن َعظيٌم   |11:11|َوإِنه

 |11:11|قسم ہے،  یبڑ يہاور تم سمجھو تو 

ُه لَقُرءاٌن َكريٌم   |11:11|إِنه

 |11:11|عزت واال قرآن ہے  يہ يشکب

 |11:12|فى ِكٰتٍب َمكنوٍن 

 |11:12| يںمحفوظ نوشتہ م



ُه إاِله الُمَطھهروَن   |11:12|ال َيَمسُّ

 |11:12|مگر باوضو  يںاسے نہ چھوئ

 |11:22|َتنزيٌل ِمن َربِّ الٰعلَميَن 

 |11:22|اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا، 

 |11:21|أَنُتم ُمدِهنوَن أََفبِٰھَذا الَحديِث 

 |11:21|کرتے ہو  یتم سست يںاس بات م ياتو ک

بوَن  ُكم ُتَكذِّ  |11:21|َوَتجَعلوَن ِرزَقُكم أَنه

 |11:21|رکھتے ہو کہ جھٹالتے ہو  يہاور اپنا حصہ 

 |11:21|َفلَوال إِذا َبلََغِت الُحلقوَم 

 |11:21|نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے  يوںپھر ک

 |11:21|حيَنئٍِذ َتنُظروَن َوأَنُتم 

 |11:21|رہے ہو  يکھاور تم اس وقت د

 |11:21|َوَنحُن أَقَرُب إِلَيِه ِمنُكم َوٰلِكن ال ُتبِصروَن 

 |11:21| يںنگاہ ن يںتم سے مگر تمہ يںپاس ہ يادہاور ہم اس کے ز

 |11:21|َفلَوال إِن ُكنُتم َغيَر َمدينيَن 



 |11:21| يںا نہبدلہ ملن يںنہ ہوا اگر تمہ يوںتو ک

 |11:21|َترِجعوَنھا إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن 

 |11:21|کہ اسے لوٹا التے اگر تم سچے ہو 

بيَن   |11:22|َفأَّما إِن كاَن ِمَن الُمَقره

 |11:22|پھر وہ مرنے واال اگر مقربوں سے ہے 

ُت َنعيٍم   |11:22|َفَروٌح َوَريحاٌن َوَجنه

 |11:22|کے باغ  ينتو راحت ہے اور پھول اور چ

 |11:22|َوأَّما إِن كاَن ِمن أَصٰحِب الَيميِن 

 |11:22|طرف والوں سے ہو  یاور اگر دہن

 |11:21|َفَسٰلٌم لََك ِمن أَصٰحِب الَيميِن 

 |11:21|طرف والوں سے  یتو اے محبوب تم پر سالم دہن

بيَن الّضالّيَن   |11:21|َوأَّما إِن كاَن ِمَن الُمَكذِّ

 |11:21|سے ہو  يںجھٹالنے والے گمراہوں ماور اگر 

 |11:21|َفُنُزٌل ِمن َحميٍم 

 |11:21| ی،کھولتا پان یمہمان یتو اس ک



 |11:21|َوَتصلَِيُة َجحيٍم 

 |11:21|دهنسانا  يںآگ م یاور بھڑکت

 |11:21|إِنه ٰهذا لَُھَو َحقُّ الَيقيِن 

 |11:21|بات ہے،  يقينی یدرجہ ک یٰ اعل يشکب يہ

 |11:21|ح بِاسِم َربَِّك الَعظيِم َفَسبِّ 

 |11:21|بولو  یپاک یتو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام ک

ٰمٰوِت َواألَرِض ۖ َوُهَو الَعزيُز الَحكيُم  ِ ما فِى السه َح ّلِِله حيِم َسبه حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1|عزت و حکمت واال ہے،  یہے اور وہ ںيم ينبولتا ہے جو کچھ آسمان اور زم یپاک یَّللا ک

ٰمٰوِت َواألَرِض ۖ ُيحء  |11:1|َوُيميُت ۖ َوُهَو َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر  ۦلَُه ُملُك السه

 |11:1|سلطنت، ِجالتا ہے اور مارتا اور وہ سب کچھ کرسکتا ہے،  یک ينہے آسمانوں اور زم يےکے ل یاس

 
ٰ
ُل َوالءاِخُر َوالّظ  |11:1|ِھُر َوالباِطُن ۖ َوُهَو بُِكلِّ َشءٍء َعليٌم ُهَو األَوه

 |11:1|سب کچھ جانتا ہے،  یباطن اور وہ یظاہر وہ یآخر وہ یاول وہ یوہ

ِة أَّياٍم ُثمه اسَتوٰى َعلَى الَعرِش ۚ َيعلَُم ما َيلُِج فِى األَرِض َوما  ٰمٰوِت َواألَرَض فى ِسته ماِء َوما َيخُرُج ُهَو الهذى َخلََق السه ِمنھا َوما َينِزُل ِمَن السه

ُ بِما َتعَملوَن َبصيٌر  :11|َيعُرُج فيھا ۖ َوُهَو َمَعُكم أَيَن ما ُكنُتم ۚ َوَّللاه 4 | 

شان کے الئق ہے، جانتا ہے  یکہ اس ک يساج ياپھر عرش پر استوا فرما يےک يداپ يںچھ دن م ينہے جس نے آسمان اور زم یوہ

چڑهتا ہے اور وہ  يںا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس مکے اندر جا ت ينجو زم

 |11:1|رہا ہے  يکھکام د ہارےہو، اور َّللا تم يںتمہارے ساتھ ہے تم کہ



ِ ُترَجُع األُموُر  ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ َوإِلَى َّللاه  |11:1|لَُه ُملُك السه

 |11:1|رجوع،  یطرف، سب کاموں ک یک یسلطنت، اور َّللا ہ یک ينہے آسمانوں اور زم یک یاس

دوِر   |11:1|يولُِج الهيَل فِى النهھاِر َويولُِج النهھاَر فِى الهيِل ۚ َوُهَو َعليٌم بِذاِت الصُّ

 |11:1|بات جانتا ہے  یالتا ہے اور وہ دلوں ک يںالتا ہے اور دن کو رات کے حصے م يںرات کو دن کے حصے م

ِ َوَرسولِِه َوأَنفِقوا ِمّما َجَعلَُكم ُمسَتخلَفيَن فيِه ۖ َفالهذيَن ءاَمنوا ِمنُكم َوأَنَفقوا لَھُم أَجٌر َكبيرٌ ءاِمن  |11:1| وا بِاّلِله

 يمانا يںتو جو تم م ياک يناَوروں کا جانش يںتمہ يںکچھ وہ خرچ کرو جس م يںراہ م یالؤ اور اس ک يمانَّللا اور اس کے رسول پر ا

 |11:1|بڑا ثواب ہے،  يےان کے ل ياخرچ ک يںراہ م یالئے اور اس ک

ُكم َوَقد أََخَذ ميٰثَقُكم إِن ُكنُتم ُمؤِمنيَن  سوُل َيدعوُكم لُِتؤِمنوا بَِربِّ ِ ۙ َوالره  |11:2|َوما لَُكم ال ُتؤِمنوَن بِاّلِله

وہ تم سے  يشکالؤ اور ب يمانکہ اپنے ر ب پر ا يںبالرہے ہ يںرسول تمہ يہنہ الؤ، حاالنکہ  يمانہے کہ َّللا پر ا ياک يںاور تمہ

 |11:2|ہو،  يقين يںپہلے سے عہد لے چکا ہے اگر تمہ

َ بُِكم لَرَ  لُٰمِت إِلَى الّنوِر ۚ َوإِنه َّللاه ٰنٍت لُِيخِرَجُكم ِمَن الظُّ ُل َعلٰى َعبِدِہ ءاٰيٍت َبيِّ  |11:2|ءوٌف َرحيٌم ُهَو الهذى ُيَنزِّ

ا ّلِل تم پر ضرور  يشکطرف لے جائے اور ب یسے اجالے ک يريوںانده يںاتارتا ہے تاکہ تمہ يتيںاپنے بندہ پر روشن آ ہے کہ یوہ

 |11:2|مہربان رحم واال، 

ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ ال َيسَتوى ِمنُكم َمن أَنَفَق ِمن َقبِل  ِ ميٰرُث السه ِ َوّلِِله لَفتِح َوٰقَتَل ۚ أُوٰلئَِك أَعَظُم َدَرَجًة ِمَن الهذيَن اَوما لَُكم أاَّل ُتنفِقوا فى َسبيِل َّللاه

ُ بِما َتعَملوَن َخبيٌر  ُ الُحسنٰى ۚ َوَّللاه  |11:12|أَنَفقوا ِمن َبعُد َوٰقَتلوا ۚ َوُكاّلً َوَعَد َّللاه

وہ  يںبرابر نہ يںہے تم م یہ سب کا وارث َّللا يںم ينخرچ نہ کرو حاالنکہ آسمانوں اور زم يںراہ م یہے کہ َّللا ک ياک يںاور تمہ

اور ان  يا،جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد ک يںان سے بڑے ہ يںوہ مرتبہ م ياجنہوں نے فتِح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد ک

 |11:12|خبر ہے،  یفرماچکا اور َّللا کو تمہارے کاموں ک سب سے َّللا جنت کا وعدہ

َ َقرًضا حَ   |11:11|َسًنا َفُيٰضِعَفُه لَُه َولَُه أَجٌر َكريٌم َمن َذا الهذى ُيقِرُض َّللاه



 |11:11|دونے کرے اور َّللا کو عزت کا ثواب دے،  يےکون ہے جو َّللا کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے ل

ٌت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا ۚ ٰذلَِك ُهَو الَفوُز َيوَم َتَرى الُمؤِمنيَن َوالُمؤِمٰنِت َيسعٰى نوُرُهم َبيَن أَيديِھم َوبِأَيٰمنِِھم ُبشرٰىُكُم الَيوَم  َجّنٰ

 |11:11|الَعظيُم 

گے کہ ان کا نور ہے ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑتا ہے ان  يکھوعورتوں کو د یوال يمانوالے مردوں اور ا يمانجس دن تم ا

رہو،  يشہہم يںتم ان م يںبہ يںنہر يچےجن کے ن يںہ يںات وہ جنتب یک یخوش يادہسب سے ز یجارہا ہے کہ آج تمہار ياسے فرما

 |11:11|ہے،  يابیکام یبڑ يہی

ُنُه نوًرا َفُضِرَب َبيَنُھم بِسوٍر لَُه باٌب باطِ َيوَم َيقوُل الُمٰنفِقوَن َوالُمٰنفِٰقُت لِلهذيَن ءاَمُنوا انُظرونا َنقَتبِس ِمن نوِرُكم قيَل ارِجعوا َوراَءُكم َفالَتِمسوا 

حَمُة َوٰظِھُرہُ ِمن قَِبلِِه الَعذاُب   |11:11|فيِه الره

کہا  يں،کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ ل يکھونگاہ د يک يںگے کہ ہم يںمسلمانوں سے کہ يںجس دن منافق مرد اور منافق عورت

 يںجس م یجائے گ یکرد یکھڑ يوارد يکا يانان کے درم یگے، جبھ يںوہاں نور ڈهونڈو وہ لوٹ( 1۵)ُلوٹو  يچھےجائے گا اپنے پ

 |11:11|طرف عذاب،  یرحمت اور اس کے باہر ک طرف یدروازہ ہے اس کے اندر ک يکا

تُكُم األَمانِ  ُكم َفَتنُتم أَنفَُسُكم َوَتَربهصُتم َوارَتبُتم َوَغره ِ الَغروُر ىُّ َحّتٰى جاَء أَمُر ُينادوَنُھم أَلَم َنُكن َمَعُكم ۖ قالوا َبلٰى َوٰلِكنه ُكم بِاّلِله ِ َوَغره َّللاه

|11:11| 

اور  يںڈال يںفتنہ م يںجان یمگر تم نے تو اپن يںنہ يوںگے ک يںہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہ ياگے ک يںمنافق مسلمانوں کو پکار

َّللا کے  يںاور تمہ ياگتک کہ َّللا کا حکم آ يہاں ياد يبفر يںطمع نے تمھ یتکتے اور شک رکھتے اور جھوٹ یبرائ یمسلمانوں ک

 |11:11|رکھا  مغرور نے يبیحکم پر اس بڑے فر

 |11:11|َفالَيوَم ال ُيؤَخُذ ِمنُكم فِدَيٌة َوال ِمَن الهذيَن َكَفروا ۚ َمأوٰىُكُم الّناُر ۖ ِهَى َمولٰىُكم ۖ َوبِئَس الَمصيُر 

برا انجام،  یہ ياہے، اور ک يقرف یٹھکانا آگ ہے، وہ تمہارجائے اور نہ کھلے کافروں سے، تمہارا  يال يہفد یتو آج نہ تم سے کوئ

|11:11| 

ِ َوما َنَزَل ِمَن الَحقِّ َوال َيكونوا َكالهذيَن أوُتوا الِكٰتَب ِمن َقبُل َفطاَل َعلَيِھُم األََمُد َفَقَست  ۞ أَلَم َيأِن لِلهذيَن ءاَمنوا أَن َتخَشَع قُلوُبُھم لِِذكِر َّللاه

 |11:11|َكثيٌر ِمنُھم ٰفِسقوَن قُلوُبُھم ۖ وَ 

نہ ہوں  يسےجو اترا اور ان ج يےاور اس حق کے ل ياد یَّللا ک يںکہ ان کے دل جھک جائ ياوہ وقت نہ آ یوالوں کو ابھ يمانا ياک

 |11:11| يںبہت فاسق ہ يںتو ان کے دل سخت ہوگئے اور ان م یپھر ان پر مدت دراز ہوئ یگئ یجن کو پہلے کتاب د



ّنا لَُكُم الءاٰيِت لََعلهُكم َتعقِلوَن اعلَموا  َ ُيحِى األَرَض َبعَد َموتِھا ۚ َقد َبيه  |11:11|أَنه َّللاه

سمجھ ہو،  يںکہ تمہ يںفرماد يانب ياںنشان يےہم نے تمہارے ل يشکب يچھےکو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پ ينجان لو کہ َّللا زم

|11:11| 

دِّ  قيَن َوالُمصه دِّ َ َقرًضا َحَسًنا ُيٰضَعُف لَھُم َولَھُم أَجٌر َكريٌم إِنه الُمصه  |11:12|ٰقِت َوأَقَرُضوا َّللاه

اور ان کے  يںان کے دونے ہ يااور وہ جنہوں نے َّللا کو اچھا قرض د يںعورت یوال ينےوالے مرد اور صدقہ د ينےصدقہ د يشکب

 |11:12|عزت کا ثواب ہے  يےل

ِ َورُ  بوا بِ َوالهذيَن ءاَمنوا بِاّلِله
ِھم لَُھم أَجُرُهم َونوُرُهم ۖ َوالهذيَن َكَفروا َوَكذه َھداُء ِعنَد َربِّ ّديقوَن ۖ َوالشُّ ـٔاٰيتِنا أُوٰلئَِك أَصٰحُب الَجحيِم ُسلِِه أُوٰلئَِك ُهُم الصِّ

|11:12| 

 يےان کے ل يہاں،اپنے رب کے  کامل سچے، اور اَوروں پر گواہ يںہ یوہ يںالئ يماناور وہ جو َّللا اور اس کے سب رسولوں پر ا

 |11:12| يں،ہ یوہ دوزخ يںجھٹالئ يتيںآ یاور ہمار ياان کا ثواب اور ان کا نور ہے اور جنہوں نے کفر ک

نيا لَِعٌب َولَھٌو َوزيَنٌة َوَتفاُخٌر َبيَنُكم َوَتكاُثٌر فِى األَمٰوِل َواألَوٰلِد ۖ َكَمثَ  َما الَحيٰوةُ الدُّ ا  ِل َغيثٍ اعلَموا أَنه أَعَجَب الُكفّاَر َنباُتُه ُثمه َيھيُج َفَترٰىُه ُمصَفّرً

نيا إاِّل َمتٰ  ِ َوِرضٰوٌن ۚ َوَما الَحيٰوةُ الدُّ  |11:12|ُع الُغروِر ُثمه َيكوُن ُحٰطًما ۖ َوفِى الءاِخَرِة َعذاٌب َشديٌد َوَمغفَِرةٌ ِمَن َّللاه

دوسرے  يکا يںمارنا اور مال اور اوالد م یبڑائ يںکود اور آرائش اور تمہارا آپس م يلمگر کھ يںتو نہ یزندگ یک ياجان لو کہ دن

( ہوا ياپامال ک)پھر روندن  يکھےپھر سوکھا کہ تو اسے زرد د ياکسانوں کو بھا ياسبزہطرح جس کا اُگا یک ينھچاہنا اس م يادتیپر ز

مگر دهوکے کا مال  يںتو نہ يناکا ج يارضا اور دن یاس ک طرف سے بخشش اور یں سخت عذاب ہے اور َّللا کياور آخرت م ياہوگ

|11:12| 

ِ َوُرسُ  ت لِلهذيَن ءاَمنوا بِاّلِله ماِء َواألَرِض أُِعده ٍة َعرُضھا َكَعرِض السه ُكم َوَجنه ُ سابِقوا إِلٰى َمغفَِرٍة ِمن َربِّ ِ ُيؤتيِه َمن َيشاُء ۚ َوَّللاه لِِه ۚ ٰذلَِك َفضُل َّللاه

 |11:11|الَعظيِم  ُذو الَفضلِ 

ہے ان کے  یہوئ يارت يالؤکا پھ ينآسمان اور زم يسےج یچوڑائ یطرف جس ک یبخشش اور اس جنت ک یبڑه کر چلو اپنے رب ک

 |11:11|َّللا کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور َّللا بڑا فضل واال ہے،  يہالئے،  يمانجو َّللا اور اس کے سب رسولوں پر ا يےل

ِ َيسيٌر ما أَصاَب ِمن   |11:11|ُمصيَبٍة فِى األَرِض َوال فى أَنفُِسُكم إاِّل فى ِكٰتٍب ِمن َقبِل أَن َنبَرأَها ۚ إِنه ٰذلَِك َعلَى َّللاه



 يںکر يداہے قبل اس کے کہ ہم اسے پ يںکتاب م يکمگر وہ ا يںجانوں م یاور نہ تمہار يںم ينزم يبتمص یکوئ یپہنچت يںنہ

 |11:11|َّللا کو آسان ہے،  يہ يشکب

ُ ال ُيِحبُّ ُكله ُمختاٍل َفخوٍر   |11:11|لَِكيال َتأَسوا َعلٰى ما فاَتُكم َوال َتفَرحوا بِما ءاتٰىُكم ۗ َوَّللاه

 يخیش)اترونا  یکوئ يںاور َّللا کو نہ ياکہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو د يےاس ل

 |11:11|مارنے واال،  یبڑائ( ے واالبگھارن

َ ُهَو الَغنِىُّ الَحميُد   |11:11|الهذيَن َيبَخلوَن َوَيأُمروَن الّناَس بِالُبخِل ۗ َوَمن َيَتَوله َفإِنه َّللاه

سراہا،  يوںہے سب خوب يازبے ن یَّللا ہ يشکتو ب يرےاور جو منہ پھ يںاور اوروں سے بخل کو کہ يںوہ جو آپ بخل کر

|11:11| 

ٰنِت َوأَنَزلنا َمَعُھُم الِكٰتَب َوالميزاَن لَِيقوَم الّناُس بِالقِسِط ۖ َوأَنَزلَنا الَحدي ُ َمن لََقد أَرَسلنا ُرُسلَنا بِالَبيِّ َد فيِه َبأٌس َشديٌد َوَمٰنفُِع لِلّناِس َولَِيعلََم َّللاه

َ َقِوىٌّ َعزيزٌ  :11| َينُصُرہُ َوُرُسلَُه بِالَغيِب ۚ إِنه َّللاه 2 5 | 

کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں  یترازو اتار یاور ان کے ساتھ کتاب اور عدل ک يجاکے ساتھ بھ يلوںہم نے اپنے رسولوں کو دل يشکب

 یاس ک يکھےاس کو جو بے د يکھےکہ َّللا د يےاور لوگوں کے فائدے اور اس ل( نقصان)سخت آنچ  يںاور ہم نے لوہا اتارا اس م

 |11:11|َّللا قورت واال غالب ہے  يشکہے، ب مدد کرتا یاور اس کے رسولوں ک

َة َوالِكٰتَب ۖ َفِمنُھم ُمھَتٍد ۖ َوَكثيٌر ِمنُھم  ُبوه تِِھَما النُّ يه  |11:11|ٰفِسقوَن َولََقد أَرَسلنا نوًحا َوإِبٰرهيَم َوَجَعلنا فى ُذرِّ

 يںاور ان م ياراہ پر آ یکوئ يںتو ان م ینبوت اور کتاب رکھ يںاوالد م یاور ان ک يجاکو بھ يمہم نے نوح اور ابراہ يشکاور ب

 |11:11| يں،فاسق ہ يرےبہت

ًة ابَتدَ ُثمه َقفهينا َعلٰى ءاٰثِرِهم بُِرُسلِنا َوَقفهينا بِعيَسى ابِن َمرَيَم َوءاَتيٰنُه اإلِنجيَل َوَجَعلنا فى قُلوِب الهذيَن  َبعوہُ َرأَفًة َوَرحَمًة َوَرهبانِيه عوها ما اته

ِ َفما َرَعوها َحقه ِرعاَيتِھا ۖ َفـٔاَتيَنا الهذيَن ءاَمنوا ِمنُھم أَجَرهُ   |11:11|م ۖ َوَكثيٌر ِمنُھم ٰفِسقوَن َكَتبٰنھا َعلَيِھم إاِله ابتِغاَء ِرضٰوِن َّللاه

عطا  يلاور اسے انج يجاو بھک يمبن مر يسیٰ ع يچھےاور ان کے پ يجےراہ پر اپنے اور رسول بھ یاس يچھےپھر ہم نے ان کے پ

 یطرف سے نکال یاپن يںم ينبات انہوں نے د يہاور راہب بننا تو  یاور رحمت رکھ ینرم يںکے دل م يروںاور اس کے پ یفرمائ

اس کے نباہنے کا حق  يساپھر اسے نہ نباہا ج یک يدارضا چاہنے کو پ یانہوں نے ا ّلِل ک بدعت يہہاں  یتھ یہم نے ان پر مقرر نہ ک

 |11:11| يں،فاسق ہ يرےسے بہت يںاور ان م يا،والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا ک يمانتھا تو ان کے ا



َ َوءاِمنوا بَِرسولِِه ُيؤتُِكم ِكفلَيِن ِمن َرحَمتِِه َوَيجَعل لَُكم نوًرا َتمشو قُوا َّللاه َھا الهذيَن ءاَمُنوا اته ُ َغفٰيأَيُّ  |11:12|وٌر َرحيٌم َن بِِه َوَيغفِر لَُكم ۚ َوَّللاه

 يےعطا فرمائے گا اور تمہارے ل يںرحمت کے دو حصے تمہ یالؤ وہ اپن يمانَّللا سے ڈرو اور اس کے رسول پر ا! والو يماناے ا

 |11:12|بخش دے گا، اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  يںچلو اور تمہ يںنور کردے گا جس م

ُ ُذو الَفضِل الَعظيِم لَِئاّل َيعلََم أَهُل الِكٰتِب أاَّل  ِ ُيؤتيِه َمن َيشاُء ۚ َوَّللاه ِ ۙ َوأَنه الَفضَل بَِيِد َّللاه  |11:12|َيقِدروَن َعلٰى َشءٍء ِمن َفضِل َّللاه

ہے جسے  يتاکہ فضل َّللا کے ہاتھ ہے د يہاور  يںکہ َّللا کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہ يںکہ کتاب والے کافر جان جائ يےاس ل يہ

 |11:12|اور َّللا بڑے فضل واال ہے،  چاہے،

ُ يَ  ِ َوَّللاه ُ َقوَل الهتى ُتٰجِدلَُك فى َزوِجھا َوَتشَتكى إِلَى َّللاه حيِم َقد َسِمَع َّللاه حٰمِن الره ِ الره َ َسميٌع َبصيٌر بِسِم َّللاه  |12:1|سَمُع َتحاُوَرُكما ۚ إِنه َّللاه

ہے، اور َّللا تم  یکرت يتہے اور َّللا سے شکا یبحث کرت يںشوہر کے معاملہ م بات جو تم سے اپنے یاس ک یَّللا نے سن يشکب

 |12:1|ہے،  يکھتاَّللا سنتا د يشکگفتگو سن رہا ہے، ب یدونوں ک

ُھم لَيَ  ـٔى َولَدَنُھم ۚ َوإِنه ٰھُتُھم إاِله الّٰ ٰھتِِھم ۖ إِن أُمه َ لََعفُوٌّ َغفوٌر قالهذيَن ُيٰظِھروَن ِمنُكم ِمن نِسائِِھم ما ُهنه أُمه ولوَن ُمنَكًرا ِمَن الَقوِل َوزوًرا ۚ َوإِنه َّللاه

|12:1| 

 يںہ يداجن سے وہ پ يںہ یتو وہ يںمائ یان ک يںنہ يںمائ یوہ ان ک يںہ يٹھتےجگہ کہہ ب یماں ک یکو اپن يبيوںب یاپن يںوہ جو تم م

 |12:1|َّللا ضرور معاف کرنے واال اور بخشنے واال ہے،  يشکاور ب يںجھوٹ بات کہتے ہ یاور نر یبر يشکاور وہ ب

ُ بِما َتعَملوَن َخبيٌر َوالهذيَن ُيٰظِھروَن ِمن نِسائِِھم ُثمه َيعودوَن لِما قالوا َفَتحريُر َرَقَبٍة ِمن َقبِل أَن َيَتماّسا ۚ ٰذلُِكم توَعظوَن بِ   |12:1|ِه ۚ َوَّللاه

 يکبات کہہ چکے تو ان پر الزم ہے ا یبر یجس پر اتن يںکرنا چاہ یپھر وہ يںجگہ کہ یکماں  یکو اپن يبيوںب یاور وہ جو اپن

ہے، اور َّللا تمہارے کاموں سے  یجات یک يںتمہ يحتہے جو نص يہ يںدوسرے کو ہاتھ لگائ يکبردہ آزاد کرنا قبل اس کے کہ ا

 |12:1|خبردار ہے، 

ِ َوَرسولِِه ۚ َوتِلَك حُ َفَمن لَم َيِجد َفِصياُم َشھَريِن ُمَتتابَِعيِن  ِ ۗ ِمن َقبِل أَن َيَتماّسا ۖ َفَمن لَم َيسَتِطع َفإِطعاُم ِسّتيَن ِمسكيًنا ۚ ٰذلَِك لُِتؤِمنوا بِاّلِله دوُد َّللاه

 |12:1|َولِلٰكفِريَن َعذاٌب أَليٌم 



نہ  یپھر جس سے روزے بھ يںئدوسرے کو ہاتھ لگا يککے روزے قبل اس کے کہ ا ينےپھر جسے بردہ نہ ملے تو لگاتار دو مہ

اور کافروں  يںہ يںحد یَّللا ک يہرکھو اور  يمانکہ تم َّللا اور اس کے رسول پر ا يےاس ل يہبھرنا  يٹکا پ ينوںتو ساٹھ مسک يںہوسک

:12|دردناک عذاب ہے،  يےکے ل 4 | 

َ َوَرسولَُه ُكبِتوا َكما ُكبَِت الهذيَن ِمن قَ  ٰنٍت ۚ َولِلٰكفِريَن َعذاٌب ُمھيٌن إِنه الهذيَن ُيحاّدوَن َّللاه  |12:1|بلِِھم ۚ َوَقد أَنَزلنا ءاٰيٍت َبيِّ

ہم نے  يشکاور ب یگئ یان سے اگلوں کو ذلت د يسےگئے ج يےک يلذل یَّللا اور اس کے رسول ک يںوہ جو مخالفت کرتے ہ يشکب

 |12:1|کا عذاب ہے،  یخوار يےاور کافروں کے ل يںاتار يتيںروشن آ

ُ َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َشھيٌد َيوَم  ُ َوَنسوہُ ۚ َوَّللاه ُئُھم بِما َعِملوا ۚ أَحصٰىُه َّللاه ُ َجميًعا َفُيَنبِّ  |12:1|َيبَعُثُھُم َّللاه

َّللا  يزگن رکھا ہے اور وہ بھول گئے اور ہر چ يںان کے کو تک جتادے گا َّللا نے انہ يںجس دن َّللا ان سب کو اٹھائے گا پھر انہ

 |12:1|کے سامنے ہے، 

ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ۖ ما َيكوُن ِمن َنجوٰى َثٰلَثٍة إاِّل ُهَو رابُِعُھم َوال َ َيعلَُم ما فِى السه  َخمَسٍة إاِّل ُهَو ساِدُسھُم َوال أَدنٰى ِمن ٰذلَِك َوال أَلَم َتَر أَنه َّللاه

َ بُِكلِّ َشءٍء َعليٌم أَكَثَر إاِّل ُهَو َمَعُھم أَيَن ما كانوا ۖ ثُ  ُئُھم بِما َعِملوا َيوَم القِٰيَمِة ۚ إِنه َّللاه  |12:1|مه ُيَنبِّ

 یشخصوں ک ينت يںجہاں کہ يںم ينہے اور جو کچھ زم يںکہ َّللا جانتا ہے جو کچھ آسمانوں م يکھاتو نے نہ د يااے سننے والے ک

کہ وہ ان کے  يہمگر  یک يادہوہ اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زتو چھٹا  یہو تو چوتھا وہ موجود ہے اور پانچ ک یسرگوش

 |12:1|َّللا سب کچھ جانتا ہے،  يشکب يا،کے دن بتادے گا جو کچھ انہوں نے ک يامتں قيہوں پھر انہ يںساتھ ہے جہاں کہ

سوِل َوإِذا جاءوَك َحيهوَك بِما لَم ُيَحيَِّك بِِه أَلَم َتَر إِلَى الهذيَن ُنھوا َعِن النهجوٰى ُثمه َيعودوَن لِما ُنھوا َعنُه َوَيَتٰنجَ  وَن بِاإلِثِم َوالُعدٰوِن َوَمعِصَيِت الره

ُم َيصلَوَنھا ۖ َفبِئَس الَمصيُر  ُ بِما َنقوُل ۚ َحسُبُھم َجَھنه ُبَنا َّللاه ُ َوَيقولوَن فى أَنفُِسِھم لَوال ُيَعذِّ  |12:2|َّللاه

 يںاور آپس م یتھ یممانعت ہوئ یجس ک يںکرتے ہ یتھا پھر وہ ياگ يامشورت سے منع فرما یبر يںجنہ يکھانہ د يںتم نے انہ ياک

تو ان لفظوں  يںاور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہ يںکے مشورے کرتے ہ ینافرمان یگناہ اور حد سے بڑهنے اور رسول ک

کرتا  يںنہ يوںَّللا عذاب ک يںہم يںکہتے ہ يںپنے دلوں منہ کہے اور ا يںتمہارے اعزاز م ےجو لفظ َّللا ن يںمجرا کرتے ہ يںسے تمہ

 |12:2|برا انجام،  یہ ياگے، تو ک يںدهنس يںجہنم بس ہے، اس م يںہمارے اس کہنے پر انہ

سوِل َوَتٰنَجوا بِالبِرِّ  َھا الهذيَن ءاَمنوا إِذا َتٰنَجيُتم َفال َتَتٰنَجوا بِاإلِثِم َوالُعدٰوِن َوَمعِصَيِت الره َ الهذى إِلَيِه ُتحَشروَن  ٰيأَيُّ قُوا َّللاه  |12:2|َوالتهقوٰى ۖ َواته

 يکیمشورت نہ کرو اور ن یک ینافرمان یمشورت کرو تو گناہ اور حد سے بڑهنے اور رسول ک يںوالو تم جب آپس م يماناے ا

 |12:2|طرف اٹھائے جاؤ گے،  یمشورت کرو، اور َّللا سے ڈرو جس ک یک يزگاریاورپرہ



مَ  ِ َفلإِنه ِ ۚ َوَعلَى َّللاه ِهم َشيـًٔا إاِّل بِإِذِن َّللاه ِل الُمؤِمنوَن ا النهجوٰى ِمَن الشهيٰطِن لَِيحُزَن الهذيَن ءاَمنوا َولَيَس بِضارِّ  |12:12|َيَتَوكه

بگاڑ سکتا بے حکم خدا  يںوالوں کو رنج دے اور وہ اس کا کچھ نہ يمانکہ ا يےطرف سے ہے اس ل یک یہ يطانوہ مشورت تو ش

 |12:12| يےپر بھروسہ چاہ یکے، اور مسلمانوں کو َّللا ہ

ُ لَُكم ۖ َوإِذا قيَل انُشزوا فَ  حوا فِى الَمٰجلِِس َفافَسحوا َيفَسِح َّللاه َھا الهذيَن ءاَمنوا إِذا قيَل لَُكم َتَفسه ُ الهذيَن ءاَمنوا ِمنُكم َوالهذيٰيأَيُّ َن أوُتوا انُشزوا َيرَفِع َّللاه

ُ بِما َتعَملوَن َخبيٌر   |12:11|الِعلَم َدَرٰجٍت ۚ َوَّللاه

جگہ دے گا اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ  يںجگہ دو تو جگہ دو َّللا تمہ يںوالو جب تم سے کہا جائے مجلسوں م يماناے ا

خبر  ید فرمائے گا، اور َّللا کو تمہارے کاموں کدرجے بلن ياگ ياوالوں کے اور ان کے جن کو علم د يمانکھڑے ہو َّللا تمہارے ا

 |12:11|ہے، 

موا َبيَن َيَدى َنجوٰىُكم َصَدَقًة ۚ ٰذلَِك َخيٌر لَُكم َوأَطَھرُ  سوَل َفَقدِّ َھا الهذيَن ءاَمنوا إِذا ٰنَجيُتُم الره َ َغفوٌر َرحيٌم  ۚ ٰيأَيُّ  |12:11| َفإِن لَم َتِجدوا َفإِنه َّللاه

 يےتمہارے ل يہعرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو  یبات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپن یب تم رسول سے کوئوالو ج يماناے ا

 |12:11|مقدور نہ ہو تو َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  يںبہت بہتر اور بہت ستھرا ہے، پھر اگر تمہ

موا َبيَن َيَدى َنجوٰىُكم َصَدٰقٍت ۚ َفإِذ لَم َتفعَ  ُ َخبيٌر َءأَشَفقُتم أَن ُتَقدِّ َ َوَرسولَُه ۚ َوَّللاه كٰوَة َوأَطيُعوا َّللاه لٰوَة َوءاُتوا الزه ُ َعلَيُكم َفأَقيُموا الصه لوا َوتاَب َّللاه

 |12:11|بِما َتعَملوَن 

مہر سے تم پر رجوع  یاور َّللا نے اپن يا،نہ ک يہعرض سے پہلے کچھ صدقے دو پھر جب تم نے  یتم اس سے ڈرے کہ تم اپن ياک

تو نماز قائم رکھو اور زکٰوة دو اور َّللا اور اس کے رسول کے فرمانبردار رہو، اور َّللا تمہارے کاموں کو جانتا ہے،  یمائفر

|12:11| 

ُ َعلَيِھم ما ُهم ِمنُكم َوال ِمنُھم َوَيحلِفوَن َعلَى الَكِذِب َوهُ   |12:11|وَن م َيعلَم۞ أَلَم َتَر إِلَى الهذيَن َتَولهوا َقوًما َغِضَب َّللاه

 یسے وہ دانستہ جھوٹ يںسے نہ ان م يںکے دوست ہوئے جن پر َّللا کا غضب ہے وہ نہ تم م يسوںجو ا يکھانہ د يںتم نے انہ ياک

 |12:11| يںقسم کھاتے ہ

ُھم ساَء ما كانوا َيعَملوَن  ُ لَھُم َعذاًبا َشديًدا ۖ إِنه  |12:11|أََعده َّللاه

 |12:11| يں،برے کام کرتے ہ یوہ بہت ہ يشککر رکھا ہے، ب يارسخت عذاب ت يےَّللا نے ان کے ل



ِ َفلَُھم َعذاٌب ُمھيٌن  ًة َفَصّدوا َعن َسبيِل َّللاه َخذوا أَيٰمَنُھم ُجنه  |12:11|اته

 |12:11|کا عذاب ہے  یخوار يےراہ سے روکا تو ان کے ل یہے تو َّللا ک ياقسموں کو ڈهال بنال یانہوں نے اپن

ِ َشيـًٔا ۚ أُوٰلئَِك أَصٰحُب الّناِر ۖ ُهم فيھا ٰخلِدوَن لَن ُتغنَِى   |12:11|َعنُھم أَمٰولُُھم َوال أَوٰلُدُهم ِمَن َّللاه

 |12:11|رہنا،  يشہہم يںاس م يںانہ يں،ہ یگے وہ دوزخ يںکچھ کام نہ د يںاوالد َّللا کے سامنے انہ یان کے مال اور ان ک

ُ َجميًعا  ُھم ُهُم الٰكِذبوَن َيوَم َيبَعُثُھُم َّللاه ُھم َعلٰى َشءٍء ۚ أاَل إِنه  |12:12|َفَيحلِفوَن لَُه َكما َيحلِفوَن لَُكم ۖ َوَيحَسبوَن أَنه

 يہاور وہ  يںتمہارے سامنے کھارہے ہ يسیگے ج يںکھائ يںقسم یہ يسےا یجس دن َّللا ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھ

 |12:12| يںجھوٹے ہ یوہ يشکنتے ہو بس ياکہ انہوں نے کچھ ک يںسمجھتے ہ

يٰطِن ۚ أاَل إِنه ِحزَب الشهيٰطِن ُهُم الخٰ  ِ ۚ أُوٰلئَِك ِحزُب الشه يٰطُن َفأَنسٰىُھم ِذكَر َّللاه  |12:12|ِسروَن اسَتحَوَذ َعلَيِھُم الشه

ہے  يںکا گروہ ہار م یہ يطانش يشکسنتا ہے ب يں،کے گروہ ہ يطانوہ ش ی،بھال د ياد یَّللا ک يںتو انہ ياغالب آگ يطانان پر ش

|12:12| 

َ َوَرسولَُه أُوٰلئَِك فِى األََذلّيَن   |12:12|إِنه الهذيَن ُيحاّدوَن َّللاه

 |12:12| يں،ہ يںم يلوںذل يادہوہ سب سے ز يںمخالفت کرتے ہ یوہ جو َّللا اور اس کے رسول ک يشکب

ُ أَلَغلَِبنه أَن۠ا  َ َقِوىٌّ َعزيٌز َكَتَب َّللاه  |12:11|َوُرُسلى ۚ إِنه َّللاه

 |12:11|َّللا قوت واال عزت واال ہے،  يشکرسول ب يرےغالب آؤں گا اور م يںَّللا لکھ چکا کہ ضرور م

َ َوَرسولَُه َولَو كانوا ءاباَءُهم  ِ َوالَيوِم الءاِخِر ُيواّدوَن َمن حاده َّللاه أَو أَبناَءُهم أَو إِخٰوَنُھم أَو َعشيَرَتُھم ۚ أُوٰلئَِك َكَتَب فى ال َتِجُد َقوًما ُيؤِمنوَن بِاّلِله

 ُ ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا ۚ َرِضَى َّللاه َدُهم بِروٍح ِمنُه ۖ َوُيدِخلُُھم َجّنٰ ِ ۚ أاَل إِنه قُلوبِِھُم اإليٰمَن َوأَيه   َعنُھم َوَرضوا َعنُه ۚ أُوٰلئَِك ِحزُب َّللاه

ِ ُهُم الُمفلِحوَن   |12:11|ِحزَب َّللاه



ان سے جنہوں نے َّللا اور اس کے رسول  يںکر یَّللا اور پچھلے دن پر کہ دوست يںرکھتے ہ يقينتم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو 

اور  ياقش فرمادن يمانَّللا نے ا يںجن کے دلوں م يںہ يہکنبے والے ہوں  يا یبھائ يا يٹےب يااگرچہ وہ ان کے باپ  یسے مخالفت ک

َّللا ان  يں،رہ يشہہم يںان م يںبہ يںنہر يچےلے جائے گا جن کے ن يںباغوں م يںاور انہ یمدد ک یروح سے ان ک یطرف ک یاپن

 |12:11|ہے،  يابجماعت کام یک یجماعت ہے، سنتا ہے َّللا ہ یَّللا ک يہ یاور وہ َّللا سے راض یسے راض

حيِم  حٰمِن الره ِ الره ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ۖ َوُهَو الَعزيُز الَحكيُم بِسِم َّللاه ِ ما فِى السه َح ّلِِله  |12:1|َسبه

 |12:1|عزت و حکمت واال ہے  یاور وہ وہ يں،م ينہے اور جو کچھ زم يںبولتا ہے جو کچھ آسمانوں م یپاک یَّللا ک

ُ ُهَو الهذى أَخَرَج الهذيَن َكَفروا ِمن أَهِل الِكٰتِب ِمن ِدٰيِرهِ  ِ َفأَتٰىُھُم َّللاه ُھم مانَِعُتُھم ُحصوُنُھم ِمَن َّللاه ِل الَحشِر ۚ ما َظَننُتم أَن َيخُرجوا ۖ َوَظّنوا أَنه م أِلَوه

عَب ۚ ُيخِربوَن ُبيوَتُھم بِأَيديِھم َوأَيِدى الُمؤِمنيَن َفاعَتبِروا   |12:1|األَبٰصِر ٰيأُولِى ِمن َحيُث لَم َيحَتِسبوا ۖ َوَقَذَف فى قُلوبِِھُم الرُّ

گے اور  يںگمان نہ تھا کہ وہ نکل يںتمہ يےکو ان کے گھروں سے نکاال ان کے پہلے حشر کے ل يوںہے جس نے ان کافر کتاب یوہ

نہ تھا اور اس  یجہاں سے ان کا گمان بھ ياگے تو َّللا کا حکم ان کے پاس آ يںَّللا سے بچال يںوہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہ

اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں تو عبرت لو اے نگاہ والو،  يںکرتے ہ يرانکہ اپنے گھر و الُرعب ڈا يںدلوں منے ان کے 

|12:1| 

نيا ۖ َولَھُم فِى الءاِخَرِة َعذاُب الّناِر  َبُھم فِى الدُّ ُ َعلَيِھُم الَجالَء لََعذه  |12:1|َولَوال أَن َكَتَب َّللاه

آگ کا  يںآخرت م يےان پر عذاب فرماتا اور ان کے ل يںم یہ ياتھا تو دن يانے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ داور اگر نہ ہوتا کہ َّللا 

 |12:1|عذاب ہے، 

َ َشديُد الِعقاِب  َ َفإِنه َّللاه َ َوَرسولَُه ۖ َوَمن ُيشاقِّ َّللاه ُھم شاقُّوا َّللاه  |12:1|ٰذلَِك بِأَنه

َّللا کا  يشکرہے اور جو َّللا اور اس کے رسول سے پھٹا رہے تو ب( جدا)کہ وہ َّللا سے اور اس کے رسول سے پھٹے  يےاس ل يہ

 |12:1|عذاب سخت ہے، 

ِ َولُِيخِزَى الٰفِسقيَن   |12:1|ما َقَطعُتم ِمن ليَنٍة أَو َتَركُتموها قائَِمًة َعلٰى أُصولِھا َفبِإِذِن َّللاه

کہ فاسقوں کو رسوا کرے  يےاجازت سے تھا اور اس ل یسب َّللا ک يہ يےجڑوں پر قائم چھوڑ د یان ک ياجو درخت تم نے کاٹے 

|12:1| 



َ ُيَسلُِّط ُرُسلَُه عَ  ُ َعلٰى َرسولِِه ِمنُھم َفما أَوَجفُتم َعلَيِه ِمن َخيٍل َوال ِركاٍب َوٰلِكنه َّللاه ُ َعلٰى كُ َوما أَفاَء َّللاه لِّ َشءٍء َقديٌر لٰى َمن َيشاُء ۚ َوَّللاه

|12:1| 

َّللا نے اپنے رسول کو ان سے تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ ہاں َّللا اپنے  یدالئ يمتاور جو غن

 |12:1|ہے جسے چاہے اور َّللا سب کچھ کرسکتا ہے،  يتادے د يںرسولوں کے قابو م

ُ َعلٰى َرسولِِه ِمن أَهِل القُ  بيِل َكى ال َيكوَن دولًَة َبيَن األَغنِياِء ما أَفاَء َّللاه سوِل َولِِذى القُربٰى َوالَيٰتمٰى َوالَمٰسكيِن َوابِن السه ِمنُكم ۚ رٰى َفلِلهِه َولِلره

َ َشديُد الِعقاِب  َ ۖ إِنه َّللاه قُوا َّللاه سوُل َفُخذوہُ َوما َنھٰىُكم َعنُه َفانَتھوا ۚ َواته  |12:1|َوما ءاتٰىُكُم الره

اور  ينوںاور مسک يتيموںہے اور رشتہ داروں اور  یَّللا نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ َّللا اور رسول ک یدالئ يمتجو غن

وہ لو اور جس سے منع  يںرسول عطا فرمائ يںاور جو کچھ تمہ 211ف)کا مال نہ جائے  ياکہ تمہارے اغن يےمسافروں کے ل

 |12:1|شک َّللا کا عذاب سخت ہے يباز رہو، اور َّللا سے ڈرو ب يںفرمائ

 َ ِ َوِرضٰوًنا َوَينُصروَن َّللاه ِدقوَن لِلفَُقراِء الُمٰھِجريَن الهذيَن أُخِرجوا ِمن ِدٰيِرِهم َوأَمٰولِِھم َيبَتغوَن َفضاًل ِمَن َّللاه  |12:2| َوَرسولَُه ۚ أُوٰلئَِك ُهُم الّصٰ

رضا چاہتے اور َّللا و  یر مالوں سے نکالے گئے َّللا کا فضل اور اس کجو اپنے گھروں او يےہجرت کرنے والوں کے ل يران فق

 |12:2| يںسچے ہ یمدد کرتے وہ یرسول ک

ُءو الّداَر َواإليٰمَن ِمن َقبلِِھم ُيِحّبوَن َمن هاَجَر إِلَيِھم َوال َيِجدوَن فى ُصدوِرِهم حاَجًة ِمّما أ م َولَو كاَن بِِھم وتوا َوُيؤثِروَن َعلٰى أَنفُِسھِ َوالهذيَن َتَبوه

 |12:2|َخصاَصٌة ۚ َوَمن يوَق ُشحه َنفِسِه َفأُوٰلئَِك ُهُم الُمفلِحوَن 

طرف ہجرت کرکے گئے اور اپنے  یجو ان ک يںانہ يںدوست رکھتے ہ ياگھر بنال يںم يماناور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ا

 یمحتاج يدشد يںاگرچہ انہ يںہ يتےد يحجانوں پر ان کو ترج یگئے اور اپن يےکو جو د يزپاتے اس چ يںحاجت نہ یکوئ يںدلوں م

 |12:2| يں،ہ يابکام یتو وہ ياگ اياہو اور جو اپنے نفس کے اللچ سے بچ

َنا اغفِر لَنا َوإِلِخٰونَِنا الهذيَن َسَبقونا بِاإليٰمِن َوال َتجَعل فى قُلوبِ  نا إِنهَك َرءوٌف َرحيٌم َوالهذيَن جاءو ِمن َبعِدِهم َيقولوَن َربه نا ِغاّلً لِلهذيَن ءاَمنوا َربه

|12:12| 

الئے  يمانکو جو ہم سے پہلے ا يوںبخش دے اور ہمارے بھائ يںاے ہمارے رب ہم يںاور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہ

 |12:12|ربان رحم واال ہے، مہ يتنہا یتو ہ يشکنہ رکھ اے ہمارے رب ب ينہطرف سے ک یوالوں ک يمانا يںاور ہمارے دل م

َعُكم َوال ُنطيُع فيُكم أََحًدا أََبًدا َوإِن قوتِلُتم ۞ أَلَم َتَر إِلَى الهذيَن ناَفقوا َيقولوَن إِلِخٰونِِھُم الهذيَن َكَفروا ِمن أَهِل الِكٰتِب لَئِن أُخِرجُتم لََنخُرَجنه مَ 

ُھم لَٰكذِ  ُ َيشَھُد إِنه ُكم َوَّللاه  |12:11|بوَن لََننُصَرنه



 يںکہ اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ جائ يںسے کہتے ہ يوںکافر کتاب يوںکہ اپنے بھائ يکھاتم نے منافقوں کو نہ د ياک

گے، اور َّللا  يںمدد کر یتو ہم ضرور تمہار یہوئ یگے اور اگر تم سے لڑائ يںنہ مان یک یکس يںگے اور ہرگز تمہارے بارے م

| يںگواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہ 5 9 : 1 1 | 

 |12:11|َن لَئِن أُخِرجوا ال َيخُرجوَن َمَعُھم َولَئِن قوتِلوا ال َينُصروَنُھم َولَئِن َنَصروُهم لَُيَولُّنه األَدٰبَر ُثمه ال ُينَصرو

 یبھ یمدد ک یگے اگر ان ک يںمدد نہ کر یان ک يہتو  یہوئ یگے، اور ان سے لڑائ يںان کے ساتھ نہ نکل يہاگر وہ نکالے گئے تو 

 |12:11|گے،  يںگے، پھر مدد نہ پائ يںکر بھاگ يرپھ يٹھتو ضرور پ

ُھم َقوٌم ال َيفَقھوَن  ِ ۚ ٰذلَِك بِأَنه  |12:11|أَلَنُتم أََشدُّ َرهَبًة فى ُصدوِرِهم ِمَن َّللاه

 |12:11| يںکہ وہ ناسمجھ لوگ ہ يےاس ل يہتمہارا ڈر ہے  يادہَّللا سے ز يںان کے دلوں م يشکب

َنٍة أَو ِمن َوراِء ُجُدٍر ۚ َبأُسُھم َبيَنُھم َشديٌد ۚ َتحَسُبُھم َجميًعا َوقُ  ُھم َقوٌم ال َيعقِلوَن ال ُيٰقتِلوَنُكم َجميًعا إاِّل فى قًُرى ُمَحصه لوُبُھم َشّتٰى ۚ ٰذلَِك بِأَنه

|12:11| 

( جنگ)آنچ  یان ک يںآپس م يچھے،کے پ( شہر پناہ)ُدهّسوں  يا يںقلعہ بند شہروں م گے مگر يںتم سے نہ لڑ یسب مل کر بھ يہ

 |12:11| يںکہ وہ بے عقل لوگ ہ يےاس ل يہ يں،جتھا سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہ يکا يںسخت ہے تم انہ

 |12:11|أَليٌم َكَمَثِل الهذيَن ِمن َقبلِِھم َقريًبا ۖ ذاقوا َوباَل أَمِرِهم َولَُھم َعذاٌب 

دردناک عذاب  يےان سے پہلے تھے انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے ل يںزمانہ م يبقر یکہاوت جو ابھ یس یان ک

 |12:11|ہے 

َ َربه الٰعلَمي  |12:11|َن َكَمَثِل الشهيٰطِن إِذ قاَل لَِِلنٰسِن اكفُر َفلَّما َكَفَر قاَل إِّنى َبريٌء ِمنَك إِّنى أَخاُف َّللاه

َّللا سے ڈرتا ہوں  يںتجھ سے الگ ہوں م يںبوال م ياسے کہا کفر کر پھر جب اس نے کفر کرل یکہاوت جب اس نے آدم یک يطانش

 |12:11|جو سارے جہان کا رب 

لِميَن 
ٰ
ُھما فِى الّناِر ٰخلَِديِن فيھا ۚ َوٰذلَِك َجٰزُؤ۟ا الّظ  |12:11|َفكاَن ٰعقَِبَتُھما أَنه



 |12:11|سزا ہے،  يہیرہے، اور ظالموں کو  يںاس م يشہہم يںہ يںہوا کہ وہ دونوں آگ م يہں کا انجام تو ان دونو

َ َخبيٌر  َ ۚ إِنه َّللاه قُوا َّللاه َمت لَِغٍد ۖ َواته َ َولَتنُظر َنفٌس ما َقده قُوا َّللاه َھا الهذيَن ءاَمُنوا اته  |12:12|بِما َتعَملوَن ٰيأَيُّ

 یَّللا کو تمہارے کاموں ک يشکاور َّللا سے ڈرو ب يجابھ ياآگے ک يےکہ کل کے ل يکھے سے ڈرو اور ہر جان دوالو َّللا يماناے ا

 |12:12|خبر ہے، 

َ َفأَنسٰىُھم أَنفَُسُھم ۚ أُوٰلئَِك ُهُم الٰفِسقوَن   |12:12|َوال َتكونوا َكالهذيَن َنُسوا َّللاه

 |12:12| يں،فاسق ہ یوہ يںنہ رہ ياد يںجان یڈاال کہ اپن يںبال م يںَّللا نے انہ تو يٹھےنہ ہو جو َّللا کو بھول ب يسےاور ان ج

ِة ُهُم الفائِزوَن  ِة ۚ أَصٰحُب الَجنه  |12:12|ال َيسَتوى أَصٰحُب الّناِر َوأَصٰحُب الَجنه

 |12:12|مراد کو پہنچے،  یجنت والے ہ يںدوزخ والے اور جنت والے برابر نہ

ِ ۚ َوتِلَك األَمٰثُل َنضِرُبھا لِلّناِس لََعلهھُملَو أَنَزلنا ٰهَذا  ًعا ِمن َخشَيِة َّللاه روَن  القُرءاَن َعلٰى َجَبٍل لََرأَيَتُه ٰخِشًعا ُمَتَصدِّ  |12:11|َيَتَفكه

وگوں کے ل يںمثال يہجھکا ہوا پاش پاش ہوتا َّللا کے خوف سے اور  يکھتاپہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے د یقرآن کس يہاگر ہم 

 |12:11| يں،کہ وہ سوچ يںفرماتے ہ يانہم ب يےل

حيُم  حٰمُن الره ٰھَدِة ۖ ُهَو الره ُ الهذى ال إِٰلَه إاِّل ُهَو ۖ ٰعلُِم الَغيِب َوالشه  |12:11|ُهَو َّللاه

 |12:11| ہے بڑا مہربان رحمت واال، یکا جاننے واال وہ ياںہر نہاں و ع يں،معبود نہ یَّللا ہے جس کے سوا کوئ یوہ

ُر ۚ ٰلُم الُمؤِمُن الُمَھيِمُن الَعزيُز الَجّباُر الُمَتَكبِّ ُ الهذى ال إِٰلَه إاِّل ُهَو الَملُِك القُّدوُس السه ِ َعّما ُيشِركوَن ُهَو َّللاه  |12:11| ُسبٰحَن َّللاه

نے واال حفاظت فرمانے واال عزت واال واال امان بخش ينےد یپاک سالمت يتبادشاہ نہا يںمعبود نہ یہے َّللا جس کے سوا کوئ یوہ

 |12:11|ہے ان کے شرک سے،  یعظمت واال تکبر واال َّللا کو پاک

ٰمٰوِت َواألَرِض ۖ َوُهَو ا ُح لَُه ما فِى السه ُر ۖ لَُه األَسماُء الُحسنٰى ۚ ُيَسبِّ ُ الٰخلُِق الباِرُئ الُمَصوِّ  |12:11|لَعزيُز الَحكيُم ُهَو َّللاه



بولتا ہے جو کچھ  یپاک یسب اچھے نام اس ک يںکے ہ یواال اس ينےکو صورت د يککرنے واال ہر ا يدانانے واال پہے َّللا ب یوہ

 |12:11|عزت و حکمت واال ہے،  یہے اور وہ يںم ينآسمانوں اور زم

ِخذوا َعُدّوى  َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتته حيِم ٰيأَيُّ حٰمِن الره ِ الره ِة َوَقد َكَفروا بِما جاَءُكم ِمَن الَحقِّ ُيخِرجوَن بِسِم َّللاه ُكم أَولِياَء ُتلقوَن إِلَيِھم بِالَمَوده َوَعُدوه

ُكم إِن ُكنُتم ِ َربِّ سوَل َوإِّياُكم ۙ أَن ُتؤِمنوا بِاّلِله ِة َوأَن الره ۠ا أَعلَُم بِما أَخَفيُتم َوما َخَرجُتم ِجٰھًدا فى َسبيلى َوابتِغاَء َمرضاتى ۚ ُتِسّروَن إِلَيِھم بِالَمَوده

بيِل   |12:1|أَعلَنُتم ۚ َوَمن َيفَعلُه ِمنُكم َفَقد َضله َسواَء السه

اس حق کے  يںسے حاالنکہ وہ منکر ہ یپہنچاتے ہو دوست يںخبر يںاور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم انہ يرےوالو م يماناے ا

راہ  يریالئے، اگر تم نکلے ہو م يماناس پر کہ تم اپنے رب پر ا يںول کو اور تمہرس يںگھر سے جدا کرتے ہ ياجو تمہارے پاس آ

خوب جانتا ہوں  يںہو، اور م يجتےمحبت بھ يامِ پ يہخف يںنہ کرو تم انہ یچاہنے کو تو ان سے دوست ارض يریجہاد کرنے اور م يںم

 |12:1|راہ سے بہکا،  يدهیوہ س يشککرے ب يساجو ا يںجو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو، اور تم م

 |12:1|إِن َيثَقفوُكم َيكونوا لَُكم أَعداًء َوَيبُسطوا إِلَيُكم أَيِدَيُھم َوأَلِسَنَتُھم بِالّسوِء َوَوّدوا لَو َتكفُروَن 

 یگے اور ان ک يںکے ساتھ دراز کر یبرائ يںزبان یطرف اپنے ہاتھ اور اپن یتو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہار يںپائ يںاگر تمہ

 |12:1|طرح تم کافر ہوجاؤ  یتمنا ہے کہ کس

ُ بِما َتعَملوَن َبصيٌر   |12:1|لَن َتنَفَعُكم أَرحاُمُكم َوال أَوٰلُدُكم ۚ َيوَم القِٰيَمِة َيفِصُل َبيَنُكم ۚ َوَّللاه

ان سے الگ کردے گا اور َّللا تمہارے کام  يںکے دن، تمہ يامتاوالد ق یتمہارے رشتے اور نہ تمہار يںگے تمہ يںہرگز کام نہ آئ

 |12:1|رہا ہے،  يکھد

ِ َكَفرنا بُِكم َوَبدا َبيَننا َوَبيَنُكُم الَعٰدَوةُ َقد كاَنت لَُكم أُسَوةٌ َحَسَنٌة فى إِبٰرهيَم َوالهذيَن َمَعُه إِذ قالوا لَِقوِمِھم إِّنا ُبَرٰءُؤ۟ا ِمنُكم َوِمّما َتعُبدونَ   ِمن دوِن َّللاه

ِ َوحَدہُ إاِّل وَ  لنا َوإِلَيكَ  الَبغضاُء أََبًدا َحّتٰى ُتؤِمنوا بِاّلِله نا َعلَيَك َتَوكه ِ ِمن َشءٍء ۖ َربه أََنبنا َوإِلَيَك  َقوَل إِبٰرهيَم أِلَبيِه أَلَسَتغفَِرنه لََك َوما أَملُِك لََك ِمَن َّللاه

 |12:1|الَمصيُر 

تم  يںہ يزارہم ب يشکقوم سے کہا ب یجب انہوں نے اپن يںاور اس کے ساتھ والوں م ميابراہ یتھ يرویپ یاچھ يےتمہارے ل يشکب

 یاور عداوت ظاہر ہوگئ یدشمن يںاور تم م يںَّللا کے سوا پوجتے ہو، ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم م يںسے اور ان سے جنہ

مغفرت چاہوں گا اور  يریضرور ت يںسے کہنا کہ م کا اپنے باپ يمنہ الؤ مگر ابراہ يمانا رَّللا پ يکجب تک تم ا يےکے ل يشہہم

طرف رجوع الئے  یہ يریاور ت ياپر بھروسہ ک یاے ہمارے رب ہم نے تجھ يںنفع کا مالک نہ یے کس يرَّللا کے سامنے ت يںم

 |12:1|طرف پھرنا ہے  یہ يریاور ت

نا ۖ   |12:1|إِنهَك أَنَت الَعزيُز الَحكيُم َربهنا ال َتجَعلنا فِتَنًة لِلهذيَن َكَفروا َواغفِر لَنا َربه



عزت و حکمت واال ہے،  یتو ہ يشکبخش دے، اے ہمارے رب ب يںنہ ڈال اور ہم يںآزمائش م یکافروں ک يںاے ہمارے رب ہم

|12:1| 

َ َوالَيوَم الءاِخَر ۚ َوَمن َيَتَوله فَ  َ ُهَو الَغنِىُّ الَحميُد لََقد كاَن لَُكم فيِھم أُسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمن كاَن َيرُجوا َّللاه  |12:1|إِنه َّللاه

بے  یَّللا ہ يشکتو ب يرےہو اور جو منہ پھ يدواراسے جو َّللا اور پچھلے دن کا ام یتھ يرویپ یاچھ يںان م يےتمہارے ل يشکب

 |12:1|سراہا،  يوںہے سب خوب يازن

ُ أَن َيجَعَل َبيَنُكم َوَبيَن الهذيَن عاَديُتم مِ  ُ َغفوٌر َرحيٌم ۞ َعَسى َّللاه ُ َقديٌر ۚ َوَّللاه ًة ۚ َوَّللاه  |12:1|نُھم َمَوده

کردے اور َّللا قادر ہے اور بخشنے واال مہربان  یدوست يںسے تمہارے دشمن ہ يںجو ان م يںاور ان م يںہے کہ َّللا تم م يبقر

 |12:1|ہے، 

ُ َعِن الهذيَن لَم ُيٰقتِلوُكم فِى الّديِن وَ  َ ُيِحبُّ الُمقِسطيَن ال َينھٰىُكُم َّللاه  |12:2|لَم ُيخِرجوُكم ِمن ِدٰيِرُكم أَن َتَبّروُهم َوُتقِسطوا إِلَيِھم ۚ إِنه َّللاه

تمہارے گھروں سے نہ نکاال کہ ان کے ساتھ احسان کرو  يںنہ لڑے اور تمہ يںم ينکرتا جو تم سے د يںان سے منع نہ يںَّللا تمہ

 |12:2| يں،انصاف والے َّللا کو محبوب ہ کيشاور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو، ب

ُ َعِن الهذيَن ٰقَتلوُكم فِى الّديِن َوأَخَرجوُكم ِمن ِدٰيِرُكم َوٰظَھروا َعلٰى إِخراِجُكم أَن َتوَ  لِموَن إِنهما َينھٰىُكُم َّللاه
ٰ
لهوُهم ۚ َوَمن َيَتَولهُھم َفأُوٰلئَِك ُهُم الّظ

|12:2| 

کہ ان  یتمہارے نکالنے پر مدد ک ياتمہارے گھروں سے نکاال  يںتمہ يالڑے  يںم ينہے جو تم سے د سے منع کرتا یانہ يںَّللا تمہ

 |12:2| يں،ستمگار ہ یکرے تو وہ یکرو اور جو ان سے دوست یسے دوست

ُ أَعلَُم  َھا الهذيَن ءاَمنوا إِذا جاَءُكُم الُمؤِمٰنُت ُمٰھِجٰرٍت َفامَتِحنوُهنه ۖ َّللاه بِإيٰمنِِھنه ۖ َفإِن َعلِمُتموُهنه ُمؤِمٰنٍت َفال َترِجعوُهنه إِلَى الُكفّاِر ۖ ال ُهنه ِحلٌّ ٰيأَيُّ

وافِِر َوسـَٔلوا ما َوال ُجناَح َعلَيُكم أَن َتنِكحوُهنه إِذا ءاَتيُتموُهنه أُجوَرُهنه ۚ َوال ُتمِسكوا بِِعَصِم الكَ  لَُھم َوال ُهم َيِحلّوَن لَُھنه ۖ َوءاتوُهم ما أَنَفقوا ۚ

ُ َعليٌم َحكيٌم  ِ ۖ َيحُكُم َبيَنُكم ۚ َوَّللاه  |12:12|أَنَفقُتم َولَيسـَٔلوا ما أَنَفقوا ۚ ٰذلُِكم ُحكُم َّللاه

کا  يمانتو ان کا امتحان کرو َّللا ان کے ا يںکفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئ يںوالو جب تمہارے پاس مسلمان عورت يماناے ا

حالل اور  يںحالل نہ وہ انہ يںانہ يہکافروں کو واپس نہ دو، نہ  يںمعلوم ہوں تو انہ ياںوال يمانا يںجانتا ہے، پھر اگر تمہحال بہتر 

دو اور  يںکہ ان سے نکاح کرلو جب ان کے مہر انہ يںکو دے دو جو ان کا خرچ ہوا اور تم پر کچھ گناہ نہ وںان کے کافر شوہر

َّللا کا حکم ہے،  يہ ياجو انہوں نے خرچ ک يںرہو اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا اور کافر مانگ لکے نکاح پر جمے نہ  يوںکافرن

 |12:12|و حکمت واال ہے،  فرماتا ہے، اور َّللا علم يصلہف يںوہ تم م



َ الهذى أَنُتم بِِه ُمؤِمنوَن َوإِن فاَتُكم َشءٌء ِمن أَزٰوِجُكم إِلَى الُكفّاِر َفعاَقبُتم َفـٔاُتوا الهذيَن َذَهَبت أَزٰوُجُھم مِ  قُوا َّللاه  |12:11|ثَل ما أَنَفقوا ۚ َواته

 یرہ یجات يںعورت یپھر تم کافروں کو سزا دو تو جن ک يںطرف نکل جائ یکافروں ک يںاور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورت

 |12:11|ہے،  يمانا يںجو ان کا خرچ ہوا تھا اور َّللا سے ڈرو جس پر تمہ يدواتنا د يںسے انہ يںم يمتغن يںتھ

ِ َشيـًٔا َوال َيسِرقَن َوال َيزنيَن  بِىُّ إِذا جاَءَك الُمؤِمٰنُت ُيبايِعَنَك َعلٰى أَن ال ُيشِركَن بِاّلِله َھا النه يَن َوال َيقُتلَن أَوٰلَدُهنه َوال َيأتيَن بُِبھٰتٍن َيفَتريَنُه بَ ٰيأَيُّ

َ َغفوٌر َرحيٌم  َ ۖ إِنه َّللاه  |12:11|أَيديِھنه َوأَرُجلِِھنه َوال َيعصيَنَك فى َمعروٍف ۙ َفبايِعُھنه َواسَتغفِر لَُھنه َّللاه

اور نہ  یگ يںنہ ٹھہرائ يککرنے کو کہ َّللا کا کچھ شر يعتحاضر ہوں اس پر ب يںجب تمہارے حضور مسلمان عورت یاے نب

جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے  یگ يںاور نہ وہ بہتان الئ یگ يںاوالد کو قتل کر یاور نہ اپن یاور نہ بدکار یگ يںکر یچور

 یلو اور َّللا سے ان ک يعتتو ان سے ب یگ يںنہ کر ینافران یتمہار يںبات م يکن یکس ورا يںاٹھائ يںموضع والدت م يعنی ياندرم

 |12:11|ے، َّللا بخشنے واال مہربان ہ يشکمغفرت چاہو ب

ُ َعلَيِھم َقد َيئِسوا ِمَن الءاِخَرِة َكما َيئَِس الُكفّاُر مِ  َھا الهذيَن ءاَمنوا ال َتَتَولهوا َقوًما َغِضَب َّللاه  |12:11|ن أَصٰحِب القُبوِر ٰيأَيُّ

 يٹھےکافر آس توڑ ب يسےج يںہ يٹھےنہ کرو جن پر َّللا کا غضب ہے وہ آخرت سے آس توڑ ب یوالو ان لوگوں سے دوست يماناے ا

 |12:11|قبر والوں سے 

ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ۖ َوُهَو الَعزيُز الَحكيُم  ِ ما فِى السه َح ّلِِله حيِم َسبه حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1| عزت و حکمت واال ہے، یہے، اور وہ يںم ينہے اور جو کچھ زم يںبولتا ہے جو کچھ آسمانوں م یپاک یَّللا ک

َھا الهذيَن ءاَمنوا لَِم َتقولوَن ما ال َتفَعلوَن   |11:1|ٰيأَيُّ

 |11:1|کرتے  يںکہتے ہو وہ جو نہ يوںوالو ک يماناے ا

ِ أَن َتقولوا ما ال َتفَعلوَن   |11:1|َكُبَر َمقًتا ِعنَد َّللاه

 |11:1|سخت ناپسند ہے َّللا کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو،  يسیک

ُھم ُبنٰيٌن َمرصوٌص إِنه  َ ُيِحبُّ الهذيَن ُيٰقتِلوَن فى َسبيلِِه َصفًّا َكأَنه  |11:1|َّللاه



 یپالئ يسہس) یرانگا پالئ يںوہ عمارت ہ يابانده کر گو( صف)پرا  يںلڑتے ہ يںراہ م یجو اس ک يںَّللا دوست رکھتا ہے انہ يشکب

 |11:1|( يوارد

ُ ال َيھِدى القَ َوإِذ قاَل موسٰى لَِقوِمِه ٰيَقوِم لِ  ُ قُلوَبُھم ۚ َوَّللاه ِ إِلَيُكم ۖ َفلَّما زاغوا أَزاَغ َّللاه  |11:1|وَم الٰفِسقيَن َم ُتؤذوَننى َوَقد َتعلَموَن أَّنى َرسوُل َّللاه

ف َّللا طر یتمہار يںستاتے ہو حاالنکہ تم جانتے ہو کہ م يوںقوم مجھے ک يریقوم سے کہا، اے م ینے اپن یٰ کرو جب موس ياداور 

 |11:1| يتاد يںاور َّللا فاسق لوگوں کو راہ نہ يےکرد يڑهےہوئے َّللا نے ان کے دل ٹ يڑهےکا رسول ہوں پھر جب وہ ٹ

ًقا لِما َبيَن َيَدىه ِمَن التهورٰىِة وَ  ِ إِلَيُكم ُمَصدِّ ًرا َوإِذ قاَل عيَسى ابُن َمرَيَم ٰيَبنى إِسٰرءيَل إِّنى َرسوُل َّللاه بَِرسوٍل َيأتى ِمن َبعِدى اسُمُه أَحَمُد ۖ ُمَبشِّ

ٰنِت قالوا ٰهذا ِسحٌر ُمبيٌن   |11:1|َفلَّما جاَءُهم بِالَبيِّ

 یک يتکتاب تور یطرف َّللا کا رسول ہوں اپنے سے پہل یتمہار يںم يلاسرائ ینے کہا اے بن يمبن مر يسیٰ کرو جب ع ياداور 

گے ان کا نام احمد ہے پھر جب احمد ان کے پاس  يںالئ يفبعد تشر يرےہوا جو مبشارت سناتا  یکرتا ہوا اور ان رسول ک يقتصد

 |11:1|کھال جادو،  يہ لےالئے بو يفلے کر تشر ياںروشن نشان

لِميَن 
ٰ
ُ ال َيھِدى الَقوَم الّظ ِ الَكِذَب َوُهَو ُيدعٰى إِلَى اإلِسٰلِم ۚ َوَّللاه ِن افَترٰى َعلَى َّللاه  |11:1|َوَمن أَظلَُم ِممه

 يںجاتا ہو اور ظالم لوگوں کو َّللا راہ نہ ياطرف بال یاور اس سے بڑه کر ظالم کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے حاالنکہ اسے اسالم ک

 |11:1| يتا،د

ُ ُمتِمُّ نوِرِہ َولَو َكِرَہ الٰكفِروَن  ِ بِأَفٰوِهِھم َوَّللاه  |11:2|ُيريدوَن لُِيطفِـٔوا نوَر َّللاه

 |11:2|کافر،  يںاور َّللا کو اپنا نور پورا کرنا پڑے برا مان يںکا نور اپنے مونھوں سے بجھاد کہ َّللا يںچاہتے ہ

 |11:2|ُهَو الهذى أَرَسَل َرسولَُه بِالُھدٰى َوديِن الَحقِّ لُِيظِھَرہُ َعلَى الّديِن ُكلِِّه َولَو َكِرَہ الُمشِركوَن 

مشرک،  يںپر غالب کرے پڑے برا مان ينوںکہ اسے سب د يجاساتھ بھکے  يناور سچے د يتہے جس نے اپنے رسول کو ہدا یوہ

|11:2| 

َھا الهذيَن ءاَمنوا َهل أَُدلُُّكم َعلٰى تِٰجَرٍة ُتنجيُكم ِمن َعذاٍب أَليٍم   |11:12|ٰيأَيُّ



 |11:12|دردناک عذاب سے بچالے  يںبتادوں وہ تجارت جو تمہ يںم ياوالو ک يماناے ا

 ِ ِ بِأَمٰولُِكم َوأَنفُِسُكم ۚ ٰذلُِكم َخيٌر لَُكم إِن ُكنُتم َتعلَموَن ُتؤِمنوَن بِاّلِله  |11:11|َوَرسولِِه َوُتٰجِھدوَن فى َسبيِل َّللاه

بہتر ہے اگر تم جانو  يےتمہارے ل يہاپنے مال و جان سے جہاد کرو،  يںراہ م یرکھو َّللا اور اس کے رسول پر اور َّللا ک يمانا

|11:11| 

ِت َعدٍن ۚ ٰذلَِك الَفوُز الَعظيُم َيغفِر لَُكم  َبًة فى َجّنٰ ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر َوَمٰسِكَن َطيِّ  |11:11|ُذنوَبُكم َوُيدِخلُكم َجّنٰ

جو بسنے کے  يںمحلوں م يزہرواں اور پاک يںنہر يچےلے جائے گا جن کے ن يںباغوں م يںوہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہ

 |11:11|ہے،  يابیکام یبڑ يہی يں،ہ يںباغوں م

ِ َوَفتٌح َقريٌب ۗ َوَبشِِّر الُمؤِمنيَن   |11:11|َوأُخرٰى ُتِحّبوَنھا ۖ َنصٌر ِمَن َّللاه

سنادو  یفتح اور اے محبوب مسلمانوں کو خوش یمدد اور جلد آنے وال یہے َّللا ک ياریپ يںاور دے گا جو تمہ يںنعمت تمہ يکاور ا

|11:11| 

َھا اله  ِ َكما قاَل عيَسى ابُن َمرَيَم لِلَحواِريّ ٰيأَيُّ ِ ۖ َفـٔاَمَنت  ۦنَ ذيَن ءاَمنوا كونوا أَنصاَر َّللاه ِ ۖ قاَل الَحواِرّيوَن َنحُن أَنصاُر َّللاه َمن أَنصارى إِلَى َّللاه

دَنا الهذيَن ءاَمنوا عَ  ِهم  لىٰ طائَِفٌة ِمن َبنى إِسٰرءيَل َوَكَفَرت طائَِفٌة ۖ َفأَيه  |11:11|َفأَصَبحوا ٰظِھريَن َعُدوِّ

مدد  يریطرف ہو کر م یسے کہا تھا کون ہے جو َّللا ک يوںنے حوار يمبن مر يسیٰ ع يسےخدا کے مددگار ہو ج ينوالو د يماناے ا

 يمانتو ہم نے ا ياگروہ نے کفر ک يکاور ا ياال يمانگروہ ا يکسے ا يلاسرائ یتو بن يںخدا کے مددگار ہ ينِ بولے ہم د یحوار يںکر

 |11:11|تو غالب ہوگئے  یمدد د روالوں کو ان کے دشمنوں پ

ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض الَملِِك القُّدوِس الَعزيِز الَحكيمِ  ِ ما فِى السه ُح ّلِِله حيِم ُيَسبِّ حٰمِن الره ِ الره  |11:1| بِسِم َّللاه

 |11:1|واال عزت واال حکمت واال،  یہے بادشاہ کمال پاک يںم ينہے اور جو کچھ زم يںبولتا ہے جو کچھ آسمانوں م یپاک یَّللا ک

ءّ   |11:1|بيٍن َرسواًل ِمنُھم َيتلوا َعلَيِھم ءاٰيتِِه َوُيَزّكيِھم َوُيَعلُِّمُھُم الِكٰتَب َوالِحكَمَة َوإِن كانوا ِمن َقبُل لَفى َضٰلٍل مُ  ۦنَ ُهَو الهذى َبَعَث فِى األُمِّ



اور  يںپاک کرتے ہ يںاور انہ يںپڑهتے ہ يتيںآ یکہ ان پر اس ک يجارسول بھ يکسے ا يںم یانہ يںہے جس نے اَن پڑهوں م یوہ

 |11:1|تھے  يںم یگمراہ یوہ اس سے پہلے ضرور کھل يشکاور ب يںکتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہ يںانہ

 |11:1|َوءاَخريَن ِمنُھم لَّما َيلَحقوا بِِھم ۚ َوُهَو الَعزيُز الَحكيُم 

عزت و حکمت واال ہے،  یجو ان اگلوں سے نہ ملے اور وہ يں،سے اوروں کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہ يںم اور ان

|11:1| 

ُ ُذو الَفضِل الَعظيِم  ِ ُيؤتيِه َمن َيشاُء ۚ َوَّللاه  |11:1|ٰذلَِك َفضُل َّللاه

 |11:1|َّللا کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور َّللا بڑے فضل واال ہے  يہ

بو َمَثلُ  لُوا التهورٰىَة ُثمه لَم َيحِملوها َكَمَثِل الِحماِر َيحِمُل أَسفاًرا ۚ بِئَس َمَثُل الَقوِم الهذيَن َكذه لِميَن الهذيَن ُحمِّ
ٰ
ُ ال َيھِدى الَقوَم الّظ ِ ۚ َوَّللاه ا بِـٔاٰيِت َّللاه

|11:1| 

اٹھائے  يںپر کتاب يٹھمثال ہے جو پ یگدهے ک ینہ ک یدارحکم بر یپھر انہوں نے اس ک یتھ یگئ یرکھ يتمثال جن پر تور یان ک

 |11:1| يتا،د يںاور َّللا ظالموں کو راہ نہ يں،جھٹالئ يتيںآ یجنہوں نے َّللا ک یمثال ہے ان لوگوں ک یبر یہ ياک

ُوا ِ ِمن دوِن الّناِس َفَتَمنه ُكم أَولِياُء ّلِِله َھا الهذيَن هادوا إِن َزَعمُتم أَنه  |11:1|الَموَت إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن  قُل ٰيأَيُّ

آرزو کرو اگر تم سچے ہو  یتو مرنے ک يںگمان ہے کہ تم َّللا کے دوست ہو اور لوگ نہ يہ يںاگر تمہ! يہوديوتم فرماؤ اے 

|11:1| 

لِميَن 
ٰ
ُ َعليٌم بِالّظ َمت أَيديِھم ۚ َوَّللاه وَنُه أََبًدا بِما َقده  |11:1|َوال َيَتَمنه

اور َّللا ظالموں کو جانتا ہے،  يںچکے ہ يجگے ان کوتکوں کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھ يںآرزو نہ کر یاس ک یاور وہ کبھ

|11:1| 

ئُ  ٰھَدِة َفُيَنبِّ ُه ُمٰلقيُكم ۖ ُثمه ُتَرّدوَن إِلٰى ٰعلِِم الَغيِب َوالشه  |11:2| ُكم بِما ُكنُتم َتعَملونَ قُل إِنه الَموَت الهذى َتفِّروَن ِمنُه َفإِنه



جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب  يرےطرف پھ یہے پھر اس ک یملن يںتم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہ

 |11:2|تھا،  يابتادے گا جو تم نے ک يںکچھ جانتا ہے پھر وہ تمہ

لٰوِة ِمن َيوِم الُجُمَعِة َفاسَعوا َھا الهذيَن ءاَمنوا إِذا نوِدَى لِلصه ِ َوَذُروا الَبيَع ۚ ٰذلُِكم َخيٌر لَُكم إِن ُكنُتم َتعلَموَن  ٰيأَيُّ  |11:2|إِلٰى ِذكِر َّللاه

 يےتمہارے ل يہو فروخت چھوڑ دو  يدطرف دوڑو اور خر یاذان ہو جمعہ کے دن تو َّللا کے ذکر ک یوالو جب نماز ک يماناے ا

 |11:2|بہتر ہے اگر تم جانو، 

لٰوةُ َفا َ َكثيًرا لََعلهُكم ُتفلِحوَن َفإِذا قُِضَيِت الصه ِ َواذُكُروا َّللاه  |11:12|نَتِشروا فِى األَرِض َوابَتغوا ِمن َفضِل َّللاه

پر کہ فالح پاؤ،  يدکرو اس ام يادجاؤ اور َّللا کا فضل تالش کرو اور َّللا کو بہت  يلپھ يںم ينپھر جب نماز ہوچکے تو زم

|11:12| 

زِ َوإِذا َرأَوا تِٰجَرًة أَو لَھوً  ُ َخيُر الّرٰ ٰجَرِة ۚ َوَّللاه ِ َخيٌر ِمَن اللهھِو َوِمَن التِّ  |11:11|قيَن ا انَفّضوا إِلَيھا َوَتَركوَك قائًِما ۚ قُل ما ِعنَد َّللاه

کھڑا چھوڑ گئے تم فرماؤ وہ جو َّللا  يںخطبے م يںاور تمہ يےطرف چل د یاس ک يکھاد يلکھ ياتجارت  یاور جب انہوں نے کوئ

 |11:11|سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور َّللا کا رزق سب سے اچھا،  يلہے کھ کے پاس

ُ َيعلَُم إِنهكَ  ِ ۗ َوَّللاه َك لََرسوُل َّللاه حيِم إِذا جاَءَك الُمٰنفِقوَن قالوا َنشَھُد إِنه حٰمِن الره ِ الره ُ َيشَھُد إِنه الُمٰنفِقيَن لَٰكِذبوَن بِسِم َّللاه  |11:1| لََرسولُُه َوَّللاه

اور َّللا جانتا  يںَّللا کے رسول ہ يقيناً  يشککہ حضور ب يںہ يتےد یکہ ہم گواہ يںکہتے ہ يںجب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہ

 |11:1| يںہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہ يتاد یہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور َّللا گواہ

ًة َفَصّدوا َعن َسبيِل  َخذوا أَيٰمَنُھم ُجنه ُھم ساَء ما كانوا َيعَملوَن اته ِ ۚ إِنه  |11:1|َّللاه

 |11:1| يںبرے کام کرتے ہ یوہ بہت ہ يشکراہ سے روکا ب یتو َّللا ک ياقسموں کو ڈهال ٹھہرال یاور انہوں نے اپن

ُھم ءاَمنوا ُثمه َكَفروا َفُطبَِع َعلٰى قُلوبِِھم َفُھم ال َيفَقھوَن   |11:1|ٰذلَِك بِأَنه

سمجھتے،  يںتو اب وہ کچھ نہ یگئ یالئے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر کرد يمانوہ زبان سے ا کہ يےاس ل يہ

|11:1| 



َدةٌ ۖ َيحَسبوَن ُكله  ُھم ُخُشٌب ُمَسنه ُ ۖ َصيَحٍة َعلَيِھم ۚ ُهُم ا۞ َوإِذا َرأَيَتُھم ُتعِجُبَك أَجساُمُھم ۖ َوإِن َيقولوا َتسَمع لَِقولِِھم ۖ َكأَنه لَعُدوُّ َفاحَذرُهم ۚ ٰقَتلَُھُم َّللاه

 |11:1|أَّنٰى ُيؤَفكوَن 

 ياںوہ کڑ يابات غور سے سنے گو یتو ُتو ان ک يںان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہوں، اور اگر بات کر يکھےد يںاور جب تو انہ

مارے کہاں  يںان سے بچتے رہو َّللا انہتو  يںوہ دشمن ہ يںاوپر لے جاتے ہ یہر بلند آواز اپنے ہ یہوئ یسے ٹکائ يوارد يںہ

 |11:1| يںاوندهے جاتے ہ

وا ُرءوَسھُم َوَرأَيَتُھم َيُصّدوَن َوُهم ُمسَتكبِروَن  ِ لَوه  |11:1|َوإِذا قيَل لَھُم َتعالَوا َيسَتغفِر لَُكم َرسوُل َّللاه

کہ غور کرتے  يکھود يںاور تم انہ يںگھماتے ہتو اپنے سر  يںچاہ یمعاف يےاور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول َّللا تمہارے ل

 |11:1| يںہ يتےل يرہوئے منہ پھ

َ ال َيھِدى الَقوَم الٰفِسق ُ لَھُم ۚ إِنه َّللاه  |11:1|يَن َسواٌء َعلَيِھم أَسَتغَفرَت لَھُم أَم لَم َتسَتغفِر لَُھم لَن َيغفَِر َّللاه

 |11:1| يتا،د يںَّللا فاسقوں کو راہ نہ يشکہر گز نہ بخشے گا ب يںنہ چاہو، َّللا انہ ياچاہو  یمعاف یسا ہے تم ان ک يکان پر ا

ٰمٰوِت َواألَرِض  ِ َخزائُِن السه ِ َحّتٰى َينَفّضوا ۗ َوّلِِله  |11:1|َوٰلِكنه الُمٰنفِقيَن ال َيفَقھوَن  ُهُم الهذيَن َيقولوَن ال ُتنفِقوا َعلٰى َمن ِعنَد َرسوِل َّللاه

 يںہ يےکے ل یاور َّللا ہ يں،ہوجائ يشانتک کہ پر يہاں يںکہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول َّللا کے پاس ہ يںجو کہتے ہ يںہ یوہ

 |11:1| يں،کے خزانے مگر منافقوں کو سمجھ نہ ينآسمانوں اور زم

 ِ ةُ َولَِرسولِِه َولِلُمؤِمنيَن َوٰلِكنه الُمٰنفِقيَن ال َيعلَموَن  َيقولوَن لَئِن َرَجعنا إِلَى الَمديَنِة لَُيخِرَجنه األََعزُّ ِمنَھا األََذله ۚ َوّلِِله  |11:2|الِعزه

ذلت واال ہے اور  يتسے نکال دے گا اسے جو نہا يںعزت واال ہے وہ اس م یپھر کر گئے تو ضرور جو بڑ ينہہم مد يںکہتے ہ

 |11:2| يںکو خبر نہ ہے مگر منافقوں يےکے ل یعزت تو َّللا اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہ

ِ ۚ َوَمن َيفَعل ٰذلَِك َفأُوٰلئَِك ُهُم ا َھا الهذيَن ءاَمنوا ال ُتلِھُكم أَمٰولُُكم َوال أَوٰلُدُكم َعن ِذكِر َّللاه  |11:2|لٰخِسروَن ٰيأَيُّ

لوگ نقصان  یکرے تو وہ يساَّللا کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو ا يںتمہ يزچ یاوالد کوئ یوالو تمہارے مال نہ تمہار يماناے ا

 |11:2| يںہ يںم



رَتنى إِلٰى أََجٍل َقريٍب َفأَ  لِحيَن َوأَنفِقوا ِمن ما َرَزقٰنُكم ِمن َقبِل أَن َيأتَِى أََحَدُكُم الَموُت َفَيقوَل َربِّ لَوال أَخه َق َوأَُكن ِمَن الّصٰ ده  |11:12|صه

 يرےکو موت آئے پھر کہنے لگے، اے م یکس يںخرچ کرو قبل اس کے کہ تم م يںراہ م یسے کچھ ہمار يںم يےاور ہمارے د

 |11:12|ہوتا،  يںم يکوںاور ن يتاصدقہ د يںکہ م یمہلت نہ د يوںمدت تک ک یرب تو نے مجھے تھوڑ

ُ َخبيٌر بِما َتعَملوَن  ُ َنفًسا إِذا جاَء أََجلُھا ۚ َوَّللاه َر َّللاه  |11:11|َولَن ُيَؤخِّ

 |11:11|خبر ہے،  یجان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آجائے اور َّللا کو تمہارے کاموں ک ی کساور ہرگز َّللا

ٰمٰوِت َوما فِى األَرِض ۖ لَُه الُملُك َولَُه الَحمُد ۖ َوهُ  ِ ما فِى السه ُح ّلِِله حيِم ُيَسبِّ حٰمِن الره ِ الره  |11:1|َو َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر بِسِم َّللاه

پر  يزاور وہ ہر چ يفتعر یک یکا ملک ہے اور اس یاس يں،م ينہے اور جو کچھ زم يںبولتا ہے جو کچھ آسمانوں م یپاک ی کَّللا

 |11:1|قادر ہے، 

ُ بِما َتعَملوَن َبصيٌر   |11:1|ُهَو الهذى َخلََقُكم َفِمنُكم كافٌِر َوِمنُكم ُمؤِمٌن ۚ َوَّللاه

 |11:1|رہا ہے،  يکھمسلمان اور َّللا تمہارے کام د یکوئ يںکافر اور تم م یکوئ يںمتو تم  ياک يداپ يںہے جس نے تمہ یوہ

َرُكم َفأَحَسَن ُصَوَرُكم ۖ َوإِلَيِه الَمصيُر  ٰمٰوِت َواألَرَض بِالَحقِّ َوَصوه  |11:1|َخلََق السه

طرف پھرنا ہے  یک یاور اس یصورت بنائ یاچھ یتو تمہار یک يرتصو یحق کے ساتھ بنائے اور تمہار يناس نے آسمان اور زم

|11:1| 

دوِر  ُ َعليٌم بِذاِت الصُّ ٰمٰوِت َواألَرِض َوَيعلَُم ما ُتِسّروَن َوما ُتعلِنوَن ۚ َوَّللاه  |11:1|َيعلَُم ما فِى السه

بات جانتا ہے،  یوں کہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اور َّللا دل يںم ينجانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زم

|11:1| 

 |11:1|أَلَم َيأتُِكم َنَبُؤ۟ا الهذيَن َكَفروا ِمن َقبُل َفذاقوا َوباَل أَمِرِهم َولَھُم َعذاٌب أَليٌم 



دردناک عذاب ہے  يےاور اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے ل ياجنہوں نے تم سے پہلے کفر ک یخبر نہ آئ یان ک يںتمہ ياک

|11:1| 

ُ ٰذلَِك بِ  ُ ۚ َوَّللاه ٰنِت َفقالوا أََبَشٌر َيھدوَننا َفَكَفروا َوَتَولهوا ۚ َواسَتغَنى َّللاه ُه كاَنت َتأتيِھم ُرُسلُھُم بِالَبيِّ  |11:1| َغنِىٌّ َحميٌد أَنه

پھر گئے  گے تو کافر ہوئے اور يںراہ بتائ يںہم یآدم ياالتے تو بولے، ک يليںکہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دل يےاس ل يہ

 |11:1|سراہا،  يوںہے سب خوب يازاور َّللا بے ن يا،کو کام فرما يازیاور َّللا نے بے ن

ُؤنه بِما َعِملُتم ۚ َوٰذلَِك َعلَى ِ َيسيٌر  َزَعَم الهذيَن َكَفروا أَن لَن ُيبَعثوا ۚ قُل َبلٰى َوَرّبى لَُتبَعُثنه ُثمه لَُتَنبه  |11:1|َّللاه

قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر تمہارے  یرب ک يرےم يںنہ يوںگے، تم فرماؤ ک يںہرگز نہ اٹھائے جائ کافروں نے بکا کہ وہ

 |11:1|َّللا کو آسان ہے،  يہگے، اور  يںجائ يےجتا د يںکوتک تمہ

ُ بِما َتعَملوَن َخبيٌر  ِ َوَرسولِِه َوالّنوِر الهذى أَنَزلنا ۚ َوَّللاه  |11:2|َفـٔاِمنوا بِاّلِله

 |11:2|الؤ َّللا اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، اور َّللا تمہارے کاموں سے خبردار ہے،  يمانتو ا

ـٔا ِ َوَيعَمل ٰصلًِحا ُيَكفِّر َعنُه َسيِّ ٍت َتجرىَيوَم َيجَمُعُكم لَِيوِم الَجمِع ۖ ٰذلَِك َيوُم التهغاُبِن ۗ َوَمن ُيؤِمن بِاّلِله ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا  تِِه َوُيدِخلُه َجّنٰ

 |11:2|أََبًدا ۚ ٰذلَِك الَفوُز الَعظيُم 

الئے اور اچھا کام  يمانہار کھلنے کا اور جو َّللا پر ا یاکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن وہ دن ہے ہار والوں ک يںجس دن تمہ

 يہی يں،رہ يںان م يشہکہ وہ ہم يںبہ يںنہر يچےلے جائے گا جن کے ن يںاتاردے گا اور اسے باغوں م ياںبرائ یکرے َّللا اس ک

 |11:2|ہے،  يابیکام یبڑ

بوا بِـٔاٰيتِنا أُوٰلئَِك أَصٰحُب الّناِر ٰخلِديَن فيھا ۖ َوبِئَس الَمصيُر   |11:12|َوالهذيَن َكَفروا َوَكذه

 |11:12|برا انجام،  یہ يااور ک يں،رہ يںاس م يشہہم يںوہ آگ والے ہ يںجھٹالئ يتيںآ یاور ہمار يااور جنہوں نے کفر ک

ُ بُِكلِّ َشءٍء َعليٌم  ِ َيھِد َقلَبُه ۚ َوَّللاه ِ ۗ َوَمن ُيؤِمن بِاّلِله  |11:11|ما أَصاَب ِمن ُمصيَبٍة إاِّل بِإِذِن َّللاه



فرمادے گا اور َّللا سب کچھ  يتکو ہدا الئے َّللا اس کے دل يمانمگر َّللا کے حکم سے، اور جو َّللا پر ا یپہنچت يںنہ يبتمص یکوئ

 |11:11|جانتا ہے، 

سوَل ۚ َفإِن َتَولهيُتم َفإِنهما َعلٰى َرسولَِنا الَبٰلُغ الُمبيُن  َ َوأَطيُعوا الره  |11:11|َوأَطيُعوا َّللاه

ہے  يناپہنچا د يحتو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صر يرواور َّللا کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم منہ پھ

|11:11| 

ِل الُمؤِمنوَن  ِ َفلَيَتَوكه ُ ال إِٰلَه إاِّل ُهَو ۚ َوَعلَى َّللاه  |11:11|َّللاه

 |11:11| يں،والے بھروسہ کر يمانپر ا یاور َّللا ہ يںنہ یبندگ یک یَّللا ہے جس کے سوا کس

َھا الهذيَن ءاَمنوا إِنه  َ َغفوٌر َرحيٌم  ٰيأَيُّ ا لَُكم َفاحَذروُهم ۚ َوإِن َتعفوا َوَتصَفحوا َوَتغفِروا َفإِنه َّللاه  |11:11|ِمن أَزٰوِجُكم َوأَوٰلِدُكم َعُدّوً

رکھو اور اگر معاف کرو اور درگزرو اور  ياطتو ان سے احت يںں اور بچے تمہارے دشمن ہ ياب یکچھ ب یوالو تمہار يماناے ا

 |11:11|َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  کيشبخش دو تو ب

ُ ِعنَدہُ أَجٌر َعظيٌم   |11:11|إِنهما أَمٰولُُكم َوأَوٰلُدُكم فِتَنٌة ۚ َوَّللاه

 |11:11|اور َّللا کے پاس بڑا ثواب ہے  يںہ یتمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہ

َ َما اسَتَطعُتم َواسَمعوا َوأَطيعوا َوأَنفِقوا قُوا َّللاه  |11:11|َخيًرا أِلَنفُِسُكم ۗ َوَمن يوَق ُشحه َنفِسِه َفأُوٰلئَِك ُهُم الُمفلِحوَن  َفاته

جان  یخرچ کرو اپنے بھلے کو، اور جو اپن يںراہ م یتو َّللا سے ڈرو جہاں تک ہوسکے اور فرمان سنو اور حکم مانو اور َّللا ک

 |11:11| يں،فالح پانے والے ہ یتو وہ ياگ ياکے اللچ سے بچا

ُ َشكوٌر َحليٌم إِ  َ َقرًضا َحَسًنا ُيٰضِعفُه لَُكم َوَيغفِر لَُكم ۚ َوَّللاه  |11:11|ن ُتقِرُضوا َّللاه

بخش دے گا اور َّللا قدر فرمانے والے حلم  يںاس کے دونے کردے گا اور تمہ يےاگر تم َّللا کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے ل

 |11:11|واال ہے 



ٰھَدةِ   |11:12|الَعزيُز الَحكيُم  ٰعلُِم الَغيِب َوالشه

 |11:12|کا جاننے واال عزت واال حکمت واال،  ياںہر نہاں اور ع

تِِھنه َوأَحُصوا ال بِىُّ إِذا َطلهقُتُم النِّساَء َفَطلِّقوُهنه لِِعده َھا النه حيِم ٰيأَيُّ حٰمِن الره ِ الره ُكم ۖ ال بِسِم َّللاه َ َربه قُوا َّللاه َة ۖ َواته ُتخِرجوُهنه ِمن ُبيوتِِھنه َوال ِعده

ِ َفَقد َظلََم َنفسَ  ِ ۚ َوَمن َيَتَعده ُحدوَد َّللاه َنٍة ۚ َوتِلَك ُحدوُد َّللاه َ ُيحِدُث َبعَد ٰذلَِك أَمًرا َيخُرجَن إاِّل أَن َيأتيَن بِٰفِحَشٍة ُمَبيِّ  |11:1|ُه ۚ ال َتدرى لََعله َّللاه

طالق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب َّللا  يںعدت کے وقت پر انہ یدو تو ان ک جب تم لوگ عورتوں کو طالق یاے نب

اور  يںبات الئ یک يائیبے ح يحصر یکہ کوئ يہمگر  يںان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ نکل يںانہ يںسے ڈرو، عدت م

َّللا اس کے  يدمعلوم شا يںنہ يںتمہ يا،جان پر ظلم ک یناس نے اپ يشکحدوں سے آگے بڑها ب یاور جو َّللا ک يں،ہ يںحد یَّللا ک يہ

 |11:1| يجےحکم بھ يان یبعد کوئ

ھٰ  ِ ۚ ٰذلُِكم يوَعُظ بِِه َمن كاَن ُيؤمِ َفإِذا َبلَغَن أََجلَھُنه َفأَمِسكوُهنه بَِمعروٍف أَو فاِرقوُهنه بَِمعروٍف َوأَشِھدوا َذَوى َعدٍل ِمنُكم َوأَقيُموا الشه ِ َدَة ّلِِله ُن بِاّلِله

َ َيجَعل لَُه َمخَرًجا  :11|َوالَيوِم الءاِخِر ۚ َوَمن َيتهِق َّللاه 2 | 

دو ثقہ کو  يںکے ساتھ جدا کرو اور اپنے م یبھالئ ياکے ساتھ روک لو  یبھالئ يںتک پہنچنے کو ہوں تو انہ يعادم یتو جب وہ اپن

رکھتا ہو اور  يمانہے اسے جو َّللا اور پچھلے دن پر ا یجات یرمائف يحتقائم کرو اس سے نص یگواہ يےگواہ کرلو اور َّللا کے ل

 |11:1|راہ نکال دے گا  ینجات ک يےل کے جو َّللا سے ڈرے َّللا اس

َ ٰبلُِغ أَمِرِہ ۚ َقد َجَعلَ  ِ َفُھَو َحسُبُه ۚ إِنه َّللاه ل َعلَى َّللاه ُ  َوَيرُزقُه ِمن َحيُث ال َيحَتِسُب ۚ َوَمن َيَتَوكه  |11:1|لُِكلِّ َشءٍء َقدًرا َّللاه

َّللا اپنا کام  يشکہے ب یدے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو َّللا پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کاف یاور اسے وہاں سے روز

 |11:1|اندازہ رکھا ہے،  يککا ا يزَّللا نے ہر چ يشکپورا کرنے واال ہے، ب

ـٔى َيئِسَن ِمَن الَمحيِض ِمن نِسائُِكم  ـٔى لَم َيِحضَن ۚ َوأُوٰلُت األَحماِل أََجلُُھنه أَن َيَضعَن َحملَُھنه ۚ َوالّٰ ُتُھنه َثٰلَثُة أَشُھٍر َوالّٰ َ إِِن ارَتبُتم َفِعده  َوَمن َيتهِق َّللاه

 |11:1|َيجَعل لَُه ِمن أَمِرِہ ُيسًرا 

 يںجنہ یہے اور ان ک ينےمہ ينعدت ت یان ک کچھ شک ہو تو يںاگر تمہ ینہ رہ يدام یک يضح يںجنہ يںعورتوں م یاور تمہار

فرمادے  یآسان يںاور جو َّللا سے ڈرے َّللا اس کے کام م يںہے کہ وہ اپنا حمل َجن ل يہ يعادم یک يوںاور حمل وال يانہ آ يضح یابھ

 |11:1|گا، 

ـٔ  ر َعنُه َسيِّ
َ ُيَكفِّ ِ أَنَزلَُه إِلَيُكم ۚ َوَمن َيتهِق َّللاه  |11:1|اتِِه َوُيعِظم لَُه أَجًرا ٰذلَِك أَمُر َّللاه



اتار دے گا اور اسے بڑا ثواب دے گا،  ياںبرائ یطرف اتارا، اور جو َّللا سے ڈرے َّللا اس ک یَّللا کا حکم ہے کہ اس نے تمہار يہ

|11:1| 

ُكنه أُوٰلِت َحمٍل َفأَنفِقوا َعلَيِھنه َحّتٰى َيَضعَن َحملَُھنه ۚ َفإِن أَرَضعَن أَسِكنوُهنه ِمن َحيُث َسَكنُتم ِمن ُوجِدُكم َوال ُتضاّروُهنه لُِتَضيِّقوا َعلَيِھنه ۚ َوإِن 

 |11:1|لَُكم َفـٔاتوُهنه أُجوَرُهنه ۖ َوأَتِمروا َبيَنُكم بَِمعروٍف ۖ َوإِن َتعاَسرُتم َفَسُترِضُع لَُه أُخرٰى 

ہوں تو  ياںکرو اور اگر حمل وال یضرر نہ دو کہ ان پر تنگ يںطاقت بھر اور انہ یعورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپن

اجرت دو اور آپس  یاس ک يںتو انہ يںبچہ کو دوده پالئ يےہو پھر اگر وہ تمہارے ل يداتک کہ ان کے بچہ پ يہاںنان و نفقہ دو  يںانہ

مل جائے  یاسے اور دوده پالنے وال ہے کہ يبتو قر( دشوار سمجھو)کرو پھر اگر باہم مضائقہ کرو  ورہمعقول طور پر مش يںم

 |11:1| ی،گ

ُ َنفًسا  ُ ۚ ال ُيَكلُِّف َّللاه ُ َبعَد ُعسٍر ُيسًرا لُِينفِق ذو َسَعٍة ِمن َسَعتِِه ۖ َوَمن قُِدَر َعلَيِه ِرزقُُه َفلُينفِق ِمّما ءاتٰىُه َّللاه  |11:1|إاِّل ما ءاتٰىھا ۚ َسَيجَعُل َّللاه

َّللا  يا،سے نفقہ دے جو اسے َّللا نے د يںوہ اس م ياگ ياقابل نفقہ دے، اور جس پر اس کا رزق تنگ ک مقدور واال اپنے مقدور کے

 |11:1|فرمادے گا  یکے بعد آسان یہے َّللا دشوار يبہے، قر ياقابل جتنا اسے د یرکھتا مگر اس يںجان پر بوجھ نہ یکس

بٰنھا َعذاًبا ُنكًرا  َوَكأَيِّن ِمن َقرَيٍة َعَتت َعن أَمِر َربِّھا َوُرُسلِهِ   |11:2|َفحاَسبٰنھا ِحساًبا َشديًدا َوَعذه

 ياتو ہم نے ان سے سخت حسا ب ل یک یشہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکش یاور کتنے ہ

 |11:2| یمار د یبر يںاور انہ

 |11:2|َفذاَقت َوباَل أَمِرها َوكاَن ٰعقَِبُة أَمِرها ُخسًرا 

 |11:2|کا وبال چکھا اور ان کے کام انجام گھاٹا ہوا،  يےتو انہوں نے اپنے ک

ُ إِلَيُكم َ ٰيأُولِى األَلٰبِب الهذيَن ءاَمنوا ۚ َقد أَنَزَل َّللاه قُوا َّللاه ُ لَھُم َعذاًبا َشديًدا ۖ َفاته  |11:12|ِذكًرا  أََعده َّللاه

 يےَّللا نے تمہارے ل يشکالئے ہو، ب يمانوہ جو ا! کر رکھا ہے تو َّللا سے ڈرو اے عقل والو يارسخت عذاب ت يےَّللا نے ان کے ل

 |11:12|ہے،  یعزت اتار

لُٰمِت إِلَى ا لِٰحِت ِمَن الظُّ ٰنٍت لُِيخِرَج الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ ِ ُمَبيِّ ٍت لّنوِر ۚ َوَمن ُيؤِمن بِ َرسواًل َيتلوا َعلَيُكم ءاٰيِت َّللاه ِ َوَيعَمل ٰصلًِحا ُيدِخلُه َجّنٰ اّلِله

ُ لَُه ِرزًقا  َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا أََبًدا ۖ َقد أَحَسنَ   |11:11|َّللاه



طرف لے  یسے اجالے ک يريوںانده يےالئے اور اچھے کام ک يمانجو ا يںپڑهتا ہے تاکہ انہ يتيںروشن آ یوہ رسول کہ تم پر َّللا ک

 يشہہم يںجن م يںبہ يںنہر يچےلے جائے گا جن کے ن يںالئے اور اچھا کام کرے وہ اسے باغوں م يماناور جو َّللا پر ا جائے،

 |11:11| یرکھ یروز یاچھ يےکے ل َّللا نے اس يشکب يں،رہ يشہہم

ُل األَمُر َبيَنُھنه  ُ الهذى َخلََق َسبَع َسٰمٰوٍت َوِمَن األَرِض ِمثلَُھنه َيَتَنزه َ َقد أَحاَط بُِكلِّ َشءٍء ِعلًما  َّللاه َ َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر َوأَنه َّللاه لَِتعلَموا أَنه َّللاه

|11:11| 

اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ َّللا سب کچھ کرسکتا  يانحکم ان کے درم ينيںبرابر زم یک یَّللا ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہ

 |11:11|ہے،  طيکو مح يزہے، َّللا کا علم ہر چ

ُ لََك ۖ َتبَتغى َمرضاَت أَزٰوِجَك ۚ ُم ما أََحله َّللاه بِىُّ لَِم ُتَحرِّ َھا النه حيِم ٰيأَيُّ حٰمِن الره ِ الره ُ َغفوٌر َرحيٌم  بِسِم َّللاه  |11:1|َوَّللاه

 یک يبيوںب یاپن یجو َّللا نے تمھارے لئے حالل ک يزہو وہ چ يتےحرام کئے ل يوںتم اپنے اوپر ک( ینب)بتا نے والے  يباے غ

 |11:1|مہربان ہے،  ٔچاہتے ہو اور َّللا بخشنے واال  یمرض

ُ َمولٰىُكم ۖ َوُهَو الَعليُم الَحكيُم  ُ لَُكم َتِحلهَة أَيٰمنُِكم ۚ َوَّللاه  |11:1|َقد َفَرَض َّللاه

 |11:1|ہے، اور َّللا علم و حکمت واال ہے،  یٰ اور َّللا تمہارا مول يادقسموں کا اتار مقرر فرما یتمہار يےَّللا نے تمہارے ل يشکب

َف َبعَضُه َوأَ  ُ َعلَيِه َعره أَت بِِه َوأَظَھَرہُ َّللاه بِىُّ إِلٰى َبعِض أَزٰوِجِه َحديًثا َفلَّما َنبه أَها بِِه قالَت َمن أَنَبأََك ٰهذاَوإِذ أََسره النه   ۖ عَرَض َعن َبعٍض ۖ َفلَّما َنبه

أَنَِى الَعليُم الَخبيُر   |11:1|قاَل َنبه

پر ظاہر  یاور َّللا نے اسے نب يٹھیپھر جب وہ اس کا ذکر کر ب یبات فرمائ یراز ک يکسے ا یب یب يکا ینے اپن یاور جب نب

کس نے  حضور کو یبول یخبر د ینے اسے اس ک یپھر جب نب یفرمائ یاور کچھ سے چشم پوش يانے اسے کچھ جتا یتو نب ياکرد

 |11:1| يابتا مجھے علم والے خبردار نے يافرما يا،بتا

َ ُهَو َمولٰىُه َوِجبريُل َوٰصلُِح المُ  ِ َفَقد َصَغت قُلوُبُكما ۖ َوإِن َتٰظَھرا َعلَيِه َفإِنه َّللاه  |11:1|ؤِمنيَن ۖ َوالَمٰلئَِكُة َبعَد ٰذلَِك َظھيٌر إِن َتتوبا إِلَى َّللاه

اور اگر ان پر زور باندهو  يںطرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہ یاگر َّللا ک! يبيودونوں ب یک ینب

 |11:1| يں،والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہ يمانا يکاور ن يلَّللا ان کا مددگار ہے اور جبر يشکتو ب

ُه إِن َطلهَقُكنه أَن ُيبِدلَُه أَزٰوًجا َخيًرا  ٰبٍت َوأَبكاًرا َعسٰى َربُّ  |11:1|ِمنُكنه ُمسلِٰمٍت ُمؤِمٰنٍت ٰقنِٰتٍت ٰتئِٰبٍت ٰعبِٰدٍت ٰسئِٰحٍت َثيِّ



توبہ  ياںادب وال ياںوال يمانا ياںبدل دے اطاعت وال يبياںتم سے بہتر ب يںکہ انہ يںطالق دے د يںہے اگر وہ تمہ يبان کا رب قر

 |11:1| ياںواراور کن ياہياںب يںروزہ دار ياںوال یبندگ ياںوال

َھا الهذيَن ءاَمنوا قوا أَنفَُسُكم َوأَهليُكم ناًرا َوقوُدَها الّناُس َوالِحجاَرةُ َعلَيھا َمٰلئَِكٌة ِغالٌظ ِشداٌد ال َ ما أََمَرُهم َوَيفَعلوَن ما ُيؤَمروَن ٰيأَيُّ  َيعصوَن َّللاه

|11:1| 

( طاقتور)اس پر سخت کّرے  يںاور پتھر ہ یآدم يندهنبچاؤ جس کے اجانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے  یاپن! والو يماناے ا

 |11:1| يںکرتے ہ یحکم ہو وہ يںٹالتے اور جو انہ يںجو َّللا کا حکم نہ يںفرشتے مقرر ہ

َھا الهذيَن َكَفروا ال َتعَتِذُروا الَيوَم ۖ إِنهما ُتجَزوَن ما ُكنُتم َتعَملوَن   |11:1|ٰيأَيُّ

 |11:1|بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے،  یوہ يںنہ بناؤ تمہ آج بہانے! اے کافرو

ـٔاتُِكم َوُيدِخلَكُ  ُكم أَن ُيَكفَِّر َعنُكم َسيِّ ِ َتوَبًة َنصوًحا َعسٰى َربُّ َھا الهذيَن ءاَمنوا توبوا إِلَى َّللاه ُ ٰيأَيُّ ٍت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر َيوَم ال ُيخِزى َّللاه م َجّنٰ

بِىه َوا نا أَتِمم لَنا نوَرنا َواغفِر لَنا ۖ إِنه النه  |11:2|َك َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر لهذيَن ءاَمنوا َمَعُه ۖ نوُرُهم َيسعٰى َبيَن أَيديِھم َوبِأَيٰمنِِھم َيقولوَن َربه

تم سے اتار دے  ياںبرائ یہے تمہارا رب تمہار يبہوجائے قر يحتتوبہ کرو جو آگے کو نص يسیطرف ا یَّللا ک! والو يماناے ا

والوں کو  يماناور ان کے ساتھ کے ا یجس دن َّللا رسوا نہ کرے گا نب يںبہ يںنہر يچےلے جائے جن کے ن يںباغوں م يںاور تمہ

 يںہمارا نور پورا کردے اور ہم يےہمارے ل! گے، اے ہمارے رب يںان کے دہنے عرض کر اور ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے

 |11:2|پر قدرت ہے،  يزجھے ہر چت يشکبخش دے، ب

ُم ۖ َوبِئَس الَمصيُر  بِىُّ ٰجِھِد الُكفّاَر َوالُمٰنفِقيَن َواغلُظ َعلَيِھم ۚ َوَمأوٰىُھم َجَھنه َھا النه  |11:2|ٰيأَيُّ

 یہ يا، اور کفرماؤ، اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے یکافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرو اور ان پر سخت( ینب! )بتانے والے يباے غ

 |11:2|برا انجام، 

ُ َمَثاًل لِلهذيَن َكَفُروا امَرأََت نوٍح َوامَرأََت لوٍط ۖ كاَنتا َتحَت َعبَديِن ِمن ِعباِدنا ٰصلَِحيِن َفخانَ  ِ َشيـًٔا َوقيَل َضَرَب َّللاه تاُهما َفلَم ُيغنِيا َعنُھما ِمَن َّللاه

ِخليَن   |11:12|ادُخاَل الّناَر َمَع الّدٰ

قرب بندوں کے نکاح ( الئق)دو سزا واِر  يںعورت، وہ ہمارے بندوں م یعورت اور لوط ک یہے نوح ک يتامثال د ی کافروں کَّللا

جہنم  يںکے تم دونوں عورت ياگ ياکچھ کام نہ آئے اور فرما د يںتو وہ َّللا کے سامنے انہ یپھر انہوں نے ان سے دغا ک يںتمہ يںم

 |11:12| تھجاؤ جانے والوں کے سا يںم



نى  ِة َوَنجِّ ُ َمَثاًل لِلهذيَن ءاَمُنوا امَرأََت فِرَعوَن إِذ قالَت َربِّ ابِن لى ِعنَدَك َبيًتا فِى الَجنه لِميَن َوَضَرَب َّللاه
ٰ
نى ِمَن الَقوِم الّظ ِمن فِرَعوَن َوَعَملِِه َوَنجِّ

|11:11| 

اپنے پاس جنت  يےل يرےم! رب يرےاے م ی،جب اس نے عرض ک یب یب یفر ماتا ہے فرعون ک يانمثال ب یاور َّللا مسلمانو ں ک

 |11:11|گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش  يںم

َقت بَِكلِٰمِت َربِّھا َوُكتُ   |11:11|بِِه َوكاَنت ِمَن الٰقنِتيَن َوَمرَيَم ابَنَت ِعمٰرَن الهتى أَحَصَنت َفرَجھا َفَنَفخنا فيِه ِمن روِحنا َوَصده

اور اس نے اپنے  یروح پھونک یطرف ک یاپن يںتو ہم نے اس م یحفاظت ک یک یپارسائ یجس نے اپن يممر يٹیب یاور عمران ک

 |11:11| ی،ہوئ يںاور فرمانبرداروں م یک يقتصد یکتابوں ک یباتوں اور اس ک یرب ک

حيِم  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|َتٰبَرَك الهذى بَِيِدِہ الُملُك َوُهَو َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َقديٌر بِسِم َّللاه

 |11:1|پر قادر ہے،  يزسارا ملک اور وہ ہر چ يںبرکت واال ہے وہ جس کے قبضہ م یبڑ

ُكم أَحَسُن َعَماًل ۚ َوُهَو الَعزيُز الَغفوُر   |11:1|الهذى َخلََق الَموَت َوالَحيٰوَة لَِيبلَُوُكم أَيُّ

عزت واال بخشش واال ہے،  یاچھا ہے اور وہ يادہکس کا کام ز يںجانچ ہو تم م یکہ تمہار یک يداپ یہ جس نے موت اور زندگو

|11:1| 

حٰمِن ِمن َتٰفُوٍت ۖ َفارِجِع الَبَصَر َهل َترٰى ِمن فُطوٍر   |11:1|الهذى َخلََق َسبَع َسٰمٰوٍت ِطباًقا ۖ ما َترٰى فى َخلِق الره

 یتجھے کوئ يکھہے تو نگاہ اٹھا کر د يکھتافرق د ياک يںکے اوپر دوسرا، تو رحٰمن کے بنانے م يکآسمان بنائے اجس نے سات 

 |11:1|رخنہ نظر آتا ہے، 

َتيِن َينَقلِب إِلَيَك الَبَصُر خاِسًئا َوُهَو َحسيٌر   |11:1|ُثمه ارِجِع الَبَصَر َكره

 |11:1| یماند یتھک یٹ آئے گطرف ناکام پل يریپھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر ت

عيِر  نيا بَِمٰصبيَح َوَجَعلٰنھا ُرجوًما لِلشهٰيطيِن ۖ َوأَعَتدنا لَُھم َعذاَب السه ماَء الدُّ ا السه نه  |11:1|َولََقد َزيه



آگ  یبھڑکت يےاور ان کے ل يامار ک يےکے ل يطانوںش يںاور انہ ياکے آسمان کو چراغوں سے آراستہ ک يچےہم نے ن يشکاور ب

 |11:1| يافرما يارکا عذاب ت

َم ۖ َوبِئَس الَمصيُر  ِھم َعذاُب َجَھنه  |11:1|َولِلهذيَن َكَفروا بَِربِّ

 |11:1|برا انجام،  یہ ياجہنم کا عذاب ہے، اور ک يےان کے ل يااور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر ک

 |11:1|إِذا أُلقوا فيھا َسِمعوا لَھا َشھيًقا َوِهَى َتفوُر 

 |11:1|ہے  یگے کہ جوش مارت يںسن( چنگھاڑنا) ينکناگے اس کا ر يںڈالے جائ يںجب اس م

ُز ِمَن الَغيِظ ۖ ُكلهما أُلقَِى فيھا َفوٌج َسأَلَھُم َخَزَنُتھا أَلَم َيأتُِكم َنذيٌر   |11:2|َتكاُد َتَميه

 يںڈاال جائے گا اس کے داروغہ ان سے پوچھ يںگروہ اس م یکوئ یجب کبھ ی،پھٹ جائے گ يںمعلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب م

 |11:2|تھا  ياڈر سنانے واال نہ آ یتمہارے پاس کوئ ياگے ک

ُ ِمن َشءٍء إِن أَنُتم إاِّل فى َضٰلٍل َكبيٍر  َل َّللاه بنا َوقُلنا ما َنزه  |11:2|قالوا َبلٰى َقد جاَءنا َنذيٌر َفَكذه

 يںاُتارا، تم تو نہ يںاور کہا َّللا نے کچھ نہ ياالئے پھر ہم نے جھٹال يفہمارے پاس ڈر سنانے والے تشر يشکب يںنہ يوںگے ک يںکہ

 |11:2| يں،م یگمراہ یمگر بڑ

عيِر   |11:12|َوقالوا لَو ُكّنا َنسَمُع أَو َنعقُِل ما ُكّنا فى أَصٰحِب السه

 |11:12|ہوتے، نہ  يںسمجھتے تو دوزخ والوں م ياگے اگر ہم سنتے  يںاور کہ

عيِر   |11:11|َفاعَتَرفوا بَِذنبِِھم َفُسحًقا أِلَصٰحِب السه

 |11:11|کو،  يوںتو پھٹکار ہو دوزخ يااب اپنے گناہ کا اقرار ک

ُھم بِالَغيِب لَُھم َمغفَِرةٌ َوأَجٌر َكبيٌر   |11:11|إِنه الهذيَن َيخَشوَن َربه



 |11:11|بخشش اور بڑا ثواب ہے  يےے لان ک يںاپنے رب سے ڈرتے ہ يکھےجو بے د يشکب

دوِر  ُه َعليٌم بِذاِت الصُّ  |11:11|َوأَِسّروا َقولَُكم أَِو اجَھروا بِِه ۖ إِنه

 |11:11|جانتا ہے  یآواز سے، وہ تو دلوں ک يابات آہستہ کہو  یاور تم اپن

 |11:11|أاَل َيعلَُم َمن َخلََق َوُهَو اللهطيُف الَخبيُر 

 |11:11|جانتا خبردار،  يکیہے ہر بار یاور وہ يا؟ک يداجس نے پ وہ نہ جانے ياک

 |11:11|ُهَو الهذى َجَعَل لَُكُم األَرَض َذلواًل َفامشوا فى َمناِكبِھا َوُكلوا ِمن ِرزقِِه ۖ َوإِلَيِه النُّشوُر 

 یک یسے کھاؤ اور اس يںم یروز یچلو اور َّللا ک يںتو اس کے رستوں م یکر د( تابع)رام  ينزم يےہے جس نے تمہارے ل یوہ

 |11:11|طرف اٹھنا ہے 

ماِء أَن َيخِسَف بُِكُم األَرَض َفإِذا ِهَى َتموُر   |11:11|َءأَِمنُتم َمن فِى السه

 |11:11|رہے  یوہ کانپت یدهنسادے جبھ يںم ينزم يںہے کہ تمہ يںسلطنت آسمان م یتم اس سےنڈر ہوگئے جس ک ياک

ماِء أَن ُيرِسَل َعلَيُكم حاِصًبا ۖ َفَسَتعلَموَن َكيَف َنذيِر أَم أَِمنُتم َمن فِى ال  |11:11|سه

 |11:11|ڈرانا،  يراتھا م يساتو اب جانو گے ک يجےہے کہ تم پر پتھراؤ بھ يںسلطنت آسمان م یتم نڈر ہوگئے اس سے جس ک يا

َب الهذيَن ِمن َقبلِِھم َفَكيَف كاَن َنكيِر   |11:12|َولََقد َكذه

 |11:12|انکار  يراہوا م يساتو ک ياان سے اگلوں نے جھٹال يشکباور 

ُه بُِكلِّ َشءٍء َبصيٌر  حٰمُن ۚ إِنه ٍت َوَيقبِضَن ۚ ما ُيمِسُكُھنه إاِله الره
يِر َفوَقُھم ٰصفّٰ  |11:12|أََولَم َيَروا إِلَى الطه



وہ سب کچھ  يشکروکتا سوا رحٰمن کے ب يںنہ یکوئ يںانہ يٹتےاور سم يالتےپر پھ يکھےانہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ د يااور ک

 |11:12|ہے،  يکھتاد

حٰمِن ۚ إِِن الٰكفِروَن إاِّل فى ُغروٍر  ن ٰهَذا الهذى ُهَو ُجنٌد لَُكم َينُصُرُكم ِمن دوِن الره  |11:12|أَمه

 |11:12| يںمگر دهوکے م يںمدد کرے کافر نہ یوہ کونسا تمہارا لشکر ہے کہ رحٰمن کے مقابل تمہار يا

ن ٰهَذا الهذى َيرُزقُُكم إِن أَمَسَك ِرزَقُه ۚ َبل لَّجوا فى ُعُتوٍّ َوُنفوٍر   |11:11|أَمه

 يںبنے ہوئے ہ يٹڈه يںروک لے بلکہ وہ سرکش اور نفرت م یروز یدے اگر وہ اپن یروز يںہے جو تمہ يساکونسا ا يا

|11:11| 

ا َعلٰى وَ  ا َعلٰى ِصٰرٍط ُمسَتقيٍم أََفَمن َيمشى ُمِكّبً ن َيمشى َسِوّيً  |11:11|جِھِه أَهدٰى أَمه

 |11:11|راہ پر  يدهیچلے س يدهاوہ جو س ياراہ پر ہے  يادہوہ جو اپنے منہ کے بل اوندها چلے ز ياتو ک

مَع َواألَبٰصَر َواألَفـَِٔدَة ۖ َقلياًل ما َتش  |11:11|ُكروَن قُل ُهَو الهذى أَنَشأَُكم َوَجَعَل لَُكُم السه

 |11:11|کان اور آنکھ اور دل بنائے کتنا کم حق مانتے ہو  يےاور تمہارے ل ياک يداپ يںہے جس نے تمہ یتم فرماؤ وہ

 |11:11|قُل ُهَو الهذى َذَرأَُكم فِى األَرِض َوإِلَيِه ُتحَشروَن 

 |11:11|طرف اٹھائے جاؤ گے  یک یاور اس يالياپھ يںم ينزم يںہے جس نے تمہ یتم فرماؤ وہ

 |11:11|َوَيقولوَن َمتٰى ٰهَذا الَوعُد إِن ُكنُتم ٰصِدقيَن 

 |11:11|وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو،  يہ يںاور کہتے ہ

ِ َوإِنهما أَن۠ا َنذيٌر ُمبيٌن  َما الِعلُم ِعنَد َّللاه  |11:11|قُل إِنه



 |11:11|صاف ڈر سنانے واال ہوں  يہیتو  يںعلم تو َّللا کے پاس ہے، اور م يہتم فرماؤ 

عوَن   |11:11|َفلَّما َرأَوہُ ُزلَفًة سيـَٔت ُوجوہُ الهذيَن َكَفروا َوقيَل ٰهَذا الهذى ُكنُتم بِِه َتده

ہے جو تم مانگتے تھے  يہجائے گا  ياگے اور ان سے فرماد يںگے کافروں کے منہ بگڑ جائ يکھيںپھر جب اسے پاس د

|11:11| 

ُ َوَمن َمِعَى أَو َرِحَمنا َفَمن ُيجيُر الٰكفِريَن ِمن َعذاٍب أَليٍم قُل أَ   |11:12|َرَءيُتم إِن أَهلََكنَِى َّللاه

ہم پر رحم فرمائے تو وہ کونسا ہے جو کافروں کو  ياساتھ والوں کو بالک کردے  يرےتو اگر َّللا مجھے اور م يکھوتم فرماؤ بھال د

 |11:12|دکھ کے عذاب سے بچالے گا 

لنا ۖ َفَسَتعلَموَن َمن ُهَو فى َضٰلٍل ُمبيٍن  حٰمُن ءاَمّنا بِِه َوَعلَيِه َتَوكه  |11:12|قُل ُهَو الره

ہے،  يںم یگمراہ یتو اب جان جاؤ گے کون کھل يا،پر بھروسہ ک یالئے اور اس يمانرحٰمن ہے ہم اس پر ا یتم فرماؤ وہ

|11:12| 

 |11:12|َغوًرا َفَمن َيأتيُكم بِماٍء َمعيٍن  قُل أََرَءيُتم إِن أَصَبَح ماُؤُكم

الدے نگاہ کے سامنے بہتا  یپان يںدهنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہ يںم ينزم یتو اگر صبح کو تمہارا پان يکھوتم فرماؤ بھال د

|11:12| 

حيِم ن ۚ َوالَقلَِم َوما َيسُطروَن  حٰمِن الره ِ الره  |12:1|بِسِم َّللاه

 |12:1|قسم  یکھے کقلم اور ان کے ل

 |12:1|ما أَنَت بِنِعَمِة َربَِّك بَِمجنوٍن 

 |12:1| يںتم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہ



 |12:1|َوإِنه لََك أَلَجًرا َغيَر َممنوٍن 

 |12:1|بے انتہا ثواب ہے  يےاور ضرور تمہارے ل

 |12:1|َوإِنهَك لََعلٰى ُخلٍُق َعظيٍم 

 |12:1|ہے  یشان ک یبڑ( ُخلق)ُخو ُبو  یتمہار يشکاور ب

 |12:1|َفَسُتبِصُر َوُيبِصروَن 

 |12:1|گے  يںل يکھد یلو گے اور وہ بھ يکھد یدم جاتا ہے کہ تم بھ یتو اب کوئ

 |12:1|بِأَييُِكُم الَمفتوُن 

 |12:1|کون مجنون تھا،  يںکہ تم م

 |12:1|ُهَو أَعلَُم بِالُمھَتديَن إِنه َربهَك ُهَو أَعلَُم بَِمن َضله َعن َسبيلِِه وَ 

 |12:1|راہ سے بہکے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے،  یتمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس ک يشکب

بيَن   |12:2|َفال ُتِطِع الُمَكذِّ

 |12:2|بات نہ سننا،  یتو جھٹالنے والوں ک

 |12:2|َوّدوا لَو ُتدِهُن َفُيدِهنوَن 

 |12:2| يں،نرم پڑجائ یکرو تو وہ بھ یطرح تم نرم یکہ کس يںہ يںوہ تو اس آرزو م

 |12:12|َوال ُتِطع ُكله َحاّلٍف َمھيٍن 



 |12:12| يلکھانے واال ذل يںبات نہ سننا جو بڑا قسم یک يسےاور ہر ا

 |12:11|َهّماٍز َمّشاٍء بَِنميٍم 

 |12:11|اُدهر لگاتا پھرنے واال  یواال بہت ِادهر ک ينےبہت طعنے د

 |12:11|َمّناٍع لِلَخيِر ُمعَتٍد أَثيٍم 

 |12:11|سے بڑا روکنے واال حد سے بڑهنے واال گنہگار  یبھالئ

 |12:11|ُعُتلٍّ َبعَد ٰذلَِك َزنيٍم 

 |12:11|خطا  يںاصل م یکہ اس ک يہدرشت ُخو اس سب پر طرہ 

 |12:11|أَن كاَن ذا ماٍل َوَبنيَن 

 |12:11| رکھتا ہے، يٹےاس پر کہ کچھ مال اور ب

ليَن   |12:11|إِذا ُتتلٰى َعلَيِه ءاٰيُتنا قاَل أَٰسطيُر األَوه

 |12:11| يںہ ياںکہان یکہتا ہے کہ اگلوں ک يںجائ یپڑه يتيںآ یجب اس پر ہمار

 |12:11|َسَنِسُمُه َعلَى الُخرطوِم 

 |12:11|گے  يںپر داغ د یتھوتھن یس یسور ک یہے کہ ہم اس ک يبقر

ِة إِذ أَقَسموا لََيصِرُمنهھا ُمصبِحيَن إِّنا َبلَوٰنُھم   |12:11|َكما َبلَونا أَصٰحَب الَجنه



 يںکو کاٹ ل يتکہ ضرور صبح ہوتے اس کھ یاس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائ يساجانچا ج يںہم نے انہ يشکب

 |12:11|گے 

 |12:12|َوال َيسَتثنوَن 

 |12:12|اور انشاء َّللا نہ کہا 

 |12:12|طاَف َعلَيھا طائٌِف ِمن َربَِّك َوُهم نائِموَن فَ 

 |12:12|اور وہ سوتے تھے،  ياکر گ يراکرنے واال پھ يریپھ يکطرف سے ا یرب ک يرےتو اس پر ت

ريِم   |12:12|َفأَصَبَحت َكالصه

 |12:12|پھل ٹوٹا ہوا  يسےج ياتو صبح رہ گ

 |12:11|َفَتناَدوا ُمصبِحيَن 

 |12:11|دوسرے کو پکارا،  يکہوتے ا پھر انہوں نے صبح

 |12:11|أَِن اغدوا َعلٰى َحرثُِكم إِن ُكنُتم ٰصِرميَن 

 |12:11|ہے،  یکاٹن يںچلو اگر تمہ يتیکھ یکہ تڑکے اپن

 |12:11|َفانَطلَقوا َوُهم َيَتٰخَفتوَن 

 |12:11|آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ  يںتو چلے اور آپس م

َھا ا  |12:11|لَيوَم َعلَيُكم ِمسكيٌن أَن ال َيدُخلَنه



 |12:11|آنے نہ پائے،  يںتمہارے باغ م ينمسک یہرگز آج کوئ

 |12:11|َوَغَدوا َعلٰى َحرٍد ٰقِدريَن 

 |12:11|اور تڑکے چلے اپنے اس ارادہ پر قدرت سمجھتے 

 |12:11|َفلَّما َرأَوها قالوا إِّنا لَضالّوَن 

 |12:11|ئے ہم راستہ بہک گ يشکپھر جب اسے بولے ب

 |12:11|َبل َنحُن َمحروموَن 

 |12:11|ہوئے  يببلکہ ہم بے نص

 |12:12|قاَل أَوَسُطُھم أَلَم أَقُل لَُكم لَوال ُتَسبِّحوَن 

 |12:12|کرتے  يںنہ يوںک يحکہتا تھا کہ تسب يںتم سے نہ يںم ياتھا بوال ک يمتجو سب سے غن يںان م

نا إِّنا ُكّنا ٰظلِ   |12:12|ميَن قالوا ُسبٰحَن َربِّ

 |12:12|ہم ظالم تھے،  يشکہے ہمارے رب کو ب یبولے پاک

 |12:12|َفأَقَبَل َبعُضُھم َعلٰى َبعٍض َيَتٰلَوموَن 

 |12:12|طرف مالمت کرتا متوجہ ہوا  یدوسرے ک يکاب ا

 |12:11|قالوا ٰيَويلَنا إِّنا ُكّنا ٰطغيَن 

 |12:11|ہم سرکش تھے  يشکب یہمار یبولے ہائے خراب



نا ٰرِغبوَن  نا أَن ُيبِدلَنا َخيًرا ِمنھا إِّنا إِلٰى َربِّ  |12:11|َعسٰى َربُّ

 |12:11| يںطرف رغبت التے ہ یہمارا رب اس سے بہتر بدل دے ہم اپنے رب ک يںہے ہم يدام

 |12:11|َكٰذلَِك الَعذاُب ۖ َولََعذاُب الءاِخَرِة أَكَبُر ۚ لَو كانوا َيعلَموَن 

 |12:11|اچھا تھا اگر وہ جانتے  ياک ی،مار سب سے بڑ یآخرت ک يشکور بہے ا یہوت يسیمار ا

ِت النهعيِم  ِھم َجّنٰ قيَن ِعنَد َربِّ  |12:11|إِنه لِلُمته

 |12:11| يںکے باغ ہ ينان کے رب کے پاس چ يےڈر والوں کے ل يشکب

 |12:11|أََفَنجَعُل الُمسلِميَن َكالُمجِرميَن 

 |12:11| يںہم مسلمانوں کو مجرموں کا سا کرد ياک

 |12:11|ما لَُكم َكيَف َتحُكموَن 

 |12:11|حکم لگاتے ہو  يساہوا ک ياک يںتمہ

 |12:11|أَم لَُكم ِكٰتٌب فيِه َتدُرسوَن 

 |12:11|پڑهتے ہو،  يںکتاب ہے اس م یکوئ يےتمہارے ل ياک

 |12:12|إِنه لَُكم فيِه لَما َتَخيهروَن 

 |12:12|جو تم پسند کرو،  يںاس م يےتمہارے لکہ 

 |12:12|أَم لَُكم أَيٰمٌن َعلَينا ٰبلَِغٌة إِلٰى َيوِم القِٰيَمِة ۙ إِنه لَُكم لَما َتحُكموَن 



 |12:12|کرتے ہو  یٰ ملے گا جو کچھ دعو يںکہ تمہ یہوئ یتک پہنچت يامتق يںہ يںہم پر کچھ قسم يےتمہارے ل يا

ُھم بِذٰ   |12:12|لَِك َزعيٌم َسلُھم أَيُّ

 |12:12|کون سا اس کا ضامن ہے  يںتم ان سے پوچھو ان م

 |12:11|أَم لَُھم ُشَركاُء َفلَيأتوا بُِشَركائِِھم إِن كانوا ٰصِدقيَن 

 |12:11| يںاگر سچے ہ يںکو لے کر آئ يکوںتو اپنے شر يںہ يکان کے پاس کچھ شر يا

جوِد َفال َيسَتطيعوَن  َيوَم ُيكَشُف َعن ساٍق َوُيدَعوَن إِلَى  |12:11|السُّ

گے  يںگے تو نہ کرسک يںاور سجدہ کو بالئے جائ( جانتا ہے یَّللا ہ یجس کے معن) یجائے گ یساق کھول يکجس دن ا

|12:11| 

جوِد َوُهم ٰسلِموَن   |12:11|ٰخِشَعًة أَبٰصُرُهم َترَهقُُھم ِذلهٌة ۖ َوَقد كانوا ُيدَعوَن إِلَى السُّ

بالئے جاتے تھے جب تندرست تھے  يےسجدہ کے ل يںم يادن يشکاور ب ی،ہوگ یچڑه رہ یہوئے ان پر خوار يےک ںينگاہ يچین

|12:11| 

ُب بِٰھَذا الَحديِث ۖ َسَنسَتدِرُجُھم ِمن َحيُث ال َيعلَموَن   |12:11|َفَذرنى َوَمن ُيَكذِّ

خبر نہ  يںگے جہاں سے انہ يںآہستہ آہستہ لے جائ يںہے کہ ہم انہ يبتو جو اس بات کو جھٹالتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو قر

 |12:11| ی،ہوگ

 |12:11|َوأُملى لَُھم ۚ إِنه َكيدى َمتيٌن 

 |12:11|ہے  یبہت پک يرتدب يہخف يریم يشکدوں گا، ب يلڈه يںانہ يںاور م

 |12:11|أَم َتسـَٔلُُھم أَجًرا َفُھم ِمن َمغَرٍم ُمثَقلوَن 



 |12:11| يںدبے ہ يںکے بوجھ م یاجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹتم ان سے  يا

 |12:11|أَم ِعنَدُهُم الَغيُب َفھُم َيكُتبوَن 

 |12:11| يںہے کہ وہ لکھ رہے ہ يبان کے پاس غ يا

 |12:12|َفاصبِر لُِحكِم َربَِّك َوال َتُكن َكصاِحِب الحوِت إِذ نادٰى َوُهَو َمكظوٌم 

پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا  يںطرح نہ ہونا جب اس حال م یوالے ک یظار کر و اور اس مچھلتو تم اپنے رب کے حکم کا انت

|12:12| 

ِه لَُنبَِذ بِالَعراِء َوُهَو َمذموٌم   |12:12|لَوال أَن َتٰدَرَكُه نِعَمٌة ِمن َربِّ

 |12:12|ہوا  ياجاتا الزام د ياد ينکپر پھ يدانتو ضرور م یخبر کو نہ پہنچ جات ینعمت اس ک یاگر اس کے رب ک

لِحيَن  ُه َفَجَعلَُه ِمَن الّصٰ  |12:12|َفاجَتٰبُه َربُّ

 |12:12| يا،کرل يںم( حقداروں)اور اپنے قرِب خاص کے سزاواروں  ياتو اسے اس کے رب نے چن ل

كَر  ُه لََمجنوٌن َوإِن َيكاُد الهذيَن َكَفروا لَُيزلِقوَنَك بِأَبٰصِرِهم لَّما َسِمُعوا الذِّ  |12:11|َوَيقولوَن إِنه

 يہ يںاور کہتے ہ يںگے جب قرآن سنتے ہ يںگراد يںبد نظر لگا کر تمہ یاپن ياکہ گو يںمعلوم ہوتے ہ يسےاور ضرور کافر تو ا

 |12:11| يں،ضرور عقل سے دور ہ

 |12:11|َوما ُهَو إاِّل ِذكٌر لِلٰعلَميَن 

 |12:11| يےکے لسارے جہاں  يحتمگر نص يںاور وہ تو نہ

حيِم الحاقهُة  حٰمِن الره ِ الره  |12:1|بِسِم َّللاه



 |12:1| یوہ حق ہونے وال

 |12:1|َما الحاقهُة 

 |12:1| یوہ حق ہونے وال يسیک

 |12:1|َوما أَدرٰىَك َما الحاقهُة 

 |12:1| یوہ حق ہونے وال يسیجانا ک يااور تم نے ک

َبت َثموُد َوعاٌد بِالقاِرَعةِ   |12:1| َكذه

 |12:1| يا،کو جھٹال یوال ينےثمود اور عاد نے اس سخت صدمہ د

 |12:1|َفأَّما َثموُد َفأُهلِكوا بِالّطاِغَيِة 

 |12:1|چنگھاڑ سے  یہوئ یگئے حد سے گزر يےتو ثمود تو ہالک ک

 |12:1|َوأَّما عاٌد َفأُهلِكوا بِريٍح َصرَصٍر عاتَِيٍة 

 |12:1|سے،  یآنده یسخت گرجت يتگئے نہا يےاور رہے عاد وہ ہالک ک

َرها َعلَيِھم َسبَع لَياٍل َوَثٰمنَِيَة أَّياٍم ُحسوًما َفَتَرى الَقوَم فيھا َصرعٰى َكأَنهُھم أَعجاُز َنخٍل خاِوَيٍة   |12:1|َسخه

کھجور کے ڈهنڈ  وہ يابچھڑے ہوئے گو يکھود يںاور آٹھ دن لگاتار تو ان لوگوں کو ان م يںسات رات یوہ ان پر قوت سے لگاد

 |12:1|گرے ہوئے،  يںہ( سوکھے تنے)

 |12:2|َفَھل َترٰى لَھُم ِمن باقَِيٍة 



 |12:2|ہو  يکھتےکو بچا ہوا د یکس يںتو تم ان م

 |12:2|َوجاَء فِرَعوُن َوَمن َقبلَُه َوالُمؤَتفِٰكُت بِالخاِطَئِة 

 |12:2|خطا الئے  ياںبست یاور فرعون اور اس سے اگلے اور الٹنے وال

ِھم َفأََخَذُهم أَخَذًة رابَِيًة   |12:12|َفَعَصوا َرسوَل َربِّ

 |12:12|گرفت سے پکڑا،  یچڑه یبڑه يںتو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا تو اس نے انہ

 |12:11|إِّنا لَّما َطَغا الماُء َحَملٰنُكم فِى الجاِرَيِة 

 |12:11| ياسوار ک يںم یکشت يںتھا ہم نے تمہ يانے سر اٹھا یجب پان يشکب

 |12:11|لَِنجَعلَھا لَُكم َتذِكَرًة َوَتِعَيھا أُُذٌن ٰوِعَيٌة 

 |12:11|اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو  يںکر يادگار يےکہ اسے تمہارے ل

 |12:11|َفإِذا ُنفَِخ فِى الّصوِر َنفَخٌة ٰوِحَدةٌ 

 |12:11|دم،  يکجائے ا ياپھرجب صور پھونک د

ًة ٰوِحَدًة  تا َدكه  |12:11|َوُحِملَِت األَرُض َوالِجباُل َفُدكه

 |12:11| يں،جائ يےاور پہاڑ اٹھا کر دفعتا ً ُچورا کرد يناور زم

 |12:11|َفَيوَمئٍِذ َوَقَعِت الواقَِعُة 

 |12:11| یوہ ہونے وال یوہ دن ہے کہ ہو پڑے گ



ماُء َفھِ   |12:11|َى َيوَمئٍِذ واِهَيٌة َوانَشقهِت السه

 |12:11|اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتال حال ہوگا 

 |12:11|َوالَملَُك َعلٰى أَرجائِھا ۚ َوَيحِمُل َعرَش َربَِّك َفوَقھُم َيوَمئٍِذ َثٰمنَِيٌة 

 |12:11|گے  يںآٹھ فرشتے اٹھائاور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 

 |12:12|َيوَمئٍِذ ُتعَرضوَن ال َتخفٰى ِمنُكم خافَِيٌة 

 |12:12| ی،جان چھپ نہ سکے گ یچھپنے وال یکوئ يںہو گے کہ تم م يشاس دن تم سب پ

 |12:12|َفأَّما َمن أوتَِى ِكٰتَبُه بَِيمينِِه َفَيقوُل هاُؤُم اقَرءوا ِكٰتبَِيه 

 |12:12|اعمال پڑهو،  ٔ نامہ يرےجائے گا کہے گا لو م ياد يںاعمال دہنے ہاتھ م ٔ ہتو وہ جو اپنا نام

 |12:12|إِّنى َظَننُت أَّنى ُمٰلٍق ِحسابَِيه 

 |12:12|اپنے حساب کو پہنچوں گا  يںتھا کہ م يقينمجھے 

 |12:11|َفُھَو فى عيَشٍة راِضَيٍة 

 |12:11|ہے،  يںم ينتو وہ من مانتے چ

 |12:11|َيٍة فى َجنهٍة عالِ 

 |12:11| يں،بلند باغ م

 |12:11|قُطوفُھا دانَِيٌة 



 |12:11|جس کے خوشے جھکے ہوئے 

 |12:11|ُكلوا َواشَربوا َهنيـًٔا بِما أَسلَفُتم فِى األَّياِم الخالَِيِة 

 |12:11| يجاآگے بھ يںرچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں م يوکھاؤ اور پ

 |12:11|ِكٰتَبُه بِِشمالِِه َفَيقوُل ٰيلَيَتنى لَم أوَت ِكٰتبَِيه َوأَّما َمن أوتَِى 

 |12:11|جاتا،  ياطرح مجھے اپنا نوشتہ نہ د یجائے گا کہے گا ہائے کس ياد يںہاتھ م يںاعمال بائ ٔ اور وہ جو اپنا نامہ

 |12:11|َولَم أَدِر ما ِحسابَِيه 

 |12:11|ہے،  ياحساب ک يرانہ جانتا کہ م يںاور م

 |12:11|ٰيلَيَتھا كاَنِت القاِضَيَة 

 |12:11| یقصہ چکا جات یطرح موت ہ یہائے کس

 |12:12|ما أَغنٰى َعّنى مالَِيه   

 |12:12|مال  يرام ياکچھ کام نہ آ يرےم

 |12:12|َهلََك َعّنى ُسلٰطنَِيه 

 |12:12|سب زور جاتا رہا  يرام

 |12:12|ُخذوہُ َفُغلّوہُ 

 |12:12|الو اسے پکڑو پھر اسے طوق ڈ



 |12:11|ُثمه الَجحيَم َصلّوہُ 

 |12:11|دهنساؤ،  يںآگ م یپھر اسے بھڑکت

 |12:11|ُثمه فى ِسلِسلٍَة َذرُعھا َسبعوَن ِذراًعا َفاسلُكوہُ 

 |12:11|جس کا ناپ ستر ہاتھ ہے اسے ُپرو دو  يںم يرزنج يسیپھر ا

ِ الَعظيِم  ُه كاَن ال ُيؤِمُن بِاّلِله  |12:11|إِنه

 |12:11|نہ التا تھا  يمانوہ عظمت والے َّللا پر ا يشکب

 |12:11|َوال َيُحضُّ َعلٰى َطعاِم الِمسكيِن 

 |12:11| يتارغبت نہ د یک ينےکو کھانے د يناور مسک

 |12:11|َفلَيَس لَُه الَيوَم ٰهُھنا َحميٌم 

 |12:11| يںدوست نہ یاس کا کوئ يہاںتو آج 

 |12:11|َوال َطعاٌم إاِّل ِمن ِغسليٍن 

 |12:11| يپ،کا پ يوںاور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخ

 |12:11|ال َيأُكلُُه إاِله الٰخِطـٔوَن 

 |12:11|گے مگر خطاکار  يںاسے نہ کھائ

 |12:12|َفال أُقِسُم بِما ُتبِصروَن 



 |12:12|ہو،  يکھتےتم د يںجنہ یک يزوںتو مجھے قسم ان چ

 |12:12|َوما ال ُتبِصروَن 

 |12:12| يکھتےد يںتم نہ يںاور جنہ

ُه لََقوُل َرسوٍل َكريٍم   |12:12|إِنه

 |12:12| يںہ يںکرم والے رسول سے بات يکقرآن ا يہ يشکب

 |12:11|َوما ُهَو بَِقوِل شاِعٍر ۚ َقلياًل ما ُتؤِمنوَن 

 |12:11|رکھتے ہو  يقينکتنا کم  يںبات نہ یشاعر ک یاور وہ کس

 |12:11|َقلياًل ما َتَذكهروَن َوال بَِقوِل كاِهٍن ۚ 

 |12:11|کرتے ہو  يانبات کتنا کم ده یکاہن ک یاور نہ کس

 |12:11|َتنزيٌل ِمن َربِّ الٰعلَميَن 

 |12:11|اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے، 

َل َعلَينا َبعَض األَقاويِل   |12:11|َولَو َتَقوه

 |12:11| بنا کر کہتے یبات بھ يکاور اگر وہ ہم پر ا

 |12:11|أَلََخذنا ِمنُه بِالَيميِن 

 |12:11| يتے،ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ ل



 |12:11|ُثمه لََقَطعنا ِمنُه الَوتيَن 

 |12:11| يتےرِگ دل کاٹ د یپھر ان ک

 |12:11|َفما ِمنُكم ِمن أََحٍد َعنُه ٰحِجزيَن 

 |12:11|ان کا بچانے واال نہ ہوتا،  یکوئ يںپھر تم م

قيَن َوإِنه   |12:12|ُه لََتذِكَرةٌ لِلُمته

 |12:12|ہے،  يحتقرآن ڈر والوں کو نص يہ يشکاور ب

بيَن   |12:12|َوإِّنا لََنعلَُم أَنه ِمنُكم ُمَكذِّ

 |12:12| يں،کہ تم کچھ جھٹالنے والے ہ يںاور ضرور ہم جانتے ہ

ُه لََحسَرةٌ َعلَى الٰكفِريَن   |12:12|َوإِنه

 |12:12|ں پر حسرت ہے وہ کافرو يشکاور ب

ُه لََحقُّ الَيقيِن   |12:11|َوإِنه

 |12:11|حق ہے  يقينوہ  يشکاور ب

 |12:11|َفَسبِّح بِاسِم َربَِّك الَعظيِم 

 |12:11|بولو  یپاک یتو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب ک

حيِم َسأََل سائٌِل بَِعذاٍب واقٍِع  حٰمِن الره ِ الره  |12:1|بِسِم َّللاه



 |12:1|مانگنے واال وہ عذاب مانگتا ہے،  يکا

 |12:1|لِلٰكفِريَن لَيَس لَُه دافٌِع 

 |12:1| يں،ٹالنے واال نہ یجو کافروں پر ہونے واال ہے، اس کا کوئ

ِ ِذى الَمعاِرِج   |12:1|ِمَن َّللاه

 |12:1|کا مالک ہے  يوںطرف سے جو بلند یوہ ہوگا َّللا ک

 |12:1|َوالّروُح إِلَيِه فى َيوٍم كاَن ِمقداُرہُ َخمسيَن أَلَف َسَنٍة َتعُرُج الَمٰلئَِكُة 

 |12:1|مقدار پچاس ہزار برس ہے  یوہ عذاب اس دن ہوگا جس ک يںطرف عروج کرتے ہ یبارگاہ ک یاس ک يلمالئکہ اور جبر

 |12:1|َفاصبِر َصبًرا َجمياًل 

 |12:1|طرح صبر کرو،  یتو تم اچھ

ُھم َيَروَنُه   |12:1|َبعيًدا إِنه

 |12:1| يںوہ اسے دور سمجھ رہے ہ

 |12:1|َوَنرٰىُه َقريًبا 

 |12:1| يںرہے ہ يکھد يکاور ہم اسے نزد

ماُء َكالُمھِل   |12:2|َيوَم َتكوُن السه

 |12:2| ی،چاند یگل يسیجس دن آسمان ہوگا ج



 |12:2|َوَتكوُن الِجباُل َكالِعھِن 

 |12:2|اون  ےيسگے ج يںہلکے ہوجائ يسےاور پہاڑ ا

 |12:12|َوال َيسـَُٔل َحميٌم َحميًما 

 |12:12|بات نہ پوچھے گا  یدوست ک یدوست کس یاور کوئ

روَنُھم ۚ َيَودُّ الُمجِرُم لَو َيفَتدى ِمن َعذاِب َيوِمئٍِذ بَِبنيِه   |12:11|ُيَبصه

 يٹے،دے دے اپنے ب يںاس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے م! ہوئے مجرم آرزو کرے گا، کاش يکھتےد يںہوں گے انہ

|12:11| 

 |12:11|َوٰصِحَبتِِه َوأَخيِه 

 |12:11| ی،جورو اور اپنا بھائ یاور اپن

 |12:11|َوَفصيلَتِِه الهتى ُتـٔويِه 

 |12:11|جگہ ہے،  یاس ک يںاور اپنا کنبہ جس م

 |12:11|ميًعا ُثمه ُينجيِه َوَمن فِى األَرِض جَ 

 |12:11|اسے بچالے،  يابدلہ دن يہسب پھر  يںہ يںم يناور جتنے زم

 |12:11|َكاّل ۖ إِنهھا لَظٰى 

 |12:11|آگ ہے،  یوہ تو بھڑکت يںہرگز نہ



 |12:11|َنّزاَعًة لِلشهوٰى 

 |12:11|ہے  یبالرہ یوال ينےکھال اتار ل

 |12:11|َتدعوا َمن أَدَبَر َوَتَولّٰى 

 |12:11| يرااور منہ پھ ید يٹھاس کو جس نے پ

 |12:12|َوَجَمَع َفأَوعٰى 

 |12:12|( يامحفوظ کرل)رکھا  ينتاور جوڑ کر س

 |12:12|۞ إِنه اإلِنٰسَن ُخلَِق َهلوًعا 

 |12:12| يص،ہے بڑا بے صبرا حر ياگ يابنا یآدم يشکب

ُه الشهرُّ َجزوًعا   |12:12|إِذا َمسه

 |12:12|پہنچے تو سخت گھبرانے واال،  یبرائجب اسے 

ُه الَخيُر َمنوًعا   |12:11|َوإِذا َمسه

 |12:11|پہنچے تو روک رکھنے واال  یاور جب بھالئ

 |12:11|إاِله الُمَصلّيَن 

 |12:11| ی،مگر نماز

 |12:11|الهذيَن ُهم َعلٰى َصالتِِھم دائِموَن 



 |12:11| يںنماز کے پابند ہ یجو اپن

 |12:11|ذيَن فى أَمٰولِِھم َحقٌّ َمعلوٌم َواله 

 |12:11|معلوم حق ہے  يکا يںاور وہ جن کے مال م

 |12:11|لِلّسائِِل َوالَمحروِم 

 |12:11|نہ سکے تو محروم رہے  یجو مانگے اور جو مانگ بھ يےاس کے ل

قوَن بَِيوِم الّديِن   |12:11|َوالهذيَن ُيَصدِّ

 |12:11| يںنتے ہاور ہو جو انصاف کا دن سچ جا

ِھم ُمشفِقوَن   |12:11|َوالهذيَن ُهم ِمن َعذاِب َربِّ

 |12:11| يں،اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہ

ِھم َغيُر َمأموٍن   |12:12|إِنه َعذاَب َربِّ

 |12:12| يںنہ يزچ یان کے رب کا عذاب نڈر ہونے ک يشکب

 |12:12|َوالهذيَن ُهم لِفُروِجِھم ٰحفِظوَن 

 |12:12| يں،حفاظت کرتے ہ یشرمگاہوں ک یاور ہو جو اپن

ُھم َغيُر َملوميَن   |12:12|إاِّل َعلٰى أَزٰوِجِھم أَو ما َملََكت أَيٰمُنُھم َفإِنه

 |12:12| يں،سے کہ ان پر کچھ مالمت نہ يزوںاپنے ہاتھ کے مال کن يا يبيوںب یمگر اپن



 |12:11|ُهُم العادوَن َفَمِن ابَتغٰى َوراَء ٰذلَِك َفأُوٰلئَِك 

 |12:11| يںحد سے بڑهنے والے ہ یتو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہ

 |12:11|َوالهذيَن ُهم أِلَٰمٰنتِِھم َوَعھِدِهم ٰرعوَن 

 |12:11| يںحفاظت کرتے ہ یامانتوں اور اپنے عہد ک یاور وہ جو اپن

 |12:11|َوالهذيَن ُهم بَِشٰھٰدتِِھم قائِموَن 

 |12:11| يںپر قائم ہ يوںگواہ یاپناور وہ جو 

 |12:11|َوالهذيَن ُهم َعلٰى َصالتِِھم ُيحافِظوَن 

 |12:11| يںحفاظت کرتے ہ ینماز ک یاور وہ جو اپن

ٍت ُمكَرموَن   |12:11|أُوٰلئَِك فى َجّنٰ

 |12:11|اعزاز ہوگا  يںجن کا باغوں م يںہ يہ

 |12:11|َفماِل الهذيَن َكَفروا قَِبلََك ُمھِطعيَن 

 |12:11| يںہ يکھتےنگاہ سے د يزطرف ت یہوا تمہار ياتو ان کافروں کو ک

 |12:11|َعِن الَيميِن َوَعِن الشِّماِل ِعزيَن 

 |12:11|گروہ کے گروہ،  يںداہنے اور بائ

 |12:12|أََيطَمُع ُكلُّ امِرٍئ ِمنُھم أَن ُيدَخَل َجنهَة َنعيٍم 



 |12:12|جائے،  ياداخل ک يںکے باغ م ينچطمع کرتا ہے کہ  يہہر شخص  يںان م ياک

 |12:12|َكاّل ۖ إِّنا َخلَقٰنُھم ِمّما َيعلَموَن 

 |12:12| يںجسے جانتے ہ ياسے بنا يزاس چ يںہم نے انہ يشکب يں،ہرگز نہ

 |12:12|َفال أُقِسُم بَِربِّ الَمٰشِرِق َوالَمٰغِرِب إِّنا لَٰقِدروَن 

 |12:12| يں،جو سب ُپوربوں سب پچھموں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہ یتو مجھے قسم ہے اس ک

َل َخيًرا ِمنُھم َوما َنحُن بَِمسبوقيَن   |12:11|َعلٰى أَن ُنَبدِّ

 |12:11|جاسکتا  يںنکل کر نہ یاور ہم سے کوئ يںکہ ان سے اچھے بدل د

 |12:11|َعدوَن َفَذرُهم َيخوضوا َوَيلَعبوا َحّتٰى ُيٰلقوا َيوَمُھُم الهذى يو

جاتا  ياوعدہ د يںجس کا انہ يںتک کہ اپنے اس دن سے مل يہاںہوئے  يلتےپڑے اور کھ يںم يہودگيوںب یچھوڑ دو ان ک يںتو انہ

 |12:11|ہے، 

ُھم إِلٰى ُنُصٍب يوفِضوَن   |12:11|َيوَم َيخُرجوَن ِمَن األَجداِث ِسراًعا َكأَنه

 |12:11| يںطرف لپک رہے ہ یک يوںوہ نشان ياگے جھپٹتے ہوئے گو يںجس دن قبروں سے نکل

 |12:11|ٰخِشَعًة أَبٰصُرُهم َترَهقُُھم ِذلهٌة ۚ ٰذلَِك الَيوُم الهذى كانوا يوَعدوَن 

 |12:11|ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا  يہہوئے ان پر ذلت سوار،  يےک يچین يںآنکھ

حٰمِن ال ِ الره حيِم إِّنا أَرَسلنا نوًحا إِلٰى َقوِمِه أَن أَنِذر َقوَمَك ِمن َقبِل أَن َيأتَِيُھم َعذاٌب أَليٌم بِسِم َّللاه  |11:1|ره



 |11:1|کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے  يجاطرف بھ یقوم ک یہم نے نوح کو اس ک يشکب

 |11:1|قاَل ٰيَقوِم إِّنى لَُكم َنذيٌر ُمبيٌن 

 |11:1|ڈر سنانے واال ہوں،  يحصر يےتمہارے ل يںم! قوم يریاے م يافرما اس نے

َ َواتهقوہُ َوأَطيعوِن   |11:1|أَِن اعُبُدوا َّللاه

 |11:1|حکم مانو،  يراکرو اور اس سے ڈرو اور م یبندگ یکہ َّللا ک

ى ۚ إِنه أََجلَ  رُكم إِلٰى أََجٍل ُمَسّمً ُر ۖ لَو ُكنُتم َتعلَموَن  َيغفِر لَُكم ِمن ُذنوبُِكم َوُيَؤخِّ ِ إِذا جاَء ال ُيَؤخه  |11:1|َّللاه

 یجاتا کس يںنہ ياَّللا کا وعدہ جب آتا ہے ہٹا يشکمہلت دے گا ب يںتک تمہ يعادمقرر م يکوہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ا

 |11:1|طرح تم جانتے 

 |11:1|قاَل َربِّ إِّنى َدَعوُت َقومى لَياًل َوَنھاًرا 

 |11:1| ياقوم کو رات دن بال ینے اپن يںم! رب يرےاے م یک عرض

 |11:1|َفلَم َيِزدُهم ُدعاءى إاِّل فِراًرا 

 |11:1|بڑها  یبھاگنا ہ يںبالنے سے انہ يرےتو م

 |11:1|َتكَبُروا استِكباًرا َوإِّنى ُكلهما َدَعوُتُھم لَِتغفَِر لَھُم َجَعلوا أَٰصبَِعُھم فى ءاذانِِھم َواسَتغَشوا ثِياَبُھم َوأََصّروا َواس

اور ہٹ  يےاور اپنے کپڑے اوڑه ل يںدے ل ياںانگل يںکہ تو ان کو بخشے انہوں نے اپنے کانوں م يابال يںبار انہ ینے جتن يںاور م

 |11:1| يااور بڑا غرور ک یک

 |11:2|ُثمه إِّنى َدَعوُتُھم ِجھاًرا 



 |11:2| يابال يہعالن يںنے انہ يںپھر م

 |11:2|إِّنى أَعلَنُت لَُھم َوأَسَررُت لَُھم إِسراًرا ُثمه 

 |11:2|کہا  یبھ يہکہا اور آہستہ خف ینے ان سے با عالن بھ يںپھر م

ُه كاَن َغفّاًرا  ُكم إِنه  |11:12|َفقُلُت اسَتغفِروا َربه

 |11:12|مانگو وہ بڑا معاف فرمانے واال ہے  ینے کہا اپنے رب سے معاف يںتو م

ماَء َعلَيُكم ِمدراًرا ُيرِسِل ا  |11:11|لسه

 |11:11|گا،  يجےبھ ينھم( موسال دهار)تم پر شراٹے کا 

ٍت َوَيجَعل لَُكم أَنٰھًرا   |11:11|َوُيمِددُكم بِأَمٰوٍل َوَبنيَن َوَيجَعل لَُكم َجّنٰ

 |11:11|بنائے گا  يںرنہ يےباغ بنادے گا اور تمہارے ل يےمدد کرے گا اور تمہارے ل یسے تمہار يٹوںاور مال اور ب

ِ َوقاًرا   |11:11|ما لَُكم ال َترجوَن ّلِِله

 |11:11|کرتے  يںنہ يدام یہوا َّللا سے عزت حاصل کرنے ک ياک يںتمہ

 |11:11|َوَقد َخلََقُكم أَطواًرا 

 |11:11| ياطرح طرح بنا يںحاالنکہ اس نے تمہ

ُ َسبَع َسٰمٰوٍت   |11:11|ِطباًقا أَلَم َتَروا َكيَف َخلََق َّللاه

 |11:11| يک،پر ا يکسات آسمان بنائے ا يونکرَّللا نے ک يکھتےد يںتم نہ ياک



 |11:11|َوَجَعَل الَقَمَر فيِھنه نوًرا َوَجَعَل الشهمَس ِسراًجا 

 |11:11|اور سورج کو چراغ  ياچاند کو روشن ک يںاور ان م

ُ أَنَبَتُكم ِمَن األَرِض َنباًتا   |11:11|َوَّللاه

 |11:11| ياسے اُگا ينطرح زم یسبزے ک يںاور َّللا نے تمہ

 |11:12|ُثمه ُيعيُدُكم فيھا َوُيخِرُجُكم إِخراًجا 

 |11:12|لے جائے گا اور دبارہ نکالے گا  يںم یاس يںپھر تمہ

ُ َجَعَل لَُكُم األَرَض بِساًطا   |11:12|َوَّللاه

 |11:12| يا،کو بچھونا بنا ينزم يےاور َّللا نے تمہارے ل

 |11:12|لَِتسلُكوا ِمنھا ُسُباًل فِجاًجا 

 |11:12|چلو،  يںراستوں م يعکہ اس کے وس

َبعوا َمن لَم َيِزدہُ مالُُه َوَولَُدہُ إاِّل َخساًرا  ُھم َعَصونى َواته  |11:11|قاَل نوٌح َربِّ إِنه

اس کے مال اور اوالد نے  يسےج يےہول يچھےکے پ يسےاور ا یک ینافرمان يریانہوں نے م! رب يرےاے م ی،نوح نے عرض ک

 |11:11| يابڑها ینقصان ہ

 |11:11|َوَمَكروا َمكًرا ُكّباًرا 

 |11:11| يلےاور بہت بڑا داؤ ں کھ



ا َوال ُسواًعا َوال َيغوَث َوَيعوَق َوَنسًرا   |11:11|َوقالوا ال َتَذُرنه ءالَِھَتُكم َوال َتَذُرنه َوّدً

 |11:11|اور نسر کو  يعوقاور  يغوثاور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا وّد اور سواع اور 

لِميَن إاِّل َضٰلاًل 
ٰ
 |11:11|َوَقد أََضلّوا َكثيًرا ۖ َوال َتِزِد الّظ

 |11:11| ینہ کرنا مگر گمراہ يادہاور تو ظالموں کو ز ياانہوں نے بہتوں کو بہکا يشکاور ب

ِ أَنصاًرا  تِِھم أُغِرقوا َفأُدِخلوا ناًرا َفلَم َيِجدوا لَُھم ِمن دوِن َّللاه  |11:11|ِمّما َخطيـٰٔ

 |11:11| يامددگار نہ پا یگئے تو انہوں نے َّللا کے مقابل اپنا کوئ يےداخل ک يںخطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ م يسیک یاپن

 |11:11|ِمَن الٰكفِريَن َدّياًرا  َوقاَل نوٌح َربِّ ال َتَذر َعلَى األَرِض 

 |11:11|بسنے واال نہ چھوڑ،  یسے کوئ يںپر کافروں م ينزم! رب يرےاے م ی،اور نوح نے عرض ک

 |11:11|إِنهَك إِن َتَذرُهم ُيِضلّوا ِعباَدَك َوال َيلِدوا إاِّل فاِجًرا َكفّاًرا 

 یمگر بدکار بڑ ینہ ہوگ یتو وہ بھ یگے اور ان کے اوالد ہوگ يںبندوں کو گمراہ کرد يرےرہنے دے گا تو ت يںاگر تو انہ يشکب

 |11:11|ناشکر 

لِميَن إاِّل َتبارً 
ٰ
 |11:12|ا َربِّ اغفِر لى َولِٰولَِدىه َولَِمن َدَخَل َبيِتَى ُمؤِمًنا َولِلُمؤِمنيَن َوالُمؤِمٰنِت َوال َتِزِد الّظ

ہے اور سب مسلمان مردوں  يںگھر م يرےکے ساتھ م يمانماں باپ کو اور اسے جو ا يرےرب مجھے بخش دے اور م يرےاے م

 |11:12| یاور سب مسلمان عورتوں کو، اور کافروں کو نہ بڑها مگر تباہ

ُه اسَتَمَع َنَفٌر ِمَن الِجنِّ َفقالوا إِّنا َسِمعنا  حيِم قُل أوِحَى إِلَىه أَنه حٰمِن الره ِ الره  |11:1|قُرءاًنا َعَجًبا بِسِم َّللاه

 |11:1|قرآن سنا  يبعج يکپڑهنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ا يراکہ کچھ جنوں نے م یہوئ یتم فرماؤ مجھے وح



نا أََحًدا  شِد َفـٔاَمّنا بِِه ۖ َولَن ُنشِرَك بَِربِّ  |11:1|َيھدى إِلَى الرُّ

 |11:1|گے،  يںنہ کر يککو اپنے رب کا شر یاور ہم ہرگز کسالئے،  يمانراہ بتا تا ہے تو ہم اس پر ا یک یکہ بھالئ

َخَذ ٰصِحَبًة َوال َولًَدا  نا َما اته ُه َتٰعلٰى َجدُّ َربِّ  |11:1|َوأَنه

 |11:1|اور نہ بچہ  یک يارشان بہت بلند ہے نہ اس نے عورت اخت یکہ ہمارے رب ک يہاور 

ِ َشطَ  ُه كاَن َيقوُل َسفيُھنا َعلَى َّللاه  |11:1|ًطا َوأَنه

 |11:1|کا بے وقوف َّللا پر بڑه کر بات کہتا تھا  يںکہ ہم م يہاور 

ِ َكِذًبا   |11:1|َوأَّنا َظَنّنا أَن لَن َتقوَل اإلِنُس َوالِجنُّ َعلَى َّللاه

 |11:1|گے  يںاور ِجن َّللا پر جھوٹ نہ بانده یتھا کہ ہرگز آدم يالخ يںکہ ہم يہاور 

ُه كاَن ِرجاٌل مِ   |11:1|َن اإلِنِس َيعوذوَن بِِرجاٍل ِمَن الِجنِّ َفزادوُهم َرَهًقا َوأَنه

 |11:1|ان کا تکبر بڑها،  یتھے تو اس سے اور بھ يتےکچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کے پناہ ل يںم يوںکہ آدم يہاور 

ُ أََحًدا  ُھم َظّنوا َكما َظَننُتم أَن لَن َيبَعَث َّللاه  |11:1|َوأَنه

 |11:1|گا،  يجےرسول نہ بھ یگمان ہے کہ َّللا ہرگز کوئ يںتمہ يساج ياوں نے گمان ککہ انہ يہاور 

ماَء َفَوَجدٰنھا ُملَِئت َحَرًسا َشديًدا َوُشُھًبا   |11:2|َوأَّنا لََمسَنا السه

 |11:2|ہے  ياگ ياسے بھرد يوںچنگار یکہ سخت پہرے اور آگ ک ياکہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پا يہاور 

مِع ۖ َفَمن َيسَتِمِع الءاَن َيِجد لَُه ِشھاًبا َرَصًدا   |11:2|َوأَّنا ُكّنا َنقُعُد ِمنھا َمٰقِعَد لِلسه



آگ کا  يںتاک م یسنے وہ اپن یکرتے تھے، پھر اب جو کوئ يٹھاکچھ موقعوں پر ب يےسننے کے ل يںکہ ہم پہلے آسمان م يہاور 

 |11:2|پائے ( لپٹ)لُوکا 

ُھم َرَشًدا َوأَّنا ال َندر  |11:12|ى أََشرٌّ أُريَد بَِمن فِى األَرِض أَم أَراَد بِِھم َربُّ

ہے،  یچاہ یبھالئ یان کے نے کوئ ياہے  ياگ ياکا ارادہ فرما یبرائ یوالوں سے کوئ ينمعلوم کہ زم يںنہ يںکہ ہم يہاور 

|11:12| 

لِحوَن َوِمّنا دوَن ٰذلَِك ۖ ُكّنا َطرائِ  ا الّصٰ  |11:11|َق قَِدًدا َوأَّنا ِمنه

 |11:11| يںپھٹے ہوئے ہ يںراہ یہم کئ يں،طرح کے ہ یاور کچھ دوسر يںہ يککچھ ن يںکہ ہم م يہاور 

َ فِى األَرِض َولَن ُنعِجَزہُ َهَرًبا   |11:11|َوأَّنا َظَنّنا أَن لَن ُنعِجَز َّللاه

گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضہ سے باہر ہوں،  يںَّللا کے قابو سے نہ نکل سک ينہوا کہ ہر گز زم يقينکہ ہم کو  يہاور 

|11:11| 

ِه َفال َيخاُف َبخًسا َوال َرَهًقا   |11:11|َوأَّنا لَّما َسِمعَنا الھُدٰى ءاَمّنا بِِه ۖ َفَمن ُيؤِمن بَِربِّ

کا  يادگیکا خوف اور نہ ز یکم یالئے اسے نہ کس يمانالئے، تو جو اپنے رب پر ا يماناس پر ا یسن يتکہ ہم نے جب ہدا يہاور 

|11:11| 

وا َرَشًدا  ا الٰقِسطوَن ۖ َفَمن أَسلََم َفأُوٰلئَِك َتَحره ا الُمسلِموَن َوِمنه  |11:11|َوأَّنا ِمنه

 |11:11| یسوچ یاور کچھ ظالم تو جو اسالم الئے انہوں نے بھالئ يںکچھ مسلمان ہ يںکہ ہم م يہاور 

َم َحَطًبا َوأَمه   |11:11|ا الٰقِسطوَن َفكانوا لَِجَھنه

 |11:11|ہوئے  يندهناور رہے ظالم وہ جہنم کے ا



ريَقِة أَلَسَقيٰنُھم ماًء َغَدًقا   |11:11|َوأَلهِو اسَتٰقموا َعلَى الطه

 |11:11| تےيد یوافر پان يںرہتے تو ضرور ہم انہ يدهےہے کہ اگر وہ راہ پر س یہوئ یوح يہاور فرماؤ کہ مجھے 

ِه َيسلُكُه َعذاًبا َصَعًدا   |11:11|لَِنفتَِنُھم فيِه ۚ َوَمن ُيعِرض َعن ِذكِر َربِّ

 |11:11|ڈالے گا  يںوہ اسے چڑهتے عذاب م يرےسے منہ پھ ياد یاور جو اپنے رب ک يںجانچ يںکہ اس پر انہ

ِ أََحًدا  ِ َفال َتدعوا َمَع َّللاه  |11:12|َوأَنه الَمٰسِجَد ّلِِله

 |11:12|نہ کرو  یبندگ یک یتو َّللا کے ساتھ کس يںہ یک یَّللا ہ يںکہ مسجد يہاور 

ِ َيدعوہُ كادوا َيكونوَن َعلَيِه لَِبًدا  ُه لَّما قاَم َعبُد َّللاه  |11:12|َوأَنه

 |11:12| يںئتھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹھ کے ٹھٹھ ہوجا يبکرنے کھڑا ہوا تو قر یبندگ یکہ جب َّللا کا بندہ اس ک يہاور 

 |11:12|قُل إِنهما أَدعوا َرّبى َوال أُشِرُك بِِه أََحًدا 

 |11:12|ٹھہراتا،  يںنہ يککو اس کا شر یکرتا ہوں اور کس یبندگ یک یتو اپنے رب ہ يںتم فرماؤ م

ا َوال َرَشًدا   |11:11|قُل إِّنى ال أَملُِك لَُكم َضّرً

 |11:11| يں،نہبرے بھلے کا مالک  یتمہارے کس يںتم فرماؤ م

ِ أََحٌد َولَن أَِجَد ِمن دونِِه ُملَتَحًدا   |11:11|قُل إِّنى لَن ُيجيَرنى ِمَن َّللاه

 |11:11|پناہ نہ پاؤں گا،  ینہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئ یتم فرماؤ ہرگز مجھے َّللا سے کوئ

َ وَ  ِ َوِرٰسٰلتِِه ۚ َوَمن َيعِص َّللاه َم ٰخلِديَن فيھا أََبًدا إاِّل َبٰلًغا ِمَن َّللاه  |11:11|َرسولَُه َفإِنه لَُه ناَر َجَھنه



آگ  یجہنم ک يےان کے ل يشکاور جو َّللا اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو ب يںرسالت یپہنچاتا اور اس ک ياممگر َّللا کے پ

 |11:11| يں،رہ يشہہم يشہہم يںہے جس م

 |11:11|َفَسَيعلَموَن َمن أَضَعُف ناِصًرا َوأََقلُّ َعَدًدا َحّتٰى إِذا َرأَوا ما يوَعدوَن 

کم  یگنت یگے کہ کس ک مددگار کمزور اور کس ک يںجاتا ہے تو اب جان جائ ياگے جو وعدہ د يکھيںتک کہ جب د يہاں

|11:11| 

 |11:11|قُل إِن أَدرى أََقريٌب ما توَعدوَن أَم َيجَعُل لَُه َرّبى أََمًدا 

 |11:11|رب اسے کچھ وقفہ دے گا  يرام ياجاتا ہے  ياوعدہ د يںہے وہ جس کا تمہ يکنزد ياجانتا آ يںنہ يںتم فرماؤ م

 |11:11|ٰعلُِم الَغيِب َفال ُيظِھُر َعلٰى َغيبِِه أََحًدا 

 |11:11|کرتا  يںکو مسلط نہ یپر کس يبکا جاننے واال تو اپنے غ يبغ

ُه   |11:11|َيسلُُك ِمن َبيِن َيَديِه َوِمن َخلفِِه َرَصًدا إاِّل َمِن ارَتضٰى ِمن َرسوٍل َفإِنه

 |11:11|ہے  يتاپہرا مقرر کر د يچھےرسولوں کے کہ ان کے آگے پ يدہسوائے اپنے پسند

ِھم َوأَحاَط بِما لََديِھم َوأَحصٰى ُكله َشءٍء َعَدًدا   |11:12|لَِيعلََم أَن َقد أَبلَغوا ِرٰسٰلِت َربِّ

 يزہے اور اس نے ہر چ يںاور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم م يےپہنچا د ياملے کہ انہوں نے اپنے رب کے پ يکھتا کہ د

 |11:12|ہے  یشمار کر رکھ یگنت یک

ُل  مِّ َھا الُمزه حيِم ٰيأَيُّ حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه

 |11:1|اے جھرمٹ مارنے والے 

 |11:1|قُِم الهيَل إاِّل َقلياًل 



 |11:1|فرما سوا کچھ رات کے  يامق يںرات م

 |11:1|نِصَفُه أَِو انقُص ِمنُه َقلياًل 

 |11:1|اس سے کچھ تم کرو،  يارات  یآده

 |11:1|أَو ِزد َعلَيِه َوَرتِِّل القُرءاَن َترتياًل 

 |11:1|اس پر کچھ بڑهاؤ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑهو  يا

 |11:1|َقواًل َثقياًل إِّنا َسُنلقى َعلَيَك 

 |11:1|گے  يںبات ڈال یبھار يکہم تم پر ا يبعنقر يشکب

 |11:1|إِنه ناِشَئَة الهيِل ِهَى أََشدُّ َوطـًٔا َوأَقَوُم قياًل 

 |11:1|ہے  ینکلت يدهیدباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب س يادہرات کا اٹھنا وہ ز يشکب

 |11:1|إِنه لََك فِى النهھاِر َسبًحا َطوياًل 

 |11:1| يںتو تم کو بہت سے کام ہ يںدن م يشکب

َك َوَتَبتهل إِلَيِه َتبتياًل   |11:2|َواذُكِر اسَم َربِّ

 |11:2|کے ہو رہو  یکرو اور سب سے ٹوٹ کر اس ياداور اپنے رب کا نام 

ِخذہُ َوكياًل   |11:2|َربُّ الَمشِرِق َوالَمغِرِب ال إِٰلَه إاِّل ُهَو َفاته

 |11:2|کو اپنا کارساز بناؤ  یتو تم اس يںمعبود نہ یا رب اور پچھم کا رب اس کے سوا کوئوہ پورب ک



 |11:12|َواصبِر َعلٰى ما َيقولوَن َواهُجرُهم َهجًرا َجمياًل 

 |11:12|طرح چھوڑ دو  یاچھ يںباتوں پر صبر فرماؤ اور انہ یاور کافروں ک

بيَن أُولِى النهعَمِة َومَ   |11:11|ھِّلُھم َقلياًل َوَذرنى َوالُمَكذِّ

 |11:11|مہلت دو  یتھوڑ يںاور مجھ پر چھوڑو ان جھٹالنے والے مالداروں کو اور انہ

 |11:11|إِنه لََدينا أَنكااًل َوَجحيًما 

 |11:11|آگ،  یاور بھڑکت يںہ يڑياںب یہمارے پاس بھار يشکب

ٍة َوَعذاًبا أَليًما   |11:11|َوَطعاًما ذا ُغصه

 |11:11|پھنستا کھانا اور دردناک عذاب  يںاور گلے م

 |11:11|َيوَم َترُجُف األَرُض َوالِجباُل َوكاَنِت الِجباُل َكثيًبا َمھياًل 

 |11:11|بہتا ہوا،  يلہکا ٹ يتےگے ر يںاور پہاڑ اور پہاڑ ہوجائ ينگے زم يںجس دن تھرتھرائ

 |11:11|لنا إِلٰى فِرَعوَن َرسواًل إِّنا أَرَسلنا إِلَيُكم َرسواًل ٰشِھًدا َعلَيُكم َكما أَرسَ 

 يجےطرف رسول بھ یہم نے فرعون ک يسےج يںکہ تم پر حاضر ناظر ہ يجےرسول بھ يکطرف ا یہم نے تمہار يشکب

|11:11| 

سوَل َفأََخذٰنُه أَخًذا َوبياًل   |11:11|َفَعصٰى فِرَعوُن الره

 |11:11|ت سے پکڑا، تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرف



 |11:11|َفَكيَف َتتهقوَن إِن َكَفرُتم َيوًما َيجَعُل الِولٰدَن شيًبا 

 |11:11|بچو گے اگر کفر کرو اس دن جو بچوں کو بوڑها کردے گا  يسےپھر ک

ماُء ُمنَفِطٌر بِِه ۚ كاَن َوعُدہُ َمفعواًل   |11:12|السه

 |11:12|دہ ہوکر رہنا، آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا، َّللا کا وع

ِه َسبياًل  َخَذ إِلٰى َربِّ  |11:12|إِنه ٰهِذِہ َتذِكَرةٌ ۖ َفَمن شاَء اته

 |11:12|طرف راہ لے  یہے، تو جو چاہے اپنے رب ک يحتنص يہ يشکب

ُر الهيَل َوالنهھاَر ۚ َعلَِم أَن لَن ُتحصوہُ َفتاَب ۞ إِنه َربهَك َيعلَُم أَنهَك َتقوُم أَدنٰى ِمن ُثلَُثِى الهيِل َونِصَفُه َوُثلَُثُه َوطائَِفٌة مِ  ُ ُيَقدِّ َن الهذيَن َمَعَك ۚ َوَّللاه

َر ِمَن القُرءاِن ۚ َعلَِم أَن ِ ۙ َوءاَخروَن  َعلَيُكم ۖ َفاقَرءوا ما َتَيسه َسَيكوُن ِمنُكم َمرضٰى ۙ َوءاَخروَن َيضِربوَن فِى األَرِض َيبَتغوَن ِمن َفضِل َّللاه

َ قَ  كٰوَة َوأَقِرُضوا َّللاه لٰوَة َوءاُتوا الزه َر ِمنُه ۚ َوأَقيُموا الصه ِ ۖ َفاقَرءوا ما َتَيسه موا أِلَنفُِسُكم ِمن َخيٍر َتِجدوہُ ُيٰقتِلوَن فى َسبيِل َّللاه رًضا َحَسًنا ۚ َوما ُتَقدِّ

ۖ َ ِ ُهَو َخيًرا َوأَعَظَم أَجًرا ۚ َواسَتغفُِروا َّللاه َ َغفوٌر َرحيٌم  ِعنَد َّللاه  |11:12|إِنه َّللاه

جماعت  يکاور ا یتہائ یرات، کبھ یآدم یکبھ يب،رات کے قر یدو تہائ یکرتے ہو کبھ يامتمہارا رب جانتا ہے کہ تم ق يشکب

وسکے گا تو تم سے رات کا شمار نہ ہ! اور َّللا رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانو یتمہارے ساتھ وال

 يںکچھ تم م يبسے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑهو اسے معلوم ہے کہ عنقر يںاب قرآن م یفرمائ وعمہر سے تم پر رج یاس نے اپن

لڑتے ہوں گے تو جتنا  يںراہ م یگے َّللا کا فضل تالش کرنے اور کچھ َّللا ک يںسفر کر يںم ينہوں گے اور کچھ زم يمارسے ب

گے اسے َّللا  يجوآگے بھ یجو بھالئ يےکو اچھا قرض دو اور اپنے ل ر نماز قائم رکھو اور زکٰوة دو اور َّللاہو پڑهو او يسرقرآن م

 |11:12|َّللا بخشنے واال مہربان ہے،  يشکپاؤ گے، اور َّللا سے بخشش مانگو، ب یکے پاس بہتر اور بڑے ثواب ک

ثِّرُ  َھا الُمده حيِم ٰيأَيُّ حٰمِن الره ِ الره  |11:1| بِسِم َّللاه

 |11:1|! اے باال پوش اوڑهنے والے

 |11:1|قُم َفأَنِذر 

 |11:1|کھڑے ہوجاؤ پھر ڈر سناؤ 



َك َفَكبِّر   |11:1|َوَربه

 |11:1|بولو  یبڑائ یک یاور اپنے رب ہ

 |11:1|َوثِياَبَك َفَطھِّر 

 |11:1|اور اپنے کپڑے پاک رکھو 

جَز َفاهُجر   |11:1|َوالرُّ

 |11:1| اور بتوں سے دور رہو،

 |11:1|َوال َتمُنن َتسَتكثُِر 

 |11:1|پر احسان نہ کرو  یسے کس يتن یک ينےل يادہاور ز

 |11:1|َولَِربَِّك َفاصبِر 

 |11:1|رہو  يےصبر ک يےاور اپنے رب کے ل

 |11:2|َفإِذا ُنقَِر فِى الّناقوِر 

 |11:2|پھر جب صور پھونکا جائے گا 

 |11:2|َفٰذلَِك َيوَمئٍِذ َيوٌم َعسيٌر 

 |11:2|دن ہے، ( سخت)تو وہ دن کڑا 

 |11:12|َعلَى الٰكفِريَن َغيُر َيسيٍر 



 |11:12| يںکافروں پر آسان نہ

 |11:11|َذرنى َوَمن َخلَقُت َوحيًدا 

 |11:11| ياک يداپ يالنے اک يںاسے مجھ پر چھوڑ جسے م

 |11:11|َوَجَعلُت لَُه مااًل َممدوًدا 

 |11:11| يامال د يعاور اسے وس

 |11:11|َوَبنيَن ُشھوًدا 

 |11:11|سامنے حاضر رہتے  يےد يٹےاور ب

 |11:11|َوَمھهدُت لَُه َتمھيًدا 

 |11:11| يںک يارياںت یطرح طرح ک يےنے اس کے ل يںاور م

 |11:11|ُثمه َيطَمُع أَن أَزيَد 

 |11:11|دوں  يادہاور ز يںطمع کرتا ہے کہ م يہپھر 

ُه كاَن   |11:11|ِلءاٰيتِنا َعنيًدا َكاّل ۖ إِنه

 |11:11|سے عناد رکھتا ہے،  يتوںآ يریوہ تو م يںہرگز نہ

 |11:11|َسأُرِهقُُه َصعوًدا 

 |11:11|اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑهاؤں،  يںہے کہ م يبقر



َر  َر َوَقده ُه َفكه  |11:12|إِنه

 |11:12| یکچھ بات ٹھہرائ يںوہ سوچا اور دل م يشکب

َر َفقُتَِل َكي  |11:12|َف َقده

 |11:12| ی،ٹھہرائ يسیتو اس پر لعنت ہو ک

َر   |11:12|ُثمه قُتَِل َكيَف َقده

 |11:12| ی،ٹھہرائ يسیپھر اس پر لعنت ہو ک

 |11:11|ُثمه َنَظَر 

 |11:11| يکھا،پھر نظر اٹھا کر د

 |11:11|ُثمه َعَبَس َوَبَسَر 

 |11:11|اور منہ بگاڑا،  یچڑهائ يوریپھر ت

 |11:11|ُثمه أَدَبَر َواسَتكَبَر 

 |11:11| يا،اور تکبر ک يریپھ يٹھپھر پ

 |11:11|َفقاَل إِن ٰهذا إاِّل ِسحٌر ُيؤَثُر 

 |11:11| يکھا،جادو ہے اگلوں سے س یتو وہ يہپھر بوال 

 |11:11|إِن ٰهذا إاِّل َقوُل الَبَشِر 



 |11:11|کا کالم  یمگر آدم يںنہ يہ

 |11:11|َسأُصليِه َسَقَر 

 |11:11|دهنساتا ہوں،  يںاسے دوزخ م يںدم جاتا ہے کہ م یکوئ

 |11:11|َوما أَدرٰىَك ما َسَقُر 

 |11:11|ہے،  ياجانا دوزخ ک يااور تم نے ک

 |11:12|ال ُتبقى َوال َتَذُر 

 |11:12|رکھے  ینہ چھوڑے نہ لگ

 |11:12|لَّواَحٌة لِلَبَشِر 

 |11:12|ہے  يتیکھال اتار ل یک یآدم

 |11:12|َعلَيھا تِسَعَة َعَشَر 

 |11:12| يںداروغہ ہ يساس پر اُن

َتُھم إاِّل فِتَنًة لِلهذيَن َكَفروا لَِيسَتيقَِن الهذينَ  أوُتوا الِكٰتَب َوَيزداَد الهذيَن ءاَمنوا إيٰمًنا ۙ َوال َيرتاَب  َوما َجَعلنا أَصٰحَب الّناِر إاِّل َمٰلئَِكًة ۙ َوما َجَعلنا ِعده

ُ َمن َيشاُء َوَيھدى َمن َيشاُء ۚ  لهذيَن أوُتوا الِكٰتَب َوالُمؤِمنوَن ۙ َولَِيقوَل الهذيَن فىا ُ بِٰھذا َمَثاًل ۚ َكٰذلَِك ُيِضلُّ َّللاه قُلوبِِھم َمَرٌض َوالٰكفِروَن ماذا أَراَد َّللاه

 |11:11|َشِر َوما َيعلَُم ُجنوَد َربَِّك إاِّل ُهَو ۚ َوما ِهَى إاِّل ِذكرٰى لِلبَ 

کہ  يےجانچ کو اس ل یمگر کافروں ک ینہ رکھ یگنت يہ یمگر فرشتے، اور ہم نے ان ک يےاور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ ک

 یشک نہ رہے اور دل کے روگ یبڑهے اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئ يمانوالوں کا ا يمانآئے اور ا يقينکتاب والوں کو 

فرماتا ہے  يتَّللا گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدا يونہیمطلب ہے،  ياَّللا کا ک يںم بات یس اچنبھے کا يںاور کافر کہ( يضمر)

 يحت،نص يےکے ل یمگر آدم يںجانتا، اور وہ تو نہ يںنہ یجسے چاہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئ

|11:11| 



 |11:11|َكاّل َوالَقَمِر 

 |11:11|قسم،  یہاں ہاں چاند ک

 |11:11|َوالهيِل إِذ أَدَبَر 

 |11:11| يرے،پھ يٹھجب پ یاور رات ک

بِح إِذا أَسَفَر   |11:11|َوالصُّ

 |11:11|جب اجا ال ڈالے  یاور صبح ک

 |11:11|إِنهھا إَلِحَدى الُكَبِر 

 |11:11|ہے،  يکا یک يںم يزوںچ یدوزخ بہت بڑ يشکب

 |11:11|َنذيًرا لِلَبَشِر 

 |11:11|کو ڈراؤ،  يوںآدم

َر  َم أَو َيَتأَخه  |11:11|لَِمن شاَء ِمنُكم أَن َيَتَقده

 |11:11|رہے  يچھےپ ياچاہے، کہ آگے آئے  يںاسے جو تم م

 |11:12|ُكلُّ َنفٍس بِما َكَسَبت َرهيَنٌة 

 |11:12|ہے،  یگرو يںم( اعمال) یکرن یہر جان اپن

 |11:12|إاِّل أَصٰحَب الَيميِن 



 |11:12|طرف والے  ینمگر دہ

ٍت َيَتساَءلوَن   |11:12|فى َجّنٰ

 |11:12| يں،پوچھتے ہ يںباغوں م

 |11:11|َعِن الُمجِرميَن 

 |11:11|مجرموں سے، 

 |11:11|ما َسلََكُكم فى َسَقَر 

 |11:11| ی،لے گئ يںبات دوزخ م ياک يںتمہ

 |11:11|قالوا لَم َنُك ِمَن الُمَصلّيَن 

 |11:11|پڑهتے تھے، وہ بولے ہم نماز نہ 

 |11:11|َولَم َنُك ُنطِعُم الِمسكيَن 

 |11:11|تھے  يتےکو کھانا نہ د يناور مسک

 |11:11|َوُكّنا َنخوُض َمَع الخائِضيَن 

 |11:11|کرتے تھے،  يںفکر يہودہفکر والوں کے ساتھ ب يہودہاور ب

ُب بَِيوِم الّديِن   |11:11|َوُكّنا ُنَكذِّ

 |11:11|و جھٹالتے رہے، اور ہم انصاف کے دن ک



 |11:11|َحّتٰى أَتٰىَنا الَيقيُن 

 |11:11| ی،موت آئ يںتک کہ ہم يہاں

فِعيَن   |11:12|َفما َتنَفُعُھم َشٰفَعُة الّشٰ

 |11:12| یسفارش کام نہ دے گ یک يوںسفارش يںتو انہ

ذِكَرِة ُمعِرضيَن   |11:12|َفما لَُھم َعِن الته

 |11:12| يںہ يرتےسے منہ پھ يحتہوا نص ياک يںتو انہ

ُھم ُحُمٌر ُمسَتنفَِرةٌ   |11:12|َكأَنه

 |11:12|وہ بھڑکے ہوئے گدهے ہوں،  ياگو

ت ِمن َقسَوَرٍة   |11:11|َفره

 |11:11|سے بھاگے ہوں  يرکہ ش

َرًة   |11:11|َبل ُيريُد ُكلُّ امِرٍئ ِمنُھم أَن ُيؤتٰى ُصُحًفا ُمَنشه

 |11:11| يںجائ يےدے د يںاس کے ہاتھ م يفےکا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صح يںبلکہ ان م

 |11:11|َكاّل ۖ َبل ال َيخافوَن الءاِخَرَة 

 |11:11| يںبلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہ يںہرگز نہ

ُه َتذِكَرةٌ   |11:11|َكاّل إِنه



 |11:11|ہے،  يحتوہ نص يشکہاں ہاں ب

 |11:11|َفَمن شاَء َذَكَرہُ 

 |11:11|لے،  يحتو چاہے اس سے نصتو ج

ُ ۚ ُهَو أَهُل التهقوٰى َوأَهُل الَمغفَِرِة   |11:11|َوما َيذُكروَن إاِّل أَن َيشاَء َّللاه

 |11:11|شان ہے مغفرت فرمانا،  یک یہے ڈرنے کے الئق اور اس یمگر جب َّللا چاہے، وہ يںمان يحتنص يااور وہ ک

حيمِ  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|ال أُقِسُم بَِيوِم القِٰيَمِة  بِسِم َّللاه

 |11:1|فرماتا ہوں،  ياد! قسم یک يامتروِز ق

 |11:1|َوال أُقِسُم بِالنهفِس اللهّواَمِة 

 |11:1|جو اپنے اوپر مالمت کرے ! قسم یاور اس جان ک

 |11:1|أََيحَسُب اإلِنٰسُن أَلهن َنجَمَع ِعظاَمُه 

 |11:1|گے،  يںجمع نہ فرمائ ياںہڈ یز اس کسمجھتا ہے کہ ہم ہرگ يہ یآدم ياک

َى َبناَنُه   |11:1|َبلٰى ٰقِدريَن َعلٰى أَن ُنَسوِّ

 |11:1| يںبناد يککہ اس کے پور ٹھ يںہم قادر ہ يںنہ يوںک

 |11:1|َبل ُيريُد اإلِنٰسُن لَِيفُجَر أَماَمُه 

 |11:1|کرے  ینگاہ کے سامنے بد یچاہتا ہے کہ اس ک یبلکہ آدم



 |11:1|َيسـَُٔل أَّياَن َيوُم القِٰيَمِة 

 |11:1|کا دن کب ہوگا،  يامتپوچھتا ہے ق

 |11:1|َفإِذا َبِرَق الَبَصُر 

 |11:1| یگ يائےپھر جس دن آنکھ چونده

 |11:2|َوَخَسَف الَقَمُر 

 |11:2|اور چاند کہے گا 

 |11:2|َوُجِمَع الشهمُس َوالَقَمُر 

 |11:2|گے  يںجائ يےاور سورج اور چاند مالد

 |11:12|َيقوُل اإلِنٰسُن َيوَمئٍِذ أَيَن الَمَفرُّ 

 |11:12|کہے گا کدهر بھاگ کر جاؤں  یاس دن آدم

 |11:11|َكاّل ال َوَزَر 

 |11:11| يں،پناہ نہ یکوئ يںہرگز نہ

 |11:11|إِلٰى َربَِّك َيوَمئٍِذ الُمسَتَقرُّ 

 |11:11|طرف جاکر ٹھہرنا ہے  یک یرب ہ يرےاس دن ت

َر  َم َوأَخه ُؤ۟ا اإلِنٰسُن َيوَمئٍِذ بِما َقده  |11:11|ُيَنبه



 |11:11|جائے گا  ياکو اس کا سب اگال پچھال جتاد یاس دن آدم

 |11:11|َبِل اإلِنٰسُن َعلٰى َنفِسِه َبصيَرةٌ 

 |11:11|نگاہ رکھتا ہے،  یاپنے حال پر پور یخود ہ یبلکہ آدم

 |11:11|َولَو أَلقٰى َمعاذيَرہُ 

 |11:11|اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب ال ڈالے، 

ك بِِه لِساَنَك لَِتعَجَل بِِه   |11:11|ال ُتَحرِّ

 |11:11|زبان کو حرکت نہ دو  یقرآن کے ساتھ اپن يںم یجلد یکرنے ک يادنہ سنا جائے گا تم  یجب بھ

 |11:11|إِنه َعلَينا َجمَعُه َوقُرءاَنُه 

 |11:11|ا اور پڑهنا ہمارے ذمہ ہے، اس کا محفوظ کرن يشکب

بِع قُرءاَنُه   |11:12|َفإِذا َقَرأٰنُه َفاته

 |11:12|اتباع کرو  یاس وقت اس پڑهے ہوئے ک يںتو جب ہم اسے پڑه چک

 |11:12|ُثمه إِنه َعلَينا َبياَنُه 

 |11:12|کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے،  يکيوںبار یاس ک يشکپھر ب

 |11:12|ُتِحّبوَن العاِجلََة َكاّل َبل 

 |11:12|دوست رکھتے ہو  يزعز( فائدے کو ياویدن) یتم پاؤں تلے ک! بلکہ اے کافرو يںنہ یکوئ



 |11:11|َوَتَذروَن الءاِخَرَة 

 |11:11|ہو،  يٹھےاور آخرت کو چھوڑ ب

 |11:11|ُوجوہٌ َيوَمئٍِذ ناِضَرةٌ 

 |11:11|کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے 

 |11:11|إِلٰى َربِّھا ناِظَرةٌ 

 |11:11| يکھتےاپنے رب کا د

 |11:11|َوُوجوہٌ َيوَمئٍِذ باِسَرةٌ 

 |11:11|اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے 

 |11:11|َتُظنُّ أَن ُيفَعَل بِھا فاقَِرةٌ 

 |11:11|جو کمر کو توڑ دے  یجائے گ یسمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ ک

 |11:11|َبلََغِت التهراقَِى َكاّل إِذا 

 |11:11| یہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گ

 |11:11|َوقيَل َمن   راٍق 

 |11:11|جھاڑ پھونک کرے  یگے کہ ہے کوئ يںاور کہ

ُه الفِراُق   |11:12|َوَظنه أَنه



 |11:12|ہے  یگھڑ یک یجدائ يہسمجھ لے گا کہ 

 |11:12|َوالَتفهِت الّساُق بِالّساِق 

 |11:12| یلپٹ جائے گ یسے پنڈل یاور پنڈل

 |11:12|إِلٰى َربَِّك َيوَمئٍِذ الَمساُق 

 |11:12|طرف ہانکنا ہے  یک یرب ہ يرےاس دن ت

َق َوال َصلّٰى   |11:11|َفال َصده

 |11:11| ی،اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑه

َب َوَتَولّٰى   |11:11|َوٰلِكن َكذه

 |11:11| يراپھ اور منہ ياہاں جھٹال

 |11:11|ُثمه َذَهَب إِلٰى أَهلِِه َيَتَمّطٰى 

 |11:11|پھر اپنے گھر کو اکڑتا چال 

 |11:11|أَولٰى لََك َفأَولٰى 

 |11:11| ی،اب آ لگ یا ٓ لگ یخراب يریت

 |11:11|ُثمه أَولٰى لََك َفأَولٰى 

 |11:11| ی،اب آ لگ یآ لگ یخراب يریپھر ت



 |11:11|أَن ُيتَرَك ُسًدى أََيحَسُب اإلِنٰسُن 

 |11:11|جائے گا  ياہے کہ آزاد چھوڑ د يںاس گھمنڈ م یآدم ياک

 |11:11|أَلَم َيُك ُنطَفًة ِمن َمنِىٍّ ُيمنٰى 

 |11:11|جائے  یکا کہ گرائ یبوند نہ تھا اس من يکوہ ا ياک

 |11:12|ُثمه كاَن َعلََقًة َفَخلََق َفَسّوٰى 

 |11:12| يابنا يکپھر ٹھ يافرما يدانے پ پھٹک ہوا تو اس یپھر خون ک

َكَر َواألُنثٰى  وَجيِن الذه  |11:12|َفَجَعَل ِمنُه الزه

 |11:12|تو اس سے دو جوڑ بنائے مرد اور عورت، 

 |11:12|الَموتٰى  ۦِىَ أَلَيَس ٰذلَِك بِٰقِدٍر َعلٰى أَن ُيح

 |11:12|وہ مردے نہ ِجال سکے گا،  ياکچھ ک يہجس نے  ياک

هِر لَم َيُكن َشيـًٔا َمذكوًرا  بِسمِ  حيِم َهل أَتٰى َعلَى اإلِنٰسِن حيٌن ِمَن الده حٰمِن الره ِ الره  |11:1|َّللاه

 |11:1|نہ تھا  یاس کا نام بھ يںوقت وہ گزرا کہ کہ يکپر ا یآدم يشکب

 |11:1| إِّنا َخلَقَنا اإلِنٰسَن ِمن ُنطَفٍة أَمشاٍج َنبَتليِه َفَجَعلٰنُه َسميًعا َبصيًرا

 |11:1| ياکرد يکھتاتو اسے سنتا د يںسے کہ وہ اسے جانچ یمن یہوئ یمل ياکو ک یہم نے آدم يشکب

بيَل إِّما شاِكًرا َوإِّما َكفوًرا   |11:1|إِّنا َهَديٰنُه السه



 |11:1|کرتا  یناشکر ياحق مانتا  يا یہم نے اسے راہ بتائ يشکب

 |11:1|َوأَغٰلاًل َوَسعيًرا إِّنا أَعَتدنا لِلٰكفِريَن َسٰلِساَل۟ 

 |11:1|آگ  یاور طوق اور بھڑکت يريںزنج يںہ یکر رکھ يارت يےہم نے کافروں کے ل يشکب

 |11:1|إِنه األَبراَر َيشَربوَن ِمن َكأٍس كاَن ِمزاُجھا كافوًرا 

 |11:1|چشمہ ہے  يکا ياکافور ہے وہ کافور ک یملون یسے جس ک يںگے اس جام م يںپئ يکن يشکب

روَنھا َتفجيًرا  ِ ُيَفجِّ  |11:1|َعيًنا َيشَرُب بِھا ِعباُد َّللاه

 |11:1|گے  يںبہا کر لے جائ يںاسے جہاں چاہ يںگے اپنے محلوں م يںخاص بندے پئ يتسے َّللا کے نہا يںجس م

ہُ ُمسَتطيًرا   |11:1|يوفوَن بِالنهذِر َوَيخافوَن َيوًما كاَن َشرُّ

 |11:1|ہے  یہوئ يلیپھ یبرائ یجس ک يںاور اس دن سے ڈرتے ہ يںکرتے ہ یپور يںمنت یاپن

ِه ِمسكيًنا َوَيتيًما َوأَسيًرا  عاَم َعلٰى ُحبِّ  |11:2|َوُيطِعموَن الطه

 |11:2|کو،  يراور اس يتيماور  ينمحبت پر مسک یاس ک يںاور کھانا کھالتے ہ

ِ ال ُنريُد ِمنُكم َجزاءً   |11:2|َوال ُشكوًرا  إِنهما ُنطِعُمُكم لَِوجِه َّللاه

 |11:2|مانگتے،  يںنہ یشکر گزار يابدلہ  یتم سے کوئ يتےہيںکھانا د يےخاص َّللا کے ل يںہم تمہ يںان سے کہتے ہ

نا َيوًما َعبوًسا َقمَطريًرا   |11:12|إِّنا َنخاُف ِمن َربِّ

 |11:12|سخت ہے  يتدن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہا يسےا يکاپنے رب سے ا يںہم يشکب



ُ َشره ٰذلَِك الَيوِم َولَقّٰىُھم َنضَرًة َوُسروًرا   |11:11|َفَوقٰىُھُم َّللاه

 |11:11| ی،د یاور شادمان یتازگ يںاور انہ ياَّللا نے اس دن کے شر سے بچال يںتو انہ

ًة َوَحريًرا   |11:11|َوَجزٰىُھم بِما َصَبروا َجنه

 |11:11| يے،د يںکپڑے صلہ م يشمیجنت اور ر يںاور ان کے صبر پر انہ

ِكـٔيَن فيھا َعلَى األَرائِِك ۖ ال َيَروَن فيھا َشمًسا َوال َزمَھريًرا   |11:11|ُمته

 |11:11|( یسخت سرد)گے نہ ٹھٹر  يکھيںدهوپ د يںلگائے ہوں گے، نہ اس م يہتختوں پر تک يںجنت م

 |11:11|َودانَِيًة َعلَيِھم ِظٰللُھا َوُذلِّلَت قُطوفُھا َتذلياًل 

 |11:11|گئے ہوں گے  يےکرد يچےاور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر ن

ٍة َوأَكواٍب كاَنت َقوارير۠ا   |11:11|َوُيطاُف َعلَيِھم بِـٔانَِيٍة ِمن فِضه

 |11:11|کے مثل ہورہے ہوں گے،  يشےکے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو ش یاور ان پر چاند

روها َتقديًرا  َقواريَرا۟  ٍة َقده  |11:11|ِمن فِضه

 |11:11|پورے اندازہ پر رکھا ہوگا  يںنے انہ يوںکے ساق یچاند يشےش يسےک

 |11:11|َوُيسَقوَن فيھا َكأًسا كاَن ِمزاُجھا َزنَجبياًل 

 |11:11| یادرک ہوگ یملون یگے جس ک يںوہ جام پالئے جائ يںاور اس م

 |11:12|اًل َعيًنا فيھا ُتَسّمٰى َسلَسبي



 |11:12| يںکہتے ہ يلچشمہ ہے جسے سلسب يکا يںہے جنت م ياوہ ادرک ک

 |11:12|۞ َوَيطوُف َعلَيِھم ِولٰدٌن ُمَخلهدوَن إِذا َرأَيَتُھم َحِسبَتُھم لُؤلًُؤا َمنثوًرا 

 يرےبکھ يںہ یکہ موت سمجھے يںتو انہ يکھےد يںرہنے والے لڑکے جب تو انہ يشہگے ہم يںپھر يںاور ان کے آس پاس خدمت م

 |11:12|ہوئے 

 |11:12|َوإِذا َرأَيَت َثمه َرأَيَت َنعيًما َوُملًكا َكبيًرا 

 |11:12|سلطنت  یاور بڑ يکھےد ينچ يکاور جب تو ادهر نظر اٹھائے ا

ُھم  ٍة َوَسقٰىُھم َربُّ  |11:11|َشراًبا َطھوًرا ٰعلَِيُھم ثِياُب ُسنُدٍس ُخضٌر َوإِسَتبَرٌق ۖ َوُحلّوا أَساِوَر ِمن فِضه

ان کے رب نے  يںکے کنگن پہنائے گئے اور انہ یچاند يںکے اور انہ يزکے سبز کپڑے اور قنا و يبکر يںان کے بدن پر ہ

 |11:11| یشراب پالئ یستھر

 |11:11|إِنه ٰهذا كاَن لَُكم َجزاًء َوكاَن َسعُيُكم َمشكوًرا 

 |11:11| یمحنت ٹھکانے لگ یور تمہارتمہارا صلہ ہے ا يہجائے گا  ياان سے فرما

لنا َعلَيَك القُرءاَن َتنزياًل   |11:11|إِّنا َنحُن َنزه

 |11:11|اتارا  يجہم نے تم پر قرآن بتدر يشکب

 |11:11|َفاصبِر لُِحكِم َربَِّك َوال ُتِطع ِمنُھم ءاثًِما أَو َكفوًرا 

 |11:11|بات نہ سنو  یناشکرے ک ياگنہگار  یکس يںتو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو اور ان م

 |11:11|َواذُكِر اسَم َربَِّك ُبكَرًة َوأَصياًل 



 |11:11|کرو  ياداور اپنے رب کا نام صبح و شام 

 |11:11|َوِمَن الهيِل َفاسُجد لَُه َوَسبِّحُه لَياًل َطوياًل 

 |11:11|بولو  یپاک یرات تک اس ک یاسے سجدہ کرو اور بڑ يںاور کچھ م

 |11:11|ٰهُؤالِء ُيِحّبوَن العاِجلََة َوَيَذروَن َوراَءُهم َيوًما َثقياًل  إِنه 

 يںہ يٹھےدن کو چھوڑ ب یبھار يکا يچھےاور اپنے پ يںرکھتے ہ يزعز( فائدے کو ياویدن) یلوگ پاؤں تلے ک يہ يشکب

|11:11| 

لنا أَمٰثلَُھم  |11:12|َتبدياًل  َنحُن َخلَقٰنُھم َوَشَددنا أَسَرُهم ۖ َوإِذا ِشئنا َبده

 |11:12| يںاور بدل د يسےان ج يںاور ہم جب چاہ يےاور ان کے جوڑ بند مضبوط ک ياک يداپ يںہم نے انہ

ِه َسبياًل  َخَذ إِلٰى َربِّ  |11:12|إِنه ٰهِذِہ َتذِكَرةٌ ۖ َفَمن شاَء اته

 |11:12|طرف راہ لے  یہے تو جو چاہے اپنے رب ک يحتنص يہ يشکب

َ كاَن َعليًما َحكيًما  َوما َتشاءونَ  ُ ۚ إِنه َّللاه  |11:12|إاِّل أَن َيشاَء َّللاه

 |11:12|وہ علم و حکمت واال ہے،  يشککہ َّللا چاہے ب يہچاہو مگر  يااور تم ک

لِميَن أََعده لَُھم َعذاًبا أَليًما 
ٰ
 |11:11|ُيدِخُل َمن َيشاُء فى َرحَمتِِه ۚ َوالّظ

 |11:11|کر رکھا ہے  ياراس نے دردناک عذاب ت يےچاہے اور ظالموں کے لہے جسے  يتال يںرحمت م یاپن

حيِم َوالُمرَسٰلِت ُعرًفا  حٰمِن الره ِ الره  |11:1|بِسِم َّللاه



 |11:1|لگاتار  يںہ یجات يجیجو بھ یقسم ان ک

 |11:1|َفالٰعِصٰفِت َعصًفا 

 |11:1| ياں،وال ينےپھر زور سے جھونکا د

ِشٰرِت َنشًرا   |11:1|َوالّنٰ

 |11:1| ياںپھر ابھار کر اٹھانے وال

 |11:1|َفالٰفِرٰقِت َفرًقا 

 |11:1| ياں،پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے وال

 |11:1|َفالُملقِٰيِت ِذكًرا 

 |11:1| يںہ یقسم جو ذکر کا لقا کرت یپھر ان ک

 |11:1|ُعذًرا أَو ُنذًرا 

 |11:1|ڈرانے کو،  ياحجت تمام کرنے 

 |11:1|توَعدوَن لَٰوقٌِع إِنهما 

 |11:1|ہے  یجاتے ہو ضرور ہون يےجس بات کا تم وعدہ د يشکب

 |11:2|َفإَِذا النُّجوُم ُطِمَست 

 |11:2| يں،جائ يےپھر جب تارے محو کرد



ماُء فُِرَجت   |11:2|َوإَِذا السه

 |11:2| يں،رخنے پڑ يںاور جب آسمان م

 |11:12|َوإَِذا الِجباُل ُنِسَفت 

 |11:12| يں،جا ئ يےپہاڑ غبار کرکے اڑا د اور جب

ُسُل أُقَِّتت   |11:11|َوإَِذا الرُّ

 |11:11|اور جب رسولوں کا وقت آئے 

لَت   |11:11|أِلَىِّ َيوٍم أُجِّ

 |11:11|ٹھہرائے گئے تھے،  يےکس دن کے ل

 |11:11|لَِيوِم الَفصِل 

 |11:11| يے،کے ل يصلہروز ف

 |11:11|الَفصِل َوما أَدرٰىَك ما َيوُم 

 |11:11|ہے  ياک يصلہجانے وہ روز ف يااور تو ک

بيَن   |11:11|َويٌل َيوَمئٍِذ لِلُمَكذِّ

 |11:11| یاس دن خراب یجھٹالنے والوں ک

ليَن   |11:11|أَلَم ُنھلِِك األَوه



 |11:11| ياہم نے اگلوں کو ہالک نہ فرما ياک

 |11:11|ُثمه ُنتبُِعُھُم الءاِخريَن 

 |11:11|گے  يںپہنچائ يچھےلوں کو ان کے پپھر پچھ

 |11:12|َكٰذلَِك َنفَعُل بِالُمجِرميَن 

 |11:12| يں،کرتے ہ یہ يسامجرموں کے ساتھ ہم ا

بيَن   |11:12|َويٌل َيوَمئٍِذ لِلُمَكذِّ

 |11:12| ی،خراب یاس دن جھٹالنے والوں ک

 |11:12|أَلَم َنخلُقُكم ِمن ماٍء َمھيٍن 

 |11:12| يانہ فرما يداسے پ یبے قدر پان يکا يںہم نے تمہ ياک

 |11:11|َفَجَعلٰنُه فى َقراٍر َمكيٍن 

 |11:11|رکھا  يںمحفوظ جگہ م يکپھر اسے ا

 |11:11|إِلٰى َقَدٍر َمعلوٍم 

 |11:11|معلوم اندازہ تک  يکا

 |11:11|َفَقَدرنا َفنِعَم الٰقِدروَن 

 |11:11|اچھے قادر  یہ ياتو ہم ک يا،پھر ہم نے اندازہ فرما



بيَن   |11:11|َويٌل َيوَمئٍِذ لِلُمَكذِّ

 |11:11| ی،خراب یاس دن جھٹالنے والوں ک

 |11:11|أَلَم َنجَعِل األَرَض ِكفاًتا 

 |11:11| يا،نہ ک یکو جمع کرنے وال ينہم نے زم ياک

 |11:11|أَحياًء َوأَمٰوًتا 

 |11:11| یتمہارے زندوں اور مردوں ک

 |11:11|ا َرٰوِسَى ٰشِمٰخٍت َوأَسَقيٰنُكم ماًء فُراًتا َوَجَعلنا فيھ

 |11:11| ياپال یپان يٹھاخوب م يںاونچے اونچے لنگر ڈالے اور ہم نے تمہ يںاور ہم نے اس م

بيَن   |11:12|َويٌل َيوَمئٍِذ لِلُمَكذِّ

 |11:12| یخراب یاس دن جھٹالنے والوں ک

بونَ   |11:12| انَطلِقوا إِلٰى ما ُكنُتم بِِه ُتَكذِّ

 |11:12|طرف جسے جھٹالتے تھے،  یچلو اس ک

 |11:12|انَطلِقوا إِلٰى ِظلٍّ ذى َثٰلِث ُشَعٍب 

 |11:12| يںشاخ ينت یطرف جس ک یکے سائے ک يںچلو اس دهوئ

 |11:11|ال َظليٍل َوال ُيغنى ِمَن اللهَھِب 



 |11:11|دے نہ لپٹ سے بچائے  يہنہ سا

 |11:11|صِر إِنهھا َترمى بَِشَرٍر َكالقَ 

 |11:11|ہے  یاڑات ياںدوزخ چنگار يشکب

ُه ِجٰملٌَت ُصفٌر   |11:11|َكأَنه

 |11:11| يں،وہ زرد رنگ کے اونٹ ہ يااونچے محل گو يسےج

بيَن   |11:11|َويٌل َيوَمئٍِذ لِلُمَكذِّ

 |11:11| ی،خراب یاس دن جھٹالنے والوں ک

 |11:11|ٰهذا َيوُم ال َينِطقوَن 

 |11:11|گے  يںدن ہے کہ وہ بول نہ سک يہ

 |11:11|َوال ُيؤَذُن لَھُم َفَيعَتِذروَن 

 |11:11| يںاجازت ملے کہ عذر کر يںاور نہ انہ

بيَن   |11:11|َويٌل َيوَمئٍِذ لِلُمَكذِّ

 |11:11| ی،خراب یاس دن جھٹالنے والوں ک

ليَن   |11:12|ٰهذا َيوُم الَفصِل ۖ َجَمعٰنُكم َواألَوه

 |11:12|اور سب اگلوں کو  ياجمع ک يںکا دن، ہم نے تمہ يصلہف ہے يہ



 |11:12|َفإِن كاَن لَُكم َكيٌد َفكيدوِن 

 |11:12|داؤ ہو تو مجھ پر چل لو  یاب اگر تمہارا کوئ

بيَن   |11:12|َويٌل َيوَمئٍِذ لِلُمَكذِّ

 |11:12| ی،خراب یاس دن جھٹالنے والوں ک

قيَن فى ِظٰلٍل َوعُ   |11:11|يوٍن إِنه الُمته

 |11:11| يں،ہ يںاور چشموں م يوںڈر والے سا يشکب

 |11:11|َوَفٰوِكَه ِمّما َيشَتھوَن 

 |11:11|چاہے  یجو ان کا ج يںم يووںاور م

 |11:11|ُكلوا َواشَربوا َهنيـًٔا بِما ُكنُتم َتعَملوَن 

 |11:11|رچتا ہوا اپنے اعمال کا صلہ  يوکھاؤ اور پ

 |11:11|َنجِزى الُمحِسنيَن إِّنا َكٰذلَِك 

 |11:11| يں،ہ يتےبدلہ د یہ يساکو ہم ا يکوںن يشکب

بيَن   |11:11|َويٌل َيوَمئٍِذ لِلُمَكذِّ

 |11:11| یخراب یاس دن جھٹالنے والوں ک

ُكم ُمجِرموَن   |11:11|ُكلوا َوَتَمتهعوا َقلياًل إِنه



 |11:11|کچھ دن کھالو اور برت لو ضرور تم مجرم ہو 

بيَن َوي  |11:11|ٌل َيوَمئٍِذ لِلُمَكذِّ

 |11:11| ی،خراب یاس دن جھٹالنے والوں ک

 |11:12|َوإِذا قيَل لَھُُم ارَكعوا ال َيرَكعوَن 

 |11:12|پڑهتے،  يںاور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑهو تو نہ

بيَن   |11:12|َويٌل َيوَمئٍِذ لِلُمَكذِّ

 |11:12| ی،خراب یاس دن جھٹالنے والوں ک

 |11:12|َفبِأَىِّ َحديٍث َبعَدہُ ُيؤِمنوَن 

 |11:12|گے  يںالئ يمانبات پر ا یپھر اس کے بعد کون س

حيِم َعمه َيَتساَءلوَن  حٰمِن الره ِ الره  |12:1|بِسِم َّللاه

 |12:1| يںپوچھ گچھ کررہے ہ یکاہے ک يںآپس م يہ

َبإِ الَعظيِم   |12:1|َعِن النه

 |12:1| یخبر ک یبڑ

 |12:1|ُهم فيِه ُمخَتلِفوَن  الهذى

 |12:1| يںراہ ہ یوہ کئ يںجس م



 |12:1|َكاّل َسَيعلَموَن 

 |12:1|گے،  يںہاں ہاں اب جائ

 |12:1|ُثمه َكاّل َسَيعلَموَن 

 |12:1|گے  يںپھر ہاں ہاں جان جائ

 |12:1|أَلَم َنجَعِل األَرَض ِمٰھًدا 

 |12:1| ياکو بچھونا نہ ک ينہم نے زم ياک

 |12:1|باَل أَوتاًدا َوالجِ 

 |12:1| يخيںاور پہاڑوں کو م

 |12:2|َوَخلَقٰنُكم أَزٰوًجا 

 |12:2| ياجوڑے بنا يںاور تمہ

 |12:2|َوَجَعلنا َنوَمُكم ُسباًتا 

 |12:2| ياکو آرام ک يندن یاور تمہار

 |12:12|َوَجَعلَنا الهيَل لِباًسا 

 |12:12| يااور رات کو پردہ پوش ک

 |12:11|ھاَر َمعاًشا َوَجَعلَنا النه 



 |12:11| يابنا يےاور دن کو روزگار کے ل

 |12:11|َوَبَنينا َفوَقُكم َسبًعا ِشداًدا 

 |12:11|( يںک يرتعم) يںچن ياںاور تمہارے اوپر سات مضبوط چنائ

 |12:11|َوَجَعلنا ِسراًجا َوّهاًجا 

 |12:11|چمکتا چراغ رکھا  يتنہا يکا يںاور ان م

 |12:11|الُمعِصٰرِت ماًء َثّجاًجا  َوأَنَزلنا ِمنَ 

 |12:11|اتارا،  یسے زور کا پان يوںاور پھر بدل

ا َوَنباًتا   |12:11|لُِنخِرَج بِِه َحّبً

 |12:11|اناج اور سبزہ،  يںفرمائ يداکہ اس سے پ

ٍت أَلفاًفا   |12:11|َوَجّنٰ

 |12:11|اور گھنے باغ 

 |12:11|إِنه َيوَم الَفصِل كاَن ميٰقًتا 

 |12:11|کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے،  يصلہف شکيب

 |12:12|َيوَم ُينَفُخ فِى الّصوِر َفَتأتوَن أَفواًجا 

 |12:12| يں،فوج یجس دن صور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں ک



ماُء َفكاَنت أَبٰوًبا   |12:12|َوفُتَِحِت السه

 |12:12|اور آسمان کھوال جائے گا کہ دروازے ہوجائے گا 

َرِت الِجباُل َفكاَنت َسراًبا   |12:12|َوُسيِّ

 |12:12| يتا،کا دهوکا د یدور سے پان يتاچمکتا ر يسےگے ج يںگے کہ ہوجائ يںاور پہاڑ چالئے جائ

َم كاَنت ِمرصاًدا   |12:11|إِنه َجَھنه

 |12:11|ہے،  يںجہنم تاک م يشکب

غيَن َمـٔاًبا 
ٰ
 |12:11|لِلّط

 |12:11|سرکشوں کا ٹھکانا، 

 |12:11|ٰلبِثيَن فيھا أَحقاًبا 

 |12:11|گے  يںرہ( مدتوں)قرنوں  يںاس م

 |12:11|ال َيذوقوَن فيھا َبرًدا َوال َشراًبا 

 |12:11|کو،  ينےگے اور نہ کچھ پ يںٹھنڈک کا مزہ نہ پائ یطرح ک یکس يںاس م

 |12:11|إاِّل َحميًما َوَغّساًقا 

 |12:11| يپ،کا جلتا پ يوںاور دوزخ یمگر کھولتا پان

 |12:11|َجزاًء ِوفاًقا 



 |12:11|بدلہ  يساکو ت يسےج

ُھم كانوا ال َيرجوَن ِحساًبا   |12:11|إِنه

 |12:11|حساب کا خوف نہ تھا  يںانہ يشکب

بوا بِـٔاٰيتِنا ِكّذاًبا   |12:12|َوَكذه

 |12:12| يں،حد بھر جھٹالئ يتيںآ یاور انہوں نے ہمار

 |12:12|ِكٰتًبا َوُكله َشءٍء أَحَصيٰنُه 

 |12:12|ہے  یلکھ کر شمار کر رکھ يزاور ہم نے ہر چ

 |12:12|َفذوقوا َفلَن َنزيَدُكم إاِّل َعذاًبا 

 |12:12|گے مگر عذاب،  يںنہ بڑهائ يںاب چکھو کہ ہم تمہ

قيَن َمفاًزا   |12:11|إِنه لِلُمته

 |12:11|جگہ ہے  یک يابیڈر والوں کو کام يشکب

 |12:11|ًبا َحدائَِق َوأَعنٰ 

 |12:11|اور انگور،  يںباغ ہ

 |12:11|َوَكواِعَب أَتراًبا 

 |12:11| ی،عمر ک يکا ياںاور اٹھتے جوبن وال



 |12:11|َوَكأًسا ِدهاًقا 

 |12:11|اور چھلکتا جام 

ًبا 
ٰ
 |12:11|ال َيسَمعوَن فيھا لَغًوا َوال ِكّذ

 |12:11|نہ جھٹالنا  يںبات سن يہودہب ینہ کوئ يںجس م

 |12:11|َجزاًء ِمن َربَِّك َعطاًء ِحساًبا 

 |12:11|عطا،  یکاف يتطرف سے نہا یصلہ تمہارے رب ک

حٰمِن ۖ ال َيملِكوَن ِمنُه ِخطاًبا  ٰمٰوِت َواألَرِض َوما َبيَنُھَما الره  |12:11|َربِّ السه

گے  يںنہ رکھ يارے بات کرنے کا اختہے رحمن کہ اس س يانکا اور جو کچھ ان کے درم ينوہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زم

|12:11| 

حٰمُن َوقاَل َصواًبا   |12:12|َيوَم َيقوُم الّروُح َوالَمٰلئَِكُة َصفًّا ۖ ال َيَتَكلهموَن إاِّل َمن أَِذَن لَُه الره

اور اس  ياد نہ بول سکے گا مگر جسے رحمن نے اذن یکوئ( بنائے يںصف)کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرا باندهے  يلجس دن جبر

 |12:12| یبات کہ يکنے ٹھ

ِه َمـٔاًبا  َخَذ إِلٰى َربِّ  |12:12|ٰذلَِك الَيوُم الَحقُّ ۖ َفَمن شاَء اته

 |12:12|طرف راہ بنالے  یوہ سچا دن ہے اب جو چاہے اپنے رب ک

َمت َيداہُ َوَيقوُل الك  |12:12|افُِر ٰيلَيَتنى ُكنُت ُتٰرًبا إِّنا أَنَذرٰنُكم َعذاًبا َقريًبا َيوَم َينُظُر الَمرُء ما َقده

اور کافر کہے  يجاگا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھ يکھےد یجس دن آدم ياآگ يککہ نزد يںعذاب سے ڈراتے ہ يکا يںہم تمہ

 |12:12|طرح خاک ہوجاتا  یکس يںگا ہائے م



ِزٰعِت َغرًقا  حيِم َوالّنٰ حٰمِن الره ِ الره  |12:1|بِسِم َّللاه

 |12:1| ينچيںسے جان کھ یکہ سخت یان کقسم 

ِشٰطِت َنشًطا   |12:1|َوالّنٰ

 |12:1|( يںسے بند کھول یاور نرم

بِٰحِت َسبًحا 
 |12:1|َوالّسٰ

 |12:1| يريںسے پ یاور آسان

بِٰقِت َسبًقا   |12:1|َفالّسٰ

 |12:1| يںپھر آگے بڑه کر جلد پہنچ

ٰرِت أَمًرا   |12:1|َفالُمَدبِّ

 |12:1| يںکر يرتدب یپھر کام ک

 |12:1|َيوَم َترُجُف الّراِجَفُة 

 |12:1| یتھرتھرانے وال یکہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تھرائے گ

 |12:1|َتتَبُعَھا الّراِدَفُة 

 |12:1| یآنے وال يچھےپ یآئے گ يچھےاس کے پ

 |12:2|قُلوٌب َيوَمئٍِذ واِجَفٌة 



 |12:2|کتنے دل اس دن دهڑکتے ہوں گے، 

 |12:2|أَبٰصُرها ٰخِشَعٌة 

 |12:2|گے  يںآنکھ اوپر نہ اٹھا سک

 |12:12|َيقولوَن أَِءّنا لََمردودوَن فِى الحافَِرِة 

 |12:12|گے  يںہم پھر الٹے پاؤں پلٹ ياک يںکافر کہتے ہ

 |12:11|أَِءذا ُكّنا ِعٰظًما َنِخَرًة 

 |12:11|گے  يںہوجائ ياںہڈ یہم جب گل ياک

ةٌ خاِسَرةٌ قالوا تِلَك   |12:11|إًِذا َكره

 |12:11|پلٹنا تو نرا نقصان ہے  يہتو  يوںبولے 

 |12:11|َفإِنهما ِهَى َزجَرةٌ ٰوِحَدةٌ 

 |12:11| یجھڑک يکمگر ا يںتو وہ نہ

 |12:11|َفإِذا ُهم بِالّساِهَرِة 

 |12:11|آپڑے ہوں گے  يںم يدانوہ کھلے م یجبھ

 |12:11|َهل أَتٰىَك َحديُث موسٰى 

 |12:11| یخبر آئ یک یٰ موس يںتمہ ياک



ِس ُطًوى  ُه بِالواِد الُمَقده  |12:11|إِذ نادٰىُه َربُّ

 |12:11| ی،ندا فرمائ يںم یٰ جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طو

ُه َطغٰى   |12:11|اذَهب إِلٰى فِرَعوَن إِنه

 |12:11| ياکہ فرعون کے پاس جا اس نے سر اٹھا

 |12:12|أَن َتَزّكٰى َفقُل َهل لََك إِلٰى 

 |12:12|تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو  يااس سے کہہ ک

 |12:12|َوأَهِدَيَك إِلٰى َربَِّك َفَتخشٰى 

 |12:12|طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے  یرب ک يرےاور تجھے ت

 |12:12|َفأَرٰىُه الءاَيَة الُكبرٰى 

 |12:12| یدکھائ ینشان ینے اسے بہت بڑ یٰ پھر موس

َب َوَعصٰى َفكَ   |12:11|ذه

 |12:11| ی،ک یاور نافرمان يااس پر اس نے جھٹال

 |12:11|ُثمه أَدَبَر َيسعٰى 

 |12:11|لگا  يںکوشش م یاپن ید يٹھپھر پ

 |12:11|َفَحَشَر َفنادٰى 



 |12:11|پھر پکارا،  ياتو لوگوں کو جمع ک

ُكُم األَعلٰى   |12:11|َفقاَل أَن۠ا َربُّ

 |12:11|تمہارا سب سے اونچا رب ہوں  يںپھر بوال م

ُ َنكاَل الءاِخَرِة َواألولٰى   |12:11|َفأََخَذہُ َّللاه

 |12:11|پکڑا  يںو آخرت دونوں کے عذاب م ياتو َّللا نے اسے دن

 |12:11|إِنه فى ٰذلَِك لَِعبَرًة لَِمن َيخشٰى 

 |12:11|ملتا ہے اسے جو ڈرے  يکھس يںاس م يشکب

ماُء ۚ َبنٰىھا َءأَنُتم أََشدُّ   |12:11|َخلًقا أَِم السه

 |12:11| يا،آسمان کا َّللا نے اسے بنا ياسمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل  یتمہار ياک

 |12:12|َرَفَع َسمَكھا َفَسّوٰىھا 

 |12:12| ياک يکپھر اسے ٹھ یک یچھت اونچ یاس ک

 |12:12|َوأَغَطَش لَيلَھا َوأَخَرَج ُضحٰىھا 

 |12:12| یچمکائ یروشن یاور اس ک یک يریرات انده یاس ک

 |12:12|َواألَرَض َبعَد ٰذلَِك َدحٰىھا 

 |12:12| يالئیپھ يناور اس کے بعد زم



 |12:11|أَخَرَج ِمنھا ماَءها َوَمرعٰىھا 

 |12:11|اور چارہ نکا ال  یسے اس کا پان يںاس م

 |12:11|َوالِجباَل أَرسٰىھا 

 |12:11| يااور پہاڑوں کو جما

 |12:11|َمٰتًعا لَُكم َوأِلَنٰعِمُكم 

 |12:11|کے فائدہ کو،  يوںتمہارے اور تمہارے چوپا

ُة الُكبرٰى   |12:11|َفإِذا جاَءِت الّطامه

 |12:11| یسب سے بڑ يبتوہ عام مص یپھر جب آئے گ

ُر اإلِنٰسُن ما َسعٰى   |12:11|َيوَم َيَتَذكه

 |12:11| یتھ یکرے گا جو کوشش ک ياد یاس دن آدم

َزِت الَجحيُم لَِمن َيرٰى   |12:11|َوُبرِّ

 |12:11| یجائے گ یوالے پر ظاہر ک يکھنےاور جہنم ہر د

 |12:11|َفأَّما َمن َطغٰى 

 |12:11| یک یتو وہ جس نے سرکش

نيا   |12:12|َوءاَثَر الَحيٰوَة الدُّ



 |12:12| ید يحکو ترج یزندگ یک يااور دن

 |12:12|الَمأوٰى  َفإِنه الَجحيَم ِهىَ 

 |12:12|اس کا ٹھکانا ہے،  یجہنم ہ يشکتو ب

ِه َوَنَھى النهفَس َعِن الَھوٰى   |12:12|َوأَّما َمن خاَف َمقاَم َربِّ

 |12:12|اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا 

َة ِهَى الَمأوٰى   |12:11|َفإِنه الَجنه

 |12:11|ٹھکانا ہے  یجنت ہ يشکتو ب

 |12:11|َيسـَٔلوَنَك َعِن الّساَعِة أَّياَن ُمرسٰىھا 

 |12:11|ہے،  یہوئ یٹھہر يےکہ وہ کب کے ل يںکو پوچھتے ہ يامتتم سے ق

 |12:11|فيَم أَنَت ِمن ِذكرٰىھا 

 |12:11|تعلق  ياسے ک ياناس کے ب يںتمہ

 |12:11|إِلٰى َربَِّك ُمنَتھٰىھا 

 |12:11|انتہا ہے،  یتک اس ک یہتمہارے رب 

 |12:11|إِنهما أَنَت ُمنِذُر َمن َيخشٰىھا 

 |12:11|تم تو فقط اسے ڈرا نے والے ہو جو اس سے ڈرے، 



ًة أَو ُضحٰىھا  ُھم َيوَم َيَروَنھا لَم َيلَبثوا إاِّل َعِشيه  |12:11|َكأَنه

 |12:11|اس کے دن چڑهے،  ياشام  يکنہ رہے تھے مگر ا يںم ياگے دن يکھيںجس دن وہ اسے د ياگو

حيِم َعَبَس َوَتَولّٰى  حٰمِن الره ِ الره  |22:1|بِسِم َّللاه

 |22:1| يرااور منہ پھ یچڑهائ يوریت

 |22:1|أَن جاَءہُ األَعمٰى 

 |22:1|حاضر ہوا  ينااس پر کہ اس کے پاس وہ ناب

ّكٰى   |22:1|َوما ُيدريَك لََعلهُه َيزه

 |22:1|وہ ستھرا ہو  يدمعلوم شا ياک يںاور تمہ

كرٰى  ُر َفَتنَفَعُه الذِّ كه  |22:1|أَو َيذه

 |22:1|فائدہ دے،  يحتلے تو اسے نص يحتنص يا

 |22:1|أَّما َمِن اسَتغنٰى 

 |22:1|وہ جو بے پرواہ بنتا ہے 

 |22:1|َفأَنَت لَُه َتَصّدٰى 

 |22:1|پڑتے ہو  يچھےتم اس کے تو پ

ّكٰى َوما َعلَيَك أاَّل يَ   |22:1|زه



 |22:1|کہ وہ ستھرا نہ ہو  يںاس م يںنہ ياںاور تمہارا کچھ ز

 |22:2|َوأَّما َمن جاَءَك َيسعٰى 

 |22:2|آتا ( ناز سے دوڑتا ہوا)اور وہ جو تمہارے حضور ملکتا 

 |22:2|َوُهَو َيخشٰى 

 |22:2|اور وہ ڈر رہا ہے 

 |22:12|َفأَنَت َعنُه َتلَّھٰى 

 |22:12|اور طرف مشغول ہوتے ہو، تو اسے چھوڑ کر 

 |22:11|َكاّل إِنهھا َتذِكَرةٌ 

 |22:11|تو سمجھانا ہے  يہ يںنہ يوں

 |22:11|َفَمن شاَء َذَكَرہُ 

 |22:11|د کرے  ياتو جو چاہے اسے 

َمٍة   |22:11|فى ُصُحٍف ُمَكره

 |22:11| يںکہ عزت والے ہ يںم يفوںان صح

 |22:11|َمرفوَعٍة ُمَطھهَرٍة 

 |22:11|والے  یوالے پاک یلندب



 |22:11|بِأَيدى َسَفَرٍة 

 |22:11|کے ہاتھ لکھے ہوئے،  يسوںا

 |22:11|ِكراٍم َبَرَرٍة 

 |22:11|والے  یجو کرم والے نکوئ

 |22:11|قُتَِل اإلِنٰسُن ما أَكَفَرہُ 

 |22:11|ناشکر ہے  ياک يومارا جائ یآدم

 |22:12|ِمن أَىِّ َشءٍء َخلََقُه 

 |22:12| يا،کاہے سے بنااسے 

َرہُ   |22:12|ِمن ُنطَفٍة َخلََقُه َفَقده

 |22:12|پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا  يا،فرما يدابوند سے اسے پ یک یپان

َرہُ  بيَل َيسه  |22:12|ُثمه السه

 |22:12| ياپھر اسے راستہ آسان ک

 |22:11|ُثمه أَماَتُه َفأَقَبَرہُ 

 |22:11| يارکھوا يںھر قبر مپ یپھر اسے موت د

 |22:11|ُثمه إِذا شاَء أَنَشَرہُ 



 |22:11|پھر جب چاہا اسے باہر نکاال 

 |22:11|َكاّل لَّما َيقِض ما أََمَرہُ 

 |22:11|جو اسے حکم ہوا تھا  يااس نے اب تک پورا نہ ک يں،نہ یکوئ

 |22:11|َفلَينُظِر اإلِنٰسُن إِلٰى َطعاِمِه 

 |22:11| يکھےاپنے کھانوں کو د يےکو چاہ یتو آدم

ا   |22:11|أَّنا َصَببَنا الماَء َصّبً

 |22:11|ڈاال  یطرح پان یکہ ہم نے اچھ

 |22:11|ُثمه َشَققَنا األَرَض َشقًّا 

 |22:11| يرا،کو خوب چ ينپھر زم

ا   |22:11|َفأَنَبتنا فيھا َحّبً

 |22:11|اناج،  يااُگا يںتو اس م

 |22:12|َوِعَنًبا َوَقضًبا 

 |22:12|اور انگور اور چارہ، 

 |22:12|َوَزيتوًنا َوَنخاًل 

 |22:12|اور کھجور،  يتوناور ز



 |22:12|َوَحدائَِق ُغلًبا 

 |22:12| يچے،اور گھنے باغ

ا   |22:11|َوٰفِكَھًة َوأَّبً

 |22:11|( گھاس)اور ُدوب  يوےاور م

 |22:11|َمٰتًعا لَُكم َوأِلَنٰعِمُكم 

 |22:11|کے،  يوںو اور تمہارے چوپاتمہارے فائدے ک

ُة   |22:11|َفإِذا جاَءِت الّصاخه

 |22:11|چنگھاڑ  یوہ کان پھاڑنے وال یپھر جب آئے گ

 |22:11|َيوَم َيفِرُّ الَمرُء ِمن أَخيِه 

 |22:11| ی،بھاگے گا اپنے بھائ یاس دن آدم

ِه َوأَبيِه   |22:11|َوأُمِّ

 |22:11|اور ماں اور باپ، 

 |22:11|ِه َوَبنيِه َوٰصِحَبتِ 

 |22:11|سے  يٹوںاور ُجورو اور ب

 |22:11|لُِكلِّ امِرٍئ ِمنُھم َيوَمئٍِذ َشأٌن ُيغنيِه 



 |22:11|اسے بس ہے  یفکر ہے کہ وہ يککو اس دن ا يکسے ہر ا يںان م

 |22:12|ُوجوہٌ َيوَمئٍِذ ُمسفَِرةٌ 

 |22:12|کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے 

 |22:12|ُمسَتبِشَرةٌ ضاِحَكٌة 

 |22:12|مناتے  ياںہنستے خوش

 |22:12|َوُوجوہٌ َيوَمئٍِذ َعلَيھا َغَبَرةٌ 

 |22:12| ی،ہوگ یاور کتنے مونہوں پر اس دن گرد پڑ

 |22:11|َترَهقُھا َقَتَرةٌ 

 |22:11|ہے  یچڑه رہ ياہیان پر س

 |22:11|أُوٰلئَِك ُهُم الَكَفَرةُ الَفَجَرةُ 

 |22:11|کافر بدکار،  يںہ یوہ يہ

َرت  حيِم إَِذا الشهمُس ُكوِّ حٰمِن الره ِ الره  |21:1|بِسِم َّللاه

 |21:1|جائے  يٹیجب دهوپ لپ

 |21:1|َوإَِذا النُّجوُم انَكَدَرت 

 |21:1| يںاور جب تارے جھڑ پڑ



 |21:1|َوإَِذا الِجباُل ُسيَِّرت 

 |21:1| يںاور جب پہاڑ چالئے جائ

لَت  َوإَِذا الِعشارُ   |21:1|ُعطِّ

 |21:1| يںپھر یچھوٹ ياںاونٹن( گابھن) یاور جب تھلک

 |21:1|َوإَِذا الُوحوُش ُحِشَرت 

 |21:1| يںجائ يےجانور جمع ک یاور جب وحش

َرت   |21:1|َوإَِذا البِحاُر ُسجِّ

 |21:1| يںاور جب سمندر سلگائے جائ

َجت   |21:1|َوإَِذا النُّفوُس ُزوِّ

 |21:1| يںبن اور جب جانوں کے جوڑ

 |21:2|ُسئِلَت  ۥَدةُ َوإَِذا الَموء

 |21:2|سے پوچھا جائے  یہوئ یاور جب زندہ دبائ

 |21:2|بِأَىِّ َذنٍب قُتِلَت 

 |21:2| یگئ یکس خطا پر مار

ُحُف ُنِشَرت   |21:12|َوإَِذا الصُّ



 |21:12| يں،اعمال کھولے جائ ٔ اور جب نامہ

ماُء ُكِشَطت   |21:11|َوإَِذا السه

 |21:11|جائے  يال ينچاور جب آسمان جگہ سے کھ

َرت   |21:11|َوإَِذا الَجحيُم ُسعِّ

 |21:11|جائے  يااور جب جہنم بھڑکا

ُة أُزلَِفت   |21:11|َوإَِذا الَجنه

 |21:11|جائے  یاور جب جنت پاس الئ

 |21:11|َعلَِمت َنفٌس ما أَحَضَرت 

 |21:11| یہر جان کو معلوم ہوجائے گا جو حاضر الئ

 |21:11|َفال أُقِسُم بِالُخنهِس 

 |21:11| يں،جو الٹے پھر یتو قسم ہے ان ک

 |21:11|الَجواِر الُكنهِس 

 |21:11| يںتھم رہ يںچل يدهےس

 |21:11|َوالهيِل إِذا َعسَعَس 

 |21:11|دے  يٹھجب پ یاور رات ک



بِح إِذا َتَنفهَس   |21:12|َوالصُّ

 |21:12|جب دم لے  یاور صبح ک

 |21:12|ُه لََقوُل َرسوٍل َكريٍم إِنه 

 |21:12|عزت والے رسول کا پڑهنا ہے،  يہ يشکب

ٍة ِعنَد ِذى الَعرِش َمكيٍن   |21:12|ذى قُوه

 |21:12|جو قوت واال ہے مالک عرش کے حضور عزت واال وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے 

 |21:11|ُمطاٍع َثمه أَميٍن 

 |21:11|امانت دار ہے 

 |21:11|ُبُكم بَِمجنوٍن َوما صاحِ 

 |21:11| يںاور تمہارے صاحب مجنون نہ

 |21:11|َولََقد َرءاہُ بِاألُفُِق الُمبيِن 

 |21:11| يکھاانہوں نے اسے روشن کنارہ پر د يشکاور ب

 |21:11|َوما ُهَو َعلَى الَغيِب بَِضنيٍن 

 |21:11| يں،نہ يلبخ يںبتانے م يبغ ینب يہاور 

 |21:11|َشيٰطٍن َرجيٍم َوما ُهَو بَِقوِل 



 |21:11| يں،کا پڑها ہوا نہ يطاناور قرآن، مردود ش

 |21:11|َفأَيَن َتذَهبوَن 

 |21:11|پھر کدهر جاتے ہو 

 |21:11|إِن ُهَو إاِّل ِذكٌر لِلٰعلَميَن 

 |21:11| يے،ہے سارے جہان کے ل یہ يحتوہ تو نص

 |21:12|لَِمن شاَء ِمنُكم أَن َيسَتقيَم 

 |21:12|ہونا چاہے  يدهاس يںجو تم م يےاس کے ل

ُ َربُّ الٰعلَميَن   |21:12|َوما َتشاءوَن إاِّل أَن َيشاَء َّللاه

 |21:12|کہ چاہے َّللا سارے جہان کا رب،  يہچا ہو مگر  يااور تم ک

ماُء انَفَطَرت  حيِم إَِذا السه حٰمِن الره ِ الره  |21:1|بِسِم َّللاه

 |21:1|جب آسمان پھٹ پڑے، 

 |21:1|إَِذا الَكواِكُب انَتَثَرت وَ 

 |21:1| يں،اور جب تارے جھڑ پڑ

َرت   |21:1|َوإَِذا البِحاُر فُجِّ

 |21:1| يںجائ يےاور جب سمندر بہاد



 |21:1|َوإَِذا القُبوُر ُبعثَِرت 

 |21:1| يںجائ يدیکر يںاور جب قبر

َرت  َمت َوأَخه  |21:1|َعلَِمت َنفٌس ما َقده

 |21:1| يچھےاور جو پ يجاجو اس نے آگے بھ یہر جان، جان لے گ

َك بَِربَِّك الَكريِم  َھا اإلِنٰسُن ما َغره  |21:1|ٰيأَيُّ

 |21:1|اپنے کرم والے رب سے  ياد يبنے فر يزتجھے کس چ! یاے آدم

 |21:1|الهذى َخلََقَك َفَسّوٰىَك َفَعَدلََك 

 |21:1| ياپھر ہموار فرما يابنا يکپھر ٹھ ياک يداجس نے تجھے پ

َبَك   |21:2|فى أَىِّ صوَرٍة ما شاَء َركه

 |21:2| ياد يبچاہا تجھے ترک يںجس صورت م

بوَن بِالّديِن   |21:2|َكاّل َبل ُتَكذِّ

 |21:2|بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹالنتے ہو  يںنہ یکوئ

 |21:12|َوإِنه َعلَيُكم لَٰحفِظيَن 

 |21:12| يںتم پر کچھ نگہبان ہ يشکاور ب

 |21:11|ِكراًما ٰكتِبيَن 



 |21:11|معزز لکھنے والے 

 |21:11|َيعلَموَن ما َتفَعلوَن 

 |21:11|جو کچھ تم کرو  يںجانتے ہ

 |21:11|إِنه األَبراَر لَفى َنعيٍم 

 |21:11| يںہ يںم يننِکو کار ضرور چ يشکب

 |21:11|َوإِنه الفُّجاَر لَفى َجحيٍم 

 |21:11| يں،ہ يںبدکار ضرور دوزخ م يشکاور ب

 |21:11|َيصلَوَنھا َيوَم الّديِن 

 |21:11|گے،  يںجائ يںانصاف کے دن اس م

 |21:11|َوما ُهم َعنھا بِغائِبيَن 

 |21:11|گے،  يںچھپ نہ سک يںاور اس سے کہ

 |21:11|َوما أَدرٰىَك ما َيوُم الّديِن 

 |21:11|انصاف کا دن،  يساک يںجان يااور تو ک

 |21:12|ا َيوُم الّديِن ُثمه ما أَدرٰىَك م

 |21:12|انصاف کا دن،  يساجانے ک ياپھر تو ک



 ِ  |21:12|َيوَم ال َتملُِك َنفٌس لَِنفٍس َشيـًٔا ۖ َواألَمُر َيوَمئٍِذ ّلِِله

 |21:12|اور سارا حکم اس دن َّللا کا ہے،  ینہ رکھے گ يارجان کا کچھ اخت یجان کس یجس دن کوئ

حٰمِن ا ِ الره حيِم َويٌل لِلُمَطفِّفيَن بِسِم َّللاه  |21:1|لره

 |21:1|ہے،  یخراب یکم تولنے والوں ک

 |21:1|الهذيَن إَِذا اكتالوا َعلَى الّناِس َيسَتوفوَن 

 |21:1| يں،پورا ل يںوہ کہ جب اوروں سے ناپ ل

 |21:1|َوإِذا كالوُهم أَو َوَزنوُهم ُيخِسروَن 

 |21:1| يں،کم کرد یناپ تول کرد يںاور جب انہ

ُھم َمبعوثوَن   |21:1|أاَل َيُظنُّ أُوٰلئَِك أَنه

 |21:1|اٹھنا ہے،  يںکہ انہ يںان لوگوں کو گمان نہ ياک

 |21:1|لَِيوٍم َعظيٍم 

 |21:1| يےعظمت والے دن کے ل يکا

 |21:1|َيوَم َيقوُم الّناُس لَِربِّ الٰعلَميَن 

 |21:1|کے حضور کھڑے ہوں گے،  ينجس دن سب لوگ رب العالم

 |21:1|َكاّل إِنه ِكٰتَب الفُّجاِر لَفى ِسّجيٍن 



 |21:1|ہے  يںم ينجگہ سج يچیلکھت سب سے ن یکافروں ک يشکب

 |21:2|َوما أَدرٰىَك ما ِسّجيٌن 

 |21:2|ہے  يسیک ينجانے سج يااور تو ک

 |21:2|ِكٰتٌب َمرقوٌم 

 |21:2|نوشتہ ہے  يامہر ک يکوہ لکھت ا

 |21:12|بيَن َويٌل َيوَمئٍِذ لِلُمَكذِّ 

 |21:12|ہے،  یخراب یاس دن جھٹالنے والوں ک

بوَن بَِيوِم الّديِن   |21:11|الهذيَن ُيَكذِّ

 |21:11| يںجو انصاف کے دن کو جھٹالتے ہ

ُب بِِه إاِّل ُكلُّ ُمعَتٍد أَثيٍم   |21:11|َوما ُيَكذِّ

 |21:11|اور اسے نہ جھٹالئے گا مگر ہر سرکش 

ليَن إِذا ُتتلٰى َعلَيِه ءا  |21:11|ٰيُتنا قاَل أَٰسطيُر األَوه

 |21:11| يں،ہ ياںکہان یکہے اگلوں ک يںجائ یپڑه يتيںآ یجب اس پر ہمار

 |21:11|َكاّل ۖ َبل   راَن َعلٰى قُلوبِِھم ما كانوا َيكِسبوَن 

 |21:11|نے  يوںکمائ یہے ان ک يابلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑهاد يںنہ یکوئ



ُھم َعن ِھم َيوَمئٍِذ لََمحجوبوَن  َكاّل إِنه  |21:11|َربِّ

 |21:11| يںسے محروم ہ يداروہ اس دن اپنے رب کے د يشکہاں ہاں ب

ُھم لَصالُوا الَجحيِم   |21:11|ُثمه إِنه

 |21:11|داخل ہونا،  يںجہنم م يںانہ يشکپھر ب

بوَن   |21:11|ُثمه ُيقاُل ٰهَذا الهذى ُكنُتم بِِه ُتَكذِّ

 |21:11|ہے وہ جسے تم جھٹالتے تھے  يہا، پھر کہا جائے گ

 |21:12|َكاّل إِنه ِكٰتَب األَبراِر لَفى ِعلِّّييَن 

 |21:12|ہے  يںم يينلکھت سب سے اونچا محل عل یک يکوںن يشکہاں ہاں ب

 |21:12|َوما أَدرٰىَك ما ِعلِّّيوَن 

 |21:12|ہے  يسیک يينجانے عل يااور تو ک

 |21:12|ِكٰتٌب َمرقوٌم 

 |21:12|نوشتہ ہے  يامہر ک يکلکھت اوہ 

بوَن   |21:11|َيشَھُدہُ الُمَقره

 |21:11| يں،کرتے ہ يارتز یکہ مقرب جس ک

 |21:11|إِنه األَبراَر لَفى َنعيٍم 



 |21:11| يں،ہ يںم ينضرور چ يکوکارن يشکب

 |21:11|َعلَى األَرائِِك َينُظروَن 

 |21:11| يںہ يکھتےتختوں پر د

 |21:11|ُوجوِهِھم َنضَرَة النهعيِم َتعِرُف فى 

 |21:11|پہنچانے  یتازگ یک ينچ يںتو ان کے چہروں م

 |21:11|ُيسَقوَن ِمن َرحيٍق َمختوٍم 

 |21:11|ہے  یرکھ یہوئ یگے جو مُہر ک يںشراب پالئے جائ ینتھر

 |21:11|ِخٰتُمُه ِمسٌك ۚ َوفى ٰذلَِك َفلَيَتناَفِس الُمَتٰنفِسوَن 

 |21:11|للچانے والے  يںکہ للچائ يےپر چاہ یشک پر ہے، اور اسمُہر م یاس ک

 |21:11|َوِمزاُجُه ِمن َتسنيٍم 

 |21:11|سے ہے  يمتسن یملون یاور اس ک

بوَن   |21:12|َعيًنا َيشَرُب بَِھا الُمَقره

 |21:12| يںہ يتےوہ چشمہ جس سے مقرباِن بارگاہ پ

 |21:12|ءاَمنوا َيضَحكوَن  إِنه الهذيَن أَجَرموا كانوا ِمَن الهذينَ 

 |21:12|والوں سے ہنسا کرتے تھے،  يمانمجرم لوگ ا يشکب



 |21:12|َوإِذا َمّروا بِِھم َيَتغاَمزوَن 

 |21:12|ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے  يںآپس م يہاور جب وہ ان پر گزرتے تو 

 |21:11|َوإَِذا انَقلَبوا إِلٰى أَهلِِھُم انَقلَبوا َفِكھيَن 

 |21:11|کرتے پلٹتے  ياںاپنے گھر پلٹتے خوش 211ف)جب  اور

 |21:11|َوإِذا َرأَوُهم قالوا إِنه ٰهُؤالِء لَضالّوَن 

 |21:11| يںلوگ بہکے ہوئے ہ يہ يشککہتے ب يکھتےاور جب مسلمانوں کو د

 |21:11|َوما أُرِسلوا َعلَيِھم ٰحفِظيَن 

 |21:11|گئے  يجےکچھ ان پر نگہبان بناکر نہ بھ يہاور 

 |21:11|َفالَيوَم الهذيَن ءاَمنوا ِمَن الُكفّاِر َيضَحكوَن 

 |21:11| يںوالے کافروں سے ہنستے ہ يمانتو آج ا

 |21:11|َعلَى األَرائِِك َينُظروَن 

 |21:11| يںہ يکھتےد يٹھےتختوں پر ب

َب الُكفّاُر ما كانوا َيفَعلوَن   |21:11|َهل ُثوِّ

 |21:11|کا  يےفروں کو اپنے ککچھ بدال مال کا يوںک

ماُء انَشقهت  حيِم إَِذا السه حٰمِن الره ِ الره  |21:1|بِسِم َّللاه



 |21:1|جب آسمان شق ہو 

 |21:1|َوأَِذَنت لَِربِّھا َوُحقهت 

 |21:1|ہے،  يہ یاور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہ

ت   |21:1|َوإَِذا األَرُض ُمده

 |21:1|جائے  یدراز ک يناور جب زم

 |21:1|َوأَلَقت ما فيھا َوَتَخلهت 

 |21:1|ہوجائے،  یہے ڈال دے اور خال يںاور جو کچھ اس م

 |21:1|َوأَِذَنت لَِربِّھا َوُحقهت 

 |21:1|ہے  يہ یاور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہ

َھا اإلِنٰسُن إِنهَك كاِدٌح إِلٰى َربَِّك َكدًحا   |21:1|َفُمٰلقيِه ٰيأَيُّ

 |21:1|طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا  یتجھے اپنے رب ک يشکب! یاے آدم

 |21:1|َفأَّما َمن أوتَِى ِكٰتَبُه بَِيمينِِه 

 |21:1|جائے  ياد يںاعمال دہنے ہاتھ م ٔ تو وہ وہ اپنا نامہ

 |21:2|َفَسوَف ُيحاَسُب ِحساًبا َيسيًرا 

 |21:2|جائے گا  ياسہل حساب ل يباس سے عنقر



 |21:2|َوَينَقلُِب إِلٰى أَهلِِه َمسروًرا 

 |21:2|طرف شاد شاد پلٹے گا  یاور اپنے گھر والوں ک

 |21:12|َوأَّما َمن أوتَِى ِكٰتَبُه َوراَء َظھِرِہ 

 |21:12|جائے  ياد يچھےکے پ يٹھپ یاعمال اس ک ٔ اور وہ جس کا نامہ

 |21:11|َفَسوَف َيدعوا ُثبوًرا 

 |21:11|موت مانگے گا  يبعنقروہ 

 |21:11|َوَيصلٰى َسعيًرا 

 |21:11|جائے گا،  يںا ٓ گ م یاور بھڑکت

ُه كاَن فى أَهلِِه َمسروًرا   |21:11|إِنه

 |21:11|خوش تھا  يںوہ اپنے گھر م يشکب

ُه َظنه أَن لَن َيحوَر   |21:11|إِنه

 |21:11| يںوہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہ

 |21:11|ُه كاَن بِِه َبصيًرا َبلٰى إِنه َربه 

 |21:11|رہا ہے،  يکھاس کا رب اسے د يشکب يںنہ يوںہاں ک

 |21:11|َفال أُقِسُم بِالشهَفِق 



 |21:11| یتو مجھے قسم ہے شام کے اجالے ک

 |21:11|َوالهيِل َوما َوَسَق 

 |21:11| يںہ یجمع ہوت يںاس م يزيںاور جو چ یاور رات ک

َسَق َوالَقَمِر إَِذا   |21:12|اته

 |21:12|جب پورا ہو  یاور چاند ک

 |21:12|لََترَكُبنه َطَبًقا َعن َطَبٍق 

 |21:12|ضرور تم منزل بہ منزل چڑهو گے 

 |21:12|َفما لَُھم ال ُيؤِمنوَن 

 |21:12|التے  يںنہ يمانا يںہوا انہ ياتو ک

 |21:11|َوإِذا قُِرَئ َعلَيِھُم القُرءاُن ال َيسُجدوَن ۩ 

 |2۵:11| 11کرتے السجدة ۔ يںور جب قرآن پڑها جائے سجدہ نہا

بوَن   |21:11|َبِل الهذيَن َكَفروا ُيَكذِّ

 |21:11| يںبلکہ کافر جھٹال رہے ہ

ُ أَعلَُم بِما يوعوَن   |21:11|َوَّللاه

 |21:11| يںرکھتے ہ يںم یاور َّللا خوب جانتا ہے جو اپنے ج



 |21:11|َفَبشِّرُهم بَِعذاٍب أَليٍم 

 |21:11|بشارت دو  یدردناک عذاب ک يںتو تم انہ

لِٰحِت لَھُم أَجٌر َغيُر َممنوٍن   |21:11|إاِله الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

 |21:11|ختم نہ ہوگا،  یوہ ثواب ہے جو کبھ يےان کے ل يےالئے اور اچھے کام ک يمانمگر جو ا

حيِم  حٰمِن الره ِ الره ماِء ذاِت الُبروِج بِسِم َّللاه  |21:1|َوالسه

 |21:1| يںبرج ہ يںجس م ی،قسم آسمان ک

 |21:1|َوالَيوِم الَموعوِد 

 |21:1|جس کا وعدہ ہے  یاور اس دن ک

 |21:1|َوشاِهٍد َوَمشھوٍد 

 |21:1| يںحاضر ہوتے ہ يںجس م یجو گواہ ہے اور اس دن ک یاور اس دن ک

 |21:1|قُتَِل أَصٰحُب األُخدوِد 

 |21:1|والوں پر لعنت ہو  یئکھا

 |21:1|الّناِر ذاِت الَوقوِد 

 |21:1|آ گ والے،  یاس بھڑکت

 |21:1|إِذ ُهم َعلَيھا قُعوٌد 



 |21:1|تھے  يٹھےجب وہ اس کے کناروں پر ب

 |21:1|َوُهم َعلٰى ما َيفَعلوَن بِالُمؤِمنيَن ُشھوٌد 

 |21:1|ھے جو کہ مسلما نوں کے ساتھ کر رہے ت يںاور وہ خد گواہ ہ

ِ الَعزيِز الَحميِد   |21:2|َوما َنَقموا ِمنُھم إاِّل أَن ُيؤِمنوا بِاّلِله

 |21:2|سرا ہے پر،  يوںال ئے َّللا والے سب خو ب يماننہ کے وہ ا يہیبرا لگا  يامسلمانوں کا ک يںاور انھ

ُ َعلٰى ُكلِّ َشءٍء َشھي ٰمٰوِت َواألَرِض ۚ َوَّللاه  |21:2|ٌد الهذى لَُه ُملُك السه

 |21:2|پر گواہ ہے،  يزسلطنت ہے اور َّللا ہر چ یک ينکے اس کے لئے آسمانوں اور زم

َم َولَھُم َعذاُب الَحريِق   |21:12|إِنه الهذيَن َفَتُنوا الُمؤِمنيَن َوالُمؤِمٰنِت ُثمه لَم َيتوبوا َفلَُھم َعذاُب َجَھنه

ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے  یمسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر تو بہ نہ ک ید يذابے شک جنھو ں نے ا

 |21:12|لئے آگ کا عذاب 

ٌت َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ۚ ٰذلَِك الَفوُز الَكبيُر  لِٰحِت لَھُم َجّنٰ  |21:11|إِنه الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

 |21:11|ہے،  يابیکام یبڑ يہیرواں  يںنہر يچےجن کے ن يںر اچھے کام کئے ان کے لئے باغ ہن الئے او يمابے شک جو ا

 |21:11|إِنه َبطَش َربَِّك لََشديٌد 

 |21:11|گرفت بہت سخت ہے  یرب ک يرےبے شک ت

ُه ُهَو ُيبِدُئ َوُيعيُد   |21:11|إِنه



 |21:11|بے شک وہ پہلے اور پھر کرے 

 |21:11|الَودوُد َوُهَو الَغفوُر 

 |21:11| يارا،بندوں پر پ يکہے بخشنے واال اپنے ن یاور وہ

 |21:11|ُذو الَعرِش الَمجيُد 

 |21:11|عزت والے عرش کا مالک، 

 |21:11|َفّعاٌل لِما ُيريُد 

 |21:11|واال،  ينےجو چاہے کہ ل يشہہم

 |21:11|َهل أَتٰىَك َحديُث الُجنوِد 

 |21:11| یبات آئتمھارے پاس لشکروں کے  ياک

 |21:12|فِرَعوَن َوَثموَد 

 |21:12|وہ لشکر کون فرعون اور ثمود 

 |21:12|َبِل الهذيَن َكَفروا فى َتكذيٍب 

 |21:12| يںہ يںبلکہ کافر جھٹال نے م

ُ ِمن َورائِِھم ُمحيٌط   |21:12|َوَّللاه

 |21:12|ہوئے ہے  يرےگھ يںسے انھ يچھےاور َّللا ان کے پ



 |21:11|قُرءاٌن َمجيٌد َبل ُهَو 

 |21:11|بلکہ وہ کمال شرف واال قران ہے، 

 |21:11|فى لَوٍح َمحفوٍظ 

 |21:11| يں،لو ح محفوظ م

ماِء َوالّطاِرِق  حيِم َوالسه حٰمِن الره ِ الره  |21:1|بِسِم َّللاه

 |2۱:1|( 1ف ی،قسم اور رات کے آنے والے ک یآسمان ک

 |21:1|َوما أَدرٰىَك َما الّطاِرُق 

 |21:1|ہے،  يااور کچھ تم نے جا نا وہ رات کو آنے واال ک

 |21:1|النهجُم الّثاقُِب 

 |21:1|خوب چمکتا تارا، 

 |21:1|إِن ُكلُّ َنفٍس لَّما َعلَيھا حافٌِظ 

 |21:1|جس پر نگہبان نہ ہو  يںجان نہ یکوئ

 |21:1|َفلَينُظِر اإلِنٰسُن ِممه ُخلَِق 

 |21:1| ياگ ياسے بنا  يزغور کرے کہ کس چ یتو چاہئے کہ آدم

 |21:1|ُخلَِق ِمن ماٍء دافٍِق 



 |2۱:۱|( 2سے، ف یپان( اوچھلتے ہوئے)َجست کرتے 

لِب َوالتهرائِِب   |21:1|َيخُرُج ِمن َبيِن الصُّ

 |21:1|سے  يچکے ب ينوںاور س يٹھجو نکلتا ہے پ

ُه َعلٰى َرجِعِه لَقاِدٌر   |21:2|إِنه

 |21:2|پر قادر ہے  ينےاس کے واپس کربے شک َّللا 

رائُِر   |21:2|َيوَم ُتبلَى السه

 |21:2| یجانچ ہوگ یباتوں ک یجس دن چھپ

ٍة َوال ناِصٍر   |21:12|َفما لَُه ِمن قُوه

 |21:12|مددگار  یکے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئ یتو آدم

جِع  ماِء ذاِت الره  |21:11|َوالسه

 |21:11|اترتا ہے  ينھجس سے م! قسم یآسمان ک

دِع   |21:11|َواألَرِض ذاِت الصه

 |21:11|ہے  یجو اس سے کھلت یک يناور زم

ُه لََقوٌل َفصٌل   |21:11|إِنه

 |21:11|بات ہے  یک يصلہقرآن ضرور ف يشکب



 |21:11|َوما ُهَو بِالَھزِل 

 |21:11| يںبات نہ یک یہنس یاور کوئ

ُھم َيكيدوَن َكيًدا   |21:11|إِنه

 |21:11| يںکافر اپنا سا داؤ چلتے ہ يشکب

 |21:11|َوأَكيُد َكيًدا 

 |21:11|فرماتا ہوں  يرتدب يہخف یاپن يںاور م

ِل الٰكفِريَن أَمِھلھُم ُرَويًدا   |21:11|َفَمھِّ

 |21:11|مہلت دو  یکچھ تھوڑ يںدو انہ يلتو تم کافروں کو ڈه

حيِم َسبِِّح اسمَ  حٰمِن الره ِ الره  |21:1|َربَِّك األَعلَى  بِسِم َّللاه

 |21:1|بولو جب سے بلند ہے  یپاک یاپنے رب کے نام ک

 |21:1|الهذى َخلََق َفَسّوٰى 

 |21:1| ياک يکجس نے بناکر ٹھ

َر َفَھدٰى   |21:1|َوالهذى َقده

 |21:1| یاور جس نے اندازہ پر رکھ کر راہ د

 |21:1|َوالهذى أَخَرَج الَمرعٰى 



 |21:1|نکاال، اور جس نے چارہ 

 |21:1|َفَجَعلَُه ُغثاًء أَحوٰى 

 |21:1| يا،کرد ياہپھر اسے خشک س

 |21:1|َسُنقِرُئَك َفال َتنسٰى 

 |21:1|گے کہ تم نہ بھولو گے  يںپڑهائ يںاب ہم تمہ

ُه َيعلَُم الَجھَر َوما َيخفٰى  ُ ۚ إِنه  |21:1|إاِّل ما شاَء َّللاه

 |21:1|ہر کھلے اور چھپے کو،  وہ جانتا ہے يشکمگر جو َّللا چاہے ب

ُرَك لِلُيسرٰى   |21:2|َوُنَيسِّ

 |21:2|گے  يںکا سامان کرد یآسان يےاور ہم تمہارے ل

كرٰى  ر إِن َنَفَعِت الذِّ  |21:2|َفَذكِّ

 |21:2|کام دے  يحتفرماؤ اگر نص يحتتو تم نص

ُر َمن َيخشٰى  كه  |21:12|َسَيذه

 |21:12|مانے گا جو ڈرتا ہے  يحتنص يبعنقر

ُبَھا األَشَقى   |21:11|َوَيَتَجنه

 |21:11|اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا، 



 |21:11|الهذى َيصلَى الّناَر الُكبرٰى 

 |21:11|جائے گا  يںآگ م یجو سب سے بڑ

 |21:11|ُثمه ال َيموُت فيھا َوال َيحيٰى 

 |21:11| يےمرے اور نہ ج يںپھر نہ اس م

 |21:11|َتَزّكٰى َقد أَفلََح َمن 

 |21:11|مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا  يشکب

ِه َفَصلّٰى   |21:11|َوَذَكَر اسَم َربِّ

 |21:11| یاور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑه

نيا   |21:11|َبل ُتؤثِروَن الَحيٰوَة الدُّ

 |21:11|ہو  يتےد يحکو ترج يادن يتیبلکہ تم ج

 |21:11|َوالءاِخَرةُ َخيٌر َوأَبقٰى 

 |21:11| ی،رہنے وال یاور آخرت بہتر اور باق

ُحِف األولٰى   |21:12|إِنه ٰهذا لَفِى الصُّ

 |21:12|ہے  يںم يفوںاگلے صح يہ يشکب

 |21:12|ُصُحِف إِبٰرهيَم َوموسٰى 



 |21:12| يں،م يفوںکے صح یٰ اور موس يمابراہ

حيِم َهل أَتٰىَك َحديُث  حٰمِن الره ِ الره  |22:1|الٰغِشَيِة بِسِم َّللاه

 |22:1| یجو چھا جائے گ یخبر آئ یک يبتتمہارے پاس اس مص يشکب

 |22:1|ُوجوہٌ َيوَمئٍِذ ٰخِشَعٌة 

 |22:1|ہوں گے،  يلمنہ اس دن ذل یکتنے ہ

 |22:1|عاِملٌَة ناِصَبٌة 

 |22:1| يليں،مشقت جھ يںکام کر

 |22:1|َتصلٰى ناًرا حاِمَيًة 

 |22:1| يںآگ م یبھڑکت يںجائ

 |22:1|ُتسقٰى ِمن َعيٍن ءانَِيٍة 

 |22:1| يں،پالئے جائ یجلتے چشمہ کا پان يتنہا

 |22:1|لَيَس لَُھم َطعاٌم إاِّل ِمن َضريٍع 

 |22:1|مگر آگ کے کانٹے  يںکچھ کھانا نہ يےان کے ل

 |22:1|ال ُيسِمُن َوال ُيغنى ِمن جوٍع 

 |22:1| يںکام د يںاور نہ بھوک م يںالئ یکہ نہ فربہ



 |22:2|ُوجوہٌ َيوَمئٍِذ ناِعَمٌة 

 |22:2| يںہ يںم ينمنہ اس دن چ یکتنے ہ

 |22:2|لَِسعيِھا راِضَيٌة 

 |22:2| یکوشش پر راض یاپن

 |22:12|فى َجنهٍة عالَِيٍة 

 |22:12| يں،بلند باغ م

 |22:11|ال َتسَمُع فيھا ٰلِغَيًة 

 |22:11|گے،  يںبات نہ سن يہودہب یکوئ يںکہ اس م

 |22:11|َعيٌن جاِرَيٌة فيھا 

 |22:11|رواں چشمہ ہے،  يںاس م

 |22:11|فيھا ُسُرٌر َمرفوَعٌة 

 |22:11| يں،بلند تخت ہ يںاس م

 |22:11|َوأَكواٌب َموضوَعٌة 

 |22:11|اور چنے ہوئے کوزے 

 |22:11|َوَنماِرُق َمصفوَفٌة 



 |22:11| يناور برابر برابر بچھے ہوئے قال

 |22:11|َوَزرابِىُّ َمبثوَثٌة 

 |22:11| ياںچاندن یہوئ يلیاور پھ

 |22:11|أََفال َينُظروَن إِلَى اإلِبِِل َكيَف ُخلَِقت 

 |22:11| يا،گ يابنا يساک يکھتےد يںاونٹ کو نہ ياتو ک

ماِء َكيَف ُرفَِعت   |22:12|َوإِلَى السه

 |22:12| ياگ يااونچا ک يسااور آسمان کو ک

 |22:12|َوإِلَى الِجباِل َكيَف ُنِصَبت 

 |22:12|گئے،  يےقائم ک يسےاور پہاڑوں کو، ک

 |22:12|َوإِلَى األَرِض َكيَف ُسِطَحت 

 |22:12| ی،گئ یبچھائ يسےکو، ک يناور زم

ٌر  ر إِنهما أَنَت ُمَذكِّ  |22:11|َفَذكِّ

 |22:11|سنانے والے ہو،  يحتنص يہیسناؤ تم تو  يحتتو تم نص

 |22:11|لَسَت َعلَيِھم بُِمَصيِطٍر 

 |22:11| يںنہ( ضامن)تم کچھ ان پر کڑ وڑا 



 |22:11|إاِّل َمن َتَولّٰى َوَكَفَر 

 |22:11|اور کفر کرے  يرےہاں جو منہ پھ

ُ الَعذاَب األَكَبَر  ُبُه َّللاه  |22:11|َفُيَعذِّ

 |22:11|تو اسے َّللا بڑا عذاب دے گا 

 |22:11|إِنه إِلَينا إِياَبُھم 

 |22:11|طرف ان کا پھرنا  یہ یہمار يشکب

 |22:11|ُثمه إِنه َعلَينا ِحساَبُھم 

 |22:11|طرف ان کا حساب ہے،  یہ یہمار يشکپھر ب

حيِم َوالَفجِر  حٰمِن الره ِ الره  |22:1|بِسِم َّللاه

 |22:1|قسم  یاس صبح ک

 |22:1|َولَياٍل َعشٍر 

 |22:1| یاور دس راتوں ک

فِع َوالَوتِر   |22:1|َوالشه

 |22:1| یر جفت اور طاق کاو

 |22:1|َوالهيِل إِذا َيسِر 



 |22:1|جب چل دے  یاور رات ک

 |22:1|َهل فى ٰذلَِك َقَسٌم لِذى ِحجٍر 

 |22:1| یقسم ہوئ يےعقلمند کے ل يںاس م يوںک

 |22:1|أَلَم َتَر َكيَف َفَعَل َربَُّك بِعاٍد 

 |22:1| يا،ک يساتمہارے رب نے عاد کے ساتھ ک يکھاتم نے نہ د ياک

 |22:1|إَِرَم ذاِت الِعماِد 

 |22:1|طول والے  يادہوہ ِارم حد سے ز

 |22:2|الهتى لَم ُيخلَق ِمثلُھا فِى البِٰلِد 

 |22:2|نہ ہوا  يداپ يںشہروں م يساکہ اس ج

خَر بِالواِد   |22:2|َوَثموَد الهذيَن جاُبوا الصه

 |22:2| يںکاٹ يںچٹان یپتھر ک يںم یاور ثمود جنہوں نے واد

 |22:12|َوفِرَعوَن ِذى األَوتاِد 

 |22:12|( يتاد يںسخت سزائ)کرتا  يخااور فرعون کہ چوم

 |22:11|الهذيَن َطَغوا فِى البِٰلِد 

 |22:11| یک یسرکش يںجنہوں نے شہروں م



 |22:11|َفأَكَثروا فيَھا الَفساَد 

 |22:11| ياليابہت فساد پھ يںپھر ان م

 |22:11|بَُّك َسوَط َعذاٍب َفَصبه َعلَيِھم رَ 

 |22:11|تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا، 

َك لَبِالِمرصاِد   |22:11|إِنه َربه

 |22:11| يں،نظر سے کچھ غائب نہ یتمہارے رب ک يشکب

َمُه َفَيقوُل َرّبى  ُه َفأَكَرَمُه َوَنعه ا اإلِنٰسُن إِذا َما ابَتلٰىُه َربُّ  |22:11|أَكَرَمِن َفأَمه

 ی،رب نے مجھے عزت د يرےتو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے، جب تو کہتا ہے م یآدم يکنل

|22:11| 

 |22:11|َوأَّما إِذا َما ابَتلٰىُه َفَقَدَر َعلَيِه ِرزَقُه َفَيقوُل َرّبى أَٰهَنِن 

 |22:11| يا،رب نے مجھے خوار ک يرےکہتا ہے م اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے، تو

 |22:11|َكاّل ۖ َبل ال ُتكِرموَن الَيتيَم 

 |22:11|کرتے  يںعزت نہ یک يتيمبلکہ تم  يںنہ يوں

 |22:12|َوال َتٰحّضوَن َعلٰى َطعاِم الِمسكيِن 

 |22:12| يتے،د يںرغبت نہ یکے کھالنے ک يندوسرے کو مسک يکا يںاور آپس م



ا   |22:12|َوَتأُكلوَن التُّراَث أَكاًل لَّمً

 |22:12|کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو  يراثاور م

ا  ا َجّمً  |22:12|َوُتِحّبوَن الماَل ُحّبً

 |22:12|محبت رکھتے ہو  يتنہا یاور مال ک

ا  ا َدّكً ِت األَرُض َدّكً  |22:11|َكاّل إِذا ُدكه

 |22:11|جائے  یٹکرا کر پاش پاش کرد ينہاں ہاں جب زم

 |22:11|َوجاَء َربَُّك َوالَملَُك َصفًّا َصفًّا 

 |22:11|اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار، 

كرٰى  ُر اإلِنٰسُن َوأَّنٰى لَُه الذِّ َم ۚ َيوَمئٍِذ َيَتَذكه  |22:11|َوِج۟ايَء َيوَمئٍِذ بَِجَھنه

 |22:11|ب اسے سوچنے کا وقت کہاں سوچے گا اور ا یاور اس دن جہنم الئے جائے اس دن آدم

مُت لَِحياتى   |22:11|َيقوُل ٰيلَيَتنى َقده

 |22:11| ی،ہوت يجیآگے بھ يکین یج يتےنے ج يںطرح م یکہے گا ہائے کس

ُب َعذاَبُه أََحٌد   |22:11|َفَيوَمئٍِذ ال ُيَعذِّ

 |22:11|کرتا،  يںنہ یتو اس دن اس کا سا عذاب کوئ

 |22:11|أََحٌد َوال يوثُِق َوثاَقُه 



 |22:11|باندهتا،  يںنہ یاور اس کا سا باندهنا کوئ

ُة  ُتَھا النهفُس الُمطَمئِنه  |22:11|ٰيأَيه

 |22:11|جان  یوال يناناے اطم

ًة   |22:12|ارِجعى إِلٰى َربِِّك راِضَيًة َمرِضيه

 |22:12| ی،وہ تجھ سے راض یکہ تو اس سے راض يوںطرف واپس ہو  یاپنے رب ک

 |22:12|َفادُخلى فى ِعٰبدى 

 |22:12|داخل ہو،  يںخاص بندوں م يرےپھر م

 |22:12|َوادُخلى َجنهتى 

 |22:12|آ،  يںجنت م يریاور م

حيِم ال أُقِسُم بِٰھَذا الَبلَِد  حٰمِن الره ِ الره  |22:1|بِسِم َّللاه

 |22:1|قسم  یمجھے اس شہر ک

 |22:1|َوأَنَت ِحلٌّ بِٰھَذا الَبلَِد 

 |22:1|فرما ہو  يفتشر يںتم اس شہر م! اے محبوب کہ

 |22:1|َووالٍِد َوما َولََد 

 |22:1|کہ تم ہو  یاوالد ک یقسم اور اس ک یک يماور تمہارے باپ ابراہ



 |22:1|لََقد َخلَقَنا اإلِنٰسَن فى َكَبٍد 

 |22:1| ياک يدارہتا پ يںکو مشقت م یہم نے آدم يشکب

 |22:1|َعلَيِه أََحٌد أََيحَسُب أَن لَن َيقِدَر 

 |22:1|پائے گا  يںقدرت نہ یسمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئ يہ یآدم ياک

 |22:1|َيقوُل أَهلَكُت مااًل لَُبًدا 

 |22:1| يامال فنا کرد يروںنے ڈه يںکہتا ہے م

 |22:1|أََيحَسُب أَن لَم َيَرہُ أََحٌد 

 |22:1| يکھانے نہ د یسمجھتا ہے کہ اسے کس يہ یآدم ياک

 |22:2|أَلَم َنجَعل لَُه َعيَنيِن 

 |22:2| يںنہ بنائ يںدو آنکھ یہم نے اس ک ياک

 |22:2|َولِساًنا َوَشَفَتيِن 

 |22:2|اور زبان اور دو ہونٹ 

 |22:12|َوَهَديٰنُه النهجَديِن 

 |22:12| یراہ بتائ یک يزوںچ یاور اسے دو ابھر

 |22:11|َفاَل اقَتَحَم الَعَقَبَة 



 |22:11|نہ کودا  يںم یبے تامل گھاٹپھر 

 |22:11|َوما أَدرٰىَك َما الَعَقَبُة 

 |22:11|ہے  ياک یجانا وہ گھاٹ يااور تو نے ک

 |22:11|َفكُّ َرَقَبٍة 

 |22:11|گردن چھڑانا  یبندے ک یکس

 |22:11|أَو إِطٰعٌم فى َيوٍم ذى َمسَغَبٍة 

 |22:11| ينابھوک کے دن کھانا د يا

 |22:11|قَرَبٍة َيتيًما ذا مَ 

 |22:11|کو،  يتيمرشتہ دار 

 |22:11|أَو ِمسكيًنا ذا َمتَرَبٍة 

 |22:11|کو  ينمسک ينخاک نش يا

بِر َوَتواَصوا بِالَمرَحَمِة   |22:11|ُثمه كاَن ِمَن الهذيَن ءاَمنوا َوَتواَصوا بِالصه

 |22:11| يںک يتيںوص یک یمہربان يںاور آپس م يںک يتيںوص یصبر ک يںالئے اور انہوں نے آپس م يمانپھر ہو ان سے جو ا

 |22:12|أُوٰلئَِك أَصٰحُب الَميَمَنِة 

 |22:12| يںطرف والے ہ یدہن يہ



 |22:12|َوالهذيَن َكَفروا بِـٔاٰيتِنا ُهم أَصٰحُب الَمشـََٔمِة 

 |22:12|طرف والے  يںوہ بائ ياسے کفر ک يتوںآ یاور جنہوں نے ہمار

 |22:12|ؤَصَدةٌ َعلَيِھم ناٌر مُ 

 |22:12| یگئ یڈال کر اوپر سے بند کرد يںان پر آگ ہے کہ اس م

حيِم َوالشهمِس َوُضحٰىھا  حٰمِن الره ِ الره  |21:1|بِسِم َّللاه

 |21:1|قسم،  یک یروشن یسورج اور اس ک

 |21:1|َوالَقَمِر إِذا َتلٰىھا 

 |21:1|آئے  يچھےجب اس کے پ یاور چاند ک

 |21:1|إِذا َجلّٰىھا َوالنهھاِر 

 |21:1|جب اسے چمکائے  یاور دن ک

 |21:1|َوالهيِل إِذا َيغشٰىھا 

 |21:1|جب اسے چھپائے  یاور رات ک

ماِء َوما َبنٰىھا   |21:1|َوالسه

 |21:1|قسم،  یاور آسمان اور اس کے بنانے والے ک

 |21:1|َواألَرِض َوما َطحٰىھا 



 |21:1|قسم،  یوالے ک يالنےاور اس کے پھ يناور زم

 |21:1|َوَنفٍس َوما َسّوٰىھا 

 |21:1| يابنا يکجس نے اسے ٹھ یاور اس ک یاور جان ک

 |21:2|َفأَلَھَمھا فُجوَرها َوَتقوٰىھا 

 |21:2| یڈال يںدل م يزگاریپرہ یاور اس ک یبدکار یپھر اس ک

 |21:2|َقد أَفلََح َمن َزّكٰىھا 

 |21:2| ياکجس نے اسے ستھرا  يامراد کو پہنچا يشکب

 |21:12|َوَقد خاَب َمن َدّسٰىھا 

 |21:12| يا،چھپا يںم يتاور نامراد ہوا جس نے اسے معص

َبت َثموُد بَِطغوٰىھا 
 |21:11|َكذه

 |21:11| ياسے جھٹال یسرکش یثمود نے اپن

 |21:11|إِِذ انَبَعَث أَشقٰىھا 

 |21:11|جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، 

ِ َوُسقٰيھا َفقاَل لَھُم  ِ ناَقَة َّللاه  |21:11|َرسوُل َّللاه

 |21:11|سے بچو  یبار یک ينےپ یَّللا کے ناقہ اور اس ک ياتو ان سے َّللا کے رسول نے فرما



ُھم بَِذنبِِھم َفَسّوٰىھا  بوہُ َفَعَقروها َفَدمَدَم َعلَيِھم َربُّ  |21:11|َفَكذه

برابر  یڈال کر وہ بست یتو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہ يںٹ دکا يںکوچ یپھر ناقہ ک ياتو انہوں نے اسے جھٹال

 |21:11| یکرد

 |21:11|َوال َيخاُف ُعقٰبھا 

 |21:11| يںکرنے والے کا اسے خوف نہ يچھااور اس کے پ

حيِم َوالهيِل إِذا َيغشٰى  حٰمِن الره ِ الره  |21:1|بِسِم َّللاه

 |21:1|قسم جب چھائے  یاور رات ک

 |21:1|َوالنهھاِر إِذا َتَجلّٰى 

 |21:1|جب چمکے  یاور دن ک

َكَر َواألُنثٰى   |21:1|َوما َخلََق الذه

 |21:1|جس نے نر و مادہ بنائے  یاور اس ک

 |21:1|إِنه َسعَيُكم لََشّتٰى 

 |21:1|کوشش مختلف ہے  یتمہار يشکب

قٰى   |21:1|َفأَّما َمن أَعطٰى َواته

 |21:1| یک يزگاریاور پرہ ياتو وہ جس نے د



َق بِالُحسنٰى   |21:1|َوَصده

 |21:1|کو سچ مانا  یاور سب سے اچھ

ُرہُ لِلُيسرٰى   |21:1|َفَسُنَيسِّ

 |21:1|گے  يںکرد يامہ یتو بہت جلد ہم اسے آسان

 |21:2|َوأَّما َمن َبِخَل َواسَتغنٰى 

 |21:2|اور بے پرواہ بنا  يااور وہ جس نے بخل ک

َب   |21:2|بِالُحسنٰى َوَكذه

 |21:2| ياکو جھٹال یاور سب سے اچھ

ُرہُ لِلُعسرٰى   |21:12|َفَسُنَيسِّ

 |21:12|گے  يںکرد يامہ یتو بہت جلد ہم اسے دشوار

 |21:11|َوما ُيغنى َعنُه مالُُه إِذا َتَرّدٰى 

 |21:11|پڑے گا  يںاور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہالکت م

 |21:11|دٰى إِنه َعلَينا لَلھُ 

 |21:11|فرمانا ہمارے ذمہ ہے،  يتہدا يشکب

 |21:11|َوإِنه لَنا لَلءاِخَرَة َواألولٰى 



 |21:11| يں،مالک ہ يںدونوں کے ہم ياآخرت اور دن يشکاور ب

 |21:11|َفأَنَذرُتُكم ناًرا َتلَّظٰى 

 |21:11|ہے،  یڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہ يںتمہ يںتو م

 |21:11|إاِله األَشَقى ال َيصلٰىھا 

 |21:11|مگر بڑا بدبخت،  يںنہ جائے گا اس م

َب َوَتَولّٰى   |21:11|الهذى َكذه

 |21:11| يرااور منہ پھ ياجس نے جھٹال

ُبَھا األَتَقى   |21:11|َوَسُيَجنه

 |21:11| يزگار،پرہ يادہاور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے ز

 |21:12|َيَتَزّكٰى الهذى ُيؤتى مالَُه 

 |21:12|ہے کہ ستھرا ہو  يتاجو اپنا مال د

 |21:12|َوما أِلََحٍد ِعنَدہُ ِمن نِعَمٍة ُتجزٰى 

 |21:12|جائے  ياجس کا بدلہ د يںکا اس پر کچھ احسان نہ یاور کس

ِه األَعلٰى   |21:12|إاِله ابتِغاَء َوجِه َربِّ

 |21:12|رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے،  یصرف اپنے رب ک



 |21:11|َولََسوَف َيرضٰى 

 |21:11|ہوگا  یہے کہ وہ راض يبقر يشکاور ب

حٰى  حيِم َوالضُّ حٰمِن الره ِ الره  |21:1|بِسِم َّللاه

 |21:1|قسم  یچاشت ک

 |21:1|َوالهيِل إِذا َسجٰى 

 |21:1|جب پردہ ڈالے  یاور رات ک

َعَك َربُّكَ   |21:1|َوما َقلٰى  ما َوده

 |21:1|تمہارے رب نے نہ چھوڑا، اور نہ مکروہ جانا،  يںکہ تمہ

 |21:1|َولَلءاِخَرةُ َخيٌر لََك ِمَن األولٰى 

 |21:1|سے بہتر ہے  یپہل يےتمہارے ل یپچھل يشکاور ب

 |21:1|َولََسوَف ُيعطيَك َربَُّك َفَترضٰى 

 |21:1|ہوجاؤ گے  یے گا کہ تم راضاتنا د يںہے کہ تمہارا رب تمہ يبقر يشکاور ب

 |21:1|أَلَم َيِجدَك َيتيًما َفـٔاوٰى 

 |21:1| یپھر جگہ د يانہ پا يتيم يںاس نے تمہ ياک

 |21:1|َوَوَجَدَك ضااّلً َفَھدٰى 



 |21:1| یطرف راہ د یتو اپن ياخود رفتہ پا يںمحبت م یاپن يںاور تمہ

 |21:2|َوَوَجَدَك عائاًِل َفأَغنٰى 

 |21:2| ياکرد یپھر غن ياحاجت مند پا يںاور تمہ

ا الَيتيَم َفال َتقَھر   |21:2|َفأَمه

 |21:2|پر دباؤ نہ ڈالو  يتيمتو 

ا الّسائَِل َفال َتنَھر   |21:12|َوأَمه

 |21:12|اور منگتا کو نہ جھڑکو 

ث   |21:11|َوأَّما بِنِعَمِة َربَِّك َفَحدِّ

 |21:11|نعمت کا خوب چرچا کرو  یاور اپنے رب ک

حيِم أَلَم َنشَرح لََك َصدَرَك  حٰمِن الره ِ الره  |21:1|بِسِم َّللاه

 |21:1| ياکشادہ نہ ک ينہہم نے تمہارا س ياک

 |21:1|َوَوَضعنا َعنَك ِوزَرَك 

 |21:1| يا،اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار ل

 |21:1|الهذى أَنَقَض َظھَرَك 

 |21:1| یتھ یتوڑ يٹھپ یجس نے تمہار



 |21:1|َوَرَفعنا لََك ِذكَرَك 

 |21:1| ياتمہارا ذکر بلند کرد يےاور ہم نے تمہارے ل

 |21:1|َفإِنه َمَع الُعسِر ُيسًرا 

 |21:1|ہے،  یکے ساتھ آسان یدشوار يشکتو ب

 |21:1|إِنه َمَع الُعسِر ُيسًرا 

 |21:1|ہے  یکے ساتھ آسان یدشوار يشکب

 |21:1|َفَرغَت َفانَصب َفإِذا 

 |21:1|محنت کرو  يںتو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا م

 |21:2|َوإِلٰى َربَِّك َفارَغب 

 |21:2|طرف رغبت کرو  یک یاور اپنے رب ہ

يتوِن  حيِم َوالّتيِن َوالزه حٰمِن الره ِ الره  |21:1|بِسِم َّللاه

 |21:1| يتونقسم اور ز یک يرانج

 |21:1|َوطوِر سينيَن 

 |21:1| ينااور طور س

 |21:1|َوٰهَذا الَبلَِد األَميِن 



 |21:1| یاور اس امان والے شہر ک

 |21:1|لََقد َخلَقَنا اإلِنٰسَن فى أَحَسِن َتقويٍم 

 |21:1| يا،صورت پر بنا یکو اچھ یہم نے آدم يشکب

 |21:1|ُثمه َرَددٰنُه أَسَفَل ٰسفِليَن 

 |21:1| يردياطرف پھ یحالت ک يچیسے ن يچیپھر اسے ہر ن

لِٰحِت َفلَُھم أَجٌر َغيُر َممنوٍن   |21:1|إاِله الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

 |21:1|بے حد ثواب ہے  يںکہ انہ يےالئے اور اچھے کام ک يمانمگر جو ا

ُبَك َبعُد بِالّديِن   |21:1|َفما ُيَكذِّ

 |21:1|تجھے انصاف کے جھٹالنے پر باعث ہے  يزچ ياتو اب ک

ُ بِأَحَكِم الٰحِكميَن   |21:2|أَلَيَس َّللاه

 |21:2| يں،َّللا سب حاکموں سے بڑه کر حاکم نہ ياک

حيِم اقَرأ بِاسِم َربَِّك الهذى َخلََق  حٰمِن الره ِ الره  |21:1|بِسِم َّللاه

 |21:1| ياک يداپڑهو اپنے رب کے نام سے جس نے پ

 |21:1|لََق اإلِنٰسَن ِمن َعلٍَق خَ 

 |21:1|پڑهو  يا،پھٹک سے بنا یکو خون ک یآدم



 |21:1|اقَرأ َوَربَُّك األَكَرُم 

 |21:1| يم،سب سے بڑا کر یاور تمہارا رب ہ

 |21:1|الهذى َعلهَم بِالَقلَِم 

 |21:1| ياجس نے قلم سے لکھنا سکھا

 |21:1|َعلهَم اإلِنٰسَن ما لَم َيعلَم 

 |21:1|جو نہ جانتا تھا  ياکو سکھا یآدم

 |21:1|َكاّل إِنه اإلِنٰسَن لََيطغٰى 

 |21:1|کرتا ہے،  یسرکش یآدم يشکہاں ہاں ب

 |21:1|أَن َرءاہُ اسَتغنٰى 

 |21:1| ياسمجھ ل یاس پر کہ اپنے آپ کو غن

جعٰى   |21:2|إِنه إِلٰى َربَِّك الرُّ

 |21:2|طرف پھرنا ہے  یک یتمہارے رب ہ يشکب

 |21:2|أََرَءيَت الهذى َينھٰى 

 |21:2|تو جو منع کرتا ہے،  يکھوبھال د

 |21:12|َعبًدا إِذا َصلّٰى 



 |21:12|بندے کو جب وہ نماز پڑهے 

 |21:11|أََرَءيَت إِن كاَن َعلَى الھُدٰى 

 |21:11|پر ہوتا،  يتتو اگر وہ ہدا يکھوبھال د

 |21:11|أَو أََمَر بِالتهقوٰى 

 |21:11|خوب تھا،  يابتاتا تو ک يزگاریپرہ يا

َب َوَتَولّٰى   |21:11|أََرَءيَت إِن َكذه

 |21:11| يرااور منہ پھ ياتو اگر جھٹال يکھوبھال د

َ َيرٰى   |21:11|أَلَم َيعلَم بِأَنه َّللاه

 |21:11|رہا ہے  يکھنہ جانا کہ َّللا د ياحال ہوگا ک ياتو ک

 |21:11|ًعا بِالّناِصَيِة َكاّل لَئِن لَم َينَتِه لََنسفَ 

 |21:11|گے  ينچيںکے بال پکڑ کر کھ يشانیتو ضرور ہم پ ياہاں ہاں اگر باز نہ آ

 |21:11|ناِصَيٍة ٰكِذَبٍة خاِطَئٍة 

 |21:11|خطاکار،  یجھوٹ يشانیپ يسیک

 |21:11|َفلَيدُع ناِدَيُه 

 |21:11|مجلس کو  یاب پکارے اپن



بانَِيَة   |21:12|َسَندُع الزه

 |21:12| يںکو بالتے ہ يوںہم سپاہ یبھا

 |21:12|َكاّل ال ُتِطعُه َواسُجد َواقَتِرب ۩ 

 |2۱:12|( 1۵السجدة ۔)ہوجاؤ،  يبنہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قر یہاں ہاں، اس ک

حيِم إِّنا أَنَزلٰنُه فى لَيلَِة الَقدِر  حٰمِن الره ِ الره  |21:1|بِسِم َّللاه

 |21:1|اتارا  يںہم نے اسے شِب قدر م يشکب

 |21:1|َوما أَدرٰىَك ما لَيلَُة الَقدِر 

 |21:1|شِب قدر،  ياجانا ک يااور تم نے ک

 |21:1|لَيلَُة الَقدِر َخيٌر ِمن أَلِف َشھٍر 

 |21:1|سے بہتر  ينوںشِب قدر ہزار مہ

ِھم ِمن كُ  ُل الَمٰلئَِكُة َوالّروُح فيھا بِإِذِن َربِّ  |21:1|لِّ أَمٍر َتَنزه

 |21:1| يےاپنے رب کے حکم سے ہر کام کے ل يںاترتے ہ يلفرشتے اور جبر يںاس م

 |21:1|َسٰلٌم ِهَى َحّتٰى َمطلَِع الَفجِر 

 |21:1|ہے، صبح چمکتے تک  یوہ سالمت

حيِم لَم َيُكِن الهذيَن َكَفروا ِمن أَهِل الِكٰتِب َوالُمشرِ  حٰمِن الره ِ الره َنُة بِسِم َّللاه  |22:1|كيَن ُمنَفّكيَن َحّتٰى َتأتَِيُھُم الَبيِّ



 |22:1|نہ آئے  يلچھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دل ينکافر اور مشرک اپنا د یکتاب

ِ َيتلوا ُصُحًفا ُمَطھهَرًة   |22:1|َرسوٌل ِمَن َّللاه

 |22:1|پڑهتا ہے  يفےوہ کون وہ َّللا کا رسول کہ پاک صح

َمٌة فيھا   |22:1|ُكُتٌب َقيِّ

 |22:1| يںہ یلکھ يںبات يدهیس يںان م

َنُة  َق الهذيَن أوُتوا الِكٰتَب إاِّل ِمن َبعِد ما جاَءتُھُم الَبيِّ  |22:1|َوما َتَفره

 |22:1|الئے  يفان کے پاس تشر يلمگر بعد اس کے کہ وہ روشن دل يںکتاب والوں م یاور پھوٹ نہ پڑ

َمِة َوما أُِمروا إاِّل لِ  كٰوَة ۚ َوٰذلَِك ديُن الَقيِّ لٰوَة َوُيؤُتوا الزه َ ُمخلِصيَن لَُه الّديَن ُحَنفاَء َوُيقيُموا الصه  |22:1|َيعُبُدوا َّللاه

اور  يںطرف کے ہوکر اور نماز قائم کر يکالتے ا يدہپر عق ینرے اس يںکر یبندگ یحکم ہوا کہ َّللا ک يہیاور ان لوگوں کو تو 

 |22:1|ہے،  يند يدهاس يہاور  يںزکٰوة د

ِة  َم ٰخلِديَن فيھا ۚ أُوٰلئَِك ُهم َشرُّ الَبِريه  |22:1|إِنه الهذيَن َكَفروا ِمن أَهِل الِكٰتِب َوالُمشِركيَن فى ناِر َجَھنه

 يں،دتر ہب يںتمام مخلوق م یگے، وہ يںرہ يںاس م يشہہم يںہ يںآگ م یاور مشرک سب جہنم ک یکتاب يںجتنے کافر ہ يشکب

|22:1| 

ِة  لِٰحِت أُوٰلئَِك ُهم َخيُر الَبِريه  |22:1|إِنه الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

 |22:1| يں،بہتر ہ يںتمام مخلوق ہ یوہ يےالئے اور اچھے کام ک يمانجو ا يشکب

ُت َعدٍن َتجرى ِمن َتحتَِھا األَنٰھُر ٰخلِديَن فيھا أَ  ِھم َجّنٰ ُه َجزاُؤُهم ِعنَد َربِّ ُ َعنُھم َوَرضوا َعنُه ۚ ٰذلَِك لَِمن َخِشَى َربه  |22:2|َبًدا ۖ َرِضَى َّللاه



اور وہ  یَّللا ان سے راض يں،رہ يشہہم يشہہم يںان م يںبہ يںنہر يچےجن کے ن يںان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہ

 |22:2|ہے جو اپنے رب سے ڈرے  يےاس کے ل يہ یاس سے راض

حيِم إِذا ُزلِزلَِت األَرُض ِزلزالَھا بِسِم  حٰمِن الره ِ الره  |22:1|َّللاه

 |22:1|اس کا تھرتھرانا ٹھہرا ہے  يساجائے ج یتھرتھرا د ينجب زم

 |22:1|َوأَخَرَجِت األَرُض أَثقالَھا 

 |22:1|دے  ينکاپنے بوجھ باہر پھ يناور زم

 |22:1|َوقاَل اإلِنٰسُن ما لَھا 

 |22:1|ہوا  ياککہے اسے  یاور آدم

ُث أَخباَرها   |22:1|َيوَمئٍِذ ُتَحدِّ

 |22:1| یبتائے گ يںخبر یاس دن وہ اپن

 |22:1|بِأَنه َربهَك أَوحٰى لَھا 

 |22:1| يجاکہ تمہارے رب نے اسے حکم بھ يےاس ل

 |22:1|َيوَمئٍِذ َيصُدُر الّناُس أَشتاًتا لُِيَروا أَعٰملَُھم 

 |22:1|تو،  يںجائ يںدکھائ ياراہ ہوکر تاکہ اپنا ک یگے کئ يںرطرف پھ یاس دن لوگ اپنے رب ک

ٍة َخيًرا َيَرہُ   |22:1|َفَمن َيعَمل ِمثقاَل َذره



 |22:1|گا،  يکھےکرے اسے د یذرہ بھر بھالئ يکجو ا

ا َيَرہُ  ٍة َشّرً  |22:2|َوَمن َيعَمل ِمثقاَل َذره

 |22:2|گا  يکھےکرے اسے د یذرہ بھر برائ يکاور جو ا

حيِم َوالٰعِدٰيِت َضبًحا  حٰمِن الره ِ الره  |122:1|بِسِم َّللاه

 |122:1| یہوئ یسے آواز نکلت ينےس يںجو دوڑتے ہ یقسم ان ک

 |122:1|َفالموِرٰيِت َقدًحا 

 |122:1|سم مارکر  يںپھر پتھروں سے آگ نکالتے ہ

 |122:1|َفالُمغيٰرِت ُصبًحا 

 |122:1| يںپھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہ

 |122:1|َفأََثرَن بِِه َنقًعا 

 |122:1| يں،پھر اس وقت غبار اڑاتے ہ

 |122:1|َفَوَسطَن بِِه َجمًعا 

 |122:1| يں،جاتے ہ يںلشکر م يچپھر دشمن کے ب

ِه لََكنوٌد   |122:1|إِنه اإلِنٰسَن لَِربِّ

 |122:1|اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے  یآدم يشکب



ُه َعلٰى ٰذلَِك لََشھيٌد   |122:1|َوإِنه

 |122:1|وہ اس پر خود گواہ ہے،  يشکاور ب

ُه لُِحبِّ الَخيِر لََشديٌد   |122:2|َوإِنه

 |122:2|ہے ( يزت)ضرور کّرا  يںچاہت م یوہ مال ک يشکاور ب

 |122:2|۞ أََفال َيعلَُم إِذا ُبعثَِر ما فِى القُبوِر 

 |122:2| يں،ہ يںگے جو قبروں م يںجانتا جب اٹھائے جائ يںنہ ياتو ک

دوِر  َل ما فِى الصُّ  |122:12|َوُحصِّ

 |122:12|ہے،  يںم ينوںجو س یجائے گ یاور کھول د

ُھم بِِھم َيوَمئٍِذ لََخبيٌر   |122:11|إِنه َربه

 |122:11|سب خبر ہے  یان کے رب کو اس دن ان ک يشکب

حيِم القاِرَعُة  حٰمِن الره ِ الره  |121:1|بِسِم َّللاه

 |121:1| ی،دل دہالنے وال

 |121:1|َما القاِرَعُة 

 |121:1| ی،وہ دہالنے وال ياک

 |121:1|َوما أَدرٰىَك َما القاِرَعُة 



 |121:1| یہے دہالنے وال ياجانا ک يااور تو نے ک

 |121:1|َيوَم َيكوُن الّناُس َكالَفراِش الَمبثوِث 

 |121:1|پتنگے  يلےپھ يسےہوں گے ج یجس دن آدم

 |121:1|َكالِعھِن الَمنفوِش َوَتكوُن الِجباُل 

 |121:1|اون  یدهنک يسےاور پہاڑ ہوں گے ج

 |121:1|َفأَّما َمن َثقُلَت َمٰوزيُنُه 

 |121:1| يںہوئ یبھار يںتول یتو جس ک

 |121:1|َفُھَو فى عيَشٍة راِضَيٍة 

 |121:1| يںہ يںم يشوہ تو من مانتے ع

 |121:2|َوأَّما َمن َخفهت َمٰوزيُنُه 

 |121:2| يںپڑ یہلک يںتول یاور جس ک

ُه هاِوَيٌة   |121:2|َفأُمُّ

 |121:2|ہے  يںگود م یدکھانے وال يچاوہ ن

 |121:12|َوما أَدرٰىَك ما ِهَيه 

 |121:12| ی،دکھانے وال يچان ياجانا، ک يااور تو نے ک



 |121:11|ناٌر حاِمَيٌة 

 |121:11| یآگ شعلے مارت يکا

حٰمِن  ِ الره حيِم أَلھٰىُكُم التهكاُثُر بِسِم َّللاه  |121:1|الره

 |121:1|نے  یطلب يادہز یغافل رکھا مال ک يںتمہ

 |121:1|َحّتٰى ُزرُتُم الَمقابَِر 

 |121:1| يکھاتک کہ تم نے قبروں کا منہ د يہاں

 |121:1|َكاّل َسوَف َتعلَموَن 

 |121:1|ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے 

 |121:1|ُثمه َكاّل َسوَف َتعلَموَن 

 |121:1|پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے 

 |121:1|َكاّل لَو َتعلَموَن ِعلَم الَيقيِن 

 |121:1|محبت نہ رکھتے  یکا جاننا جانتے تو مال ک يقينہاں ہاں اگر 

 |121:1|لََتَرُونه الَجحيَم 

 |121:1|گے  يکھوضرور جنہم کو د يشکب

 |121:1|ُثمه لََتَرُونهھا َعيَن الَيقيِن 



 |121:1|گے،  يکھود يکھناد يقينیضرور اسے  يشکپھر ب

 |121:2|ُثمه لَُتسـَٔلُنه َيوَمئٍِذ َعِن النهعيِم 

 |121:2| یپرسش ہوگ یضرور اس دن تم سے نعمتوں ک يشکپھر ب

حيِم َوالَعصِر  حٰمِن الره ِ الره  |121:1|بِسِم َّللاه

 |121:1|قسم  یاس زمانہ محبوب ک

 |121:1|لَفى ُخسٍر إِنه اإلِنٰسَن 

 |121:1|ہے  يںضرور نقصان م یآدم يشکب

بِر  لِٰحِت َوَتواَصوا بِالَحقِّ َوَتواَصوا بِالصه  |121:1|إاِله الهذيَن ءاَمنوا َوَعِملُوا الّصٰ

 یک يتوص یدوسرے کو صبر ک يکاور ا یک يدتاک یدورے کو حق ک يکاور ا يےالئے اور اچھے کام ک يمانمگر جو ا

|121:1| 

حيِم َويٌل لُِكلِّ ُهَمَزٍة لَُمَزٍة  حٰمِن الره ِ الره  |121:1|بِسِم َّللاه

 |121:1|کرے  یبد يچھےپ يٹھکرے پ يبجو لوگوں کے منہ پر ع يےہے اس کے ل یخراب

َدہُ   |121:1|الهذى َجَمَع مااًل َوَعده

 |121:1|جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، 

 |121:1|خلََدہُ َيحَسُب أَنه مالَُه أَ 



 |121:1|رکھے گا  يشہہم يںم ياسمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دن يہ ياک

 |121:1|َكاّل ۖ لَُينَبَذنه فِى الُحَطَمِة 

 |121:1|جائے گا  ينکاپھ يںم یضرور وہ روندنے وال يںہر گز نہ

 |121:1|َوما أَدرٰىَك َما الُحَطَمُة 

 |121:1| ی،روندنے وال ياجانا ک يااور تو نے ک

ِ الموَقَدةُ   |121:1|ناُر َّللاه

 |121:1|ہے  یآگ کہ بھڑک رہ یَّللا ک

لُِع َعلَى األَفـَِٔدِة   |121:1|الهتى َتطه

 |121:1| یوہ جو دلوں پر چڑه جائے گ

 |121:2|إِنهھا َعلَيِھم ُمؤَصَدةٌ 

 |121:2| یجائے گ یوہ ان پر بند کرد يشکب

َدٍة   |121:2|فى َعَمٍد ُمَمده

 |121:2| يںلمبے لمبے ستونوں م

حيِم أَلَم َتَر َكيَف َفَعَل َربَُّك بِأَصٰحِب الفيِل  حٰمِن الره ِ الره  |121:1|بِسِم َّللاه

 |121:1| ياحال ک ياوالوں ک یتمہارے رب نے ان ہاتھ يکھاتم نے نہ د ياک! اے محبوب



 |121:1|أَلَم َيجَعل َكيَدُهم فى َتضليٍل 

 |121:1|نہ ڈاال،  يںم یان کا داؤ تباہ ياک

 |121:1|َوأَرَسَل َعلَيِھم َطيًرا أَبابيَل 

 |121:1| يجيںبھ( يںفوج) ياںٹکڑ یاور ان پر پرندوں ک

 |121:1|َترميِھم بِِحجاَرٍة ِمن ِسّجيٍل 

 |121:1|کنکر کے پتھروں سے مارتے  يںکہ انہ

 |121:1|َفَجَعلَُھم َكَعصٍف َمأكوٍل 

 |121:1|( بھوسہ) یپت یک يتیکھ یکھائ يسےکر ڈاال ج يںتو انہ

حيِم إِليٰلِف قَُريٍش  حٰمِن الره ِ الره  |121:1|بِسِم َّللاه

 |121:1| يادال يلکو م يشکہ قر يےاس ل

يِف  ۦٰلفِِھمإ تاِء َوالصه  |121:1|ِرحلََة الشِّ

 |121:1|( یرغبت دالئ) يادال يلم يںدونوں کے کوچ م یان کے جاڑے اور گرم

 |121:1|َفلَيعُبدوا َربه ٰهَذا الَبيِت 

 |121:1| يں،کر یبندگ یاس گھر کے رب ک يےچاہ يںتو انہ

 |121:1|الهذى أَطَعَمُھم ِمن جوٍع َوءاَمَنُھم ِمن َخوٍف 



 |121:1|بڑے خوف سے امان بخشا  يکا يںاور انہ يا،کھانا د يںبھوک م يںجس نے انہ

حٰمِن الره  ِ الره ُب بِالّديِن بِسِم َّللاه  |121:1|حيِم أََرَءيَت الهذى ُيَكذِّ

 |121:1|کو جھٹالتا ہے  ينتو جو د يکھوبھال د

 |121:1|َفٰذلَِك الهذى َيُدعُّ الَيتيَم 

 |121:1|ہے  يتاکو دهکے د يتيمپھر وہ وہ ہے جو 

 |121:1|َوال َيُحضُّ َعلٰى َطعاِم الِمسكيِن 

 |121:1| يتاد يںرغبت نہ یک ينےکو کھانا د يناور مسک

 |121:1|َفَويٌل لِلُمَصلّيَن 

 |121:1|ہے،  یخراب یک يوںتو ان نماز

 |121:1|الهذيَن ُهم َعن َصالتِِھم ساهوَن 

 |121:1| يںہ يٹھےنماز سے بھولے ب یجو اپن

 |121:1|الهذيَن ُهم ُيراءوَن 

 |121:1| يںوہ جو دکھاوا کرتے ہ

 |121:1|َوَيمَنعوَن الماعوَن 

 |121:1| يتےد يںمانگے نہ يزچ یاور بر تنے ک



حيِم إِّنا أَعَطيٰنَك الَكوَثَر  حٰمِن الره ِ الره  |122:1|بِسِم َّللاه

 |122:1| يںعطا فرمائ ياںبے شمار خوب يںہم نے تمہ يشکب! اے محبوب

 |122:1|َفَصلِّ لَِربَِّك َوانَحر 

 |122:1|کرو  ینماز پڑهو اور قربان يےتو تم اپنے رب کے ل

 |122:1|إِنه شانَِئَك ُهَو األَبَتُر 

 |122:1|سے محروم ہے  يرہر خ یجو تمہارا دشمن ہے وہ يشکب

َھا الٰكفِروَن  حيِم قُل ٰيأَيُّ حٰمِن الره ِ الره  |122:1|بِسِم َّللاه

 |122:1|تم فرماؤ اے کافرو، 

 |122:1|ال أَعُبُد ما َتعُبدوَن 

 |122:1|پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو،  يںنہ م

 |122:1|َوال أَنُتم ٰعبِدوَن ما أَعُبُد 

 |122:1|پوجتا ہوں،  يںاور نہ تم پوجتے ہو جو م

 |122:1|َوال أَن۠ا عابٌِد ما َعَبدُتم 

 |122:1|پوجوں گا جو تم نے پوجا،  يںاور نہ م

 |122:1|َوال أَنُتم ٰعبِدوَن ما أَعُبُد 



 |122:1|پوجتا ہوں،  يںگے جو ماور نہ تم پوجو 

 |122:1|لَُكم ديُنُكم َولَِى ديِن 

 |122:1| يند يرااور مجھے م ينتمہارا د يںتمہ

ِ َوالَفتُح  حيِم إِذا جاَء َنصُر َّللاه حٰمِن الره ِ الره  |112:1|بِسِم َّللاه

 |112:1|مدد اور فتح آئے  یجب َّللا ک

 ِ  |112:1| أَفواًجا َوَرأَيَت الّناَس َيدُخلوَن فى ديِن َّللاه

 |112:1| يںفوج فوج داخل ہوتے ہ يںم ينکہ َّللا کے د يکھواور لوگوں کو تم د

ُه كاَن َتّواًبا   |112:1|َفَسبِّح بَِحمِد َربَِّك َواسَتغفِرہُ ۚ إِنه

 |112:1|وہ بہت توبہ قبول کرنے واال ہے  يشکبولو اور اس سے بخشش چاہو ب یپاک یثناء کرتے ہوئے اس ک یتو اپنے رب ک

حيِم َتبهت َيدا أَبى لََھٍب َوَتبه  حٰمِن الره ِ الره  |111:1|بِسِم َّللاه

 |111:1| ياگ یابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہوہ يںتباہ ہوجائ

 |111:1|ما أَغنٰى َعنُه مالُُه َوما َكَسَب 

 |111:1| ياجو کمااس کا مال اور نہ  يااسے کچھ کام نہ آ

 |111:1|َسَيصلٰى ناًرا ذاَت لََھٍب 

 |111:1|وہ،  يںآگ م یاب دهنستا ہے لپٹ مارت



 |111:1|َوامَرأَُتُه َحّمالََة الَحَطِب 

 |111:1| ی،کا گٹھا سر پر اٹھات يوںُجورو لکڑ یاور اس ک

 |111:1|فى جيِدها َحبٌل ِمن َمَسٍد 

 |111:1|چھال کا رّسا،  یکھجور ک يںاس کے گلے م

ُ أََحٌد  حيِم قُل ُهَو َّللاه حٰمِن الره ِ الره  |111:1|بِسِم َّللاه

 |111:1|ہے  يکتم فرماؤ وہ َّللا ہے وہ ا

َمُد  ُ الصه  |111:1|َّللاه

 |111:1|ہے  يازَّللا بے ن

 |111:1|لَم َيلِد َولَم يولَد 

 |111:1|ہوا  يداسے پ یاوالد اور نہ وہ کس یکوئ ینہ اس ک

 |111:1|َولَم َيُكن لَُه ُكفًُوا أََحٌد 

 |111:1| یاور نہ اس کے جوڑ کا کوئ

حيِم قُل أَعوُذ بَِربِّ الَفلَِق  حٰمِن الره ِ الره  |111:1|بِسِم َّللاه

 |111:1|کرنے واال ہے  يداہوں جو صبح کا پ يتاپناہ ل یاس ک يںتم فرماؤ م

 |111:1|ِمن َشرِّ ما َخلََق 



 |111:1|شر سے  یمخلوق کسب  یاس ک

 |111:1|َوِمن َشرِّ غاِسٍق إِذا َوَقَب 

 |111:1|ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے  يریاور انده

ٰثِت فِى الُعَقِد  فّٰ  |111:1|َوِمن َشرِّ النه

 |111:1| يںہ یپھونکت يںاور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں م

 |111:1|َوِمن َشرِّ حاِسٍد إِذا َحَسَد 

 |111:1|اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے 

حيِم قُل أَعوُذ بَِربِّ الّناِس  حٰمِن الره ِ الره  |111:1|بِسِم َّللاه

 |111:1|جو سب لوگوں کا رب  ياآ يںپناہ م یاس ک يںتم کہو م

 |111:1|َملِِك الّناِس 

 |111:1|سب لوگوں کا بادشاہ 

 |111:1|إِٰلِه الّناِس 

 |111:1|ا خدا سب لوگوں ک

 |111:1|ِمن َشرِّ الَوسواِس الَخّناِس 

 |111:1|برے خطرے ڈالے اور دبک رہے  يںاس کے شر سے جو دل م



 |111:1|الهذى ُيَوسِوُس فى ُصدوِر الّناِس 

 |111:1| يں،وسوسے ڈالتے ہ يںوہ جو لوگوں کے دلوں م

ِة َوالّناِس   |111:1|ِمَن الِجنه

 |111:1| یجن اور آدم


