َّللا الره ٰ
حيم |1:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

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

الحَ م ُد ِ هّلِلِ رَ بِّ ٰ
العلَمينَ |1:1

|

سب خوبياں َّللا کو جو مالک سارے جہان والوں کا1:1| ،

الره ٰ
حيم |1:1
حم ِن ال هر ِ

|

|

بہت مہربان رحمت واال1:1| ،

ّين |1:1
َوم الد ِ
ٰملِكِ ي ِ

|

|

|

روز جزا کا مالک1:1| ،

|

ك َنس َتعينُ |1:1
ك َنع ُب ُد َوإِيّا َ
إِيّا َ

|

ہم تجھی کو پوجيں اور تجھی سے مدد چاہيں1:1| ،

اه ِد َنا الص ِّٰر َط المُس َتقي َم |1:1

|

|

ہم کو سيدها راستہ چال1:1| ،

|

يھم َو َال الضّالّينَ |1:1
َير المَغضو ِ
ب َعلَ ِ
صِ ٰر َط الهذينَ أَن َعمتَ َعلَ ِ
يھم غ ِ

|

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

|

َّللا الره ٰ
حيم الم |1:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

الم |1:1

|

|

ك الك ِٰتبُ ال رَ يبَ ۛ في ِه ۛ ُه ًدى لِل ُم هتقينَ |1:1
ٰذلِ َ

|

وہ بلند رتبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی جگہ نہيں ،اس ميں ہدايت ہے ڈر والوں کو |1:1

ب َو ُيقيمونَ الص ٰهلو َة َو ِممّا رَ َز ٰقنھُم يُنفِقونَ |1:1
الهذينَ يُؤمِنونَ ِبالغَي ِ

|

|

وہ جو بے ديکھے ايمان الئيں اور نماز قائم رکھيں اور ہماری دی ہوئی روزی ميں سے ہماری ميں اٹھائيں1:1| -

ُ
ُ
ك َو ِبالءاخِرَ ِة هُم يوقِنونَ |1:1
نز َل مِن َقبلِ َ
نز َل إِلَي َ
ك َوما أ ِ
َوالهذينَ يُؤمِنونَ ِبما أ ِ

|

|

اور وہ کہ ايمان الئيں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا اور آخرت پر يقين رکھيں1:1| ،

َلى ُه ًدى مِن رَ ب ِِّھم ۖ َوأ ُ ٰ
أُ ٰ
كع ٰ
ك ُه ُم المُفلِحونَ |1:1
ولئِ َ
ولئِ َ

|

وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدايت پر ہيں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ |1:1

يھم ءَأَن َذر َتھُم أَم لَم ُتنذِرهُم ال يُؤمِنونَ |1:1
إِنه الهذينَ َك َفروا َسوا ٌء َعلَ ِ

|

|

بيشک وہ جن کی قسمت ميں کفر ہے ا نہيں برابر ہے ،چاہے تم انہيں ڈراؤ ،يا نہ ڈراؤ ،وہ ايمان النے کے نہيں۔ |1:1

َخ َت َم ه
َلى أَ ٰ
َلى سَمع ِِھم ۖ َوع ٰ
لوب ِھم َوع ٰ
َّللا ُ ع ٰ
بص ِرهِم غ ِٰش َوةٌ ۖ َولَھُم َعذابٌ َعظي ٌم |1:1
َلى قُ ِ

|

َّللا نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کردی اور ان کی آنکھوں پر گھٹاٹوپ ہے ،اور ان کے لئے بڑا عذاب1:1| ،

َوم الءاخ ِِر َوما هُم بِمُؤمِنينَ |1:2
اس مَن يَقو ُل ءا َم ّنا بِ ه ِ
َومِنَ ال ّن ِ
اّلِل َوبِالي ِ

|

|

|

|

اور کچھ لوگ کہتے ہيں کہ ہم َّللا اور پچھلے دن پر ايمان الئے اور وہ ايمان والے نہيں1:2| ،

َّللا َوالهذينَ ءامَنوا َوما يَخدَعونَ إِ ّال أَنفُ َسھُم َوما يَش ُعرونَ |1:2
ي ُٰخدِعونَ ه َ

|

|

فريب ديا چاہتے ہيں َّللا اور ايمان والوں کو اور حقيقت ميں فريب نہيں ديتے مگر اپنی جانوں کو اور انہيں شعور نہيں۔ |1:2

لوب ِھم مَرَ ضٌ َفزا َد ُه ُم ه
َّللا ُ مَرَ ضًا ۖ َولَھُم َعذابٌ أَلي ٌم ِبما كانوا يَكذِبونَ |1:12
فى قُ ِ

|

|

ان کے دلوں ميں بيماری ہے تو َّللا نے ان کی بيماری اور بڑهائی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ،بدال ان کے جھوٹ کا -
|1:12

|

رض قالوا إِ هنما َنحنُ مُصلِحونَ |1:11
َوإِذا قي َل لَھُم ال ُتفسِ دوا فِى األَ ِ

|

اوران سے کہا جائے زمين ميں فساد نہ کرو ،تو کہتے ہيں ہم تو سنوارنے والے ہيں1:11| ،

أَال إِ هنھُم ُه ُم المُفسِ دونَ َو ٰلكِن ال يَش ُعرونَ |1:11

|

|

سنتا ہے وہی فسادی ہيں مگر انہيں شعور نہيں1:11| ،

|

َوإِذا قي َل لَھُم ءامِنوا َكما ءامَنَ ال ّناسُ قالوا أَ ُنؤمِنُ َكما ءامَنَ ال ُّس َفھا ُء ۗ أَال إ ِ هنھُم ُه ُم ال ُّس َفھا ُء َو ٰل ِكن ال يَعلَمونَ |1:11

|

اور جب ان سے کہا جائے ايمان الؤ جيسے اور لوگ ايمان الئے تو کہيں کيا ہم احمقوں کی طرح ايمان لے آئيں سنتا ہے وہی
احمق ہيں مگر جانتے نہيں 1:11| -

|

َوإِذا لَقُوا الهذينَ ءامَنوا قالوا ءا َم ّنا َوإِذا َخلَوا إِ ٰ
ھزءونَ |1:11
لى َش ٰيطين ِِھم قالوا إِ ّنا َم َع ُكم إِ هنما َنحنُ مُس َت ِ

|

اور جب ايمان والوں سے مليں تو کہيں ہم ايمان الئے اور جب اپنے شيطانوں کے پاس اکيلے ہوں تو کہيں ہم تمہارے ساتھ ہيں ،ہم
تو يونہی ہنسی کرتے ہيں1:11| -

|

ئ بِ ِھم َو َي ُم ُّدهُم فى ُ
ه
ھز ُ
ط ٰغين ِِھم يَعمَھونَ |1:11
َّللا ُ يَس َت ِ

|

َّللا ان سے استہزاء فرماتا ہے (جيسا کہ اس کی شان کے الئق ہے) اور انہيں ڈهيل ديتا ہے کہ اپنی سرکشی ميں بھٹکتے رہيں۔
|1:11

|

أُ ٰ
ك الهذينَ اش َترَ وُ ا الض ٰهللَ َة ِبالھ ٰ
ُدى َفما رَ ِبحَ ت ت ِٰجرَ ُتھُم َوما كانوا مُھ َتدينَ |1:11
ولئِ َ

|

يہ لوگ جنہوں نے ہدايت کے بدلے گمراہی خريدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ اليا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے -
|1:11

|

َّللا ُ بِنورهِم وَ َترَ َكھُم فى ُ
َم َثلُھُم َك َم َث ِل الهذِى اس َتو َق َد نارً ا َفلَمّا أَضاءَت ما حَ ولَ ُه َذهَبَ ه
ت ال يُبصِ رونَ |1:11
ظل ُ ٰم ٍ
ِ

|

ان کی کہاوت اس طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا َّللا ان کا نور لے گيا اور انہيں
اندهيريوں ميں چھوڑ ديا کہ کچھ نہيں سوجھتا 1:11| -

ُ
جعونَ |1:12
ص ٌّم بُك ٌم عُم ٌى َفھُم ال يَر ِ

|

|

بہرے ،گونگے ،ندهے تو وہ پھر آ نے والے نہيں1:12| ،

|

َّللا ُ م ٌ
ب مِنَ السهما ِء في ِه ُ
ُحيط ِب ٰ
ت ۚ َو ه
ت وَ رَ ع ٌد َوب ٌ
ظل ُ ٰم ٌ
َرق يَجعَلونَ أَ ٰ
الكفِرينَ |1:12
ص ِّي ٍ
ِق حَ َذرَ المَو ِ
أَو َك َ
ص ِب َع ُھم فى ءاذان ِِھم مِنَ الص ٰهوع ِ

|

يا جيسے آسمان سے اترتا پانی کہ ان ميں اندهيرياں ہيں اور گرج اور چمک اپنے کانوں ميں انگلياں ٹھونس رہے ہيں ،کڑک کے
سبب ،موت کے ڈر سے اور َّللا کافروں کو ،گھيرے ہوئے ہے 1:12| -

|

يھم قاموا ۚ َولَو شا َء ه
َّللا ع ٰ
َّللا ُ لَ َذ َهبَ ِبسَمع ِِھم َوأَ ٰ
َرق يَخ َطفُ أَ ٰ
يَكا ُد الب ُ
َلى ُك ِّل َشء ٍء
بص ِرهِم ۚ إِنه ه َ
بصرَ هُم ۖ ُكلهما أَضا َء لَھُم َم َشوا في ِه َوإِذا أَظلَ َم َعلَ ِ
َقدي ٌر |1:12

|

بجلی يوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہيں اچک لے جائے گی جب کچھ چمک ہوئی اس ميں چلنے لگے اور جب اندهيرا ہوا
کھڑے رہ گئے اور َّللا چاہتا تو ان کے کان اور آنکھيں لے جاتا بيشک َّللا سب کچھ کرسکتا ہے 1:12| -

ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ اعبُدوا رَ هب ُك ُم الهذى َخلَ َق ُكم َوالهذينَ مِن َقبلِ ُكم لَ َعله ُكم َت هتقونَ |1:11

|

|

اے لوگو! اپنے رب کو پوجو جس نے تمہيں اور تم سے اگلوں کو پيدا کيا ،يہ اميد کرتے ہوئے ،کہ تمہيں پرہيزگاری ملے -
|1:11

|

نز َل مِنَ السهما ِء ما ًء َفأَخرَ َج بِ ِه مِنَ ه
الهذى جَ َع َل لَ ُك ُم األَرضَ ف ِٰر ًشا َوالسهما َء بِنا ًء َوأَ َ
الثم َٰر ِ
ت ِرز ًقا لَ ُكم ۖ َفال َتجعَلوا ِ هّلِلِ أَندا ًدا َوأَن ُتم َتعلَمونَ
|1:11

|

جس نے تمہارے لئے زمين کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنايا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے
کھانے کو۔ تو َّللا کے لئے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ |1:11

|

دون ه
َلى عَبدِنا َفأتوا ِبسورَ ٍة مِن مِثلِ ِه َوادعوا ُ
َّللاِ إِن ُكن ُتم ٰ
ب ِممّا َن هزلنا ع ٰ
صدِقينَ |1:11
شھَدا َء ُكم مِن
َوإِن ُكن ُتم فى رَ ي ٍ
ِ

|

اور اگر تمہيں کچھ شک ہو اس ميں جو ہم نے اپنے (اس خاص) بندے پر اتارا تو اس جيسی ايک سورت تو لے آؤ اور َّللا کے
سوا ،اپنے سب حمايتيوں کو باللو ،اگر تم سچے ہو۔ |1:11

|

َفإِن لَم َتفعَلوا َولَن َتفعَلوا َفا هتقُوا ال ّنارَ الهتى وَ قو ُدهَا ال ّناسُ َوالحِجارَ ةُ ۖ أ ُ ِعدهت ل ِٰلكفِرينَ |1:11

|

پھر اگر نہ ال سکو اور ہم فرمائے ديتے ہيں کہ ہر گز نہ ال سکو گے تو ڈرو اس آگ سے ،جس کا ايندهن آدمی اور پتھر ہيں تيار
رکھی ہے کافروں کے لئے 1:11| -

|

ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ۖ ُكلهما ر ُِزقوا مِنھا ِمن َثمَرَ ٍة ِرز ًقا ۙ قالوا ٰه َذا الهذى ر ُِزقنا مِن َقب ُل ۖ
ت أَنه لَھُم جَ ٰ ّن ٍ
َو َب ِّش ِر الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
َوأُتوا ِب ِه ُم َت ٰش ِب ًھا ۖ َولَھُم فيھا أَ ٰ
زو ٌ
ج ُم َطھهرَ ةٌ ۖ َوهُم فيھا ٰخلِدونَ |1:11

|

اور خوشخبری دے ،انہيں جو ايمان الئے اور اچھے کام کئے ،کہ ان کے لئے باغ ہيں ،جن کے نيچے نہريں رواں جب انہيں ان
باغوں سے کوئی پھل کھانے کو ديا جائے گا( ،صورت ديکھ کر) کہيں گے ،يہ تو وہی رزق ہے جو ہميں پہلے مال تھا اور وہ
(صورت ميں) ملتا جلتا انہيں ديا گيا اور ان کے لئے ان باغوں ميں ستھری بيبياں ہيں اور وہ ان ميں ہميشہ رہيں گے 1:11| -

|

َ
َضربَ َم َث ًال ما بَعوض ًَة َفما َفو َقھا ۚ َفأَمها الهذينَ ءامَنوا َفيَعلَمونَ أَ هن ُه الحَ ُّق مِن رَ ب ِِّھم ۖ َوأَمها الهذينَ َك َفروا َفيَقولونَ ماذا
۞ إِنه ه َ
َّللا ال يَس َتحءۦ أن ي ِ
َّللا ُ بِ ٰھذا َم َث ًال ۘ يُضِ ُّل بِ ِه َكثيرً ا َويَھدى بِ ِه َكثيرً ا ۚ َوما يُضِ ُّل بِ ِه إِ هال ٰ
أَرا َد ه
الفسِ قينَ |1:11

|

بيشک َّللا اس سے حيا نہيں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کيسی ہی چيز کا ذکر فرمائے مچھر ہو يا اس سے بڑه کر تو وہ جو ايمان
الئے ،وہ تو جانتے ہيں کہ يہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے رہے کافر ،وہ کہتے ہيں ايسی کہاوت ميں َّللا کا کيا مقصُود ہے،
َّللا بہتيروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتيروں کو ہدايت فرماتا ہے اور اس سے انہيں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہيں-
|1:11

|

َّللا مِن بَع ِد ٰ
رض ۚ أ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ
ميث ِق ِه َويَق َطعونَ ما أَمَرَ ه
الخسِ رونَ |1:11
ول ِئ َ
َّللا ُ ِب ِه أَن يو َ
الهذينَ يَنقُضونَ عَھ َد ه ِ
ص َل َويُفسِ دونَ فِى األَ ِ

|

وہ جو َّللا کے عہد کو توڑ ديتے ہيں پکا ہونے کے بعد ،اور کاٹتے ہيں اس چيز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم ديا ہے اور
زمين ميں فساد پھيالتے ہيں وہی نقصان ميں ہيں۔ |1:11

|

َكيفَ َتكفُرونَ ِب ه
مو ًتا َفأ َ ٰ
اّلِلِ َو ُكن ُتم أَ ٰ
حي ُكم ۖ ُث هم يُمي ُت ُكم ُث هم يُحيي ُكم ُث هم إِلَي ِه ُترجَ عونَ |1:12

|

جالئے گا پھر اسی
جاليا پھر تمہيں مارے گا پھر تمہيں ِ
بھال تم کيونکر خدا کے منکر ہو گے ،حاالنکہ تم مردہ تھے اس نے تمہيں ِ
کی طرف پلٹ کر جاؤ گے 1:12| -

|

رض جَ ميعًا ُث هم اس َت ٰ
ت ۚ َو ُهوَ بِ ُك ِّل َشء ٍء عَلي ٌم |1:12
وى إِلَى السهما ِء َف َسوّ ٰىھُنه سَبعَ س َٰم ٰو ٍ
ه َُو الهذى َخلَقَ لَ ُكم ما فِى األَ ِ

|

وہی ہے جس نے تمہارے لئے بنايا جو کچھ زمين ميں ہے۔ پھر آسمان کی طرف استوا (قصد) فرمايا تو ٹھيک سات آسمان بنائے وہ
سب کچھ جانتا ہے 1:12| -

|

رض َخلي َف ًة ۖ قالوا أَ َتج َع ُل فيھا مَن يُفسِ ُد فيھا َويَسفِ ُ
ك ۖ قا َل إِ ّنى
ك َو ُن َقدِّسُ لَ َ
ك ال ِّدما َء َو َنحنُ ُن َس ِّب ُح بِحَ م ِد َ
َوإِذ قا َل رَ ُّب َ
ك لِلم َٰلئِ َك ِة إِ ّنى جا ِع ٌل فِى األَ ِ
أَعلَ ُم ما ال َتعلَمونَ |1:12

|

اور ياد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمايا ،ميں زمين ميں اپنا نائب بنانے واال ہوں بولے کيا ايسے کو نائب کرے گا
جو اس ميں فساد پھيالئے گا اور خونريزياں کرے گا اور ہم تجھے سراہتے ہوئے ،تيری تسبيح کرتے اور تيری پاکی بولتے ہيں،
فرمايا مجھے معلوم ہے جو تم نہيں جانتے1:12| -

|

ضھُم َعلَى الم َٰلئِ َك ِة َفقا َل أَ ِنبـٔونى ِبأَسما ِء ٰهؤُ ال ِء إِن ُكن ُتم ٰ
صدِقينَ |1:11
َو َعله َم ءا َد َم األَسما َء ُكلهھا ُث هم عَرَ َ

|

اور َّللا تعال ٰی نے آدم کو تمام (اشياء کے) نام سکھائے پھر سب (اشياء) کو مالئکہ پر پيش کرکے فرمايا سچے ہو تو ان کے نام تو
بتاؤ |1:11

|

قالوا س ٰ
ك أَنتَ العَلي ُم الحَ كي ُم |1:11
ك ال عِل َم لَنا إِ ّال ما َعلهم َتنا ۖ إِ هن َ
ُبح َن َ

|

بولے پاکی ہے تجھے ہميں کچھ علم نہيں مگر جتنا تو نے ہميں سکھايا بے شک تو ہی علم و حکمت واال ہے 1:11| -

|

قا َل ٰيـٔا َد ُم أَ ِنبئھُم ِبأَسمائ ِِھم ۖ َفلَمّا أَنبَأَهُم ِبأَسمائ ِِھم قا َل أَلَم أَقُل لَ ُكم إِ ّنى أَعلَ ُم َغيبَ الس ٰهم ٰو ِ
رض َوأَعلَ ُم ما ُتبدونَ َوما ُكن ُتم َتك ُتمونَ
ت َواألَ ِ
|1:11

|

فرمايا اے آدم بتادے انہيں سب (اشياء کے) نام جب اس نے (يعنی آدم نے) انہيں سب کے نام بتاديئے فرمايا ميں نہ کہتا تھا کہ ميں
جانتا ہوں آسمانوں اور زمين کی سب چھپی چيزيں اور ميں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو -
|1:11

|

بى َواس َتكبَرَ َوكانَ مِنَ ٰ
َوإِذ قُلنا لِلم َٰلئِ َك ِة اسجُدوا ِلءا َد َم َفسَجَ دوا إِ ّال إِبليسَ أَ ٰ
الكفِرينَ |1:11

|

اور (ياد کرو) جب ہم نے فرشتوں کو حکم ديا کہ آدم کو سجدہ کو تو سب نے سجدہ کيا سوائے ابليس کے کہ منکر ہوا اور غرور
کيا اور کافر ہوگيا1:11| -

|

يث شِ ئ ُتما َوال َتقرَ با ٰه ِذ ِہ ال هشجَ رَ َة َف َتكونا مِنَ ٰ ّ
ك الجَ هن َة َو ُكال مِنھا رَ َغ ًدا حَ ُ
الظلِمينَ |1:11
َوقُلنا ٰيـٔا َد ُم اس ُكن أَنتَ َو َزو ُج َ

|

اور ہم نے فرمايا اے آدم تو اور تيری بيوی جنت ميں رہو اور کھاؤ اس ميں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے مگر اس
پيڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑهنے والوں ميں ہوجاؤ گے1:11| -

|

ٰ
ض مُس َت َق ٌّر َوم َٰت ٌع إِ ٰ
اهبطوا بَع ُ
حين |1:11
ض ُكم لِب ٍ
َعض َع ُدوٌّ ۖ َولَ ُكم فِى األَر ِ
لى ٍ
َفأ َ َزله ُھمَا ال هشيطنُ عَنھا َفأَخرَ جَ ھُما ِممّا كانا في ِه ۖ َوقُل َنا ِ

|

تو شيطان نے اس سے (يعنی جنت سے) انہيں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہيں الگ کرديا اور ہم نے فرمايا نيچے
اترو آپس ميں ايک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہيں ايک وقت تک زمين ميں ٹھہرنا اور برتنا ہے 1:11| -

ت َفتابَ َعلَي ِه ۚ إِ هن ُه ه َُو ال هتوّ ابُ الره حي ُم |1:11
َف َتلَقّ ٰى ءا َد ُم مِن رَ ِّب ِه َكل ِٰم ٍ

|

|

پھر سيکھ ليے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو َّللا نے اس کی توبہ قبول کی بيشک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے واال مہربان۔
|1:11

|

يھم َوال هُم ي َ
َحزنونَ |1:12
اهبطوا مِنھا جَ ميعًا ۖ َفإِمّا يَأ ِت َي هن ُكم ِم ّنى ُه ًدى َفمَن َت ِبعَ ُهداىَ َفال َخوفٌ َعلَ ِ
قُل َنا ِ

|

ہم نے فرمايا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس ميری طرف سے کوئی ہدايت آئے تو جو ميری ہدايت کا پيرو ہوا
اسے نہ کوئی انديشہ نہ کچھ غم 1:12| -

|

َوالهذينَ َك َفروا َو َك هذبوا بـ ٰايتِنا أ ُ ٰ
ك أَ ٰ
ار ۖ هُم فيھا ٰخلِدونَ |1:12
ول ِئ َ
صحبُ ال ّن ِ
ِٔ

|

اور وہ جو کفر کريں گے اور ميری آيتيں جھٹالئيں گے وہ دوزخ والے ہيں ،ان کو ہميشہ اس ميں رہنا 1:12| -

سرءي َل اذ ُكروا نِع َمتِىَ الهتى أَنع ُ
ٰيبَنى إِ ٰ
َبون |1:12
َمت َعلَي ُكم َوأَوفوا ِبعَھدى أو ِ
ف ِبعَھ ِد ُكم َوإِ ٰ ّيىَ َفاره ِ

|

|

اے يعقوب کی اوالد ياد کرو ميرا وہ احسان جو ميں نے تم پر کيا اور ميرا عہد پورا کرو ميں تمہارا عہد پورا کروں گا اور خاص
ميرا ہی ڈر رکھو 1:12| -

|

ص ِّد ًقا لِما َم َع ُكم َوال َتكونوا أَوه َل كاف ٍِر ِب ِه ۖ َوال َتش َتروا ِبـ ٰايتى َث َم ًنا َق ً
نز ُ
َوءامِنوا ِبما أَ َ
قون |1:11
لت ُم َ
ليال َوإِ ٰ ّيىَ َفا هت ِ
ٔ

|

اور ايمان الؤ اس پر جو ميں نے اتارا اس کی تصديق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور
ميری آيتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھی سے ڈرو 1:11| -

َوال َت ِلبسُوا الحَ هق ِب ٰ
البطِ ِل َو َتك ُتمُوا الحَ هق َوأَن ُتم َتعلَمونَ |1:11

|

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

َوأَقيمُوا الص ٰهلو َة َوءا ُتوا ه
الز ٰ
كو َة َوار َكعوا مَعَ ال ٰ ّركِعينَ |1:11

|

|

|

اور نماز قائم رکھو اور ٰ
زکوة دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو1:11| -

البرِّ َو َتن َسونَ أَنفُ َس ُكم َوأَن ُتم َتتلونَ الك ِٰتبَ ۚ أَ َفال َتعقِلونَ |1:11
۞ أَ َتأ ُمرونَ ال ّناسَ ِب ِ

|

|

کيا لوگوں کو بھالئی کا حکم ديتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حاالنکہ تم کتاب پڑهتے ہو تو کيا تمہيں عقل نہيں 1:11| -

هبر َوالص ٰهلو ِة ۚ َوإِ هنھا لَ َكبيرَ ةٌ إِ ّال َعلَى ٰ
الخشِ عينَ |1:11
َواس َتعينوا ِبالص ِ

|

اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بيشک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر (نہيں) جو دل سے ميری طرف جھکتے ہيں -
|1:11

|

|

الهذينَ ي ُ
جعونَ |1:11
َظ ّنونَ أَ هنھُم م ُٰلقوا رَ ب ِِّھم َوأَ هنھُم إِلَي ِه ٰر ِ

|

جنہيں يقين ہے کہ انہيں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا1:11| -

َمت َعلَي ُكم َوأَ ّنى َفضهل ُت ُكم َعلَى ٰ
سرءي َل اذ ُكروا نِع َمتِىَ الهتى أَنع ُ
ٰيبَنى إِ ٰ
العلَمينَ |1:11

|

|

اے اوالد يعقوب ياد کرو ميرا وہ احسان جو ميں نے تم پر کيا اور يہ کہ اس سارے زمانہ پر تمہيں بڑائی دی1:11| -

فس َشيـًٔا وَ ال يُق َب ُل مِنھا َش ٰف َع ٌة َوال ي َ
ُؤخ ُذ مِنھا عَد ٌل َوال هُم يُنصَرونَ |1:12
َوا هتقوا يَومًا ال َتجزى َنفسٌ عَن َن ٍ

|

|

اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوسکے گی اور نہ (کافر کے لئے) کوئی سفارش مانی جائے اور نہ
کچھ لے کر (اس کی) جان چھوڑی جائے اور نہ ان کی مدد ہو1:12| -

|

ب ُي َذ ِّبحونَ أَبنا َء ُكم َويَس َتحيونَ نِسا َء ُكم ۚ َوفى ٰذلِ ُكم َبال ٌء مِن رَ ِّب ُكم َعظي ٌم |1:12
ءال فِر َعونَ يَسومو َن ُكم سو َء العَذا ِ
َوإِذ َنجه ٰين ُكم مِن ِ

|

اور (ياد کرو) جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے تمہارے بيٹوں کو ذبح کرتے اور
تمہاری بيٹيوں کو زندہ رکھتے اور اس ميں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بال تھی (يا بڑا انعام) |1:12

َوإِذ َفرَ قنا ِب ُك ُم البَحرَ َفأَنجَ ٰين ُكم َوأَغرَ قنا ءا َل فِر َعونَ َوأَن ُتم َت ُ
نظرونَ |1:12

|

|

اور جب ہم نے تمہارے لئے دريا پھاڑ ديا تو تمہيں بچاليا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو ديا 1:12| -

ٰ
موسى أَربَعينَ لَيلَ ًة ُث هم ا هت َخذ ُت ُم العِج َل مِن بَع ِد ِہ َوأَن ُتم ٰظلِمونَ |1:11
َوإِذ ٰوعَدنا

|

|

اور جب ہم نے موس ٰی سے چاليس رات کا وعدہ فرمايا پھر اس کے پيچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کردی اور تم ظالم تھے
1:11| -

|

ك لَ َعله ُكم َتش ُكرونَ |1:11
ُث هم َع َفونا عَن ُكم مِن بَع ِد ٰذلِ َ

|

پھر اس کے بعد ہم نے تمہيں معافی دی کہ کہيں تم احسان مانو 1:11| -

|

َوإِذ ءا َتينا موسَى الك ِٰتبَ َوالفُرقانَ لَ َعله ُكم َتھ َتدونَ |1:11

|

اور جب ہم نے موس ٰی کو کتاب عطا کی اور حق و باطل ميں تميز کردينا کہ کہيں تم راہ آؤ 1:11| -

|

ٰ
َ
وم إِ هن ُكم َظلَم ُتم أَنفُ َس ُكم ِبا ِّتخا ِذ ُك ُم العِج َل َفتوبوا إ ِ ٰ
ٰ
بارئِ ُكم َفتابَ َعلَي ُكم ۚ إِ هن ُه
َوإِذ قا َل
بارئِ ُكم َفاق ُتلوا أنفُ َس ُكم ذلِ ُكم َخي ٌر لَ ُكم عِن َد ِ
لى ِ
موسى لِ َقو ِم ِه ٰي َق ِ
ه َُو ال هتوّ ابُ ال هرحي ُم |1:11

|

اور جب موس ٰی نے اپنی قوم سے کہا اے ميری قوم تم نے بچھڑا بناکر اپنی جانوں پر ظلم کيا تو اپنے پيدا کرنے والے کی طرف
رجوع الؤ تو آپس ميں ايک دوسرے کو قتل کردو يہ تمہارے پيدا کرنے والے کے نزديک تمہارے ليے بہتر ہے تو اس نے
تمہاری توبہ قبول کی بيشک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے واال مہربان 1:11| -

|

ص ِع َق ُة َوأَن ُتم َت ُ
ٰ
نظرونَ |1:11
َّللا جَ ھرَ ًة َفأ َ َخ َذت ُك ُم ال ٰ ّ
َوإِذ قُل ُتم ٰي
موسى لَن ُنؤمِنَ لَ َ
ك حَ ّت ٰى َنرَ ى ه َ

|

اور جب تم نے کہا اے موس ٰی ہم ہرگز تمہارا يقين نہ الئيں گے جب تک اعالنيہ خدا کو نہ ديکھ ليں تو تمہيں کڑک نے آليا اور تم
ديکھ رہے تھے ۔ |1:11

|

ُث هم َبع َٰثن ُكم مِن بَع ِد مَوتِ ُكم لَ َعله ُكم َتش ُكرونَ |1:11

|

پھر مرے پيچھے ہم نے تمہيں زندہ کيا کہ کہيں تم احسان مانو1:11| -

|

نزلنا َعلَي ُك ُم المَنه َوالس ٰ
َو َظلهلنا َعلَي ُك ُم الغَما َم َوأَ َ
ت ما رَ َز ٰقن ُكم ۖ َوما َظلَمونا َو ٰلكِن كانوا أَنفُ َسھُم يَظلِمونَ |1:11
هلوى ۖ ُكلوا مِن َطي ِّٰب ِ

|

اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کيا اور تم پر من اور سلو ٰی اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چيزيں اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ
بگاڑا ہاں اپنی ہی جانوں کو بگاڑ کرتے تھے -اور جب ہم نے فرمايا اس بستی ميں جاؤ 1:11| -

|

يث شِ ئ ُتم رَ َغ ًدا َواد ُخلُوا البابَ ُس هج ًدا َوقولوا ح ه
َوإِذ قُل َنا اد ُخلوا ٰه ِذ ِہ ال َقر َي َة َف ُكلوا مِنھا حَ ُ
ِط ٌة َنغفِر لَ ُكم َخ ٰط ٰي ُكم ۚ وَ َس َنزي ُد المُحسِ نينَ |1:12
پھر اس ميں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازہ ميں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں ہم تمہاری
خطائيں بخش ديں گے اور قريب ہے کہ نيکی والوں کو اور زيادہ ديں1:12| -

|

َف َب هد َل الهذينَ َظلَموا َق ً
نزلنا َعلَى الهذينَ َظلَموا ِر ً
وال َغيرَ الهذى قي َل لَھُم َفأ َ َ
جزا مِنَ السهما ِء بِما كانوا يَف ُسقونَ |1:12

|

|

تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔
|1:12

|

ُ
ٰ
۞ وَ إِ ِذ اس َت ٰ
ناس مَشرَ َبھُم ۖ ُكلوا َواشرَ بوا مِن
موسى لِ َقو ِم ِه َفقُل َنا
سقى
اضرب بِعَصا َ
ك الحَ جَ رَ ۖ َفان َفجَ رَ ت مِن ُه اث َنتا عَشرَ َة عَي ًنا ۖ َقد َعلِ َم ُك ُّل أ ٍ
ِ
رض مُفسِ دينَ |1:12
زق ه ِ
َّللا َوال َتع َثوا فِى األَ ِ
ِر ِ

|

اور جب موس ٰی نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے فرمايا اس پتھر پر اپنا عصا مارو فوراً اس ميں سے بارہ چشمے بہ
نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان ليا کھاؤ اور پيؤ خدا کا ديا اور زمين ميں فساد اٹھاتے نہ پھرو |1:12

|

ُخرج لَنا ِممّا ُتنبِ ُ
موسى لَن َنصبِرَ ع ٰ
ٰ
صلِھا ۖ قا َل
َوإِذ قُل ُتم ٰي
عام ٰو ِ
ت األَرضُ مِن بَقلِھا وَ ق ِّثائِھا َوفومِھا َو َعدَسِ ھا َو َب َ
ح ٍد َفاد ُع لَنا رَ هب َ
كي ِ
َلى َط ٍ
يھ ُم ِّ
ب مِنَ ه
أَ َتس َتبدِلونَ الهذى ُهوَ أَ ٰ
ك ِبأ َ هنھُم
ض ٍ
َّللاِ ۗ ٰذلِ َ
الذله ُة َوالمَس َك َن ُة وَ باءو ِب َغ َ
اهبطوا مِصرً ا َفإِنه لَ ُكم ما سَأَل ُتم ۗ وَ ض ُِربَت َعلَ ِ
دنى ِبالهذى ه َُو َخي ٌر ۚ ِ
ت ه
ك ِبما َعصَوا وَ كانوا يَع َتدونَ |1:11
كانوا يَكفُرونَ ِبـٔ ٰاي ِ
َير الحَ ِّق ۗ ٰذلِ َ
َّللاِ َويَق ُتلونَ ال هن ِبءّ ۦنَ ِبغ ِ

|

اور جب تم نے کہا اے موس ٰی ہم سے تو ايک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا تو آپ اپنے رب سے دعا کيجئے کہ زمين کی اگائی
ہوئی چيزيں ہمارے لئے نکالے کچھ ساگ اور ککڑی اور گيہوں اور مسور اور پياز فرمايا کيا ادن ٰی چيز کو بہتر کے بدلے مانگتے
ہو اچھا مصر يا کسی شہر ميں اترو وہاں تمہيں ملے گا جو تم نے مانگا اور ان پر مقرر کردی گئی خواری اور ناداری اور خدا
کے غضب ميں لوٹے يہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ َّللا کی آيتوں کا انکار کرتے اور انبياء کو ناحق شہيد کرتے يہ بدلہ تھا ان کی
نافرمانيوں اور حد سے بڑهنے کا1:11| -

|

ه
َوم الءاخ ِِر َو َع ِم َل ٰ
ص ٰ
إِنه الهذينَ ءامَنوا َوالهذينَ هادوا َوال هن ٰ
يھم َوال
رى َوال ٰ ّ
صلِحً ا َفلَھُم أَج ُر ُهم عِن َد رَ ب ِِّھم َوال َخوفٌ َعلَ ِ
صبِـٔينَ مَن ءامَنَ بِاّلِلِ َوالي ِ
هُم ي َ
َحزنونَ |1:11

|

بيشک ايمان والے نيز يہوديوں اور نصرانيوں اور ستارہ پرستوں ميں سے وہ کہ سچے دل سے َّللا اور پچھلے دن پر ايمان الئيں
اور نيک کام کريں ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہيں کچھ انديشہ ہو اور نہ کچھ غم |1:11

َوإذ أَ َخذنا ٰ
ميث َق ُكم َورَ َفعنا َفو َق ُك ُم ّ
الطورَ ُخذوا ما ءا َت ٰين ُكم ِبقُوه ٍة َواذ ُكروا ما في ِه لَ َعله ُكم َت هتقونَ |1:11
ِ

|

|

اور جب ہم نے تم سے عہد ليا اور تم پر طور کو اونچا کيا لو جو کچھ ہم تم کو ديتے ہيں زور سے اور اس کے مضمون ياد کرو
اس اميد پر کہ تمہيں پرہيزگاری ملے1:11| -

|

َّللا َعلَي ُكم َورَ ح َم ُت ُه لَ ُكن ُتم مِنَ ٰ
الخسِ رينَ |1:11
ك ۖ َفلَوال َفض ُل ه ِ
ُث هم َت َولهي ُتم مِن بَع ِد ٰذلِ َ

|

پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر َّللا کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں ميں ہو جاتے 1:11| -

|

ت َفقُلنا لَھُم كونوا قِرَ َد ًة ٰخسِ ـٔينَ |1:11
َولَ َقد َعلِم ُت ُم الهذينَ اع َت َدوا مِن ُكم فِى السهب ِ

|

اور بيشک ضرور تمہيں معلوم ہے تم ميں کے وہ جنہوں نے ہفتہ ميں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمايا کہ ہوجاؤ بندر
دهتکارے ہوئے 1:11| -

|

َفجَ ع َٰلنھا َن ٰك ًال لِما بَينَ َيدَيھا َوما َخل َفھا َومَو ِع َظ ًة لِل ُم هتقينَ |1:11

|

تو ہم نے (اس بستی کا) يہ واقعہ اس کے آگے اور پيچھے والوں کے ليے عبرت کرديا اور پرہيزگاروں کے ليے نصيحت-
|1:11

|

َّللا يَأ ُم ُر ُكم أَن َتذبَحوا َب َقرَ ًة ۖ قالوا أَ َت هتخ ُِذنا ُه ُزوً ا ۖ قا َل أَ ُ
اّلِل أَن أَكونَ مِنَ ٰ
ٰ
الج ِھلينَ |1:11
َوإِذ قا َل
عوذ بِ ه ِ
موسى لِ َقو ِم ِه إِنه ه َ

|

اور جب موس ٰی نے اپنی قوم سے فرمايا خدا تمہيں حکم ديتا ہے کہ ايک گائے ذبح کرو بولے کہ آپ ہميں مسخرہ بناتے ہيں فرمايا
خدا کی پناہ کہ ميں جاہلوں سے ہوں1:11| -

|

ك ۖ َفافعَلوا ما ُتؤمَرونَ |1:12
فارضٌ َوال ِبك ٌر َعوانٌ بَينَ ٰذلِ َ
قالُوا اد ُع لَنا رَ هب َ
ك ُي َبيِّن لَنا ما هِىَ ۚ قا َل إِ هن ُه يَقو ُل إِ هنھا َب َقرَ ةٌ ال ِ

|

بولے اپنے رب سے دعا کيجئے کہ وہ ہميں بتادے گائے کيسی کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ايک گائے ہے نہ بوڑهی اور نہ اَدسر بلکہ
ان دونوں کے بيچ ميں تو کرو جس کا تمہيں حکم ہوتا ہے1:12| ،

|

ك ُي َبيِّن لَنا ما لَو ُنھا ۚ قا َل إِ هن ُه يَقو ُل إِ هنھا َب َقرَ ةٌ صَفرا ُء فاقِ ٌع لَو ُنھا َتسُرُّ ال ٰ ّنظِ رينَ |1:12
قالُوا اد ُع لَنا رَ هب َ

|

بولے اپنے رب سے دعا کيجئے ہميں بتادے اس کا رنگ کيا ہے کہا وہ فرماتا ہے وہ ايک پيلی گائے ہے جس کی رنگت ڈہڈہاتی
ديکھنے والوں کو خوشی ديتی1:12| ،

|

ك ُي َبيِّن لَنا ما هِىَ إِنه ال َب َقرَ َت ٰش َب َه َعلَينا َوإِ ّنا إِن شا َء ه
َّللا ُ لَمُھ َتدونَ |1:12
قالُوا اد ُع لَنا رَ هب َ

|

بولے اپنے رب سے دعا کيجئے کہ ہمارے ليے صاف بيان کردے وہ گائے کيسی ہے بيشک گائيوں ميں ہم کو شبہ پڑگيا اور َّللا
چاہے تو ہم راہ پا جائيں گے 1:12| -

|

قا َل إِ هن ُه يَقو ُل إِ هنھا َب َقرَ ةٌ ال َذلو ٌل ُتثي ُر األَرضَ َوال َتسقِى الحَ َ
رث ُم َسلهم ٌَة ال شِ َي َة فيھا ۚ قالُوا ٰ
جئتَ ِبالحَ ِّق ۚ َف َذبَحوها َوما كادوا يَفعَلونَ
الـٔنَ ِ
|1:11

|

کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ايک گائے ہے جس سے خدمت نہيں لی جاتی کہ زمين جوتے اور نہ کھيتی کو پانی دے بے عيب ہے جس
ميں کوئی داغ نہيں بولے اب آپ ٹھيک بات الئے تو اسے ذبح کيا اور (ذبح) کرتے معلوم نہ ہوتے تھے |1:11

َوإِذ َق َتل ُتم َنفسًا َفا ٰ ّدرَ ء ُتم فيھا ۖ َو ه
ُخر ٌج ما ُكن ُتم َتك ُتمونَ |1:11
َّللا ُ م ِ

|

|

اور جب تم نے ايک خون کيا تو ايک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور َّللا کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے،
|1:11

|

ُحى ه
َوتى َويُري ُكم ٰ
َّللا ُ الم ٰ
ءايتِ ِه لَ َعله ُكم َتعقِلونَ |1:11
َفقُل َنا
اضربوہُ ِببَعضِ ھا ۚ َك ٰذلِ َ
كي ِ
ِ

|

تو ہم نے فرمايا اس مقتول کو اس گائے کا ايک ٹکڑا مارو َّللا يونہی مرُدے جالئے گا۔ اور تمہيں اپنی نشانياں دکھاتا ہے کہ کہيں
تمہيں عقل ہو |1:11

|

سو ًة ۚ َوإِنه مِنَ الحِجارَ ِة لَما َي َت َفجه ُر مِن ُه األَ ٰنھ ُر ۚ وَ إِنه مِنھا لَما َي هش هق ُق َفيَخ ُر ُج مِن ُه الما ُء ۚ
ك َف ِھىَ َكالحِجارَ ِة أَو أَ َش ُّد َق َ
ُث هم َقسَت قُلو ُب ُكم مِن بَع ِد ٰذلِ َ
َھب ُ
َّللاِ ۗ َومَا ه
ط مِن َخش َي ِة ه
َّللا ُ ِب ٰغفِ ٍل َعمّا َتع َملونَ |1:11
َوإِنه مِنھا لَما ي ِ

|

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوگئے تو وہ پتھروں کی مثل ہيں بلکہ ان سے بھی زيادہ کرّے اور پتھروں ميں تو کچھ وہ ہيں
جن سے ندياں بہہ نکلتی ہيں اور کچھ وہ ہيں جو پھٹ جاتے ہيں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہيں جو َّللا کے ڈر سے گر
پڑتے ہيں اور َّللا تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہيں1:11| ،

|

۞ أَ َف َتطمَعونَ أَن يُؤمِنوا لَ ُكم َو َقد كانَ َف ٌ
َّللا ُث هم ُيحَ رِّ فو َن ُه مِن بَع ِد ما َع َقلوہُ َوهُم يَعلَمونَ |1:11
ريق مِنھُم يَسمَعونَ َك ٰل َم ه ِ

|

تو اے مسلمانو! کيا تمہيں يہ طمع ہے کہ يہ (يہودی) تمہارا يقين الئيں گے اور ان ميں کا تو ايک گروہ وہ تھا کہ َّللا کا کالم سنتے
پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل ديتے ،ف1:12| )11۱

|

َعض قالوا أَ ُتحَ ِّدثو َنھُم بِما َف َت َح ه
ضھُم إِ ٰ
َوإِذا لَقُوا الهذينَ ءامَنوا قالوا ءا َم ّنا َوإِذا َخال بَع ُ
َّللا ُ َعلَي ُكم لِيُحا ّجو ُكم بِ ِه عِن َد رَ ِّب ُكم ۚ أَ َفال َتعقِلونَ
لى ب ٍ
|1:11

|

اور جب مسلمانوں سے مليں تو کہيں ہم ايمان الئے اور جب آپس ميں اکيلے ہوں تو کہيں وہ علم جو َّللا نے تم پر کھوال مسلمانوں
سے بيان کيے ديتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے يہاں تمہيں پر حجت الئيں کيا تمہيں عقل نہيں 1:11| -

َّللا يَعلَ ُم ما يُسِ ّرونَ َوما يُعلِنونَ |1:11
أَ َوال يَعلَمونَ أَنه ه َ

|

|

کيا تم نہيں جانتے کہ َّللا جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہيں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہيں1:11| -

َومِنھُم أ ُ ِّميّونَ ال يَعلَمونَ الك ِٰتبَ إِ ّال أَمانِىه َوإِن هُم إِ ّال ي ُ
َظ ّنونَ |1:12

|

|

اور ان ميں کچھ اَن پڑه ہيں کہ جو کتاب کو نہيں جانتے مگر زبانی پڑه لينا يا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان ميں ہيں -
|1:12

|

َّللا لِيَش َتروا ِب ِه َث َم ًنا َق ً
يديھم َو َوي ٌل لَھُم ِممّا يَكسِ بونَ
يديھم ُث هم يَقولونَ ٰهذا مِن عِن ِد ه ِ
ليال ۖ َف َوي ٌل لَھُم ِممّا َك َتبَت أَ ِ
َف َوي ٌل لِلهذينَ يَك ُتبونَ الك ِٰتبَ ِبأ َ ِ
|1:12

|

تو خرابی ہے ان کے لئے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھيں پھر کہہ ديں يہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام
حاصل کريں تو خرابی ہے ان کے لئے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ان کے لئے اس کمائی سے1:12| -

َّللاِ عَھ ًدا َفلَن يُخلِفَ ه
َوقالوا لَن َت َم هس َنا ال ّنا ُر إ ِ ّال أَيّامًا مَعدو َد ًة ۚ قُل أَ هت َخذ ُتم عِن َد ه
َّللا ما ال َتعلَمونَ |1:22
َّللا ُ عَھ َدہُ ۖ أَم َتقولونَ َعلَى ه ِ

|
|

اور بولے ہميں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن تم فرمادو کيا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے جب تو َّللا ہرگز اپنا

|

عہد خالف نہ کرے گا يا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہيں علم نہيں 1:22| -

َلى مَن َكسَبَ َس ِّي َئ ًة َوأَ ٰح َطت ب ِه َخطيـَ ُت ُه َفأ ُ ٰ
ك أَ ٰ
ب ٰ
ار ۖ هُم فيھا ٰخلِدونَ |1:21
ولئِ َ
ِ
صحبُ ال ّن ِ
ٔ

|

ہاں کيوں نہيں جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھير لے وہ دوزخ والوں ميں ہے انہيں ہميشہ اس ميں رہنا 1:21| -

ت أُ ٰ
ك أَ ٰ
صحبُ الجَ هن ِة ۖ هُم فيھا ٰخلِدونَ |1:21
َوالهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ولئِ َ

|

اور جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے وہ جنت والے ہيں انہيں ہميشہ اس ميں رہنا 1:21| -

|

|

َوإذ أَ َخذنا ٰ
ربى َوالي َٰت ٰ
َين إِحسا ًنا َوذِى القُ ٰ
َّللا َو ِب ٰ
ميثقَ بَنى إِ ٰ
اس حُس ًنا َوأَقيمُوا الص ٰهلو َة وَ ءا ُتوا
سرءي َل ال َتع ُبدونَ إِ هال ه َ
ين وَ قولوا لِل ّن ِ
مى َوالم َٰسك ِ
الولِد ِ
ِ
َ
كو َة ُث هم َت َولهي ُتم إِ ّال َق ً
ه
الز ٰ
ُعرضونَ |1
ليال مِن ُكم َوأن ُتم م ِ

|: 83

اور جب ہم نے بنی اسرائيل سے عہد ليا کہ َّللا کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھالئی کرو ،اور رشتہ داروں اور
يتيموں اور مسکينوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور ٰ
پھر گئے مگر تم ميں کے
زکوة دو پھر تم ِ
تھوڑے اور تم رد گردان ہو1| -

|: 83

ٰ
َ
خرجونَ أَنفُ َس ُكم مِن د ِٰي ِر ُكم ُث هم أَقرَ ر ُتم َوأَن ُتم َتشھَدونَ |1:21
َوإِذ أ َخذنا ميث َق ُكم ال َتسفِكونَ دِما َء ُكم َوال ُت ِ

|

اور جب ہم نے تم سے عہد ليا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستيوں سے نہ نکالنا پھر تم نے اس کا اقرار کيا اور تم
گواہ ہو1:21| -

|

ٰ
َ
ُ َ
ُدو ِن َوإِن يَأتو ُكم أ ُ ٰس ٰ
يھم ِباإلِ ِثم َوالع ٰ
رى ُت ٰفدوهُم َو ُهوَ ُمحَ ره ٌم َعلَي ُكم
خرجونَ َفري ًقا مِن ُكم مِن د ِٰي ِرهِم َتظھَرونَ َع َل ِ
ث هم أن ُتم ٰهؤُ ال ِء َتق ُتلونَ أنفُ َس ُكم َو ُت ِ
ٰ
َ
َ
ٰ
ى فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا ۖ َويَو َم الق ِٰي َم ِة ُيرَ ّدونَ إِ ٰ
ك مِن ُكم إِ ّال خِز ٌ
لى أ َش ِّد
َعض الكِت ِ
َعض ۚ َفما جَ زا ُء مَن يَف َع ُل ذلِ َ
ب وَ َتكفُرونَ ِبب ٍ
إِخرا ُجھُم ۚ أ َف ُتؤمِنونَ ِبب ِ
ب ۗ َومَا ه
َّللا ُ ِب ٰغفِ ٍل َعمّا َتعمَلونَ |1:21
العَذا ِ

|

پھر يہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے ميں سے ايک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو ان پر مدد ديتے ہو (ان
کے مخالف کو) گناہ اور زيادتی ميں اور اگر وہ قيدی ہو کر تمہارے پاس آئيں تو بدال دے کر چھڑا ليتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر
حرام ہے تو کيا خدا کے کچھ حکموں پر ايمان التے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو تو جو تم ميں ايسا کرے اس کا بدلہ کيا ہے
مگر يہ کہ دنيا ميں رسوا ہو اور قيامت ميں سخت تر عذاب کی طرف پھيرے جائيں گے اور َّللا تمہارے کوتکوں سے بے خبر
نہيں 1:21| -

|

أُ ٰ
ك الهذينَ اش َترَ وُ ا الحَ ٰيو َة الدُّنيا بِالءاخِرَ ِة ۖ َفال ي َُخفهفُ عَن ُھ ُم ال َعذابُ َوال هُم يُنصَرونَ |1:21
ولئِ َ

|

يہ ہيں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنيا کی زندگی مول لی تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے -
|1:21

|

َولَ َقد ءا َتينا موسَى الك ِٰتبَ َو َق هفينا مِن بَع ِد ِہ بِالرُّ ُس ِل ۖ َوءا َتينا عيسَى ابنَ مَر َي َم ال َبي ِّٰن ِ َ ٰ
س ۗ أَ َف ُكلهما جا َء ُكم رَ سو ٌل بِما ال َت ٰ
ھوى
روح القُ ُد ِ
ت َوأيهدن ُه بِ ِ
أَنفُ ُس ُك ُم اس َتكبَر ُتم َف َفري ًقا َك هذب ُتم َو َفري ًقا َتق ُتلونَ |1:21

|

اور بے شک ہم نے موس ٰی کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھيجے اور ہم نے ع ٰ
يسی بن مريم کو کھيلی
نشانياں عطا فرمائيں اور پاک روح سے اس کی مدد کی تو کيا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی
خواہش نہيں تکبر کرتے ہو تو ان (انبياء) ميں ايک گروہ کو تم جھٹالتے ہو اور ايک گروہ کو شہيد کرتے ہو 1:21| -

|

َوقالوا قُلوبُنا ُغلفٌ ۚ بَل لَ َع َن ُھ ُم ه
فرهِم َف َق ً
ليال ما يُؤمِنونَ |1:22
َّللا ُ ِب ُك ِ

|

اور يہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہيں بلکہ َّللا نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب تو ان ميں تھوڑے ايمان التے
ہيں1:22| -

|

ص ِّد ٌق لِما َم َعھُم َوكانوا مِن َقب ُل يَس َتفتِحونَ َعلَى الهذينَ َك َفروا َفلَمّا جا َءهُم ما عَرَ فوا َك َفروا بِ ِه ۚ َفلَع َن ُة ه
َّللاِ َعلَى
َّللا ُم َ
َولَمّا جا َءهُم ك ِٰتبٌ مِن عِن ِد ه ِ
ٰ
الكفِرينَ |1:22

|

اور جب ان کے پاس َّللا کی وہ کتاب (قرآن) آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب (توريت) کی تصديق فرماتی ہے اور اس سے پہلے وہ
اسی نبی کے وسيلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے تو جب تشريف اليا انکے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بيٹھے تو َّللا
کی لعنت منکروں پر 1:22| -

|

َّللا ُ بَغيًا أَن ُي َن ِّز َل ه
نز َل ه
بع ٰ
َّللا ُ مِن َفضلِ ِه ع ٰ
ِبئ َسمَا اش َترَ وا ِب ِه أَنفُ َسھُم أَن يَكفُروا بِما أَ َ
ض ٍ
ض ٍ
ب ۚ َول ِٰلكفِرينَ
َلى َغ َ
َلى مَن يَشا ُء مِن ِعبا ِد ِہ ۖ َفباءو ِب َغ َ
َعذابٌ مُھينٌ |1:22

|

کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خريدا کہ َّللا کے اتارے سے منکر ہوں اس کی جلن سے کہ َّللا اپنے فضل سے اپنے
جس بندے پر چاہے وحی اتارلے تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے ليے ذلت کا عذاب ہے 1:22| -

|

ُ
نز َل ه
َوإِذا قي َل لَھُم ءامِنوا بِما أَ َ
َّللا مِن
ص ِّد ًقا لِما َم َعھُم ۗ قُل َفلِ َم َتق ُتلونَ أَنبِيا َء ه ِ
نز َل َعلَينا َويَكفُرونَ بِما َورا َءہُ َو ُهوَ الحَ ُّق ُم َ
َّللا ُ قالوا ُنؤمِنُ بِما أ ِ
َقب ُل إِن ُكن ُتم مُؤمِنينَ |1:21

|

اور جب ان سے کہا جائے کہ َّللا کے اتارے پر ايمان الؤ تو کہتے ہيں وہ جو ہم پر اترا اس پر ايمان التے ہيں اور باقی سے منکر
ہوتے ہيں حاالنکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصديق فرماتا ہوا تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبياء کو کيوں شہيد کيا اگر تمہيں اپنی
کتاب پر ايمان تھا 1:21| -

|

ٰ
ت ُث هم ا هت َخذ ُت ُم العِج َل مِن بَع ِد ِہ َوأَن ُتم ٰظلِمونَ |1:21
۞ وَ لَ َقد جا َء ُكم
موسى بِال َبي ِّٰن ِ

|

اور بيشک تمہارے پاس موس ٰی کھلی نشانياں لے کر تشريف اليا پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بناليا اور تم ظالم تھے-
|1:21

|

َوإذ أَ َخذنا ٰ
ُ
ميث َق ُكم َورَ َفعنا َفو َق ُك ُم ّ
فرهِم ۚ قُل ِبئسَما
ِ
شربوا فى قُلوبِ ِھ ُم العِج َل ِب ُك ِ
الطورَ ُخذوا ما ءا َت ٰين ُكم ِبقُوه ٍة َواسمَعوا ۖ قالوا َسمِعنا َو َعصَينا َوأ ِ
يَأ ُم ُر ُكم ِب ِه ٰ
إيم ُن ُكم إِن ُكن ُتم مُؤمِنينَ |1:21

|

اور (ياد کرو) جب ہم نے تم سے پيمان ليا او ر کوہ ِ طور کو تمہارے سروں پر بلند کيا ،لو جو ہم تمہيں ديتے ہيں زور سے اور
سنو بولے ہم نے سنا اور نہ مانا اور ان کے دلوں ميں بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب تم فرمادو کيا برا حکم ديتا ہے تم کو
تمہارا ايمان اگر ايمان رکھتے ہو1:21| -

|

اس َف َت َم هنوُ ا ال َموتَ إِن ُكن ُتم ٰ
صدِقينَ |1:21
َّللا خالِص ًَة مِن
قُل إِن كا َنت لَ ُك ُم الدّا ُر الءاخِرَ ةُ عِن َد ه ِ
دون ال ّن ِ
ِ

|

تم فرماؤ اگر پچھال گھر َّللا کے نزديک خالص تمہارے لئے ہو ،نہ اوروں کے لئے تو بھال موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو-
|1:21

|

َّللا ُ عَلي ٌم ِب ٰ ّ
يديھم ۗ وَ ه
الظلِمينَ |1:21
َولَن َي َت َم هنوہُ أَ َب ًدا ِبما َق هد َمت أَ ِ

|
|

اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کريں گے ان بداعماليوں کے سبب جو آگے کرچکے اور َّللا خوب جانتا ہے ظالموں کو1:21| -
َ
َ
َ
ب أَن ُي َعمهرَ ۗ َو ه
اس ع ٰ
َّللا ُ بَصي ٌر
ح ِه مِنَ العَذا ِ
حز ِ
َولَ َت ِ
ج َد هنھُم أَحرَ صَ ال ّن ِ
َلى حَ ٰيو ٍة َومِنَ الهذينَ أشرَ كوا ۚ ي ََو ُّد أحَ ُدهُم لَو ُي َع هم ُر ألفَ َس َن ٍة َوما ه َُو بِم َُز ِ
بِما يَعمَلونَ |1:21

|

اور بيشک تم ضرور انہيں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زيادہ جينے کی ہوس رکھتے ہيں اور مشرکوں سے ايک کو تمنا ہے کہ
کہيں ہزار برس جئے اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر ديا جانا اور َّللا ان کے کوتک ديکھ رہا ہے1:21| ،

ذن ه
ص ِّد ًقا لِما بَينَ َيدَي ِه َو ُه ًدى َوبُش ٰ
جبري َل َفإِ هن ُه َن هزلَ ُه ع ٰ
رى لِلمُؤمِنينَ |1:21
َّللاِ ُم َ
َلى َق ِلب َ
قُل مَن كانَ َع ُد ًّوا لِ ِ
ك ِبإِ ِ

|

|

تم فرمادو جو کوئی جبريل کا دشمن ہو تو اس (جبريل) نے تو تمہارے دل پر َّللا کے حکم سے يہ قرآن اتارا اگلی کتابوں کی
تصديق فرماتا اور ہدايت و بشارت مسلمانوں کو1:21| -

|

ميكى َل َفإِنه ه
جبري َل َو ٰ
َّللاَ َع ُدوٌّ ل ِٰلكفِرينَ |1:22
مَن كانَ َع ُد ًّوا ِ ه ِ
ّلِل َوم َٰلئِ َكتِ ِه َو ُر ُسلِ ِه وَ ِ

|

جو کوئی دشمن ہو َّللا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبريل اور ميکائيل کا تو َّللا دشمن ہے کافروں کا |1:22

ت ۖ َوما يَكفُ ُر بِھا إِ هال ٰ
ك ٰ
َولَ َقد أَ َ
الفسِ قونَ |1:22
ت َبي ِّٰن ٍ
ءاي ٍ
نزلنا إِلَي َ

|

اور بيشک ہم نے تمہاری طرف روشن آيتيں اتاريں اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ 1:22| -

|

|

أَ َو ُكلهما ٰعھَدوا عَھ ًدا َن َب َذہُ َف ٌ
ريق مِنھُم ۚ بَل أَك َث ُرهُم ال يُؤمِنونَ |1:122

|

اور کيا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہيں ان ميں کا ايک فريق اسے پھينک ديتا ہے بلکہ ان ميں بہتيروں کو ايمان نہيں 1:122| -

ُ
َولَمّا جا َءهُم رَ سو ٌل ِمن عِن ِد ه
ص ِّد ٌق لِما َم َعھُم َن َب َذ َف ٌ
ھورهِم َكأ َ هنھُم ال يَعلَمونَ |1:121
ريق مِنَ الهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ ك ِٰتبَ ه ِ
َّللاِ ُم َ
َّللا وَ را َء ظ ِ

|

|

اور جب ان کے پاس تشريف اليا َّللا کے يہاں سے ايک رسول ان کی کتابوں کی تصديق فرماتا تو کتاب والوں سے ايک گروہ نے
َّللا کی کتاب پيٹھ پيچھے پھينک دی گويا وہ کچھ علم ہی نہيں رکھتے 1:121| -

|

ُ
ٰ
َوا هتبَعوا ما َتتلُوا ال هش ٰيطينُ ع ٰ
باب َل
ين ِب ِ
نز َل َعلَى ال َملَ َك ِ
َلى مُلكِ ُس َل ٰيمنَ ۖ َوما َك َفرَ ُس َل ٰيمنُ َولكِنه ال هش ٰيطينَ َك َفروا ُي َعلِّمونَ ال ّناسَ ال ِّسحرَ َوما أ ِ
َ
ج ِه ۚ َوما هُم
مان مِن أحَ ٍد حَ ّت ٰى يَقوال إِ هنما َنحنُ فِت َن ٌة َفال َتكفُر ۖ َف َي َت َعلهمونَ مِنھُما ما ُي َفرِّ قونَ بِ ِه بَينَ المَر ِء َو َزو ِ
ٰهروتَ َو ٰمروتَ ۚ َوما ُي َعلِّ ِ
ٰ
ه
ه
َ
َ
َ
َ
َن اش َت ٰ
رى ُه ما ل ُه فِى الءاخِرَ ِة مِن َخل ٍق ۚ َولبِئسَ ما َشرَ وا
ذن َّللاِ ۚ َو َي َت َعلمونَ ما َيضُرُّ هُم وَ ال يَن َف ُعھُم ۚ َول َقد َعلِموا لم ِ
بِضارّينَ بِ ِه مِن أَحَ ٍد إِ ّال بِإِ ِ
بِ ِه أَنفُ َسھُم ۚ لَو كانوا يَعلَمونَ |1:121

|

اور اس کے پيرو ہوئے جو شيطان پڑها کرتے تھے سلطنت سليمان کے زمانہ ميں اور سليمان نے کفر نہ کيا ہاں شيطان کافر
ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہيں اور وہ (جادو) جو بابل ميں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ
سکھاتے جب تک يہ نہ کہہ ليتے کہ ہم تو نری آزمائش ہيں تو اپنا ايمان نہ کھو تو ان سے سيکھتے وہ جس سے جدائی ڈاليں مرد
اور اس کی عورت ميں اور اس سے ضرر نہيں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے اور وہ سيکھتے ہيں جو انہيں
نقصان دے گا نفع نہ دے گا اور بيشک ضرور انہيں معلوم ہے کہ جس نے يہ سودا ليا آخرت ميں اس کا کچھ حصہ نہيں اور بيشک
کيا بری چيز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانيں بيچيں کسی طرح انہيں علم ہوتا1:121| -

َّللا َخي ٌر ۖ لَو كانوا يَعلَمونَ |1:121
َولَو أَ هنھُم ءامَنوا َوا هت َقوا لَمَثوب ٌَة مِن عِن ِد ه ِ

|

|

اور اگر وہ ايمان التے اور پرہيزگاری کرتے تو َّللا کے يہاں کا ثواب بہت اچھا ہے کسی طرح انہيں علم ہوتا 1:121| -

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َتقولوا ٰرعِنا وَ قولُوا ُ
انظرنا َواسمَعوا ۗ َول ِٰلكفِرينَ َعذابٌ أَلي ٌم |1:121

|

|

اے ايمان والو! راعنا نہ کہو اور يوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھيں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لئے
دردناک عذاب ہے1:121| -

|

َّللا ُ يَخ َتصُّ ِبرَ ح َمتِ ِه مَن يَشا ُء ۚ َو ه
ير مِن رَ ِّب ُكم ۗ َو ه
َظيم
ما ي ََو ُّد الهذينَ َك َفروا مِن أَه ِل الك ِٰت ِ
َّللا ُ ُذو ال َف ِ
ُشركينَ أَن ُي َن هز َل َعلَي ُكم مِن َخ ٍ
ب َو َال الم ِ
ضل الع ِ
|1:121

|

وہ جو کافر ہيں کتابی يا مشرک وہ نہيں چاہتے کہ تم پر کوئی بھالئی اترے تمہارے رب کے پاس سے اور َّللا اپنی رحمت سے
خاص کرتا ہے جسے چاہے اور َّللا بڑے فضل واال ہے 1:121| -

|

َّللا ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |1:121
۞ ما َننسَخ مِن ءا َي ٍة أَو ُننسِ ھا َنأ ِ
ير مِنھا أَو مِثلِھا ۗ أَلَم َتعلَم أَنه ه َ
ت ِب َخ ٍ

|

جب کوئی آيت منسوخ فرمائيں يا بھال ديں تو اس سے بہتر يا اس جيسی لے آئيں گے کيا تجھے خبر نہيں کہ َّللا سب کچھ کرسکتا
ہے1:121| -

|

دون ه
أَلَم َتعلَم أَنه ه
َّللاَ لَ ُه مُل ُ
صير |1:121
رض ۗ َوما لَ ُكم مِن
ك الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
َّللاِ مِن َولِىٍّ َوال َن ٍ
ِ

|

کيا تجھے خبر نہيں کہ َّللا ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمين کی بادشاہی اور َّللا کے سوا تمہارا نہ کوئی حمايتی نہ مددگار،
|1:121

|

موسى مِن َقب ُل ۗ َومَن َي َت َبد ِهل ال ُكفرَ ِب ٰ
ٰ
ض هل َسوا َء السهبي ِل |1:122
أَم ُتريدونَ أَن َتسـَٔلوا رَ سولَ ُكم َكما ُسئِ َل
اإليم ِن َف َقد َ

|

کيا يہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ويسا سوال کرو جو موس ٰی سے پہلے ہوا تھا اور جو ايمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھيک راستہ
بہک گيا 1:122| -

|

إيمنِ ُكم ُكفّارً ا حَ َس ًدا مِن عِن ِد أَنفُسِ ِھم مِن بَع ِد ما َت َب هينَ لَ ُھ ُم الحَ ُّق ۖ َفاعفوا َواص َفحوا حَ ّت ٰى يَأتِىَ ه
ب لَو َي ُردّو َن ُكم مِن بَع ِد ٰ
َو هد َكثي ٌر مِن أَه ِل الك ِٰت ِ
َّللا ُ
َ
مر ِہ ۗ إِنه ه
َّللاَ ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |1:122
ِبأ ِ

|

بہت کتابيوں نے چاہا کاش تمہيں ايمان کے بعد کفر کی طرف پھيرديں اپنے دلوں کی جلن سے بعد اس کے کہ حق ان پر خوب
ظاہر ہوچکا ہے تو تم چھوڑو اور درگزر کرو يہاں تک کہ َّللا اپنا حکم الئے بيشک َّللا ہر چيز پر قادر ہے 1:122| -

َ
َّللا ۗ إِنه ه
َوأَقيمُوا الص ٰهلو َة َوءا ُتوا ه
الز ٰ
َّللاَ ِبما َتعمَلونَ بَصي ٌر |1:112
جدوہُ عِن َد ه ِ
ير َت ِ
كو َة ۚ َوما ُت َق ِّدموا ِألنفُسِ ُكم مِن َخ ٍ

|

|

اور نماز قائم رکھو اور ٰ
زکوة دو اور اپنی جانوں کے لئے جو بھالئی آگے بھيجو گے اسے َّللا کے يہاں پاؤ گے بيشک َّللا تمہارے
کام ديکھ رہا ہے1:112| -

|

ُره َن ُكم إِن ُكن ُتم ٰ
ك أَمانِ ُّيھُم ۗ قُل هاتوا ب ٰ
ص ٰ
َوقالوا لَن يَد ُخ َل الجَ هن َة إِ ّال مَن كانَ هو ًدا أَو َن ٰ
صدِقينَ |1:111
رى ۗ تِل َ

|

اور اہل کتاب بولے ،ہرگز جنت ميں نہ جائے گا مگر وہ جو يہودی يا نصرانی ہو يہ ان کی خيال بندياں ہيں تم فرماؤ ال ؤ اپنی دليل
اگر سچے ہو1:111| -

|

يھم وَ ال هُم ي َ
ب ٰ
َحزنونَ |1:111
َلى مَن أَسلَ َم َوج َھ ُه ِ ه ِ
ّلِل َوه َُو مُحسِ نٌ َفلَ ُه أَج ُرہُ عِن َد رَ ِّب ِه َوال َخوفٌ َعلَ ِ

|

ہاں کيوں نہيں جس نے اپنا منہ جھکايا َّللا کے لئے اور وہ نيکو کار ہے تو اس کا نيگ اس کے رب کے پاس ہے اور انہيں کچھ

|

انديشہ ہو اور نہ کچھ غم1:111| -

ت اليَھو ُد ع ٰ
ص ٰ
ت ال هن ٰ
رى ع ٰ
ص ٰ
ت ال هن ٰ
ك قا َل الهذينَ ال يَعلَمونَ مِث َل َقول ِِھم ۚ
رى لَي َس ِ
َلى َشء ٍء وَ قالَ ِ
ت اليَھو ُد لَي َس ِ
َوقالَ ِ
َلى َشء ٍء َوهُم يَتلونَ الك ِٰتبَ ۗ َك ٰذلِ َ
َف ه
اّلِل ُ يَح ُك ُم بَي َنھُم يَو َم الق ِٰي َم ِة فيما كانوا في ِه يَخ َتلِفونَ |1:111

|

اور يہودی بولے نصرانی کچھ نہيں اور نصرانی بولے يہودی کچھ نہيں حاالنکہ وہ کتاب پڑهتے ہيں ،اسی طرح جاہلوں نے ان کی
سی بات کہی تو َّللا قيامت کے دن ان ميں فيصلہ کردے گا جس بات ميں جھگڑ رہے ہيں1:111| -

|

َعى فى َخرابھا ۚ أ ُ ٰ
ج َد ه
َّللاِ أَن يُذ َكرَ فيھَا اس ُم ُه َوس ٰ
ك ما كانَ لَھُم أَن يَد ُخلوها إِ ّال خائِفينَ ۚ لَھُم فِى الدُّنيا خِز ٌ
ى َولَھُم
ولئِ َ
َومَن أَظلَ ُم ِممهن َم َنعَ م َٰس ِ
ِ
فِى الءاخِرَ ِة َعذابٌ عَظي ٌم |1:111

|

اور اس سے بڑه کر ظالم کون جو َّللا کی مسجدوں کو روکے ان ميں نا ِم خدا لئے جانے سے اور ان کی ويرانی ميں کوشش کرے
ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں ميں جائيں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے دنيا ميں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت ميں بڑا
عذاب 1:111| -

|

َّللا ٰوسِ ٌع عَلي ٌم |1:111
َغربُ ۚ َفأَي َنما ُت َولّوا َف َث هم َوج ُه ه ِ
َو ِ ه ِ
َّللا ۚ إِنه ه َ
َشر ُق وَ الم ِ
ّلِل الم ِ

|

اور پورب و پچھم سب َّللا ہی کا ہے تو تم جدهر منہ کرو ادهر وجہ َّللا (خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ) ہے بيشک َّللا
وسعت واال علم واال ہے1:111| ،

|

َوقالُوا ا هت َخ َذ ه
َّللا ُ َولَ ًدا ۗ س ٰ
رض ۖ ُك ٌّل لَ ُه ٰقنِتونَ |1:111
ُبح َن ُه ۖ بَل لَ ُه ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

اور بولے خدا نے اپنے ليے اوالد رکھی پاکی ہے اسے بلکہ اسی کی مِلک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہے سب اس کے
حضور گردن ڈالے ہيں1:111| ،

|

رض ۖ َوإِذا َق ٰ
ضى أَمرً ا َفإِ هنما يَقو ُل لَ ُه ُكن َف َيكونُ |1:111
بَدي ُع الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

نيا پيدا کرنے واال آسمانوں اور زمين کا اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے يہی فرماتا ہے کہ ہو جا وہ فورا ً ہوجاتی
ہے1:111| -

|

َوقا َل الهذينَ ال يَعلَمونَ لَوال ُي َكلِّ ُم َنا ه
ٰ
ك قا َل الهذينَ مِن َقبل ِِھم مِث َل َقول ِِھم ۘ َت ٰش َبھَت قُلو ُبھُم ۗ َقد َب هي هنا
الءاي ِ
وم يوقِنونَ
َّللا ُ أَو َتأتينا ءاي ٌَة ۗ َك ٰذلِ َ
ت لِ َق ٍ
|1:112

|

اور جاہل بولے َّللا ہم سے کيوں نہيں کالم کرتا يا ہميں کوئی نشانی ملے ان سے اگلوں نے بھی ايسی ہی کہی ان کی سی بات اِن
کے اُن کے دل ايک سے ہيں بيشک ہم نے نشانياں کھول ديں يقين والوں کے لئے 1:112| -

ك ِبالحَ ِّق َبشيرً ا َو َنذيرً ا ۖ َوال ُتسـَٔ ُل عَن أَ ٰ
حيم |1:112
صح ِ
إِ ّنا أَرس َٰلن َ
ب الجَ ِ

|

|

بيشک ہم نے تمہيں حق کے ساتھ بھيجا خوشخبری ديتا اور ڈر سناتا اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا 1:112| -

|

رى حَ ّت ٰى َت هتبِعَ ِمله َتھُم ۗ قُل إِنه ُهدَى ه
َّللاِ ه َُو الھ ٰ
ص ٰ
ك اليَھو ُد َو َال ال هن ٰ
ٰ
ك
َولَن َت
ِلم ۙ ما لَ َ
ُدى ۗ َولَئ ِِن ا هت َبعتَ أَهوا َءهُم بَع َد الهذى جا َء َ
رضى عَن َ
ك مِنَ الع ِ
صير |1:112
مِنَ ه ِ
َّللا مِن َولِىٍّ َوال َن ٍ

|

اور ہرگز تم سے يہود اور نصاری ٰ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دين کی پيروی نہ کرو تم فرمادو َّللا ہی کی ہدايت ہدايت
ہے اور (اے سننے والے کسے باشد) اگر تو ان کی خواہشوں کا پيرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آچکا تو َّللا سے تيرا کوئی
بچانے واال نہ ہوگا او ر نہ مددگار |1:112

|

ك يُؤمِنونَ ب ِه ۗ َومَن يَكفُر ب ِه َفأ ُ ٰ
ِالوتِ ِه أ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ
الخسِ رونَ |1:111
ولئِ َ
ولئِ َ
الهذينَ ءا َت ٰين ُھ ُم الك ِٰتبَ يَتلو َن ُه حَ هق ت َ
ِ
ِ

|

جنہيں ہم نے کتاب دی ہے وہ جيسی چاہئے اس کی تالوت کرتے ہيں وہی اس پر ايمان رکھتے ہيں اور جو اس کے منکر ہوں تو
وہی زياں کار ہيں 1:111| -

|

َمت َعلَي ُكم َوأَ ّنى َفضهل ُت ُكم َعلَى ٰ
سرءي َل اذ ُكروا نِع َمتِىَ الهتى أَنع ُ
ٰيبَنى إِ ٰ
العلَمينَ |1:111

|

اے اوالد يعقوب ياد کرو ميرا احسان جو ميں نے تم پر کيا او ر وہ جو ميں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہيں بڑائی دی -
|1:111

|

فس َشيـًٔا وَ ال يُق َب ُل مِنھا عَد ٌل َوال َتن َفعُھا َش ٰف َع ٌة َوال هُم يُنصَرونَ |1:111
َوا هتقوا يَومًا ال َتجزى َنفسٌ عَن َن ٍ

|

اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑيں اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع
دے اور نہ ان کی مدد ہو 1:111| -

|

اس إِمامًا ۖ قا َل َومِن ُذرِّ يهتى ۖ قا َل ال يَنا ُل عَھدِى ٰ ّ
۞ وَ إِ ِذ اب َت ٰ
الظلِمينَ |1:111
لى إِ ٰبرہۦ َم رَ ُّب ُه ِب َكل ِٰم ٍ
ت َفأ َ َت همھُنه ۖ قا َل إِ ّنى جا ِعل ُ َ
ك لِل ّن ِ

|

اور جب ابراہيم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمايا تو اس نے وہ پوری کر دکھائيں فرمايا ميں تمہيں لوگوں کا پيشوا بنانے
واال ہوں عرض کی اور ميری اوالد سے فرمايا ميرا عہد ظالموں کو نہيں پہنچتا1:111| -

|

َوإِذ جَ عَل َنا ال َبيتَ مَثاب ًَة لِل ّن ِ َ
سمعي َل أَن َطھِّرا بَيتِىَ ل ّ
ِلطائِفينَ َو ٰ
لى إِ ٰبرہۦ َم َوإِ ٰ
صلًّى ۖ َوع َِھدنا إِ ٰ
العكِفينَ َوالرُّ هك ِع
َقام إِ ٰبرہۦ َم ُم َ
اس َوأم ًنا وَ ا هتخِذوا مِن م ِ
السُّجو ِد |1:111

|

اور (ياد کرو) جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لئے مرجع اور امان بنايا اور ابراہيم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام
بناؤ اور ہم نے تاکيد فرمائی ابراہيم و اسماعيل ؑ کو کہ ميرا گھر خوب ستھرا کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف والوں اور
رکوع و سجود والوں کے لئے

|- | 2: 125

َوإِذ قا َل إِ ٰبرہۦ ُم رَ بِّ اجعَل ٰهذا َبلَ ًدا ءا ِم ًنا َوار ُزق أَهلَ ُه مِنَ ه
اّلِل َواليَوم الءاخ ِِر ۖ قا َل وَ مَن َك َفرَ َفأ ُ َم ِّت ُع ُه َق ً
ليال ُث هم
الثم َٰر ِ
ت مَن ءامَنَ مِنھُم بِ ه ِ
ِ
أَض َطرُّ ہُ إِ ٰ
ار ۖ َوبِئسَ المَصي ُر |1:111
لى عَذا ِ
ب ال ّن ِ

|

اور جب عرض کی ابراہيم ؑ نے کہ اے ميرے رب اس شہر کو امان واال کردے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے
پھلوں سے روزی دے جو ان ميں سے َّللا اور پچھلے دن پر ايمان الئيں فرمايا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا
پھر اسے عذاب ِ دوزخ کی طرف مجبور کردوں گا اور بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی1:111| -

ت َوإِ ٰ
ك أَنتَ السهمي ُع العَلي ُم |1:111
َوإِذ يَر َف ُع إِ ٰبرہۦ ُم ال َقوا ِع َد مِنَ البَي ِ
سمعي ُل رَ بهنا َت َقبهل ِم ّنا ۖ إِ هن َ

|

|

اور جب اٹھاتا تھا ابراہيم ؑ اس گھر کی نيويں اور ٰ
اسمعيل ؑ يہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما بيشک تو ہی ہے
سنتا جانتا1:111| ،

|

ك أَنتَ ال هتوّ ابُ ال هرحي ُم |1:112
ك َوأَ ِرنا مَناسِ َكنا َو ُتب َعلَينا ۖ إِ هن َ
ك َومِن ُذرِّ هيتِنا أُم ًهة مُسلِم ًَة لَ َ
َين لَ َ
رَ بهنا َواجعَلنا مُسلِم ِ

|

اے رب ہمارے اور کر ہميں تيرے حضور گردن رکھنے واال اور ہماری اوالد ميں سے ايک امت تيری فرمانبردار اور ہميں
ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما بيشک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے واال مہربان۔
|1:112

|

فيھم رَ ً
يھم ٰ
ك أَنتَ العَزي ُز الحَ كي ُم |1:112
يھم ۚ إِ هن َ
ءاي ِت َ
ك َو ُي َعلِّ ُم ُھ ُم الك ِٰتبَ َوالحِك َم َة َوي َُز ّك ِ
سوال مِنھُم يَتلوا َعلَ ِ
رَ بهنا َواب َعث ِ

|

اے رب ہمارے اور بھيج ان ميں ايک رسول انہيں ميں سے کہ ان پر تيری آيتيں تالوت فرمائے اور انہيں تيری کتاب اور پختہ علم
سکھائے اور انہيں خوب ستھرا فرمادے بيشک تو ہی ہے غالب حکمت واال1:112| -

|

صلِحينَ |1:112
َومَن يَر َغبُ عَن ِمله ِة إِ ٰبرہۦ َم إِ ّال مَن َسفِ َه َنف َس ُه ۚ َولَ َق ِد اص َط َف ٰين ُه فِى الدُّنيا ۖ َوإِ هن ُه فِى الءاخِرَ ِة لَمِنَ ال ٰ ّ

|

اور ابراہيم کے دين سے کون منہ پھيرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے اور بيشک ضرور ہم نے دنيا ميں اسے چن ليا اور
بيشک وہ آخرت ميں ہمارے خاص قرب کی قابليت والوں ميں ہے 1:112| -

مت لِرَ بِّ ٰ
إِذ قا َل لَ ُه رَ ُّب ُه أَسلِم ۖ قا َل أَسلَ ُ
العلَمينَ |1:111

|

|

جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمايا گردن رکھ عرض کی ميں نے گردن رکھی اس کے لئے جو رب ہے سارے جہان کا-
|1:111

|

َو َوص ّٰى ِبھا إِ ٰبرہۦ ُم بَني ِه َو َيعقوبُ ٰي َبنِىه إِنه ه
َّللاَ اص َط ٰ
فى لَ ُك ُم ال ّدينَ َفال َتمو ُتنه إِ ّال َوأَن ُتم مُسلِمونَ |1:111

|

اور اسی دين کی وصيت کی ابراہيم ؑ نے اپنے بيٹوں کو اور يعقوب نے کہ اے ميرے بيٹو! بيشک َّللا نے يہ دين تمہارے لئے چن
ليا تو نہ مرنا مگر مسلمان 1:111| -

|

أَم ُكن ُتم ُ
سمعي َل َوإ ِ ٰ
ك إِ ٰبرہۦ َم وَ إِ ٰ
شھَدا َء إِذ حَ ضَرَ يَعقوبَ الم ُ
ح ًدا
سحقَ إِ ٰلھًا ٰو ِ
ك َوإِ ٰل َه ءابائِ َ
َوت إِذ قا َل لِبَني ِه ما َتع ُبدونَ مِن بَعدى قالوا َنع ُب ُد إِ ٰل َھ َ
َو َنحنُ لَ ُه مُسلِمونَ |1:111

|

بلکہ تم ميں کے خود موجود تھے جب يعقوب ؑ کو موت آئی جبکہ اس نے اپنے بيٹوں سے فرمايا ميرے بعد کس کی پوجا کروگے
بولے ہم پوجيں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہيم ؑ و ٰ
اسمعيل ؑ و اسحاقؑ کا ايک خدا اور ہم اس کے حضور

|

گردن رکھے ہيں1:111| ،

ك أُم ٌهة َقد َخلَت ۖ لَھا ما َك َسبَت َولَ ُكم ما َكسَب ُتم ۖ َوال ُتسـَٔلونَ َعمّا كانوا يَعمَلونَ |1:111
تِل َ

|

يہ ايک امت ہے کہ گزرچکی ان کے ليے ہے جو انہوں نے کمايا اور تمہارے لئے ہے جو تم کماؤ اور ان کے کاموں کی تم سے
پرسش نہ ہوگی1:111| -

|

ص ٰ
َوقالوا كونوا هو ًدا أَو َن ٰ
ُشركينَ |1:111
رى َتھ َتدوا ۗ قُل بَل ِمله َة إِ ٰبرہۦ َم حَ ني ًفا ۖ َوما كانَ مِنَ الم ِ

|

اور کتابی بولے يہودی يا نصرانی ہوجاؤ راہ پاؤگے تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہيم ؑ کا دين ليتے ہيں جو ہر باطل سے جدا تھے اور
مشرکوں سے نہ تھے 1:111| -

|

ُ
ُ
قولوا ءا َم ّنا ِب ه
ٰ
ٰ
سمعي َل َوإِ ٰ
لى إِ ٰبرہۦ َم َوإِ ٰ
نز َل إِ ٰ
عيسى َوما أوتِىَ ال هن ِبيّونَ مِن
موسى وَ
سحقَ وَ يَعقوبَ َواألَسباطِ َوما أوتِىَ
نز َل إِلَينا َوما أ ِ
اّلِلِ َوما أ ِ
رَ ب ِِّھم ال ُن َفرِّ ُق بَينَ أَحَ ٍد مِنھُم َو َنحنُ لَ ُه مُسلِمونَ |1:111

|

يوں کہو کہ ہم ايمان الئے َّللا پر اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گيا ابراہيم ؑ و ٰ
اسمعيل ؑ و اسحاقؑ و يعقوبؑ اور ان
کی اوالد پر اور جو عطا کئے گئے موس ٰی ؑ و ع ٰ
يسی ؑ اور جو عطا کئے گئے باقی انبياء اپنے رب کے پاس سے ہم ان پر ايمان
ميں فرق نہيں کرتے اور ہم َّللا کے حضور گردن رکھے ہيں1:111| -

|

قاق ۖ َف َسيَكفي َك ُھ ُم ه
َّللا ُ ۚ َوه َُو السهمي ُع العَلي ُم |1:111
َفإِن ءامَنوا بِمِث ِل ما ءامَن ُتم بِ ِه َف َق ِد اه َت َدوا ۖ َوإِن َت َولهوا َفإِ هنما هُم فى شِ ٍ

|

پھر اگر وہ بھی يونہی ايمان الئے جيسا تم الئے جب تو وہ ہدايت پاگئے اور اگر منہ پھيريں تو وہ نری ضد ميں ہيں تو اے محبوب!
عنقريب َّللا ان کی طرف سے تمہيں کفايت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا 1:111| -

صِ ب َغ َة ه
َّللا صِ ب َغ ًة ۖ َو َنحنُ لَ ُه ٰع ِبدونَ |1:112
َّللاِ ۖ َومَن أَح َسنُ مِنَ ه ِ

|

|

ہم نے َّللا کی رينی (رنگائی) لی اور َّللا سے بہتر کس کی رينی؟ (رنگائی) اور ہم اسی کو پوجتے ہيں1:112| ،

عملُنا َولَ ُكم أَ ٰ
َّللا َوه َُو رَ بُّنا وَ رَ ُّب ُكم َولَنا أَ ٰ
عمل ُ ُكم َو َنحنُ لَ ُه مُخلِصونَ |1:112
قُل أَ ُتحا ّجو َننا فِى ه ِ

|

|

تم فرماؤ َّللا کے بارے ميں جھگڑتے ہو حاالنکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی اور ہماری کرنی (ہمارے اعمال) ہمارے
ساتھ اور تمہاری کرنی (تمہارے اعمال) تمہارے ساتھ اور ہم نِرے اسی کے ہيں1:112| -

|

رى ۗ قُل ءَأَن ُتم أَعلَ ُم أَم ه
ص ٰ
سحقَ َويَعقوبَ َواألَسبا َط كانوا هو ًدا أَو َن ٰ
سمعي َل َوإِ ٰ
أَم َتقولونَ إِنه إِ ٰبرہۦ َم َوإِ ٰ
َّللا ُ ۗ َومَن أَظلَ ُم ِممهن َك َت َم َش ٰھ َد ًة عِن َدہُ مِنَ
ِ
َّللا ۗ َومَا ه
َّللا ُ ِب ٰغف ٍِل َعمّا َتعمَلونَ |1:112
هِ

|

بلکہ تم يوں کہتے ہو کہ ابراہيم ؑ و ٰ
اسمعيل ؑ و اسحاقؑ و يعقوب ؑ اور ان کے بيٹے يہودی يا نصرانی تھے ،تم فرماؤ کيا تمہيں
علم زيادہ ہے يا َّللا کو اور اس سے بڑه کر ظالم کون جس کے پاس َّللا کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے اور خدا
تمہارے کوتکوں (برے اعمال )سے بے خبر نہيں1:112| -

|

ك أُم ٌهة َقد َخلَت ۖ لَھا ما َك َس َبت َولَ ُكم ما َكسَب ُتم ۖ َوال ُتسـَٔلونَ َعمّا كانوا يَعمَلونَ |1:111
تِل َ

|

وہ ايک گروہ ہے کہ گزر گيا ان کے لئے ان کی کمائی اور تمہارے لئے تمہاری کمائی اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ
ہوگی۔ |1:111

|

َغربُ ۚ يَھدى مَن يَشا ُء إِ ٰ
قيم
اس ما َولّ ٰىھُم عَن قِبلَت ِِھ ُم الهتى كانوا َعلَيھا ۚ قُل ِ ه ِ
۞ َسيَقو ُل ال ُّس َفھا ُء مِنَ ال ّن ِ
َشر ُق َوالم ِ
ّلِل الم ِ
لى صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ
|1:111

|

اب کہيں گے بيوقوف لوگ ،کس نے پھيرديامسلمانوں کو ،ان کے اس قبلہ سے ،جس پر تھے تم فرمادو کہ پورب پچھم (مشرق
مغرب) سب َّللا ہی کا ہے جسے چاہے سيدهی راہ چالتا ہے۔ |1:111

|

ك جَ ع َٰلن ُكم أُم ًهة َوس ً
َطا لِ َتكونوا ُ
اس َويَكونَ الره سو ُل َعلَي ُكم َشھي ًدا ۗ َوما جَ عَل َنا القِبلَ َة الهتى ُكنتَ َعلَيھا إِ ّال لِ َنعلَ َم مَن َي هت ِب ُع
َو َك ٰذلِ َ
شھَدا َء َعلَى ال ّن ِ
َّللا ُ ۗ َوما كانَ ه
َلى َعقِبَي ِه ۚ َوإِن كا َنت لَ َكبيرَ ًة إِ ّال َعلَى الهذينَ َهدَى ه
َّللا ُ لِ ُيضيعَ ٰ
الره سو َل ِممهن يَن َقلِبُ ع ٰ
اس لَرَ ءوفٌ رَ حي ٌم
إيم َن ُكم ۚ إِنه ه َ
َّللا ِبال ّن ِ
|1:111

|

اور بات يوں ہی ہے کہ ہم نے تمہيں کيا سب امتوں ميں افضل ،کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور يہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ اور
اے محبوب! تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لئے مقرر کيا تھا کہ ديکھيں کون رسول کی پيروی کرتا ہے اور کون الٹے
پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بيشک يہ بھاری تھی مگر ان پر ،جنہيں َّللا نے ہدايت کی اور َّللا کی شان نہيں کہ تمہارا ايمان اکارت کرے
بيشک َّللا آدميوں پر بہت مہربان ،رحم واال ہے۔ |1:111

|

رام ۚ َوحَ ُ
ك قِبلَ ًة َت ٰ
َقد َن ٰ
يث ما ُكن ُتم َف َولّوا وُ جو َه ُكم َشطرَ ہُ ۗ َوإِنه الهذينَ
رضىھا ۚ َفوَ ِّل وَ ج َھ َ
ك فِى السهما ِء ۖ َفلَ ُن َولِّ َي هن َ
جھ َ
ك َشطرَ المَس ِ
رى َت َقلُّبَ َو ِ
ج ِد الحَ ِ
أو ُتوا الك ِٰتبَ لَيَعلَمونَ أَ هن ُه الحَ ُّق مِن رَ ب ِِّھم ۗ َومَا ه
َّللا ُ بِ ٰغفِ ٍل َعمّا يَعمَلونَ |1:111

|

ہم ديکھ رہے ہيں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہيں پھيرديں گے اس قبلہ کی طرف جس ميں تمہاری
خوشی ہے ابھی اپنا منہ پھير دو مسجد حرام کی طرف اور اے مسلمانو! تم جہاں کہيں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو اور وہ جنہيں
کتاب ملی ہے ضرور جانتے کہ يہ انکے رب کی طرف سے حق ہے اور َّللا ان کے کوتکوں (اعمال) سے بے خبر نہيں-
|1:111

|

تاب ٍع قِبلَ َتھُم ۚ َوما بَع ُ
َعض ۚ َولَئ ِِن ا هت َبعتَ أَهوا َءهُم مِن بَع ِد ما
تاب ٍع قِبلَ َة ب ٍ
َولَئِن أَ َتيتَ الهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ ِب ُك ِّل ءا َي ٍة ما َت ِبعوا قِبلَ َت َ
ضھُم ِب ِ
ك ۚ َوما أَنتَ ِب ِ
ك إِ ًذا لَمِنَ ٰ ّ
الظلِمينَ |1:111
ِلم ۙ إِ هن َ
جا َء َ
ك مِنَ الع ِ

|

اور اگر تم ان کتابيوں کے پاس ہر نشانی لے کر آ ؤ وہ تمہارے قبلہ کی پيروی نہ کريں گے اور نہ تم ان کے قبلہ کی پيروی کرو
اور وہ آپس ميں بھی ايک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہيں اور (اے سننے والے کسے باشد) اگر تو ان کی خواہشوں پر چال بعد اس
کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستم گر ہوگا۔ |1:111

|

َعرفونَ أَبنا َءهُم ۖ َوإِنه َفري ًقا مِنھُم لَيَك ُتمونَ الحَ هق َوهُم يَعلَمونَ |1:111
َعرفو َن ُه َكما ي ِ
الهذينَ ءا َت ٰين ُھ ُم الك ِٰتبَ ي ِ

|

جنہيں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ايسا پہچانتے ہيں جيسے آدمی اپنے بيٹوں کو پہچانتا ہے اور بيشک ان ميں ايک
گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہيں 1:111| -

|

ك ۖ َفال َتكو َننه مِنَ المُم َترينَ |1:111
الحَ ُّق مِن رَ ِّب َ

|

(اے سننے والو) يہ حق ہے تيرے رب کی طرف سے (يا حق وہی ہے جو تيرے رب کی طرف سے ہو) تو خبردار توشک نہ
کرنا 1:111| -

|

َّللا ُ جَ ميعًا ۚ إِنه ه
ت بِ ُك ُم ه
َّللاَ ع ٰ
َولِ ُك ٍّل ِوجھ ٌَة ُهوَ م َُولّيھا ۖ َفاس َتبِقُوا َ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |1:112
ت ۚ أَينَ ما َتكونوا يَأ ِ
الخ ٰير ِ

|

اور ہر ايک کے لئے توجہ ايک سمعت ہے کہ وہ اسی طرف منہ کرتا ہے تو يہ چاہو کہ نيکيوں ميں اوروں سے آگے نکل جائيں
تو کہيں ہو َّللا تم سب کو اکٹھا لے آئے گا بيشک َّللا جو چاہے کرے1:112| -

|

ك ۗ َومَا ه
َومِن حَ ُ
َّللا ُ ِب ٰغف ٍِل َعمّا َتعمَلونَ |1:112
رام ۖ َوإِ هن ُه لَلحَ ُّق مِن رَ ِّب َ
يث َخرَ جتَ َف َو ِّل وَ ج َھ َ
ك َشطرَ المَس ِ
ج ِد الحَ ِ

|

اور جہاں سے ا ٓ ؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور َّللا تمہارے کاموں
سے غافل نہيں1:112| -

|

ج ِد الحَ رام ۚ وَ حَ ُ
َومِن حَ ُ
اس َعلَي ُكم ُح هج ٌة إ ِ هال الهذينَ َظلَموا
يث َخرَ جتَ َف َو ِّل وَ ج َھ َ
ك َشطرَ المَس ِ
يث ما ُكن ُتم َفوَ لّوا وُ جو َه ُكم َشطرَ ہُ لِ َئ ّال يَكونَ لِل ّن ِ
ِ
مِنھُم َفال َتخ َشوهُم َواخ َشونى َو ِألُتِ هم نِعمَتى َعلَي ُكم َولَ َعله ُكم َتھ َتدونَ |1:112

|

اور اے محبوب تم جہاں سے آ ؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو اور اے مسلمانو! تم جہاں کہيں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو
کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے مگر جو ان ميں ناانصافی کريں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور يہ اس لئے ہے
کہ ميں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدايت پاؤ1:112| ،

|

َكما أَرسَلنا في ُكم رَ ً
سوال مِن ُكم يَتلوا َعلَي ُكم ٰ
ءايتِنا َوي َُز ّكي ُكم َو ُي َعلِّ ُم ُك ُم الك ِٰتبَ َوالحِك َم َة َو ُي َعلِّ ُم ُكم ما لَم َتكونوا َتعلَمونَ |1:111

|

جيسا کہ ہم نے تم ميں بھيجا ايک رسول تم ميں سے کہ تم پر ہماری آيتيں تالوت فرماتا ہے اور تمہيں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ
علم سکھاتا ہے اور تمہيں وہ تعليم فرماتا ہے جس کا تمہيں علم نہ تھا1:111| ،

رون |1:111
َفاذ ُكرونى أَذ ُكر ُكم َواش ُكروا لى َوال َتكفُ ِ

|

|

تو ميری ياد کرو ميں تمہارا چرچا کروں گا اور ميرا حق مانو اور ميری ناشکری نہ کرو1:111| -

َ
هبر َوالص ٰهلو ِة ۚ إِنه ه
ص ِبرينَ |1:111
َّللاَ مَعَ ال ٰ ّ
ٰيأ ُّيھَا الهذينَ ءا َم ُنوا اس َتعينوا ِبالص ِ

|

|

اے ايمان والو! صبر اور نماز سے مدد چاہو بيشک َّللا صابروں کے ساتھ ہے 1:111| -

َبيل ه
مو ٌ
َّللاِ أَ ٰ
ت ۚ بَل أَحيا ٌء َو ٰلكِن ال َتش ُعرونَ |1:111
َوال َتقولوا لِمَن يُق َت ُل فى س ِ

|

|

اور جو خدا کی راہ ميں مارے جائيں انہيں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہيں ہاں تمہيں خبرنہيں1:111| -

َ
س َو ه
قص مِنَ األَ ٰ
َولَ َنبل ُ َو هن ُكم بِ َشء ٍء مِنَ َ
صبِرينَ |1:111
ت ۗ َو َب ِّش ِر ال ٰ ّ
ف َو
الثم َٰر ِ
الخو ِ
الجوع َو َن ٍ
مو ِل َواألنفُ ِ
ِ

|

|

اور ضرور ہم تمہيں آزمائيں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور خوشخبری سنا
ان صبر والوں کو 1:111| -

|

الهذينَ إِذا أَ ٰ
جعونَ |1:111
صبَتھُم مُصيب ٌَة قالوا إِ ّنا ِ هّلِلِ َوإِ ّنا إِلَي ِه ٰر ِ

|

کہ جب ان پر کوئی مصيبت پڑے تو کہيں ہم َّللا کے مال ہيں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا1:111| -

ت مِن رَ ب ِِّھم َورَ حم ٌَة ۖ َوأ ُ ٰ
أُ ٰ
صلَ ٰو ٌ
ك ُه ُم المُھ َتدونَ |1:111
ولئِ َ
يھم َ
ولئِ َ
ك َعلَ ِ

|

يہ لوگ ہيں جن پر ان کے رب کی دروُ ديں ہيں اوررحمت اور يہی لوگ راہ پر ہيں1:111| ،

|

|

َّللا ۖ َفمَن حَ هج ال َبيتَ أَ ِو اع َتمَرَ َفال جُنا َح َعلَي ِه أَن ي ه
َّللا شا ِك ٌر عَلي ٌم
َرو َة مِن َشعائ ِِر ه ِ
۞ إِنه الصهفا َوالم َ
َطوه فَ ِب ِھما ۚ َومَن َت َطوه عَ َخيرً ا َفإِنه ه َ
|1:112

|

بيشک صفا اور مروہ َّللا کے نشانوں سے ہيں تو جو اس گھر کا حج يا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہيں کہ ان دونوں کے پھيرے
کرے اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو َّللا نيکی کا صلہ دينے خبردار ہے1:112| -

|

ٰ
ب ۙ أُ ٰ
ك يَل َع ُن ُھ ُم ه
ت َوالھ ٰ
إِنه الهذينَ يَك ُتمونَ ما أَ َ
َّللا ُ َويَل َع ُن ُھ ُم ال ٰل ّعِنونَ |1:112
اس فِى الك ِٰت ِ
نزلنا مِنَ ال َبي ِّٰن ِ
ولئِ َ
ُدى مِن بَع ِد ما َب هي ّن ُه لِل ّن ِ

|

بيشک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدايت کو چھپاتے ہيں بعد اس کے کہ لوگوں کے لئے ہم اسے کتاب ميں واضح
فرماچکے ہيں ان پر َّللا کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت 1:112| -

إ هال الهذينَ تابوا َوأَصلَحوا َو َب هينوا َفأ ُ ٰ
يھم ۚ َوأَ َنا ال هتوّ ابُ الره حي ُم |1:112
ولئِ َ
ك أَتوبُ َعلَ ِ
ِ

|

|

مگر وہ جو توبہ کريں اور سنواريں اور ظاہر کريں تو ميں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور ميں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے واال
مہربان1:112| ،

|

ٰ
إنه الهذينَ َك َفروا َوماتوا َوهُم ُكفّا ٌر أ ُ ٰ
اس أَجمَعينَ |1:111
يھم لَع َن ُة ه ِ
ولئِ َ
ك َعلَ ِ
َّللا َوالمَلئِ َك ِة َوال ّن ِ
ِ

|

بيشک وہ جنہوں نے کفر کيا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے َّللا اور فرشتوں اور آدميوں سب کی1:111| ،

ٰخلِدينَ فيھا ۖ ال ي َُخفهفُ عَن ُھ ُم ال َعذابُ َوال هُم يُن َظرونَ |1:111

|

ہميشہ رہيں گے اس ميں نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہيں مہلت دی جائے1:111| ،

ح ٌد ۖ ال إِ ٰل َه إِ ّال ه َُو ال هر ٰ
حمنُ الره حي ُم |1:111
َوإِ ٰل ُھ ُكم إِ ٰل ٌه ٰو ِ

|

|

|

اور تمہارا معبود ايک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہيں مگر وہی بڑی رحمت واال مہربان |1:111

|

نز َل ه
َحر ِبما يَن َف ُع ال ّناسَ َوما أَ َ
َّللا ُ مِنَ السهما ِء مِن ما ٍء َفأَحيا ِب ِه
رض َواخت ِٰل ِ
لق الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
ف اله ِ
إِنه فى َخ ِ
ھار َوالفُلكِ الهتى َتجرى فِى الب ِ
يل َوال هن ِ
األَرضَ بَع َد مَوتِھا َوب ه
رض ل ٰ
وم يَعقِلونَ |1:111
َءاي ٍ
ف الرِّ ٰي ِح َوالسهحا ِ
َث فيھا مِن ُك ِّل دا هب ٍة َو َتصري ِ
ب ال ُم َس هخ ِر بَينَ السهما ِء َواألَ ِ
ت لِ َق ٍ

|

بيشک آسمانوں اور زمين کی پيدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کہ دريا ميں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے اور وہ
جال ديا اور زمين ميں ہر قسم کے جانور پھيالئے اور ہواؤں کی گردش
جو َّللا نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمين کو اس سے ِ
اور وہ بادل کہ آسمان و زمين کے بيچ ميں حکم کا باندها ہے ان سب ميں عقلمندوں کے لئے ضرور نشانياں ہيں1:111| ،

|

حبّو َنھُم َكحُبِّ ه
دون ه
َّللاِ أَندا ًدا ُي ِ
ّلِل ۗ َولَو يَرَ ى الهذينَ َظلَموا إِذ يَرَ ونَ العَذابَ أَنه القُوه َة ِ هّلِلِ
َّللاِ ۖ َوالهذينَ ءامَنوا أَ َش ُّد ُح ًّبا ِ ه ِ
اس مَن َي هتخ ُِذ مِن ِ
َومِنَ ال ّن ِ
جَ ميعًا َوأَنه ه
ب |1:111
َّللاَ َشدي ُد العَذا ِ

|

اور کچھ لوگ َّللا کے سوا اور معبود بناليتے ہيں کہ انہيں َّللا کی طرح محبوب رکھتے ہيں اور ايمان والوں کو َّللا کے برابر کسی
کی محبت نہيں اور کيسے ہو اگر ديکھيں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا اس لئے کہ سارا زور خدا
کو ہے اور اس لئے کہ َّللا کا عذاب بہت سخت ہے1:111| ،

|

إِذ َتبَره أَ الهذينَ ا ُّت ِبعوا مِنَ الهذينَ ا هتبَعوا َورَ أَوُ ا العَذابَ َو َت َق هطعَت ِب ِھ ُم األَسبابُ |1:111

|

جب بيزار ہوں گے پيشوا اپنے پيروؤں سے اور ديکھيں گے عذاب اور کٹ جائيں گی ان کی سب ڈوريں |1:111

|

ُريھ ُم ه
َّللا ُ أَ ٰ
ار |1:111
عملَھُم حَ س َٰر ٍ
َوقا َل الهذينَ ا هتبَعوا لَو أَنه لَنا َكره ًة َف َن َتبَره أَ مِنھُم َكما َتبَره ءوا ِم ّنا ۗ َك ٰذلِ َ
ت َعلَ ِ
كي ِ
يھم ۖ َوما هُم ِب ٰخ ِرجينَ مِنَ ال ّن ِ
اور کہيں گے پيرو کاش ہميں لوٹ کر جانا ہوتا (دنيا ميں) تو ہم ان سے توڑ ديتے جيسے انہوں نے ہم سے توڑ دی ،يونہی َّللا
انہيں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتيں ہوکر اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہيں |1:111

|

ت ال هش ٰ
رض حَ ٰل ًال َط ِّيبًا َوال َت هت ِبعوا ُخ ُ
يط ِن ۚ إِ هن ُه لَ ُكم َع ُدوٌّ مُبينٌ |1:112
ط ٰو ِ
ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ ُكلوا ِممّا فِى األَ ِ

|

اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمين ميں حالل پاکيزہ ہے اور شيطان کے قدم پر قدم نہ رکھو ،بيشک وہ تمہارا کھال دشمن ہے،
|1:112

|

إِ هنما يَأ ُم ُر ُكم ِبالسّو ِء َوال َفحشا ِء َوأَن َتقولوا َعلَى ه
َّللاِ ما ال َتعلَمونَ |1:112

|
|

وہ تو تمہيں يہی حکم دے گا بدی اور بے حيائی کا اور يہ کہ َّللا پر وہ بات جوڑو جس کی تمہيں خبر نہيں1:112| ،

نز َل ه
َوإِذا قي َل لَ ُھ ُم ا هت ِبعوا ما أَ َ
َّللا ُ قالوا بَل َن هت ِب ُع ما أَل َفينا َعلَي ِه ءاباءَنا ۗ أَ َولَو كانَ ءاباؤُ هُم ال يَعقِلونَ َشيـًٔا َوال يَھ َتدونَ |1:112

|

|

اور جب ان سے کہا جائے َّللا کے اتارے پر چلو تو کہيں بلکہ ہم تو اس پر چليں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پايا کيا اگرچہ ان
کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدايت |1:112

|

َو َم َث ُل الهذينَ َك َفروا َك َم َث ِل الهذى يَنع ُ
ِق ِبما ال يَس َم ُع إِ ّال ُدعا ًء َونِدا ًء ۚ ُ
ص ٌّم بُك ٌم عُم ٌى َفھُم ال يَعقِلونَ |1:111

|

اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ايسے کو کہ خالی چيخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے بہرے ،گونگے ،اندهے
تو انہيں سمجھ نہيں |1:111

|

ّلِل إِن ُكن ُتم إِيّاہُ َتع ُبدونَ |1:111
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ُكلوا مِن َطي ِّٰب ِ
ت ما رَ َز ٰقن ُكم َواش ُكروا ِ ه ِ

|

اے ايمان والو! کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چيزيں اور َّللا کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو |1:111

|

ُ
ُ
اضط هر َغيرَ باغ َوال عا ٍد َفال إِث َم َعلَي ِه ۚ إِنه ه
َّللاَ غَفو ٌر رَ حي ٌم
َن
َير ه ِ
َّللا ۖ َفم ِ
ِنزير َوما أ ِه هل ِب ِه لِغ ِ
إِ هنما حَ ره َم َعلَي ُك ُم المَي َت َة َوال هد َم َولَح َم الخ ِ
ٍ
|1:111

|

اس نے يہی تم پر حرام کئے ہيں مردار اور خون اور سُور کا گوشت اور وہ جانور جو غير خدان کا نام لے کر ذبح کيا گيا تو جو
نا چار ہو نہ يوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ يوں کہ ضرورت سے آگے بڑهے تو اس پر گناہ نہيں ،بيشک َّللا بخشنے واال
مہربان ہے1:111| ،

|

ليال ۙ أ ُ ٰ
ك ما يَأ ُكلونَ فى بُطون ِِھم إ ِ هال ال ّنارَ َوال ُي َكلِّ ُم ُھ ُم ه
نز َل ه
ب َويَش َترونَ ِب ِه َث َم ًنا َق ً
إِنه الهذينَ يَك ُتمونَ ما أَ َ
يھم
َّللا ُ مِنَ الك ِٰت ِ
ولئِ َ
َّللا ُ يَو َم الق ِٰي َم ِة َوال ي َُز ّك ِ
َولَھُم َعذابٌ أَلي ٌم |1:111

|

وہ جو چھپاتے ہيں َّللا کی کتاب اور اسکے بدلے ذليل قيمت ليتےہيں وہ اپنے پيٹ ميں آگ ہی بھرتے ہيں اور َّللا قيامت کے دن ان
سے بات نہ کرے گا اور نہ انہيں ستھرا کرے ،اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے1:111| ،

أُ ٰ
َ
ك الهذينَ اش َترَ وُ ا الض ٰهللَ َة ِبالھ ٰ
ار |1:111
ول ِئ َ
ُدى َوالعَذابَ ِبالمَغفِرَ ِة ۚ َفما أصبَرَ هُم َعلَى ال ّن ِ

|

|

وہ لوگ ہيں جنہوں نے ہدايت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب ،تو کس درجہ انہيں آگ کی سہار (برداشت)
ہے |1:111

|

قاق بَعي ٍد |1:111
َّللا َن هز َل الك ِٰتبَ ِبالحَ ِّق ۗ َوإِنه الهذينَ اخ َتلَفوا فِى الك ِٰت ِ
ٰذلِ َ
ك ِبأَنه ه َ
ب لَفى شِ ٍ

|

يہ اس لئے کہ َّللا نے کتاب حق کے ساتھ اتاری ،اور بے شک جو لوگ کتاب ميں اختالف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے
جھگڑالو ہيں1:111| ،

|

َ
ب َوال هنبِءّ ۦنَ َوءا َتى الما َل
َوم الءاخ ِِر َوالم َٰلئِ َك ِة َوالك ِٰت ِ
َغر ِ
ب َو ٰلكِنه البِ هر مَن ءامَنَ بِ ه ِ
َشر ِق َوالم ِ
۞ لَيسَ البِره أن ُت َولّوا وُ جو َه ُكم قِ َب َل الم ِ
اّلِل َوالي ِ
ب َوأَقا َم الص ٰهلو َة َوءا َتى ه
الز ٰ
ربى َوالي َٰت ٰ
َلى ُح ِّب ِه َذ ِوى القُ ٰ
ع ٰ
كو َة وَ الموفونَ ِبعَھ ِدهِم إِذا ٰعھَدوا ۖ
هبيل َوالسّائِلينَ َوفِى الرِّ قا ِ
مى َوالم َٰسكينَ َوابنَ الس ِ
صدَقوا ۖ َوأ ُ ٰ
ضرّا ِء وَ حينَ البَأس ۗ أ ُ ٰ
ك ُه ُم ال ُم هتقونَ |1:111
ص ِبرينَ فِى البَأسا ِء َوال ه
َوال ٰ ّ
ولئِ َ
ك الهذينَ َ
ولئِ َ
ِ

|

کچھ اصل نيکی يہ نہيں کہ منہ مشرق يا مغرب کی طرف کرو ہاں اصلی نيکی يہ کہ ايمان الئے َّللا اور قيامت اور فرشتوں اور
کتاب اور پيغمبروں پر اور َّللا کی محبت ميں اپنا عزيز مال دے رشتہ داروں اور يتيموں اور مسکينوں اور راہ گير اور سائلوں کو
اور گردنيں چھوڑانے ميں اور نماز قائم رکھے اور ٰ
زکوة دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کريں اور صبر والے مصيبت
اور سختی ميں اور جہاد کے وقت يہی ہيں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور يہی پرہيزگار ہيں1:111| ،

|

نثى بِاأل ُ ٰ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ُكتِبَ َعلَي ُك ُم القِصاصُ فِى ال َقتلَى ۖ ال ُح ُّر بِال ُح ِّر َوالعَب ُد بِالعَب ِد َواأل ُ ٰ
ف
نثى ۚ َفمَن ُعفِىَ لَ ُه مِن أَخي ِه َشء ٌء َفا ِّتبا ٌع بِالمَعرو ِ
َن اع َت ٰ
َوأَدا ٌء إِلَي ِه بِإِ ٰ
ك َفلَ ُه َعذابٌ أَلي ٌم |1:112
دى بَع َد ٰذلِ َ
حس ٍن ۗ ٰذلِ َ
ك َتخفيفٌ مِن رَ ِّب ُكم َورَ حم ٌَة ۗ َفم ِ

|

اے ايمان والوں تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائيں ان کے خون کا بدلہ لو آزاد کے بدلے آزاد اور غالم کے بدلے غالم اور
عورت کے بدلے عورت تو جس کے لئے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی۔ تو بھالئی سے تقا ضا ہو اور اچھی
طرح ادا ،يہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ پر ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت تو اس کے بعد جو زيادتی کرے اس کے
لئے دردناک عذاب ہے |1:112

|

ب لَ َعله ُكم َت هتقونَ |1:112
َولَ ُكم فِى الق
ِصاص حَ ٰيوةٌ ٰيأُولِى األَ ٰلب ِ
ِ

|

اور خون کا بدلہ لينے ميں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو کہ تم کہيں بچو1:112| ،

|

ُكتِبَ َعلَي ُكم إِذا حَ ضَرَ أَحَ َد ُك ُم الم ُ
ف ۖ حَ ًقّا َعلَى ال ُم هتقينَ |1:122
َين َواألَقرَ بينَ ِبالمَعرو ِ
ك َخيرً ا َ
َوت إِن َترَ َ
الوصِ هي ُة ل ِٰلولِد ِ

|

تم پر فرض ہوا کہ جب تم ميں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصيت کرجائے اپنے ماں باپ اور قريب کے رشتہ
داروں کے لئے موافق دستور يہ واجب ہے پرہيزگاروں پر1:122| ،

|

َفمَن َب هدلَ ُه بَعدَما َس ِم َع ُه َفإِ هنما إِث ُم ُه َعلَى الهذينَ ُي َب ِّدلو َن ُه ۚ إِنه ه
َّللاَ سَمي ٌع عَلي ٌم |1:121

|

تو جو وصيت کو سن سنا کر بدل دے اس کا گناہ انہيں بدلنے والوں پر ہے بيشک َّللا سنتا جانتا ہے1:121| ،

|

َّللا غَفو ٌر رَ حي ٌم |1:121
َفمَن خافَ مِن
ٍ
موص جَ َن ًفا أَو إِثمًا َفأَصلَ َح بَي َنھُم َفال إِث َم َعلَي ِه ۚ إِنه ه َ

|

پھر جسے انديشہ ہوا کہ وصيت کرنے والے نے کچھ بے انصافی يا گناہ کيا تو اس نے ان ميں صلح کرادی اس پر کچھ گناہ نہيں
بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے |1:121

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ُكتِبَ َعلَي ُك ُم الصِّيا ُم َكما ُكتِبَ َعلَى الهذينَ مِن َقبلِ ُكم لَ َعله ُكم َت هتقونَ |1:121

|

اے ايمان والو! تم پر روزے فرض کيے گئے جيسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہيں تمہيں پرہيزگاری ملے ،ف)112
|1:121

|

أَيّامًا م ٰ
ت ۚ َفمَن كانَ مِن ُكم مَريضًا أَو ع ٰ
ِسكين ۖ َفمَن َت َطوه عَ َخيرً ا َفھ َُو َخي ٌر
َلى َس َف ٍر َف ِع هدةٌ مِن أَي ٍّام أ ُ َخرَ ۚ َو َعلَى الهذينَ يُطيقو َن ُه فِدي ٌَة َطعا ُم م
َعدود ٍ
ٍ
لَ ُه ۚ َوأَن َتصوموا َخي ٌر لَ ُكم ۖ إِن ُكن ُتم َتعلَمونَ |1:121

|

گنتی کے دن ہيں تو تم ميں جو کوئی بيمار يا سفر ميں ہو تو اتنے روزے اور دنوں ميں اور جنہيں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ ديں
ايک مسکين کا کھانا پھر جو اپنی طرف سے نيکی زيادہ کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لئے زيادہ بھال
ہے اگر تم جانو |1:121

|

ُ
رقان ۚ َفمَن َش ِھ َد مِن ُك ُم ال هشھرَ َفل َيصُم ُه ۖ َومَن كانَ مَريضًا أَو َع ٰ
ت مِنَ الھ ٰ
لى
اس َو َبي ِّٰن ٍ
ُدى َوالفُ ِ
نز َل في ِه القُرءانُ ُه ًدى لِل ّن ِ
َشھ ُر رَ مَضانَ الهذى أ ِ
َّللا ُ ِب ُك ُم ال ُيسرَ َوال يُري ُد ِب ُك ُم ال ُعسرَ َولِ ُتك ِملُوا ال ِع هد َة َولِ ُت َك ِّبرُوا ه
َس َف ٍر َف ِع هدةٌ مِن أَيّام أ ُ َخرَ ۗ يُري ُد ه
َّللاَ ع ٰ
َلى ما ه َٰدى ُكم َولَ َعله ُكم َتش ُكرونَ |1:121
ٍ

|

رمضان کا مہينہ جس ميں قرآن اترا لوگوں کے لئے ہدايت اور رہنمائی اور فيصلہ کی روشن باتيں تو تم ميں جو کوئی يہ مہينہ
پائے ،ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بيمار يا سفر ميں ہو تو اتنے روزے اور دنوں ميں َّللا تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم
پر دشواری نہيں چاہتا اور اس لئے کہ تم گنتی پوری کرو اور َّللا کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہيں ہدايت کی اور کہيں تم حق
گزار ہو1:121| ،

|

ُ
َعان ۖ َفليَس َتجيبوا لى َوليُؤمِنوا بى لَ َعلهھُم يَر ُ
شدونَ |1:121
َوإِذا سَأَلَ َ
ّاع إِذا د ِ
ك عِبادى َع ّنى َفإِ ّنى َقريبٌ ۖ أجيبُ دَعوَ َة الد ِ

|

اور اے محبوب جب تم سے ميرے بندے مجھے پوچھيں تو ميں نزديک ہوں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے
پکارے تو انہيں چاہئے ميرا حکم مانيں اور مجھ پر ايمان الئيں کہ کہيں راہ پائيں1:121| ،

|

لى نِسائِ ُكم ۚ هُنه لِباسٌ لَ ُكم َوأَن ُتم لِباسٌ لَھُنه ۗ َعلِ َم ه
ِّيام الره َف ُ
ث إِ ٰ
َّللا ُ أَ هن ُكم ُكن ُتم َتختانونَ أَنفُ َس ُكم َفتابَ َعلَي ُكم َوعَفا عَن ُكم ۖ َف ٰ
أُ ِ
الـٔنَ
ح هل لَ ُكم لَيلَ َة الص ِ
الخ ُ
ٰبشِ روهُنه َواب َتغوا ما َك َتبَ ه
يط األَب َيضُ مِنَ َ
َّللا ُ لَ ُكم ۚ وَ ُكلوا َواشرَ بوا حَ ّت ٰى َي َت َبيهنَ لَ ُك ُم َ
يل ۚ َوال
الخيطِ األَ َ
جر ۖ ُث هم أَتِمُّوا الصِّيا َم إِلَى اله ِ
سو ِد مِنَ ال َف ِ
ك ُي َبيِّنُ ه
ك حُدو ُد ه
َّللا ُ ٰ
اس لَ َعلهھُم َي هتقونَ |1:121
َّللاِ َفال َتقرَ بوها ۗ َك ٰذلِ َ
ج ِد ۗ تِل َ
ُت ٰبشِ روهُنه َوأَن ُتم ٰعكِفونَ فِى الم َٰس ِ
ءايتِ ِه لِل ّن ِ

|

روزہ کی راتوں ميں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لئے حالل ہوا وہ تمہاری لباس ہيں اور تم ان کے لباسَّ ،للا نے جانا کہ تم
اپنی جانوں کو خيانت ميں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہيں معاف فرمايا تو اب ان سے صحبت کرو اور
طلب کرو جو َّللا نے تمہارے نصيب ميں لکھا ہو اور کھاؤ اور پيئو يہاں تک کہ تمہارے لئے ظاہر ہوجائے سفيدی کا ڈورا سياہی
کے ڈورے سے (پوپھٹ کر) پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں ميں اعتکاف سے
ہو يہ َّللا کی حديں ہيں ان کے پاس نہ جاؤ َّللا يوں ہی بيان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آيتيں کہ کہيں انہيں پرہيزگاری ملے،
|1:121

|

البطِ ِل َو ُتدلوا بِھا إِلَى ال ُح ّك ِام لِ َتأ ُكلوا َفري ًقا مِن أَ ٰ
مولَ ُكم َبي َن ُكم بِ ٰ
َوال َتأ ُكلوا أَ ٰ
اس بِاإلِ ِثم َوأَن ُتم َتعلَمونَ |1:122
مو ِل ال ّن ِ

|

اور آپس ميں ايک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لئے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز
طور پر کھاؤ جان بوجھ کر1:122| ،

|

ٰ
ُ
َ
َن ا هت ٰ
َن األَ ِهله ِة ۖ قُل هِىَ م َٰو ُ
قى ۗ َوأ ُتوا البُيوتَ مِن
۞ يَسـَٔلو َن َ
ھورها َولكِنه البِره م ِ
قيت لِل ّن ِ
كع ِ
اس َوالحَ ِّج ۗ َولَيسَ البِرُّ بِأن َتأ ُتوا البُيوتَ مِن ظ ِ
َّللا لَ َعله ُكم ُتفلِحونَ |1:122
أَ ٰبوبِھا ۚ َوا هتقُوا ه َ

|

تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہيں تم فرمادو وہ وقت کی عالمتيں ہيں لوگوں اور حج کے لئے اور يہ کچھ بھالئی نہيں کہ گھروں
ميں پچھيت (پچھلی ديوار) توڑ کر آ ؤ ہاں بھالئی تو پرہيزگاری ہے ،اور گھروں ميں دروازوں سے آ ؤ اور َّللا سے ڈرتے رہو
اس اميد پر کہ فالح پاؤ |1:122

|

َبيل ه
َّللا ال ُيحِبُّ المُع َتدينَ |1:122
َو ٰقتِلوا فى س ِ
َّللاِ الهذينَ ي ُٰقتِلو َن ُكم وَ ال َتع َتدوا ۚ إِنه ه َ

|

اور َّللا کی راہ ميں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہيں اور حد سے نہ بڑهو َّللا پسند نہيں رکھتا حد سے بڑهنے والوں کو،
|1:122

|

َ
خرجوهُم مِن حَ ُ
َواق ُتلوهُم حَ ُ
رام حَ ّت ٰى ي ُٰقتِلو ُكم في ِه ۖ َفإِن
يث أَخرَ جو ُكم ۚ َوالفِت َن ُة أَ َش ُّد مِنَ ال َق ِ
تل ۚ َوال ُت ٰقتِلوهُم عِن َد المَس ِ
يث َثقِف ُتموهُم َوأ ِ
ج ِد الحَ ِ
ك جَ زا ُء ٰ
الكفِرينَ |1:121
ٰق َتلو ُكم َفاق ُتلوهُم ۗ َك ٰذلِ َ

|

اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہيں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہيں نکا ال تھا اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے
اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑيں اور اگر تم سے لڑيں تو انہيں قتل کرو کافروں کی يہی
سزا ہے1:121| ،

|

َّللا غَفو ٌر رَ حي ٌم |1:121
َفإِ ِن ان َتھَوا َفإِنه ه َ

|

پھر اگر وہ باز رہيں تو بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے1:121| ،

|

ّلِل ۖ َفإِ ِن ان َتھَوا َفال ع ُٰدونَ إِ ّال َعلَى ٰ ّ
الظلِمينَ |1:121
َو ٰقتِلوهُم حَ ّت ٰى ال َتكونَ فِت َن ٌة َويَكونَ الدّينُ ِ ه ِ

|

اور ان سے لڑو يہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ايک َّللا کی پوجا ہو پھر اگر وہ باز آئيں تو زيادتی نہيں مگر ظالموں پر،
|1:121

|

َّللاَ َواعلَموا أَنه ه
دى َعلَي ُكم ۚ َوا هتقُوا ه
ِثل مَا اع َت ٰ
َن اع َت ٰ
رام َوال ُحر ُٰم ُ
َّللاَ مَعَ
دى َعلَي ُكم َفاع َتدوا َعلَي ِه بِم ِ
ت قِصاصٌ ۚ َفم ِ
ال هشھ ُر الحَ را ُم بِال هش ِ
ھر الحَ ِ
ال ُم هتقينَ |1:121

|

ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے جو تم پر زيادتی کرے اس پر زيادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی اور
َّللا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ َّللا ڈر والوں کے ساتھ ہے1:121| ،

|

َّللا َوال ُتلقوا ِبأَيدي ُكم إِلَى ال هتھل ُ َك ِة ۛ َوأَحسِ نوا ۛ إِنه ه
َّللاَ ُيحِبُّ المُحسِ نينَ |1:121
َوأَنفِقوا فى سَبي ِل ه ِ

|

اور َّللا کی راہ ميں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ،ہالکت ميں نہ پڑو اور بھالئی والے ہو جاؤ بيشک بھالئی والے َّللا کے محبوب
ہيں1:121| ،

|

ى ۖ َوال َتحلِقوا رُءو َس ُكم حَ ّت ٰى يَبل ُغَ الھَد ُ
حله ُه ۚ َفمَن كانَ مِن ُكم مَريضًا أَو بِ ِه
ى َم ِ
َوأَتِمُّوا الحَ هج َوال ُعمرَ َة ِ هّلِلِ ۚ َفإِن أُحصِ ر ُتم َفمَا اس َتيسَرَ مِنَ الھَد ِ
ًَ
جد َفصِ يا ُم َث ٰل َث ِة أَي ٍّام
يام أَو َ
ى ۚ َفمَن لَم َي ِ
ص َد َق ٍة أَو ُنسُكٍ ۚ َفإِذا أَمِن ُتم َفمَن َت َم هتعَ ِبال ُعمرَ ِة إِلَى الحَ ِّج َفمَا اس َتيسَرَ مِنَ الھَد ِ
أذى مِن رَ أسِ ِه َففِدي ٌَة مِن صِ ٍ
َّللا َواعلَموا أَنه ه
ب
َّللاَ َشدي ُد العِقا ِ
ك َع َشرَ ةٌ كا ِملَ ٌة ۗ ٰذلِ َ
فِى الحَ ِّج وَ سَب َع ٍة إِذا رَ جَ ع ُتم ۗ تِل َ
ك لِمَن لَم َي ُكن أَهل ُ ُه حاضِ ِرى المَس ِ
رام ۚ َوا هتقُوا ه َ
ج ِد الحَ ِ
|1:121

|

اور حج اور عمرہ َّللا کے لئے پورا کرو پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھيجو جو ميسر آئے اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک
قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے پھر جو تم ميں بيمار ہو يا اس کے سر ميں کچھ تکليف ہے تو بدلے دے روزے يا خيرات يا
قربانی ،پھر جب تم اطمينان سے ہو تو جو حج سے عمرہ مالنے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے جيسی ميسر آئے پھر جسے
مقدور نہ ہو تو تين روزے حج کے دنوں ميں رکھے اور سات جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ يہ پورے دس ہوئے يہ حکم اس کے
لئے ہے جو مکہ کا رہنے واال نہ ہو اور َّللا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ َّللا کا عذاب سخت ہے1:121| ،

|

ير يَعلَم ُه ه
فيھنه الحَ هج َفال رَ َف َ
َعلوم ٌ
الحَ ُّج أَش ُھ ٌر م ٰ
َّللا ُ ۗ َو َت َزوه دوا َفإِنه َخيرَ
ث َوال فُسوقَ َوال ِ
ت ۚ َفمَن َفرَ ضَ ِ
جدا َل فِى الحَ ِّج ۗ َوما َتفعَلوا مِن َخ ٍ
ال ّزا ِد ال هت ٰ
ب |1:121
قون ٰيأُولِى األَ ٰلب ِ
قوى ۚ َوا هت ِ

|

حج کے کئی مہينہ ہيں جانے ہوئے تو جو ان ميں حج کی نيت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو نہ کوئی گناہ،
نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک اور تم جو بھالئی کرو َّللا اسے جانتا ہے اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ
پرہيزگاری ہے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو ،ف1:121| )112

|

ه
ح أَن َتب َتغوا َف ً
لَيسَ َعلَي ُكم جُنا ٌ
رام ۖ َواذ ُكروہُ َكما ه َٰدى ُكم َوإِن ُكن ُتم مِن َقبلِ ِه
ضال مِن رَ ِّب ُكم ۚ َفإِذا أَ َفض ُتم مِن عَرَ ٰف ٍ
ت َفاذ ُكرُوا َّللاَ عِن َد المَشع َِر الحَ ِ
لَمِنَ الضّالّينَ |1:122

|

تم پر کچھ گناہ نہيں کہ اپنے رب کا فضل تالش کرو ،تو جب عرفات سے پلٹو تو َّللا کی ياد کرو مشعر حرام کے پاس اور اس کا
ذکر کرو جيسے اس نے تمہيں ہدايت فرمائی اور بيشک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے ،ف1:122| )121

يث أَفاضَ ال ّناسُ َواس َتغفِرُوا ه
ُث هم أَفيضوا مِن حَ ُ
َّللا غَفو ٌر رَ حي ٌم |1:122
َّللاَ ۚ إِنه ه َ

|

|

پھر بات يہ ہے کہ اے قريشيو! تم بھی وہيں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہيں اور َّللا سے معافی مانگو ،بيشک َّللا بخشنے واال
مہربان ہے1:122| ،

|

اس مَن يَقو ُل رَ بهنا ءاتِنا فِى الدُّنيا َوما لَ ُه فِى الءاخِرَ ِة مِن َخ ٰل ٍق
َفإِذا َقضَي ُتم م َٰنسِ َك ُكم َفاذ ُكرُوا ه َ
ِكر ُكم ءابا َء ُكم أَو أَ َش هد ذِكرً ا ۗ َفمِنَ ال ّن ِ
َّللا َكذ ِ
|1:122

|

پھر جب اپنے حج کے کام پورے کرچکو تو َّللا کا ذکر کرو جيسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے زيادہ اور کوئی
آدمی يوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہميں دنيا ميں دے اور آخرت ميں اس کا کچھ حصہ نہيں1:122| ،

ار |1:121
َومِنھُم مَن يَقو ُل رَ بهنا ءاتِنا فِى الدُّنيا حَ َس َن ًة َوفِى الءاخِرَ ِة حَ َس َن ًة َوقِنا عَذابَ ال ّن ِ

|

|

اور کوئی يوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے! ہميں دنيا ميں بھالئی دے اور ہميں آخرت ميں بھالئی دے اور ہميں عذاب دوزخ سے
بچا |1:121

|

أُ ٰ
ك لَھُم َنصيبٌ ِممّا َكسَبوا ۚ َو ه
ب |1:121
َّللا ُ سَري ُع الحِسا ِ
ولئِ َ

|

ايسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ (خوش نصيبی) ہے اور َّللا جلد حساب کرنے واال ہے |1:121

|

قى ۗ َوا هتقُوا ه
َّللا فى أَي ٍّام م ٰ
َن ا هت ٰ
َّللاَ َواعلَموا أَ هن ُكم إِلَي ِه
َعدود ٍ
۞ وَ اذ ُكرُوا ه َ
َين َفال إِث َم َعلَي ِه َومَن َتأ َ هخرَ َفال إِث َم َعلَي ِه ۚ لِم ِ
ت ۚ َفمَن َت َعجه َل فى يَوم ِ
ُتح َشرونَ |1:121

|

اور َّللا کی ياد کرو گنے ہوئے دنوں ميں تو جلدی کرکے دو دن ميں چال جائے اس پر کچھ گنا نہيں اور جو رہ جائے تو اس پر
گناہ نہيں پرہيزگار کے لئے اور َّللا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہيں اسی کی طرف اٹھنا ہے1:121| ،

َ
ُشھ ُد ه
َّللاَ ع ٰ
ِصام |1:121
ج ُب َ
اس مَن يُع ِ
ك َقول ُ ُه فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا َوي ِ
َومِنَ ال ّن ِ
َلى ما فى َق ِلب ِه َوه َُو ألَ ُّد الخ ِ

|

|

اور بعض آدمی وہ ہيں کہ دنيا کی زندگی ميں اس کی بات تجھے بھلی لگے اور اپنے دل کی بات پر َّللا کو گواہ الئے اور وہ سب
سے بڑا جھگڑالو ہے1:121| ،

|

رث َوال هنس َل ۗ َو ه
ك الحَ َ
َوإِذا َت َولّ ٰى س ٰ
َّللا ُ ال ُيحِبُّ ال َفسا َد |1:121
رض لِيُفسِ َد فيھا َويُھلِ َ
َعى فِى األَ ِ

|
|

اور جب پيٹھ پھيرے تو زمين ميں فساد ڈالتا پھرے اور کھيتی اور جانيں تباہ کرے اور َّللا فسادسے راضی نہيں |1:121

َّللا أَ َخ َذت ُه ال ِع هزةُ بِاإلِ ِثم ۚ َفحَ س ُب ُه جَ َھ هن ُم ۚ وَ لَ ِبئسَ المِھا ُد |1:121
َوإِذا قي َل لَ ُه ا هت ِق ه َ

|

اور جب اس سے کہا جائے کہ َّللا سے ڈرو تو اسے اور ضد چڑهے گنا ہ کی ايسے کو دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا
بچھونا ہے1:121| ،

|

َّللاِ ۗ وَ ه
ت ه
َّللا ُ رَ ءوفٌ ِبالعِبا ِد |1:121
اس مَن يَشرى َنف َس ُه ابتِغا َء مَرضا ِ
َومِنَ ال ّن ِ

|

اور کوئی آدمی اپنی جان بيچتا ہے َّللا کی مرضی چاہنے ميں اور َّللا بندوں پر مہربان ہے1:121| ،

ت ال هش ٰ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءا َم ُنوا اد ُخلوا فِى السِّلم كا هف ًة َوال َت هت ِبعوا ُخ ُ
يط ِن ۚ إِ هن ُه لَ ُكم َع ُدوٌّ مُبينٌ |1:122
ط ٰو ِ
ِ

|

|

اے ايمان والو! اسالم ميں پورے داخل ہو اور شيطان کے قدموں پر نہ چلے بيشک وہ تمہارا کھال دشمن ہے1:122| ،

َفإِن َزلَل ُتم مِن بَع ِد ما جاءَت ُك ُم ال َبي ِّٰن ُ
َّللا عَزي ٌز حَ كي ٌم |1:122
ت َفاعلَموا أَنه ه َ

|

|

اور اگر اس کے بعد بھی بچلو کہ تمہارے پاس روشن حکم آچکے تو جان لو کہ َّللا زبردست حکمت واال ہے1:122| ،

ُ
َ
ُ
ه
َّللا ُترجَ ُع األُمو ُر |1:112
َمام َوالم َٰلئِ َك ُة َوقُضِ ىَ األَم ُر ۚ َوإِلَى ه ِ
هَل يَنظرونَ إِ ّال أن يَأتِ َي ُھ ُم َّللا ُ فى ظلَ ٍل مِنَ الغ ِ

|

|

کاہے کے انتظار ميں ہيں مگر يہی کہ َّللا کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں ميں اور فرشتے اتريں اور کام ہوچکے اور سب
کاموں کی رجوع َّللا کی طرف ہے1:112| ،

|

َسل بَنى إ ِ ٰ
ب |1:111
َّللا َشدي ُد العِقا ِ
سرءي َل َكم ءا َت ٰينھُم مِن ءا َي ٍة َب ِّي َن ٍة ۗ َومَن ُي َب ِّدل نِع َم َة ه ِ
َّللا مِن بَع ِد ما جاءَت ُه َفإِنه ه َ

|

بنی اسرائيل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانياں انہيں ديں اور جو َّللا کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بيشک َّللا کا عذاب
سخت ہے1:111| ،

|

َسخرونَ مِنَ الهذينَ ءامَنوا ۘ َوالهذينَ ا هت َقوا َفو َقھُم يَو َم الق ِٰي َم ِة ۗ َو ه
ُز ِّينَ لِلهذينَ َك َفرُوا الحَ ٰيوةُ الدُّنيا َوي َ
ب |1:111
َير حِسا ٍ
َّللا ُ يَر ُز ُق مَن يَشا ُء بِغ ِ

|

کافروں کی نگاہ ميں دنيا کی زندگی آراستہ کی گئی اور مسلمانوں سے ہنستے ہيں اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قيامت کے
دن اور خدا جسے چاہے بے گنتی دے1:111| ،

|

َث ه
ح َد ًة َف َبع َ
َّللا ُ ال هنبِءّ ۦنَ ُم َب ِّشرينَ َومُنذِرينَ َوأَ َ
اس فيمَا اخ َتلَفوا في ِه ۚ َومَا اخ َتلَفَ في ِه إِ هال
كانَ ال ّناسُ أُم ًهة ٰو ِ
نز َل َم َع ُھ ُم الك ِٰتبَ بِالحَ ِّق لِيَح ُك َم بَينَ ال ّن ِ
َّللا ُ الهذينَ ءامَنوا لِمَا اخ َتلَفوا في ِه مِنَ الحَ ِّق ِبإِذنِ ِه ۗ وَ ه
ت بَغيًا َبي َنھُم ۖ َف َھدَى ه
َّللا ُ يَھدى مَن يَشا ُء إِ ٰ
الهذينَ أوتوہُ مِن بَع ِد ما جاءَت ُھ ُم ال َبي ِّٰن ُ
لى صِ ٰرطٍ
قيم |1:111
مُس َت ٍ

|

لوگ ايک دين پر تھے پھر َّللا نے انبياء بھيجے خوشخبری ديتے اور ڈر سناتے اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں
ميں ان کے اختالفوں کا فيصلہ کردے اور کتاب ميں اختالف اُنہيں نے ڈاال جن کو دی گئی تھی بعداس کے کہ ان کے پاس روشن
حکم آچکے آپس ميں سرکشی سے تو َّللا نے ايمان والوں کو وہ حق بات سوجھا دی جس ميں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے،
اور َّللا جسے چاہے سيدهی راہ دکھائے1:111| ،

|

لزلوا حَ ّت ٰى يَقو َل الره سو ُل َوالهذينَ ءامَنوا َم َع ُه
أَم حَ سِ ب ُتم أَن َتد ُخلُوا الجَ هن َة َولَمّا يَأتِ ُكم َم َث ُل الهذينَ َخلَوا مِن َقبلِ ُكم ۖ َمسهت ُھ ُم البَأسا ُء َوال ه
ضرّا ُء َو ُز ِ
َّللاِ ۗ أَال إِنه َنصرَ ه
َتى َنص ُر ه
م ٰ
َّللاِ َقريبٌ |1:111

|

کيا اس گمان ميں ہو کہ جنت ميں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد (حالت) نہ آئی پہنچی انہيں سختی اور شدت
اور ہال ہال ڈالے گئے يہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ ايمان والے کب آئے گی َّللا کی مدد سن لو بيشک َّللا کی مدد
قريب ہے1:111| ،

|

ير َفإِنه ه
َين َواألَقرَ بينَ َوالي َٰت ٰ
َّللاَ بِ ِه عَلي ٌم
يَسـَٔلو َن َ
ابن السهبي ِل ۗ َوما َتفعَلوا مِن َخ ٍ
كين َو ِ
مى َوالم َٰس ِ
ير َفل ِٰلولِد ِ
ك ماذا يُنفِقونَ ۖ قُل ما أَن َفق ُتم مِن َخ ٍ
|1:111

|

تم سے پوچھتے ہيں کيا خرچ کريں ،تم فرماؤ جو کچھ مال نيکی ميں خرچ کرو تو و ہ ماں باپ اور قريب کے رشتہ داروں اور
يتيموں اور محتاجوں اور راہ گير کے لئے ہے اور جو بھالئی کرو بيشک َّللا اسے جانتا ہے |1:111

|

حبّوا َشيـًا َو ُهوَ َش ٌّر لَ ُكم ۗ َو ه
َسى أَن َتكرَ هوا َشيـًٔا َوه َُو َخي ٌر لَ ُكم ۖ َوع ٰ
ُكتِبَ َعلَي ُك ُم القِتا ُل َوه َُو ُكرہٌ لَ ُكم ۖ َوع ٰ
َسى أَن ُت ِ
َّللا ُ يَعلَ ُم َوأَن ُتم ال َتعلَمونَ
ٔ
|1:111

|

تم پر فرض ہوا خدا کی راہ ميں لڑنا اور وہ تمہيں ناگوار ہے اور قريب ہے کہ کوئی بات تمہيں بری لگے اور وہ تمہارے حق ميں
بہتر ہو اور قريب ہے کہ کوئی بات تمہيں پسند آئے اور وہ تمہارے حق ميں بری ہو اور َّللا جانتا ہے اور تم نہيں جانتے
|1:111

|

ج ِد الحَ رام َوإِخرا ُج أَهلِ ِه مِن ُه أَك َب ُر عِن َد ه
َّللاِ ۚ
َبيل ه ِ
رام قِتا ٍل في ِه ۖ قُل قِتا ٌل في ِه َكبي ٌر ۖ وَ َ
يَسـَٔلو َن َ
ص ٌّد عَن س ِ
َّللا َو ُكف ٌر ِب ِه َوالمَس ِ
كع ِ
َن ال هش ِ
ِ
ھر الحَ ِ
ٰ
ُ
ٰ
َ
ٰ
ك حَ بِ َطت
َوالفِت َن ُة أك َب ُر مِنَ ال َقت ِل ۗ َوال يَزالونَ يُقتِلو َن ُكم حَ ّت ٰى َي ُردّو ُكم عَن دينِ ُكم إِ ِن اس َتطعوا ۚ َومَن يَر َتدِد مِن ُكم عَن دينِ ِه َف َيمُت َوه َُو كافِ ٌر َفأولئِ َ
عملُھُم فِى الدُّنيا َوالءاخِرَ ِة ۖ َوأ ُ ٰ
ك أَ ٰ
أَ ٰ
ار ۖ هُم فيھا ٰخلِدونَ |1:111
ولئِ َ
صحبُ ال ّن ِ

|

تم سے پوچھتے ہيں ماہ حرام ميں لڑنے کا حکم تم فرماؤ اس ميں لڑنا بڑا گناہ ہے اور َّللا کی راہ سے روکنا اور اس پر ايمان نہ
النا اور مسجد حرام سے روکنا ،اور اس کے بسنے والوں کو نکال دينا َّللا کے نزديک يہ گناہ اس سے بھی بڑے ہيں اور ان کا
فساد قتل سے سخت تر ہے اور ہميشہ تم سے لڑتے رہيں گے يہاں تک کہ تمہيں تمہارے دين سے پھيرديں اگر بن پڑے اور تم ميں
جو کوئی اپنے دين سے پھرے پھر کافر ہوکر مرے تو ان لوگوں کا کيا اکارت گيا دنيا ميں اور آخرت ميں اور وہ دوزخ والے ہيں
انہيں اس ميں ہميشہ رہنا1:111| ،

|

َّللا أ ُ ٰ
َّللاِ ۚ َو ه
ك يَرجونَ رَ ح َمتَ ه
َّللا ُ غَفو ٌر رَ حي ٌم |1:112
ولئِ َ
إِنه الهذينَ ءامَنوا َوالهذينَ هاجَ روا وَ ٰجھَدوا فى سَبي ِل ه ِ

|

وہ جو ايمان الئے اور وہ جنہوں نے َّللا کے لئے اپنے گھر بار چھوڑے اور َّللا کی راہ ميں لڑے وہ رحمت ٰالہی کے اميداور ہيں،
اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے |1:112

|

ك ُي َبيِّنُ ه
َن َ
َفو ۗ َك ٰذلِ َ
ك ماذا يُنفِقونَ قُ ِل الع َ
اس َوإِث ُمھُما أَك َب ُر مِن َنفع ِِھما ۗ َويَسـَٔلو َن َ
۞ يَسـَٔلو َن َ
َّللا ُ
مر َوالمَيسِ ِر ۖ قُل ِ
فيھما إِث ٌم َكبي ٌر َوم َٰنفِ ُع لِل ّن ِ
كع ِ
الخ ِ
ٰ
ت لَ َعله ُكم َت َت َف هكرونَ |1:112
لَ ُك ُم
الءاي ِ

|

تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہيں ،تم فرمادو کہ ان دونوں ميں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنيوی نفع بھی اور ان
کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے تم سے پوچھتے ہيں کيا خرچ کريں تم فرماؤ جو فاضل بچے اسی طرح َّللا تم سے آيتيں بيان فرماتا
ہے کہ کہيں تم دنيا1:1| ،
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َّللا ُ يَعلَ ُم المُفسِ َد مِنَ المُصلِح ۚ َولَو شا َء ه
خو ُن ُكم ۚ َو ه
مى ۖ قُل إِصال ٌح لَ ُھم َخي ٌر ۖ َوإِن ُتخالِطوهُم َفإ ِ ٰ
َن الي َٰت ٰ
فِى الدُّنيا َوالءاخِرَ ِة ۗ َويَسـَٔلو َن َ
َّللا ُ
كع ِ
ِ
َّللا عَزي ٌز حَ كي ٌم |1:112
َألَع َن َت ُكم ۚ إِنه ه َ

|

اور ا ٓ خرت کے کام سوچ کر کرو اور تم سے يتيموں کا مسئلہ پوچھتے ہيں تم فرماؤ ان کا بھال کرنا بہتر ہے اور اگر اپنا ان کا
خرچ ماللو تو وہ تمہارے بھائی ہيں اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے ،اور َّللا چاہتا ہے تو تمہيں
مشقت ميں ڈالتا ،بيشک َّللا زبردست حکمت واال ہے1:112| ،

|

َ
َ
ُشركينَ حَ ّت ٰى يُؤمِنوا ۚ َولَعَب ٌد مُؤ ِمنٌ َخي ٌر مِن
ُشر ٰك ِ
ُشر َك ٍة َولَو أعجَ بَت ُكم ۗ َوال ُتن ِكحُوا الم ِ
ت حَ ّت ٰى يُؤمِنه ۚ وَ َألم ٌَة مُؤ ِم َن ٌة َخي ٌر مِن م ِ
َوال َتن ِكحُوا الم ِ
مُشركٍ َولَو أَعجَ َب ُكم ۗ أ ُ ٰ
ار ۖ َو ه
َّللا ُ يَدعوا إِلَى الجَ هن ِة َوالمَغفِرَ ِة ِبإِذنِ ِه ۖ َو ُي َبيِّنُ ٰ
اس لَ َعلهھُم َي َت َذ هكرونَ |1:111
ولئِ َ
ءايتِ ِه لِل ّن ِ
ك يَدعونَ إِلَى ال ّن ِ
ِ

|

اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہوجائيں اور بيشک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے اگرچہ وہ
تمہيں بھاتی ہو اور مشرکوں کے نکاح ميں نہ دو جب تک وہ ايمان نہ الئيں اور بيشک مسلمان غالم مشرک سے اچھا ہے اگرچہ
وہ تمہيں بھاتا ہو ،وہ دوزخ کی طرف بالتے ہيں اور َّللا جنت اور بخشش کی طرف بالتا ہے اپنے حکم سے اور اپنی آيتيں لوگوں
کے لئے بيان کرتا ہے کہ کہيں وہ نصيحت مانيں1:111| ،

|

يث أَمَرَ ُك ُم ه
َحيض ۖ َوال َتقرَ بوهُنه حَ ّت ٰى يَط ُھرنَ ۖ َفإِذا َت َطھهرنَ َفأتوهُنه مِن حَ ُ
َّللا ُ ۚ
َويَسـَٔلو َن َ
َحيض ۖ قُل ُهوَ أَ ًذى َفاع َت ِزلُوا ال ِّنسا َء فِى الم ِ
َن الم ِ
كع ِ
َّللا ُيحِبُّ ال هت ٰوّ بينَ َو ُيحِبُّ ال ُم َت َط ِّھرينَ |1:111
إِنه ه َ

|

اور تم سے پوچھتے ہيں حيض کا حکم تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حيض کے دنوں اور ان سے نزديکی نہ
کرو جب تک پاک نہ ہوليں پھر جب پاک ہوجائيں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہيں َّللا نے حکم ديا ،بيشک َّللا پسند کرتا ہے
بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے سھتروں کو1:111| ،

|

نِساؤُ ُكم حَ ٌ
َّللا َواعلَموا أَ هن ُكم م ُٰلقوہُ ۗ َو َب ِّش ِر المُؤمِنينَ |1:111
رث لَ ُكم َفأتوا حَ ر َث ُكم أَ ّن ٰى شِ ئ ُتم ۖ وَ َق ِّدموا ِألَنفُسِ ُكم ۚ َوا هتقُوا ه َ

|

تمہاری عورتيں تمہارے لئے کھيتياں ہيں ،تو آؤ اپنی کھيتيوں ميں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو اور َّللا سے
ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہيں اس سے ملنا ہے اور اے محبوب بشارت دو ايمان والوں کو1:111| ،

َ
اس ۗ وَ ه
َوال َتج َعلُوا ه
َّللا ُ سَمي ٌع عَلي ٌم |1:111
َّللاَ عُرض ًَة ِأل ٰيم ِن ُكم أَن َت َب ّروا َو َت هتقوا َو ُتصلِحوا بَينَ ال ّن ِ

|

|

اور َّللا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنالو کہ احسان اور پرہيزگاری او ر لوگوں ميں صلح کرنے کی قسم کرلو ،اور َّللا سنتا جانتا
ہے1:111| ،

|

غو فى أَ ٰيمنِ ُكم َو ٰلكِن يُؤاخ ُِذ ُكم ِبما َك َسبَت قُلو ُب ُكم ۗ َو ه
ال يُؤاخ ُِذ ُك ُم ه
َّللا ُ غَفو ٌر حَ لي ٌم |1:111
َّللا ُ ِبالله ِ

|

اور تمہيں نہيں پکڑ تا ان قسموں ميں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے
کئے اور َّللا بخشنے واال حلم واال ہے1:111| ،

|

لِلهذينَ ُيؤلونَ مِن نِسائ ِِھم َترَ بُّصُ أَر َب َع ِة أَشھ ٍُر ۖ َفإِن فاءو َفإِنه ه
َّللاَ غَفو ٌر رَ حي ٌم |1:111

|

اور وہ جو قسم کھا بيٹھتے ہيں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی انہيں چار مہينے کی مہلت ہے ،پس اگر اس مدت ميں پھر آئے تو
َّللا بخشنے واال مہربان ہے |1:111

|

َوإِن ع ََزمُوا ه
َّللا سَمي ٌع عَلي ٌم |1:111
الط ٰلقَ َفإِنه ه َ

|

اور اگر چھوڑ دينے کا ارادہ پکا کرليا تو َّللا سنتا جانتا ہے |1:111

|

ح ُّل لَھُنه أَن يَك ُتمنَ ما َخلَقَ ه
َوال ُم َطله ٰق ُ
َوم الءاخ ِِر ۚ َوبُعولَ ُتھُنه أَحَ ُّق
ت َي َترَ بهصنَ ِبأَنفُسِ ِھنه َث ٰل َث َة قُرو ٍء ۚ َوال َي ِ
َّللا ُ فى أَرحام ِِھنه إِن ُكنه يُؤمِنه ِب ه ِ
اّلِل َوالي ِ
ٰ
ك إن أَرادوا إ ٰ
يھنه دَرَ جَ ٌة ۗ َو ه
َّللا ُ عَزي ٌز حَ كي ٌم |1:112
يھنه بِالمَعرو ِ
ف ۚ َولِلرِّ جا ِل َعلَ ِ
صلحً ا ۚ وَ لَھُنه مِث ُل الهذى َعلَ ِ
ِ
بِرَ ِّدهِنه فى ذلِ َ ِ

|

اور طالق والياں اپنی جانوں کو روکے رہيں تين حيض تک اور انہيں حالل نہيں کہ چھپائيں وہ جو َّللا نے ان کے پيٹ ميں پيدا کيا
اگر َّللا اور قيامت پر ايمان رکھتی ہيں اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھير لينے کا حق پہنچتا ہے اگر مالپ
چاہيں اور عورتوں کا بھی حق ايسا ہی ہے جيسا ان پر ہے شرع کے موافق اور مردوں کو ان پر فضيلت ہے ،اور َّللا غالب حکمت
واال ہے1:112| ،

|

هٰ
ف أَو َتسري ٌح ِبإِ ٰ
تان ۖ َفإِمسا ٌ
َّللا ۖ َفإِن خِف ُتم
ك ِبمَعرو ٍ
حس ٍن ۗ َوال َي ِ
ح ُّل لَ ُكم أَن َتأ ُخذوا ِممّا ءا َتي ُتموهُنه َشيـًٔا إِ ّال أَن يَخافا أَ ّال يُقيما حُدو َد ه ِ
الطل ُق مَره ِ
َّللاِ َفأ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ ّ
َّللا َفال َتع َتدوها ۚ َومَن َي َت َع هد حُدو َد ه
أَ ّال يُقيما حُدو َد ه
الظلِمونَ |1:112
ولئِ َ
ك حُدو ُد ه ِ
يھما فيمَا اف َتدَت ِب ِه ۗ تِل َ
َّللاِ َفال جُنا َح َعلَ ِ

|

يہ طالق دو بار تک ہے پھر بھالئی کے ساتھ روک لينا ہے يا نکوئی (اچھے سلوک) کے ساتھ چھوڑ دينا ہے اور تمہيں روا نہيں
کہ جو کچھ عورتوں کو ديا اس ميں سے کچھ واپس لو مگر جب دونوں کو انديشہ ہو کہ َّللا کی حديں قائم نہ کريں گے پھر اگر
تمہيں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھيک انہيں حدوں پر نہ رہيں گے تو ان پر کچھ گناہ نہيں اس ميں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے،
يہ َّللا کی حديں ہيں ان سے آگے نہ بڑهو اور جو َّللا کی حدوں سے آگے بڑهے تو وہی لوگ ظالم ہيں1:112| ،

|

ك حُدو ُد ه
يھما أَن َي َتراجَ عا إِن َظ ّنا أَن يُقيما حُدو َد ه
َفإِن َطله َقھا َفال َت ِ
َّللاِ
َّللاِ ۗ َوتِل َ
ح ُّل لَ ُه مِن بَع ُد حَ ّت ٰى َتن ِك َح َزوجً ا َغيرَ ہُ ۗ َفإِن َطله َقھا َفال جُنا َح َعلَ ِ
وم يَعلَمونَ |1:112
ُي َب ِّي ُنھا لِ َق ٍ

|

پھر اگر تيسری طالق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حالل نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے ،پھر وہ دوسرا اگر
اسے طالق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہيں کہ پھر آپس ميں مل جائيں اگر سمجھتے ہوں کہ َّللا کی حديں نباہيں گے ،اور يہ َّللا
کی حديں ہيں جنہيں بيان کرتا ہے دانش مندوں کے لئے1:112| ،

|

ك َف َقد َظلَ َم َنف َس ُه ۚ
ف أَو َسرِّ حوهُنه ِبمَعرو ٍ
َوإِذا َطلهق ُت ُم ال ِّنسا َء َف َبلَغنَ أَجَ لَھُنه َفأَمسِ كوهُنه ِبمَعرو ٍ
ف ۚ َوال ُتمسِ كوهُنه ضِ رارً ا لِ َتع َتدوا ۚ َومَن يَفعَل ٰذلِ َ
ب َوالحِك َم ِة َيع ُ
َّللاَ َواعلَموا أَنه ه
ِظ ُكم بِ ِه ۚ َوا هتقُوا ه
َّللاِ ُه ُز ًوا ۚ َواذ ُكروا نِع َمتَ ه
ت ه
َّللاِ َعلَي ُكم َوما أَ َ
َوال َت هتخِذوا ٰ
َّللاَ بِ ُك ِّل َشء ٍء
نز َل َعلَي ُكم مِنَ الك ِٰت ِ
ءاي ِ
عَلي ٌم |1:111

|

اور جب تم عورتوں کو طالق دو اور ان کی ميعاد آلگے تو اس وقت تک يا بھالئی کے ساتھ روک لو يا نکوئی (اچھے سلوک) کے
ساتھ چھوڑ دو اور انہيں ضرر دينے کے لئے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑهو اور جو ايسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور َّللا
کی آيتوں کو ٹھٹھا نہ بنالو اور ياد کرو َّللا کا احسان جو تم پر ہے اور و ہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہيں نصيحت دينے
کو اور َّللا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ َّللا سب کچھ جانتا ہے |1:111

|

ك يوع ُ
َظ ِب ِه مَن كانَ مِن ُكم يُؤمِنُ ِب ه
َوإِذا َطلهق ُت ُم ال ِّنسا َء َف َبلَغنَ أَجَ لَھُنه َفال َتعضُلوهُنه أَن يَنكِحنَ أَ ٰ
ضوا بَي َنھُم ِبالمَعرو ِ
اّلِلِ
ف ۗ ٰذلِ َ
زوجَ ھُنه إِذا َت ٰر َ
زكى لَ ُكم َوأَط َھ ُر ۗ َو ه
َوم الءاخ ِِر ۗ ٰذلِ ُكم أَ ٰ
َّللا ُ يَعلَ ُم َوأَن ُتم ال َتعلَمونَ |1:111
َوالي ِ

|

اور جب تم عورتوں کو طالق دو اور ان کی ميعاد پوری ہوجائے تو اے عورتوں کے والِيو انہيں نہ روکو اس سے کہ اپنے
شوہروں سے نکاح کرليں جب کہ آپس ميں موافق شرع رضا مند ہوجائيں يہ نصيحت اسے دی جاتی ہے جو تم ميں سے َّللا اور
قيامت پر ايمان رکھتا ہو يہ تمہارے لئے زيادہ ستھرا اور پاکيزہ ہے اور َّللا جانتا ہے اور تم نہيں جانتے1:111| ،

|

ٰ
الول ِٰد ُ
۞ وَ ٰ
ف ۚ ال ُت َكلهفُ َنفسٌ إِ ّال
ِسو ُتھُنه ِبالمَعرو ِ
ين ۖ لِمَن أَرا َد أَن ُيتِ هم الره ضا َع َة ۚ َو َعلَى المَولو ِد لَ ُه ِرزقُھُنه َوك َ
ين كا ِملَ ِ
ت يُرضِ عنَ أَول َدهُنه حَ ولَ ِ
ٰ
َ
ً
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ۚ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ٰ
ٌ
يھما ۗ
وُ سعَھا ۚ ال تضا هر ولِ َدة بِ َولدِها َوال مَولود ل ُه بِ َول ِد ِہ ۚ َو َعلى
الوار ِ
ك ۗ فإِن أرادا فِصاال عَن ت ٍ
ث مِث ُل ذلِ َ
راض مِنھُما َوتشاوُ ٍر فال جُنا َح َعل ِ
ِ
َوإن أَرَ د ُتم أَن َتس َترضِ عوا أَ ٰ
َّللاَ َواعلَموا أَنه ه
ف ۗ َوا هتقُوا ه
َّللاَ بِما َتعمَلونَ بَصي ٌر |1:111
ول َد ُكم َفال جُنا َح َعلَي ُكم إِذا َسلهم ُتم ما ءا َتي ُتم بِالمَعرو ِ
ِ

|

اور مائيں دوده پالئيں اپنے بچوں کو پورے دو برس اس کے لئے جو دوده کی مدت پوری کرنی چاہئے اور جس کا بچہ ہے اس
پر عورتوں کا کھانا پہننا ہے حسب دستور کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر ماں کو ضرر نہ ديا جائے
اس کے بچہ سے اور نہ اوالد والے کو اس کی اوالد سے يا ماں ضرر نہ دے اپنے بچہ کو اور نہ اوالد واال اپنی اوالد کو اور جو
باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ايسا ہی واجب ہے پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دوده چھڑانا چاہيں تو
ان پر گناہ نہيں اور اگر تم چاہو کہ دائيوں سے اپنے بچوں کو دوده پلواؤ تو بھی تم پر مضائقہ نہيں جب کہ جو دينا ٹھہرا تھا
بھالئی کے ساتھ انہيں ادا کردو ،اور َّللا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ َّللا تمہارے کام ديکھ رہا ہے1:111| ،

|

َوالهذينَ ُي َت َو هفونَ مِن ُكم َو َي َذرونَ أَ ٰ
زوجً ا َي َترَ بهصنَ ِبأَنفُسِ ِھنه أَر َب َع َة أَشھ ٍُر َو َعشرً ا ۖ َفإِذا َبلَغنَ أَجَ لَھُنه َفال جُنا َح َعلَي ُكم فيما َفعَلنَ فى أَنفُسِ ِھنه
ف ۗ َو ه
َّللا ُ ِبما َتعمَلونَ َخبي ٌر |1:111
ِبالمَعرو ِ

|

اور تم ميں جو مريں اور بيبياں چھوڑيں وہ چار مہينے دس دن اپن ے آپ کو روکے رہيں تو جب ان کی عدت پوری ہوجائے تو
اے واليو! تم پر مؤاخذہ نہيں اس کام ميں جو عورتيں اپنے معاملہ ميں موافق شرع کريں ،اور َّللا کو تمہارے کاموں کی خبر ہے،
|1:111

|

َوال جُنا َح َعلَي ُكم فيما َعرهض ُتم ِب ِه مِن خِط َب ِة ال ِّنسا ِء أَو أَك َنن ُتم فى أَنفُسِ ُكم ۚ َعلِ َم ه
َّللا ُ أَ هن ُكم َس َتذ ُكرو َنھُنه َو ٰلكِن ال ُتواعِدوهُنه سِ ًّرا إ ِ ّال أَن َتقولوا
َق ً
َّللا غَفو ٌر حَ لي ٌم
َّللا يَعلَ ُم ما فى أَنفُسِ ُكم َفاح َذروہُ ۚ َواعلَموا أَنه ه َ
كاح حَ ّت ٰى يَبلُغَ الك ِٰتبُ أَجَ لَ ُه ۚ َواعلَموا أَنه ه َ
وال مَعرو ًفا ۚ َوال َت ِ
عزموا عُق َد َة ال ِّن ِ
|1:111

|

اور تم پر گناہ نہيں اس بات ميں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پيام د و يا اپنے دل ميں چھپا رکھو َّللا جانتا ہے کہ اب تم
ان کی ياد کرو گے ہاں ان سے خفيہ وعدہ نہ کر رکھو مگر يہ کہ اتنی بات کہو جو شرع ميں معروف ہے ،اور نکاح کی گرہ پکی
نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی ميعاد کو نہ پہنچ لے اور جان لو کہ َّللا تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو اور جان لو
کہ َّللا بخشنے واال حلم واال ہے1:111| ،

|

َ
فۖ
فرضوا لَھُنه َفريض ًَة ۚ َو َم ِّتعوهُنه َعلَى الموسِ ِع َق َد ُرہُ َو َعلَى المُقت ِِر َق َد ُرہُ م َٰتعًا ِبالمَعرو ِ
ال جُنا َح َعلَي ُكم إِن َطلهق ُت ُم ال ِّنسا َء ما لَم َت َمسّوهُنه أو َت ِ
حَ ًقّا َعلَى المُحسِ نينَ |1:111

|

تم پر کچھ مطالبہ نہيں تم عورتوں کو طالق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ ن ہ لگايا ہو يا کوئی مہر مقرر کرليا ہو اور ان کو کچھ
برتنے کو دو مقدور والے پر اس کے الئق اور تنگدست پر اس کے الئق حسب دستور کچھ برتنے کی چيز يہ واجب ہے بھالئی
والوں پر |1:111

|

َ
ّ َ
َ
ً
۟ ه
َه
كاح ۚ َوأَن َتعفوا
َوإِن طلق ُتموهُنه مِن َقب ِل أن َت َمسّوهُنه َو َقد َفرَ ض ُتم لَھُنه َفريضَة َفنِصفُ ما َفرَ ض ُتم إِال أن يَعفونَ أو َيعفُ َوا الذى ِب َي ِد ِہ عُق َدةُ ال ِّن ِ
أَقرَ بُ لِل هت ٰ
َّللا ِبما َتعمَلونَ بَصي ٌر |1:111
قوى ۚ َوال َتن َسوُ ا ال َفض َل بَي َن ُكم ۚ إِنه ه َ

|

اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طالق دے دی اور ان کے لئے کچھ مہر مقرر کرچکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدها
واجب ہے مگر يہ کہ عورتيں کچھ چھوڑديں يا وہ زياد ہ دے جس کے ہاتھ ميں نکاح کی گرہ ہے اور اے مرَ دو تمہارا زيادہ دينا
پرہيزگاری سے نزديک تر ہے اور آپس ميں ايک دوسرے پر احسان کو بُھال نہ دو بيشک َّللا تمہارے کام ديکھ رہا ہے |1:111

ٰ
ت َوالص ٰهلو ِة الوُ
ّلِل ٰقنِتينَ |1:112
ٰحفِظوا َعلَى ال ه
صلَ ٰو ِ
سطى َوقوموا ِ ه ِ

|

نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بيچ کی نماز کی اور کھڑے ہو َّللا کے حضور ادب سے |1:112

جاال أَو رُكبا ًنا ۖ َفإِذا أَمِن ُتم َفاذ ُكرُوا ه
َفإِن خِف ُتم َف ِر ً
َّللاَ َكما َعله َم ُكم ما لَم َتكونوا َتعلَمونَ |1:112

|

|

پھر اگر خوف ميں ہو تو پيادہ يا سوار جيسے بن پڑے پھر جب اطمينان سے ہو تو َّللا کی ياد کرو جيسا اس نے سکھايا جو تم نہ
جانتے تھے1:112| ،

|

|

زوجً ا َوصِ ي ًهة ِألَ ٰ
َوالهذينَ ُي َت َو هفونَ مِن ُكم َو َي َذرونَ أَ ٰ
خراج ۚ َفإِن َخرَ جنَ َفال جُنا َح َعلَي ُكم فى ما َفعَلنَ فى أَنفُسِ ِھنه مِن
ج ِھم م َٰتعًا إِلَى الحَ ِ
زو ِ
ول َغيرَ إِ
ٍ
ف ۗ وَ ه
َّللا ُ عَزي ٌز حَ كي ٌم |1:112
مَعرو ٍ

|

اور جو تم ميں مريں اور بيبياں چھوڑ جائيں ،وہ اپنی عورتوں کے لئے وصيت کرجائيں سال بھر تک نان نفقہ دينے کی بے نکالے
پھر اگر وہ خود نکل جائيں تو تم پر اس کا مؤاخذہ نہيں جو انہوں نے اپنے معاملہ ميں مناسب طور پر کيا ،اور َّللا غالب حکمت
واال ہے1:112| ،

|

ف ۖ حَ ًقّا َعلَى ال ُم هتقينَ |1:111
ت م َٰت ٌع ِبالمَعرو ِ
َولِل ُم َطله ٰق ِ

|

اور طالق واليوں کے لئے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے ،يہ واجب ہے پرہيزگاروں پر1:111| ،

ك ُي َبيِّنُ ه
َّللا ُ لَ ُكم ٰ
ءايتِ ِه لَ َعله ُكم َتعقِلونَ |1:111
َك ٰذلِ َ

|

|

َّللا يونہی بيان کرتا ہے تمہارے لئے اپنی آيتيں کہ کہيں تمہيں سمجھ ہو1:111| ،

|

ٰ
حيھُم ۚ إِنه ه
ت َفقا َل لَھُ ُم ه
َّللا ُ موتوا ُث هم أَ ٰ
اس
۞ أَلَم َترَ إِلَى الهذينَ َخرَ جوا مِن د ِٰي ِرهِم َوهُم أُلوفٌ حَ َذرَ المَو ِ
اس َولكِنه أَك َثرَ ال ّن ِ
َّللاَ لَذو َفض ٍل َعلَى ال ّن ِ
ال يَش ُكرونَ |1:111

|

اے محبوب کيا تم نے نہ ديکھا تھا انہيں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے ،تو َّللا نے ان سے
فرمايا مرجاؤ پھر انہيں زندہ فرماديا ،بيشک َّللا لوگوں پر فضل کرنے واال ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہيں |1:111

َبيل ه
َّللا سَمي ٌع عَلي ٌم |1:111
َو ٰقتِلوا فى س ِ
َّللاِ َواعلَموا أَنه ه َ

|

|

اور لڑو َّللا کی راہ ميں اور جان لو کہ َّللا سنتا جانتا ہے1:111| ،

|

َبص ُ
َقبضُ َوي ُ
ُض ِع َف ُه لَ ُه أَضعا ًفا َكثيرَ ًة ۚ َو ه
َّللا َقرضًا حَ َس ًنا َفي ٰ
ط َوإِلَي ِه ُترجَ عونَ |1:111
ُقرضُ ه َ
َّللا ُ ي ِ
مَن َذا الهذى ي ِ

|

ہے کوئی جو َّللا کو قرض حسن دے تو َّللا اس کے لئے بہت گ ُنا بڑها دے اور َّللا تنگی اور کشائيش کرتا ہے اور تمہيں اسی کی
طرف پھر جانا1:111| ،

|

َ
ٰ
ََل مِن بَنى إِ ٰ
َّللا ۖ قا َل هَل َعسَي ُتم إِن ُكتِبَ َعلَي ُك ُم القِتا ُل أَ ّال
سرءي َل مِن بَع ِد
َبيل ه ِ
موسى إِذ قالوا لِ َن ِبىٍّ لَ ُھ ُم ابعَث لَنا َملِ ًكا ُن ٰقتِل فى س ِ
ألَم َترَ إِلَى الم َ ِ
الظلٰ
ُ
ليال مِنھُم ۗ وَ ه
َبيل ه
يھ ُم القِتا ُل َت َولهوا إِ ّال َق ً
َّللا ُ عَلي ٌم بِ ّ ِمينَ
ُت ٰقتِلوا ۖ قالوا َوما لَنا أَ ّال ُن ٰقتِ َل فى س ِ
خرجنا مِن د ِٰي ِرنا َوأَبنائِنا ۖ َفلَمّا ُكتِبَ َعلَ ِ
َّللاِ وَ َقد أ ِ
|1:111

|

اے محبوب! کيا تم نے نہ ديکھا بنی اسرائيل کے ايک گروہ کو جو موس ٰی کے بعد ہوا جب اپنے ايک پيغمبر سے بولے ہمارے ليے
کھڑا کردو ايک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ ميں لڑيں ،نبی نے فرمايا کيا تمہارے انداز ايسے ہيں کہ تم پر جہاد فرض کيا جائے تو
پھر نہ کرو ،بولے ہميں کيا ہوا کہ ہم َّللا کی راہ ميں نہ لڑيں حاالنکہ ہم نکالے گئے ہيں اپنے وطن اور اپنی اوالد سے تو پھر جب
ان پر جہاد فرض کيا گيا منہ پھير گئے مگر ان ميں کے تھوڑے اور َّللا خوب جانتا ہے ظالموں کو1:111| ،

|

ك َعلَينا َو َنحنُ أَحَ ُّق ِبالمُلكِ مِن ُه َولَم يُؤتَ َسع ًَة مِنَ الما ِل ۚ قا َل إِنه ه
َوقا َل لَھُم َن ِب ُّيھُم إِنه ه
َّللاَ َقد َبع َ
َث لَ ُكم طالوتَ َملِ ًكا ۚ قالوا أَ ّن ٰى َيكونُ لَ ُه المُل ُ
َّللاَ
َّللا ُ يُؤتى مُل َك ُه مَن يَشا ُء ۚ َو ه
جسم ۖۚ وَ ه
ً
َّللا ُ ٰوسِ ٌع عَلي ٌم |1:111
ِلم َوال ِ ِ
اص َط ٰفى ُه َعلَي ُكم َوزا َدہُ بَس َطة فِى الع ِ

|

اور ان سے ان کے نبی نے فرمايا بيشک َّللا نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھيجا ہے بولے اسے ہم پر بادشاہی کيونکر ہوگی
اور ہم اس سے زيادہ سلطنت کے مستحق ہيں اور اسے مال ميں بھی وسعت نہيں دی گئی فرمايا اسے َّللا نے تم پر چن ليا اور
اسے علم اور جسم ميں کشادگی زيادہ دی اور َّللا اپنا ملک جسے چاہ ے دے اور َّللا وسعت واال علم واال ہے |1:111

|

ٰ
ُ
ك
ك ءا ُل
َوقا َل لَھُم َن ِب ُّيھُم إِنه ءا َي َة مُل ِك ِه أَن يَأتِ َي ُك ُم ال ّت
موسى َوءا ُل ٰهرونَ َتح ِمل ُ ُه الم َٰلئِ َك ُة ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
ابوت في ِه سَكي َن ٌة مِن رَ ِّب ُكم َو َبقِي ٌهة ِممّا َترَ َ
لَءاي ًَة لَ ُكم إِن ُكن ُتم مُؤمِنينَ |1:112

|

اور ان سے ان کے نبی نے فرمايا اس کی بادشاہی کی نشانی يہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس ميں تمہارے رب کی طرف
سے دلوں کا چين ہے اور کچھ بچی ہوئی چيزيں معزز موسی ٰ او ر معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے الئيں گے اسے فرشتے،
بيشک اس ميں بڑی نشانی ہے تمہارے لئے اگر ايمان رکھتے ہو1:112| ،

|

ُ
َن اغ َترَ فَ ُغر َف ًة بِ َي ِد ِہ ۚ َف َش ِربوا
ص َل
َفلَمّا َف َ
طالوت بِالجُنو ِد قا َل إِنه ه َ
َّللا مُب َتلي ُكم بِ َنھ ٍَر َفمَن َش ِربَ مِن ُه َفلَيسَ ِم ّنى َومَن لَم يَطعَم ُه َفإِ هن ُه ِم ّنى إِ ّال م ِ
جاو َزہُ ُهوَ وَ الهذينَ ءامَنوا َم َع ُه قالوا ال طا َق َة لَ َنا اليَو َم ِبجالوتَ وَ جُنو ِد ِہ ۚ قا َل الهذينَ ي ُ
مِن ُه إِ ّال َق ً
َّللا َكم مِن فِ َئ ٍة
َظ ّنونَ أَ هنھُم م ُٰلقُوا ه ِ
ليال مِنھُم ۚ َفلَمّا َ
َّللاِ ۗ َو ه
ذن ه
ص ِبرينَ |1:112
َّللا ُ مَعَ ال ٰ ّ
َقليلَ ٍة َغلَبَت ِف َئ ًة َكثيرَ ًة ِبإِ ِ

|

پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا بوال بيشک َّللا تمہيں ايک نہر سے آزمانے واال ہے تو جو اس کا پانی پئے
وہ ميرا نہيں اور جو نہ پيئے وہ ميرا ہے مگر وہ جو ايک چلُو اپنے ہاتھ سے لے لے تو سب نے اس سے پيا مگر تھوڑوں نے
پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے بولے ہم ميں آج طاقت نہيں جالوت اور اس کے لشکروں کی
بولے وہ جنہيں َّللا سے ملنے کا يقين تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زيادہ گروہ پر َّللا کے حکم سے ،اور َّللا صابروں کے
ساتھ ہے |1:112

|

َ
صبرً ا َو َثبِّت أَقدامَنا وَ انصُرنا َعلَى ال َقوم ٰ
الكفِرينَ |1:112
فرغ َعلَينا َ
َولَمّا بَرَ زوا لِجالوتَ َوجُنو ِد ِہ قالوا رَ بهنا أ ِ
ِ

|

پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے عرض کی اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈيل اور ہمارے پاؤں جمے رکھ
کافر لوگوں پرہماری مدد کر1:112| ،

|

ك َوالحِك َم َة َو َعله َم ُه ِممّا يَشا ُء ۗ َولَوال دَف ُع ه
ءاتى ُه ه
ذن ه
َّللاِ وَ َق َت َل داوۥ ُد جالوتَ َو ٰ
ت األَرضُ
َعض لَ َف َس َد ِ
ضھُم بِب ٍ
َّللاِ ال ّناسَ بَع َ
َّللا ُ المُل َ
َفھ ََزموهُم بِإِ ِ
ضل َعلَى ٰ
العلَمينَ |1:111
َّللا ذو َف ٍ
َو ٰلكِنه ه َ

|

تو انہوں نے ان کو بھگا ديا َّللا کے حکم سے ،اور قتل کيا داؤد نے جالوت کو اور َّللا نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی
اور اسے جو چاہا سکھايا اور اگر َّللا لوگوں ميں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمين تباہ ہوجائے مگر َّللا سارے
جہان پر فضل کرنے واال ہے1:11| ،

|1

ت ه
ءاي ُ
ك ٰ
ك لَمِنَ المُرسَلينَ |1:111
ك ِبالحَ ِّق ۚ وَ إِ هن َ
َّللاِ َنتلوها َعلَي َ
تِل َ

|

يہ َّللا کی آيتيں ہيں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھيک ٹھيک پڑهتے ہيں ،اور تم بےشک رسولوں ميں ہو۔ |1:111

|

ت ۚ َوءا َتينا عيسَى ابنَ مَر َي َم ال َب ِّي ٰن ِ َ ٰ
َعض ۘ مِنھُم مَن َكله َم ه
ضھُم ع ٰ
سۗ
ضھُم دَرَ ٰج ٍ
َّللا ُ ۖ َورَ َفعَ بَع َ
َلى ب ٍ
ك ال ُّر ُس ُل َفضهلنا بَع َ
۞ تِل َ
روح القُ ُد ِ
ت َوأيهدن ُه ِب ِ
ٰ
ٰ
ٰ
ه
ه
ه
َولَو شا َء َّللا ُ مَا اق َت َت َل الذينَ مِن بَع ِدهِم مِن بَع ِد ما جاءَت ُھ ُم ال َبيِّن ُ
ت َول ِك ِن اخ َتلَفوا َفمِنھُم مَن ءامَنَ َومِنھُم مَن َك َفرَ ۚ َولَو شا َء َّللا ُ مَا اق َت َتلوا َولكِنه
َّللا يَف َع ُل ما يُري ُد |1:111
هَ

|

يہ رسول ہيں کہ ہم نے ان ميں ايک کو دوسرے پر افضل کيا ان ميں کسی سے َّللا نے کالم فرمايا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر
درجوں بلند کيا اور ہم نے مريم کے بيٹے ع ٰ
يسی کو کھلی نشانياں ديں اور پاکيزہ روح سے اس کی مدد کی اور َّللا چاہتا تو ان کے
بعد والے آپس ميں نہ لڑتے نہ اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانياں آچکيں ليکن وہ مختلف ہوگئے ان ميں کوئی ايمان پر رہا اور
کوئی کافر ہوگيا اور َّللا چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر َّللا جو چاہے کرے |1:111

|

الكفِرونَ ُه ُم ٰ ّ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا أَنفِقوا ِممّا رَ َز ٰقن ُكم مِن َقب ِل أَن يَأتِىَ يَو ٌم ال بَي ٌع في ِه وَ ال ُخله ٌة َوال َش ٰفع ٌَة ۗ َو ٰ
الظلِمونَ |1:111

|

اے ايمان والو! َّللا کی راہ ميں ہمارے ديئے ميں سے خرچ کرو وہ دن آنے سے پہلے جس ميں نہ خريد و فروخت ہے اور نہ
کافروں کے لئے دوستی اور نہ شفاعت ،اور کافر خود ہی ظالم ہيں |1:111

|

ه
َّللا ُ ال إِ ٰل َه إِ ّال ُهوَ الحَ ىُّ ال َقيّو ُم ۚ ال َتأ ُخ ُذہُ سِ َن ٌة َوال َنو ٌم ۚ لَ ُه ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
رض ۗ مَن َذا الهذى يَش َف ُع عِن َدہُ إِ ّال ِبإِذنِ ِه ۚ يَعلَ ُم ما بَينَ
ت َوما فِى األَ ِ
ت َواألَرضَ ۖ َوال يَـو ُدہُ ح ُ
ِفظھُما ۚ َو ُهوَ ال َعلِىُّ العَظي ُم
يديھم َوما َخل َفھُم ۖ َوال ُيحيطونَ بِ َشء ٍء مِن عِل ِم ِه إِ ّال بِما شا َء ۚ َوسِ عَ ُكرسِ ُّي ُه الس ٰهم ٰو ِ
أَ ِ
ٔ
|1:111

|

َّللا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے واال اسے نہ اونگھ آئے نہ نيند اسی کا ہے جو کچھ
آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں وہ کون ہے جو اس کے يہاں سفارش کرے بغير اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان

کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پيچھے اور وہ نہيں پاتے اس کے علم ميں سے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی ميں سمائے
ہوئے آسمان اور زمين اور اسے بھاری نہيں ان کی نگہبانی اور وہی ہے بلند بڑائی واال |1:111

|

ّين ۖ َقد َت َبيهنَ الرُّ ش ُد مِنَ الغَىِّ ۚ َفمَن يَكفُر بِ ٰ ّ
ثقى َال انفِصا َم لَھا ۗ وَ ه
ُرو ِة الوُ ٰ
َّللا ُ سَمي ٌع عَلي ٌم
الطغو ِ
ك بِالع َ
اّلِل َف َق ِد اس َتم َس َ
ت َويُؤمِن بِ ه ِ
ال إِكرا َہ فِى الد ِ
|1:111

|

کچھ زبردستی نہيں دين ميں بيشک خوب جدا ہوگئی ہے نيک راہ گمراہی سے تو جو شيطان کو نہ مانے اور َّللا پر ايمان الئے اس
نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہيں ،اور َّللا سنتا جانتا ہے1:111| ،

|

ت ۗ أُ ٰ
ور إِلَى ُّ
ور ۖ َوالهذينَ َك َفروا أَولِياؤُ ُه ُم ٰ ّ
ُخر ُجھُم مِنَ ُّ
ه
ك أَ ٰ
الط ُ
صحبُ
الظل ُ ٰم ِ
الظل ُ ٰم ِ
ولئِ َ
ُخرجو َنھُم مِنَ ال ّن ِ
غوت ي ِ
ت إِلَى ال ّن ِ
َّللا ُ َولِىُّ الهذينَ ءامَنوا ي ِ
ار ۖ هُم فيھا ٰخلِدونَ |1:111
ال ّن ِ

|

َّللا والی ہے مسلمانوں کا انہيں اندهيريوں سے نور کی طرف نکلتا ہے ،اور کافروں کے حمايتی شيطان ہيں وہ انہيں نور سے
اندهيريوں کی طرف نکالتے ہيں يہی لوگ دوزخ والے ہيں انہيں ہميشہ اس ميں رہنا1:111| ،

|

ءاتى ُه ه
ُميت قا َل أَ ۠نا أُحءۦ َوأ ُ ُ
ك إِذ قا َل إِ ٰبرہۦ ُم رَ ِّبىَ الهذى يُحءۦ َوي ُ
أَلَم َترَ إِلَى الهذى حا هج إِ ٰبرہۦ َم فى رَ ِّب ِه أَن ٰ
َّللا
َّللا ُ المُل َ
ميت ۖ قا َل إِ ٰبرہۦ ُم َفإِنه ه َ
َّللا ُ ال يَھدِى ال َقو َم ٰ ّ
ب َفب ُِھتَ الهذى َك َفرَ ۗ َو ه
الظلِمينَ || 1:112
َغر ِ
َشر ِق َفأ ِ
يَأتى ِبال هش ِ
ت ِبھا مِنَ الم ِ
مس مِنَ الم ِ
اے محبوب! کيا تم نے نہ ديکھا تھا اسے جو ابراہيم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے ميں اس پر کہ َّللا نے اسے بادشاہی دی
جالتا اور مارتا ہوں ابراہيم نے فرمايا تو َّللا سورج کو
جالتا اور مارتا ہے بوال ميں ِ
جبکہ ابراہيم نے کہا کہ ميرا رب وہ ہے جو ِ
التا ہے پورب (مشرق) سے تو اس کو پچھم (مغرب) سے لے آ تو ہوش اڑ گئے کافروں کے ،اور َّللا راہ نہيں دکھاتا ظالموں کو،
|1:112

|

َ
َ
ه ۟
ه
عام ُث هم َب َع َث ُه ۖ قا َل َكم َل ِبثتَ ۖ قا َل لَ ِب ُ
خاوي ٌَة ع ٰ
أَو َكالهذى مَره ع ٰ
ثت
َلى َقر َي ٍة َوهِىَ
ِ
َلى عُروشِ ھا قا َل أ ّن ٰى يُحءۦ ٰه ِذ ِہ َّللا ُ بَع َد مَوتِھا ۖ َفأما َت ُه َّللا ُ مِا َئ َة ٍ
ُ
ُ
ُ
َ
۟
ك لَم َي َت َس هنه ۖ َوانظر إِ ٰ
عام َفانظر إِ ٰ
اس ۖ َوانظر إِلَى
ك َولِ َنج َعلَ َ
ِمار َ
راب َ
لى َطعا ِم َ
ك ءاي ًَة لِل ّن ِ
ك َو َش ِ
لى ح ِ
َوم ۖ قا َل بَل لَ ِبثتَ مِا َئ َة ٍ
يَومًا أو بَعضَ ي ٍ
َّللا ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |1:112
ِظام َكيفَ ُننشِ ُزها ُث هم َنكسوها لَح ًما ۚ َفلَمّا َت َبيهنَ لَ ُه قا َل أَعلَ ُم أَنه ه َ
الع ِ

|

جالئے گا َّللا اس
يا اس کی طرح جو گزرا ايک بستی پر اور وہ ڈهئی (مسمار ہوئی) پڑی تھی اپنی چھتوں پر بوال اسے کيونکر ِ
کی موت کے بعد تو َّللا نے اسے مردہ رکھا سو برس پھر زندہ کرديا ،فرمايا تو يہاں کتنا ٹھہرا ،عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا يا
کچھ کم ،فرمايا نہيں تجھے سو برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو ديکھ کہ اب تک بو نہ اليا اور اپنے گدهے کو ديکھ
کہ جس کی ہڈياں تک سالمت نہ رہيں اور يہ اس لئے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کريں اور ان ہڈيوں کو ديکھ کيونکر
ہم انہيں اٹھان ديتے پھر انہيں گوشت پہناتے ہيں جب يہ معاملہ اس پر ظاہر ہوگيا بوال ميں خوب جانتا ہوں کہ َّللا سب کچھ کرسکتا
ہے1:112| ،

|

َ
َلى َو ٰلكِن لِيَط َمئِنه َقلبى ۖ قا َل َف ُخذ أَر َب َع ًة مِنَ ه
َوتى ۖ قا َل أَ َولَم ُتؤمِن ۖ قا َل ب ٰ
حى الم ٰ
ك ُث هم اجعَل
ير َفصُرهُنه إِلَي َ
الط ِ
َوإِذ قا َل إِ ٰبرہۦ ُم رَ بِّ أ ِرنى َكيفَ ُت ِ
ك سَعيًا ۚ َواعلَم أَنه ه
ع ٰ
َّللاَ عَزي ٌز حَ كي ٌم |1:112
َلى ُك ِّل جَ َب ٍل مِنھُنه جُزءًا ُث هم اد ُعھُنه يَأتي َن َ

|

جالئے گا فرمايا کيا تجھے يقين نہيں عرض کی
اور جب عرض کی ابراہيم نے اے رب ميرے مجھے دکھا دے تو کيونکر مردے ِ
يقين کيوں نہيں مگر يہ چاہتا ہوں کہ ميرے دل کو قرار آجائے فرمايا تو اچھا ،چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہاللے پھر ان کا ايک
ايک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے پھر انہيں بال وہ تيرے پاس چلے آئيں گے پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کہ َّللا غالب حکمت واال
ہے |1:112

|

ُضعِفُ لِمَن يَشا ُء ۗ َو ه
َّللا َك َم َث ِل حَ هب ٍة أَن َب َتت سَبعَ سَنابِ َل فى ُك ِّل سُن ُبلَ ٍة م ِ۟ا َئ ُة حَ هب ٍة ۗ وَ ه
َّللا ُ ي ٰ
َم َث ُل الهذينَ يُنفِقونَ أَ ٰ
َّللا ُ ٰوسِ ٌع عَلي ٌم
َبيل ه ِ
مولَھُم فى س ِ
|1:111

|

ان کی کہاوت جو اپنے مال َّللا کی راہ ميں خرچ کرتے ہيں اس دانہ کی طرح جس نے اگائيں سات باليں ہر بال ميں سو دانے اور
َّللا اس سے بھی زيادہ بڑهائے جس کے لئے چاہے اور َّللا وسعت واال علم واال ہے1:111| ،

|

ً
يھم َوال هُم ي َ
الهذينَ يُنفِقونَ أَ ٰ
َحزنونَ |1:111
َبيل ه ِ
مولَھُم فى س ِ
َّللا ُث هم ال ي ُِتبعونَ ما أَن َفقوا َم ّنا َوال أَ ًذى ۙ لَھُم أَج ُرهُم عِن َد رَ ِّب ِھم َوال َخوفٌ َعلَ ِ

|

وہ جو اپنے مال َّللا کی راہ ميں خرچ کرتے ہيں پھر ديئے پيچھے نہ احسان رکھيں نہ تکليف ديں ان کا نيگ (انعام) ان کے رب
کے پاس ہے اور انہيں نہ کچھ انديشہ ہو نہ کچھ غم1:111| ،

|

ص َد َق ٍة يَت َبعُھا أَ ًذى ۗ وَ ه
َّللا ُ َغنِىٌّ حَ لي ٌم |1:111
۞ َقو ٌل َمعروفٌ َومَغفِرَ ةٌ َخي ٌر مِن َ

|

اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خيرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو اور َّللا بے پراہ حلم واال ہے1:111| ،

|

صد َٰقتِ ُكم ِبال َمنِّ َواألَ ٰ
َفوان َعلَي ِه
اس َوال يُؤمِنُ ِب ه ِ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال ُتبطِ لوا َ
َوم الءاخ ِِر ۖ َف َم َثل ُ ُه َك َم َث ِل ص ٍ
ذى َكالهذى يُنف ُِق مالَ ُه ِرئا َء ال ّن ِ
اّلِل َوالي ِ
َّللا ُ ال يَھدِى ال َقو َم ٰ
َلى َشء ٍء ِممّا َكسَبوا ۗ َو ه
واب ٌل َف َترَ َك ُه صَل ًدا ۖ ال يَقدِرونَ ع ٰ
الكفِرينَ |1:111
ُترابٌ َفأَصا َب ُه ِ

|

اے ايمان والوں اپنے صدقے باطل نہ کردو احسان رکھ کر اور ايذا دے کر اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے
خرچ کرے اور َّللا اور قيامت پر ايمان نہ الئے ،تو اس کی کہاوت ايسی ہے جيسے ايک چٹان کہ اس پر مٹی ہے اب اس پر زور
کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا اپنی کمائی سے کسی چيز پر قابو نہ پائيں گے ،اور َّللا کافروں کو راہ نہيں ديتا،
|1:111

|

ُ
َو َم َث ُل الهذينَ يُنفِقونَ أَ ٰ
ين َفإِن لَم يُصِ بھا وابِ ٌل
مولَ ُھ ُم ابتِغا َء مَرضا ِ
ت هِ
َّللا َو َتثبي ًتا مِن أَنفُسِ ِھم َك َم َث ِل جَ هن ٍة بِرَ َبو ٍة أَصابَھا وابِ ٌل َفـٔا َتت أ ُكلَھا ضِ ع َف ِ
َف َط ٌّل ۗ َو ه
َّللا ُ بِما َتعمَلونَ بَصي ٌر |1:111

|

اور ان کی کہاوت جو اپنے مال َّللا کی رضا چاہنے ميں خرچ کرتے ہيں اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کی سی ہے جو بھوڑ
(رتيلی زمين) پر ہو اس پر زور کا پانی پڑا تو ُدونے ميوے اليا پھر اگر زور کا مينھ اسے نہ پہنچے تو اوس کافی ہے اور َّللا
تمہارے کام ديکھ رہا ہے |1:111

|

ب َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر لَ ُه فيھا مِن ُك ِّل ه
ت َوأَصا َب ُه ال ِك َب ُر َولَ ُه ُذرِّ ي ٌهة ُ
ضعَفا ُء َفأَصابَھا
خيل وَ أَعنا ٍ
الثم َٰر ِ
أَي ََو ُّد أَحَ ُد ُكم أَن َتكونَ لَ ُه جَ هن ٌة مِن َن ٍ
ك ُي َبيِّنُ ه
ٰ
ت لَ َعله ُكم َت َت َف هكرونَ |1:111
َّللا ُ لَ ُك ُم
الءاي ِ
إِعصا ٌر في ِه نا ٌر َفاح َترَ َقت ۗ َك ٰذلِ َ

|

کيا تم ميں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ايک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا جس کے نيچے ندياں بہتيں اس کے
لئے اس ميں ہر قسم کے پھلوں سے ہے اور اسے بڑهاپا آيا اور اس کے ناتوان بچے ہيں تو آيا اس پر ايک بگوال جس ميں آگ
تھی تو جل گيا ايسا ہی بيان کرتا ہے َّللا تم سے اپنی آيتيں کہ کہيں تم دهيان لگاؤ |1:111

|

الخ َ
رض ۖ َوال َت َي هممُوا َ
بيث مِن ُه ُتنفِقونَ َولَس ُتم ِبـٔاخِذي ِه إِ ّال أَن ُتغمِضوا
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا أَنفِقوا مِن َطي ِّٰب ِ
ت ما َكسَب ُتم َو ِممّا أَخرَ جنا لَ ُكم مِنَ األَ ِ
في ِه ۚ َواعلَموا أَنه ه
َّللاَ َغنِىٌّ حَ مي ٌد |1:111

|

اے ايمان والو! اپنی پاک کمائيوں ميں سے کچھ دو اور اس ميں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمين سے نکاال اور خاص ناقص کا
ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس ميں سے اور تمہيں ملے تو نہ لوگے جب تک اس ميں چشم پوشی نہ کرو اور جان رکھو کہ َّللا بے
پروانہ سراہا گيا ہے۔ |1:111

|

ال هش ٰ
ضال ۗ َو ه
يطنُ َي ِع ُد ُك ُم ال َفقرَ َويَأ ُم ُر ُكم ِبال َفحشا ِء ۖ َو ه
َّللا ُ َي ِع ُد ُكم مَغفِرَ ًة مِن ُه َو َف ً
َّللا ُ ٰوسِ ٌع عَلي ٌم |1:112

|

شيطان تمہيں انديشہ دالتا ہے محتاجی کا اور حکم ديتا ہے بے حيائی کا اور َّللا تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا اور َّللا
وسعت و اال علم واال ہے1:112| ،

|

ب |1:112
يُؤتِى الحِك َم َة مَن يَشا ُء ۚ َومَن يُؤتَ الحِك َم َة َف َقد أوتِىَ َخيرً ا َكثيرً ا ۗ َوما ي هَذ هك ُر إِ ّال أُولُوا األَ ٰلب ِ

|

َّللا حکمت ديتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھالئی ملی ،اور نصيحت نہيں مانتے مگر عقل والے1:112| ،
ِلظلِمينَ مِن أَ
َّللا يَعلَ ُم ُه ۗ َوما ل ٰ ّ
نصار |1:112
ذر َفإِنه ه َ
ٍ
َوما أَن َفق ُتم مِن َن َف َق ٍة أَو َن َذر ُتم مِن َن ٍ

|

اور تم جو خرچ کرو يا منت مانو َّللا کو اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہيں1:112| ،

|

ت َفنِ ِعمّا هِىَ ۖ َوإِن ُتخفوها َو ُتؤتوهَا الفُ َقرا َء َف ُھوَ َخي ٌر لَ ُكم ۚ َو ُي َك ِّف ُر عَن ُكم مِن َسيِّـاتِ ُكم ۗ َو ه
َّللا ُ بِما َتعمَلونَ َخبي ٌر |1:111
إِن ُتب ُدوا ال ه
صد َٰق ِ
ٔ

|

|

اگر خيرات اعالنيہ دو تو وہ کيا ہی اچھی بات ہے اور اگر چھپا کر فقيروں کو دو يہ تمہارے لئے سب سے بہتر ہے اور اسميں
تمہارے کچھ گناہ گھٹيں گے ،اور َّللا کو تمہارے کاموں کی خبر ہے1:111| ،

|

ير ُيوَ فه
ير َف ِِلَنفُسِ ُكم ۚ َوما ُتنفِقونَ إِ هال ابتِغا َء وَ ج ِه ه ِ
۞ لَيسَ َعلَي َ
ك ه ُٰدىھُم َو ٰلكِنه ه َ
َّللا ۚ َوما ُتنفِقوا مِن َخ ٍ
َّللا يَھدى مَن يَشا ُء ۗ َوما ُتنفِقوا مِن َخ ٍ
إِلَي ُكم َوأَن ُتم ال ُتظلَمونَ |1:111

|

انہيں راہ دينا تمہارے ذمہ الزم نہيں ،ہاں َّللا راہ ديتا ہے جسے چاہتا ہے ،اور تم جو اچھی چيز دو تو تمہارا ہی بھال ہے اور تمہيں
خرچ کرنا مناسب نہيں مگر َّللا کی مرضی چاہنے کے لئے ،اور جو مال دو تمہيں پورا ملے گا اور نقصان نہ ديئے جاؤ گے،
|1:111

|

عرفُھُم ِب ٰ
رض يَح َس ُب ُھ ُم الجا ِه ُل أَغنِيا َء مِنَ ال هت َع ُّف ِ
سيمھُم ال يَسـَٔلونَ ال ّناسَ
لِلفُ َقرا ِء الهذينَ أُحصِ روا فى سَبي ِل ه ِ
َّللا ال يَس َتطيعونَ ضَربًا فِى األَ ِ
ف َت ِ
َّللا بِ ِه عَلي ٌم |1:111
ير َفإِنه ه َ
إِلحا ًفا ۗ َوما ُتنفِقوا مِن َخ ٍ

|

ان فقيروں کے لئے جو راہ خدا ميں روکے گئے زمين ميں چل نہيں سکتے نادان انہيں تونگر سمجھے بچنے کے سبب تو انہيں ان
کی صورت سے پہچان لے گا لوگوں سے سوال نہيں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے اور تم جو خيرات کرو َّللا اسے جانتا ہے،
|1:111

|

يھم َوال هُم ي َ
الهذينَ يُنفِقونَ أَ ٰ
َحزنونَ |1:111
مولَھُم بِاله ِ
ھار سِ ًّرا َوعَالنِي ًَة َفلَھُم أَج ُرهُم عِن َد رَ ب ِِّھم وَ ال َخوفٌ َعلَ ِ
يل َوال هن ِ

|

وہ جو اپنے مال خيرات کرتے ہيں رات ميں اور دن ميں چھپے اور ظاہر ان کے لئے ان کا نيگ (انعام ،حصہ) ہے ان کے رب
کے پاس ان کو نہ کچھ انديشہ ہو نہ کچھ غم1:111| ،

|

هط ُه ال هش ٰ
الهذينَ يَأ ُكلونَ الرِّ ٰبو ۟ا ال يَقومونَ إِ ّال َكما يَقو ُم الهذى َي َت َخب ُ
ك بِأ َ هنھُم قالوا إِ هنمَا البَي ُع مِث ُل الرِّ ٰبو ۟ا ۗ َوأَحَ هل ه
َّللا ُ البَيعَ َوحَ ره َم
يطنُ مِنَ ال َمسِّ ۚ ٰذلِ َ
َّللاِ ۖ وَ مَن عا َد َفأ ُ ٰ
ھى َفلَ ُه ما َسلَفَ َوأَم ُرہُ إِلَى ه
ك أَ ٰ
الرِّ ٰبو ۟ا ۚ َفمَن جا َءہُ مَو ِع َظ ٌة مِن رَ ِّب ِه َفان َت ٰ
ار ۖ هُم فيھا ٰخلِدونَ |1:111
ولئِ َ
صحبُ ال ّن ِ

|

وہ جو سود کھاتے ہيں قيامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر ،جيسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسيب نے چھو کر مخبوط بناديا ہو
اس لئے کہ انہوں نے کہا بيع بھی تو سود ہی کے مانند ہے ،اور َّللا نے حالل کيا بيع کو اور حرام کيا سود ،تو جسے اس کے رب
کے پاس سے نصيحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حالل ہے جو پہلے لے چکا ،اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے اور جو اب ايسی
حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے وہ اس ميں مدتو ں رہيں گے |1:111

َّللا ُ ال ُيحِبُّ ُك هل َكفّ ٍ َ
ت ۗ وَ ه
يَمحَ ُق ه
ثيم |1:111
َّللا ُ الرِّ ٰبو ۟ا َويُربِى ال ه
صد َٰق ِ
ار أ ٍ

|

|

َّللا ہالک کرتا ہے سود کو اور بڑهاتا ہے خيرات کو اور َّللا کو پسند نہيں آتا کوئی ناشکرا بڑا گنہگار1:111| ،

|

ت َوأَقامُوا الص ٰهلو َة َوءا َتوُ ا ه
يھم َوال هُم ي َ
الز ٰ
َحزنونَ |1:111
إِنه الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
كو َة لَھُم أَج ُرهُم عِن َد رَ ب ِِّھم َوال َخوفٌ َعلَ ِ

|

بيشک وہ جو ايمان الئے اور اچھے کام کئے اور نماز قائم کی اور ٰ
زکوة دی ان کا نيگ (انعام) ان کے رب کے پاس ہے ،اور نہ
انہيں کچھ انديشہ ہو ،نہ کچھ غم1:111| ،

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءا َم ُنوا ا هتقُوا ه
َّللاَ َو َذروا ما َبقِىَ مِنَ الرِّ ٰبو ۟ا إِن ُكن ُتم مُؤمِنينَ |1:112

|

اے ايمان والو! َّللا سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گيا ہے سود اگر مسلمان ہو |1:112

|

َّللا وَ رَ سولِ ِه ۖ َوإِن ُتب ُتم َفلَ ُكم رُءوسُ أَ ٰ
مولِ ُكم ال َتظلِمونَ َوال ُتظلَمونَ |1:112
َفإِن لَم َتفعَلوا َفأ َذنوا ِبحَ ر ٍ
ب مِنَ ه ِ

|

پھر اگر ايسا نہ کرو تو يقين کرلو َّللا اور َّللا کے رسول سے لڑائی کا اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو نہ تم کسی کو
نقصان پہچاؤ نہ تمہيں نقصان ہو |1:112

|

َوإِن كانَ ذو ُعسرَ ٍة َف َنظِ رَ ةٌ إِ ٰ
صدهقوا َخي ٌر لَ ُكم ۖ إِن ُكن ُتم َتعلَمونَ |1:122
لى مَيسَرَ ٍة ۚ َوأَن َت َ

|

اور اگر قرضدار تنگی واال ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک ،اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دينا تمہارے لئے اور بھال ہے اگر
جانو |1:122

|

َوا هتقوا يَومًا ُترجَ عونَ في ِه إِلَى ه
فس ما َك َسبَت َوهُم ال يُظلَمونَ |1:121
َّللاِ ۖ ُث هم ُت َوفّ ٰى ُك ُّل َن ٍ

|

اور ڈرو اس دن سے جس ميں َّللا کی طرف پھرو گے ،اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھردی جائے گی اور ان پر ظلم نہ
ہوگا |1:121

|

لى أَجَ ٍل ُم َس ًّمى َفاك ُتبوہُ ۚ َوليَك ُتب بَي َن ُكم كاتِبٌ ِبالعَد ِل ۚ َوال يَأبَ كاتِبٌ أَن يَك ُتبَ َكما َعله َم ُه ه
َين إِ ٰ
َّللا ُ ۚ َفليَك ُتب
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِذا َتدايَن ُتم ِبد ٍ
َّللا رَ هب ُه َوال ي َ
َبخس مِن ُه َشيـًٔا ۚ َفإِن كانَ الهذى َعلَي ِه الحَ ُّق سَفيھًا أَو ضَعي ًفا أَو ال يَس َتطي ُع أَن ُي ِم هل ه َُو َفليُملِل َولِ ُّي ُه
َوليُمل ِِل الهذى َعلَي ِه الحَ ُّق َول َي هت ِق ه َ
حدىھُما َف ُت َذ ِّكرَ إ ِ ٰ
ضونَ مِنَ ال ُّشھَدا ِء أَن َتضِ هل إ ِ ٰ
حدى ُھمَا
تان ِممهن َتر َ
ِبالع ِ
َدل ۚ َواس َت ِ
ين َفرَ ُج ٌل َوامرَ أَ ِ
َين مِن ِرجالِ ُكم ۖ َفإِن لَم يَكونا رَ ُجلَ ِ
شھدوا َشھيد ِ
ٰ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ه
لى أجَ لِ ِه ۚ ذلِ ُكم أقسَط عِن َد َّللاِ َوأ َقو ُم لِل هش ٰھ َد ِة َوأ ٰ
صغيرً ا أو َكبيرً ا إِ ٰ
األ ُ ٰ
دنى أ ّال
خرى ۚ َوال يَأبَ ال ُّشھَدا ُء إِذا ما ُدعوا ۚ َوال َتسـَٔموا أن َتك ُتبوہُ َ
شھدوا إِذا َتبايَع ُتم ۚ َوال يُضاره كاتِبٌ َوال َشھي ٌد ۚ َوإِن
َترتابوا ۖ إِ ّال أَن َتكونَ ت ِٰجرَ ًة حاضِ رَ ًة ُتديرو َنھا بَي َن ُكم َفلَيسَ َعلَي ُكم جُنا ٌح أَ ّال َتك ُتبوها ۗ َوأَ ِ
َّللا ُ ۗ َو ه
َّللا ۖ َو ُي َعلِّ ُم ُك ُم ه
َتفعَلوا َفإِ هن ُه فُ ٌ
َّللا ُ بِ ُك ِّل َشء ٍء عَلي ٌم |1:121
سوق بِ ُكم ۗ َوا هتقُوا ه َ

|

اے ايمان والو! جب تم ايک مقرر مدت تک کسی دين کا لين دين کرو تو اسے لکھ لو اور چاہئے کہ تمہارے درميان کوئی لکھنے
واال ٹھيک ٹھيک لکھے اور لکھنے واال لکھنے سے انکار نہ کرے جيسا کہ اسے َّللا نے سکھايا ہے تو اسے لکھ دينا چاہئے اور

جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھا تا جائے اور َّللا سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق ميں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے پھر جس پر
حق آتا ہے اگر بے عقل يا ناتواں ہو يا لکھا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے ،اور دو گواہ کرلو اپنے مردوں ميں سے
پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ايک مرد اور دو عورتيں ايسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کہيں ان ميں ايک عورت بھولے تو اس کو
دوسری ياد دالدے ،اور گواہ جب بالئے جائيں تو آنے سے انکار نہ کريں اور اسے بھاری نہ جانو کہ دين چھوٹا ہو يا بڑا اس کی
ميعاد تک لکھت کرلو يہ َّللا کے نزديک زيادہ انصاف کی بات ہے اس ميں گواہی خوب ٹھيک رہے گی اور يہ اس سے قريب ہے
کہ تمہيں شبہ نہ پڑے مگر يہ کہ کوئی سردست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہيں اور جب خريد و
فروخت کرو تو گواہ کرلو اور نہ کسی لکھنے والے کو ضَرر ديا جائے ،نہ گواہ کو (يا ،نہ لکھنے واال ضَرر دے نہ گواہ) اور جو
تم ايسا کرو تو يہ تمہارا فسق ہوگا ،اور َّللا سے ڈرو اور َّللا تمہيں سکھاتا ہے ،اور َّللا سب کچھ جانتا ہے1:121| ،

|

۞ وَ إِن ُكن ُتم ع ٰ
جدوا كا ِتبًا َف ِر ٰهنٌ مَقبوض ٌَة ۖ َفإِن أَمِنَ بَع ُ
َّللا رَ هب ُه ۗ َوال َتك ُتمُوا ال هش ٰھ َد َة ۚ
َلى َس َف ٍر َولَم َت ِ
ض ُكم بَعضًا َفل ُيؤَ ِّد الهذِى اؤ ُتمِنَ أَ ٰم َن َت ُه َول َي هت ِق ه َ
َومَن يَك ُتمھا َفإِ هن ُه ءاثِ ٌم َقل ُب ُه ۗ َو ه
َّللا ُ بِما َتعمَلونَ عَلي ٌم |1:121

|

اور اگر تم سفر ميں ہو اور لکھنے واال نہ پاؤ تو گِرو (رہن) ہو قبضہ ميں ديا ہوا اور اگر تم ايک کو دوسرے پر اطمينان ہو تو وہ
جسے اس نے امين سمجھا تھا اپنی امانت ادا کردے اور َّللا سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور گواہی نہ چھپاؤ اور جو گواہی
چھپائے گا تو اندر سے اسکا دل گنہگار ہے اور َّللا تمہارے کاموں کو جانتا ہے1:121| ،

|

َّللا ُ ۖ َفيَغفِ ُر لِمَن يَشا ُء َو ُيع َِّذبُ مَن يَشا ُء ۗ َو ه
رض ۗ َوإِن ُتبدوا ما فى أَنفُسِ ُكم أَو ُتخفوہُ يُحاسِ ب ُكم ِب ِه ه
َّللا ُ ع ٰ
َلى ُك ِّل
ّلِل ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
ِهِ
ت َوما فِى األَ ِ
َشء ٍء َقدي ٌر |1:121

|

َّللا ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے ،اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی ميں ہے يا چھپاؤ
َّللا تم سے اس کا حساب لے گا تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزادے گا اور َّللا ہر چيز پر قادر ہے،
|1:121

|

ُ
نز َل إِلَي ِه مِن رَ ِّب ِه َوالمُؤمِنونَ ۚ ُك ٌّل ءامَنَ ِب ه
اّلِلِ َوم َٰلئِ َكتِ ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُسلِ ِه ال ُن َف ِّر ُق بَينَ أَحَ ٍد مِن ُر ُسلِ ِه ۚ َوقالوا َسمِعنا َوأَ َطعنا ۖ
ءامَنَ الره سو ُل ِبما أ ِ
ك المَصي ُر |1:121
ك رَ بهنا َوإِلَي َ
ُغفرا َن َ

|

سب نے مانا َّللا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو يہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر
ايمان النے ميں فرق نہيں کرتے اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا تيری معافی ہو اے رب ہمارے! اور تيری ہی طرف پھرنا
ہے1:121| ،

|

ال ُي َكلِّفُ ه
َّللا ُ َنفسًا إِ ّال وُ سعَھا ۚ لَھا ما َك َسبَت َو َعلَيھا مَا اك َت َسبَت ۗ رَ بهنا ال ُتؤاخِذنا إِن َنسينا أَو أَخ َطأنا ۚ رَ بهنا َوال َتحمِل َعلَينا إِصرً ا َكما حَ مَل َت ُه
َعلَى الهذينَ مِن َقبلِنا ۚ رَ بهنا َوال ُتحَ مِّلنا ما ال طا َق َة لَنا ِب ِه ۖ َواعفُ َع ّنا َواغفِر لَنا َوارحَ منا ۚ أَنتَ مَو ٰلىنا َفانصُرنا َعلَى ال َقوم ٰ
الكفِرينَ |1:121
ِ

|

َّللا کسی جان پر بوجھ نہيں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر ،اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمايا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی اے
رب ہمارے! ہميں نہ پکڑ اگر ہم بھوليں يا چوُ کيں اے رب ہمارے! اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جيسا تو نے ہم سے اگلوں پر

رکھا تھا ،اے رب ہمارے! اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہميں سہار (برداشت) نہ ہو اور ہميں معاف فرمادے اور بخش دے
اور ہم پر مہر کر تو ہمارا مول ٰی ہے۔ تو کافروں پر ہميں مدد دے۔ |1:121

َّللا الره ٰ
حيم الم |1:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

الم1:1| ،

|

|

|

ه
َّللا ُ ال إِ ٰل َه إِ ّال ُهوَ الحَ ىُّ ال َقيّو ُم |1:1

|

َّللا ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہيں آپ زندہ اور ونکا قائم رکھنے واال1:1| ،

نز َل ال هت ٰ
ص ِّد ًقا لِما بَينَ َيدَي ِه َوأَ َ
ورى َة َواإلِنجي َل |1:1
ك الك ِٰتبَ ِبالحَ ِّق ُم َ
َن هز َل َعلَي َ

|

|

اس نے تم پر يہ سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تصديق فرماتی اور اس نے اس سے پہلے توريت اور انجيل اتاری1:1| ،

ُ
ه
نز َل الفُرقانَ ۗ إِنه الهذينَ َك َفروا بِـ ٰاي ِ ه
اس َوأَ َ
ِقام |1:1
مِن َقب ُل ُه ًدى لِل ّن ِ
ت َّللاِ لَھُم َعذابٌ َشدي ٌد ۗ َوَّللا ُ عَزي ٌز ذو انت ٍ
ٔ

|

|

لوگوں کو راہ دکھاتی اور فيصلہ اتارا ،بيشک وہ جو َّللا کی آيتوں سے منکر ہوئے ان کے لئے سخت عذاب ہے اور َّللا غالب بدلہ
لينے واال ہے1:1| ،

|

َّللا ال ي ٰ
رض َوال فِى السهما ِء |1:1
َخفى َعلَي ِه َشء ٌء فِى األَ ِ
إِنه ه َ

َّللا پر کچھ چھپا ہوا نہيں زمين ميں نہ آسمان ميں1:1| ،

|
|

َ
رحام َكيفَ يَشا ُء ۚ ال إِ ٰل َه إِ ّال ُهوَ العَزي ُز الحَ كي ُم |1:1
ه َُو الهذى ُي َ
صوِّ ُر ُكم فِى األ ِ

|

وہی ہے کہ تمہاری تصوير بناتا ہے ماؤں کے پيٹ ميں جيسی چاہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہيں عزت واال حکمت واال
|1:1

|

ب َوأ ُ َخ ُر ُم َت ٰشبِ ٰھ ٌ
ت مُح َك ٰم ٌ
ءاي ٌ
ك الك ِٰتبَ مِن ُه ٰ
ه َُو الهذى أَ َ
لوب ِھم َزي ٌغ َف َي هت ِبعونَ ما َت ٰش َب َه مِن ُه ابتِغا َء الفِت َن ِة
ت هُنه أ ُ ُّم الك ِٰت ِ
نز َل َعلَي َ
ت ۖ َفأَمها الهذينَ فى قُ ِ
ٰ
ه
ب |1:1
ِلم يَقولونَ ءا َم ّنا ِب ِه ُك ٌّل مِن عِن ِد رَ بِّنا ۗ َوما ي هَذ هك ُر إِ ّال أُولُوا األَ ٰلب ِ
َوابتِغا َء َتأويلِ ِه ۗ َوما يَعلَ ُم َتأويلَ ُه إِ هال َّللا ُ ۗ َوال ّرسِ خونَ فِى الع ِ

|

وہی ہے جس نے تم پر يہ کتاب اتاری اس کی کچھ آيتيں صاف معنی رکھتی ہيں وہ کتاب کی اصل ہيں اور دوسری وہ ہيں جن کے
معنی ميں اشتباہ ہے وہ جن کے دلوں ميں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پيچھے پڑتے ہيں گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈهونڈنے
کو اور اس کا ٹھيک پہلو َّللا ہی کو معلوم ہے اور پختہ علم والے کہتے ہيں ہم اس پر ايمان الئے سب ہمارے رب کے پاس سے
ہے اور نصيحت نہيں مانتے مگر عقل والے |1:1

|

ك أَنتَ الوَ هّابُ |1:2
ك رَ حم ًَة ۚ إِ هن َ
رَ بهنا ال ُت ِزغ قُلوبَنا بَع َد إِذ َهدَي َتنا َوهَب لَنا مِن لَ ُدن َ

|

اے رب ہمارے دل ٹيڑهے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہميں ہدايت دی اور ہميں اپنے پاس سے رحمت عطا کر بيشک تو ہے بڑا
دينے واال1:2| ،

|

َّللا ال يُخلِفُ الميعا َد |1:2
رَ بهنا إِ هن َ
َوم ال رَ يبَ في ِه ۚ إِنه ه َ
ك جا ِم ُع ال ّن ِ
اس لِي ٍ

|

اے رب ہمارے بيشک تو سب لوگوں کو جمع کرنے واال ہے اس دن کے لئے جس ميں کوئی شبہ نہيں بيشک َّللا کا وعدہ نہيں بدلتا
|1:2

|

َّللا َشيـًا ۖ َوأ ُ ٰ
َ ٰ
ه
إِنه الهذينَ َك َفروا لَن ُتغنِىَ عَنھُم أَ ٰ ُ
ار |1:12
ولئِ َ
ك هُم َوقو ُد ال ّن ِ
مولھُم َوال أول ُدهُم مِنَ ِ ٔ

|

بيشک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اوالد َّللا سے انہيں کچھ نہ بچاسکيں گے اور وہی دوزخ کے ايندهن ہيں،
|1:12

|

َّللا ُ بِ ُذنوبِ ِھم ۗ وَ ه
ءال فِر َعونَ َوالهذينَ مِن َقبل ِِھم ۚ َك هذبوا بِـ ٰايتِنا َفأ َ َخ َذ ُه ُم ه
ب |1:11
َّللا ُ َشدي ُد ال ِعقا ِ
َكدَأ ِ
ب ِ
ٔ

|

جيسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا طريقہ ،انہوں نے ہماری آيتيں جھٹالئيں تو َّللا نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا اور َّللا
کا عذاب سخت1:11| ،

|

قُل لِلهذينَ َك َفروا َس ُتغلَبونَ َو ُتح َشرونَ إِ ٰ
لى جَ َھ هن َم ۚ َو ِبئسَ المِھا ُد |1:11

|

فرمادو ،کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا بچھونا،
|1:11

|

َين ۚ َو ه
َبيل ه
َّللاِ َوأ ُ ٰ
ك
صر ِہ مَن يَشا ُء ۗ إِنه فى ٰذلِ َ
ين ال َت َقتا ۖ فِ َئ ٌة ُت ٰقتِ ُل فى س ِ
خرى كافِرَ ةٌ يَرَ و َنھُم مِثلَ ِ
يھم رَ أىَ الع ِ
َقد كانَ لَ ُكم ءاي ٌَة فى فِ َئ َت ِ
َّللا ُ ي َُؤ ِّي ُد ِب َن ِ
لَعِبرَ ًة ِألُولِى األَ ٰ
بص ِر |1:11

|

بيشک تمہارے لئے نشانی تھی دو گروہوں ميں جو آپس ميں بھڑ پڑے ايک جتھا َّللا کی راہ ميں لڑتا اور دوسرا کافر کہ انہيں
آنکھوں ديکھا اپنے سے دونا سمجھيں ،اور َّللا اپنی مدد سے زور ديتا ہے جسے چاہتا ہے بيشک اس ميں عقلمندوں کے لئے
ضرور ديکھ کر سيکھنا ہے1:11| ،

|

طير ال ُم َقن َطرَ ِة مِنَ ه
ض ِة َو َ
ك م َٰت ُع الحَ ٰيو ِة
ب َوالفِ ه
الخي ِل ال ُم َسوه َم ِة َواألَ ٰنع ِم َوالحَ ر ِ
الذ َه ِ
اس حُبُّ ال هشھ َٰو ِ
ث ۗ ٰذلِ َ
ُز ِّينَ لِل ّن ِ
ت مِنَ ال ِّنسا ِء َوالبَنينَ َوال َق ٰن ِ
الدُّنيا ۖ َو ه
ب |1:11
َّللا ُ عِن َدہُ حُسنُ المَـٔا ِ

|

لوگوں کے لئے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت عورتوں اور بيٹے اور تلے اوپر سونے چاندے کے ڈهير اور نشان کئے
ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھيتی يہ جيتی دنيا کی پونجی ہے اور َّللا ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانا |1:11

|

َّللا ۗ وَ ه
ير مِن ٰذلِ ُكم ۚ لِلهذينَ ا هت َقوا عِن َد رَ ب ِِّھم جَ ٰ ّن ٌ
زو ٌج ُم َطھهرَ ةٌ َو ِر ٰ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا َوأَ ٰ
ضونٌ مِنَ ه ِ
َّللا ُ
۞ قُل أَؤُ َن ِّب ُئ ُكم ِب َخ ٍ
بَصي ٌر ِبالعِبا ِد |1:11

|

تم فرماؤ کيا ميں تمہيں اس سے بہتر چيز بتادوں پرہيزگاروں کے لئے ان کے رب کے پاس جنتيں ہيں جن کے نيچے نہريں رواں
ہميشہ ان ميں رہيں گے اور ستھری بيبياں اور َّللا کی خوشنودی اور َّللا بندوں کو ديکھتا ہے |1:11

ُ
ار |1:11
الهذينَ يَقولونَ رَ بهنا إِ هننا ءا َم ّنا َفاغفِر لَنا ذنوبَنا َوقِنا عَذابَ ال ّن ِ

|

|
|

وہ جو کہتے ہيں ے رب ہمارے! ہم ايمان الئے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہميں دوزخ کے عذاب سے بچالے1:11| ،

القنِتينَ َوالمُنفِقينَ َوالمُس َتغفِرينَ باألَ
صدِقينَ َو ٰ
سحار |1:11
صبِرينَ َوال ٰ ّ
ال ٰ ّ
ِ
ِ

|

صبر والے اور سچے اور ادب والے اور را ِہ خدا ميں خرچنے والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے |1:11

ُ
ٰ
ٰ
ه َ
ِلم قا ِئمًا ِبالقِسطِ ۚ ال إِ ٰل َه إِ ّال ه َُو العَزي ُز الحَ كي ُم |1:12
َش ِھ َد َّللا ُ أ هن ُه ال إِل َه إِ ّال ُهوَ َوالمَل ِئ َك ُة وَ أولُوا الع ِ

|

|

اور َّللا نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہيں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہوکر اس کے سوا کسی
کی عبادت نہيں عزت واال حکمت واال1:12| ،

|

َّللا اإل ٰ
َّللاِ َفإِنه ه
ت ه
ب
َّللاَ سَري ُع الحِسا ِ
سل ُم ۗ َومَا اخ َتلَفَ الهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ إِ ّال مِن بَع ِد ما جا َء ُه ُم العِل ُم بَغيًا بَي َنھُم ۗ َومَن يَكفُر ِبـٔ ٰاي ِ
إِنه ال ّدينَ عِن َد ه ِ ِ
|1:12

|

بيشک َّللا کے يہاں اسالم ہی دين ہے اور پھوٹ ميں نہ پڑے کتابی مگر اس کے کہ انہيں علم آچکا اپنے دلو ں کی جلن سے اور
جو َّللا کی آيتوں کا منکر ہو تو بيشک َّللا جلد حساب لينے واال ہے1:12| ،

|

ك َفقُل أَسلَ ُ
ك
َن ۗ َوقُل لِلهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ َواألُمِّءّ ۦنَ ءَأَسلَم ُتم ۚ َفإِن أَسلَموا َف َق ِد اه َت َدوا ۖ َوإِن َت َولهوا َفإِ هنما َعلَي َ
َفإِن حا ّجو َ
مت َو ِ
َن ا هت َبع ِ
جھىَ ِ هّلِلِ وَ م ِ
الب َٰل ُغ ۗ َو ه
َّللا ُ بَصي ٌر ِبالعِبا ِد |1:12

|

پھر اے محبوب! اگر وہ تم سے حجت کريں تو فرمادو ميں اپنا منہ َّللا کے حضور جھکائے ہوں اور جوميرے پيرو ہوئے اور
کتابيوں اور اَن پڑهوں سے فرماؤ کيا تم نے گردن رکھی پس اگر وہ گردن رکھيں جب تو راہ پاگئے اور اگر منہ پھيريں تو تم پر
تو يہی حکم پہنچادينا ہے اور َّللا بندوں کو کو ديکھ رہا ہے1:12| ،

|

اس َف َب ِّشرهُم ِبعَذا ٍ َ
ت ه
ليم |1:11
إِنه الهذينَ يَكفُرونَ ِبـٔ ٰاي ِ
َير حَ ٍّق َويَق ُتلونَ الهذينَ يَأ ُمرونَ ِبالقِسطِ مِنَ ال ّن ِ
َّللاِ َويَق ُتلونَ ال هن ِبءّ ۦنَ ِبغ ِ
بأ ٍ

|

وہ جو َّللا کی آيتوں سے منکر ہوتے اور پيغمبروں کو ناحق شہيد کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہيں انہيں
خوشخبری دو درناک عذاب کی1:11| ،

|

أُ ٰ
ك الهذينَ حَ ِب َطت أَ ٰ
عملُھُم فِى الدُّنيا َوالءاخِرَ ِة َوما لَھُم مِن ٰنصِ رينَ |1:11
ولئِ َ

|

يہ ہيں وہ جنکے اعمال اکارت گئے دنيا و آخرت ميں اور ان کا کوئی مددگار نہيں |1:11

|

ب ه
َّللاِ لِيَح ُك َم بَي َنھُم ُث هم َي َت َولّ ٰى َف ٌ
ب يُد َعونَ إِ ٰ
ُعرضونَ |1:11
لى ك ِٰت ِ
أَلَم َترَ إِلَى الهذينَ أوتوا َنصيبًا مِنَ الك ِٰت ِ
ريق مِن ُھم َوهُم م ِ

|

کيا تم نے انہيں ديکھا جنہيں کتاب کا ايک حصہ مال کتاب َّللا کی طرف بالئے جاتے ہيں کہ وہ ان کا فيصلہ کرے پھر ان ميں کا
ايک گروہ اس سے روگرداں ہوکر پھر جاتا ہے |1:11

|

ت ۖ َوغَره هُم فى دين ِِھم ما كانوا يَف َترونَ |1:11
ك ِبأ َ هنھُم قالوا لَن َت َم هس َنا ال ّنا ُر إِ ّال أَيّامًا مَعدو ٰد ٍ
ٰذلِ َ

|

يہ جرأت انہيں اس لئے ہوئی کہ وہ کہتے ہيں ہرگز ہميں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں اور ان کے دين ميں انہيں فريب
ديا اس جھوٹ نے جو باندهتے تھے |1:11

|

ٰ
فس ما َك َسبَت َوهُم ال يُظلَمونَ |1:11
َوم ال رَ يبَ في ِه َووُ ِّفيَت ُك ُّل َن ٍ
َف َكيفَ إِذا جَ مَعنھُم لِي ٍ

|

تو کيسی ہوگی جب ہم انہيں اکٹھا کريں گے اس دن کے لئے جس ميں شک نہيں اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر (بالکل
پوری) دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا1:11| ،

|

كع ٰ
ك َ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر
الخي ُر ۖ إِ هن َ
ك ِممهن َتشا ُء َو ُتع ُِّز مَن َتشا ُء َو ُت ِذ ُّل مَن َتشا ُء ۖ بِ َي ِد َ
نز ُع المُل َ
ك المُلكِ ُتؤتِى المُل َ
قُ ِل الله ُھ هم ٰملِ َ
ك مَن َتشا ُء َو َت ِ
|1:11

|

يوں عرض کر ،اے َّللا! ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے چھين لے ،اور جسے چاہے عزت دے
اور جسے چاہے ذلت دے ،ساری بھالئی تيرے ہی ہاتھ ہے ،بيشک تو سب کچھ کرسکتا ہے |1:11

|

خر ُ
ب |1:11
َير حِسا ٍ
خر ُج الحَ ىه مِنَ ال َم ِّي ِ
ھار َوتولِ ُج ال هنھارَ فِى اله ِ
ج ال َميِّتَ مِنَ الحَ ىِّ ۖ َو َتر ُز ُق مَن َتشا ُء ِبغ ِ
ت َو ُت ِ
يل ۖ َو ُت ِ
تولِ ُج الهي َل فِى ال هن ِ

|

تو دن کا حصّہ رات ميں ڈالے اور رات کا حصہ دن ميں ڈالے اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے اور جسے
چاہے بے گنتی دے1:11| ،

|

خ ِذ المُؤمِنونَ ٰ
َّللا فى َشء ٍء إ ِ ّال أَن َت هتقوا مِنھُم ُت ٰقى ًة ۗ َو ُيحَ ِّذ ُر ُك ُم ه
َّللا ُ َنف َس ُه ۗ َوإِلَى
الكفِرينَ أَولِيا َء مِن
ال َي هت ِ
ك َفلَيسَ مِنَ ه ِ
دون المُؤمِنينَ ۖ َومَن يَفعَل ٰذلِ َ
ِ
َّللا المَصي ُر |1:12
هِ

|

مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بناليں مسلمانوں کے سوا اور جو ايسا کرے گا اسے َّللا سے کچھ عالقہ نہ رہا مگر يہ کہ تم ان
سے کچھ ڈرو اور َّللا تمہيں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور َّللا ہی کی طرف پھرنا ہے1:12| ،

|

رض ۗ َو ه
ُدور ُكم أَو ُتبدوہُ يَعلَم ُه ه
َّللا ُ ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |1:12
َّللا ُ ۗ َويَعلَ ُم ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َوما فِى األَ ِ
قُل إِن ُتخفوا ما فى ص ِ

|

تم فرمادو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ يا ظاہر کرو َّللا کو سب معلوم ہے ،اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو
کچھ زمين ميں ہے ،اور ہر چيز پر َّللا کا قابو ہے1:12| ،

|

َّللا ُ َنف َس ُه ۗ وَ ه
ضرً ا َوما َع ِملَت مِن سو ٍء َت َو ُّد لَو أَنه بَي َنھا َوبَي َن ُه أَ َم ًدا بَعي ًدا ۗ َو ُيحَ ِّذ ُر ُك ُم ه
َّللا ُ رَ ءوفٌ ِبالعِبا ِد
ير مُح َ
يَو َم َت ِ
ج ُد ُك ُّل َن ٍ
فس ما َع ِملَت مِن َخ ٍ
|1:12

|

جس دن ہر جان نے جو بھال کيا حاضر پائے گی اور جو برا کام کيا ،اميد کرے گی کاش مجھ ميں اور اس ميں دور کا فاصلہ ہوتا
اور َّللا تمہيں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے ،اور َّللا بندوں پر مہربان ہے1:12| ،

|

َّللا ُ َويَغفِر لَ ُكم ُذنو َب ُكم ۗ وَ ه
ُحبب ُك ُم ه
حبّونَ ه
َّللا ُ غَفو ٌر رَ حي ٌم |1:11
قُل إِن ُكن ُتم ُت ِ
َّللاَ َفا هت ِبعونى ي ِ

|

اے محبوب! تم فرمادو کہ لوگو اگر تم َّللا کو دوست رکھتے ہو تو ميرے فرمانبردار ہوجاؤ َّللا تمہيں دوست رکھے گا اور تمہارے

|

گناہ بخش دے گا اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے1:11| ،

َّللاَ ال ُيحِبُّ ٰ
َّللاَ َوالرهسو َل ۖ َفإِن َت َولهوا َفإِنه ه
قُل أَطيعُوا ه
الكفِرينَ |1:11

|

تم فرمادو کہ حکم مانو َّللا اور رسول کا پھر اگر وہ منہ پھيريں تو َّللا کو خوش نہيں آتے کافر1:11| ،

ِمرنَ َعلَى ٰ
فى ءا َد َم َونوحً ا وَ ءا َل إِ ٰبرهي َم َوءا َل ع ٰ
َّللا اص َط ٰ
العلَمينَ |1:11
۞ إِنه ه َ

|

|

بيشک َّللا نے چن ليا آدم اور نوح اور ابراہيم کی آ ل اوالد اور عمران کی آ ل کو سارے جہاں سے |1:11

َعض ۗ َو ه
َّللا ُ سَمي ٌع عَلي ٌم |1:11
ُذرِّ ي ًهة بَعضُھا مِن ب ٍ

|

|

يہ ايک نسل ہے ايک دوسرے سے اور َّللا سنتا جانتا ہے1:11| ،

|

ِمرنَ رَ بِّ إِ ّنى َن َذ ُ
تع ٰ
ت امرَ أَ ُ
ك أَنتَ السهمي ُع العَلي ُم |1:11
إِذ قالَ ِ
ك ما فى بَطنى ُمحَ ره رً ا َف َت َقبهل ِم ّنى ۖ إِ هن َ
رت لَ َ

|

جب عمران کی بی بی نے عرض کی اے رب ميرے! ميں تيرے لئے منت مانتی ہو جو ميرے پيٹ ميں ہے کہ خالص تيری ہی
خدمت ميں رہے تو تو مجھ سے قبول کرلے بيشک تو ہی سنتا جانتا1:11| ،

|

نثى ۖ َوإِ ّنى َسمهي ُتھا مَر َي َم َوإ ِ ّنى أ ُ ُ
ضعَت َولَيسَ ه
نثى َو ه
الذ َك ُر َكاأل ُ ٰ
ضعَتھا قالَت رَ بِّ إِ ّنى َوضَع ُتھا أ ُ ٰ
ك َو ُذرِّ هي َتھا مِنَ
عيذها ِب َ
َّللا ُ أَعلَ ُم ِبما وَ َ
َفلَمّا وَ َ
ٰ
جيم |1:11
ال هشيط ِن ال هر ِ

|

پھر جب اسے جنا بولی ،اے رب ميرے! يہ تو ميں نے لڑکی جنی اور َّللا جو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی ،اور وہ لڑکا جو
اس نے مانگا اس لڑکی سا نہيں اور ميں نے اس کا نام مريم رکھا اور ميں اسے اور اس کی اوالد کو تيری پناہ ميں ديتی ہوں
راندے ہوئے شيطان سے1:11| ،

|

َن َوأَن َب َتھا َنبا ًتا حَ َس ًنا َو َك هفلَھا َز َك ِريّا ۖ ُكلهما د ََخ َل َعلَيھا َز َك ِريها المِحرابَ َوجَ َد عِندَها ِرز ًقا ۖ قا َل ٰيمَر َي ُم أَ ّن ٰى لَكِ ٰهذا ۖ قالَت
َف َت َق هبلَھا رَ بُّھا بِ َق ٍ
بول حَ س ٍ
ه َُو مِن عِن ِد ه
ب |1:11
َير حِسا ٍ
َّللاِ ۖ إِنه ه َ
َّللا يَر ُز ُق مَن يَشا ُء بِغ ِ

|

تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کيا اور اسے اچھا پروان چڑهايا اور اسے زکريا کی نگہبانی ميں ديا ،جب زکريا اس
کے پاس اس کی نماز پڑهنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نيا رزق پاتے کہا اے مريم! يہ تيرے پاس کہاں سے آيا ،بوليں وہ َّللا
کے پاس سے ہے ،بيشک َّللا جسے چاہے بے گنتی دے |1:11

|

ك سَمي ُع الدُّعا ِء |1:12
ك ُذرِّ ي ًهة َط ِّيب ًَة ۖ إِ هن َ
ك دَعا َز َك ِريّا رَ هب ُه ۖ قا َل رَ بِّ هَب لى مِن لَ ُدن َ
هُنالِ َ

|

يہاں پکارا زکريا اپنے رب کو بوال اے رب! ميرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اوالد ،بيشک تو ہی ہے دعا سننے واال،
|1:12

|

ب أَنه ه
ك ِبي ٰ
صلِحينَ |1:12
َّللا وَ َس ِّي ًدا وَ حَ صورً ا َو َن ِب ًّيا مِنَ ال ٰ ّ
صلّى فِى المِحرا ِ
ص ِّد ًقا ِب َكلِ َم ٍة مِنَ ه ِ
َحيى ُم َ
َّللاَ ُي َب ِّش ُر َ
َفنادَت ُه الم َٰلئِ َك ُة َو ُهوَ قائِ ٌم ُي َ

|

ٰ
يحيی کا جو َّللا کی
تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑه رہا تھا بيشک َّللا آپ کو مژدہ ديتا ہے
طرف کے ايک کلمہ کی تصديق کرے گا اور سردار اور ہميشہ کے ليے عورتوں سے بچنے واال اور نبی ہمارے خاصوں ميں
سے |1:12

|

ك ه
َّللا ُ يَف َع ُل ما يَشا ُء |1:12
قا َل رَ بِّ أَ ّن ٰى َيكونُ لى ُغ ٰل ٌم َو َقد َبلَ َغنِىَ ال ِك َب ُر َوامرَ أَتى عاقِ ٌر ۖ قا َل َك ٰذلِ َ

|

بوال اے ميرے رب ميرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو پہنچ گيا بڑها پا اور ميری عورت بانجھ فرمايا َّللا يوں ہی کرتا ہے جو
چاہے |1:12

|

ٰ َ
قا َل رَ بِّ اجعَل لى ءاي ًَة ۖ قا َل ءا َي ُت َ َ
ّام إِ ّال رَ ً
ك َكثيرً ا َو َسبِّح ِبالعَشِ ىِّ َواإلِ ٰبك ِر |1:11
مزا ۗ َواذ ُكر رَ هب َ
ك أ ّال ُت َكلِّ َم ال ّناسَ َثل َث َة أي ٍ

|

عرض کی اے ميرے رب ميرے لئے کوئی نشانی کردے فرمايا تيری نشانی يہ ہے کہ تين دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر
اشارہ سے اور اپنے رب کی بہت ياد کر اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بول1:11| ،

َلى نِسا ِء ٰ
َّللا اص َط ٰفىكِ َو َطھهرَ كِ َواص َط ٰفىكِ ع ٰ
العلَمينَ |1:11
َوإِذ قالَ ِ
ت الم َٰل ِئ َك ُة ٰيمَر َي ُم إِنه ه َ

|

|

اور جب فرشتوں نے کہا ،اے مريم ،بيشک َّللا نے تجھے چن ليا اور خوب ستھرا کيا اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے
پسند کيا |1:11

|

ٰيمَر َي ُم اق ُنتى لِرَ بِّكِ َواسجُدى َوار َكعى مَعَ ال ٰ ّركِعينَ |1:11

|

اے مريم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لئے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر1:11| ،

َيھم إِذ يَخ َتصِ مونَ |1:11
ك مِن أَنبا ِء الغَي ِ
ب نوحي ِه إِلَي َ
ٰذلِ َ
َيھم إِذ ُيلقونَ أَ ٰقل َمھُم أَ ُّيھُم يَكفُ ُل مَر َي َم َوما ُكنتَ لَد ِ
ك ۚ َوما ُكنتَ لَد ِ

|

|

يہ غيب کی خبريں ہيں کہ ہم خفيہ طور پر تمہيں بتاتے ہيں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے
کہ مريم کس کی پرورش ميں رہيں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے |1:11

|

ت الم َٰلئِ َك ُة ٰيمَر َي ُم إِنه ه
َّللاَ ُي َب ِّشرُكِ ِب َكلِ َم ٍة مِن ُه اس ُم ُه المَسي ُح عيسَى ابنُ مَر َي َم َوجيھًا فِى الدُّنيا َوالءاخِرَ ِة َومِنَ ال ُم َقره بينَ |1:11
إِذ قالَ ِ

|

اور ياد کرو جب فرشتو ں نے مريم سے کہا ،اے مريم! َّللا تجھے بشارت ديتا ہے اپنے پاس سے ايک کلمہ کی جس کا نام ہے
مسيح ع ٰ
يسی مريم کا بيٹا رُو دار (باعزت) ہوگا دنيا اور آخرت ميں اور قرب واال |1:11

َو ُي َكلِّ ُم ال ّناسَ فِى المَھ ِد َو َك ً
صلِحينَ |1:11
ھال َومِنَ ال ٰ ّ

|

|

اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے ميں اور پکی عمر ميں اور خاصوں ميں ہوگا ،بولی اے ميرے رب! ميرے بچہ کہاں سے ہوگا
مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگايا |1:11

|

قالَت رَ بِّ أَ ّن ٰى َيكونُ لى َولَ ٌد َولَم يَمسَسنى َب َش ٌر ۖ قا َل َك ٰذلِكِ ه
َّللا ُ يَخل ُ ُق ما يَشا ُء ۚ إِذا َق ٰ
ضى أَمرً ا َفإِ هنما يَقو ُل لَ ُه ُكن َف َيكونُ |1:11

|

فرمايا َّللا يوں ہی پيدا کرتا ہے جو چاہے جب ،کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے يہی کہتا ہے کہ ہوجا وہ فوراً ہوجاتا ہے،
|1:11

|

َو ُي َعلِّ ُم ُه الك ِٰتبَ َوالحِك َم َة َوال هت ٰ
ورى َة َواإلِنجي َل |1:12

|

اور َّللا سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توريت اور انجيل1:12| ،

|

الطير َفأَنفُ ُخ في ِه َف َيكونُ َطيرً ا بإذن ه ِ ُ
جئ ُت ُكم ِبـا َي ٍة مِن رَ ِّب ُكم ۖ أَ ّنى أَخل ُ ُق لَ ُكم مِنَ ّ
َورَ ً
لى بَنى إِ ٰ
سوال إِ ٰ
بر ُ
ئ
سرءي َل أَ ّنى َقد ِ
ِِ ِ
الط ِ
َّللا ۖ َوأ ِ
ين َكھَيـَٔ ِة ه ِ
ٔ
ُ
َ
َ
حى الم ٰ
ك لَءاي ًَة لَ ُكم إِن ُكن ُتم مُؤمِنينَ |1:12
َّللا ۖ َوأ ُ َن ِّب ُئ ُكم ِبما َتأ ُكلونَ َوما َت هدخِرونَ فى بُيوتِ ُكم ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
ذن ه ِ
َوتى ِبإِ ِ
األك َم َه َواألبرَ صَ َوأ ِ

|

اور رسول ہوگا بنی اسرائيل کی طرف ،يہ فرماتا ہو کہ ميں تمہارے پاس ايک نشانی اليا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ ميں
تمہارے لئے مٹی سے پرند کی سی مور ت بناتا ہوں پھر اس ميں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہوجاتی ہے َّللا کے حکم سے
اور ميں شفا ديتا ہوں مادر زاد اندهے اور سفيد داغ والے کو اور ميں مُردے جالتا ہوں َّللا کے حکم سے اور تمہيں بتاتا ہوں جو تم

کھاتے اور جو اپنے گھروں ميں جمع کر رکھتے ہو ،بيشک ان باتوں ميں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ايمان رکھتے ہو،
|1:12

|

َّللاَ َوأَ
جئ ُت ُكم ِبـا َي ٍة مِن رَ ِّب ُكم َفا هتقُوا ه
ص ِّد ًقا لِما بَينَ َي َدىه مِنَ ال هت ٰ
طيعون |1:12
ورى ِة وَ ِأل ُ ِ
َو ُم َ
ح هل لَ ُكم بَعضَ الهذى حُرِّ َم َعلَي ُكم ۚ وَ ِ
ِ
ٔ

|

اور تصديق کرتا آيا ہوں اپنے سے پہلے کتاب توريت کی اور اس لئے کہ حالل کروں تمہارے لئے کچھ وہ چيزيں جو تم پر حرام
تھيں اور ميں تمہارے پاس پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی اليا ہوں ،تو َّللا سے ڈرو اور ميرا حکم مانو1:12| ،

َّللا رَ بّى َورَ ُّب ُكم َفاعبُدوہُ ۗ ٰهذا صِ ٰر ٌ
ط مُس َتقي ٌم |1:11
إِنه ه َ

|

|

بيشک ميرا تمہارا سب کا رب َّللا ہے تو اسی کو پوجو يہ ہے سيدها راستہ1:11| ،

|

واريّونَ َنحنُ أَنصا ُر ه
عيسى مِن ُھ ُم ال ُكفرَ قا َل مَن أَنصارى إِلَى ه
ٰ
اّلِل َواشھَد بِأ َ ّنا مُسلِمونَ |1:11
۞ َفلَمّا أَحَ سه
َّللاِ ءا َم ّنا بِ ه ِ
َّللاِ ۖ قا َل الحَ ِ

|

پھر جب ع ٰ
ين خدا کے مددگار ہيں
يسی نے ان سے کفر پايا بوال کون ميرے مددگار ہوتے ہيں َّللا کی طرف ،حواريوں نے کہا ہم د ِ
ہم َّللا پر ايمان الئے ،اور آپ گواہ ہوجائيں کہ ہم مسلمان ہيں |1:11
رَ بهنا ءا َم ّنا ِبما أَ َ
نزلتَ َوا هتبَع َنا الرهسو َل َفاك ُتبنا مَعَ ال ٰ ّش ِھدينَ |1:11

|

|

اے رب ہمارے! ہم اس پر ايمان الئے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے تو ہميں حق پر گواہی دينے والوں ميں لکھ لے،
|1:11

|

َّللا ُ ۖ َو ه
َو َم َكروا َو َم َكرَ ه
َّللا ُ َخي ُر ٰ
المكِرينَ |1:11

|

اور کافروں نے مکر کيا اور َّللا نے ان کے ہالک کی خفيہ تدبير فرمائی اور َّللا سب سے بہتر چھپی تدبير واال ہے |1:11
إِذ قا َل ه
ك َفوقَ الهذينَ َك َفروا إِ ٰ
ٰ
وم الق ِٰي َم ِة ۖ ُث هم إِلَىه
َّللا ُ ٰي
ك مِنَ الهذينَ َك َفروا وَ جا ِع ُل الهذينَ ا هتبَعو َ
ك إِلَىه َو ُم َط ِّھ ُر َ
ك َورافِ ُع َ
عيسى إِ ّنى ُم َتوَ فّي َ
لى َي ِ
ج ُع ُكم َفأَح ُك ُم بَي َن ُكم فيما ُكن ُتم في ِه َتخ َتلِفونَ |1:11
مَر ِ

|

|

ياد کرو جب َّللا نے فرمايا اے ع ٰ
يسی ميں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھالوں گا اور تجھے کافروں
سے پاک کردوں گا اور تيرے پيروؤں کو قيامت تک تيرے منکروں پر غلبہ دوں گا پھر تم سب ميری طرف پلٹ کر آؤ گے تو ميں
تم ميں فيصلہ فرمادوں گا جس بات ميں جھگڑتے ہو1:11| ،

|

َفأَمها الهذينَ َك َفروا َفأُع َِّذ ُبھُم عَذابًا َشدي ًدا فِى الدُّنيا َوالءاخِرَ ِة َوما لَھُم مِن ٰنصِ رينَ |1:11

|

تو وہ جو کافر ہوئے ميں انہيں دنياو آخرت ميں سخت عذاب کروں گا ،اور انکا کوئی مددگار نہ ہوگا1:11| ،
َّللا ُ ال ُيحِبُّ ٰ ّ
يھم أُجورَ هُم ۗ وَ ه
الظلِمينَ |1:11
َوأَمها الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ت َفي َُوفّ ِ

|

|

اور وہ جو ايمان الئے اور اچھے کام کئے َّللا ان کا نيگ (انعام) انہيں بھرپور دے گا اور ظالم َّللا کو نہيں بھاتے1:11| ،

الءاي ِ ِّ
ٰ
كيم |1:12
ك مِنَ
ك َنتلوہُ َعلَي َ
ٰذلِ َ
ت َوالذ ِ
كر الحَ ِ

|

يہ ہم تم پر پڑهتے ہيں کچھ آيتيں اور حکمت والی نصيحت1:12| ،

|

ٰ
ب ُث هم قا َل لَ ُه ُكن َف َيكونُ |1:12
َّللا َك َم َث ِل ءا َد َم ۖ َخلَ َق ُه مِن ُترا ٍ
إِنه َم َث َل
عيسى عِن َد ه ِ

|

ع ٰ
يسی کی کہاوت َّللا کے نزديک آدم کی طرح ہے اسے مٹی سے بنايا پھر فرمايا ہوجا وہ فوراً ہوجاتا ہے1:12| ،

ك َفال َت ُكن مِنَ المُم َترينَ |1:12
الحَ ُّق مِن رَ ِّب َ

|

|

|

اے سننے والے! يہ تيرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں ميں نہ ہونا1:12| ،

|

ك مِنَ العِلم َفقُل َتعالَوا َند ُع أَبناءَنا َوأَبنا َء ُكم َونِساءَنا َونِسا َء ُكم َوأَنفُسَنا َوأَنفُ َس ُكم ُث هم َنب َت ِھل َف َنجعَل لَع َنتَ ه
َّللاِ َعلَى
ك في ِه مِن بَع ِد ما جا َء َ
َفمَن حاجه َ
ِ
ٰ
الكذِبينَ |1:11

|

پھر اے محبوب! جو تم سے ع ٰ
يسی کے بارے ميں حجت کريں بعد اس کے کہ تمہيں علم آچکا تو ان سے فرما دو آ ؤ ہم بالئيں
اپنے بيٹے اور تمہارے بيٹے اور اپنی عورتيں اور تمہاری عورتيں اور اپنی جانيں اور تمہاری جانيں ،پھر مباہلہ کريں تو جھوٹوں
پر َّللا کی لعنت ڈاليں |1:11

|

َّللا ُ ۚ َوإِنه ه
صصُ الحَ ُّق ۚ َوما مِن إِ ٰل ٍه إِ هال ه
َّللاَ لَ ُھوَ العَزي ُز الحَ كي ُم |1:11
إِنه ٰهذا لَ ُھوَ ال َق َ

|

يہی بيشک سچا بيان ہے اور َّللا کے سوا کوئی معبود نہيں اور بيشک َّللا ہی غالب ہے حکمت واال1:11| ،

َّللا عَلي ٌم ِبالمُفسِ دينَ |1:11
َفإِن َت َولهوا َفإِنه ه َ

|

|

پھر اگر وہ منہ پھيريں تو َّللا فساديوں کو جانتا ہے1:11| ،

|

دون ه
ب َتعالَوا إِ ٰ
َّللاِ ۚ َفإِن َت َولهوا
خ َذ بَعضُنا بَعضًا أَربابًا مِن
ك ِب ِه َشيـًٔا َوال َي هت ِ
قُل ٰيأَه َل الك ِٰت ِ
شر َ
لى َكلِ َم ٍة َسوا ٍء بَي َننا َوبَي َن ُكم أَ ّال َنع ُب َد إِ هال ه َ
ِ
َّللا َوال ُن ِ
َفقولُوا اشھَدوا ِبأ َ ّنا مُسلِمونَ |1:11

|

تم فرماؤ ،اے کتابيو! ايسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم ميں تم ميں يکساں ہے يہ کہ عبادت نہ کريں مگر خدا کی اور اس کا شريک
کسی کو نہ کريں اور ہم ميں کوئی ايک دوسرے کو رب نہ بنالے َّللا کے سوا پھر اگر وہ نہ مانيں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم
مسلمان ہيں1:11| ،

|

ُ
ت ال هت ٰ
ورى ُة َواإلِنجي ُل إِ ّال مِن بَع ِد ِہ ۚ أَ َفال َتعقِلونَ |1:11
نزلَ ِ
ٰيأَه َل الك ِٰت ِ
ب لِ َم ُتحا ّجونَ فى إِ ٰبرهي َم وَ ما أ ِ

|

اے کتاب والو! ابراہيم کے باب ميں کيوں جھگڑتے ہو توريت و انجيل تو نہ اتری مگر ان کے بعد تو کيا تمہيں عقل نہيں |1:11

ٰهأَن ُتم ٰهؤُ ال ِء ٰحجَ ج ُتم فيما لَ ُكم ِب ِه عِل ٌم َفلِ َم ُتحا ّجونَ فيما لَيسَ لَ ُكم ِب ِه عِل ٌم ۚ َو ه
َّللا ُ يَعلَ ُم َوأَن ُتم ال َتعلَمونَ |1:11

|

|

سنتے ہو يہ جو تم ہو اس ميں جھگڑے جس کا تمہيں علم تھا تو اس ميں کيوں جھگڑتے ہو جس کا تمہيں علم ہی نہيں اور َّللا جانتا
ہے اور تم نہيں جانتے |1:11

|

ٰ
ُشركينَ |1:11
ما كانَ إِ ٰبرهي ُم يَھو ِد ًّيا َوال َنصرانِ ًّيا َولكِن كانَ حَ ني ًفا مُسلِمًا َوما كانَ مِنَ الم ِ

|

ابراہيم نہ يہودی تھے نہ نصرانی بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے ،اور مشرکوں سے نہ تھے |1:11

اس ِبإِ ٰبرهي َم لَلهذينَ ا هتبَعوہُ َو ٰه َذا ال هن ِبىُّ َوالهذينَ ءامَنوا ۗ َو ه
َّللا ُ َولِىُّ المُؤمِنينَ |1:12
إِنه أَولَى ال ّن ِ

|

|

بيشک سب لوگوں سے ابراہيم کے زيادہ حق دار وہ تھے جو ان کے پيرو ہوئے اور يہ نبی اور ايمان والے اور ايمان والوں کا ولی
َّللا ہے1:12| ،

|

ب لَو يُضِ لّو َن ُكم َوما يُضِ لّونَ إِ ّال أَنفُ َسھُم َوما يَش ُعرونَ |1:12
َو هدت طائِ َف ٌة مِن أَه ِل الك ِٰت ِ

|

کتابيوں کا ايک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہيں گمراہ کرديں ،اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہيں اور انہيں شعور
نہيں |1:12

|

َّللا َوأَن ُتم َتشھَدونَ |1:12
ب لِ َم َتكفُرونَ بِـٔ ٰاي ِ
ٰيأَه َل الك ِٰت ِ
ت هِ

|

اے کتابيو! َّللا کی آيتوں سے کيوں کفر کرتے ہو حاالنکہ تم خود گواہی ہو |1:12

ب لِ َم َتلبِسونَ الحَ هق بِ ٰ
البطِ ِل َو َتك ُتمونَ الحَ هق َوأَن ُتم َتعلَمونَ |1:11
ٰيأَه َل الك ِٰت ِ

|

|

اے کتابيو! حق ميں باطل کيوں مالتے ہو اور حق کيوں چھپاتے ہو حاالنکہ تمہيں خبر ہے1:11| ،

|

ُ
جعونَ |1:11
هل الك ِٰت ِ
َوقالَت طائِ َف ٌة مِن أَ ِ
ھار َواكفُروا ءاخِرَ ہُ لَ َعلهھُم يَر ِ
نز َل َعلَى الهذينَ ءامَنوا وَ ج َه ال هن ِ
ب ءامِنوا ِبالهذى أ ِ

|

اور کتابيوں کا ايک گروہ بوال وہ جو ايمان والوں پر اترا صبح کو اس پر ايمان الؤ اور شام کو منکر ہوجاؤ شايد وہ پھر جائيں
|1:11

|

ُدى ُهدَى ه
َّللاِ أَن ي ٰ
َوال ُتؤمِنوا إِ ّال لِمَن َتبِعَ دي َن ُكم قُل إِنه الھ ٰ
َّللا يُؤتي ِه مَن
ُؤتى أَحَ ٌد مِث َل ما أوتي ُتم أَو يُحا ّجو ُكم ِعن َد رَ ِّب ُكم ۗ قُل إِنه ال َفض َل بِ َي ِد ه ِ
يَشا ُء ۗ َو ه
َّللا ُ ٰوسِ ٌع عَلي ٌم |1:11

|

اور يقين نہ الؤ مگر اس کا جو تمہارے دين کا پيرو ہو تم فرمادو کہ َّللا ہی کی ہدايت ہدايت ہے (يقين کا ہے کا نہ الؤ) اس کا کہ
کسی کو ملے جيسا تمہيں مال يا کوئی تم پر حجت السکے تمہارے رب کے پاس تم فرمادو کہ فضل تو َّللا ہی کے ہاتھ ہے جسے
چاہے دے ،اور َّللا وسعت واال علم واال ہے1:11| ،

|

يَخ َتصُّ بِرَ ح َمتِ ِه مَن يَشا ُء ۗ َو ه
َظيم |1:11
َّللا ُ ُذو ال َف ِ
ضل الع ِ

|

اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور َّللا بڑے فضل واال ہے1:11| ،

|

۞ َومِن أَه ِل الك ِٰت ِ
ك ِبأ َ هنھُم قالوا لَيسَ
ك إِ ّال ما دُمتَ َعلَي ِه قائِمًا ۗ ٰذلِ َ
دينار ال ي َُؤ ِّد ِہ إِلَي َ
ِنطار ي َُؤ ِّد ِہ إِلَي َ
ك َومِنھُم مَن إِن َتأمَن ُه ِب ٍ
ب مَن إِن َتأمَن ُه ِبق ٍ
َّللا ال َكذِبَ َوهُم يَعلَمونَ |1:11
َعلَينا فِى األُمِّءّ ۦنَ سَبي ٌل َويَقولونَ َعلَى ه ِ

|

اور کتابيوں ميں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ايک ڈهير امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کردے گا اور ان ميں کوئی وہ ہے
کہ اگر ايک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھير کر نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے يہ اس
لئے کہ وہ کہتے ہيں کہ اَن پڑهوں کے معاملہ ميں ہم پر کوئی مؤاخذہ نہيں اور َّللا پر جان بوجھ کر جھوٹ باندهتے ہيں |1:11

وفى ِبعَھ ِد ِہ َوا هت ٰ
َلى مَن أَ ٰ
ب ٰ
َّللا ُيحِبُّ ال ُم هتقينَ |1:11
قى َفإِنه ه َ

|

|

ہاں کيوں نہيں جس نے اپنا عہد پورا کيا اور پرہيزگاری کی اور بيشک پرہيزگار َّللا کو خوش آتے ہيں1:11| ،

|

ليال أ ُ ٰ
َّللا ُ وَ ال ي ُ
ك ال َخ ٰلقَ لَھُم فِى الءاخِرَ ِة َوال ُي َكلِّ ُم ُھ ُم ه
إِنه الهذينَ يَش َترونَ بِعَھ ِد ه
َّللاِ َوأَ ٰيمن ِِھم َث َم ًنا َق ً
يھم َولَھُم
ولئِ َ
يھم يَو َم الق ِٰي َم ِة َوال ي َُز ّك ِ
َنظ ُر إِلَ ِ
َعذابٌ أَلي ٌم |1:11

|

جو َّللا کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذليل دام ليتے ہيں آخرت ميں ان کا کچھ حصہ نہيں اور َّللا نہ ان سے بات کرے نہ ان
کی طرف نظر فرمائے قيامت کے دن اور نہ انہيں پاک کرے ،اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے |1:11

|

َّللاِ َويَقولونَ َعلَى ه
َّللا َوما ه َُو مِن عِن ِد ه
ب َوما ه َُو مِنَ الك ِٰت ِ
ب لِ َتحسَبوہُ مِنَ الك ِٰت ِ
َوإِنه مِنھُم لَ َفري ًقا يَلوۥنَ أَلسِ َن َتھُم ِبالك ِٰت ِ
َّللاِ
ب َويَقولونَ ه َُو مِن عِن ِد ه ِ
ال َكذِبَ َوهُم يَعلَمونَ |1:12

|

اور ان ميں کچھ وہ ہيں جو زبان پھير کر کتاب ميں ميل (مالوٹ) کرتے ہيں کہ تم سمجھو يہ بھی کتاب ميں ہے اور وہ کتاب ميں
نہيں ،اور وہ کہتے ہيں يہ َّللا کے پاس سے ہے اور وہ َّللا کے پاس سے نہيں ،اور َّللا پر ديدہ و دانستہ جھوٹ باندهتے ہيں
|1:12

|

دون ه
ما كانَ لِ َب َش ٍر أَن يُؤتِ َي ُه ه
اس كونوا عِبا ًدا لى مِن
َّللاِ َو ٰلكِن كونوا رَ ٰ ّبنِءّ ۦنَ بِما ُكن ُتم ُت َعلِّمونَ الك ِٰتبَ
ِ
َّللا ُ الك ِٰتبَ َوالحُك َم َوال ُّنبُوه َة ُث هم يَقو َل لِل ّن ِ
َوبِما ُكن ُتم َتد ُرسونَ |1:12

|

کسی آدمی کا يہ حق نہيں کہ َّللا اسے کتاب اور حکم و پيغمبری دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ َّللا کو چھوڑ کر ميرے بندے
ہوجاؤ ہاں يہ کہے گا کہ َّللا والے ہوجاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو |1:12

ٰ
َ
َ
ُ
َ
فر بَع َد إِذ أَن ُتم مُسلِمونَ |1:22
َوال يَأ ُمرَ ُكم أن َت هتخِذوا المَلئِ َك َة َوال هن ِبءّ ۦنَ أربابًا ۗ أيَأ ُم ُر ُكم ِبال ُك ِ

|

|

اور نہ تمہيں يہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پيغمبروں کو خدا ٹھيرالو ،کيا تمہيں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان
ہوليے |1:22

|

َّللا ُ ٰ
َوإِذ أَ َخ َذ ه
ص ُر هن ُه ۚ قا َل َءأَقرَ ر ُتم َوأَ َخذ ُتم ع ٰ
ص ِّد ٌق لِما َم َع ُكم لَ ُتؤ ِم ُننه بِ ِه َولَ َتن ُ
َلى
ميثقَ ال هنبِءّ ۦنَ لَما ءا َتي ُت ُكم مِن ك ِٰت ٍ
ب َوحِك َم ٍة ُث هم جا َء ُكم رَ سو ٌل ُم َ
ٰذلِ ُكم إِصرى ۖ قالوا أَقرَ رنا ۚ قا َل َفاشھَدوا َوأَ ۠نا َم َع ُكم مِنَ ال ٰ ّش ِھدينَ |1:21

|

اور ياد کرو جب َّللا نے پيغمبروں سے ان کا عہد ليا جو ميں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشريف الئے تمہارے پاس وہ رسول
کہ تمہاری کتابوں کی تصديق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ايمان النا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا ،فرمايا کيوں تم
نے اقرار کيا اور اس پر ميرا بھاری ذمہ ليا؟ سب نے عرض کی ،ہم نے اقرار کيا ،فرمايا تو ايک دوسرے پر گواہ ہوجاؤ اور ميں
آپ تمہارے ساتھ گواہوں ميں ہوں1:21| ،

ك َفأ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ
الفسِ قونَ |1:21
ول ِئ َ
َفمَن َت َولّ ٰى بَع َد ٰذلِ َ

|
|

تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہيں |1:21

|

دين ه
رض َطوعًا َو َكرهًا َوإِلَي ِه ُيرجَ عونَ |1:21
َّللاِ يَبغونَ َولَ ُه أَسلَ َم مَن فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
أَ َف َغيرَ ِ

|

تو کيا َّللا کے دين کے سوا اور دين چاہتے ہيں اور اسی کے حضور گردن رکھے ہيں جو کوئی آسمانوں اور زمين ميں ہيں خوشی
سے سے مجبوری سے |1:21

|

ُ
ُ
ٰ
ٰ
سمعي َل َوإِ ٰ
َلى إِ ٰبرهي َم َوإِ ٰ
نز َل ع ٰ
عيسى َوال هنبِيّونَ مِن رَ ب ِِّھم ال
موسى وَ
سحقَ وَ يَعقوبَ َواألَسباطِ َوما أوتِىَ
قُل ءا َم ّنا بِ ه ِ
نز َل َعلَينا َوما أ ِ
اّلِل َوما أ ِ
ُن َفرِّ ُق بَينَ أَحَ ٍد مِنھُم َو َنحنُ لَ ُه مُسلِمونَ |1:21

|

اور اُسی کی طرف پھيريں گے ،يوں کہو کہ ہم ايمان الئے َّللا پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اترا ابراہيم اور اسماعيل
اور اسحاق اور يعقوب اور ان کے بيٹوں پر اور جو کچھ مال موس ٰی اور ع ٰ
يسی اور انبياء کو ان کے رب سے ،ہم ان ميں کسی پر
ايمان ميں فرق نہيں کرتے اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہيں |1:21

ٰ
سلم دي ًنا َفلَن يُق َب َل مِن ُه َو ُهوَ فِى الءاخِرَ ِة مِنَ ٰ
الخسِ رينَ |1:21
َومَن يَب َت ِغ َغيرَ اإلِ ِ

|

|

اور جو اسالم کے سوا کوئی دين چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کيا جائے گا اور وہ آخرت ميں زياں کاروں سے ہے،
|1:21

|

َّللا ُ ال يَھدِى ال َقو َم ٰ ّ
ت ۚ َو ه
َكيفَ يَھدِى ه
إيمن ِِھم َو َش ِھدوا أَنه الره سو َل حَ ٌّق َوجا َء ُه ُم ال َبي ِّٰن ُ
َّللا ُ َقومًا َك َفروا بَع َد ٰ
الظلِمينَ |1:21

|

کيونکر َّللا ايسی قوم کی ہدايت چاہے جو ايمان الکر کافر ہوگئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہيں کھلی
نشانياں آچکی تھيں اور َّللا ظالموں کو ہدايت نہيں کرتا |1:21

|

ٰ
أُ ٰ
اس أَجمَعينَ |1:21
يھم لَع َن َة ه ِ
ولئِ َ
ك جَ زاؤُ هُم أَنه َعلَ ِ
َّللا َوالمَلئِ َك ِة َوال ّن ِ

|

ان کا بدلہ يہ ہے کہ ان پر لعنت ہے َّللا اور فرشتوں اور آدميوں کی سب کی1:21| ،

ٰخلِدينَ فيھا ال ي َُخ هففُ عَن ُھ ُم ال َعذابُ وَ ال هُم يُن َظرونَ |1:22

|

|

ہميشہ اس ميں رہيں ،نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہيں مہلت دی جائے1:22| ،

َّللا غَفو ٌر رَ حي ٌم |1:22
إِ هال الهذينَ تابوا مِن بَع ِد ٰذلِ َ
ك َوأَصلَحوا َفإِنه ه َ

|

|

مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آپا سنبھاال تو ضرور َّللا بخشنے واال مہربان ہے1:22| ،

إيمن ِِھم ُث هم ازدادوا ُكفرً ا لَن ُتق َب َل َتو َب ُتھُم َوأ ُ ٰ
إِنه الهذينَ َك َفروا بَع َد ٰ
ك ُه ُم الضّالّونَ |1:22
ولئِ َ

|

|

بيشک وہ جو ايمان الکر کافر ہوئے پھر اور کفر ميں بڑهے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہی ہيں بہکے ہوئے1:22| ،

|

دى ب ِه ۗ أ ُ ٰ
ك لَھُم َعذابٌ أَلي ٌم َوما لَھُم مِن ٰنصِ رينَ
ولئِ َ
إِنه الهذينَ َك َفروا َوماتوا َوهُم ُكفّا ٌر َفلَن يُق َب َل مِن أَحَ ِدهِم مِل ُء األَ ِ
رض َذ َهبًا َولَ ِو اف َت ٰ ِ
|1:21

|

وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ان ميں کسی سے زمين بھر سونا ہرگز قبول نہ کيا جائے گا اگرچہ اپنی خالصی کو دے ،ان
کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی يار نہيں۔ |1:21

|

حبّونَ ۚ َوما ُتنفِقوا مِن َشء ٍء َفإِنه ه
َّللاَ بِ ِه عَلي ٌم |1:21
لَن َتنالُوا البِره حَ ّت ٰى ُتنفِقوا ِممّا ُت ِ

|

تم ہرگز بھالئی کو نہ پہنچو گے جب تک را ِہ خدا ميں اپنی پياری چيز نہ خرچ کرو اور تم جو کچھ خرچ کرو َّللا کو معلوم ہے،
|1:21

|

ه
ورى ِة َفاتلوها إِن ُكن ُتم ٰ
ورى ُة ۗ قُل َفأتوا بِال هت ٰ
َلى َنفسِ ِه مِن َقب ِل أَن ُت َن هز َل ال هت ٰ
سرءي ُل ع ٰ
سرءي َل إِ ّال ما حَ ره َم إ ِ ٰ
عام كانَ ح ًِّال لِبَنى إِ ٰ
صدِقينَ
۞ ُك ُّل الط ِ
|1:21

|

سب کھانے بنی اسرائيل کو حالل تھے مگر وہ جو يعقوبؑ نے اپنے اوپر حرام کرليا تھا توريت اترنے سے پہلے تم فرماؤ توريت
الکر پڑهو اگر سچے ہو |1:21

|

ك َفأ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ ّ
َن اف َت ٰ
الظلِمونَ |1:21
ولئِ َ
َّللا ال َكذِبَ مِن بَع ِد ٰذلِ َ
رى َعلَى ه ِ
َفم ِ

|

تو اس کے بعد جو َّللا پر جھوٹ باندهے تو وہی ظالم ہيں1:21| ،

|

صدَقَ ه
ُشركينَ |1:21
قُل َ
َّللا ُ ۗ َفا هتبِعوا ِمله َة إِ ٰبرهي َم حَ ني ًفا َوما كانَ مِنَ الم ِ

|

تم فرماؤ َّللا سچا ہے ،تو ابراہيم کے دين پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں ميں نہ تھے1:21| ،

اس لَلهذى بِ َب هك َة ُمبارَ ًكا َو ُه ًدى ل ِٰلعلَمينَ |1:21
إِنه أَوه َل بَي ٍ
ت وُ ضِ عَ لِل ّن ِ

|

|

بيشک سب ميں پہال گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ ميں ہے برکت واال اور سارے جہان کا راہنما
|1:21

|

َن اس َتطاعَ إِلَي ِه س ً
ت َبي ِّٰن ٌ
ءاي ٌ
َن ٰ
في ِه ٰ
ح ُّج البَي ِ
اس ِ
العلَمينَ
َبيال ۚ َومَن َك َفرَ َفإِنه ه َ
َّللا َغنِىٌّ ع ِ
تم ِ
ت مَقا ُم إِ ٰبرهي َم ۖ َومَن د ََخلَ ُه كانَ ءا ِم ًنا ۗ َو ِ هّلِلِ َعلَى ال ّن ِ
|1:21

|

اس ميں کھلی نشانياں ہيں ابراہيم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو اس ميں آئے امان ميں ہو اور َّللا کے لئے لوگوں پر اس گھر
کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے اور جو منکر ہو تو َّللا سارے جہان سے بے پرواہ ہے |1:21

َّللاِ َو ه
ت ه
َّللا ُ َشھي ٌد ع ٰ
َلى ما َتعمَلونَ |1:22
ب لِ َم َتكفُرونَ ِبـٔ ٰاي ِ
قُل ٰيأَه َل الك ِٰت ِ

|

تم فرماؤ اے کتابيو! َّللا کی آيتيں کيوں نہيں مانتے اور تمہارے کام َّللا سامنے ہيں1:22| ،

|

|

شھَدا ُء ۗ َومَا ه
َّللا مَن ءامَنَ َتبغو َنھا ِع َوجً ا َوأَن ُتم ُ
ب لِ َم َت ُ
َّللا ُ ِب ٰغف ٍِل َعمّا َتعمَلونَ |1:22
قُل ٰيأَه َل الك ِٰت ِ
َبيل ه ِ
ص ّدونَ عَن س ِ

|

تم فرماؤ اے کتابيو! کيوں َّللا کی راہ سے روکتے ہو اسے جو ايمان الئے اسے ٹيڑها کيا چاہتے ہو اور تم خود اس پر گواہ ہو اور
َّللا تمہارے کوتکوں (برے اعمال ،کرتوت) سے بے خبر نہيں1:22| ،

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِن ُتطيعوا َفري ًقا مِنَ الهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ َي ُردّو ُكم بَع َد ٰ
إيمنِ ُكم ٰكفِرينَ |1:122

|

اے ايمان والو! اگر تم کچھ کتابيوں کے کہے پر چلے تو وہ تمہارے ايمان کے بعد کافر کر چھوڑيں گے |1:122

ت ه
اّلِل َف َقد ُهدِىَ إِ ٰ
ءاي ُ
تلى َعلَي ُكم ٰ
َو َكيفَ َتكفُرونَ َوأَن ُتم ُت ٰ
قيم |1:121
َّللاِ وَ في ُكم رَ سول ُ ُه ۗ َومَن يَع َتصِ م ِب ه ِ
لى صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ

|

|

اور تم کيوں کر کفر کروگے تم پر َّللا کی آيتيں پڑهی جاتی ہيں اور تم ميں اس کا رسول تشريف اليا اور جس نے َّللا کا سہارا ليا
تو ضرور وہ سيدهی راہ دکھايا گيا1:121| ،

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءا َم ُنوا ا هتقُوا ه
َّللاَ حَ هق ُتقا ِت ِه َوال َتمو ُتنه إِ ّال َوأَن ُتم مُسلِمونَ |1:121

|

اے ايمان والو! َّللا سے ڈرو جيسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان1:121| ،

|

َواع َتصِ موا ِبحَ ب ِل ه
خو ًنا َو ُكن ُتم ع ٰ
لوب ُكم َفأَصبَح ُتم ِبنِع َمتِ ِه إِ ٰ
َلى َشفا
َّللاِ جَ ميعًا َوال َت َفره قوا ۚ َواذ ُكروا نِع َمتَ ه ِ
َّللا َعلَي ُكم إِذ ُكن ُتم أَعدا ًء َفأَلهفَ بَينَ قُ ِ
ك ُي َبيِّنُ ه
َّللا ُ لَ ُكم ٰ
ءايتِ ِه لَ َعله ُكم َتھ َتدونَ |1:121
ار َفأَن َق َذ ُكم مِنھا ۗ َك ٰذلِ َ
ُحفرَ ٍة مِنَ ال ّن ِ

|

اور َّللا کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر اور آپس ميں پھٹ نہ جانا (فرقوں ميں نہ بٹ جانا) اور َّللا کا احسان اپنے اوپر ياد
کرو جب تم ميں بير تھا اس نے تمہارے دلوں ميں مالپ کرديا تو اس کے فضل سے تم آپس ميں بھائی ہوگئے اور تم ايک غار
دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہيں اس سے بچاديا َّللا تم سے يوں ہی اپنی آيتيں بيان فرماتا ہے کہ کہيں تم ہدايت پاؤ،
|1:121

|

ف َويَنھَونَ عَن المُن َكر ۚ َوأ ُ ٰ
َول َت ُكن ِمن ُكم أُم ٌهة يَدعونَ إِلَى َ
ك ُه ُم المُفلِحونَ |1:121
ير وَ يَأ ُمرونَ بِالمَعرو ِ
ولئِ َ
ِ
ِ
الخ ِ

|

اور تم ميں ايک گروہ ايسا ہونا چاہئے کہ بھالئی کی طرف بالئيں اور اچھی بات کا حکم ديں اور بری سے منع کريں اور يہی لوگ
مراد کو پہنچے |1:121

|

ت ۚ َوأ ُ ٰ
َوال َتكونوا َكالهذينَ َت َف هرقوا َواخ َتلَفوا مِن بَع ِد ما جا َء ُه ُم ال َبي ِّٰن ُ
ك لَھُم َعذابٌ َعظي ٌم |1:121
ول ِئ َ

|

اور ان جيسے نہ ہونا جو آپس ميں پھٹ گئے اور ان ميں پھوٹ پڑگئی بعد اس کے کہ روشن نشانياں انہيں آچکی تھيں اور ان کے
ليے بڑا عذاب ہے1:121| ،

|

اسودهت وُ جو ُهھُم أَ َك َفر ُتم بَع َد ٰ
إيمنِ ُكم َفذوقُوا العَذابَ ِبما ُكن ُتم َتكفُرونَ |1:121
سو ُّد وُ جوہٌ ۚ َفأَمها الهذينَ َ
يَو َم َتبيَضُّ وُ جوہٌ َو َت َ

|

جس دن کچھ منہ اونجالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے کيا تم ايمان الکر کافر ہوئے تو اب عذاب
چکھو اپنے کفر کا بدلہ1:121| ،

|

َوأَمها الهذينَ اب َيضهت وُ جو ُهھُم َففى رَ ح َم ِة ه
َّللاِ هُم فيھا ٰخلِدونَ |1:121

|
|

اور وہ جن کے منہ اونجالے ہوئے وہ َّللا کی رحمت ميں ہيں وہ ہميشہ اس ميں رہيں گے1:121| ،

َّللا ُ يُري ُد ُ
ك ِبالحَ ِّق ۗ وَ مَا ه
ت ه
ءاي ُ
ك ٰ
ظلمًا ل ِٰلعلَمينَ |1:122
َّللاِ َنتلوها َعلَي َ
تِل َ

|

يہ َّللا کی آيتيں ہيں کہ ہم ٹھيک ٹھيک تم پر پڑهتے ہيں ،اور َّللا جہاں والوں پر ظلم نہيں چاہتا |1:122

رض ۚ َوإِلَى ه
َّللاِ ُترجَ ُع األُمو ُر |1:122
ّلِل ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
َو ِ ه ِ
ت َوما فِى األَ ِ

|

|

اور َّللا ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے ،اور َّللا ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے،
|1:122

|

ُ ُ
اّلِل ۗ َولَو ءامَنَ أَه ُل الك ِٰت ِ
اس َتأ ُمرونَ ِبالمَعرو ِ
ب لَكانَ َخيرً ا لَھُم ۚ مِن ُھ ُم المُؤمِنونَ
َن المُن َك ِر َو ُتؤمِنونَ ِب ه ِ
ف َو َتنھَونَ ع ِ
خرجَ ت لِل ّن ِ
ُكن ُتم َخيرَ أ هم ٍة أ ِ
َوأَك َث ُر ُه ُم ٰ
الفسِ قونَ |1:112

|

تم بہتر ہو ان امتوں ميں جو لوگوں ميں ظاہر ہوئيں بھالئی کا حکم ديتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور َّللا پر ايمان رکھتے
ہو ،اور اگر کتابی ايمان التے تو ان کا بھال تھا ،ان ميں کچھ مسلمان ہيں اور زيادہ کافر1:112| ،

لَن َي ُ
ض ّرو ُكم إ ِ ّال أَ ًذى ۖ َوإِن ي ُٰقتِلو ُكم ي َُولّو ُك ُم األَدبارَ ُث هم ال يُنصَرونَ |1:111

|

|

وہ تمہارے کچھ نہ بگاڑيں گے مگر يہی ستانا اور اگر تم سے لڑيں تو تمہارے سامنے سے پيٹھ پھير جائيں گے پھر ان کی مدد نہ
ہوگی1:111| ،

|

يھ ُم ِّ
ب مِنَ ه
بل مِنَ ه
ض ٍ
ك بِأ َ هنھُم كانوا يَكفُرونَ
يھ ُم المَس َك َن ُة ۚ ٰذلِ َ
اس َوباءو بِ َغ َ
َّللاِ وَ حَ ٍ
الذله ُة أَينَ ما ُثقِفوا إِ ّال بِحَ ٍ
َّللاِ َوض ُِربَت َعلَ ِ
ض ُِربَت َعلَ ِ
بل مِنَ ال ّن ِ
َ
صوا َوكانوا يَع َتدونَ |1:111
بِـٔ ٰاي ِ
ك بِما َع َ
َير حَ ٍّق ۚ ٰذلِ َ
ت هِ
َّللا َويَق ُتلونَ األنبِيا َء بِغ ِ

|

ان پر جمادی گئی خواری جہاں ہوں امان نہ پائيں مگر َّللا کی ڈور اور آدميوں کی ڈور سے اور غضب ٰالہی کے سزاوار ہوئے
اور ان پر جمادی گئی محتاجی يہ اس لئے کہ وہ َّللا کی آيتوں سے کفر کرتے اور پيغمبروں کو ناحق شہيد کرتے ،يہ اس لئے کہ
نا فرمانبردار اور سرکش تھے1| ،

|: 112

ب أُم ٌهة قائِم ٌَة يَتلونَ ٰ
َّللا ءانا َء الهي ِل َوهُم يَس ُجدونَ |1:111
ءاي ِ
هل الك ِٰت ِ
ت هِ
۞ لَيسوا سَوا ًء ۗ مِن أَ ِ

|

سب ايک سے نہيں کتابيوں ميں کچھ وہ ہيں کہ حق پر قائم ہيں َّللا کی آيتيں پڑهتے ہيں رات کی گھڑيوں ميں اور سجدہ کرتے ہيں
|1:111

|

ت َوأ ُ ٰ
َن المُن َك ِر َوي ُٰس ِرعونَ فِى َ
صلِحينَ |1:111
ك مِنَ ال ٰ ّ
الخ ٰير ِ
َوم الءاخ ِِر َويَأ ُمرونَ ِبالمَعرو ِ
ولئِ َ
يُؤمِنونَ ِب ه ِ
ف َويَنھَونَ ع ِ
اّلِل َوالي ِ

|

َّللا اور پچھلے دن پر ايمان التے ہيں اور بھالئی کا حکم ديتے اور برائی سے منع کرتے ہيں اور نيک کاموں پر دوڑتے ہيں ،اور
يہ لوگ الئق ہيں1:111| ،

|

ير َفلَن يُك َفروہُ ۗ وَ ه
َّللا ُ عَلي ٌم ِبال ُم هتقينَ |1:111
َوما يَفعَلوا مِن َخ ٍ

|

اور وہ جو بھالئی کريں ان کا حق نہ مارا جائے گا اور َّللا کو معلوم ہيں ڈر والے |1:111

|

َّللا َشيـًا ۖ َوأ ُ ٰ
َ ٰ
ه
إِنه الهذينَ َك َفروا لَن ُتغنِىَ عَنھُم أَ ٰ ُ
ك أَ ٰ
ار ۚ هُم فيھا ٰخلِدونَ |1:111
ولئِ َ
صحبُ ال ّن ِ
مولھُم َوال أول ُدهُم مِنَ ِ ٔ

|

وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اوالد ان کو َّللا سے کچھ نہ بچاليں گے اور وہ جہنمی ہيں ان کو ہميشہ اس ميں رہنا |1:111
َ
رث َقوم َظلَموا أَنفُ َسھُم َفأَهلَ َكت ُه ۚ َوما َظلَ َم ُھ ُم ه
َ
َ
َّللا ُ َو ٰلكِن أَنفُ َسھُم يَظلِمونَ
ريح فيھا صِ رٌّ أصابَت حَ َ ٍ
َمث ُل ما يُنفِقونَ فى ٰه ِذ ِہ الحَ ٰيو ِة الدُّنيا َك َمث ِل ٍ
|1:111

|

|

کہاوت اس کی جو اس دنيا ميں زندگی ميں خرچ کرتے ہيں اس ہوا کی سی ہے جس ميں پاال ہو وہ ايک ايسی قوم کی کھيتی پر
پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے تو اسے بالکل مارگئی اور َّللا نے ان پر ظلم نہ کيا ہاں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہيں،
|1:111

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َت هتخِذوا ِبطا َن ًة مِن دونِ ُكم ال يَألو َن ُكم َخ ً
ت البَغضا ُء مِن أَ ٰفوه ِِھم َوما ُتخفى صُدو ُرهُم أَك َب ُر ۚ َقد َب هي ّنا
باال َودّوا ما َعنِ ُّتم َقد َب َد ِ
ٰ
ت ۖ إِن ُكن ُتم َتعقِلونَ |1:112
لَ ُك ُم
الءاي ِ

|

اے ايمان والو! غيروں کو اپنا راز دار نہ بناؤ وہ تمہاری برائی ميں کمی نہيں کرتے ان کی آرزو ہے ،جتنی ايذا پہنچے بيَر ان کی
باتوں سے جھلک اٹھا اور وہ جو سينے ميں چھپائے ہيں اور بڑا ہے ،ہم نے نشانياں تمہيں کھول کر سناديں اگر تمہيں عقل ہو
|1:112

|

ب ُكلِّ ِه َوإِذا لَقو ُكم قالوا ءا َم ّنا َوإِذا َخلَوا َعضّوا َعلَي ُك ُم األَنا ِم َل مِنَ ال َغيظِ ۚ قُل موتوا ِب َغيظِ ُكم ۗ
حبّو َن ُكم َو ُتؤمِنونَ ِبالك ِٰت ِ
حبّو َنھُم َوال ُي ِ
ٰهأَن ُتم أُوال ِء ُت ِ
ُّدور |1:112
َّللا عَلي ٌم ِبذا ِ
إِنه ه َ
ت الص ِ

|

سنتے ہو يہ جو تم ہو تم تو انہيں چاہتے ہو اور وہ تمہيں نہيں چاہتے اور حال يہ کہ تم سب کتابوں پر ايمان التے ہو اور وہ جب تم
سے ملتے ہيں کہتے ہيں ہم ايمان الئے اور اکيلے ہوں تو تم پر انگلياں چبائيں غصہ سے تم فرمادو کہ مرجاؤ اپنی گھٹن (قلبی
جلن) ميں َّللا خوب جانتا ہے دلوں کی بات1:112| ،

|

َّللاَ بما يَعمَلونَ م ٌ
ُحيط |1:112
صبروا َو َت هتقوا ال َيضُرُّ ُكم َكي ُدهُم َشيـًٔا ۗ إِنه ه ِ
إِن َتمسَس ُكم حَ َس َن ٌة َتسُؤهُم َوإِن ُتصِ ب ُكم َس ِّي َئ ٌة يَفرَ حوا ِبھا ۖ َوإِن َت ِ
تمہيں کوئی بھالئی پہنچے تو انہيں برا لگے اور تم کہ برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں ،اور اگر تم صبر اور پرہيزگاری کيے
رہو تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا ،بيشک ان کے سب کام خدا کے گھيرے ميں ہيں1:112| ،

ِتال ۗ وَ ه
ك ُت َبوِّ ُ
َّللا ُ سَمي ٌع عَلي ٌم |1:111
َوإِذ َغدَوتَ مِن أَهلِ َ
ئ المُؤمِنينَ م َٰق ِع َد لِلق ِ

|

|

اور ياد کرو اے محبوب! جب تم صبح کو اپنے دولت خانہ سے برآمد ہوئے مسلمانوں کو لڑائی کے مور چوں پر قائم کرتے اور
َّللا سنتا جانتا ہے1:111| ،

|

َّللا ُ َولِ ُّيھُما ۗ َو َعلَى ه
تان مِن ُكم أَن َتف َشال وَ ه
َّللاِ َفل َي َت َو هك ِل المُؤمِنونَ |1:111
إِذ َهمهت طائِ َف ِ

|

جب تم ميں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کرجائيں اور َّللا ان کا سنبھالنے واال ہے اور مسلمانوں کو َّللا ہی پر بھروسہ
چاہئے1:111| ،

|

|

َدر َوأَن ُتم أَ ِذله ٌة ۖ َفا هتقُوا ه
َولَ َقد َنصَرَ ُك ُم ه
َّللاَ لَ َعله ُكم َتش ُكرونَ |1:111
َّللا ُ ِبب ٍ

|

اور بيشک َّللا نے بدر ميں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے تو َّللا سے ڈرو کہيں تم شکر گزار ہو1:111| ،

إذ َتقو ُل لِلمُؤمِنينَ أَلَن يَكفِ َي ُكم أَن ُي ِم هد ُكم رَ ُّب ُكم ب َث ٰل َث ِة ٰ
ف مِنَ الم َٰلئِ َك ِة م َ
ُنزلينَ |1:111
ءال ٍ
ِ
ِ

|

|

جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کيا تمہيں يہ کافی نہيں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تين ہزار فرشتہ اتار کر،
|1:111

|

َلى ۚ إن َتصبروا َو َت هتقوا َويَأتو ُكم مِن َفورهِم ٰهذا يُمدِد ُكم رَ ُّب ُكم ب َخم َس ِة ٰ
ف مِنَ الم َٰلئِ َك ِة ُم َسوِّ مينَ |1:111
ءال ٍ
ِ
ِ
ب ٰ ِ
ِ

|

ہا ں کيوں نہيں اگر تم صبرو تقو ٰی کرو اور کافر اسی دم تم پر آپڑيں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے
بھيجے گا |1:111

|

َوما جَ َعلَ ُه ه
َّللا ُ إِ ّال ب ٰ
كيم |1:111
ُشرى لَ ُكم َولِ َتط َمئِنه قُلو ُب ُكم ِب ِه ۗ َومَا ال هنص ُر إِ ّال مِن عِن ِد ه ِ
َّللا الع ِ
َزيز الحَ ِ

|

اور يہ فتح َّللا نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لئے اور اسی لئے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چين ملے اور مدد نہيں مگر َّللا
غالب حکمت والے کے پاس سے |1:111

|

َكب َتھُم َفيَن َقلِبوا خائِبينَ |1:111
لِيَق َطعَ َطرَ ًفا مِنَ الهذينَ َك َفروا أَو ي ِ

|

اس لئے کہ کافروں کا ايک حصہ کاٹ دے يا انہيں ذليل کرے کہ نامراد پھر جائيں1:111| ،

َ
يھم أَو ُيع َِّذ َبھُم َفإِ هنھُم ٰظلِمونَ |1:112
لَيسَ لَ َ
مر َشء ٌء أَو يَتوبَ َعلَ ِ
ك مِنَ األ ِ

|

|

يہ بات تمہارے ہاتھ نہيں يا انہيں توبہ کی توفيق دے يا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہيں1:112| ،

رض ۚ يَغفِ ُر لِمَن يَشا ُء َو ُيع َِّذبُ مَن يَشا ُء ۚ َو ه
َّللا ُ غَفو ٌر رَ حي ٌم |1:112
ّلِل ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
َو ِ ه ِ
ت َوما فِى األَ ِ

|

|

اور َّللا ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے ،اور َّللا
بخشنے واال مہربان1:112| ،

|

ضع ًفا م ٰ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َتأ ُكلُوا الرِّ ٰبو ۟ا أَ ٰ
َّللا لَ َعله ُكم ُتفلِحونَ |1:112
ُض َع َف ًة ۖ َوا هتقُوا ه َ

|

اے ايمان والوں سود دونا دون نہ کھاؤ َّللا سے ڈرو اس اميد پر کہ تمہيں فالح ملے1:112| ،

َوا هتقُوا ال ّنارَ الهتى أ ُ ِعدهت ل ِٰلكفِرينَ |1:111

|

|

اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لئے تيار رکھی ہے |1:111

َّللا َوالرهسو َل لَ َعله ُكم ُترحَ مونَ |1:111
َوأَطيعُوا ه َ

|

|

اور َّللا و رسول کے فرمانبردار رہو اس اميد پر کہ تم رحم کيے جاؤ1:111| ،

|

ضھَا الس ٰهم ٰو ُ
سارعوا إِ ٰ
لى مَغفِرَ ٍة مِن رَ ِّب ُكم َوجَ هن ٍة عَر ُ
ت َواألَرضُ أ ُ ِعدهت لِل ُم هتقينَ |1:111
۞ وَ ِ

|

اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ايسی جنت کی طرف جس کی چوڑان ميں سب آسمان و زمين پرہيزگاروں کے لئے تيار کر
رکھی ہے |1:111

|

ضرّا ِء وَ ٰ
اس ۗ َو ه
َّللا ُ ُيحِبُّ المُحسِ نينَ |1:111
الهذينَ يُنفِقونَ فِى ال هسرّا ِء َوال ه
َن ال ّن ِ
الكظِ مينَ الغَي َظ َوالعافينَ ع ِ

|

وہ جو َّللا کے راہ ميں خرچ کرتے ہيں خوشی ميں اور رنج ميں اور غصہ پينے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ،اور
نيک لوگ َّللا کے محبوب ہيں1:111| ،

|

نوب ِھم وَ مَن يَغ ِف ُر ُّ
الذنوبَ إِ هال ه
ح َش ًة أَو َظلَموا أَنفُ َسھُم َذ َكرُوا ه
َّللا ُ وَ لَم يُصِ رّوا ع ٰ
َوالهذينَ إِذا َفعَلوا ٰف ِ
َلى ما َفعَلوا َوهُم يَعلَمونَ
َّللاَ َفاس َتغ َفروا ل ُِذ ِ
|1:111

|

اور وہ کہ جب کوئی بے حيائی يا اپنی جانوں پر ظلم کريں َّللا کو ياد کرکے اپنے گناہوں کی معافی چاہيں اور گناہ کون بخشے سوا
َّللا کے ،اور اپنے کيے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائيں1:111| ،

|

أُ ٰ
ك جَ زاؤُ هُم مَغفِرَ ةٌ مِن رَ ب ِِّھم وَ جَ ٰ ّن ٌ
ت َتجرى مِن َتح ِتھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا ۚ َونِع َم أَج ُر ٰ
العمِلينَ |1:111
ول ِئ َ

|

ايسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتيں ہيں جن کے نيچے نہريں رواں ہميشہ ان ميں رہيں اور کاميوں (نيک لوگوں) کا
اچھا نيگ (انعام ،حصہ) ہے |1:111

|

رض َف ُ
انظروا َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة ال ُم َك ِّذبينَ |1:111
َقد َخلَت مِن َقبلِ ُكم ُس َننٌ َفسيروا فِى األَ ِ

|

تم سے پہلے کچھ طريقے برتاؤ ميں آچکے ہيں تو زمين ميں چل کر ديکھو کيسا انجام ہوا جھٹالنے والوں کا |1:111

اس َو ُه ًدى َومَو ِع َظ ٌة لِل ُم هتقينَ |1:112
ٰهذا َبيانٌ لِل ّن ِ

|

|

يہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہيزگاروں کو نصيحت ہے1:112| ،

َوال َت ِھنوا وَ ال َت َ
حزنوا َوأَن ُت ُم األَعلَونَ إِن ُكن ُتم مُؤمِنينَ |1:112

|

|

اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ تم ہی غالب آؤ گے اگر ايمان رکھتے ہو1:112| ،

|

ح مِثل ُ ُه ۚ َوتِل َ َ
َّللا ُ ال ُيحِبُّ ٰ ّ
شھَدا َء ۗ َو ه
اس َولِيَعلَ َم ه
خ َذ مِن ُكم ُ
ح َف َقد مَسه ال َقو َم َقر ٌ
إِن يَمسَس ُكم َقر ٌ
َّللا ُ الهذينَ ءامَنوا َو َي هت ِ
الظلِمينَ
داولُھا بَينَ ال ّن ِ
ك األيّا ُم ُن ِ
|1:112

|

اگر تمہيں کوئی تکليف پہنچی تو وہ لوگ بھی ويسی ہی تکليف پاچکے ہيں اور يہ دن ہيں جن ميں ہم نے لوگوں کے ليے بارياں
رکھی ہيں اور اس لئے کہ َّللا پہچان کرادے ايمان والوں کی اور تم ميں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے اور َّللا دوست
نہيں رکھتا ظالموں کو1:112| ،

|

َّللا ُ الهذينَ ءامَنوا َويَمحَ قَ ٰ
َولِ ُي َمحِّ صَ ه
الكفِرينَ |1:111

|

اور اس لئے کہ َّللا مسلمانوں کا نکھار کردے اور کافروں کو مٹادے |1:111

أَم حَ سِ ب ُتم أَن َتد ُخلُوا الجَ هن َة َولَمّا يَعلَم ه
ص ِبرينَ |1:111
َّللا ُ الهذينَ ٰجھَدوا مِن ُكم َويَعلَ َم ال ٰ ّ
ِ

|
|

کيا اس گمان ميں ہو کہ جنت ميں چلے جاؤ گے اور ابھی َّللا نے تمہارے غازيوں کا امتحان نہ ليا اور نہ صبر والوں آزمائش کی
|1:111

|

بل أَن َتل َقوہُ َف َقد رَ أَي ُتموہُ َوأَن ُتم َت ُ
نظرونَ |1:111
َولَ َقد ُكن ُتم َت َم هنونَ ال َموتَ مِن َق ِ

|

اور تم تو موت کی تمنا کيا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے تو اب وہ تمہيں نظر آئی آنکھوں کے سامنے1:111| ،

|

َلى أَ ٰ
َلى َعقِبَي ِه َفلَن َيضُره ه
عقبِ ُكم ۚ َومَن يَن َقلِب ع ٰ
َوما ُمحَ هم ٌد إِ ّال رَ سو ٌل َقد َخلَت مِن َقبلِ ِه ال ُّر ُس ُل ۚ أَ َفإِ ۟ين ماتَ أَو قُتِ َل ان َقلَب ُتم ع ٰ
َجزى
َّللاَ َشيـًٔا ۗ وَ َسي ِ
ه
َّللا ُ ال ٰ ّشكِرينَ |1:111

|

اور محمد تو ايک رسول ان سے پہلے اور رسول ہوچکے تو کيا اگر وہ انتقال فرمائيں يا شہيد ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤں گے

|

اور جو الٹے پاؤں پھرے گا َّللا کا کچھ نقصان نہ کرے گا ،اور عنقريب َّللا شکر والوں کو صلہ دے گا1:111| ،

ذن ه
جزى ال ٰ ّشكِرينَ
َوما كانَ لِ َن ٍ
فس أَن َتموتَ إِ ّال بِإِ ِ
َّللاِ ك ِٰتبًا م َُؤجه ًال ۗ َومَن ي ُِرد َثوابَ الدُّنيا ُنؤتِ ِه مِنھا َومَن ُي ِرد َثوابَ الءاخِرَ ِة ُنؤتِ ِه مِنھا ۚ َو َس َن ِ
|1:111

|

اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہيں سکتی سب کا وقت لکھا رکھا ہے اور دنيا کا انعام چاہے 2ف )1۱1ہم اس ميں سے اسے ديں
اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس ميں سے اسے ديں اور قريب ہے کہ ہم شکر والوں کو صلہ عطا کريں1:111| ،

|

ضعُفوا َومَا اس َتكانوا ۗ َو ه
ص ِبرينَ |1:111
َّللا ُ ُيحِبُّ ال ٰ ّ
َّللا َوما َ
َو َكأَيِّن مِن َن ِبىٍّ ٰق َت َل َم َع ُه ِر ِّبيّونَ َكثي ٌر َفما َوهَنوا لِما أَصا َبھُم فى سَبي ِل ه ِ

|

اور کتنے ہی انبياء نے جہاد کيا ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے ،تو نہ سست پڑے ان مصيبتوں سے جو َّللا کی راہ ميں انہيں
پہنچيں اور نہ کمزور ہوئے اور نہ دبے اور صبر والے َّللا کو محبوب ہيں1:111| ،

|

َ
ُ
َ
مرنا َو َثبِّت أَقدامَنا َوانصُرنا َعلَى ال َقوم ٰ
الكفِرينَ |1:111
َوما كانَ َقولَھُم إِ ّال أن قالوا رَ هب َنا اغفِر لَنا ذنوبَنا َوإِسرا َفنا فى أ ِ
ِ

|

اور وہ کچھ بھی نہ کہتے تھے سوا اس دعا کے کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور جو زيادتياں ہم نے اپنے کام کيں اور
ہمارے قدم جما دے اور ہميں ان کافر لوگوں پر مدد دے |1:111

|

ب الءاخِرَ ِة ۗ َو ه
اتى ُھ ُم ه
َفـٔ ٰ
َّللا ُ ُيحِبُّ المُحسِ نينَ |1:112
َّللا ُ َثوابَ الدُّنيا وَ ُحسنَ َثوا ِ

|

تو َّللا نے انہيں دنيا کا انعام ديا اور آخرت کے ثواب کی خوبی اور نيکی والے َّللا کو پيارے ہيں1:112| ،

َلى أَ ٰ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِن ُتطيعُوا الهذينَ َك َفروا َي ُردّو ُكم ع ٰ
عق ِب ُكم َف َتن َقلِبوا ٰخسِ رينَ |1:112

|

|

اے ايمان والو! اگر تم کافروں کے کہے پر چلے تو وہ تمہيں الٹے پاؤں لوٹاديں گے پھر ٹوٹا کھا کے پلٹ جاؤ گے |1:112
ب َِل ه
َّللا ُ م ٰ
َولى ُكم ۖ َوه َُو َخي ُر ال ٰ ّنصِ رينَ |1:112

|

|

بلکہ َّللا تمہارا موال ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار1:112| ،

|

اّلِلِ ما لَم ُي َن ِّزل ب ِه س ٰ
َثوى ٰ ّ
ب الهذينَ َك َفرُوا الرُّ عبَ ِبما أَشرَ كوا ِب ه
ُلط ًنا ۖ َوم ٰ
الظلِمينَ |1:111
َس ُنلقى فى قُلو ِ
َأوى ُھ ُم ال ّنا ُر ۚ َو ِبئسَ م َ
ِ

|

کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں ميں رعب ڈاليں گے کہ انہوں نے َّللا کا شريک ٹھہرايا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ
اتاری اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے ،اور کيا برا ٹھکانا ناانصافوں کا1:111| ،

|

َ
ص َد َق ُك ُم ه
مر َو َعصَي ُتم مِن بَع ِد ما أَ ٰ
حبّونَ ۚ مِن ُكم مَن يُري ُد الدُّنيا
رى ُكم ما ُت ِ
َولَ َقد َ
َّللا ُ َوع َدہُ إِذ َت ُحسّو َنھُم ِبإِذنِ ِه ۖ حَ ّت ٰى إِذا َفشِ ل ُتم َو َت ٰن َزع ُتم فِى األ ِ
َومِن ُكم َمن يُري ُد الءاخِرَ َة ۚ ُث هم صَرَ َف ُكم عَنھُم لِيَب َتلِ َي ُكم ۖ َولَ َقد عَفا عَن ُكم ۗ وَ ه
َّللا ُ ذو َفض ٍل َعلَى المُؤمِنينَ |1:111

|

اور بيشک َّللا نے تمہيں سچ کر دکھايا اپنا وعدہ جب کہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے يہاں تک کہ جب تم نے
بزدلی کی اور حکم ميں جھگڑا ڈاال اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ َّللا تمہيں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات تم ميں کوئی دنيا
چاہتا تھا اور تم ميں کوئی آخرت چاہتا تھا پھر تمہارا منہ ان سے پھيرديا کہ تمہيں آزمائے اور بيشک اس نے تمہيں معاف کرديا،
اور َّللا مسلمانوں پر فضل کرتا ہے1:111| ،

|

ص َب ُكم ۗ وَ ه
َلى ما فا َت ُكم َوال ما أَ ٰ
حزنوا ع ٰ
خرى ُكم َفأ َٰث َب ُكم َغ ًّما بِ َغ ٍّم لِ َكيال َت َ
َلى أَحَ ٍد َوالرهسو ُل يَدعو ُكم فى أ ُ ٰ
۞ إِذ ُتصعِدونَ َوال َتلوۥنَ ع ٰ
َّللا ُ َخبي ٌر بِما
َتعمَلونَ |1:111

|

جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پيٹھ پھير کر کسی کو نہ ديکھتے اور دوسری جماعت ميں ہمارے رسول تمہيں پکار رہے
تھے تو تمہيں غم کا بدلہ غم ديا اور معافی اس لئے سنائی کہ جو ہاتھ سے گيا اور جو افتاد پڑی اس کا رنج نہ کرو اور َّللا
کوتمہارے کاموں کی خبر ہے1:1| ،
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َغشى طائِ َف ًة مِن ُكم ۖ وَ طائِ َف ٌة َقد أَ َهمهتھُم أَنفُ ُسھُم ي ُ
َظ ّنونَ بِ ه
اّلِلِ َغيرَ الحَ ِّق َظنه ٰ
نز َل َعلَي ُكم مِن بَع ِد ال َغ ِّم أَ َم َن ًة ُنعاسًا ي ٰ
ُث هم أَ َ
الج ِھلِ هي ِة ۖ يَقولونَ هَل لَنا مِنَ
َ
َ
مر َشء ٌء ما قُتِلنا ٰهھُنا ۗ قُل لَو ُكن ُتم فى
مر مِن َشء ٍء ۗ قُل إِنه األَمرَ ُكله ُه ِ هّلِلِ ۗ ُيخفونَ فى أَنفُسِ ِھم ما ال ُيبدونَ لَ َ
ك ۖ يَقولونَ لَو كانَ لَنا مِنَ األ ِ
األ ِ

لوب ُكم ۗ وَ ه
جع ِِھم ۖ َولِيَب َتلِىَ ه
يھ ُم ال َقت ُل إِ ٰ
ُّدور
َّللا ُ عَلي ٌم ِبذا ِ
لى مَضا ِ
بُيوتِ ُكم لَبَرَ َز الهذينَ ُكتِبَ َعلَ ِ
ُدور ُكم َولِ ُي َمحِّ صَ ما فى قُ ِ
ت الص ِ
َّللا ُ ما فى ص ِ
|1:111

|

پھر تم پر غم کے بعد چين کی نيند اتاری کہ تمہاری ايک جماعت کو گھيرے تھی اور ايک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی َّللا پر
بے جا گمان کرتے تھے جاہليت کے سے گمان ،کہتے کيا اس کام ميں کچھ ہمارا بھی اختيار ہے تم فرمادو کہ اختيار تو سارا َّللا کا
ہے اپنے دلوں ميں چھپاتے ہيں جو تم پر ظاہر نہيں کرتے کہتے ہيں ،ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم يہاں نہ مارے جاتے ،تم فرمادو کہ
اگر تم اپنے گھروں ميں ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جاچکا تھا اپنی قتل گاہوں تک نکل آتے اور اس لئے کہ َّللا تمہارے
سينوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلو ں ميں ہے اسے کھول دے اور َّللا دلوں کی بات جانتا ہے |1:111

|

إنه الهذينَ َت َولهوا مِن ُكم يَو َم ال َت َقى الجَ معان إ هنمَا اس َت َزله ُھ ُم ال هش ٰ
َّللا ُ عَنھُم ۗ إِنه ه
َعض ما َكسَبوا ۖ َولَ َقد َع َفا ه
َّللاَ غَفو ٌر حَ لي ٌم |1:111
يطنُ بِب ِ
ِ ِ
ِ

|

بيشک وہ جو تم ميں سے پھرگئے جس دن دونوں فوجيں ملی تھيں انہيں شيطان ہی نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث
اور بيشک َّللا نے انہيں معاف فرماديا ،بيشک َّللا بخشنے واال حلم واال ہے1:111| ،

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َتكونوا َكالهذينَ َك َفروا وَ قالوا ِإلِ ٰ
رض أَو كانوا ُغ ًّزى لَو كانوا عِندَنا ما ماتوا َوما قُتِلوا لِيَج َع َل
خون ِِھم إِذا ضَرَ بوا فِى األَ ِ
ُميت ۗ َو ه
ك حَ سرَ ًة فى قُلوبِ ِھم ۗ َو ه
ه
َّللا ُ يُحءۦ َوي ُ
َّللا ُ بِما َتع َملونَ بَصي ٌر |1:111
َّللا ُ ٰذلِ َ

|

اے ايمان والو! ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائيوں کی نسبت کہا کہ جب وہ سفر يا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس
جالتا اور مارتا ہے اور َّللا
ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے اس لئے َّللا ان کے دلوں ميں اس کا افسوس رکھے ،اور َّللا ِ
تمہارے کام ديکھ رہا ہے،

|| 3: 156

َّللا أَو ُم ُّتم لَمَغفِرَ ةٌ مِنَ ه
َّللاِ َورَ حم ٌَة َخي ٌر ِممّا يَجمَعونَ |1:111
يل ه ِ
َولَئِن قُتِل ُتم فى سَب ِ

|

اور بيشک اگر تم َّللا کی راہ ميں مارے جاؤ يا مرجاؤ تو َّللا کی بخشش اور رحمت ان کے سارے دهن دولت سے بہتر ہے،
|1:111

|

َّللا ُتح َشرونَ |1:112
َولَئِن ُم ُّتم أَو قُتِل ُتم َإلِلَى ه ِ

|

اور اگر تم مرو يا مارے جاؤ تو َّللا کی طرف اٹھنا ہے |1:112

|

َ
َّللا لِنتَ لَھُم ۖ َولَو ُكنتَ َف ًّ
مر ۖ َفإِذا ع ََزمتَ
ظا غَلي َظ ال َقل ِ
ب َالن َفضّوا مِن حَ ولِ َ
َف ِبما رَ ح َم ٍة مِنَ ه ِ
ك ۖ َفاعفُ عَنھُم َواس َتغفِر لَھُم َو ِ
شاورهُم فِى األ ِ
َف َت َو هكل َعلَى ه
َّللا ُيحِبُّ ال ُم َت َو ِّكلينَ |1:112
َّللاِ ۚ إِنه ه َ

|

تو کيسی کچھ َّللا کی مہربانی ہے کہ اے محبوب! تم ان کے لئے نرم دل ہوئے اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور
تمہارے گرد سے پريشان ہوجاتے تو تم انہيں معاف فرماؤ او ر ان کی شفاعت کرو اور کاموں ميں ان سے مشورہ لو اور جو کسی
بات کا ارادہ پکا کرلو تو َّللا پر بھروسہ کرو بيشک توکل والے َّللا کو پيارے ہيں1:112| ،

|

َّللا ُ َفال غالِبَ لَ ُكم ۖ َوإِن ي ُ
ص ُر ُكم مِن بَع ِد ِہ ۗ َو َعلَى ه
إِن يَنصُر ُك ُم ه
َخذل ُكم َفمَن َذا الهذى يَن ُ
َّللاِ َفل َي َت َو هك ِل المُؤمِنونَ |1:112

|

اگر َّللا تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہيں آسکتا اور اگر وہ تمہيں چھوڑ دے تو ايسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے
اور مسلمانوں کو َّللا ہی پر بھروسہ چاہئے1:112| ،

|

فس ما َك َسبَت َوهُم ال يُظلَمونَ |1:111
َوما كانَ لِ َن ِبىٍّ أَن َي ُغ هل ۚ َومَن يَغلُل يَأ ِ
ت ِبما َغ هل يَو َم الق ِٰي َم ِة ۚ ُث هم ُت َوفّ ٰى ُك ُّل َن ٍ

|

اور کسی نبی پر يہ گمان نہيں ہوسکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے اور جو چھپا رکھے وہ قيامت کے دن اپنی چھپائی چيز لے کر آئے
گا پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا1:111| ،

َّللا َوم ٰ
َّللا َكمَن با َء بِس َ
َن ا هتبَعَ ِر ٰ
َأوى ُه جَ َھ هن ُم ۚ َوبِئسَ المَصي ُر |1:111
َخطٍ مِنَ ه ِ
ضونَ ه ِ
أَ َفم ِ

|

|

تو کيا جو َّللا کی مرضی پر چال وہ اس جيسا ہوگا جس نے َّللا کا غضب اوڑها اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے ،اور کيا بری جگہ پلٹنے
کی1:111| ،

|

َّللاِ ۗ َو ه
ت عِن َد ه
هُم دَرَ ٰج ٌ
َّللا ُ بَصي ٌر ِبما يَعمَلونَ |1:111

|

وہ َّللا کے يہاں درجہ درجہ ہيں اور َّللا ان کے کام ديکھتا ہے1:111| ،

|

لَ َقد مَنه ه
فيھم رَ ً
َّللا ُ َعلَى المُؤمِنينَ إِذ َبع َ
يھم ٰ
يھم َو ُي َعلِّ ُم ُھ ُم الك ِٰتبَ َوالحِك َم َة َوإِن كانوا مِن َقب ُل لَفى ض َٰل ٍل
ءايتِ ِه َوي َُز ّك ِ
سوال مِن أَنفُسِ ِھم يَتلوا َعلَ ِ
َث ِ
ُبين |1:111
م ٍ

|

بيشک َّللا کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان ميں انہيں ميں سے ايک رسول بھيجا جو ان پر اس کی آيتيں پڑهتا ہے اور انہيں
پاک کرتا ہے اور انہيں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی ميں تھے |1:111

َّللا ع ٰ
أَ َولَمّا أَ ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |1:111
صبَت ُكم مُصيب ٌَة َقد أَصَب ُتم مِثلَيھا قُل ُتم أَ ّن ٰى ٰهذا ۖ قُل ه َُو مِن عِن ِد أَنفُسِ ُكم ۗ إِنه ه َ

|

|

کيا جب تمہيں کوئی مصيبت پہنچے کہ اس سے دونی تم پہنچا چکے ہو تو کہنے لگو کہ يہ کہاں سے آئی تم فرمادو کہ وہ تمہاری
ہی طرف سے آئی بيشک َّللا سب کچھ کرسکتا ہے1:111| ،

َوما أَ ٰ
َّللا َولِيَعلَ َم المُؤمِنينَ |1:111
ذن ه ِ
ص َب ُكم يَو َم ال َت َقى الجَ
معان َف ِبإِ ِ
ِ

|
|

اور وہ مصيبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجيں ملی تھيں وہ َّللا کے حکم سے تھی اور اس لئے کہ پہچان کرادے ايمان والوں
کی1:111| ،

|

ِتاال َال هتب ٰ
َولِيَعلَ َم الهذينَ نا َفقوا ۚ وَ قي َل لَھُم َتعالَوا ٰقتِلوا فى سَبي ِل ه
َّللاِ أَ ِو اد َفعوا ۖ قالوا لَو َنعلَ ُم ق ً
فر يَو َمئِ ٍذ أَقرَ بُ مِنھُم ل ٰ
َِليم ِن ۚ يَقولونَ
َعن ُكم ۗ هُم لِل ُك ِ
لوب ِھم ۗ َو ه
َّللا ُ أَعلَ ُم ِبما يَك ُتمونَ |1:111
ِبأ َ ٰفو ِه ِھم ما لَيسَ فى قُ ِ

|

اور اس لئے کہ پہچان کرادے ،ان کی جو منافق ہوئے اور ان سے کہا گيا کہ ا ٓؤ َّللا کی راہ ميں لڑو يا دشمن کو ہٹاؤ بولے اگر ہم
لڑائی ہوتی جانتے تو ضرو ر تمہارا ساتھ ديتے ،اور اس دن ظاہری ايمان کی بہ نسبت کھلے کفر سے زيادہ قريب ہيں ،اپنے منہ
سے کہتے ہيں جو ان کے دل ميں نہيں اور َّللا کو معلوم ہے جو چھپارہے ہيں |1:111

|

خون ِِھم َو َقعَدوا لَو أَطاعونا ما قُتِلوا ۗ قُل َفادرَ ءوا عَن أَنفُسِ ُك ُم ال َموتَ إِن ُكن ُتم ٰ
الهذينَ قالوا ِإلِ ٰ
صدِقينَ |1:112

|

وہ جنہوں نے اپنے بھائيوں کے بارے ميں کہا اور آپ بيٹھ رہے کہ وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے تم فرمادو تو اپنی ہی
موت ٹال دو اگر سچے ہو |1:112

|

مو ًتا ۚ بَل أَحيا ٌء عِن َد رَ ب ِِّھم ي َ
َّللا أَ ٰ
ُرزقونَ |1:112
َبيل ه ِ
َوال َتح َسبَنه الهذينَ قُتِلوا فى س ِ

|

اور جو َّللا کی راہ ميں مارے گئے ہر گز انہيں مردہ نہ خيال کرنا ،بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہيں روزی پاتے ہيں
|1:112

|

ءاتى ُھ ُم ه
يھم َوال هُم ي َ
َف ِرحينَ ِبما ٰ
َحزنونَ |1:112
َّللا ُ مِن َفضلِ ِه َويَس َتبشِ رونَ ِبالهذينَ لَم يَلحَ قوا ِب ِھم مِن َخلف ِِھم أَ ّال َخوفٌ َعلَ ِ

|

شاد ہيں اس پر جو َّللا نے انہيں اپنے فضل سے ديا اور خوشياں منارہے ہيں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر
نہ کچھ انديشہ ہے اور نہ کچھ غم1:112| ،

|

۞ يَس َتبشِ رونَ ِبنِع َم ٍة مِنَ ه
َّللا ال يُضي ُع أَجرَ المُؤمِنينَ |1:111
َّللاِ وَ َفض ٍل َوأَنه ه َ

|

خوشياں مناتے ہيں َّللا کی نعمت اور فضل کی اور يہ کہ َّللا ضائع نہيں کرتا اجر مسلمانوں کا |1:111

سول مِن بَع ِد ما أَصا َب ُھ ُم ال َقر ُ
ح ۚ لِلهذينَ أَحسَنوا مِنھُم َوا هت َقوا أَج ٌر َعظي ٌم |1:111
الهذينَ اس َتجابوا ِ هّلِلِ َوالره ِ

|

|

وہ جو َّللا و رسول کے بالنے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہيں زخم پہنچ چکا تھا ان کے نکوکاروں اور پرہيزگاروں کے لئے
بڑا ثواب ہے1:111| ،

|

إيم ًنا وَ قالوا حَ س ُب َنا ه
الهذينَ قا َل لَ ُھ ُم ال ّناسُ إِنه ال ّناسَ َقد جَ مَعوا لَ ُكم َفاخ َشوهُم َفزا َدهُم ٰ
َّللا ُ َونِع َم ال َوكي ُل |1:111

|

وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لئے جتھا جوڑا تو ان س ے ڈرو تو ان کا ايمان اور زائد ہوا اور بولے َّللا ہم کو
بس ہے اور کيا اچھا کارساز |1:111

|

ه
ه
َفان َقلَبوا بِنِع َم ٍة مِنَ ه
ضل لَم يَمسَسھُم سو ٌء َوا هتبَعوا ِر ٰ
ظيم |1:111
َّللاِ وَ َف ٍ
ضونَ َّللاِ ۗ َوَّللا ُ ذو َفض ٍل َع ٍ

|

تو پلٹے َّللا کے احسان اور فضل سے کہ انہيں کوئی برائی نہ پہنچی اور َّللا کی خوشی پر چلے اور َّللا بڑے فضل واال ہے
|1:111

|

إ هنما ٰذلِ ُك ُم ال هش ٰ
خافون إِن ُكن ُتم مُؤمِنينَ |1:111
يطنُ ي َُخوِّ فُ أَولِيا َءہُ َفال َتخافوهُم َو
ِ
ِ

|

وہ تو شيطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے دهمکاتا ہے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ايمان رکھتے ہو |1:111

|

َّللا ُ أَ ّال يَج َع َل لَھُم حَ ًّ
َّللا َشيـًا ۗ يُري ُد ه
ه
ظا فِى الءاخِرَ ِة ۖ َولَھُم َعذابٌ عَظي ٌم |1:111
َوال يَح ُزن َ
ك الهذينَ ي ُٰس ِرعونَ فِى ال ُك ِ
فر ۚ إِ هنھُم لَن َيضُرُّ وا َ ٔ

|

اور اے محبوب! تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر پر دوڑتے ہيں وہ َّللا کا کچھ بگاڑيں گے اور َّللا چاہتا ہے کہ آخرت ميں ان کا
کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے1:111| ،

|

إِنه الهذينَ اش َترَ وُ ا ال ُكفرَ ِب ٰ
َّللا َشيـًٔا َولَھُم َعذابٌ أَلي ٌم |1:111
اإليم ِن لَن َيضُرُّ وا ه َ

|

وہ جنہوں نے ايمان کے بدلے کفر مول ليا َّللا کا کچھ نہ بگاڑيں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے1:111| ،

|

َوال يَح َسبَنه الهذينَ َك َفروا أَ هنما ُنملى لَھُم َخي ٌر ِألَنفُسِ ِھم ۚ إِ هنما ُنملى لَھُم لِيَزدادوا إِثمًا ۚ َولَھُم عَذابٌ مُھينٌ |1:112

|

اور ہرگز کافر اس گمان ميں نہ رہيں کہ وہ جو ہم انہيں ڈهيل ديتے ہيں کچھ ان کے لئے بھال ہے ،ہم تو اسی لئے انہيں ڈهيل ديتے
ہيں کہ اور گناہ ميں بڑهيں اور ان کے لئے ذلت کا عذاب ہے1:112| ،

|

بيث مِنَ ه
ب ۗ َوما كانَ ه
ما كانَ ه
الخ َ
َميز َ
َلى ما أَن ُتم َعلَي ِه حَ ّت ٰى ي َ
َّللا ُ لِ َي َذرَ المُؤمِنينَ ع ٰ
َّللا يَج َتبى مِن ُر ُسلِ ِه مَن
َّللا ُ لِيُطلِ َع ُكم َعلَى الغَي ِ
الط ِّي ِ
ب وَ ٰلكِنه ه َ
يَشا ُء ۖ َفـامِنوا بِ ه
اّلِلِ َو ُر ُسلِ ِه ۚ َوإِن ُتؤمِنوا َو َت هتقوا َفلَ ُكم أَج ٌر َعظي ٌم |1:112
ٔ

|

َّللا مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہيں جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کردے گندے کو ستھرے سے اور َّللا کی شان يہ نہيں
کہ اے عام لوگو! تمہيں غيب کا علم دے دے ہاں َّللا چن ليتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے تو ايمان الؤ َّللا اور اس کے
رسولوں پر اور اگر ايمان الؤ اور پرہيزگاری کرو تو تمہارے لئے بڑا ثواب ہے1:112| ،

|

ءاتى ُھ ُم ه
مير ُ
َّللا ُ مِن َفضلِ ِه ُهوَ َخيرً ا لَھُم ۖ بَل ُهوَ َشرٌّ لَھُم ۖ َس ُي َطوه قونَ ما َبخِلوا ِب ِه يَو َم الق ِٰي َم ِة ۗ َو ِ هّلِلِ ٰ
َبخلونَ ِبما ٰ
َوال يَح َسبَنه الهذينَ ي َ
ت
ث الس ٰهم ٰو ِ
رض ۗ َو ه
َّللا ُ ِبما َتعمَلونَ َخبي ٌر |1:122
َواألَ ِ

|

اور جو بخل کرتے ہيں اس چيز ميں جو َّللا نے انہيں اپنے فضل سے دی ہرگز اسے اپنے لئے اچھا نہ سمجھيں بلکہ وہ ان کے
لئے برا ہے ،عنقريب وہ جس ميں بخل کيا تھا قيامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا اور َّللا ہی وارث ہے آسمانوں اور زمين کا
اور َّللا تمہارے کاموں سے خبردار ہے1:122| ،

|

َ
َ
لَ َقد َسمِعَ ه
ريق |1:121
َّللا ُ َقو َل الهذينَ قالوا إِنه ه َ
َير حَ ٍّق َو َنقو ُل ذوقوا عَذابَ الحَ ِ
َّللا َفقي ٌر َو َنحنُ أغنِيا ُء ۘ َس َنك ُتبُ ما قالوا وَ َقتلَ ُھ ُم األنبِيا َء بِغ ِ

|

بيشک َّللا نے سنا جنہوں نے کہا کہ َّللا محتاج ہے اور ہم غنی اور ہم غنی اب ہم لکھ رکھيں گے ان کا کہا اور انبياء کو ان کا
ناحق شہيد کرنا اور فرمائيں گے کہ چکھو آگ کا عذاب1:121| ،

َّللا لَيسَ بِ َظ ّال ٍم لِلعَبي ِد |1:121
ٰذلِ َ
ك ِبما َق هدمَت أَيدي ُكم َوأَنه ه َ

|

|

يہ بدال ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھيجا اور َّللا بندوں پر ظلم نہيں کرتا1:121| ،

|

الهذينَ قالوا إِنه ه
ت َوبِالهذى قُل ُتم َفلِ َم َق َتل ُتمو ُهم
ربان َتأ ُكل ُ ُه ال ّنا ُر ۗ قُل َقد جا َء ُكم ُر ُس ٌل مِن َقبلى بِال َبي ِّٰن ِ
َّللاَ ع َِھ َد إِلَينا أَ ّال ُنؤمِنَ لِرَ سو ٍل حَ ّت ٰى يَأتِيَنا بِقُ ٍ
إِن ُكن ُتم ٰ
صدِقينَ |1:121

|

وہ جو کہتے ہيں َّللا نے ہم سے اقرار کر ليا ہے کہ ہم کسی رسول پر ايمان نہ الئيں جب تک ايسی قربانی کا حکم نہ الئے جس آ
گ کھائے تم فرمادو مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانياں اور يہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو پھر تم نے انہيں
کيوں شہيد کيا اگر سچے ہو

|| 3: 183

ت َو ُّ
ُنير |1:121
الزب ُِر َوالك ِٰت ِ
ك جاءو بِال َبي ِّٰن ِ
ك َف َقد ُك ِّذبَ ُر ُس ٌل مِن َقبلِ َ
َفإِن َك هذبو َ
ب الم ِ

|

تو اے محبوب! اگر وہ تمہاری تکذيب کرتے ہيں تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تکذيب کی گئی ہے جو صاف نشانياں اور
صحيفے اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے |1:121

|

ُ
خ َل الجَ هن َة َف َقد َ
رور
ار َوأُد ِ
فس ذائِ َق ُة المَو ِ
ُك ُّل َن ٍ
حز َح ع ِ
فاز ۗ َومَا الحَ ٰيوةُ الدُّنيا إِ ّال م َٰت ُع ال ُغ ِ
َن ال ّن ِ
ت ۗ َوإِ هنما ُت َوفهونَ أجورَ ُكم يَو َم الق ِٰي َم ِة ۖ َفمَن ُز ِ
|1:121

|

ہر جان کو موت چکھنی ہے ،اور تمہارے بدلے تو قيامت ہی کو پورے مليں گے ،جو آگ سے بچا کر جنت ميں داخل کيا گيا وہ
مراد کو پہنچا ،اور دنيا کی زندگی تو يہی دهوکے کا مال ہے |1:121

|

۞ لَ ُتبلَوُ نه فى أَ ٰ
ك مِن
صبروا َو َت هتقوا َفإِنه ٰذلِ َ
مولِ ُكم َوأَنفُسِ ُكم َولَ َتس َمعُنه مِنَ الهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ مِن َقبلِ ُكم َومِنَ الهذينَ أَشرَ كوا أَ ًذى َكثيرً ا ۚ َوإِن َت ِ
ُ
مور |1:121
َزم األ ِ
ع ِ

|

بيشک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں ميں اور بيشک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے
بہت کچھ برا سنو گے اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو يہ بڑی ہمت کا کام ہے1:121| ،

|

َوإذ أَ َخ َذ ه ٰ
ُ
ھورهِم َواش َترَ وا بِ ِه َث َم ًنا َق ً
ليال ۖ َف ِبئسَ ما يَش َترونَ |1:121
َّللا ُ ميثقَ الهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ لَ ُت َب ِّي ُن هن ُه لِل ّن ِ
ِ
اس َوال َتك ُتمو َن ُه َف َنبَذوہُ َورا َء ظ ِ

|

اور ياد کرو جب َّللا نے عہد ليا ان سے جنہيں کتاب عطا فرمائی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بيان کردينا اور نہ چھپانا تو انہوں
نے اسے اپنی پيٹھ کے پيچھے پھينک ديا اور اس کے بدلے ذليل دام حاصل کيے تو کتنی بری خريداری ہے |1:121

|

حبّونَ أَن يُحمَدوا ِبما لَم يَفعَلوا َفال َتح َس َب هنھُم ِبم َ
ب ۖ َولَھُم َعذابٌ أَلي ٌم |1:122
َفاز ٍة مِنَ العَذا ِ
ال َتح َسبَنه الهذينَ يَفرَ حونَ ِبما أَ َتوا َو ُي ِ

|

ہر گز نہ سمجھنا انہيں جو خوش ہوتے ہيں اپنے کيے پر اور چاہتے ہيں کہ بے کيے ان کی تعريف ہو ايسوں کو ہرگز عذاب سے
دور نہ جاننا اور ان کے ليے دردناک عذاب ہے |1:122

|

رض ۗ َو ه
َّللا ُ ع ٰ
ّلِل مُل ُ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |1:122
ك الس ٰهم ٰو ِ
َو ِ ه ِ
ت َواألَ ِ

|

اور َّللا ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمين کی بادشاہی اور َّللا ہر چيز پر قادر ہے1:122| ،

ھار ل ٰ
ب |1:122
َءاي ٍ
ت ِألُولِى األَ ٰلب ِ
رض َواخت ِٰل ِ
لق الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
ف اله ِ
إِنه فى َخ ِ
يل َوال هن ِ

|

|

بيشک آسمانوں اور زمين کی پيدائش اور رات اور دن کی باہم بدليوں ميں نشانياں ہيں عقلمندوں کے لئے |1:122

|

رض رَ بهنا ما َخلَقتَ ٰهذا ٰبطِ ًال س ٰ
َّللا ق ِٰيمًا وَ قُعو ًدا َوع ٰ
ار
لق ال هس ٰم ٰو ِ
ُبح َن َ
ت َواألَ ِ
الهذينَ يَذ ُكرونَ ه َ
ُنوب ِھم َو َي َت َف هكرونَ فى َخ ِ
َلى ج ِ
ك َفقِنا عَذابَ ال ّن ِ
|1:121

|

جو َّللا کی ياد کرت ہيں کھڑے اور بيٹھے اور کروٹ پر ليٹے اور آسمانوں اور زمين کی پيدائش ميں غور کرتے ہيں اے رب
ہمارے! تو نے يہ بيکار نہ بنايا پاکی ہے تجھے تو ہميں دوزخ کے عذاب سے بچالے1:121| ،
ِلظلِمينَ مِن أَ
خزي َت ُه ۖ َوما ل ٰ ّ
ك مَن ُتدخ ِِل ال ّنارَ َف َقد أَ َ
نصار |1:121
رَ بهنا إِ هن َ
ٍ

|

|

اے رب ہمارے! بيشک جسے تو دوزخ ميں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی اور ظالموں کا کوئی مددگار نہيں،
|1:121

|

َ
ُ
رَ بهنا إِ هننا َسمِعنا مُنا ِديًا يُنادى ل ٰ َ
برار |1:121
َِليم ِن أن ءامِنوا ِبرَ ِّب ُكم َفـٔا َم ّنا ۚ رَ بهنا َفاغفِر لَنا ذنوبَنا َو َك ِّفر َع ّنا َسيِّـٔاتِنا َو َتوَ هفنا مَعَ األ ِ

|

اے رب ہمارے ہم نے ايک منادی کو سنا کہ ايمان کے لئے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ايمان الؤ تو ہم ايمان الئے اے رب
ہمارے تو ہمارے گنا بخش دے اور ہماری برائياں محو فرمادے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر |1:121

رَ بهنا َوءاتِنا ما َوعَد َتنا ع ٰ
ك ال ُتخلِفُ الميعا َد |1:121
خزنا يَو َم الق ِٰي َم ِة ۗ إِ هن َ
َلى ُر ُسلِ َ
ك وَ ال ُت ِ

|

|

اے رب ہمارے! اور ہميں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کيا ہے اپنے رسولوں کی معرفت اور ہميں قيامت کے دن رسوانہ
کر ،بيشک تو وعدہ خالف نہيں کرتا1:121| ،

|

ُ
َفاس َتجابَ لَھُم رَ ُّبھُم أَ ّنى ال أُضي ُع َع َم َل ٰع ِم ٍل مِن ُكم مِن َذ َك ٍر أَو أ ُ ٰ
نثى ۖ بَع ُ
خرجوا مِن د ِٰي ِرهِم َوأوذوا فى
ض ُكم مِن ب ٍ
َعض ۖ َفالهذينَ هاجَ روا َوأ ِ
َّللا ُ عِن َدہُ حُسنُ ه
َّللاِ ۗ وَ ه
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر َثوابًا مِن عِن ِد ه
ب |1:121
خلَ هنھُم جَ ٰ ّن ٍ
الثوا ِ
سَبيلى َو ٰق َتلوا َوقُتِلوا َأل ُ َك ِّفرَ نه عَنھُم َسيِّـٔات ِِھم َو َألُد ِ

|

تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے کہ ميں تم ميں کام والے کی محنت اکارت نہيں کرتا مرد ہو يا عورت تم آپس ميں ايک ہو تو
وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ميری راہ ميں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گء ے ميں

ضرور ان کے سب گناہ اتار دوں گا اور ضرور انہيں باغوں ميں لے جاؤں گا جن کے نيچے نہريں رواں َّللا کے پاس کا ثواب،

|

اور َّللا ہی کے پاس اچھا ثواب ہے1:121| ،

الب ٰل ِد |1:121
ال َي ُغره هن َ
ك َت َقلُّبُ الهذينَ َك َفروا فِى ِ

|

اے سننے والے! کافروں کا شہروں ميں اہلے گہلے پھرنا ہرگز تجھے دهوکا نہ دے |1:121

م َٰت ٌع َقلي ٌل ُث هم م ٰ
َأوىھُم جَ َھ هن ُم ۚ َو ِبئسَ المِھا ُد |1:121

|

|

تھوڑا برتنا ،ان کا ٹھکانا دوزخ ہے ،اور کيا ہی برا بچھونا1:121| ،

|

ٰ
َ
َّللاِ ۗ َوما ِعن َد ه
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا ُن ُز ًال مِن عِن ِد ه
ِن الهذينَ ا هت َقوا رَ هبھُم لَھُم جَ ٰ ّن ٌ
برار |1:122
لك ِ
َّللاِ َخي ٌر لِِل ِ

|

ليکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہيں ان کے لئے جنتيں ہيں جن کے نيچے نہريں بہيں ہميشہ ان ميں رہيں َّللا کی طرف کی،
مہمانی اور جو َّللا پاس ہے وہ نيکوں کے لئے سب سے بھال |1:122

|

ُ
ُ
ليال ۗ أ ُ ٰ
ت ه
َّللاِ َث َم ًنا َق ً
ك لَھُم أَج ُرهُم عِن َد رَ ب ِِّھم ۗ
ّلِل ال يَش َترونَ ِبـٔ ٰاي ِ
َوإِنه مِن أَه ِل الك ِٰت ِ
ولئِ َ
يھم ٰخشِ عينَ ِ ه ِ
ب لَمَن يُؤمِنُ ِب ه ِ
نز َل إِلَ ِ
نز َل إِلَي ُكم َوما أ ِ
اّلِل َوما أ ِ
ب |1:122
َّللا سَري ُع الحِسا ِ
إِنه ه َ

|

اور بيشک کچھ کتابيں ايسے ہيں کہ َّللا پر ايمان التے ہيں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا ان کے دل
َّللا کے حضور جھکے ہوئے َّللا کی آيتوں کے بدلے ذليل دام نہيں ليتے يہ وہ ہيں ،جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور َّللا
جلد حساب کرنے واال ہے1| ،

|: 199

َّللا لَ َعله ُكم ُتفلِحونَ |1:122
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءا َم ُنوا
رابطوا َوا هتقُوا ه َ
صابروا َو ِ
اصبروا َو ِ
ِ

|

اے ايمان والو! صبر کرو اور صبر ميں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسالمی ملک کی نگہبانی کرو اور َّللا سے ڈرتے
رہو اس اميد پر کہ کامياب ہو1:122| ،

|

جاال َكثيرً ا َونِسا ًء ۚ َوا هتقُوا ه
َث مِنھُما ِر ً
ح َد ٍة َو َخلَقَ مِنھا َزوجَ ھا َوب ه
َّللا الره ٰ
فس ٰو ِ
سم ه ِ
َّللاَ
حيم ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ ا هتقوا رَ هب ُك ُم الهذى َخلَ َق ُكم مِن َن ٍ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ
َّللا كانَ َعلَي ُكم رَ قيبًا |1:1
الهذى َتساءَلونَ ِب ِه َواألَرحا َم ۚ إِنه ه َ

|

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہيں ايک جان سے پيدا کيا اور اسی ميں سے اس کا جوڑا بنايا اور ان دونوں سے بہت
سے مرد و عورت پھيال ديئے اور َّللا سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو بيشک َّللا ہر وقت تمہيں
ديکھ رہا ہے1:1| ،

|

بيث بِ ه
الخ َ
لى أَ ٰ
مولَھُم إِ ٰ
ب ۖ َوال َتأ ُكلوا أَ ٰ
مولَھُم ۖ َوال َت َت َب هدلُوا َ
مى أَ ٰ
َوءا ُتوا الي َٰت ٰ
مولِ ُكم ۚ إِ هن ُه كانَ حوبًا َكبيرً ا |1:1
الط ِّي ِ

|

اور يتيموں کو ان کے مال دو اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو اور ان کے مال اپنے مالوں ميں مالکر نہ کھا جاؤ ،بيشک يہ بڑا
گناہ ہے |1:1

|

َثنى َو ُث ٰل َ
مى َفانكِحوا ما طابَ لَ ُكم مِنَ ال ِّنسا ِء م ٰ
َوإِن خِف ُتم أَ ّال ُتقسِ طوا فِى الي َٰت ٰ
ك
ث َور ُٰبعَ ۖ َفإِن خِف ُتم أَ ّال َتعدِلوا َف ٰو ِ
ح َد ًة أَو ما َملَ َكت أَ ٰيم ُن ُكم ۚ ٰذلِ َ
أَ ٰ
دنى أَ ّال َتعولوا |1:1

|

ا ور اگر تمہيں انديشہ ہو کہ يتيم لڑکيوں ميں انصاف نہ کرو گے تو نکاح ميں الؤ جو عورتيں تمہيں خوش آئيں دو دو اور تين تين
او ر چار چار پھر اگر ڈرو کہ دو بيبيوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ايک ہی کرو يا کنيزيں جن کے تم مالک ہو يہ اس سے
زيادہ قريب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو |1:1

|

ص ُد ٰقت ِِھنه نِحلَ ًة ۚ َفإِن طِ بنَ لَ ُكم عَن َشء ٍء مِن ُه َنفسًا َف ُكلوہُ هَنيـًٔا مَريـًٔا |1:1
َوءا ُتوا ال ِّنسا َء َ

|

اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر ميں سے تمہيں کچھ دے ديں تو اسے کھاؤ
رچتا پچتا |1:1

|

مولَ ُك ُم الهتى جَ َع َل ه
َّللا ُ لَ ُكم ق ِٰيمًا َوار ُزقوهُم فيھا َواكسوهُم َوقولوا لَھُم َق ً
َوال ُتؤ ُتوا ال ُّس َفھا َء أَ ٰ
وال َمعرو ًفا |1:1

|

اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہيں جن کو َّللا نے تمہاری بسر اوقات کيا ہے اور انہيں اس ميں سے کھالؤ
اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو |1:1

|

يھم أَ ٰ
َواب َتلُوا الي َٰت ٰ
مولَھُم ۖ َوال َتأ ُكلوها إِسرا ًفا َوبِدارً ا أَن يَكبَروا ۚ َومَن كانَ َغنِ ًّيا
مى حَ ّت ٰى إِذا َبلَ ُغوا ال ِّنكا َح َفإِن ءا َنس ُتم مِنھُم رُش ًدا َفاد َفعوا إِلَ ِ
فى بِ ه
يھم ۚ َو َك ٰ
يھم أَ ٰ
اّلِلِ حَ سيبًا |1:1
َفليَس َتعفِف ۖ َومَن كانَ َفقيرً ا َفليَأ ُكل بِالمَعرو ِ
شھدوا َعلَ ِ
مولَھُم َفأ َ ِ
ف ۚ َفإِذا َد َفع ُتم إِلَ ِ

|

اور يتيموں کو آزماتے رہو يہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھيک ديکھو تو ان کے مال انہيں سپرد
کردو اور انہيں نہ کھاؤ حد سے بڑه کر اور اس جلدی ميں کہ کہيں بڑے نہ ہوجائيں اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے اور جو
حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے ،پھر جب تم ان کے مال انہيں سپرد کرو تو ان پر گواہ کرلو ،اور َّللا کافی ہے حساب لينے
کو1:1| ،

|

ك ٰ
ك ٰ
ِدان َواألَقرَ بونَ ِممّا َق هل مِن ُه أَو َك ُثرَ ۚ َنصيبًا مَفروضًا |1:1
ِدان َواألَقرَ بونَ َولِل ِّنسا ِء َنصيبٌ ِممّا َترَ َ
لِلرِّ جا ِل َنصيبٌ ِممّا َترَ َ
الول ِ
الول ِ

|

مردوں کے لئے حصہ ہے اس ميں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے اور عورتوں کے لئے حصہ ہے اس ميں سے
جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے ترکہ تھوڑا ہو يا بہت ،حصہ ہے اندازہ باندها ہوا |1:1

مى َوالم َٰسكينُ َفار ُزقوهُم مِن ُه َوقولوا لَھُم َق ً
ربى َوالي َٰت ٰ
َوإِذا حَ ضَرَ القِس َم َة أُولُوا القُ ٰ
وال مَعرو ًفا |1:2

|

|

پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور يتيم اور مسکين آجائيں تو اس ميں سے انہيں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو |1:2

يھم َفل َي هتقُوا ه
َّللاَ وَ ليَقولوا َق ً
وال سَدي ًدا |1:2
َوليَخشَ الهذينَ لَو َترَ كوا مِن َخلف ِِھم ُذرِّ ي ًهة ضِ ٰع ًفا خافوا َعلَ ِ

|

|

اور ڈريں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اوالد چھوڑتے تو ان کا کيسا انہيں خطرہ ہوتا تو چاہئے کہ َّللا سے ڈريں اور سيدهی بات
کريں |1:2

|

مى ُ
مو َل الي َٰت ٰ
إِنه الهذينَ يَأ ُكلونَ أَ ٰ
ظلمًا إ ِ هنما يَأ ُكلونَ فى بُطون ِِھم نارً ا ۖ وَ َس َيصلَونَ َسعيرً ا |1:12

|

وہ جو يتيموں کا مال ناحق کھاتے ہيں وہ تو اپنے پيٹ ميں نری آ گ بھرتے ہيں اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑتے دهڑے (آتش
کدے) ميں جائيں گے1:12| ،

|

ول ِد ُكم ۖ ل هِلذ َكر مِث ُل حَ ِّ ُ
َّللا ُ فى أَ ٰ
يوصي ُك ُم ه
ح َد ًة َفلَھَا ال ِّنصفُ ۚ َو ِألَب ََوي ِه لِ ُك ِّل
ك ۖ َوإِن كا َنت ٰو ِ
ين َفلَھُنه ُثلُثا ما َترَ َ
َين ۚ َفإِن ُكنه نِسا ًء َفوقَ اث َن َت ِ
ظ األن َثي ِ
ِ
ُ
ُ
ك إِن كانَ لَ ُه َولَ ٌد ۚ َفإِن لَم َي ُكن لَ ُه َولَ ٌد َووَ ِر َث ُه أَبَواہُ َف ِِل ِّم ِه ُّ
الثل ُ ُ
خوةٌ َف ِِل ِّم ِه ال ُّسدُسُ ۚ مِن بَع ِد َوصِ هي ٍة
ٰو ِ
ث ۚ َفإِن كانَ لَ ُه إِ َ
ح ٍد مِن ُھمَا ال ُّسدُسُ ِممّا َترَ َ
َين ۗ ءاباؤُ ُكم َوأَبناؤُ ُكم ال َتدرونَ أَ ُّيھُم أَقرَ بُ لَ ُكم َنفعًا ۚ َفريض ًَة مِنَ ه
َّللا كانَ عَليمًا حَ كيمًا |1:11
َّللاِ ۗ إِنه ه َ
يوصى ِبھا أَو د ٍ

|

َّللا تمہيں حکم ديتا ہے تمہاری اوالد کے بارے ميں بيٹے کا حصہ دو بيٹيوں برابر ہے پھر اگر نری لڑکياں ہوں اگرچہ دو سے
اوپر تو ان کو ترکہ کی دو تہائی اور اگر ايک لڑکی ہو تو اس کا آدها اور ميت کے ماں باپ کو ہر ايک کو اس کے ترکہ سے
چھٹا اگر ميت کے اوالد ہو پھر اگر اس کی اوالد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا تہا ئی پھر اگر اس کے کئی بہن بھا ئی ہو
ں تو ماں کا چھٹا بعد اس و صيت کے جو کر گيا اور دين کے تمہارے باپ اور تمہارے بيٹے تم کيا جانو کہ ان ميں کون تمہارے
زيادہ کام آئے گا يہ حصہ باندها ہوا ہے َّللا کی طرف سے بيشک َّللا علم واال حکمت واال ہے1:11| ،

|

ك أَ ٰ
َين ۚ َولَھُنه
۞ وَ َل ُكم نِصفُ ما َترَ َ
زو ُج ُكم إِن َلم َي ُكن َلھُنه َولَ ٌد ۚ َفإِن كانَ َلھُنه َو َل ٌد َف َل ُك ُم الرُّ ُب ُع ِممّا َترَ كنَ ۚ مِن بَع ِد َوصِ هي ٍة يوصينَ ِبھا أَو د ٍ
َ
ُّ
َين ۗ َوإِن كانَ رَ ُج ٌل يورَ ثُ
الرُّ ُب ُع ِممّا َترَ ك ُتم إِن لَم َي ُكن لَ ُكم َولَ ٌد ۚ َفإِن كانَ لَ ُكم َولَ ٌد َفلَھُنه الثمُنُ ِممّا َترَ ك ُتم ۚ مِن بَع ِد وَ صِ هي ٍة توصونَ ِبھا أو د ٍ
َ
شرَ كا ُء فِى ُّ
ك َفھُم ُ
َك ٰللَ ًة أَ ِو امرَ أَةٌ َولَ ُه أَ ٌخ أَو أ ُ ٌ
ٰ
َين
الثل ُ ِ
خت َفلِ ُك ِّل ٰو ِ
ح ٍد مِن ُھمَا ال ُّسدُسُ ۚ َفإِن كانوا أَك َثرَ مِن ٰذلِ َ
ث ۚۚ مِن بَع ِد َوصِ هي ٍة يوصى بِھا أو د ٍ
َّللا ۗ َو ه
َّللا ُ عَلي ٌم حَ لي ٌم |1:11
َغيرَ مُضارٍّ ۚ َوصِ ي ًهة مِنَ ه ِ

|

اور تمہاری بيبياں جو چھوڑ جائيں اس ميں سے تمہيں آدها ہے اگر ان کی اوالد نہ ہو ،پھر اگر ان کی اوالد ہو تو ان کے ترکہ ميں
سے تمہيں چوتھائی ہے جو وصيت وہ کر گئيں اور َدين نکال کر اور تمہارے ترکہ ميں عورتوں کا چوتھائی ہے اگر تمہارے اوالد
نہ ہو پھر اگر تمہارے اوالد ہو تو ان کا تمہارے ترکہ ميں سے آٹھواں جو وصيت تم کر جاؤ اور دين نکال کر ،اور اگر کسی ايسے
مرد يا عورت کا ترکہ بٹنا ہو جس نے ماں باپ اوالد کچھ نہ چھوڑے اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی يا بہن ہے تو ان ميں
سے ہر ايک کو چھٹا پھر اگر وہ بہن بھائی ايک سے زيادہ ہوں تو سب تہائی ميں شريک ہيں ميت کی وصيت اور دين نکال کر
جس ميں اس نے نقصان نہ پہنچايا ہو يہ َّللا کا ارشاد ہے اور َّللا علم واال حلم واال ہے1:11| ،

|

َّللا ۚ َومَن يُطِ ع ه
ك ال َفو ُز العَظي ُم |1:11
َّللاَ َورَ سولَ ُه يُدخِل ُه جَ ٰ ّن ٍ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا ۚ َو ٰذلِ َ
ك حُدو ُد ه ِ
تِل َ
ِ

|

يہ َّللا کی حديں ہيں اور جو حکم مانے َّللا اور َّللا کے رسول کا َّللا اسے باغوں ميں لے جائے گا جن کے نيچے نہريں رواں ہميشہ
ان ميں رہيں گے ،اور يہی ہے بڑی کاميابی1:11| ،

|

َعص ه
َّللاَ َورَ سولَ ُه َو َي َت َع هد حُدو َدہُ يُدخِل ُه نارً ا ٰخلِ ًدا فيھا َولَ ُه َعذابٌ مُھينٌ |1:11
َومَن ي ِ

|

اور جو َّللا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑه جائے َّللا اسے آگ ميں داخل کرے گا جس ميں
ہميشہ رہے گا اور اس کے لئے خواری کا عذاب ہے |1:11

|

َوا ٰلّتى يَأتينَ ٰ
َوت أَو يَج َع َل ه
ت حَ ّت ٰى َي َت َوفّ ٰىھُنه الم ُ
َّللا ُ لَھُنه
يھنه أَر َبع ًَة مِن ُكم ۖ َفإِن َش ِھدوا َفأَمسِ كوهُنه فِى البُيو ِ
الف ِ
شھدوا َعلَ ِ
ح َش َة مِن نِسائِ ُكم َفاس َت ِ
س ً
َبيال |1:11

|

اور تمہاری عورتوں ميں جو بدکاری کريں ان پر خاص اپنے ميں کے چار مردوں کی گواہی لو پھر اگر وہ گواہی دے ديں تو ان
عورتوں کو گھر ميں بند رکھو يہاں تک کہ انہيں موت اٹھالے يا َّللا ان کی کچھ راہ نکالے |1:11

َ
َ
َّللا كانَ َتوّ ابًا رَ حيمًا |1:11
عرضوا عَنھُما ۗ إِنه ه َ
َواله ِ
ذان يَأت ِٰينِھا مِن ُكم َفـٔاذوهُما ۖ َفإِن تابا َوأصلَحا َفأ ِ

|

|

اور تم ميں جو مرد عورت ايسا کريں ان کو ايذا دو پھر اگر وہ توبہ کرليں اور نيک ہوجائيں تو ان کا پيچھا چھوڑ دو ،بيشک َّللا
بڑا توبہ قبول کرنے واال مہربان ہے |1:11

|

ب َفأ ُ ٰ
يھم ۗ َوكانَ ه
ك َيتوبُ ه
َّللا ُ عَليمًا حَ كيمًا |1:11
َّللا لِلهذينَ يَعمَلونَ السّو َء ِبجَ ٰھلَ ٍة ُث هم يَتوبونَ مِن َقري ٍ
ولئِ َ
إِ هنمَا ال هتو َب ُة َعلَى ه ِ
َّللا ُ َعلَ ِ

|

وہ توبہ جس کا قبول کرنا َّللا نے اپنے فضل سے الزم کرليا ہے وہ انہيں کی ہے جو نادانی سے برائی کر بيٹھيں پھر تھوڑی دير
ميں توبہ کرليں ايسوں پر َّللا اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے ،اور َّللا علم و حکمت واال ہے1:11| ،

|

الـنَ َو َال الهذينَ يَموتونَ َوهُم ُكفّا ٌر ۚ أ ُ ٰ
َوت قا َل إ ِ ّنى ُت ُ
ت حَ ّت ٰى إِذا حَ ضَرَ أَحَ َد ُه ُم الم ُ
ك أَع َتدنا لَھُم عَذابًا
ت ال هتو َب ُة لِلهذينَ يَعمَلونَ ال هسيِّـٔا ِ
َولَي َس ِ
ولئِ َ
بت ٰ ٔ
أَليمًا |1:12

|

اور وہ توبہ ان کی نہيں جو گناہوں ميں لگے رہتے ہيں ،يہاں تک کہ جب ان ميں کسی کو موت آئے تو کہے اب م يں نے توبہ کی
اور نہ ان کی جو کافر مريں ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تيار رکھا ہے |1:12

|

ح َش ٍة ُم َب ِّي َن ٍة ۚ َوعاشِ روهُنه
َعض ما ءا َتي ُتموهُنه إِ ّال أَن يَأتينَ ِب ٰف ِ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َي ِ
ح ُّل لَ ُكم أَن َت ِر ُثوا ال ِّنسا َء َكرهًا ۖ وَ ال َتعضُلوهُنه لِ َتذهَبوا ِبب ِ
َسى أَن َتكرَ هوا َشيـًا َويَج َع َل ه
ف ۚ َفإِن َك ِره ُتموهُنه َفع ٰ
َّللا ُ في ِه َخيرً ا َكثيرً ا |1:12
ِبالمَعرو ِ
ٔ

|

اے ايمان والو! تمہيں حالل نہيں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی اور عورتوں کو روکو نہيں اس نيت سے کہ جو مہر ان
کو ديا تھا اس ميں سے کچھ لے لو مگر اس صورت ميں کہ صريح بے حيا ئی کا کام کريں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو پھر اگر
وہ تمہيں پسند نہ آئيں تو قريب ہے کہ کوئی چيز تمہيں ناپسند ہو اور َّللا اس ميں بہت بھالئی رکھے |1:12

َ
وج َوءا َتي ُتم إِ ٰ
حدىھُنه قِنطارً ا َفال َتأ ُخذوا مِن ُه َشيـًٔا ۚ أَ َتأ ُخذو َن ُه ب ُٰھت ًنا َوإِثمًا مُبي ًنا |1:12
وج مَكانَ َز ٍ
َوإِن أرَ د ُت ُم استِبدا َل َز ٍ

|
|

اور اگر تم ايک بی بی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈهيروں مال دے چکے ہو تو اس ميں سے کچھ واپس نہ لو کيا اسے
واپس لو گے جھوٹ بانده کر اور کھلے گناہ سے |1:12

|

َعض َوأَ َخذنَ مِن ُكم ٰ
ميث ًقا غ ً
ض ُكم إ ِ ٰ
َو َكيفَ َتأ ُخذو َن ُه َو َقد أَ ٰ
فضى بَع ُ
َليظا |1:11
لى ب ٍ

|

اور کيونکر اسے واپس لوگے حاالنکہ تم ميں ايک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہوليا اور وہ تم سے گاڑها عہد لے چکيں
|1:11

|

ح َش ًة َومَق ًتا َوسا َء س ً
َبيال |1:11
َوال َتنكِحوا ما َن َك َح ءاباؤُ ُكم مِنَ ال ِّنسا ِء إِ ّال ما َقد َسلَفَ ۚ إِ هن ُه كانَ ٰف ِ

|

اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا وہ بيشک بے حيائی اور غضب کا کام ہے ،اور بہت بری راہ
|1:11

|

هض َع ِة َوأُم ٰهھ ُ
ت َوأُم ٰهھ ُت ُك ُم ا ٰلّتى أَرضَع َن ُكم وَ أَ َخ ٰو ُت ُكم مِنَ الر ٰ
َنات األَ ِخ َوبَنا ُ
حُرِّ مَت َعلَي ُكم أُم ٰهھ ُت ُكم َوبَنا ُت ُكم َوأَ َخ ٰو ُت ُكم َو َع ٰ ّم ُت ُكم َو ٰخ ٰل ُت ُكم َوب ُ
ت
ت األُخ ِ
نِسائِ ُكم َورَ ٰبئِ ُب ُك ُم ا ٰلّتى فى حُجور ُكم مِن نِسائِ ُك ُم ا ٰلّتى َد َخل ُتم ب ِھنه َفإن لَم َتكونوا َد َخل ُتم ب ِھنه َفال ُجنا َح َعلَي ُكم وَ حَ ٰلئِ ُل أَبنائِ ُك ُم الهذينَ مِن أَ ٰ
صل ِب ُكم
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ين إِ ّال ما َقد َسلَفَ ۗ إِنه ه
َّللاَ كانَ غَفورً ا رَ حيمًا |1:11
َوأَن َتجمَعوا بَينَ األخ َت ِ

|

حرام ہوئيں تم پر تمہاری مائيں اور بيٹياں اور بہنيں اور پھوپھياں اور خاالئيں اور بھتيجياں اور بھانجياں اور تمہاری مائيں جنہوں
نے دوده پاليا اور دوده کی بہنيں اور عورتوں کی مائيں اور ان کی بيٹياں جو تمہاری گود ميں ہيں ان بيبيوں سے جن سے تم
صحبت کرچکے ہو تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بيٹيوں سے حرج نہيں اور تمہاری نسلی بيٹوں کی بيبيں
اور دو بہنيں اکٹھی کرنا مگر جو ہو گزرا بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے1:11| ،

|

ت مِنَ ال ِّنسا ِء إِ ّال ما َملَ َكت أَ ٰيم ُن ُكم ۖ ك ِٰتبَ ه
ح هل لَ ُكم ما َورا َء ٰذلِ ُكم أَن َتب َتغوا ِبأ َ ٰ
۞ وَ المُحص َٰن ُ
مولِ ُكم مُحصِ نينَ َغيرَ م ُٰسفِحينَ ۚ َفمَا
َّللاِ َعلَي ُكم ۚ َوأ ُ ِ
ض ِة ۚ إِنه ه
َّللاَ كانَ عَليمًا حَ كيمًا |1:11
اس َتم َتع ُتم ِب ِه مِنھُنه َفـٔاتوهُنه أُجورَ هُنه َفريض ًَة ۚ َوال جُنا َح َعلَي ُكم فيما َت ٰرضَي ُتم ِب ِه مِن بَع ِد ال َفري َ

|

اور حرام ہيں شوہر دار عورتيں مگر کافروں کی عورتيں جو تمہاری ملک ميں آجائيں يہ َّللا کا نوشتہ ہے تم پر اور ان کے سوا
جو رہيں وہ تمہيں حالل ہيں کہ اپنے مالوں کے عوض تالش کرو قيد التے نہ پانی گراتے تو جن عورتوں کو نکاح ميں النا چاہو
ان کے بندهے ہوئے مہر انہيں دو ،اور قرار داد کے بعد اگر تمہارے آپس ميں کچھ رضامندی ہوجاوے تو اس ميں گناہ نہيں بيشک
َّللا علم و حکمت واال ہے1:11| ،

|

ت ۚ َو ه
َومَن لَم يَس َتطِ ع مِن ُكم َط ً
َّللا ُ أَعلَ ُم ِب ٰ
إيمنِ ُكم ۚ بَع ُ
َعض ۚ
ت َفمِن ما َملَ َكت أَ ٰيم ُن ُكم مِن َف َت ٰيتِ ُك ُم المُؤم ِٰن ِ
ت المُؤم ِٰن ِ
وال أَن يَن ِك َح المُحص َٰن ِ
ض ُكم مِن ب ٍ
ٰ
ُ
ُ
َ
َ
ٰ
ٰ
يھنه
تأ
ت غَيرَ م ُٰسف ِٰح ٍ
ف مُحصَن ٍ
خدان ۚ َفإِذا أحصِ نه َفإِن أ َتينَ ِبف ِ
ت َوال ُم هتخِذ ِ
ذن أَهل ِِھنه َوءاتوهُنه أجورَ هُنه ِبالمَعرو ِ
ح َش ٍة َف َعلَ ِ
ٍ
َفانكِحوهُنه ِبإِ ِ
صبروا َخي ٌر لَ ُكم ۗ وَ ه
َّللا ُ غَفو ٌر رَ حي ٌم |1:11
ت مِنَ العَذا ِ
نِصفُ ما َعلَى المُحص َٰن ِ
ب ۚ ٰذلِ َ
ك لِمَن َخشِ ىَ ال َع َنتَ مِن ُكم ۚ َوأَن َت ِ

|

اور تم ميں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح ميں آزاد عورتيں ايمان والياں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی
مِلک ہيں ايمان والی کنيزيں اور َّللا تمہارے ايمان کو خوب جانتا ہے ،تم ميں ايک دوسرے سے ہے تو ان سے نکاح کرو ان کے
مالکوں کی اجازت سے اور حسب دستور ان کے مہر انہيں دو قيد ميں آتياں نہ مستی نکالتی اور نہ يار بناتی جب وہ قيد ميں آجائيں
پھر برا کام کريں تو ان پر اس سزا کی آدهی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے يہ اس کے لئے جسے تم ميں سے زنا کا انديشہ ہے ،اور
صبر کرنا تمہارے لئے بہتر ہے اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے1:11| ،

|

َّللا ُ لِ ُي َب ِّينَ لَ ُكم َويَھ ِد َي ُكم ُس َننَ الهذينَ مِن َقبلِ ُكم َويَتوبَ َعلَي ُكم ۗ َو ه
يُري ُد ه
َّللا ُ عَلي ٌم حَ كي ٌم |1:11

|

َّللا چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لئے بيان کردے اور تمہيں اگلوں کی روشيں بتادے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے
اور َّللا علم و حکمت واال ہے1:11| ،

|

َو ه
ت أَن َتميلوا م ً
َيال عَظيمًا |1:11
َّللا ُ يُري ُد أَن يَتوبَ َعلَي ُكم َويُري ُد الهذينَ َي هت ِبعونَ ال هشھ َٰو ِ

|

اور َّللا تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے ،اور جو اپنے مزوں کے پيچھے پڑے ہيں وہ چاہتے ہيں کہ تم سيدهی راہ
سے بہت الگ ہوجاؤ |1:11

|

يُري ُد ه
َّللا ُ أَن ي َُخفِّفَ عَن ُكم ۚ وَ ُخلِقَ اإلِ ٰ
نسنُ ضَعي ًفا |1:12

|

َّللا چاہتا ہے کہ تم پر تخفيف کرے اور آدمی کمزور بنايا گيا |1:12

|

مولَ ُكم بَي َن ُكم ِب ٰ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َتأ ُكلوا أَ ٰ
َّللا كانَ ِب ُكم رَ حيمًا |1:12
البطِ ِل إِ ّال أَن َتكونَ ت ِٰجرَ ًة عَن َت ٍ
راض مِن ُكم ۚ َوال َتق ُتلوا أَنفُ َس ُكم ۚ إِنه ه َ

|

اے ايمان والو! آپس ميں ايک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر يہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو اور اپنی جانيں
قتل نہ کرو بيشک َّللا تم پر مہربان ہے |1:12

|

ك ُع ٰدو ًنا وَ ُ
ك َعلَى ه
َّللاِ َيسيرً ا |1:12
ظلمًا َفسَوفَ ُنصلي ِه نارً ا ۚ َوكانَ ٰذلِ َ
َومَن يَف َعل ٰذلِ َ

|

اور جو ظلم و زيادتی سے ايسا کرے گا تو عنقريب ہم اسے آگ ميں داخل کريں گے اور يہ َّللا کو آسان ہے1:12| ،

إِن َتج َتنِبوا َكبائِرَ ما ُتنھَونَ عَن ُه ُن َك ِّفر عَن ُكم َسيِّـٔاتِ ُكم َو ُندخِل ُكم م َ
ُدخ ًال َكريمًا |1:11

|

|

اگر بچتے رہو کبيرہ گناہوں سے جن کی تمہيں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش ديں گے اور تمہيں عزت کی جگہ داخل
کريں گے1:11| ،

|

َّللاَ مِن َفضلِ ِه ۗ إِنه ه
جال َنصيبٌ ِممها اك َتسَبوا ۖ َولِل ِّنسا ِء َنصيبٌ ِممها اك َتسَبنَ ۚ وَ سـَلُوا ه
ض َل ه
ض ُكم ع ٰ
َوال َت َت َم هنوا ما َف ه
َّللاَ كانَ
َلى ب ٍ
َّللا ُ ِب ِه بَع َ
َعض ۚ لِلرِّ ِ
ٔ
ِب ُك ِّل َشء ٍء عَليمًا |1:11

|

اور ا س کی آرزو نہ کرو جس سے َّللا نے تم ميں ايک کو دوسرے پر بڑائی دی مردوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے،
اور عورتوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ اور َّللا سے اس کا فضل مانگو ،بيشک َّللا سب کچھ جانتا ہے1:11| ،

َّللا كانَ ع ٰ
ك ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َشھي ًدا |1:11
َولِ ُك ٍّل جَ عَلنا م َٰولِىَ ِممّا َترَ َ
ِدان َواألَقرَ بونَ ۚ َوالهذينَ َع َق َدت أَ ٰيم ُن ُكم َفـٔاتوهُم َنصي َبھُم ۚ إِنه ه َ
الول ِ

|
|

اور ہم نے سب کے لئے مال کے مستحق بناديے ہيں جو کچھ چھوڑ جائيں ماں باپ اور قرابت والے اور وہ جن سے تمہارا حلف
بنده چکا انہيں ان کا حصہ دو ،بيشک ہر چيز َّللا کے سامنے ہے1:11| ،

|

ب بِما حَ فِ َظ ه
ض َل ه
ت ٰحف ِٰظ ٌ
ت ٰقن ِٰت ٌ
صل ِٰح ُ
َعض َوبِما أَن َفقوا مِن أَ ٰ
ضھُم ع ٰ
َّللا ُ ۚ َوا ٰلّتى
مول ِِھم ۚ َفال ٰ ّ
الرِّ جا ُل َق ٰوّ مونَ َعلَى ال ِّنسا ِء بِما َف ه
ت لِلغَي ِ
َلى ب ٍ
َّللا ُ بَع َ
يھنه س ً
َتخافونَ ُن َ
َّللا كانَ َعلِ ًّيا َكبيرً ا |1:11
ج ِع وَ
شوزهُنه َفعِظوهُنه َواهجُروهُنه فِى المَضا ِ
َبيال ۗ إِنه ه َ
اضربوهُنه ۖ َفإِن أَ َطع َن ُكم َفال َتبغوا َعلَ ِ
ِ

|

مرد افسر ہيں عورتوں پر اس ليے کہ َّللا نے ان ميں ايک کو دوسرے پر فضيلت دی اور اس لئے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال
خرچ کيے تو نيک بخت عورتيں ادب والياں ہيں خاوند کے پيچھے حفاظت رکھتی ہيں جس طرح َّللا نے حفاظت کا حکم ديا اور

جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہيں انديشہ ہو تو انہيں سمجھاؤ اور ان سے الگ سوؤ اور انہيں مارو پھر اگر وہ تمہارے حکم ميں
آجائيں تو ان پر زيادتی کی کوئی راہ نہ چاہو بيشک َّللا بلند بڑا ہے |1:11

|

َوإن خِف ُتم شِ قاقَ بَين ِِھما َفابعَثوا حَ َكمًا مِن أَهلِ ِه َوحَ َكمًا مِن أَهلِھا إن يُريدا إ ٰ
َّللا ُ بَي َنھُما ۗ إِنه ه
صلحً ا ُيوَ فِّ ِق ه
َّللاَ كانَ عَليمًا َخبيرً ا |1:11
ِ
ِ
ِ

|

اور اگر تم کو مياں بی بی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ايک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھيجو اور ايک پنچ عورت والوں کی
طرف سے يہ دونوں اگر صلح کرانا چاہيں گے تو َّللا ان ميں ميل کردے گا ،بيشک َّللا جاننے واال خبردار ہے |1:11

|

۞ وَ اع ُب ُدوا ه
الجار ذِى القُ ٰ
ربى َوالي َٰت ٰ
حس ًنا َو ِبذِى القُ ٰ
َين إِ ٰ
شركوا ِب ِه َشيـًٔا ۖ َو ِب ٰ
ب
كين َو
ح ِ
ب َوالصّا ِ
الجار ال ُج ُن ِ
ربى وَ
مى َوالم َٰس ِ
الولِد ِ
ِ
ِ
َّللاَ َوال ُت ِ
َّللا ال ُيحِبُّ مَن كانَ م ً
ُختاال َفخورً ا |1:11
ِبالجَ ن ِ
ابن الس ِ
هبيل َوما َملَ َكت أَ ٰيم ُن ُكم ۗ إِنه ه َ
ب َو ِ

|

اور َّللا کی بندگی کرو اور اس کا شريک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ سے بھالئی کرو اور رشتہ داروں اور يتيموں اور
محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گير اور اپنی باندی غالم سے بيشک َّللا کو
خوش نہيں آتا کوئی اترانے والے بڑائی مارنے واال |1:11

|

ءاتى ُھ ُم ه
ُخل َويَك ُتمونَ ما ٰ
الهذينَ ي َ
َّللا ُ مِن َفضلِ ِه ۗ َوأَع َتدنا ل ِٰلكفِرينَ عَذا ًبا مُھي ًنا |1:11
َبخلونَ َويَأ ُمرونَ ال ّناسَ ِبالب ِ

|

جو آپ بخل کريں اور اوروں سے بخل کے لئے کہيں اور َّللا نے جو انہيں اپنے فضل سے ديا ہے اسے چھپائيں اور کافروں کے
لئے ہم نے ذلت کا عذاب تيار کر رکھا ہے1:11| ،

|

اّلِل َوال باليَوم الءاخِر ۗ َومَن َي ُكن ال هش ٰ
َوالهذينَ يُنفِقونَ أَ ٰ
يطنُ لَ ُه َقري ًنا َفسا َء َقري ًنا |1:12
اس وَ ال يُؤمِنونَ ِب ه ِ
ِ
مولَھُم ِرئا َء ال ّن ِ
ِ
ِ ِ

|

اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہيں اور ايمان نہيں التے َّللا اور نہ قيامت پر ،اور جس کا مصاحب
شيطان ہوا ،تو کتنا برا مصاحب ہے1:12| ،

|

َّللا ُ ۚ َوكانَ ه
اّلِلِ َواليَوم الءاخ ِِر َوأَن َفقوا ِممّا رَ َز َق ُھ ُم ه
يھم لَو ءامَنوا ِب ه
َّللا ُ ِب ِھم عَليمًا |1:12
َوماذا َعلَ ِ
ِ

|

اور ان کا کيا نقصان تھا اگر ايمان التے َّللا اور قيامت پر اور َّللا کے ديے ميں سے اس کی راہ ميں خرچ کرتے اور َّللا ان کو
جانتا ہے1:12| ،

|

ك حَ َس َن ًة ي ٰ
َّللا ال يَظلِ ُم مِثقا َل َذ هر ٍة ۖ َوإِن َت ُ
ت مِن لَ ُدن ُه أَجرً ا َعظيمًا |1:12
ُضعِفھا َويُؤ ِ
إِنه ه َ

|

َّللا ايک ذرہ بھر ظلم نہيں فرماتا اور اگر کوئی نيکی ہو تو اسے دونی کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب ديتا ہے1:12| ،

كع ٰ
َلى ٰهؤُ ال ِء َشھي ًدا |1:11
جئنا ِب َ
جئنا مِن ُك ِّل أ ُ هم ٍة ِب َشھي ٍد َو ِ
َف َكيفَ إِذا ِ

|

|

تو کيسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ايک گواہ الئيں اور اے محبوب! تمہيں ان سب پر گواہ اور نگہبان بناکر الئيں |1:11

َّللا حَ ً
ديثا |1:11
يَو َمئِ ٍذ ي ََو ُّد الهذينَ َك َفروا َو َع َ
صوُ ا الرهسو َل لَو ُتسَوّ ٰى ِب ِھ ُم األَرضُ َوال يَك ُتمونَ ه َ

|

|

اس دن تمنا کريں گے وہ جنہوں نے کفر کيا اور رسول کی نافرمانی کی کاش انہيں مٹی ميں دبا کر زمين برابر کردی جائے ،اور
کوئی بات َّللا سے نہ چھپاسکيں گے |1:11

|

َرضى أَو ع ٰ
ٰ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َتقرَ بُوا الص ٰهلو َة َوأَن ُتم س ُٰك ٰ
َلى
بيل حَ ّت ٰى َتغ َتسِ لوا ۚ َوإِن ُكن ُتم م
عابرى َس ٍ
رى حَ ّت ٰى َتع َلموا ما َتقولونَ َوال ُج ُنبًا إِ ّال ِ
َ
ه
جدوا ما ًء َف َت َيمهموا صَعي ًدا َط ِّيبًا َفامسَحوا ِبوُ جو ِه ُكم َوأيدي ُكم ۗ إِنه َّللاَ كانَ َعفُ ًّوا غَفورً ا
َس َف ٍر أَو جا َء أَحَ ٌد مِن ُكم مِنَ الغائِطِ أَو ٰلمَس ُت ُم ال ِّنسا َء َفلَم َت ِ
|1:11

|

اے ايمان والو! نشہ کی حالت ميں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو اور نہ ناپاکی کی حالت
ميں بے نہائے مگر مسافری ميں اور اگر تم بيمار ہو يا سفر ميں يا تم ميں سے کوئی قضائے حاجت سے آيا ہو يا تم نے عورتو ں
کو چھوا اور پانی نہ پايا تو پاک مٹی سے تيمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو بيشک َّللا معاف کرنے واال بخشنے واال
ہے1:11| ،

|

ب يَش َترونَ الض ٰهللَ َة َو ُيريدونَ أَن َتضِ لُّوا السهبي َل |1:11
أَلَم َترَ إِلَى الهذينَ أوتوا َنصيبًا مِنَ الك ِٰت ِ

|

کيا تم نے انہيں نہ ديکھا جن کو کتاب سے ايک حصہ مال گمراہی مول ليتے ہيں اور چاہتے ہيں کہ تم بھی راہ سے بہک جاؤ،
|1:11

|

َو ه
اّلِل َولِ ًّيا َو َك ٰ
َّللا ُ أَعلَ ُم ِبأَعدا ِئ ُكم ۚ َو َك ٰ
اّلِل َنصيرً ا |1:11
فى ِب ه ِ
فى ِب ه ِ

|
|

اور َّللا خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور َّللا کافی ہے والی اور َّللا کافی ہے مددگار1:11| ،

ّين ۚ َولَو أَ هنھُم قالوا
ِمنَ الهذينَ هادوا ُيحَ ِّرفونَ ال َكلِ َم عَن مَواضِ ِع ِه َويَقولونَ َسمِعنا َو َعصَينا َواسمَع َغيرَ مُسم ٍَع وَ ٰرعِنا لَ ًّيا ِبأ َلسِ َنت ِِھم َو َطع ًنا فِى الد ِ
َسمِعنا َوأَ َطعنا َواسمَع َو ُ
انظرنا لَكانَ َخيرً ا لَھُم َوأَ َقو َم َو ٰلكِن لَ َع َن ُھ ُم ه
فرهِم َفال يُؤمِنونَ إ ِ ّال َق ً
ليال |1:11
َّللا ُ ِب ُك ِ

|

کچھ يہودی کالموں کو ان کی جگہ سے پھيرتے ہيں اور کہتے ہيں ہم نے سنا اور نہ مانا اور سنيئے آپ سنائے نہ جائيں اور راعنا
کہتے ہيں زبانيں پھير کر اور دين ميں طعنہ کے لئے اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنيں اور
حضور ہم پر نظر فرمائيں تو ان کے لئے بھالئی اور راستی ميں زيادہ ہوتا ليکن ان پر تو َّللا نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب
تو يقين نہيں رکھتے مگر تھوڑا |1:11

|

ص ِّد ًقا لِما َم َع ُكم مِن َقب ِل أَن َنطمِسَ وُ جوهًا َف َن ُردهها ع ٰ َ
دبارها أَو َنل َع َن ُھم َكما لَ َع ّنا أَ ٰ
تۚ
صحبَ السهب ِ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ ءامِنوا ِبما َن هزلنا ُم َ
َلى أ ِ
َوكانَ أَم ُر ه
َّللاِ م ً
َفعوال |1:11

|

اے کتاب والو! ايمان الؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصديق فرماتا قبل اس کے کہ ہم بگاڑ ديں کچھ
مونہوں کو تو انہيں پھير ديں ان کی پيٹھ کی طرف يا انہيں لعنت کريں جيسی لعنت کی ہفتہ والوں پر اور خدا کا حکم ہوکر رہے،
|1:11

|

اّلِل َف َق ِد اف َت ٰ
رى إِثمًا عَظيمًا |1:12
ُشرك ِب ه ِ
ك ِب ِه َويَغفِ ُر ما دونَ ٰذلِ َ
َّللا ال يَغفِ ُر أَن ُيشرَ َ
إِنه ه َ
ك لِمَن يَشا ُء ۚ َومَن ي ِ

|

بيشک َّللا اسے نہيں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کيا جائے اور کفر سے نيچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرماديتا ہے اور
جس نے خدا کا شريک ٹھہرايا اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندها1:12| ،

|

أَلَم َترَ إِلَى الهذينَ ي َُز ّكونَ أَنفُ َسھُم ۚ َب ِل ه
َّللا ُ ي َُز ّكى مَن يَشا ُء َوال يُظلَمونَ َف ً
تيال |1:12

|

کيا تم نے انہيں نہ ديکھا جو خود اپنی ستھرائی بيان کرتے ہيں بلکہ َّللا جسے چاہے ستھرا کرے اور ان پر ظلم نہ ہوگا دانہ خرما
کے ڈورے برابر |1:12

|

ُ
َّللا ال َكذِبَ ۖ َو َك ٰ
فى ِب ِه إِثمًا مُبي ًنا |1:12
انظر َكيفَ يَف َترونَ َعلَى ه ِ

|

ديکھو کيسا َّللا پر جھوٹ باندها رہے ہيں اور يہ کافی ہے صريح گناہ1:12| ،

|

ت َو ٰ ّ
هدى مِنَ الهذينَ ءامَنوا س ً
ت َويَقولونَ لِلهذينَ َك َفروا ٰهؤُ ال ِء أَ ٰ
َبيال |1:11
الطغو ِ
جب ِ
أَلَم َترَ إِلَى الهذينَ أوتوا َنصيبًا مِنَ الك ِٰت ِ
ب يُؤمِنونَ ِبال ِ

|

کيا تم نے ،وہ نہ ديکھے جنہيں کتاب کا ايک حصہ مال ايمان التے ہيں بت اور شيطان پر اور کافروں کو کہتے ہيں کہ يہ مسلمانوں
سے زيادہ راہ پر ہيں1:11| ،

|

أُ ٰ
َن ه
ك الهذينَ لَ َع َن ُھ ُم ه
ج َد لَ ُه َنصيرً ا |1:11
ولئِ َ
َّللا ُ َفلَن َت ِ
َّللا ُ ۖ َومَن يَلع ِ

|

يہ ہيں جن پر َّللا نے لعنت کی اور جسے خدا لعنت کرے تو ہر گز اسکا کوئی يار نہ پائے گا |1:11

أَم لَھُم َنصيبٌ مِنَ المُلكِ َفإِ ًذا ال ُيؤتونَ ال ّناسَ َنقيرً ا |1:11

|

|

کيا ملک ميں ان کا کچھ حصہ ہے ايسا ہو تو لوگوں کو تِل بھر نہ ديں1:11| ،

|

ءاتى ُھ ُم ه
َلى ما ٰ
أَم يَح ُسدونَ ال ّناسَ ع ٰ
َّللا ُ مِن َفضلِ ِه ۖ َف َقد ءا َتينا ءا َل إِ ٰبرهي َم الك ِٰتبَ َوالحِك َم َة َوءا َت ٰينھُم مُل ًكا َعظيمًا |1:11

|

يا لوگوں سے حسد کرتے ہيں اس پر جو َّللا نے انہيں اپنے فضل سے ديا تو ہم نے تو ابراہيم کی اوالد کو کتاب اور حکمت عطا
فرمائی اور انہيں بڑا ملک ديا |1:11

|

ص هد عَن ُه ۚ َو َك ٰ
فى ِبجَ َھ هن َم َسعيرً ا |1:11
َفمِنھُم مَن ءامَنَ ِب ِه َومِنھُم مَن َ

|

تو ان ميں کوئی اس پر ايمان اليا اور کسی نے اس سے منہ پھيرا اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ |1:11

|

َّللا كانَ ع ً
َزيزا حَ كيمًا |1:11
إِنه الهذينَ َك َفروا بِـٔ ٰايتِنا سَوفَ ُن
صليھم نارً ا ُكلهما َنضِ جَ ت جُلو ُدهُم َبد ٰهلنھُم جُلو ًدا َغيرَ ها لِيَذوقُوا العَذابَ ۗ إِنه ه َ
ِ

|

جنہوں نے ہماری آيتوں کا انکار کيا عنقريب ہم ان کو آگ ميں داخل کريں گے ،جب کبھی ان کی کھاليں پک جائيں گی ہم ان کے
سوا اور کھاليں انہيں بدل ديں گے کہ عذاب کا مزہ ليں ،بيشک َّللا غالب حکمت واال ہے1:11| ،

|

خلُھُم ظِ ًّال َظ ً
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا أَ َب ًدا ۖ لَھُم فيھا أَ ٰ
ليال
خلُھُم جَ ٰ ّن ٍ
َوالهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
زو ٌج ُم َطھهرَ ةٌ ۖ َو ُند ِ
ت َس ُند ِ
صل ِٰح ِ
|1:11

|

اور جو لوگ ايمان الئے اور اچھے کام کيے عنقريب ہم انہيں باغوں ميں لے جائيں گے جن کے نيچے نہريں رواں ان ميں ہميشہ
رہيں گے ،ان کے ليے وہاں ستھری بيبياں ہيں اور ہم انہيں وہاں داخل کريں گے جہاں سايہ ہی سايہ ہوگا |1:11

|

َّللا نِ ِعمّا َيع ُ
ِظ ُكم ِب ِه ۗ إِنه ه
ت إِ ٰ
َّللاَ كانَ سَميعًا َبصيرً ا
َّللا يَأ ُم ُر ُكم أَن ُت َؤدُّوا األَ ٰم ٰن ِ
اس أَن َتح ُكموا ِبالع ِ
َدل ۚ إِنه ه َ
۞ إِنه ه َ
لى أَهلِھا َوإِذا حَ َكم ُتم بَينَ ال ّن ِ
|1:12

|

بيشک َّللا تمہيں حکم ديتا ہے کہ امانتيں جن کی ہيں انہيں سپرد کرو اور يہ کہ جب تم لوگوں ميں فيصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ
فيصلہ کرو بيشک َّللا تمہيں کيا ہی خوب نصيحت فرماتا ہے ،بيشک َّللا سنتا ديکھتا ہے1:12| ،

|

ُ
َ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا أَطيعُوا ه َ َ
َّللا َوالرهسو ِل إِن ُكن ُتم ُتؤمِنونَ ِب ه
اّلِلِ
مر مِن ُكم ۖ َفإِن َت ٰن َزع ُتم فى َشء ٍء َف ُردّوہُ إِلَى ه ِ
َّللا َوأطيعُوا الرهسو َل َوأولِى األ ِ
ك َخي ٌر َوأَح َسنُ َت ً
أويال |1:12
َوم الءاخ ِِر ۚ ٰذلِ َ
َوالي ِ

|

اے ايمان والو! حکم مانو َّللا کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم ميں حکومت والے ہيں پھر اگر تم ميں کسی بات کا جھگڑا
اٹھے تو اسے َّللا اور رسول کے حضور رجوع کرو اگر َّللا اور قيامت پر ايمان رکھتے ہو يہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے

|

اچھا1:12| ،

ُ
ُ
َ
َ
ك ُيريدونَ أَن َي َتحا َكموا إِلَى ٰ ّ
ت وَ َقد أُمِروا أَن يَكفُروا ِب ِه َويُري ُد
الطغو ِ
نز َل مِن َقبلِ َ
نز َل إِلَي َ
ك َوما أ ِ
ألَم َترَ إِلَى الهذينَ يَز ُعمونَ أ هنھُم ءامَنوا ِبما أ ِ
ال هش ٰ
يطنُ أَن يُضِ لهھُم ض َٰل ًال بَعي ًدا |1:12

|

کيا تم نے انہيں نہ ديکھا جن کا دعو ٰی ہے کہ وہ ايمان الئے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا پھر
چاہتے ہيں کہ شيطان کو اپنا پنچ بنائيں اور ان کو تو حکم يہ تھا کہ اسے اصالً نہ مانيں اور ابليس يہ چاہتا ہے کہ انہيں دور
بہکاوے |1:12

|

نز َل ه
لى ما أَ َ
َوإِذا قي َل لَھُم َتعالَوا إِ ٰ
هسول رَ أَيتَ الم ُٰنفِقينَ َي ُ
ك صُدو ًدا |1:11
ص ّدونَ عَن َ
َّللا ُ َوإِلَى الر ِ

|

اور جب ان سے کہا جائے کہ َّللا کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم ديکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر
جاتے ہيں1:11| ،

|

ك يَحلِفونَ بِ ه
اّلِلِ إِن أَرَ دنا إِ ّال إِ ٰ
َف َكيفَ إِذا أَ ٰ
حس ًنا َو َتوفي ًقا |1:11
يديھم ُث هم جاءو َ
صبَتھُم مُصيب ٌَة بِما َق هدمَت أَ ِ

|

کيسی ہوگی جب ان پر کوئی افتاد پڑے بدلہ اسکا جو انکے ہاتھوں نے آگے بھيجا پھر اے محبوب! تمہارے حضور حاضر ہوںَّ ،للا
کی قسم کھاتے کہ ہمارا مقصود تو بھالئی اور ميل ہی تھا |1:11

|

أُ ٰ
َ
ك الهذينَ يَعلَ ُم ه
عرض عَنھُم َوعِظھُم وَ قُل لَھُم فى أَنفُسِ ِھم َق ً
وال بَلي ًغا |1:11
ولئِ َ
َّللا ُ ما فى قُ ِ
لوب ِھم َفأ ِ

|

ان کے دلوں کی تو بات َّللا جانتا ہے تو تم ان سے چشم پوشی کرو اور انہيں سمجھا دو اور ان کے معاملہ ميں ان سے رسا بات
کہو |1:11

|

َّللا َواس َتغ َفرَ لَ ُھ ُم الرهسو ُل لَوَ جَ ُدوا ه
َّللاَ َتوّ ابًا رَ حيمًا
َّللا ۚ َولَو أَ هنھُم إِذ َظلَموا أَنفُ َسھُم جاءو َ
ذن ه ِ
ك َفاس َتغ َفرُوا ه َ
َوما أَرسَلنا مِن رَ سو ٍل إِ ّال لِ ُيطاعَ ِبإِ ِ
|1:11

|

اور ہم نے کوئی رسول نہ بھيجا مگر اس لئے کہ َّللا کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم
کريں تو اے محبوب! تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر َّللا سے معافی چاہيں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور َّللا کو
بہت توبہ قبول کرنے واال مہربان پائيں |1:11

|

ضيتَ َو ُي َسلِّموا َتسليمًا |1:11
جدوا فى أَنفُسِ ِھم حَ رَ جً ا ِممّا َق َ
ك ال يُؤمِنونَ حَ ّت ٰى ُيحَ ِّكمو َ
َفال وَ رَ ِّب َ
ك فيما َشجَ رَ بَي َنھُم ُث هم ال َي ِ

|

تو اے محبوب! تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے ميں تمہيں حاکم نہ بنائئيں پھر جو
کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں ميں اس سے رکاوٹ نہ پائيں اور جی سے مان ليں |1:11

|

يھم أَ ِن اق ُتلوا أَنفُ َس ُكم أَ ِو اخرُجوا مِن د ِٰي ِر ُكم ما َف َعلوہُ إِ ّال َقلي ٌل مِنھُم ۖ َولَو أَ هنھُم َفعَلوا ما يوعَظونَ بِ ِه لَكانَ َخيرً ا لَھُم َوأَ َش هد َتثبي ًتا
َولَو أَ ّنا َك َتبنا َعلَ ِ
|1:11

|

اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کردو يا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان ميں تھوڑے ہی ايسا کرتے ،اور
اگر وہ کرتے جس بات کی انہيں نصيحت دی جاتی ہے تو اس ميں ان کا بھال تھا اور ايمان پر خوب جمنا |1:11

َوإِ ًذا لَءا َت ٰينھُم مِن لَ ُد ّنا أَجرً ا َعظيمًا |1:11

|

اور ايسا ہوتا تو ضرور ہم انہيں اپنے پاس سے بڑا ثواب ديتے |1:11

َولَ َھد َٰينھُم صِ ٰر ًطا مُس َتقيمًا |1:12

|

|

|

اور ضرور ان کو سيدهی راہ کی ہدايت کرتے1:12| ،

|

صلِحينَ ۚ َوحَ ُسنَ أ ُ ٰ
َّللاَ َوالره سو َل َفأ ُ ٰ
ك مَعَ الهذينَ أَن َع َم ه
َومَن يُطِ ع ه
يھم مِنَ ال هن ِبءّ ۦنَ َوال ِّ
ك رَ في ًقا |1:12
ص ّديقينَ َوال ُّشھَدا ِء َوال ٰ ّ
ولئِ َ
ولئِ َ
َّللا ُ َعلَ ِ
ِ

|

اور جو َّللا اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اُسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر َّللا نے فضل کيا يعنی انبياء اور صديق اور شہيد
اور نيک لوگ يہ کيا ہی اچھے ساتھی ہيں1:12| ،

فى بِ ه
َّللا ۚ َو َك ٰ
اّلِلِ عَليمًا |1:12
ك ال َفض ُل مِنَ ه ِ
ٰذلِ َ

|

|

يہ َّللا کا فضل ہے ،اور َّللا کافی ہے جاننے واال1:12| ،

|

ت أَ ِو انفِروا جَ ميعًا |1:11
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءا َمنوا ُخذوا حِذرَ ُكم َفانفِروا ُثبا ٍ

|

اے ايمان والو! ہوشياری سے کام لو پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہوکر نکلو يا اکٹھے چلو |1:11

َوإِنه مِن ُكم لَمَن لَ ُيب ِّ
صبَت ُكم مُصيب ٌَة قا َل َقد أَن َع َم ه
َط َئنه َفإِن أَ ٰ
َّللا ُ َعلَىه إِذ لَم أَ ُكن َم َعھُم َشھي ًدا |1:11

|

|

اور تم ميں کوئی وہ ہے کہ ضرور دير لگائے گا پھر اگر تم پر کوئی افتاد پڑے تو کہے خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ ميں ان کے
ساتھ حاضر نہ تھا1:11| ،

|

ص َب ُكم َفض ٌل مِنَ ه
فوز َف ً
نت َم َعھُم َفأ َ َ
َّللاِ لَيَقولَنه َكأَن لَم َت ُكن بَي َن ُكم َوبَي َن ُه م ََو هدةٌ ٰيلَي َتنى ُك ُ
َولَئِن أَ ٰ
وزا َعظيمًا |1:11

|

اور اگر تمہيں َّللا کا فضل ملے تو ضرو ر کہے گويا تم اس ميں کوئی دوستی نہ تھی اے کاش ميں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد
پاتا1:11| ،

|

َّللا َفيُق َتل أَو يَغلِب َفسَوفَ ُنؤتي ِه أَجرً ا َعظيمًا |1:11
َبيل ه ِ
۞ َفلي ُٰقتِل فى سَبي ِل ه ِ
َّللا الهذينَ يَشرونَ الحَ ٰيو َة ال ُّدنيا ِبالءاخِرَ ِة ۚ َومَن ي ُٰقتِل فى س ِ

|

تو انہيں َّللا کی راہ ميں لڑنا چاہئے جو دنيا کی زندگی بيچ کر آخرت ليتے ہيں اور جو َّللا کی راہ ميں لڑے پھر مارا جائے يا غالب

|

آئے تو عنقريب ہم اسے بڑا ثواب ديں گے1:11| ،

َ
خرجنا مِن ٰه ِذ ِہ ال َقر َي ِة ّ
الظال ِِم أَهلُھا َواجعَل
َوما لَ ُكم ال ُت ٰقتِلونَ فى سَبي ِل ه ِ
َّللا َوالمُس َتضعَفينَ مِنَ الرِّ ِ
جال َوال ِّنسا ِء وَ ِ
الو ٰلد ِن الهذينَ يَقولونَ رَ بهنا أ ِ
ك َنصيرً ا |1:11
ك َولِ ًّيا َواجعَل لَنا مِن لَ ُدن َ
لَنا مِن لَ ُدن َ

|

اور تمہيں کيا ہوا کہ نہ لڑو َّللا کی راہ ميں اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے يہ دعا کررہے ہيں کہ اے
ہمارے رب ہميں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہيں اور ہميں اپنے پاس سے کوئی حمايتی دے دے اور ہميں اپنے پاس
سے کوئی مددگار دے دے1:11| ،

|

يطن ۖ إنه َكي َد ال هش ٰ
ٰ
َّللا ۖ َوالهذينَ َك َفروا ي ُٰقتِلونَ فى سَبي ِل ٰ ّ
يط ِن كانَ ضَعي ًفا |1:11
الطغو ِ
َبيل ه ِ
الهذينَ ءامَنوا ي ُٰقتِلونَ فى س ِ
ت َف ٰقتِلوا أَولِيا َء ال هش ِ ِ

|

ايمان والے َّللا کی راہ ميں لڑتے ہيں اور کفار شيطان کی راہ ميں لڑتے ہيں تو شيطان کے دوستوں سے لڑو بيشک شيطان کا داؤ
کمزور ہے |1:11

|

أَلَم َترَ إِلَى الهذينَ قي َل لَھُم ُكفّوا أَي ِد َي ُكم َوأَقيمُوا الص ٰهلو َة َوءا ُتوا ه
يھ ُم القِتا ُل إِذا َف ٌ
الز ٰ
َّللا أَو أَ َش هد
ريق مِنھُم يَخ َشونَ ال ّناسَ َك َخش َي ِة ه ِ
كو َة َفلَمّا ُكتِبَ َعلَ ِ
قى َوال ُتظلَمونَ َف ً
َن ا هت ٰ
َخشي ًَة ۚ وَ قالوا رَ بهنا لِ َم َك َتبتَ َعلَي َنا القِتا َل لَوال أَ هخر َتنا إِ ٰ
تيال
لى أَجَ ٍل َقري ٍ
ب ۗ قُل م َٰت ُع الدُّنيا َقلي ٌل َوالءاخِرَ ةُ َخي ٌر لِم ِ
|1:11

|

کيا تم نے انہيں نہ ديکھا جن سے کہا گيا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور ٰ
زکوة دو پھر جب ان پر جہاد فرض کيا گيا تو
ان ميں بعضے لوگوں سے ايسا ڈرنے لگے جيسے َّللا سے ڈرے يا اس سے بھی زائد اور بولے اے رب ہمارے! تو نے ہم پر
جہاد کيوں فرض کرديا تھوڑی مدت تک ہميں اور جينے ديا ہوتا ،تم فرما دو کہ دنيا کا برتنا تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لئے
آخرت اچھی اور تم پر تاگے برابر ظلم نہ ہوگا |1:11

|

َ
َوت َولَو ُكن ُتم فى بُروج ُم َش هي َد ٍة ۗ َوإِن ُتصِ بھُم حَ َس َن ٌة يَقولوا ٰه ِذ ِہ مِن عِن ِد ه
ُدرك ُك ُم الم ُ
كۚ
َّللاِ ۖ َوإِن ُتصِ بھُم َس ِّي َئ ٌة يَقولوا ٰه ِذ ِہ مِن عِن ِد َ
أي َنما َتكونوا ي ِ
ٍ
َّللاِ ۖ َفما ِل ٰهؤُ ال ِء ال َقوم ال يَكادونَ يَف َقھونَ حَ ً
قُل ُك ٌّل مِن عِن ِد ه
ديثا |1:12
ِ

|

تم جہاں کہيں ہو موت تمہيں آلے گی اگرچہ مضبوط قلعوں ميں ہو اور اُنہيں کوئی بھالئی پہنچے تو کہيں يہ َّللا کی طرف سے ہے
اور انہيں کوئی برائی پہنچے تو کہيں يہ حضور کی طرف آئی تم فرمادو سب َّللا کی طرف سے ہے تو ان لوگوں کو کيا ہوا کوئی
بات سمجھتے معلوم ہی نہيں ہوتے1:12| ،

|

فى ِب ه
اس رَ ً
سوال ۚ َو َك ٰ
اّلِلِ َشھي ًدا |1:12
ك ۚ َوأَرس َٰلن َ
ك مِن َس ِّي َئ ٍة َفمِن َنفسِ َ
َّللا ۖ َوما أَصا َب َ
ك مِن حَ َس َن ٍة َفمِنَ ه ِ
ما أَصا َب َ
ك لِل ّن ِ

|

اے سننے والے تجھے جو بھالئی پہنچے وہ َّللا کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچے وہ تيری اپنی طرف سے ہے اور اے
محبوب ہم نے تمہيں سب لوگوں کے لئے رسول بھيجا اور َّللا کافی ہے گواہ |1:12

يھم حَ ً
مَن يُطِ ع الرهسو َل َف َقد أَطاعَ ه
فيظا |1:22
َّللاَ ۖ َومَن َت َولّ ٰى َفما أَرس َٰلن َ
ك َعلَ ِ
ِ

|

|

جس نے رسول کا حکم مانا بيشک اس نے َّللا کا حکم مانا اور جس نے منہ پھيرا تو ہم نے تمہيں ان کے بچانے کو نہ بھيجا
|1:22

|

َ
فى ِب ه
ك َبيهتَ طائِ َف ٌة مِنھُم َغيرَ الهذى َتقو ُل ۖ َو ه
َّللا ۚ َو َك ٰ
اّلِلِ
عرض عَنھُم َو َت َو هكل َعلَى ه ِ
َويَقولونَ طاع ٌَة َفإِذا بَرَ زوا مِن عِن ِد َ
َّللا ُ يَك ُتبُ ما ُي َب ِّيتونَ ۖ َفأ ِ
َو ً
كيال |1:21

|

اور کہتے ہيں ہم نے حکم مانا پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہيں تو ان ميں ايک گروہ جو کہہ گيا تھا اس کے خالف
رات کو منصوبے گانٹھتا ہے اور َّللا لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو اور َّللا
پر بھروسہ رکھو اور َّللا کافی ہے کام بنانے کو1:21| ،

|

َ
َّللا لَوَ جَ دوا في ِه اخت ِٰل ًفا َكثيرً ا |1:21
َير ه ِ
أ َفال َي َت َدبهرونَ القُرءانَ ۚ َولَو كانَ مِن عِن ِد غ ِ

|

تو کيا غور نہيں کرتے قرآن ميں اور اگر وہ غير خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس ميں بہت اختالف پاتے |1:21

|

الرهسول وَ إ ٰ ُ
َ
َ
من أَ ِو َ
مر مِنھُم لَ َعلِ َم ُه الهذينَ يَس َت ِنبطو َن ُه مِنھُم ۗ َولَوال َفض ُل
ف أَذاعوا ِب ِه ۖ َولَو رَ دّوہُ إِلَى
الخو ِ
ِ ِ
َوإِذا جا َءهُم أَم ٌر مِنَ األ ِ
لى أولِى األ ِ
َّللا َعلَي ُكم َورَ ح َم ُت ُه َال هتبَع ُت ُم ال هش ٰ
يطنَ إ ِ ّال َق ً
ليال |1:21
هِ

|

اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمينان يا ڈر کی آتی ہے اس کا چرچا کر بيٹھتے ہيں اور اگر اس ميں رسول اور اپنے ذی اختيار
لوگوں کی طرف رجوع التے تو ضرور اُن سے ا ُ س کی حقيقت جان ليتے يہ جو بعد ميں کاوش کرتے ہيں اور اگر تم پر َّللا کا
فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شيطان کے پيچھے لگ جاتے مگر تھوڑے |1:21

|

َّللا ُ أَن َي ُكفه بَأسَ الهذينَ َك َفروا ۚ َو ه
رِّض المُؤمِنينَ ۖ َعسَى ه
َبيل ه
َّللا ُ أَ َش ُّد بَأسًا َوأَ َش ُّد َت ً
نكيال |1:21
َّللاِ ال ُت َكلهفُ إِ ّال َنف َس َ
ك ۚ وَ حَ ِ
َف ٰقتِل فى س ِ

|

تو اے محبوب َّللا کی راہ ميں لڑو تم تکليف نہ ديئے جاؤ گے مگر اپنے دم کی اور مسلمانوں کو آمادہ کرو قريب ہے کہ َّللا
کافروں کی سختی روک دے اور َّللا کی آنچ (جنگی طاقت) سب سے سخت تر ہے اور اس کا عذاب سب سے کڑا (زبردست)
|1:21

|

مَن يَش َفع َش ٰفع ًَة حَ َس َن ًة َي ُكن لَ ُه َنصيبٌ مِنھا ۖ َومَن يَش َفع َش ٰفع ًَة َس ِّي َئ ًة َي ُكن لَ ُه كِف ٌل مِنھا ۗ َوكانَ ه
َّللا ُ ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء مُقي ًتا |1:21

|

جو اچھی سفارش کرے اس کے لئے اس ميں سے حصہ ہے اور جو بری سفارش کرے اس کے لئے اس ميں سے حصہ ہے اور
َّللا ہر چيز پر قادر ہے1:21| ،

|

ح هي ٍة َفحَ يّوا ِبأَحسَنَ مِنھا أَو ُردّوها ۗ إِنه ه
َّللاَ كانَ ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء حَ سيبًا |1:21
َوإِذا ُحيّي ُتم ِب َت ِ

|

اور جب تمہيں کوئی کسی لفظ سے سالم کرے تو اس سے بہتر لفظ جواب ميں کہو يا يا وہی کہہ دو ،بيشک َّللا ہر چيز پر حساب
لينے واال ہے |1:21

|

َّللا حَ ً
ه
َوم الق ِٰي َم ِة ال رَ يبَ في ِه ۗ َومَن أَصد ُ
َّللا ُ ال إِ ٰل َه إِ ّال ُهوَ ۚ لَيَج َم َع هن ُكم إِ ٰ
ديثا |1:21
َق مِنَ ه ِ
لى ي ِ

|

ا ّلِل کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہيں اور وہ ضرور تمہيں اکٹھا کرے گا قيامت کے دن جس ميں کچھ شک نہيں اور َّللا سے
زيادہ کس کی بات سچی |1:21

|

َّللا ُ ۖ َومَن يُضل ِِل ه
ض هل ه
ين َو ه
ج َد لَ ُه س ً
َبيال |1:22
َّللا ُ أَر َك َسھُم ِبما َكسَبوا ۚ أَ ُتريدونَ أَن َتھدوا مَن أَ َ
َّللا ُ َفلَن َت ِ
۞ َفما لَ ُكم فِى الم ُٰنفِقينَ ِف َئ َت ِ

|

تو تمہيں کيا ہوا کہ منافقوں کے بارے ميں دو فريق ہوگئے اور َّللا نے انہيں اوندها کرديا ان کے کوتکوں (کرتوتوں) کے سبب کيا
يہ چاہتے ہيں کہ اسے راہ دکھاؤ جسے َّللا نے گمراہ کيا اور جسے َّللا گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لئے راہ نہ پائے گا،
|1:22

|

جروا فى سَبي ِل ه
َّللاِ ۚ َفإِن َت َولهوا َف ُخذوهُم َواق ُتلوهُم حَ ُ
يث
َودّوا لَو َتكفُرونَ َكما َك َفروا َف َتكونونَ َسوا ًء ۖ َفال َت هتخِذوا مِنھُم أَولِيا َء حَ ّت ٰى يُھا ِ
َوجَ د ُتموهُم ۖ َوال َت هتخِذوا مِنھُم َولِ ًّيا وَ ال َنصيرً ا |1:22

|

وہ تو يہ چاہتے ہيں کہ کہيں تم بھی کافر ہوجاؤ جيسے وہ کافر ہوئے تو تم سب ايک سے ہو جاؤ ان ميں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ
جب تک َّللا کی راہ ميں گھر بار نہ چھوڑيں پھر اگر وہ منہ پھيريں تو انہيں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو ،اور ان ميں کسی کو نہ
دوست ٹھہراؤ نہ مددگار |1:22

|

لى َقوم بَي َن ُكم َوبَي َنھُم ٰ
ميث ٌق أَو جاءو ُكم حَ صِ رَ ت صُدو ُرهُم أَن ي ُٰقتِلو ُكم أَو ي ُٰقتِلوا َقو َمھُم ۚ َولَو شا َء ه
َّللا ُ لَ َسله َطھُم َعلَي ُكم
إِ هال الهذينَ يَصِ لونَ إِ ٰ ٍ
َفلَ ٰق َتلو ُكم ۚ َفإِ ِن اع َت َزلو ُكم َفلَم ي ُٰقتِلو ُكم َوأَل َقوا إِلَي ُك ُم ال هسلَ َم َفما جَ َع َل ه
يھم س ً
َبيال |1:22
َّللا ُ لَ ُكم َعلَ ِ

|

مگر جو ايسی قوم سے عالقے رکھتے ہيں کہ تم ميں ان ميں معاہدہ ہے يا تمہارے پاس يوں آئے کہ ان کے دلوں ميں سکت نہ
رہی کہ تم سے لڑيں يا اپنی قوم سے لڑيں اور َّللا چاہتا تو ضرور انہيں تم پر قابو ديتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے پھر اگر وہ تم
سے کنارہ کريں اور نہ لڑيں اور صلح کا پيام ڈاليں تو َّللا نے تمہيں ان پر کوئی راہ نہ رکھی |1:22

|

جدونَ َ
ءاخرينَ ُيريدونَ أَن يَأمَنو ُكم َويَأمَنوا َقو َمھُم ُك هل ما ُردّوا إِلَى الفِت َن ِة أُركِسوا فيھا ۚ َفإِن لَم يَع َت ِزلو ُكم وَ يُلقوا إِلَي ُك ُم ال هسلَ َم َو َي ُكفّوا أَي ِد َيھُم
َس َت ِ
ولئِ ُكم جَ عَلنا لَ ُكم َعلَيھم س ٰ
يث َثقِف ُتموهُم ۚ َوأ ُ ٰ
َف ُخذوهُم َواق ُتلوهُم حَ ُ
ُلط ًنا مُبي ًنا |1:21
ِ

|

اب کچھ اور تم ايسے پاؤ گے جو يہ چاہتے ہيں کہ تم سے بھی امان ميں رہيں اور اپنی قوم سے بھی امان ميں رہيں جب کبھی
انکی قوم انہيں فساد کی طرف پھيرے تو اس پر اوندهے گرتے ہيں پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کريں اور صلح کی گردن نہ ڈاليں
اور اپنے ہاتھ سے نہ روکيں تو انہيں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو ،اور يہ ہيں جن پر ہم نے تمہيں صريح اختيار ديا |1:21

|

ِن أَن يَق ُت َل مُؤ ِم ًنا إِ ّال َخ َطـًٔا ۚ َومَن َق َت َل مُؤ ِم ًنا َخ َطـًٔا َف َتحري ُر رَ َق َب ٍة مُؤ ِم َن ٍة َو ِدي ٌَة ُم َسلهم ٌَة إِ ٰ
وم
لى أَهلِ ِه إ ِ ّال أَن َي ه
َوما كانَ لِمُؤم ٍ
صدهقوا ۚ َفإِن كانَ مِن َق ٍ
َع ُدوٍّ لَ ُكم َوه َُو مُؤ ِمنٌ َف َتحري ُر رَ َق َب ٍة مُؤ ِم َن ٍة ۖ َوإن كانَ مِن َقوم َبي َن ُكم َوبَي َنھُم ٰ
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َّللاِ ۗ َوكانَ ه
َين َتوب ًَة مِنَ ه
َّللا ُ عَليمًا حَ كيمًا |1:21
تابع ِ
ين ُم َت ِ
َفصِ يا ُم َشھرَ ِ

|

اور مسلمانوں کو نہيں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ايک
مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے اور خون بہا کر مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے مگر يہ کہ وہ معاف کرديں پھر اگر وہ اس
قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ايک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا اور اگر وہ اس قوم ميں ہو کہ

تم ميں ان ميں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خوں بہا سپرد کيا جائے اور ايک مسلمان مملوک آزاد کرنا تو جس کا ہاتھ نہ
پہنچے وہ لگاتار دو مہينے کے روزے يہ َّللا کے يہاں اس کی توبہ ہے اور َّللا جاننے واال حکمت واال ہے1:21| ،

َومَن يَق ُتل مُؤ ِم ًنا ُم َت َع ِّم ًدا َفجَ زاؤُ ہُ جَ َھ هن ُم ٰخلِ ًدا فيھا َو َغضِ بَ ه
َّللا ُ َعلَي ِه َولَ َع َن ُه َوأَ َع هد لَ ُه عَذابًا َعظيمًا |1:21

|

|

اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس ميں رہے اور َّللا نے اس پر غضب کيا اور
اس پر لعنت کی اور اس کے لئے تيار رکھا بڑا عذاب1:21| ،

|

َبيل ه
َّللاِ َف َت َبيهنوا َوال َتقولوا لِمَن أَ ٰ
َّللا مَغانِ ُم
لقى إِلَي ُك ُم الس ٰهل َم لَستَ مُؤ ِم ًنا َتب َتغونَ عَرَ ضَ الحَ ٰيو ِة الدُّنيا َفعِن َد ه ِ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِذا ضَرَ ب ُتم فى س ِ
َّللا ُ َعلَي ُكم َف َت َبيهنوا ۚ إِنه ه
ك ُكن ُتم مِن َقب ُل َفمَنه ه
َّللاَ كانَ ِبما َتعمَلونَ َخبيرً ا |1:21
َكثيرَ ةٌ ۚ َك ٰذلِ َ

|

اے ايمان والو! جب تم جہاد کو چلو تو تحقيق کرلو اور جو تمہيں سالم کرے اس سے يہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہيں تم جيتی دنيا کا
اسباب چاہتے ہو تو َّللا کے پاس بہتری غنيمتيں ہيں پہلے تم بھی ايسے ہی تھے پھر َّللا نے تم پر احسان کيا تو تم پر تحقيق کرنا
الزم ہے بيشک َّللا کو تمہارے کاموں کی خبر ہے1:21| ،

|

ال يَس َت ِوى ٰ
ض َل ه
َبيل ه
َّللا ُ الم ُٰج ِھدينَ ِبأ َ ٰ
َّللاِ ِبأ َ ٰ
مول ِِھم َوأَنفُسِ ِھم َعلَى
مول ِِھم َوأَنفُسِ ِھم ۚ َف ه
القعِدونَ مِنَ المُؤمِنينَ غَي ُر أُولِى الضهرَ ِر َوالم ُٰج ِھدونَ فى س ِ
َّللا ُ الم ُٰج ِھدينَ َعلَى ٰ
ٰ
ض َل ه
القعِدينَ دَرَ جَ ًة ۚ َو ُك ًّال َو َع َد ه
َّللا ُ الح ٰ
القعِدينَ أَجرً ا َعظيمًا |1:21
ُسنى ۚ َو َف ه

|

برابر نہيں وہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے بيٹھ رہيں اور وہ کہ راہ خدا ميں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہيں َّللا نے
اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بيٹھنے والوں سے بڑا کيا اور َّللا نے سب سےبھالئی کا وعدہ فرمايا
اور َّللا نے جہاد والوں کو بيٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضيلت دی ہے1:21| ،

ت مِن ُه َومَغفِرَ ًة َورَ حم ًَة ۚ َوكانَ ه
َّللا ُ غَفورً ا رَ حيمًا |1:21
دَرَ ٰج ٍ

|

|

اُس کی طرف سے درجے اور بخشش اور رحمت اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے1:21| ،

|

جروا فيھا ۚ
رض ۚ قالوا أَلَم َت ُكن أَرضُ ه ِ
إِنه الهذينَ َت َوفّ ٰى ُھ ُم الم َٰلئِ َك ُة ظالِمى أَنفُسِ ِھم قالوا في َم ُكن ُتم ۖ قالوا ُك ّنا مُس َتضعَفينَ فِى األَ ِ
َّللا ٰوسِ ع ًَة َف ُتھا ِ
َفأ ُ ٰ
كم ٰ
َأوىھُم جَ َھ هن ُم ۖ َوساءَت َمصيرً ا |1:21
ولئِ َ

|

وہ لوگ جنکی جان فرشتے نکالتے ہيں اس حال ميں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے انسے فرشتے کہتے ہيں تم کاہے ميں تھے
کہتے ہيں کہ ہم زمين ميں کمزور تھے کہتے ہيں کيا َّللا کی زمين کشادہ نہ تھی کہ تم اسميں ہجرت کرتے ،تو ايسوں کا ٹھکانا
جہنم ہے ،اور بہت بری جگہ پلٹنے کی |1:21

|

الو ٰلد ِن ال يَس َتطيعونَ حيلَ ًة وَ ال يَھ َتدونَ س ً
َبيال |1:22
إِ هال المُس َتضعَفينَ مِنَ ال ِّرجا ِل َوال ِّنسا ِء َو ِ

|

مگر وہ جو دباليے گئے مرد اور عورتيں اور بچے جنہيں نہ کوئی تدبير بن پڑے نہ راستہ جانيں1:22| ،

َفأ ُ ٰ
َّللا ُ أَن يَعفُ َو عَنھُم ۚ َوكانَ ه
ك َعسَى ه
َّللا ُ َعفُ ًّوا غَفورً ا |1:22
ولئِ َ

|

|

تو قريب ہے َّللا ايسوں کو معاف فرمائے اور َّللا معاف فرمانے واال بخشنے واال ہے1:22| ،

|

ُ
َبيل ه
ُدرك ُه الم ُ
َوت َف َقد َو َقعَ
جرً ا إِلَى ه ِ
جد فِى األَ ِ
جر فى س ِ
رض م ُٰر َغمًا َكثيرً ا وَ َسع ًَة ۚ َومَن يَخرُج مِن بَيتِ ِه مُھا ِ
َّللاِ َي ِ
۞ َومَن يُھا ِ
َّللا وَ رَ سولِ ِه ث هم ي ِ
َّللاِ ۗ َوكانَ ه
أَج ُرہُ َعلَى ه
َّللا ُ غَفورً ا رَ حيمًا |1:122

|

اور جو َّللا کی راہ ميں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ زمين ميں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا ،اور جو اپنے گھر سے نکال َّللا و
رسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آليا تو اس کا ثواب َّللا کے ذمہ پر ہوگيا اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے
|1:122

|

رض َفلَيسَ َعلَي ُكم جُنا ٌح أَن َتقصُروا مِنَ الص ٰهلو ِة إِن خِف ُتم أَن يَفتِ َن ُك ُم الهذينَ َك َفروا ۚ إِنه ٰ
الكفِرينَ كانوا لَ ُكم َع ُد ًّوا مُبي ًنا
َوإِذا ضَرَ ب ُتم فِى األَ ِ
|1:121

|

اور جب تم زمين ميں سفر کرو تو تم پر گناہ نہيں کہ بعض نمازيں قصر سے پڑهو اگر تمہيں انديشہ ہو کہ کافر تمہيں ايذا ديں گے
بيشک کفار تمہارے کھلے دشمن ہيں1:121| ،

|

ت طائِ َف ٌة أُخ ٰ
صلّوا
ك َوليَأ ُخذوا أَسلِحَ َتھُم َفإِذا َسجَ دوا َفليَكونوا مِن َورائِ ُكم َول َتأ ِ
رى لَم ُي َ
فيھم َفأ َ َقمتَ لَ ُھ ُم الص ٰهلو َة َفل َتقُم طائِ َف ٌة مِنھُم َم َع َ
َوإِذا ُكنتَ ِ
ح َد ًة ۚ َوال جُنا َح َعلَي ُكم إِن
ك َوليَأ ُخذوا حِذرَ هُم َوأَسلِحَ َتھُم ۗ َو هد الهذينَ َك َفروا لَو َتغفُلونَ عَن أَسلِحَ تِ ُكم َوأَمتِ َعتِ ُكم َفيَميلونَ َعلَي ُكم مَيلَ ًة ٰو ِ
صلّوا َم َع َ
َفل ُي َ
ٰ
َّللا أَ َع هد ل ِٰلكفِرينَ عَذابًا مُھي ًنا |1:121
كانَ بِ ُكم أَ ًذى مِن َم َط ٍر أَو ُكن ُتم م
َرضى أَن َتضَعوا أَسلِحَ َت ُكم ۖ َو ُخذوا حِذرَ ُكم ۗ إِنه ه َ

|

اور اے محبوب! جب تم ان ميں تشريف فرما ہو پھر نماز ميں ان کی امامت کرو تو چاہئے کہ ان ميں ايک جماعت تمہارے ساتھ ہو
اور وہ اپنے ہتھيار ليے رہيں پھر جب وہ سجدہ کرليں تو ہٹ کر تم سے پيچھے ہوجائيں اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت
تک نماز ميں شريک نہ تھی اب وہ تمہارے مقتدی ہوں اور چاہئے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھيار ليے رہيں کافروں کی تمنا ہے کہ
کہيں تم اپنے ہتھياروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ايک دفعہ تم پر جھک پڑيں اور تم پر مضائقہ نہيں اگر تمہيں مينھ کے
سبب تکليف ہو يا بيمار ہو کہ اپنے ہتھيار کھول رکھو اور اپنی پناہ ليے رہو بيشک َّللا نے کافروں کے لئے خواری کا عذاب تيار
کر رکھا ہے1:121| ،

|

َفإِذا َقضَي ُت ُم الص ٰهلو َة َفاذ ُكرُوا ه
َّللاَ ق ِٰيمًا َوقُعو ًدا َوع ٰ
ُنوب ُكم ۚ َفإِ َذا اطمَأ َنن ُتم َفأَقيمُوا الص ٰهلو َة ۚ إِنه الص ٰهلو َة كا َنت َعلَى المُؤمِنينَ ك ِٰتبًا َموقو ًتا
َلى ج ِ
|1:121

|

پھر جب تم نماز پڑه چکو تو َّللا کی ياد کرو کھڑے اور بيٹھے اور کروٹوں پر ليٹے پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز
قائم کرو بيشک نماز مسلمانوں پر وقت باندها ہوا فرض ہے |1:121

|

َّللاِ ما ال يَرجونَ ۗ َوكانَ ه
َوال َت ِھنوا فِى ابتِغا ِء ال َقوم ۖ إِن َتكونوا َتألَمونَ َفإِ هنھُم يَألَمونَ َكما َتألَمونَ ۖ وَ َترجونَ مِنَ ه
َّللا ُ عَلي ًما حَ كيمًا |1:121
ِ

|

اور کافروں کی تالش ميں سستی نہ کرو اگر تمہيں دکھ پہنچتا ہے تو انہيں بھی دکھ پہنچتا ہے جيسا تمہيں پہنچتا ہے ،اورتم َّللا
سے وہ اميد رکھتےہو جو وہ نہيں رکھتے ،ور َّللا جاننے واال حکمت واال ہے |1:121

ك ه
اس ِبما أَ ٰ
إِ ّنا أَ َ
َّللا ُ ۚ َوال َت ُكن لِلخائِنينَ َخصيمًا |1:121
رى َ
نزلنا إِلَي َ
ك الك ِٰتبَ ِبالحَ ِّق لِ َتح ُك َم بَينَ ال ّن ِ

|
|

اے محبوب! بيشک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں ميں فيصلہ کرو جس طرح تمہيں َّللا دکھائے اور دغا والوں
کی طرف سے نہ جھگڑو |1:121

|

َواس َتغف ِِر ه
َّللا كانَ غَفورً ا رَ حيمًا |1:121
َّللاَ ۖ إِنه ه َ

|

اور َّللا سے معافی چاہو بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے1:121| ،

|

َّللا ال ُيحِبُّ مَن كانَ َخوّ ا ًنا أَثيمًا |1:121
َن الهذينَ يَختانونَ أَنفُ َسھُم ۚ إِنه ه َ
َوال ُت ٰجدِل ع ِ

|

اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خيانت ميں ڈالتے ہيں بيشک َّللا نہيں چاہتا کسی بڑے دغا باز گنہگار کو
|1:121

|

َّللا ُ ِبما يَعمَلونَ م ً
َرضى مِنَ ال َقو ِل ۚ َوكانَ ه
ٰ
ُحيطا |1:122
َّللا َوه َُو َم َعھُم إِذ ُي َب ِّيتونَ ما ال ي
اس َوال يَس َتخفونَ مِنَ ه ِ
يَس َتخفونَ مِنَ ال ّن ِ

|

آدميوں سے چھپتے ہيں اور َّللا نہيں چھپتے اور ا ّلِل ان کے پاس ہے جب دل ميں وہ بات تجويز کرتے ہيں جو َّللا کو ناپسند ہے
اور َّللا ان کے کاموں کو گھيرے ہوئے ہے1:122| ،

|

ٰهأَن ُتم ٰهؤُ ال ِء ٰجدَل ُتم عَنھُم فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا َفمَن ي ُٰج ِد ُل ه
يھم َو ً
كيال |1:122
َّللاَ عَنھُم يَو َم الق ِٰي َم ِة أَم مَن َيكونُ َعلَ ِ

|

سنتے ہو يہ جو تم ہو دنيا کی زندگی ميں تو ان کی طرف سے جھگڑے تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا َّللا سے قيامت کے
دن يا کون ان کا وکيل ہوگا1:122| ،

|

ج ِد ه
َّللاَ غَفورً ا رَ حيمًا |1:112
َّللا َي ِ
َومَن يَعمَل سوءًا أَو يَظلِم َنف َس ُه ُث هم يَس َتغف ِِر ه َ

|

اور جو کوئی برائی يا اپنی جان پر ظلم کرے پھر َّللا سے بخشش چاہے تو َّللا کو بخشنے واال مہربان پائے گا1:112| ،

َلى َنفسِ ِه ۚ َوكانَ ه
َومَن يَكسِ ب إِثمًا َفإِ هنما يَكسِ ُب ُه ع ٰ
َّللا ُ عَليمًا حَ كيمًا |1:111

|

|

اور جو گناہ کمائے تو ا س کی کمائی اسی کی جان پر پڑے اور َّللا علم و حکمت واال ہے |1:111

ُ
ً َ
َرم ِب ِه بَريـًٔا َف َق ِد اح َت َم َل ب ُٰھت ًنا َوإِثمًا مُبي ًنا |1:111
َومَن يَكسِ ب َخطيـَٔة أو إِثمًا ث هم ي ِ

|

|
|

اور جو کوئی خطا يا گناہ کمائے پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے اس نے ضرور بہتان اور کھال گناہ اٹھايا1:111| ،

نز َل ه
ك مِن َشء ٍء ۚ َوأَ َ
ك َوما يُضِ لّونَ إِ ّال أَنفُ َسھُم ۖ َوما َي ُ
ك الك ِٰتبَ
َّللا ُ َعلَي َ
ض ّرو َن َ
ك َورَ ح َم ُت ُه لَ َھمهت طائِ َف ٌة مِنھُم أَن يُضِ لّو َ
َّللا َعلَي َ
َولَوال َفض ُل ه ِ
ك َعظيمًا |1:111
َّللا َعلَي َ
ك ما لَم َت ُكن َتعلَ ُم ۚ َوكانَ َفض ُل ه ِ
َوالحِك َم َة َو َعله َم َ

|

اور اے محبوب! اگر َّللا کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان ميں کے کچھ لوگ يہ چاہتے کہ تمہيں دهوکا دے ديں اور وہ اپنے
ہی آپ کو بہکا رہے ہيں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑيں گے اور َّللا نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہيں سکھا ديا جو کچھ تم نہ
جانتے تھے اور َّللا کا تم پر بڑا فضل ہے |1:111

|

ٰ
ثير مِن َن ٰ
َّللا َفسَوفَ ُنؤتي ِه
ص َد َق ٍة أَو مَعرو ٍ
ك ابتِغا َء مَرضا ِ
ت هِ
اس ۚ َومَن يَف َعل ٰذلِ َ
جوىھُم إِ ّال مَن أَمَرَ ِب َ
ف أَو إِصل ٍح بَينَ ال ّن ِ
۞ ال َخيرَ فى َك ٍ
أَجرً ا عَظيمًا |1:111

|

ان کے اکثر مشوروں ميں کچھ بھالئی نہيں مگر جو حکم دے خيرات يا اچھی بات يا لوگوں ميں صلح کرنے کا اور جو َّللا کی
رضا چاہنے کو ايسا کرے اسے عنقريب ہم بڑا ثواب ديں گے1:111| ،

|

َومَن يُشاق ِِق الرهسو َل مِن بَع ِد ما َت َبيهنَ لَ ُه الھ ٰ
َبيل المُؤمِنينَ ُن َولِّ ِه ما َت َولّ ٰى َو ُنصلِ ِه جَ َھ هن َم ۖ َوساءَت َمصيرً ا |1:111
ُدى َو َي هتبِع َغيرَ س ِ

|

اور جو رسول کا خالف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اُسے اُس کے

|

حال پر چھوڑ ديں گے اور اسے دوزخ ميں داخل کريں گے اور کيا ہی بری جگہ پلٹنے کی |1:111

ض هل ض َٰل ًال بَعي ًدا |1:111
اّلِل َف َقد َ
ُشرك ِب ه ِ
ك ِب ِه َويَغفِ ُر ما دونَ ٰذلِ َ
َّللا ال يَغفِ ُر أَن ُيشرَ َ
إِنه ه َ
ك لِمَن يَشا ُء ۚ َومَن ي ِ

|

َّللا اسے نہيں بخشتا کہ اس کا کوئی شريک ٹھہرايا جائے اور اس سے نيچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما ديتا ہے اور جو
َّللا کا شريک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی ميں پڑا1:111| ،

إن يَدعونَ مِن دونِ ِه إ ّال إ ٰن ًثا َوإن يَدعونَ إ ّال َش ٰ
يط ًنا مَري ًدا |1:111
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

|
|

يہ شرک والے َّللا سوا نہيں پوجتے مگر کچھ عورتوں کو اور نہيں پوجتے مگر سرکش شيطان کو |1:111

لَ َع َن ُه ه
ك َنصيبًا مَفروضًا |1:112
َّللا ُ ۘ وَ قا َل َألَ هت ِ
خ َذنه مِن عِبا ِد َ

|

|

جس پر َّللا نے لعنت کی اور بوال قسم ہے ميں ضرور تيرے بندوں ميں سے کچھ ٹھہرايا ہوا حصہ لوں گا |1:112

|

خ ِذ ال هش ٰ
دون ه
َو َألُضِ له هنھُم وَ َأل ُ َم ِّن َي هنھُم َولَءا ُمرَ هنھُم َفلَ ُي َب ِّت ُكنه ءاذانَ األَ ٰنعم وَ لَءا ُمرَ هنھُم َفلَ ُي َغ ِّيرُنه َخلقَ ه
َّللاِ َف َقد َخسِ رَ ُخسرا ًنا
يطنَ َولِ ًّيا مِن
َّللاِ ۚ َومَن َي هت ِ
ِ
ِ
مُبي ًنا |1:112

|

قسم ہے ميں ضرور بہکادوں گا اور ضرور انہيں آرزوئيں دالؤں گا اور ضرور انہيں کہوں گا کہ وہ چوپايوں کے کان چيريں گے
اور ضرور انہيں کہوں گا کہ وہ َّللا کی پيدا کی ہوئی چيزيں بدل ديں گے ،اور جو َّللا کو چھوڑ کر شيطان کو دوست بنائے وہ
صريح ٹوٹے ميں پڑا |1:112

|

َي ِع ُدهُم َو ُي َم ّنيھم ۖ َوما َي ِع ُد ُه ُم ال هش ٰ
يطنُ إ ِ ّال ُغرورً ا |1:112
ِ

|

شيطان انہيں وعدے ديتا ہے اور آرزوئيں دالتا ہے اور شيطان انہيں وعدے نہيں ديتا مگر فريب کے |1:112

أُ ٰ
كم ٰ
جدونَ عَنھا مَحيصًا |1:111
ولئِ َ
َأوىھُم جَ َھ هن ُم َوال َي ِ

|

اُن کا ٹھکانا دوزخ ہے اس سے بچنے کی جگہ نہ پائيں گے1:111| ،

|

|

َق مِنَ ه
َّللاِ ً
َّللا حَ ًقّا ۚ َومَن أَصد ُ
قيال |1:111
خلُھُم جَ ٰ ّن ٍ
َوالهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
ت َس ُند ِ
صل ِٰح ِ
ت َتجرى مِن َتح ِتھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا أَ َب ًدا ۖ َوع َد ه ِ

|

اور جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے کچھ دير جاتی ہے کہ ہم انہيں باغوں ميں لے جائيں گے جن کے نيچے نہريں بہيں ہميشہ
ہميشہ ان ميں رہيں َّللا کا سچا وعدہ اور َّللا سے زيادہ کس کی بات سچی1:111| ،

|

دون ه
ب ۗ مَن يَعمَل سوءًا ي َ
َّللاِ َولِ ًّيا َوال َنصيرً ا |1:111
جد لَ ُه مِن
لَيسَ ِبأَمانِ ِّي ُكم َوال أَمانِىِّ أَه ِل الك ِٰت ِ
ُجز ِب ِه َوال َي ِ
ِ

|

کام نہ کچھ تمہارے خيالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی ہوس پر جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور َّللا کے سوا نہ کوئی
اپنا حمايتی پائے گا نہ مددگار |1:111

|

نثى َوه َُو مُؤ ِمنٌ َفأ ُ ٰ
ت مِن َذ َك ٍر أَو أ ُ ٰ
ك يَد ُخلونَ الجَ هن َة َوال يُظلَمونَ َنقيرً ا |1:111
َومَن يَعمَل مِنَ ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ولئِ َ

|

اور جو کچھ بھلے کام کرے گا مرد ہو يا عورت اور ہو مسلمان تو وہ جنت ميں داخل کيے جائيں گے اور انہيں تِل بھر نقصان نہ
ديا جائے گا |1:111

|

ّلِل َوه َُو مُحسِ نٌ َوا هتبَعَ ِمله َة إِ ٰبرهي َم حَ ني ًفا ۗ َوا هت َخ َذ ه
َّللا ُ إِ ٰبرهي َم َخ ً
ليال |1:111
َومَن أَح َسنُ دي ًنا ِممهن أَسلَ َم َوج َھ ُه ِ ه ِ

|

اور اس سے بہتر کس کا دين جس نے اپنا منہ َّللا کے لئے جھکا ديا اور وہ نيکی واال ہے اور ابراہيم کے دين پر جو ہر باطل سے
جدا تھا اور َّللا نے ابراہيم کو اپنا گہرا دوست بنايا |1:111

|

َّللا ُ بِ ُك ِّل َشء ٍء م ً
رض ۚ َوكانَ ه
ُحيطا |1:111
ّلِل ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
َو ِ ه ِ
ت َوما فِى األَ ِ

|

اور َّللا ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ،اور ہر چيز پر َّللا کا قابو ہے |1:111

|

ك فِى ال ِّنسا ِء ۖ قُ ِل ه
فيھنه َوما ي ٰ
ب فى ي َٰتمَى ال ِّنسا ِء ا ٰلّتى ال ُتؤتو َنھُنه ما ُكتِبَ لَھُنه َو َتر َغبونَ أَن َتنكِحوهُنه
ُتلى َعلَي ُكم فِى الك ِٰت ِ
َويَس َتفتو َن َ
َّللا ُ يُفتي ُكم ِ
الو ٰلد ِن َوأَن َتقوموا لِلي َٰت ٰ
َّللا كانَ بِ ِه عَليمًا |1:111
ير َفإِنه ه َ
مى ِبالقِسطِ ۚ َوما َتفعَلوا مِن َخ ٍ
َوالمُس َتضعَفينَ مِنَ ِ

|

اور تم سے عورتوں کے بارے ميں فتو ٰی پوچھتے ہيں تم فرمادو کہ َّللا تمہيں ان کا فتو ٰی ديتا ہے اور وہ جو تم پر قرآن ميں پڑها
جاتا ہے ان يتيم لڑکيوں کے بارے ميں تم انہيں نہيں ديتے جو ان کا مقرر ہے اور انہيں نکاح ميں بھی النے سے منہ پھيرتے ہو
اور کمزور بچوں کے بارے ميں اور يہ کہ يتيموں کے حق ميں انصاف پر قائم رہو اور تم جو بھالئی کرو تو َّللا کو اس کی خبر
ہے1:111| ،

|

َوإِ ِن امرَ أَةٌ خا َفت مِن بَعلِھا ُن ً
ت األَنفُسُ ال ُّش هح ۚ َوإِن
يھما أَن يُصلِحا بَي َنھُما صُلحً ا ۚ َوالصُّل ُح َخي ٌر ۗ َوأُحضِ رَ ِ
شوزا أَو إِعراضًا َفال جُنا َح َعلَ ِ
ُتحسِ نوا َو َت هتقوا َفإِنه ه
َّللاَ كانَ ِبما َتعمَلونَ َخبيرً ا |1:112

|

اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زيادتی يا بے رغبتی کا انديشہ کرے تو ان پر گناہ نہيں کہ آپس ميں صلح کرليں اور صلح
خوب ہے اور دل اللچ کے پھندے ميں ہيں اور اگر تم نيکی اور پرہيزگاری کرو تو َّللا کو تمہارے کاموں کی خبر ہے |1:112

|

َّللا كانَ غَفورً ا رَ حيمًا
َولَن َتس َتطيعوا أَن َتعدِلوا بَينَ ال ِّنسا ِء َولَو حَ رَ ص ُتم ۖ َفال َتميلوا ُك هل المَي ِل َف َت َذروها َكال ُم َعله َق ِة ۚ وَ إِن ُتصلِحوا َو َت هتقوا َفإِنه ه َ
|1:112

|

اور تم سے ہرگز نہ ہوسکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو اور چاہے کتنی ہی حرص کرو تو يہ تو نہ ہو کہ ايک طرف پورا
جھک جاؤ کہ دوسری کو ادهر ميں لٹکتی چھوڑ دو اور اگر تم نيکی اور پرہيزگاری کرو تو بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے،
|1:112

|

َّللا ُ ُك ًّال مِن َس َع ِت ِه ۚ وَ كانَ ه
ُغن ه
َّللا ُ ٰوسِ عًا حَ كيمًا |1:112
َوإِن َي َت َفره قا ي ِ

|

اور اگر وہ دونوں جدا ہوجائيں تو َّللا اپنی کشائش سے تم ميں ہر ايک کو دوسرے سے بے نياز کردے گا اور َّللا کشائش واال
حکمت واال ہے1:112| ،

|

ت َوما
َّللا ۚ َوإِن َتكفُروا َفإِنه ِ هّلِلِ ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
ّلِل ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
َو ِ ه ِ
ت َوما فِى األَ ِ
رض ۗ َولَ َقد وَ صهي َنا الهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ مِن َقبلِ ُكم َوإِيّا ُكم أَ ِن ا هتقُوا ه َ
رض ۚ َوكانَ ه
َّللا ُ َغنِ ًّيا حَ مي ًدا |1:111
فِى األَ ِ

|

اور َّللا ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ،اور بيشک تاکيد فرمادی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے
کتاب ديئے گئے اور تم کو کہ َّللا سے ڈرتے رہو اور اگر کفر کرو تو بيشک َّللا ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ
زمين ميں اور َّللا بے نياز ہے سب خوبيوں سراہا1:111| ،

اّلِل َو ً
رض ۚ َو َك ٰ
كيال |1:111
ّلِل ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
فى بِ ه ِ
َو ِ ه ِ
ت َوما فِى األَ ِ

|
|

اور َّللا کا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ،اور َّللا کافی ہے کارساز1:111| ،

اخرينَ ۚ َوكانَ ه
َّللا ُ ع ٰ
ت بِـٔ َ
ك َقديرً ا |1:111
إِن َي َشأ يُذهِب ُكم أَ ُّيھَا ال ّناسُ َويَأ ِ
َلى ٰذلِ َ

|

|

اے لوگوں وہ چاہے تو تمہيں لے جائے اور اوروں کو لے آئے اور َّللا کو اس کی قدرت ہے1:111| ،

|

َّللاِ َثوابُ الدُّنيا َوالءاخِرَ ِة ۚ َوكانَ ه
مَن كانَ يُري ُد َثوابَ الدُّنيا َفعِن َد ه
َّللا ُ سَميعًا َبصيرً ا |1:111

|

جو دنيا کا انعام چاہے تو َّللا ہی کے پاس دنيا و آخرت دونوں کا انعام ہے اور َّللا ہی سنتا ديکھتا ہے1:111| ،

|

َين َواألَقرَ بينَ ۚ إِن َي ُكن َغنِ ًّيا أَو َفقيرً ا َف ه
۞ ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا كونوا َق ٰوّ مينَ ِبالقِسطِ ُ
اّلِل ُ أَ ٰ
َلى أَنفُسِ ُكم أَ ِو ٰ
ّلِل َولَو ع ٰ
ولى ِب ِھما ۖ َفال
شھَدا َء ِ ه ِ
الولِد ِ
َ
َت هت ِبعُوا الھ ٰ َ
عرضوا َفإِنه ه
َّللاَ كانَ ِبما َتعمَلونَ َخبيرً ا |1:111
َوى أن َتعدِلوا ۚ َوإِن َتلوۥا أو ُت ِ

|

اے ايمان والو! انصاف پر خوب قائم ہوجاؤ َّللا کے لئے گواہی ديتے چاہے اس ميں تمہارا اپنا نقصان ہو يا ماں باپ کا يا رشتہ
داروں کا جس پر گواہی دو وہ غنی ہو يا فقير ہو بہرحال َّللا کو اس کا سب سے زيادہ اختيار ہے تو خواہش کے پيچھے نہ جاؤ کہ
حق سے الگ پڑو اگر تم ہير پھير کرو يا منہ پھيرو تو َّللا کو تمہارے کاموں کی خبر ہے |1:111

|

ب الهذى أَ َ
ب الهذى َن هز َل ع ٰ
اّلِل َوم َٰلئِ َكتِ ِه َو ُك ُتبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه
َلى رَ سولِ ِه َوالك ِٰت ِ
اّلِل َورَ سولِ ِه َوالك ِٰت ِ
نز َل ِمن َقب ُل ۚ َومَن يَكفُر بِ ه ِ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ءامِنوا بِ ه ِ
ض هل ض َٰل ًال بَعي ًدا |1:111
َوم الءاخ ِِر َف َقد َ
َوالي ِ

|

اے ايمان والو ايمان رکھو َّللا اور َّللا کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے
اتاردی اور جو نہ مانے َّللا اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قيامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی ميں پڑا،
|1:111

|

إِنه الهذينَ ءامَنوا ُث هم َك َفروا ُث هم ءامَنوا ُث هم َك َفروا ُث هم ازدادوا ُكفرً ا لَم َي ُك ِن ه
َّللا ُ لِيَغفِرَ لَھُم َوال لِيَھ ِد َيھُم س ً
َبيال |1:111

|

بيشک وہ لوگ جو ايمان الئے پھر کافر ہوئے پھر ايمان الئے پھر کافر ہوئے پھر اور کفر ميں بڑهے َّللا ہرگز نہ انہيں بخشے نہ
انہيں راہ دکھائے1:111| ،

|

َب ِّش ِر الم ُٰنفِقينَ ِبأَنه لَھُم عَذابًا أَليمًا |1:112

|

خوشخبری دو منافقوں کو کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے |1:112

|

الهذينَ َي هتخِذونَ ٰ
ّلِل جَ ميعًا |1:112
دون المُؤمِنينَ ۚ أَيَب َتغونَ عِن َد ُه ُم الع هِز َة َفإِنه الع هِز َة ِ ه ِ
الكفِرينَ أَولِيا َء مِن ِ

|

وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہيں کيا ان کے پاس عزت ڈهونڈتے ہيں تو عزت تو ساری َّللا کے ليے ہے
|1:112

|

ت ه
َّللاِ يُك َف ُر ِبھا َويُس َت َ
ب أَن إِذا َسمِع ُتم ٰ
َير ِہ ۚ إِ هن ُكم إِ ًذا مِثلُھُم ۗ إِنه
ھزأ ُ ِبھا َفال َتقعُدوا َم َعھُم حَ ّت ٰى يَخوضوا فى حَ دي ٍ
ءاي ِ
َو َقد َن هز َل َعلَي ُكم فِى الك ِٰت ِ
ثغ ِ
َّللا جا ِم ُع الم ُٰنفِقينَ َو ٰ
الكفِرينَ فى جَ َھ هن َم جَ ميعًا |1:1
هَ

|40

اور بيشک َّللا تم پر کتاب ميں اتار چکا کہ جب تم َّللا کی آيتوں کو سنو کہ ان کا انکار کيا جاتا اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے تو
ان لوگوں کے ساتھ نہ بيٹھو جب تک وہ اور بات ميں مشغول نہ ہوں ورنہ تم بھی انہيں جيسے ہو بيشک َّللا منافقوں اور کافروں
سب کو جہنم ميں اکٹھا کرے گا |1:112

|

حوذ َعلَي ُكم َو َنم َنع ُكم مِنَ المُؤمِنينَ ۚ
الهذينَ َي َترَ هبصونَ ِب ُكم َفإِن كانَ لَ ُكم َفت ٌح مِنَ ه ِ
َّللا قالوا أَلَم َن ُكن َم َع ُكم َوإِن كانَ ل ِٰلكفِرينَ َنصيبٌ قالوا أَلَم َنس َت ِ
اّلِل ُ يَح ُك ُم بَي َن ُكم يَو َم الق ِٰي َم ِة ۗ َولَن يَج َع َل ه
َف ه
َّللا ُ ل ِٰلكفِرينَ َعلَى ال ُمؤمِنينَ س ً
َبيال |1:111

|

وہ جو تمہاری حالت تکا کرتے ہيں تو اگر َّللا کی طرف سے تم کو فتح ملے کہيں کيا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کا
حصہ ہو تو ان سے کہيں کيا ہميں تم پر قابو نہ تھا اور ہم نے تمہيں مسلمانوں سے بچايا تو َّللا تم سب ميں قيامت کے دن فيصلہ
کردے گا اور َّللا کافروں کو مسلمان پر کوئی راہ نہ دے گا |1:111

|

سالى ُيراءونَ ال ّناسَ َوال يَذ ُكرونَ ه
َّللاَ إ ِ ّال َق ً
َّللا َوه َُو ٰخ ِد ُعھُم َوإِذا قاموا إِلَى الص ٰهلو ِة قاموا ُك ٰ
ليال |1:111
إِنه الم ُٰنفِقينَ ي ُٰخدِعونَ ه َ

|

بيشک منافق لوگ اپنے گمان ميں َّللا کو فريب ديا چاہتے ہيں اور وہی انہيں غافل کرکے مارے گا اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو
ہارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہيں اور َّللا کو ياد نہيں کرتے مگر تھوڑا |1:111

لى ٰهؤُ ال ِء ۚ َومَن يُضلِ ِل ه
ج َد لَ ُه س ً
لى ٰهؤُ ال ِء َوال إ ِ ٰ
ك ال إِ ٰ
َبيال |1:111
ُم َذب َذبينَ بَينَ ٰذلِ َ
َّللا ُ َفلَن َت ِ

|

|

بيچ ميں ڈگمگا رہے ہيں نہ اِدهر کے نہ اُدهر کے اور جسے َّللا گمراہ کرے تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا1:111| ،

ّلِل َعلَي ُكم س ٰ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َت هتخ ُِذوا ٰ
ُلط ًنا مُبي ًنا |1:111
دون المُؤمِنينَ ۚ أَ ُتريدونَ أَن َتجعَلوا ِ ه ِ
الكفِرينَ أَولِيا َء مِن ِ

|

اے ايمان والو! کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا کيا يہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر َّللا کے لئے صريح حجت کرلو
|1:111

|

َ
ج َد لَھُم َنصيرً ا |1:111
ار َولَن َت ِ
إِنه الم ُٰنفِقينَ فِى ال هدركِ األس َف ِل مِنَ ال ّن ِ

|

بيشک منافق دوزخ کے سب سے نيچے طبقہ ميں ہيں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا |1:111

|

|

ّلِل َفأ ُ ٰ
ت ه
َّللا ُ المُؤمِنينَ أَجرً ا عَظيمًا |1:111
ك مَعَ المُؤمِنينَ ۖ َوسَوفَ يُؤ ِ
ول ِئ َ
اّلِل َوأَخلَصوا دي َنھُم ِ ه ِ
إِ هال الهذينَ تابوا َوأَصلَحوا َواع َتصَموا ِب ه ِ

|

مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے اور َّللا کی رسی مضبوط تھامی اور اپنا دين خالص َّللا کے لئے کرليا تو يہ مسلمانوں کے
ساتھ ہيں اور عنقريب َّللا مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا1:111| ،

|

َذاب ُكم إِن َش َكر ُتم َوءامَن ُتم ۚ َوكانَ ه
ما يَف َع ُل ه
َّللا ُ شاكِرً ا عَليمًا |1:111
َّللا ُ ِبع ِ

|

اور َّللا تمہيں عذاب دے کر کيا کرے گا اگر تم حق مانو ،اور ايمان الؤ اور َّللا ہے صلہ دينے واال جاننے واال1:111| ،

ول إ ِ ّال مَن ُ
ظلِ َم ۚ َوكانَ ه
۞ ال ُيحِبُّ ه
َّللا ُ سَميعًا عَليمًا |1:112
َّللا ُ الجَ ھرَ ِبالسّو ِء مِنَ ال َق ِ

|

َّللا پسند نہيں کرتا بری بات کا اعالن کرنا مگر مظلوم سے اور َّللا سنتا جانتا ہے1:112| ،

َّللا كانَ َعفُ ًّوا َقديرً ا |1:112
إِن ُتبدوا َخيرً ا أَو ُتخفوہُ أَو َتعفوا عَن سو ٍء َفإِنه ه َ

|

|

|

اگر تم کوئی بھالئی اعالنيہ کرو يا چھپ کر يا کسی کی برائی سے درگزرو تو بيشک َّللا معاف کرنے واال قدرت واال ہے
|1:112

|

اّلِل َو ُر ُسلِ ِه َو ُيريدونَ أَن ُي َفرِّ قوا بَينَ ه
كس ً
َبيال
َعض َو ُيريدونَ أَن َي هتخِذوا بَينَ ٰذلِ َ
َعض َو َنكفُ ُر ِبب ٍ
َّللاِ َو ُر ُسلِ ِه َويَقولونَ ُنؤمِنُ ِبب ٍ
إِنه الهذينَ يَكفُرونَ ِب ه ِ
|1:112

|

وہ جو َّللا اور اس کے رسولوں کو نہيں مانتے اور چاہتے ہيں کہ َّللا سے اس کے رسولوں کو جدا کرديں اور کہتے ہيں ہم کسی
پر ايمان الئے اور کسی کے منکر ہوئے اور چاہتے ہيں کہ ايمان و کفر کے بيچ ميں کوئی راہ نکال ليں |1:112

أُ ٰ
ك ُه ُم ٰ
الكفِرونَ حَ ًقّا ۚ َوأَع َتدنا ل ِٰلكفِرينَ عَذابًا مُھي ًنا |1:111
ولئِ َ

|

يہی ہيں ٹھيک ٹھيک کافر اور ہم نے کافروں کے لئے ذلت کا عذاب تيار کر رکھا ہے1:111| ،

|

اّلِلِ َو ُر ُسلِ ِه َولَم ُي َفرِّ قوا بَينَ أَحَ ٍد مِنھُم أ ُ ٰ
ُؤتيھم أُجورَ هُم ۗ َوكانَ ه
َوالهذينَ ءامَنوا ِب ه
َّللا ُ غَفورً ا رَ حيمًا |1:111
ولئِ َ
ك سَوفَ ي ِ

|

|

اور وہ جو َّللا اور اس کے سب رسولوں پر ايمان الئے اور ان ميں سے کسی پر ايمان ميں فرق نہ کيا انہيں عنقريب َّللا ان کے
ثواب دے گا اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے |1:111

|

ص ِع َق ُة بِ ُ
ك َفقالوا أَ ِر َنا ه
ٰ
ظلم ِِھم ۚ ُث هم ا هت َخ ُذوا
َّللاَ جَ ھرَ ًة َفأ َ َخ َذت ُھ ُم ال ٰ ّ
يھم ك ِٰتبًا مِنَ السهما ِء ۚ َف َقد سَأَلوا
ك أَه ُل الك ِٰت ِ
موسى أَكبَرَ مِن ٰذلِ َ
يَسـَٔل ُ َ
ب أَن ُت َن ِّز َل َعلَ ِ
موسى س ٰ
ٰ
العِج َل مِن بَع ِد ما جاءَت ُھ ُم ال َبي ِّٰن ُ
ُلط ًنا مُبي ًنا |1:111
ك ۚ َوءا َتينا
ت َف َع َفونا عَن ٰذلِ َ

|

اے محبوب! اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہيں کہ ان پر آسمان سے ايک کتاب اتاردو تو وہ تو موس ٰی سے اس سے بھی بڑا سوال
کرچکے کہ بولے ہميں ا ّلِل کو اعالنيہ دکھادو تو انہيں کڑک نے آ ليا ان کے گناہوں پر پھر بچھڑا لے بيٹھے بعداس کے لئے
روشن آيتيں ان کے پاس آچکيں تو ہم نے يہ معاف فرماديا اور ہم نے موس ٰی کو روشن غلبہ ديا |1:111

|

ت َوأَ َخذنا مِنھُم ٰ
الطورَ ب ٰ
ميث ًقا غ ً
َورَ َفعنا َفو َق ُھ ُم ّ
َليظا |1:111
ميثق ِِھم َوقُلنا لَھُ ُم اد ُخلُوا البابَ سُجه ًدا َوقُلنا لَھُم ال َتعدوا فِى السهب ِ
ِ

|

پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کيا ان سے عہد لينے کو اور ان سے فرمايا کہ دروازے ميں سجدہ کرتے داخل ہو اور ان سے
فرمايا کہ ہفتہ ميں حد سے نہ بڑهو اور ہم نے ان سے گاڑها عہد ليا |1:111

|

ٰ
َ
َير حَ ٍّق وَ َقول ِِھم قُلوبُنا ُغلفٌ ۚ بَل َطبَعَ ه
فرهِم َفال يُؤمِنونَ إ ِ ّال َق ً
ليال
فرهِم ِبـٔ ٰاي ِ
ت هِ
َّللا ُ َعلَيھا ِب ُك ِ
َّللا وَ َقتل ِِھ ُم األ ِنبيا َء ِبغ ِ
َف ِبما َنقضِ ِھم ميث َقھُم َو ُك ِ
|1:111

|

تو ان کی کيسی بدعہديوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور اس لئے کہ وہ آيات ٰالہی کے منکر ہوئے اور انبياء کو ناحق شہيد
کرتے اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غالف ہيں بلکہ َّللا نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے تو
ايمان نہيں التے مگر تھوڑے،
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فرهِم َو َقول ِِھم ع ٰ
َلى مَر َي َم ب ُٰھت ًنا َعظيمًا |1:111
َو ِب ُك ِ

|

اور اس لئے کہ انہوں نے کفر کيا اور مريم پر بڑا بہتان اٹھايا1:111| ،

|

صلَبوہُ َو ٰلكِن ُ
ك مِن ُه ۚ ما لَھُم بِ ِه مِن
ش ِّب َه لَھُم ۚ َوإِنه الهذينَ اخ َتلَفوا في ِه لَفى َش ٍّ
َّللا َوما َق َتلوہُ َوما َ
َو َقول ِِھم إِ ّنا َق َتل َنا المَسي َح عيسَى ابنَ مَر َي َم رَ سو َل ه ِ
عِلم إِ هال ا ِّتباعَ ه
الظنِّ ۚ َوما َق َتلوہُ يَقي ًنا |1:111
ٍ

|

اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسيح ع ٰ
يسی بن مريم َّللا کے رسول کو شہيد کيا اور ہے يہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کيا اور نہ
اسے سولی دی بلکہ ان کے لئے ان کی شبيہ کا ايک بناديا گيا اور وہ جو اس کے بارہ ميں اختالف کررہے ہيں ضرور اس کی
طرف سے شبہ ميں پڑے ہوئے ہيں انہيں اس کی کچھ بھی خبر نہيں مگر يہی گمان کی پيروی اور بيشک انہوں نے اس کو قتل
نہيں کيا |1:111

|

َّللا ُ إِلَي ِه ۚ َوكانَ ه
بَل رَ َف َع ُه ه
َّللا ُ ع ً
َزيزا حَ كيمًا |1:112

|

بلکہ َّللا نے اسے اپنی طرف اٹھاليا اور َّللا غالب حکمت واال ہے1:112| ،

|

يھم َشھي ًدا |1:112
َوإِن مِن أَه ِل الك ِٰت ِ
ب إ ِ ّال لَيُؤ ِم َننه ِب ِه َقب َل مَوتِ ِه ۖ َويَو َم الق ِٰي َم ِة َيكونُ َعلَ ِ

|

کوئی کتابی ايسا نہيں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ايمان نہ الئے اور قيامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا |1:112

َف ِب ُ
َّللا َكثيرً ا |1:112
يھم َطي ِّٰب ٍ
ت أُ ِ
ص ِّدهِم عَن سَبي ِل ه ِ
حلهت لَھُم َوبِ َ
ظ ٍلم مِنَ الهذينَ هادوا حَ ره منا َعلَ ِ

|

|

تو يہوديوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چيزيں کہ ان کے لئے حالل تھيں ان پر حرام فرماديں اور اس لئے کہ

|

انہوں نے بہتوں کو َّللا کی راہ سے روکا1:112| ،

اس بِ ٰ
َوأَخ ِذ ِه ُم الرِّ ٰبو ۟ا وَ َقد ُنھوا عَن ُه َوأَكل ِِھم أَ ٰ
البطِ ِل ۚ َوأَع َتدنا ل ِٰلكفِرينَ مِنھُم عَذابًا أَليمًا |1:111
مو َل ال ّن ِ

|

اور اس لئے کہ وہ سود ليتے حاالنکہ وہ اس سے منع کيے گئے تھے اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے اور ان ميں جو کافر
ہوئے ہم نے ان کے لئے دردناک عذاب تيار کر رکھا ہے1:111| ،

|

ُ
ُ
ٰلك ِ ٰ
كو َة َوالمُؤمِنونَ ِب ه
ك ۚ َوال ُمقيمينَ الص ٰهلو َة ۚ َوال ُمؤتونَ ه
الز ٰ
اّلِلِ
نز َل مِن َقبلِ َ
نز َل إِلَي َ
ك َوما أ ِ
ِلم مِنھُم َوالمُؤمِنونَ يُؤمِنونَ ِبما أ ِ
ِن ال ّرسِ خونَ فِى الع ِ
َواليَوم الءاخِر أ ُ ٰ
ؤتيھم أَجرً ا َعظيمًا |1:111
ولئِ َ
ك َس ُن ِ
ِ
ِ

|

ہاں جو اُن ميں علم کے پکے اور ايمان والے ہيں وہ ايمان التے ہيں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اُترا اور جو تم سے پہلے
اُترا اور نماز قائم رکھنے والے اور ٰ
زکوة دينے والے اور َّللا اور قيامت پر ايمان النے والے ايسوں کو عنقريب ہم بڑا ثواب ديں
گے1:111| ،

|

ٰ
سمعي َل َوإِ ٰ
لى إِ ٰبرهي َم َوإِ ٰ
نوح َوال هنبِءّ ۦنَ مِن بَع ِد ِہ ۚ َوأَوحَ ينا إِ ٰ
ك َكما أَوحَ ينا إِ ٰ
سحقَ َويَعقوبَ َواألَسباطِ َو
عيسى َوأَيّوبَ
۞ إِ ّنا أَوحَ ينا إِلَي َ
لى ٍ
َويو ُنسَ َو ٰهرونَ َو ُسلَ ٰيمنَ ۚ َوءا َتينا داوۥ َد َزبورً ا |1:111

|

بيشک اے محبوب! ہم نے تمہاری طرف وحی بھيجی جيسے دحی نوح اور اس کے بعد پيغمبروں کو بھيجی اور ہم نے ابراہيم اور
اسمعيل اور اسحاق اور يعقوب اور ان کے بيٹوں اور ع ٰ
ٰ
يسی اور ايوب اور يونس اور ہارون اور سليمان کو وحی کی اور ہم نے
داؤد کو زبور عطا فرمائی |1:111

|

َو ُرس ًُال َقد َقص ٰ
ك ۚ َو َكله َم ه
ٰ
موسى َتكليمًا |1:111
ك مِن َقب ُل َو ُرس ًُال لَم َنقصُصھُم َعلَي َ
َصنھُم َعلَي َ
َّللا ُ

|

اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرماچکے اور ان رسولوں کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمايا اور َّللا نے موس ٰی سے
حقيقتا ً کالم فرمايا |1:111

|

َّللا ُح هج ٌة بَع َد ال ُّر ُس ِل ۚ َوكانَ ه
َّللا ُ ع ً
َزيزا حَ كيمًا |1:111
اس َعلَى ه ِ
ُرس ًُال ُم َب ِّشرينَ َومُنذِرينَ لِ َئ ّال يَكونَ لِل ّن ِ

|

رسول خوشخبری ديتے اور ڈر سناتے کہ رسولوں کے بعد َّللا کے يہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے اور َّللا غالب حکمت واال
ہے1:111| ،

|

ٰ
فى بِ ه
ِن ه
نزلَ ُه بِعِل ِم ِه ۖ َوالم َٰلئِ َك ُة يَشھَدونَ ۚ َو َك ٰ
ك ۖ أَ َ
َّللا ُ يَش َھ ُد بِما أَ َ
اّلِلِ َشھي ًدا |1:111
نز َل إِلَي َ
لك ِ

|

ليکن اے محبوب! َّللا اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے اور فرشتے گواہ ہيں اور
َّللا کی گواہی کافی1:111| ،

|

ضلّوا ض َٰل ًال بَعي ًدا |1:111
َّللا َقد َ
َبيل ه ِ
إِنه الهذينَ َك َفروا َو َ
صدّوا عَن س ِ

|

وہ جنہوں نے کفر کيا اور َّللا کی راہ سے روکا بيشک وہ دور کی گمراہی ميں پڑے1:111| ،

إِنه الهذينَ َك َفروا َو َظلَموا لَم َي ُك ِن ه
َّللا ُ لِيَغفِرَ لَھُم َوال لِيَھ ِد َيھُم َطري ًقا |1:112

|

|

بيشک جنہوں نے کفر کيا اور حد سے بڑهے َّللا ہرگز انہيں نہ بخشے گا اور نہ انہيں کوئی راہ دکھائے1:112| ،

َّللا َيسيرً ا |1:112
ك َعلَى ه ِ
إِ ّال َطريقَ جَ َھ هن َم ٰخلِدينَ فيھا أَ َب ًدا ۚ َوكانَ ٰذلِ َ

|

|

مگر جہنم کا راستہ کہ اس ميں ہميشہ ہميشہ رہيتں گے اور يہ َّللا کو آسان ہے1:112| ،

|

رض ۚ َوكانَ ه
َّللا ُ عَليمًا حَ كيمًا
ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ َقد جا َء ُك ُم الره سو ُل ِبالحَ ِّق مِن رَ ِّب ُكم َفـٔامِنوا َخيرً ا لَ ُكم ۚ َوإِن َتكفُروا َفإِنه ِ هّلِلِ ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
|1:112

|

اے لوگو! تمہارے پاس يہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشريف الئے تو ايمان الؤ اپنے بھلے کو اور اگر تم
کفر کرو تو بيشک َّللا ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہے ،اور َّللا علم و حکمت واال ہے1:112| ،

|

ب ال َتغلوا فى دينِ ُكم وَ ال َتقولوا َعلَى ه
َّللا َو َكلِ َم ُت ُه أَل ٰقىھا إِ ٰ
لى مَر َي َم َورو ٌ
ح مِن ُه ۖ
ٰيأَه َل الك ِٰت ِ
َّللاِ إِ هال الحَ هق ۚ إِ هنمَا المَسي ُح عيسَى ابنُ مَر َي َم رَ سو ُل ه ِ
ٰ
ٰ
اّلِلِ َو ُر ُسلِ ِه ۖ َوال َتقولوا َثل َث ٌة ۚ ان َتھوا َخيرً ا لَ ُكم ۚ إِ هنمَا ه
َفـامِنوا ِب ه
رض ۗ َو َك ٰ
ح ٌد ۖ س ٰ
فى
ُبح َن ُه أَن يَكونَ لَ ُه َولَ ٌد ۘ لَ ُه ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
َّللا ُ إِل ٌه ٰو ِ
ت َوما فِى األَ ِ
ٔ
اّلِل َو ً
كيال |1:111
ِب ه ِ

|

اے کتاب والو! اپنے دين ميں زيادتی نہ کرو اور َّللا پر نہ کہو مگر سچ مسيح ع ٰ
يسی مريم کا بيٹا ا ّلِل کا رسول ہی ہے اور اس کا
ايک کلمہ کہ مريم کی طرف بھيجا اور اس کے يہاں کی ايک روح تو َّللا اور اس کے رسولوں پر ايمان الؤ اور تين نہ کہو باز
رہو اپنے بھلے کو َّللا تو ايک ہی خدا ہے پاکی اُسے اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے
اور جو کچھ زمين ميں ہے اور َّللا کافی کارساز1:111| ،

|

ٰ
كبر َف َسيَح ُ
ش ُرهُم إِلَي ِه جَ ميعًا |1:111
لَن يَس َتنكِفَ المَسي ُح أَن يَكونَ عَب ًدا ِ ه ِ
ّلِل وَ َال المَلئِ َك ُة ال ُم َقره بونَ ۚ َومَن يَس َتنكِف عَن عِبا َدتِ ِه َويَس َت ِ

|

مسيح َّللا کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہيں کرتا اور نہ مقرب فرشتے اور جو َّللا کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو کوئی دم
جاتا ہے کہ وہ ان سب کو اپنی طرف ہانکے گا |1:111

|

جدونَ لَھُم
َفأ َمها الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
يھم أُجورَ هُم َويَزي ُدهُم مِن َفضلِ ِه ۖ َوأَمها الهذينَ اس َتن َكفوا َواس َتكبَروا َف ُيع َِّذ ُبھُم عَذابًا أَليمًا َوال َي ِ
ت َفي َُوفّ ِ
دون ه
َّللاِ َولِ ًّيا َوال َنصيرً ا |1:111
مِن
ِ

|

تو وہ جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے ان کی مزدوری انہيں بھرپور دے کر اپنے فضل سے انہيں اور زيادہ دے گا اور وہ
جنہوں نے نفرت اور تکبر کيا تھا انہيں دردناک سزا دے گا اور َّللا کے سوا نہ اپنا کوئی حمايتی پائيں گے نہ مددگار1:111| ،

ُرهنٌ مِن رَ ِّب ُكم َوأَ َ
ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ َقد جا َء ُكم ب ٰ
نزلنا إِلَي ُكم نورً ا مُبي ًنا |1:111

|

اے لوگو! بيشک تمہارے پاس َّللا کی طرف سے واضح دليل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا |1:111

َھديھم إِلَي ِه صِ ٰر ًطا مُس َتقيمًا |1:111
اّلِل وَ اع َتصَموا بِ ِه َف َسيُد ِ
َفأَمها الهذينَ ءامَنوا بِ ه ِ
خلُھُم فى رَ ح َم ٍة مِن ُه َو َفض ٍل َوي ِ

|

|

تو وہ جو َّللا پر ايمان الئے اور اس کی رسی مضبوط تھامی تو عنقريب َّللا انہيں اپنی رحمت اور اپنے فضل ميں داخل کرے گا
اور انہيں اپنی طرف سيدهی راہ دکھائے گا1:111| ،

|

|

ك قُ ِل ه
ك لَيسَ لَ ُه َولَ ٌد َولَ ُه أ ُ ٌ
ين
خت َفلَھا نِصفُ ما َترَ َ
َّللا ُ يُفتي ُكم فِى ال َك ٰللَ ِة ۚ إ ِ ِن امرُؤٌ ۟ا َهلَ َ
يَس َتفتو َن َ
ك ۚ َوه َُو ي َِر ُثھا إِن لَم َي ُكن لَھا َولَ ٌد ۚ َفإِن كا َن َتا اث َن َت ِ
جاال َونِسا ًء َفل هِلذ َكر مِث ُل حَ ِّ ُ
َفلَ ُھمَا ُّ
َّللا ُ لَ ُكم أَن َتضِ لّوا ۗ َو ه
َين ۗ ُي َب ِّينُ ه
خو ًة ِر ً
َّللا ُ بِ ُك ِّل َشء ٍء عَلي ٌم |1:111
ك ۚ َوإِن كانوا إ ِ َ
ثان ِممّا َترَ َ
ظ األن َثي ِ
الثل ُ ِ
ِ

|

اے محبوب! تم سے فتو ٰی پوچھتے ہيں تم فرمادو کہ َّللا تمہيں کاللہ ميں فتو ٰی ديتا ہے ،اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اوالد ہے
اور اس کی ايک بہن ہو تو ترکہ ميں اس کی بہن کا آدها ہے اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اوالد نہ ہو پھر اگر دو
بہنيں ہوں ترکہ ميں ان کا دو تہائی اور اگر بھائی بہن ہوں مرد بھی اور عورتيں بھی تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ،ا ّلِل
تمہارے لئے صاف بيان فرماتا ہے کہ کہيں بہک نہ جاؤ ،اور َّللا ہرچيز جانتا ہے1:111| ،

|

حلِّى الصهي ِد َوأَن ُتم ُح ُر ٌم ۗ إِنه ه
حلهت لَ ُكم بَھي َم ُة األَ ٰنع ِم إ ِ ّال ما ي ٰ
َّللا الره ٰ
ُتلى َعلَي ُكم َغيرَ ُم ِ
حيم ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا أَوفوا بِالعُقو ِد ۚ أ ُ ِ
سم ه ِ
َّللاَ
حم ِن ال هر ِ
بِ ِ
يَح ُك ُم ما يُري ُد |1:1

|

اے ايمان والو! اپنے قول پورے کرو تمہارے لئے حالل ہوئے بے زبان مويشی مگر وہ جو آگے سنايا جائے گا تم کو ليکن شکار
حالل نہ سمجھو جب تم احرام ميں ہو بيشک َّللا حکم فرماتا ہے جو چاہے1:1| ،

|

حلّوا َش ٰعئِرَ ه
َّللاِ َو َال ال هشھرَ الحَ را َم َو َال الھَدىَ َو َال ال َق ٰلئِ َد َوال ءامّينَ ال َبيتَ الحَ را َم يَب َتغونَ َف ً
ضال مِن رَ ب ِِّھم َو ِر ٰ
ضو ًنا ۚ َوإِذا
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال ُت ِ
البرِّ َوال هت ٰ
عاونوا َعلَى اإلِ ِثم
قوى ۖ َوال َت َ
رام أَن َتع َتدوا ۘ َو َت َ
وم أَن َ
َن المَس ِ
عاونوا َعلَى ِ
صدّو ُكم ع ِ
حَ لَل ُتم َفاصطادوا ۚ َوال ي ِ
َجر َم هن ُكم َش َنـٔانُ َق ٍ
ج ِد الحَ ِ
َّللا ۖ إِنه ه
َوالع ٰ
ب |1:1
َّللاَ َشدي ُد العِقا ِ
ُدو ِن ۚ َوا هتقُوا ه َ

|

اے ايمان والو! حالل نہ ٹھہرالو َّللا کے نشان اور نہ ادب والے مہينے اور نہ حرم کو بھيجی ہوئی قربانياں اور نہ جن کے گلے
ميں عالمتيں آويزاں اور نہ ان کا مال و آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کرکے آئيں اپنے رب کا فضل اوراس کی خوشی چاہتے
اور جب احرام سے نکلو تو شکار کرسکتے ہو اور تمہيں کسی قوم کی عداوت کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا،
زيادتی کرنے پر نہ ابھارے اور نيکی اور پرہيزگاری پر ايک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زيادتی پر باہم مدد نہ دو اور َّللا
سے ڈرتے رہو بيشک َّللا کا عذاب سخت ہے1:1| ،

|

ُ
َّللا ِب ِه َوالم َ
ُنخنِ َق ُة َوالمَوقو َذةُ َوال ُم َترَ ِّد َي ُة َوال هنطيحَ ُة َوما أَ َك َل ال هس ُب ُع إِ ّال ما َذ هكي ُتم َوما
َير ه ِ
ِنزير َوما أ ِه هل لِغ ِ
حُرِّ مَت َعلَي ُك ُم المَي َت ُة َوال هد ُم َولَح ُم الخ ِ
ٰ
ب َوأَن َتس َتقسِ موا باألَ ٰ
َ
زل ِم ۚ ذلِ ُكم ف ٌ
ون ۚ اليَو َم أكم ُ
ُذ ِب َح َعلَى ال ُّن ُ
َلت لَ ُكم دي َن ُكم
ص ِ
ِسق ۗ اليَو َم َيئِسَ الهذينَ َك َفروا مِن دينِ ُكم َفال َتخ َشوهُم َواخ َش ِ
ِ
ٰ
ُ
ُ
َوأَتم ُ
َّللا غَفو ٌر رَ حي ٌم |1:1
ص ٍة َغيرَ ُم َتجانِ ٍ
َن
اضط هر فى مَخ َم َ
َمت َعلَي ُكم نِعمَتى َورَ
ف ِإلِ ٍثم ۙ َفإِنه ه َ
ضيت لَ ُك ُم اإلِسل َم دي ًنا ۚ َفم ِ

|

تم پر حرام ہے مُردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح ميں غير خدا کا نام پکارا گيا اور جو گال گھونٹنے سے
مرے اور بے دهار کی چيز سے مارا ہوا اور جو گر کر مرا اور جسے کسی جانور نے سينگ مارا اور جسے کوئی درندہ کھا گيا
مگر جنہيں تم ذبح کرلو ،اور جو کسی تھان پر ذبح کيا گيا اور پانسے ڈال کر بانٹا کرنا يہ گناہ کا کا م ہے ،آج تمہارے دين کی
طرف سے کافروں کی آس نوٹ گئی تو اُن سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج ميں نے تمہارے لئے دين کامل کرديا اور تم پر اپنی
نعمت پوری کردی اور تمہارے لئے اسالم کو دين پسند کيا تو جو بھوک پياس کی شدت ميں ناچار ہو يوں کہ گناہ کی طرف نہ
جھکے تو بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے1:1| ،

|

ح هل لَ ُك ُم ه
وارح ُم َكلِّبينَ ُت َعلِّمو َنھُنه ِممّا َعله َم ُك ُم ه
ه
الطي ِّٰب ُ
َّللا ُ ۖ َف ُكلوا ِممّا أَمسَكنَ َعلَي ُكم َواذ ُكرُوا
ح هل لَھُم ۖ قُل أ ُ ِ
ك ماذا أ ُ ِ
يَسـَٔلو َن َ
ت ۙ َوما َعلم ُتم مِنَ الجَ ِ ِ
َّللاِ َعلَي ِه ۖ َوا هتقُوا ه
اس َم ه
ب |1:1
َّللا سَري ُع الحِسا ِ
َّللاَ ۚ إِنه ه َ

|

اے محبوب! تم سے پوچھتے ہيں کہ اُن کے لئے کيا حالل ہوا تم فرمادو کہ حالل کی گئيں تمہارے لئے پاک چيزيں اور جو
شکاری جانور تم نے سدهاليے انہيں شکار پر دوڑاتے جو علم تمہيں خدا نے ديا اس سے انہيں سکھاتے تو کھاؤ اس ميں سے جو
وہ مار کر تمہارے ليے رہنے ديں اور اس پر َّللا کا نام لو اور َّللا سے ڈرتے رہو بيشک َّللا کو حساب کرتے دير نہيں لگتی،
|1:1

|

ح هل لَ ُك ُم ه
ت َوالمُحص َٰن ُ
ح ٌّل لَھُم ۖ َوالمُحص َٰن ُ
الطي ِّٰب ُ
ت ِمنَ المُؤم ِٰن ِ
ح ٌّل لَ ُكم َو َطعا ُم ُكم ِ
ت ۖ َو َطعا ُم الهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ ِ
اليَو َم أ ُ ِ
ت مِنَ الهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ
ُ
َ
خدان ۗ َومَن يَكفُر ِب ٰ
مِن َقبلِ ُكم إِذا ءا َتي ُتموهُنه أجورَ هُنه مُحصِ نينَ َغيرَ م ُٰسفِحينَ وَ ال ُم هتخِذى أ
اإليم ِن َف َقد حَ ِب َط َع َمل ُ ُه َو ُهوَ فِى الءاخِرَ ِة مِنَ
ٍ
ٰ
الخسِ رينَ |1:1

|

آج تمہارے لئے پاک چيزيں حالل ہوئيں ،اور کتابيوں کا کھانا تمہارے ليے حالل ہوا ،اور تمہارا کھانا ان کے لئے حالل ہے ،اور
پارسا عورتيں مسلمان اور پارسا عورتيں ان ميں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی جب تم انہيں ان کے مہر دو قيد ميں التے
ہوئے نہ مستی نکالتے اور نہ ناآشنا بناتے اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کيا دهرا سب اکارت گيا اور وہ آخرت ميں زياں کار
ہے |1:1

|

َين ۚ َوإِن ُكن ُتم ُج ُنبًا
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِذا قُم ُتم إِلَى الص ٰهلو ِة َفاغسِ لوا وُ جو َه ُكم َوأَي ِد َي ُكم إِلَى المَراف ِِق َوام َسحوا بِرُءوسِ ُكم َوأَر ُجلَ ُكم إِلَى ال َكعب ِ
َف ه
َرضى أَو ع ٰ
ٰ
جدوا ما ًء َف َت َيمهموا صَعي ًدا َط ِّيبًا َفام َسحوا
اطھهروا ۚ َوإِن ُكن ُتم م
َلى َس َف ٍر أَو جا َء أَحَ ٌد مِن ُكم ِمنَ الغائِطِ أَو ٰلمَس ُت ُم ال ِّنسا َء َفلَم َت ِ
ِبوُ جو ِه ُكم َوأَيدي ُكم مِن ُه ۚ ما يُري ُد ه
َّللا ُ لِيَج َع َل َعلَي ُكم مِن حَ رَ ٍج َو ٰلكِن يُري ُد لِ ُي َط ِّھرَ ُكم َولِ ُيتِ هم نِع َم َت ُه َعلَي ُكم لَ َعله ُكم َتش ُكرونَ |1:1

|

اے ايمان والو جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دهوؤ اور کہنيوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤ ں
دهوؤ اور اگر تمہيں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہولو اور اگر تم بيمار ہو يا سفر ميں ہو يا تم ميں سے کوئی قضائے
حاجت سے آيا يا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں ميں پانی نہ پايا مٹی سے تيمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا
اس سے مسح کروَّ ،للا نہيں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے ہاں يہ چاہتا ہے کہ تمہيں خوب ستھرا کردے اور اپنی نعمت تم پر
پوری کردے کہ کہيں تم احسان مانو1:1| ،

|

َّللاِ َعلَي ُكم َو ٰ
ميث َق ُه الهذى وا َث َق ُكم بِ ِه إِذ قُل ُتم َسمِعنا َوأَ َطعنا ۖ َوا هتقُوا ه
َواذ ُكروا نِع َم َة ه
ُّدور |1:1
َّللا َعلي ٌم بِذا ِ
َّللاَ ۚ إِنه ه َ
ت الص ِ

|

اور ياد کرو َّللا کا احسان اپنے اوپر اور وہ عہد جو اس نے تم سے ليا جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا اور َّللا سے ڈرو بيشک
َّللا دلوں کی بات جانتا ہے1:1| ،

|

َّللا ۚ إِنه ه
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا كونوا َق ٰوّ مينَ ِ هّلِلِ ُ
َلى أَ ّال َتع ِدلُوا ۚ اعدِلوا ه َُو أَقرَ بُ لِل هت ٰ
وم ع ٰ
َّللاَ
قوى ۖ َوا هتقُوا ه َ
شھَدا َء ِبالقِسطِ ۖ َوال ي ِ
َجر َم هن ُكم َش َنـٔانُ َق ٍ
َخبي ٌر ِبما َتعمَلونَ |1:2

|

اے ايمان والوں َّللا کے حکم پر خوب قائم ہوجاؤ انصاف کے ساتھ گواہی ديتے اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ اُبھارے
کہ انصاف نہ کرو ،انصاف کرو ،وہ پرہيزگاری سے زيادہ قريب ہے ،اور َّللا سے ڈرو ،بيشک َّللا کو تمہارے کامو ں کی خبر
ہے1:2| ،

|

َو َع َد ه
ت ۙ لَھُم مَغفِرَ ةٌ َوأَج ٌر عَظي ٌم |1:2
َّللا ُ الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ

|

ايمان والے نيکو کاروں سے َّللا کا وعدہ ہے کہ ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے1:2| ،

َوالهذينَ َك َفروا َو َك هذبوا بـ ٰايتِنا أ ُ ٰ
ك أَ ٰ
حيم |1:12
ولئِ َ
صحبُ الجَ ِ
ِٔ

|

|

اور وہ جنہوں نے کفر کيا اور ہماری آيتيں جھٹالئيں وحی دوزخ والے ہيں |1:12

|

َّللاَ ۚ َو َعلَى ه
َّللاِ َعلَي ُكم إِذ َه هم َقو ٌم أَن يَبسُطوا إِلَي ُكم أَي ِد َيھُم َف َكفه أَي ِد َيھُم عَن ُكم ۖ َوا هتقُوا ه
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءا َم ُنوا اذ ُكروا نِع َمتَ ه
َّللاِ َفل َي َت َو هك ِل المُؤمِنونَ
|1:11

|

اے ايمان والو! َّللا کا احسان اپنے اوپر ياد کرو جب ايک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کريں تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر
سے روک ديئے اور َّللا سے ڈرو اور مسلمانوں کو َّللا ہی پر بھروسہ چاہئے1:11| ،

|

َّللا ُ ٰ
سرءي َل َو َبعَثنا مِن ُھ ُم اث َنى َع َشرَ َنقيبًا ۖ َوقا َل ه
۞ وَ َل َقد أَ َخ َذ ه
َّللا ُ إِ ّنى َم َع ُكم ۖ لَئِن أَ َقم ُت ُم الص ٰهلو َة َوءا َتي ُت ُم ه
الز ٰ
ميثقَ بَنى إِ ٰ
كو َة َوءامَن ُتم ِب ُرسُلى
ٰ
ٰ
ُ
ُ
َ
ه
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
ِّ
ُ
ض هل
خلَ هنكم جَ ّن ٍ
َّللا َقرضًا حَ َسنا َأل َكفرَ نه عَنكم َسيِّـٔاتِكم َو َألد ِ
ك مِنكم َف َقد َ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األ ٰنھ ُر ۚ َفمَن َك َفرَ بَع َد ذلِ َ
َوع هَزر ُتموهُم َوأَقرَ ضت ُم َ
هبيل |1:11
َسوا َء الس ِ

|

اور بيشک َّللا نے بنی اسرائيل سے عہد کيا اور ہم نے ان ميں بارہ سردار قائم کيے اور َّللا نے فرمايا بيشک ميں تمہارے ساتھ
ہوں ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور ٰ
زکوة دو اور ميرے سوالوں پر ايمان الؤ اور ان کی تعظيم کرو اور َّللا کو قرض حسن دو
بيشک ميں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہيں باغوں ميں لے جاؤں گا جن کے نيچے نہريں رواں ،پھر اس کے بعد جو تم
ميں سے کفر کرے وہ ضرور سيدهی راہ سے بہکا |1:11

|

َفبما َنقضِ ھم ٰ
ميث َقھُم لَ َع ٰ ّنھُم َوجَ عَلنا قُلو َبھُم ٰقسِ ي ًَة ۖ ُيحَ ِّرفونَ ال َكلِ َم عَن مَواضِ ِع ِه ۙ َو َنسوا حَ ًّ
ظا ِممّا ُذ ِّكروا ِب ِه ۚ وَ ال َتزا ُل َت هطلِ ُع ع ٰ
َلى خائِ َن ٍة مِنھُم إِ ّال
ِ
ِ
َق ً
َّللا ُيحِبُّ المُحسِ نينَ |1:11
ليال مِنھُم ۖ َفاعفُ عَنھُم َواص َفح ۚ إِنه ه َ

|

تو ان کی کيسی بد عہديوں پر ہم نے انہيں لعنت کی اور ان کے دل سخت کرديئے َّللا کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہيں
اور بُھال بيٹھے بڑا حصہ ان نصيحتوں کا جو انہيں دی گئيں اور تم ہميشہ ان کی ايک نہ ايک دغا پر مطلع ہوتے رہو گے سوا
تھوڑوں کے تو انہيں معاف کردو اور ان سے درگزرو بيشک احسان والے ا ّلِل کو محبوب ہيں1:11| ،

|

رى أَ َخذنا ٰ
ميث َقھُم َف َنسوا حَ ًّ
لى يَوم الق ِٰي َم ِة ۚ َوسَوفَ ُي َن ِّب ُئ ُھ ُم ه
ص ٰ
َومِنَ الهذينَ قالوا إِ ّنا َن ٰ
َّللا ُ ِبما
ظا ِممّا ُذ ِّكروا بِ ِه َفأَغرَ ينا بَي َن ُھ ُم الع َ
َداو َة َوالبَغضا َء إِ ٰ ِ
كانوا يَص َنعونَ |1:11

|

اور وہ جنہوں نے دعو ٰی کيا کہ ہم نصار ٰی ہيں ہم نے ان سے عہد ليا تو وہ بھال بيٹھے بڑا حصہ ان نصيحتوں کا جو انہيں دی گئيں
تو ہم نے ان کے آپس ميں قيامت کے دن تک َبير اور بغض ڈال ديا اور عنقريب َّللا انہيں بتادے گا جو کچھ کرتے تھے |1:11

ثير ۚ َقد جا َء ُكم مِنَ ه
َّللاِ نو ٌر َوك ِٰتبٌ مُبينٌ |1:11
ب َقد جا َء ُكم رَ سولُنا ُي َبيِّنُ لَ ُكم َكثيرً ا ِممّا ُكن ُتم ُتخفونَ مِنَ الك ِٰت ِ
ٰيأَه َل الك ِٰت ِ
ب َويَعفوا عَن َك ٍ

|

|

اے کتاب والو بيشک تمہارے پاس ہمارے يہ رسول تشريف الئے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہيں بہت سی وہ چيزيں جو تم نے کتاب
ميں چھپا ڈالی تھيں اور بہت سی معاف فرماتے ہيں بيشک تمہارے پاس َّللا کی طرف سے ايک نور آيا اور روشن کتاب |1:11

ٰ
ُخر ُجھُم مِنَ ُّ
يَھدى ِب ِه ه
َھديھم إِ ٰ
َن ا هتبَعَ ِر ٰ
قيم |1:11
الظل ُ ٰم ِ
ور ِبإِذنِ ِه َوي ِ
َّللا ُ م ِ
ت إِلَى ال ّن ِ
ضو َن ُه ُس ُب َل السهل ِم َوي ِ
لى صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ

|

|

َّللا اس سے ہدايت ديتا ہے اسے جو َّللا کی مرضی پر چال سالمتی کے ساتھ اور انہيں اندهيريوں سے روشنی کی طرف لے جاتا
ہے اپنے حکم سے اور انہيں سيدهی راہ دکھاتا ہے1:11| ،

|

لَ َقد َك َفرَ الهذينَ قالوا إِنه ه
َّللاَ ه َُو المَسي ُح ابنُ مَر َي َم ۚ قُل َفمَن يَملِ ُ
رض
َّللا َشيـًٔا إِن أَرا َد أَن يُھلِ َ
ك مِنَ ه ِ
ك المَسي َح ابنَ مَر َي َم َوأ ُ هم ُه َومَن فِى األَ ِ
رض َوما بَي َنھُما ۚ يَخل ُ ُق ما يَشا ُء ۚ وَ ه
َّللا ُ ع ٰ
ّلِل مُل ُ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |1:11
ك الس ٰهم ٰو ِ
جَ ميعًا ۗ وَ ِ ه ِ
ت َواألَ ِ

|

بيشک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ َّللا مسيح بن مريم ہی ہے تم فرما دو پھر َّللا کا کوئی کيا کرسکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہالک
کردے مسيح بن مريم اور اس کی ماں اور تمام زمين والوں کو اور َّللا ہی کے ليے ہے سلطنت آسمانوں اور زمين اور ان کے
درميان کی جو چاہے پيدا کرتا ہے ،اور َّللا سب کچھ کرسکتا ہے1:11| ،

|

ص ٰ
ت اليَھو ُد َوال هن ٰ
نوب ُكم ۖ بَل أَن ُتم َب َش ٌر ِممهن َخلَقَ ۚ يَغفِ ُر لِمَن يَشا ُء َو ُيع َِّذبُ مَن يَشا ُء ۚ وَ ِ هّلِلِ مُل ُ
ك
َّللا َوأَ ِ
َوقالَ ِ
رى َنحنُ أَ ٰبنؤُ ۟ا ه ِ
ح ٰ ّبؤُ ہُ ۚ قُل َفلِ َم ُيع َِّذ ُب ُكم ِب ُذ ِ
رض َوما بَي َنھُما ۖ َوإِلَي ِه المَصي ُر |1:12
ال هس ٰم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

اور يہودی اور نصرانی بولے کہ ہم َّللا کے بيٹے اور اس کے پيارے ہيں تم فرما دو پھر تمہيں کيوں تمہارے گناہوں پر عذاب
فرماتا ہے بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات سے جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے سزا ديتا ہے ،اور َّللا ہی کے لئے ہے
سلطنت آسمانوں اور زمين اور اس کے درميان کی ،اور اسی کی طرف پھرنا ہے1:12| ،

|

َشير َوال َنذي ٍر ۖ َف َقد جا َء ُكم بَشي ٌر َو َنذي ٌر ۗ َو ه
َّللا ُ ع ٰ
ب َقد جا َء ُكم رَ سولُنا ُي َبيِّنُ لَ ُكم ع ٰ
َلى ُك ِّل
ٰيأَه َل الك ِٰت ِ
َلى َفترَ ٍة مِنَ ال ُّر ُس ِل أَن َتقولوا ما جاءَنا مِن ب ٍ
َشء ٍء َقدي ٌر |1:12

|

اے کتاب والو! بيشک تمہارے پاس ہمارے يہ رسول تشريف الئے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہيں بعد اس کے کہ
رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا کہ کبھی کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے واال نہ آيا تو يہ خوشی اور ڈر سنانے
والے تمہارے پاس تشريف الئے ہيں ،اور َّللا کو سب قدرت ہے1:12| ،

|

موسى لِ َقو ِم ِه ٰي َقوم اذ ُكروا نِع َم َة ه
ت أَحَ ًدا مِنَ ٰ
َّللاِ َعلَي ُكم إِذ جَ َع َل في ُكم أَنبِيا َء وَ جَ َعلَ ُكم مُلو ًكا َو ٰ
ٰ
العلَمينَ |1:12
َوإِذ قا َل
ءاتى ُكم ما لَم يُؤ ِ
ِ

|

اور جب موس ٰی نے کہا اپنی قوم سے اے ميری قوم َّللا کا احسان اپنے اوپر ياد کرو کہ تم ميں سے پيغمبر کيے اور تمہيں بادشاہ
کيا اور تمہيں وہ ديا جو آج سارے جہان ميں کسی کو نہ ديا |1:12

|

َّللا ُ لَ ُكم َوال َتر َتدّوا ع ٰ َ
ٰي َقوم اد ُخلُوا األَرضَ ال ُم َق هد َس َة الهتى َك َتبَ ه
دبار ُكم َف َتن َقلِبوا ٰخسِ رينَ |1:11
َلى أ ِ
ِ

|

اے قوم اس پاک زمين ميں داخل ہو جو َّللا نے تمہارے ليے لکھی ہے اور پيچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے1:11| ،

ٰ
موسى إِنه فيھا َقومًا جَ بّارينَ وَ إِ ّنا لَن َند ُخلَھا حَ ّت ٰى يَخرُجوا مِنھا َفإِن يَخرُجوا ِمنھا َفإِ ّنا ٰدخِلونَ |1:11
قالوا ٰي

|

|

بولے اے موس ٰی اس ميں تو بڑے زبردست لوگ ہيں ،اور ہم اس ميں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائيں
ہاں وہ وہاں سے نکل جائيں تو ہم وہاں جائيں1:11| ،

|

َخل ُتموہُ َفإِ هن ُكم ٰغلِبونَ ۚ َو َعلَى ه
ُالن مِنَ الهذينَ يَخافونَ أَن َع َم ه
يھ ُم البابَ َفإِذا د َ
َّللاِ َف َت َو هكلوا إِن ُكن ُتم مُؤمِنينَ |1:11
يھمَا اد ُخلوا َعلَ ِ
َّللا ُ َعلَ ِ
قا َل رَ ج ِ

|

دو مرد کہ َّللا سے ڈرنے والوں ميں سے تھے ا ّلِل نے انہيں نوازا بولے کہ زبردستی دروازے ميں ان پر داخل ہو اگر تم دروازے
ميں داخل ہوگئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے اور َّللا ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہيں ايمان ہے1:11| ،

ٰ
ك َف ٰقتِال إِ ّنا ٰهھُنا ٰقعِدونَ |1:11
قالوا ٰي
موسى إِ ّنا لَن َند ُخلَھا أَ َب ًدا ما داموا فيھا ۖ َفاذهَب أَنتَ وَ رَ ُّب َ

|

|

بولے اے موس ٰی ہم تو وہاں کبھی نہ جائيں گے جب تک وہ وہاں ہيں تو آپ جائيے اور آپ کا رب تم دونوں لڑو ہم يہاں بيٹھے ہيں،
|1:11

|

ك إِ ّال َنفسى َوأَخى ۖ َفافرُق بَي َننا َوبَينَ ال َقوم ٰ
قا َل رَ بِّ إِ ّنى ال أَملِ ُ
الفسِ قينَ |1:11
ِ

|

موس ٰی نے عرض کی کہ اے رب! ميرے مجھے اختيار نہيں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا تو تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ
|1:11

|

رض ۚ َفال َتأسَ َعلَى ال َقوم ٰ
الفسِ قينَ |1:11
يھم ۛ أَربَعينَ َس َن ًة ۛ يَتيھونَ فِى األَ ِ
قا َل َفإِ هنھا ُمحَ ره م ٌَة َعلَ ِ
ِ

|

فرمايا تو وہ زمين ان پر حرام ہے چاليس برس تک بھٹکتے پھريں زمين ميں تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ1:11| ،

|

ك ۖ قا َل إِ هنما َي َت َق هب ُل ه
َ
َّللا ُ مِنَ ال ُم هتقينَ
الءاخ ِر قا َل َألَق ُتلَ هن َ
يھم َنبَأ َ اب َنى ءا َد َم بِالحَ ِّق إِذ َقره با قُربا ًنا َف ُتقُ ِّب َل مِن أَحَ ِدهِما َولَم ُي َت َقبهل مِنَ
۞ وَ ات ُل َعلَ ِ
|1:11

|

اور انہيں پڑه کر سناؤ آدم کے دو بيٹوں کی سچی خبر جب دونوں نے ايک ايک نياز پيش کی تو ايک کی قبول ہوئی اور دوسرے
کی نہ قبول ہوئی بوال قسم ہے ميں تجھے قتل کردوں گا کہا َّللا اسی سے قبول کرتا ہے ،سے ڈر ہے |1:11

َّللا رَ به ٰ
العلَمينَ |1:12
ك ِألَق ُتلَ َ
ك لِ َتق ُتلَنى ما أَ ۠نا ِبباسِ طٍ َيدِىَ إِلَي َ
لَئِن َب َسطتَ إِلَىه َي َد َ
ك ۖ إِ ّنى أَخافُ ه َ

|

|

بيشک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑهائے گا کہ مجھے قتل کرے تو ميں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑهاؤں گا کہ تجھے قتل کروں ميں َّللا
سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہاں کا1:12| ،

|

ك جَ ٰزؤُ ۟ا ٰ ّ
ك َف َتكونَ مِن أَ ٰ
الظلِمينَ |1:12
صح ِ
ار ۚ َو ٰذلِ َ
إِ ّنى أُري ُد أَن َتبوأَ بِإِثمى َوإِث ِم َ
ب ال ّن ِ

|

ميں تو يہ چاہتا ہوں کہ ميرا اور تيرا گناہ دونوں تيرے ہی پلہ پڑے تو تو دوز خی ہوجائے ،اور بے انصافوں کی يہی سزا ہے،
|1:12

|

َف َطوه َعت لَ ُه َنف ُس ُه َقت َل أَخي ِه َف َق َتلَ ُه َفأَص َب َح مِنَ ٰ
الخسِ رينَ |1:12

|

تو اسکے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ داليا تو اسے قتل کرديا تو رہ گيا نقصان ميں |1:12

|

ث ه
َّللا ُ ُغرابًا يَبحَ ُ
َف َب َع َ
تى أَ َعجَ ُ
رض لِي ُِر َي ُه َكيفَ ي ُٰورى سَو َء َة أَخي ِه ۚ قا َل ٰيوَ يلَ ٰ
ب َفأ ُ ٰو ِرىَ َسو َء َة أَخى ۖ
زت أَن أَكونَ ِمث َل ٰه َذا ال ُغرا ِ
ث فِى األَ ِ
َفأَص َب َح مِنَ ال ٰ ّندِمينَ |1:11

|

تو َّللا نے ايک کوا بھيجا زمين کريدتا کہ اسے دکھائے کيونکر اپنے بھائی کی الش چھپائے بوال ہائے خرابی ميں اس کوے جيسا

|

بھی نہ ہوسکا کہ ميں اپنے بھائی کی الش چھپاتا تو پچتاتا رہ گيا |1:11

َ
َلى بَنى إِ ٰ
ك َك َتبنا ع ٰ
رض َف َكأ َ هنما َق َت َل ال ّناسَ جَ ميعًا َومَن أَحياها َف َكأ َ هنما أَحيَا ال ّناسَ
مِن أَج ِل ٰذلِ َ
فس أَو َفسا ٍد فِى األَ ِ
َير َن ٍ
سرءي َل أ هن ُه مَن َق َت َل َنفسًا بِغ ِ
رض لَمُس ِرفونَ |1:11
جَ ميعًا ۚ َولَ َقد جاءَتھُم ُر ُسلُنا بِال َبي ِّٰن ِ
ت ُث هم إِنه َكثيرً ا مِنھُم بَع َد ٰذلِ َ
ك فِى األَ ِ

|

اس سبب سے ہم نے بنی اسرائيل پر لکھ ديا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغير جان کے بدلے يا زمين ميں فساد کيے تو گويا اس
جال ليا اس نے گويا سب لوگوں کو جالليا ،اور بيشک ان کے پاس ہمارے
نے سب لوگوں کو قتل کيا اور جس نے ايک جان کو ِ
رسول روشن دليلوں کے ساتھ آئے پھر بيشک ان ميں بہت اس کے بعد زمين ميں زيادتی کرنے والے ہيں |1:11

|

ُحاربونَ ه
يديھم َوأَر ُجلُھُم مِن خ ِٰل ٍ
ف أَو يُن َفوا مِنَ
رض َفسا ًدا أَن ُي َق هتلوا أَو ُي َ
َّللاَ وَ رَ سولَ ُه َويَس َعونَ فِى األَ ِ
صلهبوا أَو ُت َق هطعَ أَ ِ
إِ هنما جَ ٰزؤُ ۟ا الهذينَ ي ِ
ك لَھُم خِز ٌ
ى فِى الدُّنيا ۖ وَ لَھُم فِى الءاخِرَ ِة َعذابٌ َعظي ٌم |1:11
رض ۚ ٰذلِ َ
األَ ِ

|

وہ کہ َّللا اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک ميں فساد کرتے پھرتے ہيں ان کا بدلہ يہی ہے کہ گن گن کر قتل کيے جائيں يا
سولی ديے جائيں يا ان کے ايک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائيں يا زمين سے دور کرديے جائيں ،يہ دنيا
ميں ان کی رسوائی ہے ،اور آخرت ميں ان کے ليے بڑا غداب1:11| ،

|

يھم ۖ َفاعلَموا أَنه ه
َّللاَ غَفو ٌر رَ حي ٌم |1:11
إِ هال الهذينَ تابوا مِن َق ِ
بل أَن َتقدِروا َعلَ ِ

|

مگر وہ جنہوں نے توبہ کرلی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ َّللا بخشنے واال مہربان ہے1:11| ،

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءا َم ُنوا ا هتقُوا ه
َّللاَ َواب َتغوا إِلَي ِه الوَ سيلَ َة َو ٰج ِھدوا فى سَبيلِ ِه لَ َعله ُكم ُتفلِحونَ |1:11

|

|

اے ايمان والو! َّللا سے ڈرو اور اس کی طرف وسيلہ ڈهونڈو اور اس کی راہ ميں جہاد کرو اس اميد پر کہ فالح پاؤ1:11| ،

َوم الق ِٰي َم ِة ما ُتقُ ِّب َل مِنھُم ۖ َولَھُم َعذابٌ أَلي ٌم |1:11
رض جَ ميعًا َومِثلَ ُه َم َع ُه لِيَف َتدوا بِ ِه مِن عَذا ِ
إِنه الهذينَ َك َفروا لَو أَنه لَھُم ما فِى األَ ِ
بي ِ

|

|

بيشک وہ جو کافر ہوئے جو کچھ زمين ميں ہے سب اور اس کی برابر اور اگر ان کی ملک ہو کہ اسے دے کر قيامت کے عذاب
سے اپنی جان چھڑائيں تو ان سے نہ ليا جائے گا اور ان کے لئے دکھ کا عذاب ہے |1:11

َ
ار َوما هُم ِب ٰخ ِرجينَ مِنھا ۖ َولَھُم َعذابٌ مُقي ٌم |1:11
ُيريدونَ أن يَخرُجوا مِنَ ال ّن ِ

|

|

دوزخ سے نکلنا چاہيں گے اور وہ اس سے نہ نکليں گے اور ان کو دوامی سزا ہے1:11| ،

َّللاِ ۗ َو ه
ّار َق ُة َفاق َطعوا أَي ِد َيھُما جَ زا ًء ِبما َكسَبا َن ٰك ًال مِنَ ه
َّللا ُ عَزي ٌز حَ كي ٌم |1:12
ّار ُق َوالس ِ
َوالس ِ

|

|

اور جو مرد يا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو ان کے کيے کا بدلہ َّللا کی طرف سے سزا ،اور َّللا غالب حکمت واال ہے،
|1:12

|

َفمَن تابَ مِن بَع ِد ُ
َّللا َيتوبُ َعلَي ِه ۗ إِنه ه
َّللاَ غَفو ٌر رَ حي ٌم |1:12
ظل ِم ِه َوأَصلَ َح َفإِنه ه َ

|

تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو َّللا اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا بيشک َّللا بخشنے واال مہربان
ہے1:12| ،

|

رض ُيع َِّذبُ مَن يَشا ُء َويَغفِ ُر لِمَن يَشا ُء ۗ َو ه
أَلَم َتعلَم أَنه ه
َّللا ُ ع ٰ
َّللاَ لَ ُه مُل ُ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |1:12
ك الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

کيا تجھے معلوم نہيں کہ َّللا کے لئے ہے آسمانوں اور زمين کی بادشاہی ،سزا ديتا ہے جسے چاہے اور بخشتا ہے جسے چاہے،
اور َّللا سب کچھ کرسکتا ہے1:12| ،

|

ب
فر مِنَ الهذينَ قالوا ءا َم ّنا بِأ َ ٰفوه ِِھم َولَم ُتؤمِن قُلو ُبھُم ۛ َومِنَ الهذينَ هادوا ۛ َس ٰ ّمعونَ لِل َك ِذ ِ
۞ ٰيأ َ ُّيھَا الرهسو ُل ال يَح ُزن َ
ك الهذينَ ي ُٰس ِرعونَ فِى ال ُك ِ
ٰ
ك ۖ ُيحَ ِّرفونَ ال َكلِ َم مِن بَع ِد مَواضِ ِع ِه ۖ يَقولونَ إِن أوتي ُتم ٰهذا َف ُخذوہُ َوإِن لَم ُتؤ َتوہُ َفاح َذروا ۚ َومَن ي ُِر ِد ه
وم َ
َّللا ُ فِت َن َت ُه
ءاخرينَ لَم يَأتو َ
َس ّمعونَ لِ َق ٍ
َّللاِ َشيـًا ۚ أ ُ ٰ
ك الهذينَ لَم ي ُِر ِد ه
ك لَ ُه مِنَ ه
َّللا ُ أَن ُي َط ِّھرَ قُلو َبھُم ۚ لَھُم فِى الدُّنيا خِز ٌ
ى ۖ َولَھُم فِى الءاخِرَ ِة َعذابٌ عَظي ٌم |1:11
ولئِ َ
َفلَن َتملِ َ
ٔ

|

اے رسول! تمہيں غمگين نہ کريں وہ جو کفر پڑ دوڑتے ہيں جو کچھ وہ اپنے منہ سے کہتے ہيں ہم ايمان الئے اور ان کے دل
مسلمان نہيں اور کچھ يہودی جھوٹ خوب سنتے ہيں اور لوگوں کی خوب سنتے ہيں جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے َّللا کی باتوں
کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل ديتے ہيں ،کہتے ہيں يہ حکم تمہيں ملے تو مانو اور يہ نہ ملے تو بچو اور جسے َّللا گمراہ کرنا
چاہے تو ہرگز تو َّللا سے اس کا کچھ بنا نہ سکے گا ،وہ ہيں کہ َّللا نے ان کا دل پاک کرنا نہ چاہا ،انہيں دنيا ميں رسوائی ہے ،اور
انہيں آخرت ميں بڑا عذاب1:11| ،

|

َ َ
عرض عَنھُم َفلَن َي ُ
ك َشيـًٔا ۖ َوإِن حَ َكمتَ َفاح ُكم بَي َنھُم
ب أَ ٰ ّكلونَ لِلسُّح ِ
َس ٰ ّمعونَ لِل َك ِذ ِ
ضرّو َ
ت ۚ َفإِن جاءو َ
عرض عَنھُم ۖ َوإِن ُت ِ
ك َفاح ُكم بَي َنھُم أو أ ِ
ِبالقِسطِ ۚ إِنه ه
َّللاَ ُيحِبُّ المُقسِ طينَ |1:11

|

بڑے جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان ميں فيصلہ فرماؤ يا ان سے منہ پھيرلو اور اگر
تم ان سے منہ پھيرلو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑيں گے اور اگر ان ميں فيصلہ فرماؤ تو انصاف سے فيصلہ کرو ،بيشک
انصاف والے َّللا کو پسند ہيں1:11| ،

|

ك ۚ َوما أ ُ ٰ
ك َوعِن َد ُه ُم ال هت ٰ
ك ِبالمُؤمِنينَ |1:11
ول ِئ َ
َّللا ُث هم َي َت َولهونَ مِن بَع ِد ٰذلِ َ
ورى ُة فيھا حُك ُم ه ِ
َو َكيفَ ُيحَ ِّكمو َن َ

|

اور وہ تم سے کيونکر فيصلہ چاہيں گے ،حاالنکہ ان کے پاس توريت ہے جس ميں َّللا کا حکم موجود ہے بايں ہمہ اسی سے منہ
پھيرتے ہيں اور وہ ايمان النے والے نہيں1:11| ،

|

نزل َنا ال هت ٰ
إِ ّنا أَ َ
َّللا َوكانوا َعلَي ِه
ورى َة فيھا ُه ًدى َونو ٌر ۚ يَح ُك ُم بِھَا ال هنبِيّونَ الهذينَ أَسلَموا لِلهذينَ هادوا َوالره ٰ ّبنِيّونَ َواألَحبا ُر بِمَا اس ُتحفِظوا مِن ك ِٰت ِ
ب هِ
َّللا ُ َفأ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ
نز َل ه
ون وَ ال َتش َتروا بِـ ٰايتى َث َم ًنا َق ً
ُ
ليال ۚ َومَن لَم يَح ُكم بِما أَ َ
الكفِرونَ |1:11
ولئِ َ
شھَدا َء ۚ َفال َتخ َشوُ ا ال ّناسَ َواخ َش ِ
ٔ

|

بيشک ہم نے توريت اتاری اس ميں ہدايت اور نور ہے ،اس کے مطابق يہود کو حکم ديتے تھے ہمارے فرمانبردار نبی اور عالم
اور فقيہہ کہ ان سے کتاب َّللا کی حفاظت چاہی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو
اور ميری آيتوں کے بدلے ذليل قيمت نہ لو اور جو َّللا کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہيں1:11| ،

|

صدهقَ ِب ِه َف ُھوَ َكفّارَ ةٌ
َين َواألَنفَ ِباألَن ِ
ف َواأل ُ ُذنَ ِباأل ُ ُذ ِن َوالسِّنه ِبالسِّنِّ َوالجُرو َح قِصاصٌ ۚ َفمَن َت َ
َو َك َتبنا َعلَ ِ
فس َوالعَينَ ِبالع ِ
يھم فيھا أَنه ال هنفسَ ِبال هن ِ
َّللا ُ َفأ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ ّ
نز َل ه
لَ ُه ۚ َومَن لَم يَح ُكم ِبما أَ َ
الظلِمونَ || 1:11
ولئِ َ
اور ہم نے توريت ميں ان پر واجب کيا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے
کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں ميں بدلہ ہے پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کراوے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا اور
جو َّللا کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہيں1:11| ،

|

َو َق هفينا ع ٰ ٰ
ص ِّد ًقا لِما بَينَ َيدَي ِه مِنَ ال هت ٰ
ص ِّد ًقا لِما بَينَ َيدَي ِه مِنَ ال هت ٰ
ورى ِة
ورى ِة ۖ وَ ءا َت ٰين ُه اإلِنجي َل في ِه ُه ًدى َونو ٌر َو ُم َ
ابن مَر َي َم ُم َ
َلى ءاث ِرهِم ِبعيسَى ِ
َو ُه ًدى َومَو ِع َظ ًة لِل ُم هتقينَ |1:11

|

نشان قدم پر ع ٰ
يسی بن مريم کو الئے تصديق کرتا ہوا توريت کی جو اس سے پہلے تھی اور ہم
اور ہم ان نبيوں کے پيچھے ان کے
ِ
نے اسے انجيل عطا کی جس ميں ہدايت اور نور ہے اور تصديق فرماتی ہے توريت کی کہ اس سے پہلی تھی اور ہدايت اور
نصيحت پرہيزگاروں کو1:11| ،

|

َّللا ُ َفأ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ
نز َل ه
نز َل ه
َّللا ُ في ِه ۚ َومَن لَم يَح ُكم ِبما أَ َ
َوليَح ُكم أَه ُل اإلِنجي ِل ِبما أَ َ
الفسِ قونَ |1:11
ولئِ َ

|

اور چاہئے کہ انجيل والے حکم کريں اس پر جو َّللا نے اس ميں اتارا اور جو َّللا کے اتارے پر حکم نہ کريں تو وہی لوگ فاسق
ہيں1:11| ،

|

نز َل ه
ب َو ُمھَي ِم ًنا َعلَي ِه ۖ َفاح ُكم بَي َنھُم ِبما أَ َ
َوأَ َ
ك ِمنَ الحَ ِّق ۚ
ص ِّد ًقا لِما بَينَ َيدَي ِه مِنَ الك ِٰت ِ
َّللا ُ ۖ َوال َت هت ِبع أَهوا َءهُم َعمّا جا َء َ
ك الك ِٰتبَ ِبالحَ ِّق ُم َ
نزلنا إِ َلي َ
لِ ُك ٍّل جَ عَلنا مِن ُكم شِ رع ًَة َومِنھاجً ا ۚ َولَو شا َء ه
ءاتى ُكم ۖ َفاس َتبِقُوا َ
ح َد ًة َو ٰلكِن لِيَبل ُ َو ُكم فى ما ٰ
ج ُع ُكم جَ ميعًا
الخ ٰير ِ
َّللا ُ لَجَ َعلَ ُكم أُم ًهة ٰو ِ
ت ۚ إِلَى ه ِ
َّللا مَر ِ
َف ُي َن ِّب ُئ ُكم بِما ُكن ُتم في ِه َتخ َتلِفونَ |1:12

|

اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تصديق فرماتی اور ان پر محافظ و گواہ تو ان ميں فيصلہ
کرو َّللا کے اتارے سے اور اسے سننے والے ان کی خواہشوں کی پيروی نہ کرنا اپنے پاس آيا ہوا حق چھوڑ کر ،ہم نے تم سب
کے ليے ايک ايک شريعت اور راستہ رکھا اور َّللا چاہتا تو تم سب کو ايک ہی امت کرديتا مگر منظور يہ ہے کہ جو کچھ تمہيں
ديا اس ميں تمہيں آزمائے تو بھالئيوں کی طرف سبقت چاہو ،تم سب کا پھرنا َّللا ہی کی طرف ہے تو وہ تمہيں بتادے گا جس بات
ميں تم جھگڑتے تھے |1:12

|

ك ۖ َفإِن َت َولهوا َفاعلَم أَ هنما يُري ُد ه
نز َل ه
نز َل ه
َعض ما أَ َ
َوأَ ِن اح ُكم بَي َنھُم بِما أَ َ
َّللا ُ أَن يُصي َبھُم
َّللا ُ إِلَي َ
َّللا ُ َوال َت هتبِع أَهوا َءهُم َواح َذرهُم أَن يَفتِنو َ
ك عَن ب ِ
اس لَ ٰفسِ قونَ |1
بِب ِ
َعض ُذنوبِ ِھم ۗ َوإِنه َكثيرً ا مِنَ ال ّن ِ

|: 49

اور يہ کہ اے مسلمان! َّللا کے اتارے پر حکم کر اور ان کی خواہشوں پر نہ چل اور ان سے بچتا رہ کہ کہيں تجھے لغزش نہ دے
ديں کسی حکم ميں جو تيری طرف اترا پھر اگر وہ منہ پھيريں تو جان لو کہ َّللا ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنچايا چاہتا
ہے اور بيشک بہت آدمی بے حکم ہيں1:12| ،

|

أَ َفحُك َم ٰ
وم يوقِنونَ |1:12
الج ِھلِ هي ِة يَبغونَ ۚ َومَن أَح َسنُ مِنَ ه ِ
َّللا حُكمًا لِ َق ٍ

|

تو کيا جاہليت کا حکم چاہتے ہيں اور َّللا سے بہتر کس کا حکم يقين والوں کے ليے1:12| ،

|

َّللاَ ال يَھدِى ال َقو َم ٰ ّ
َعض ۚ َومَن َي َت َولهھُم مِن ُكم َفإِ هن ُه مِنھُم ۗ إِنه ه
ص ٰ
۞ ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َت هتخ ُِذوا اليَھو َد َوال هن ٰ
رى أَولِيا َء ۘ بَع ُ
الظلِمينَ
ضھُم أَولِيا ُء ب ٍ
|1:11

|

اے ايمان والو! يہود و نصار ٰی کو دوست نہ بناؤ وہ آپس ميں ايک دوسرے کے دوست ہيں اور تم ميں جو کوئی ان سے دوستی
رکھے گا تو وہ انہيں ميں سے ہے بيشک َّللا بے انصافوں کو راہ نہيں ديتا |1:11

|

ه َ
فيھم يَقولونَ َن ٰ َ
مر مِن عِن ِد ِہ َفيُصبِحوا ع ٰ
َلى ما
َف َترَ ى الهذينَ فى قُلوبِ ِھم مَرَ ضٌ ي ُٰس ِرعونَ ِ
تح أَو أَ ٍ
خشى أن ُتصيبَنا دائِرَ ةٌ ۚ َف َعسَى َّللا ُ أن يَأتِىَ بِال َف ِ
أَ َس ّروا فى أَنفُسِ ِھم ٰندِمينَ |1:11

|

اب تم انہيں ديکھو گے جن کے دلوں ميں آزار ہے کہ يہود و نصار ٰی کی طرف دوڑتے ہيں کہتے ہيں ہم ڈرتے ہيں کہ ہم پر کوئی
گردش آجائے تو نزديک ہے کہ َّللا فتح الئے يا اپنی طرف سے کوئی حکم پھر اس پر جو اپنے دلوں ميں چھپايا تھا پچھتائے رہ
جائيں |1:11

|

َويَقو ُل الهذينَ ءامَنوا أَ ٰهؤُ ال ِء الهذينَ أَقسَموا ِب ه
اّلِلِ جَ ھ َد أَ ٰيمن ِِھم ۙ إِ هنھُم لَ َم َع ُكم ۚ حَ ِب َطت أَ ٰ
عملُھُم َفأَصبَحوا ٰخسِ رينَ |1:11

|

اور ايمان والے کہتے ہيں کيا يہی ہيں جنہوں نے َّللا کی قسم کھائی تھی اپنے حلف ميں پوری کوشش سے کہ وہ تمہارے ساتھ ہيں
ان کا کيا دهرا سب اکارت گيا تو رہ گئے نقصان ميں |1:11

|

َ
حبّو َن ُه أَ ِذله ٍة َعلَى المُؤمِنينَ أَع هِز ٍة َعلَى ٰ
َبيل ه
ه
ح ُّبھُم َو ُي ِ
وم ُي ِ
َّللاِ
الكفِرينَ ي ُٰج ِھدونَ فى س ِ
ٰيأ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا مَن يَر َت هد مِن ُكم عَن دينِ ِه َفسَوفَ يَأتِى َّللا ُ بِ َق ٍ
َّللا يُؤتي ِه مَن يَشا ُء ۚ َو ه
َّللا ُ ٰوسِ ٌع عَلي ٌم |1:11
ك َفض ُل ه ِ
َوال يَخافونَ لَو َم َة الئ ٍِم ۚ ٰذلِ َ

|

اے ايمان والو! تم ميں جو کوئی اپنے دين سے پھرے گا تو عنقريب َّللا ايسے لوگ الئے گا کہ وہ َّللا کے پيارے اور َّللا ان کا پيارا
مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت َّللا کی راہ ميں لڑيں گے اور کسی مالمت کرنے والے کی مالمت کا انديشہ نہ کريں گے يہ

|

َّللا کا فضل ہے جسے چاہے دے ،اور َّللا وسعت واال علم واال ہے1:11| ،

إِ هنما َولِ ُّي ُك ُم ه
َّللا ُ َورَ سول ُ ُه َوالهذينَ ءا َم ُنوا الهذينَ ُيقيمونَ الص ٰهلو َة َو ُيؤتونَ ه
الز ٰ
كو َة َوهُم ٰركِعونَ |1:11

|

تمہارے دوست نہيں مگر َّللا اور اس کا رسول اور ايمان والے کہ نماز قائم کرتے ہيں اور ٰ
زکوة ديتے ہيں اور َّللا کے حضور
جھکے ہوئے ہيں |1:11

|

َّللا َورَ سولَ ُه َوالهذينَ ءامَنوا َفإِنه حِزبَ ه
َّللاِ ُه ُم ٰ
الغلِبونَ |1:11
َومَن َي َت َو هل ه َ

|

اور جو َّللا اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بيشک َّللا ہی کا گروہ غالب ہے1:11| ،

|

َّللا إِن ُكن ُتم مُؤمِنينَ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َت هتخ ُِذوا الهذينَ ا هت َخذوا دي َن ُكم ُه ُز ًوا َولَ ِعبًا مِنَ الهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ مِن َقبلِ ُكم َوال ُكفّارَ أَولِيا َء ۚ وَ ا هتقُوا ه َ
|1:11

|

اے ايمان والو! جنہوں نے تمہارے دين کو ہنسی کھيل بناليا ہے وہ جو تم سے پہلے کتاب ديے گئے اور کافر ان ميں کسی کو اپنا
دوست نہ بناؤ اور َّللا سے ڈرتے رہو اگر ايمان رکھتے ہو |1:11

|

ك ِبأ َ هنھُم َقو ٌم ال يَعقِلونَ |1:12
َوإِذا نادَي ُتم إِلَى الص ٰهلو ِة ا هت َخذوها ُه ُز ًوا َولَ ِعبًا ۚ ٰذلِ َ

|

اور جب تم نماز کے لئے اذان دو تو اسے ہنسی کھيل بناتے ہيں يہ اس لئے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہيں |1:12

|

ُ
ُ
نز َل مِن َقب ُل َوأَنه أَك َثرَ ُكم ٰفسِ قونَ |1:12
قُل ٰيأَه َل الك ِٰت ِ
ب هَل َتنقِمونَ ِم ّنا إِ ّال أَن ءا َم ّنا ِب ه ِ
نز َل إِلَينا َوما أ ِ
اّلِل َوما أ ِ

|

تم فرماؤ اے کتابيوں تمہيں ہمارا کيا برا لگا يہی نہ کہ ہم ايمان الئے َّللا پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور اس پر جو پہلے
اترا اور يہ کہ تم ميں اکثر بے حکم ہيں1:12| ،

|

لطغوتَ ۚ أ ُ ٰ
الخنازيرَ َو َع َب َد ا ٰ ّ
َّللا ۚ مَن لَ َع َن ُه ه
َّللا ُ َو َغضِ بَ َعلَي ِه وَ جَ َع َل مِن ُھ ُم القِرَ َد َة َو َ
ض ُّل
ك َشرٌّ مَكا ًنا َوأَ َ
ول ِئ َ
ك مَثوب ًَة عِن َد ه ِ
قُل هَل أ ُ َن ِّب ُئ ُكم ِب َشرٍّ مِن ٰذلِ َ
هبيل |1:12
عَن َسوا ِء الس ِ

|

تم فرماؤ کيا ميں بتادوں جو َّللا کے يہاں اس سے بدتر درجہ ميں ہيں وہ جن پر َّللا نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمايا اور ان
ميں سے کرديے بندر اور سور اور شيطان کے پجاری ان کا ٹھکانا زيادہ برا ہے اور يہ سيدهی راہ سے زيادہ بہکے1:12| ،

فر َوهُم َقد َخرَ جوا ِب ِه ۚ َو ه
َّللا ُ أَعلَ ُم ِبما كانوا يَك ُتمونَ |1:11
َوإِذا جاءو ُكم قالوا ءا َم ّنا وَ َقد َد َخلوا بِال ُك ِ

|

|

اور جب تمہارے پاس آئيں ہم مسلمان ہيں اور وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر ،اور َّللا خوب جانتا ہے جو
چھپا رہے ہيں |1:11

|

رى َكثيرً ا مِنھُم ي ُٰس ِرعونَ فِى اإلِ ِثم َوالع ٰ
َو َت ٰ
ُدو ِن َوأَكل ِِھ ُم السُّحتَ ۚ لَبِئسَ ما كانوا يَعمَلونَ |1:11

|

اور ان ميں تم بہتوں کو ديکھو گے کہ گناہ اور زيادتی اور حرام خوری پر دوڑتے ہيں بيشک بہت ہی برے کام کرتے ہيں،
|1:11

|

لَوال ي ٰ
َنھى ُھ ُم الره ٰ ّبنِيّونَ َواألَحبا ُر عَن َقول ِِھ ُم اإلِث َم َوأَكل ِِھ ُم السُّحتَ ۚ لَ ِبئسَ ما كانوا يَص َنعونَ |1:11

|

انہيں کيوں نہيں منع کرتے ان کے پادری اور درويش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے ،بيشک بہت ہی برے کام کررہے
ہيں |1:11

|

ُ
ت اليَھو ُد َي ُد ه
ك
َوقا َل ِ
ك مِن رَ ِّب َ
نز َل إِ َلي َ
َّللاِ مَغلو َل ٌة ۚ ُغلهت أَ ِ
يديھم َولُعِنوا ِبما قالوا ۘ بَل يَداہُ مَبسو َط ِ
تان يُنف ُِق َكيفَ يَشا ُء ۚ َو َليَزيدَنه َكثيرً ا مِنھُم ما أ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ه
ه
ط ٰغي ًنا َو ُكفرً ا ۚ َوأل َقينا بَي َن ُھ ُم الع َٰد َو َة َوالبَغضا َء إِ ٰ
رض َفسا ًدا ۚ َوَّللا ُ ال ُيحِبُّ
َوم الق ِٰي َم ِة ۚ ُكلهما أو َقدوا نارً ا لِلحَ ر ِ
ب أط َفأهَا َّللا ُ ۚ َويَس َعونَ فِى األ ِ
لى ي ِ
المُفسِ دينَ |1:11

|

اور يہودی بولے َّللا کا ہاتھ بندها ہوا ہے ان کے ہاتھ باندهے جائيں اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہيں
عطا فرماتا ہے جيسے چاہے اور اے محبوب! يہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اس سے ان ميں بہتوں کو

شرارت اور کفر ميں ترقی ہوگی اور ان ميں ہم نے قيامت تک آپس ميں دشمنی اور بير ڈال ديا جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے
ہيں َّللا اسے بجھا ديتا ہے اور زمين ميں فساد کے ليے دوڑتے پھرتے ہيں ،اور َّللا فساديوں کو نہيں چاہتا1:11| ،
ب ءامَنوا َوا هت َقوا لَ َكفهرنا عَنھُم َسيِّـٔات ِِھم َو َألَ َ
عيم |1:11
دخ ٰلنھُم جَ ٰ ّن ِ
َولَو أَنه أَه َل الك ِٰت ِ
ت ال هن ِ

|

|

اور اگر کتاب والے ايمان التے اور پرہيزگاری کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار ديتے اور ضرور انہيں چين کے باغوں ميں
لے جاتے |1:11

|

ُ
َولَو أَ هنھُم أَقامُوا ال هت ٰ
ت أَر ُجل ِِھم ۚ مِنھُم أُم ٌهة مُق َتصِ َدةٌ ۖ َو َكثي ٌر مِنھُم سا َء ما
يھم مِن رَ ب ِِّھم َألَ َكلوا مِن َفوق ِِھم َومِن َتح ِ
نز َل إِلَ ِ
ورى َة َواإلِنجي َل َوما أ ِ
يَعمَلونَ |1:11

|

اور اگر وہ قائم رکھتے توريت اور انجيل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا تو انہيں رزق ملتا اوپر سے
اور ان کے پاؤں کے نيچے سے ان ميں کوئی گروہ اگر اعتدال پر ہے اور ان ميں اکثر بہت ہی برے کام کررہے ہيں |1:11

|

ُ
َ
َّللاَ ال يَھدِى ال َقو َم ٰ
اس ۗ إِنه ه
ك ۖ َوإِن لَم َتفعَل َفما َبلهغتَ ِرسالَ َت ُه ۚ َو ه
الكفِرينَ
َّللا ُ يَعصِ ُم َ
ك مِن رَ ِّب َ
نز َل إِلَي َ
ك مِنَ ال ّن ِ
۞ ٰيأ ُّيھَا الرهسو ُل َبلِّغ ما أ ِ
|1:11

|

اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہيں تمہارے رب کی طرف سے اور ايسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پيام نہ پہنچايا اور َّللا
تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے بيشک َّللا کافروں کو راہ نہيں ديتا1:11| ،

|

ُ
ُ
ك ُ
َلى َشء ٍء حَ ّت ٰى ُتقيمُوا ال هت ٰ
ب لَس ُتم ع ٰ
ط ٰغي ًنا
قُل ٰيأَه َل الك ِٰت ِ
ك مِن رَ ِّب َ
نز َل إِلَي َ
نز َل إِلَي ُكم مِن رَ ِّب ُكم ۗ َولَيَزيدَنه َكثيرً ا مِنھُم ما أ ِ
ورى َة َواإلِنجي َل َوما أ ِ
َو ُكفرً ا ۖ َفال َتأسَ َعلَى ال َقوم ٰ
الكفِرينَ |1:12
ِ

|

تم فرمادو ،اے کتابيو! تم کچھ بھی نہيں ہو جب تک نہ قائم کرو توريت اور انجيل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس
سے اترا اور بيشک اے محبوب! وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اس ميں بہتوں کو شرارت اور کفر کی اور
ترقی ہوگی تو تم کافروں کا کچھ غم نہ کھاؤ1:12| ،

|

ه
يھم َوال ُهم ي َ
َوم الءاخ ِِر َو َع ِم َل ٰ
ص ٰ
صبِـٔونَ َوال هن ٰ
َحزنونَ |1:12
إِنه الهذينَ ءامَنوا َوالهذينَ هادوا َوال ٰ ّ
صلِحً ا َفال َخوفٌ َعلَ ِ
رى مَن ءامَنَ بِاّلِلِ َوالي ِ

|

بيشک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہيں اور اسی طرح يہودی اور ستارہ پرت اور نصرانی ان ميں جو کوئی سچے دل سے َّللا
اور قيامت پر ايمان الئے اور اچھے کام کرے توان پر نہ کچھ انديشہ ہے اور نہ کچھ غم1:12| ،

|

لَ َقد أَ َخذنا ٰ
يھم ُرس ًُال ۖ ُكلهما جا َءهُم رَ سو ٌل ِبما ال َت ٰ
ميثقَ بَنى إِ ٰ
ھوى أَنفُ ُسھُم َفري ًقا َك هذبوا َو َفري ًقا يَق ُتلونَ |1:12
سرءي َل َوأَرسَلنا إِلَ ِ

|

بيشک ہم نے بنی اسرائيل سے عہد ليا اور ان کی طرف رسول بھيجے ،جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آيا جو
ان کے نفس کی خواہش نہ تھی ايک گروہ کو جھٹاليا اور ايک گروہ کو شہيد کرتے ہيں |1:12

|

صمّوا َكثي ٌر مِنھُم ۚ َو ه
صمّوا ُث هم تابَ ه
َّللا ُ بَصي ٌر ِبما يَعمَلونَ |1:11
يھم ُث هم عَموا وَ َ
َوحَ سِ بوا أَ ّال َتكونَ فِت َن ٌة َفعَموا َو َ
َّللا ُ َعلَ ِ

|

اور اس گمان ميں ہيں کہ کوئی سزا نہ ہوگی تو اندهے اور بہرے ہوگئے پھر َّللا نے ان کی توبہ قبول کی پھر ان ميں بہتيرے
اندهے اور بہرے ہوگئے اور َّللا ان کے کام ديکھ رہا ہے1:11| ،

|

اّلِل َف َقد حَ ره َم ه
لَ َقد َك َفرَ الهذينَ قالوا إِنه ه
َّللاَ ه َُو المَسي ُح ابنُ مَر َي َم ۖ وَ قا َل المَسي ُح ٰيبَنى إِ ٰ
َّللا ُ َعلَي ِه
ُشرك ِب ه ِ
سرءي َل اع ُب ُدوا ه َ
َّللا رَ ّبى َورَ هب ُكم ۖ إِ هن ُه مَن ي ِ
ِلظلِمينَ مِن أَ
َأوى ُه ال ّنا ُر ۖ َوما ل ٰ ّ
الجَ هن َة َوم ٰ
نصار || 1:11
ٍ
بيشک کافر ہيں وہ جو کہتے ہيں کہ َّللا وہی مسيح مريم کا بيٹا ہے اور مسيح نے تو يہ کہا تھا ،اے بنی اسرائيل َّللا کی بندگی کرو
جو ميرا رب اور تمہارا رب ،بيشک جو َّللا کا شريک ٹھہرائے تو َّللا نے اس پر جنت حرام کردی اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور
ظالموں کا کوئی مددگار نہيں1:11| ،

|

لَ َقد َك َفرَ الهذينَ قالوا إِنه ه
َّللاَ ثال ُ
ح ٌد ۚ َوإِن لَم يَن َتھوا َعمّا َيقولونَ لَ َي َمسهنه الهذينَ َك َفروا مِنھُم َعذابٌ أَلي ٌم |1:11
ِث َث ٰل َث ٍة ۘ َوما مِن إِ ٰل ٍه إِ ّال إِ ٰل ٌه ٰو ِ

|

بيشک کافر ہيں وہ جو کہتے ہيں َّللا تين خداؤں ميں کا تيسرا ہے اور خدا تو نہيں مگر ايک خدا اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے
تو جو ان ميں کافر مريں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا1:11| ،

َّللا َويَس َتغفِرو َن ُه ۚ وَ ه
َّللا ُ غَفو ٌر رَ حي ٌم |1:11
أَ َفال يَتوبونَ إِلَى ه ِ

|

|

تو کيوں نہيں رجوع کرتے َّللا کی طرف اور اس سے بخشش مانگتے ،اور َّللا بخشنے واال مہربان1:11| ،

|

ُ
ت ُث هم ُ
الطعا َم ۗ ُ
الن ه
ٰ
انظر َكيفَ ُن َبيِّنُ لَ ُھ ُم
الءاي ِ
انظر أَ ّن ٰى يُؤ َفكونَ
مَا المَسي ُح ابنُ مَر َي َم إِ ّال رَ سو ٌل َقد َخلَت مِن َقبلِ ِه الرُّ ُس ُل َوأ ُّم ُه صِ دّي َق ٌة ۖ كانا يَأ ُك ِ
|1:11

|

مسيح بن مريم نہيں مگر ايک رسول اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے اور اس کی ماں صديقہ ہے دونوں کھانا کھاتے تھے
ديکھو تو ہم کيسی صاف نشانياں ان کے لئے بيان کرتے ہيں پھر ديکھو وہ کيسے اوندهے جاتے ہيں1:11| ،

|

ض ًّرا َوال َنفعًا ۚ وَ ه
َّللا ما ال يَملِ ُ
َّللا ُ ُهوَ السهمي ُع العَلي ُم |1:11
قُل أَ َتع ُبدونَ مِن
ك لَ ُكم َ
دون ه ِ
ِ

|

تم فرماؤ کيا َّللا کے سوا ايسے کو پوجتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک نہ نفع کا اور َّللا ہی سنتا جانتا ہے1:11| ،

|

َ
ضلّوا عَن َسوا ِء السهبي ِل |1:11
قُل ٰيأَه َل الك ِٰت ِ
ضلّوا َكثيرً ا وَ َ
ضلّوا مِن َقب ُل َوأَ َ
وم َقد َ
ب ال َتغلوا فى دينِ ُكم َغيرَ الحَ ِّق َوال َت هت ِبعوا أهوا َء َق ٍ

|

تم فرماؤ اے کتاب والو! اپنے دين ميں ناحق زيادتی نہ کرو اور ايسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہوچکے اور
بہتوں کو گمراہ کيا اور سيدهی راہ سے بہک گئے |1:11

|

سرءي َل ع ٰ
لُعِنَ الهذينَ َك َفروا مِن بَنى إ ِ ٰ
صوا َوكانوا يَع َتدونَ |1:12
ك ِبما َع َ
ابن مَر َي َم ۚ ٰذلِ َ
ِسان داوۥ َد َوعيسَى ِ
َلى ل ِ

|

لعنت کيے گئے وہ جنہوں نے کفر کيا بنی اسرائيل ميں داؤد اور ع ٰ
يسی بن مريم کی زبان پر يہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی
کا1:12| ،

|

كانوا ال َي َتناهَونَ عَن مُن َك ٍر َفعَلوہُ ۚ لَبِئسَ ما كانوا يَفعَلونَ |1:12

|

جو بری بات کرتے آپس ميں ايک دوسرے کو نہ روکتے ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے |1:12

|

خ َط ه
َت ٰ
ب هُم ٰخلِدونَ |1:22
يھم وَ فِى العَذا ِ
رى َكثيرً ا مِنھُم َي َت َولهونَ الهذينَ َك َفروا ۚ لَ ِبئسَ ما َق هد َمت لَھُم أَنفُ ُسھُم أَن َس ِ
َّللا ُ َعلَ ِ

|

ان ميں تم بہت کو ديکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہيں ،کيا ہی بری چيز اپنے ليے خود آگے بھيجی يہ کہ َّللا کا ان پر
غضب ہوا اور وہ عذاب ميں ہميشہ رہيں گے |1:22

|

ُ
َولَو كانوا يُؤمِنونَ ِب ه
نز َل إِلَي ِه مَا ا هت َخذوهُم أَولِيا َء َو ٰلكِنه َكثيرً ا مِنھُم ٰفسِ قونَ |1:21
اّلِلِ َوال هن ِبىِّ َوما أ ِ

|

اور اگر وہ ايمان التے َّللا اور ان نبی پر اور اس پر جو ان کی طرف اترا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے مگر ان ميں تو بہتيرے
فاسق ہيں1:21| ،

|

ص ٰ
جدَنه أَقرَ َبھُم م ََو هد ًة لِلهذينَ ءا َم ُنوا الهذينَ قالوا إِ ّنا َن ٰ
ك ِبأَنه مِنھُم
رى ۚ ٰذلِ َ
اس ع َٰد َو ًة لِلهذينَ ءا َم ُنوا اليَھو َد َوالهذينَ أَشرَ كوا ۖ َولَ َت ِ
۞ لَ َت ِ
جدَنه أَ َش هد ال ّن ِ
كبرونَ |1:21
قِسّيسينَ َورُهبا ًنا َوأَ هنھُم ال يَس َت ِ

|

ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑه کر دشمن يہوديوں اور مشرکوں کو پاؤ گے اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی ميں سب سے
زيادہ قريب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصار ٰی ہيں يہ اس لئے کہ ان ميں عالم اور درويش ہيں اور يہ غرور نہيں کرتے -
|1:21

|

ُ
سول َت ٰ َ
همع ِممّا عَرَ فوا مِنَ الحَ ِّق ۖ يَقولونَ رَ بهنا ءا َم ّنا َفاك ُتبنا مَعَ ال ٰ ّش ِھدينَ |1:21
نز َل إِلَى ال هر ِ
َوإِذا َسمِعوا ما أ ِ
رى أع ُي َنھُم َتفيضُ مِنَ الد ِ

|

اور جب سنتے ہيں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھيں ديکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہيں اس ليے کہ وہ حق کو پہچان
گئے ،کہتے ہيں اے رب ہمارے! ہم ايمان الئے تو ہميں حق کے گواہوں ميں لکھ لے |1:21

صلِحينَ |1:21
وم ال ٰ ّ
اّلِل َوما جاءَنا مِنَ الحَ ِّق َو َنط َم ُع أَن يُد ِ
َوما لَنا ال ُنؤمِنُ ِب ه ِ
خلَنا رَ بُّنا مَعَ ال َق ِ

|

|

اور ہميں کيا ہوا کہ ہم ايمان نہ الئيں َّللا پر اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آيا اور ہم طمع کرتے ہيں کہ ہميں ہمارا رب نيک لوگوں
کے ساتھ داخل کرے |1:21

|

َفأ َٰث َب ُھ ُم ه
ك جَ زا ُء المُحسِ نينَ |1:21
َّللا ُ بِما قالوا جَ ٰ ّن ٍ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا ۚ َو ٰذلِ َ

|

تو َّللا نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہيں باغ ديے جن کے نيچے نہريں رواں ہميشہ ان ميں رہيں گے ،يہ بدلہ ہے نيکوں کا
|1:21

|

َوالهذينَ َك َفروا َو َك هذبوا بـ ٰايتِنا أ ُ ٰ
ك أَ ٰ
حيم |1:21
ولئِ َ
صحبُ الجَ ِ
ِٔ

|

اور وہ جنہوں کفر کيا اور ہماری آيتيں جھٹالئيں وہ ہيں دوزخ والے1:21| ،

|

ت ما أَحَ هل ه
َّللا ال ُيحِبُّ المُع َتدينَ |1:21
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال ُتحَ رِّ موا َط ِّي ٰب ِ
َّللا ُ لَ ُكم َوال َتع َتدوا ۚ إِنه ه َ

|

اے ايمان والو! حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چيزيں کہ َّللا نے تمہارے ليے حالل کيں اور حد سے نہ بڑهو ،بيشک حد سے بڑهنے
والے َّللا کو ناپسند ہيں1:21| ،

|

َّللا ُ حَ ٰل ًال َط ِّيبًا ۚ َوا هتقُوا ه
َو ُكلوا ِممّا رَ َز َق ُك ُم ه
َّللاَ الهذى أَن ُتم بِ ِه مُؤمِنونَ |1:22

|

اور کھاؤ جو کچھ تمہيں َّللا نے روزی دی حالل پاکيزہ او ر ڈرو َّللا سے جس پر تمہيں ايمان ہے1:22| ،

|

ال يُؤاخ ُِذ ُك ُم ه
ِسو ُتھُم أَو
غو فى أَ ٰيمنِ ُكم َو ٰلكِن يُؤاخ ُِذ ُكم ِبما َع هقد ُت ُم األَ ٰيمنَ ۖ َف َك ٰفّرَ ُت ُه إِطعا ُم َع َشرَ ِة م َٰسكينَ مِن أَوسَطِ ما ُتطعِمونَ أَهلي ُكم أَو ك َ
َّللا ُ ِبالله ِ
ك ُي َبيِّنُ ه
َّللا ُ لَ ُكم ٰ
ءايتِ ِه لَ َعله ُكم َتش ُكرونَ |1:22
ك َك ٰفّرَ ةُ أَ ٰيمنِ ُكم إِذا حَ لَف ُتم ۚ َواح َفظوا أَ ٰيم َن ُكم ۚ َك ٰذلِ َ
جد َفصِ يا ُم َث ٰل َث ِة أَي ٍّام ۚ ٰذلِ َ
َتحري ُر رَ َق َب ٍة ۖ َفمَن لَم َي ِ

|

َّللا تمہيں نہيں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتے ہے جنہيں تم نے مضبوط کيا تو ايسی قسم کا
بدلہ دس مسکينوں کو کھانا دينا اپنے گھر والوں کو جو کھالتے ہو اس کے اوسط ميں سے يا انہيں کپڑے دينا يا ايک بردہ آزاد
کرنا تو جو ان ميں سے کچھ نہ پائے تو تين دن کے روزے يہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا ،جب قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی
حفاظت کرو اسی طرح َّللا تم سے اپنی آيتيں بيان فرماتا ہے کہ کہيں تم احسان مانو1:22| ،

|

زل ُم رجسٌ مِن َعم َِل ال هش ٰ
الخم ُر َوالمَيسِ ُر َواألَنصابُ َواألَ ٰ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِ هنمَا َ
يط ِن َفاج َتنِبوہُ لَ َعله ُكم ُتفلِحونَ |1:22
ِ

|

اے ايمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہيں شيطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فالح پاؤ1:22| ،

|

إ هنما يُري ُد ال هش ٰ
ِكر ه
يطنُ أَن يوقِعَ بَي َن ُك ُم الع َٰد َو َة َوالبَغضا َء فِى َ
مر َوالمَيسِ ِر َو َي ُ
َن الص ٰهلو ِة ۖ َفھَل أَن ُتم مُن َتھونَ |1:21
َّللاِ َوع ِ
ِ
ص هد ُكم عَن ذ ِ
الخ ِ

|

شيطان يہی چاہتا ہے کہ تم ميں َبير اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے ميں اور تمہيں َّللا کی ياد اور نماز سے روکے تو کيا تم
باز آئے1:21| ،

|

َّللا َوأَطيعُوا الرهسو َل َواح َذروا ۚ َفإِن َت َولهي ُتم َفاعلَموا أَ هنما ع ٰ
َلى رَ سولِ َنا الب َٰل ُغ المُبينُ |1:21
َوأَطيعُوا ه َ

|

اور حکم مانو َّللا کا اور حکم مانو رسول کا اور ہوشيار رہو ،پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح
طور پر حکم پہنچادينا ہے |1:21

|

ت ُث هم ا هت َقوا َوءامَنوا ُث هم ا هت َقوا َوأَحسَنوا ۗ َو ه
ت جُنا ٌح فيما َطعِموا إِذا مَا ا هت َقوا وَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
لَيسَ َعلَى الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
صل ِٰح ِ
َّللا ُ
حبُّ المُحسِ نينَ |1:21
ُي ِ

|

جو ايمان الئے اور نيک کام کيے ان پر کچھ گناہ نہيں جو کچھ انہوں نے چکھا جب کہ ڈريں اور ايمان رکھيں اور نيکياں کريں
پھر ڈريں اور ايمان رکھيں پھر ڈريں اور نيک رہيں ،اور َّللا نيکوں کو دوست رکھتا ہے |1:21

|

َّللا ُ بِ َشء ٍء مِنَ الصهي ِد َتنال ُ ُه أَيدي ُكم َو ِرما ُح ُكم لِيَعلَ َم ه
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا لَ َيبل ُ َو هن ُك ُم ه
َن اع َت ٰ
ك َفلَ ُه َعذابٌ أَلي ٌم
َّللا ُ مَن يَخافُ ُه بِالغَي ِ
دى بَع َد ٰذلِ َ
ب ۚ َفم ِ
|1:21

|

اے ايمان والوں ضرور َّللا تمہيں آزمائے گا ايسے بعض شکار سے جس تک تمہارا ہاتھ اور نيزے پہنچيں کہ َّللا پہچان کرادے ان
کی جو اس سے بن ديکھے ڈرتے ہيں ،پھر اس کے بعد جو حد سے بڑهے اس کے لئے دردناک عذاب ہے1:21| ،

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َتق ُتلُوا الصهي َد َوأَن ُتم ُح ُر ٌم ۚ َومَن َق َتلَ ُه مِن ُكم ُم َت َع ِّم ًدا َفجَ زا ٌء مِث ُل ما َق َت َل مِنَ ال هنع َِم يَح ُك ُم بِ ِه َذوا عَد ٍل مِن ُكم هَديًا ٰبلِغَ ال َكع َب ِة أَو
ُ
َ
ه
ه
ه
ِقام |1:21
َك ٰفّرَ ةٌ َطعا ُم م َٰسكينَ أَو عَد ُل ٰذلِ َ
ك صِ يامًا لِ َيذوقَ َوبا َل أ ِ
مر ِہ ۗ َع َفا َّللا ُ َعمّا َسلَفَ ۚ َومَن عا َد َفيَن َتقِ ُم َّللا ُ مِن ُه ۗ َوَّللا ُ عَزي ٌز ذو انت ٍ

|

اے ايمان والو! شکار نہ مارو جب تم احرام ميں ہو اور تم ميں جو اسے قصداً قتل کرے تو اس کا بدلہ يہ ہے کہ ويسا ہی جانور
مويشی سے دے تم ميں کہ دو ثقہ آدمی اس کا حکم کريں يہ قربانی ہو کہ کعبہ کو پہنچتی يا کفار ہ دے چند مسکينوں کا کھانا يا
اس کے برابر روزے کہ اپنے کام کا وبال چکھے َّللا نے معاف کيا جو ہو گزرا اور جو اب کرے گا اس سے بدلہ لے گا ،اور َّللا
غالب ہے بدلہ لينے واال1:21| ،

|

َّللا الهذى إِلَي ِه ُتح َشرونَ |1:21
أُ ِ
َحر وَ َطعا ُم ُه م َٰتعًا لَ ُكم َولِل هسيّارَ ِة ۖ َوحُرِّ َم َعلَي ُكم صَي ُد ال َب ِّر ما ُدم ُتم ُح ُرمًا ۗ َوا هتقُوا ه َ
ح هل لَ ُكم صَي ُد الب ِ

|

حالل ہے تمہارے ليے دريا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو اور تم پرحرام ہے خشکی کا شکار جب
تک تم احرام ميں ہو اور َّللا سے ڈرو جس کی طرف تمہيں اٹھنا ہے1:21| ،

|

ك لِ َتعلَموا أَنه ه
۞ جَ َع َل ه
رض َوأَنه
َّللاَ يَعلَ ُم ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
اس َوال هشھرَ الحَ را َم َوالھَدىَ َوال َق ٰلئِ َد ۚ ٰذلِ َ
ت َوما فِى األَ ِ
َّللا ُ ال َكع َب َة ال َبيتَ الحَ را َم ق ِٰيمًا لِل ّن ِ
َّللا بِ ُك ِّل َشء ٍء عَلي ٌم |1:21
هَ

|

َّللا نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قيام کا باعث کيا اور حرمت والے مہينہ اور حرم کی قربانی اور گلے ميں عالمت
آويزاں جانوروں کو يہ اس ليے کہ تم يقين کرو کہ َّللا جانتا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں اور يہ کہ َّللا سب
کچھ جانتا ہے1:21| ،

|

ب َوأَنه ه
اعلَموا أَنه ه
َّللاَ غَفو ٌر رَ حي ٌم |1:22
َّللاَ َشدي ُد العِقا ِ

|

جان رکھو کہ َّللا کا عذاب سخت ہے اور َّللا بخشنے واال مہربان1:22| ،

ما َعلَى الرهسو ِل إِ هال الب َٰل ُغ ۗ وَ ه
َّللا ُ يَعلَ ُم ما ُتبدونَ َوما َتك ُتمونَ |1:22

|

|

رسول پر نہيں مگر حکم پہنچانا اور َّللا جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو |1:22

|

بيث َو ه
ث ۚ َفا هتقُوا ه
الخ ُ
ك َكثرَ ةُ َ
قُل ال َيس َت ِوى َ
ب لَ َعله ُكم ُتفلِحونَ |1:122
َّللاَ ٰيأُولِى األَ ٰلب ِ
الخبي ِ
الطيِّبُ َولَو أَعجَ َب َ

|

تم فرمادو کہ گندہ اور ستھرا برابر نہيں اگرچہ تجھے گندے کی کثرت بھائے ،تو َّللا سے ڈرتے رہو اے عقل والو! کہ تم فالح پاؤ،
|1:122

|

َّللا ُ عَنھا ۗ َو ه
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َتسـَلوا عَن أَشيا َء إِن ُتب َد لَ ُكم َتسُؤ ُكم وَ إِن َتسـَلوا عَنھا حينَ ُي َن هز ُل القُرءانُ ُتب َد لَ ُكم َع َفا ه
َّللا ُ غَفو ٌر حَ لي ٌم
ٔ
ٔ
|1:121

|

اے ايمان والو! ايسی باتيں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائيں تو تمہيں بری لگيں اور اگر انہيں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر
رہا ہے تو تم پر ظاہر کردی جائيں گیَّ ،للا انہيں معاف کرچکا ہے اور َّللا بخشنے واال حلم واال ہے1:121| ،

َقد سَأَلَھا َقو ٌم مِن َقبلِ ُكم ُث هم أَصبَحوا ِبھا ٰكفِرينَ |1:121

|

|

تم سے اگلی ايک قوم نے انہيں پوچھا پھر ان سے منکر ہو بيٹھے1:121| ،

|

َّللا ُ مِن بَحيرَ ٍة َوال سائِ َب ٍة وَ ال َوصيلَ ٍة َوال حام ۙ َو ٰلكِنه الهذينَ َك َفروا يَف َترونَ َعلَى ه
ما جَ َع َل ه
َّللاِ ال َكذِبَ ۖ َوأَك َث ُرهُم ال يَعقِلونَ |1:121
ٍ

|

چرا ہوا اور نہ بجار اور نہ وصيلہ اور نہ حامی ہاں کافر لوگ َّللا پر جھوٹا افترا باندهتے ہيں اور ان
َّللا نے مقرر نہيں کيا ہے کان ِ
ميں اکثر نرے بے عقل ہيں |1:121

|

نز َل ه
لى ما أَ َ
َوإِذا قي َل لَھُم َتعالَوا إِ ٰ
هسول قالوا حَ سبُنا ما َوجَ دنا َعلَي ِه ءاباءَنا ۚ أَ َولَو كانَ ءاباؤُ هُم ال يَعلَمونَ َشيـًٔا َوال يَھ َتدونَ
َّللا ُ َوإِلَى الر ِ
|1:121

|

اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو َّللا نے اُتارا اور رسول کی طرف کہيں ہميں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا
کو پايا ،کيا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانيں نہ راہ پر ہوں |1:121

|

ض هل إِ َذا اه َتدَي ُتم ۚ إِلَى ه
ج ُع ُكم جَ ميعًا َف ُي َن ِّب ُئ ُكم ِبما ُكن ُتم َتعمَلونَ |1:121
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا َعلَي ُكم أَنفُ َس ُكم ۖ ال َيضُرُّ ُكم مَن َ
َّللاِ مَر ِ

|

اے ايمان والو! تم اپنی فکر رکھو تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو تم سب کی رجوع َّللا ہی کی طرف
ہے پھر وہ تمہيں بتا دے گا جو تم کرتے تھے1:121| ،

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا َش ٰھ َدةُ بَينِ ُكم إِذا حَ ضَرَ أَحَ َد ُك ُم الم ُ
رض
َوت حينَ الوَ صِ هي ِة
َير ُكم إِن أَن ُتم ضَرَ ب ُتم فِى األَ ِ
اثنان َذوا ع ٍ
َدل مِن ُكم أَو ءا َخ ِ
ِ
ران مِن غ ِ
اّلِل إِ ِن ار َتب ُتم ال َنش َترى بِ ِه َث َم ًنا َولَو كانَ ذا قُ ٰ
َفأ َ ٰ
َّللا إِ ّنا إِ ًذا
صبَت ُكم مُصي َب ُة المَو ِ
ربى ۙ َوال َنك ُت ُم َش ٰھ َد َة ه ِ
مان بِ ه ِ
ت ۚ َتحبِسو َنھُما مِن بَع ِد الص ٰهلو ِة َفيُقسِ ِ
لَمِنَ الءاثِمينَ |1:121

|

اے ايمان والوں تمہاری آپس کی گواہی جب تم ميں کسی کو موت آئے وصيت کرتے وقت تم ميں کے دو معتبر شخص ہيں يا
غيروں ميں کے دو جب تم ملک ميں سفر کو جاؤ پھر تمہيں موت کا حادثہ پہنچے ،ان دونوں کو نماز کے بعد روکو وہ َّللا کی قسم
کھائيں اگر تمہيں کچھ شک پڑے ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خريديں گے اگرچہ قريب کا رشتہ دار ہو اور َّللا کی گواہی نہ
چھپائيں گے ايسا کريں تو ہم ضرور گنہگاروں ميں ہيں1:121| ،

|

اخران يَقومان مَقا َمھُما مِنَ الهذينَ اس َتحَ هق َعلَ ِ َ
مان ِب ه
َفإِن ُعثِرَ ع ٰ
اّلِلِ لَ َش ٰھ َد ُتنا أَحَ ُّق مِن َش ٰھ َدت ِِھما َومَا
يھ ُم األولَ ٰي ِن َفيُقسِ ِ
ِ
َلى أَ هن ُھمَا اس َتحَ قّا إِثمًا َفـٔ َ ِ
اع َت َدينا إِ ّنا إِ ًذا لَمِنَ ٰ ّ
الظلِمينَ |1:121

|

پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے تو ان کی جگہ دو اور کھڑے ہوں ان ميں سے کہ اس گناہ يعنی جھوٹی گواہی
نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچايا جو ميت سے زيادہ قريب ہوں تو َّللا کی قسم کھائيں کہ ہماری گواہی زيادہ ٹھيک ہے ان
دو کی گواہی سے اور ہم حد سے نہ بڑهے ايسا ہو تو ہم ظالموں ميں ہوں1:121| ،

|

َّللاَ َواسمَعوا ۗ َو ه
جھھا أَو يَخافوا أَن ُترَ هد أَ ٰيمنٌ بَع َد أَ ٰيمن ِِھم ۗ َوا هتقُوا ه
دنى أَن يَأتوا ِبال هش ٰھ َد ِة ع ٰ
ك أَ ٰ
َّللا ُ ال يَھدِى ال َقو َم ا ٰلفسِ قينَ |1:122
ٰذلِ َ
َلى َو ِ

|

يہ قريب تر ہے اس سے کہ گواہی جيسی چاہيے ادا کريں يا ڈريں کہ کچھ قسميں رد کردی جائيں ان کی قسموں کے بعد اور َّللا
سے ڈرو اور حکم سنو ،اور َّللا بے حکموں کو راہ نہيں ديتا1:122| ،

|

۞ يَو َم يَج َم ُع ه
ب |1:122
ك أَنتَ َع ٰل ّ ُم ال ُغيو ِ
جب ُتم ۖ قالوا ال عِل َم لَنا ۖ إِ هن َ
َّللا ُ الرُّ ُس َل َفيَقو ُل ماذا أ ُ ِ

|

جس دن َّللا جمع فرمائے گا رسولوں کو پھر فرمائے گا تمہيں کيا جواب مال عرض کريں گے ہميں کچھ علم نہيں ،بيشک تو ہی ہے
سب غيبوں کا جاننے واال |1:122

|

إِذ قا َل ه
س ُت َكلِّ ُم ال ّناسَ فِى المَھ ِد َو َك ً
ك َوع ٰ
ك الك ِٰتبَ َوالحِك َم َة
ھال ۖ َوإِذ َعلهم ُت َ
ك إِذ أَيهد ُت َ
َلى ٰولِ َدتِ َ
َّللا ُ ٰيعيسَى ابنَ مَر َي َم اذ ُكر نِعمَتى َعلَي َ
روح القُ ُد ِ
ك بِ ِ
َ
الطير بإذنى َف َتنفُ ُخ فيھا َف َتكونُ َطيرً ا بإذنى ۖ َو ُتبر ُ َ
ورى َة َواإلِنجي َل ۖ َوإِذ َتخل ُ ُق مِنَ ّ
َوال هت ٰ
خر ُج
ِِ
ين َكھَيـَٔ ِة ه ِ ِ ِ
الط ِ
ئ األك َم َه َواألبرَ صَ ِبإِذنى ۖ َوإِذ ُت ِ
ِ
فت بَنى إِ ٰ
َوتى ِبإِذنى ۖ َوإِذ َك َف ُ
الم ٰ
ت َفقا َل الهذينَ َك َفروا مِنھُم إِن ٰهذا إِ ّال سِ ح ٌر مُبينٌ
جئ َتھُم ِبال َبي ِّٰن ِ
سرءي َل عَن َ
ك إِذ ِ

|| 5: 110

جب َّللا فرمائے گا اے مريم کے بيٹے ع ٰ
يسی! ياد کر ميرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر جب ميں نے پاک روح سے تيری مدد
کی تو لوگوں سے باتيں کرتا پالنے ميں اور پکی عمر ہوکر اور جب ميں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توريت اور
انجيل اور جب تو مٹی سے پرند کی سی مورت ميرے حکم سے بناتا پھر اس ميں پھونک مارتا تو وہ ميرے حکم سے اڑنے لگتی
اور تو مادر زاد اندهے اور سفيد داغ والے کو ميرے حکم سے شفا ديتا اور جب تو مُردوں کو ميرے حکم سے زندہ نکالتا اور جب
ميں نے بنی اسرائيل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس روشن نشانياں لے کر آيا تو ان ميں کے کافر بولے کہ يہ تو نہيں مگر
کھال جادو1:112| ،

|

َوإِذ أَوحَ ُ
واريّ ۦنَ أَن ءامِنوا بى َوبِرَ سولى قالوا ءا َم ّنا َواشھَد بِأ َ هننا مُسلِمونَ |1:111
يت إِلَى الحَ ِ

|

اور جب ميں نے حواريوں کے دل ميں ڈاال کہ مجھ پر اور ميرے رسول پر ايمان الؤ بولے ہم ايمان الئے اور گواہ رہ کہ ہم
مسلمان ہيں |1:111

|

َّللا إِن ُكن ُتم مُؤمِنينَ |1:111
واريّونَ ٰيعيسَى ابنَ مَر َي َم هَل يَس َتطي ُع رَ ُّب َ
ك أَن ُي َن ِّز َل َعلَينا مائِ َد ًة مِنَ السهما ِء ۖ قا َل ا هتقُوا ه َ
إِذ قا َل الحَ ِ

|

جب حواريوں نے کہا اے ع ٰ
يسی بن مريم! کيا آپ کا رب ايسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ايک خوان اُتارے کہا َّللا سے ڈرو! اگر
ايمان رکھتے ہو |1:111

|

صدَق َتنا َو َنكونَ َعلَيھا مِنَ ال ٰ ّش ِھدينَ |1:111
قالوا ُنري ُد أَن َنأ ُك َل مِنھا َو َتط َمئِنه قُلوبُنا َو َنعلَ َم أَن َقد َ

|

بولے ہم چاہتے ہيں کہ اس ميں سے کھائيں اور ہمارے دل ٹھہريں اور ہم آنکھوں ديکھ ليں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمايا اور ہم اس
پر گواہ ہوجائيں |1:111

|

َ
ك ۖ َوار ُزقنا َوأَنتَ َخي ُر ال ٰ ّر ِزقينَ
نزل َعلَينا مائِ َد ًة مِنَ السهما ِء َتكونُ لَنا عي ًدا ِألَوه لِنا َوءاخ ِِرنا َوءاي ًَة مِن َ
قا َل عيسَى ابنُ مَر َي َم الله ُھ هم رَ بهنا أ ِ
|1:111

|

ع ٰ
يسی بن مريم نے عرض کی ،اے َّللا! اے رب ہمارے! ہم پر آسمان سے ايک خوان اُتار کہ وہ ہمارے ليے عيد ہو ہمارے اگلے
پچھلوں کی اور تيری طرف سے نشانی اور ہميں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دينے واال ہے1:111| ،

قا َل ه
َّللا ُ إِ ّنى ُم َن ِّزلُھا َعلَي ُكم ۖ َفمَن يَكفُر بَع ُد مِن ُكم َفإِ ّنى أُع َِّذ ُب ُه عَذابًا ال أُع َِّذ ُب ُه أَحَ ًدا مِنَ ٰ
العلَمينَ |1:111

|

|

َّللا نے فرمايا کہ ميں اسے تم پر اُتارتا ہوں ،پھر اب جو تم ميں کفر کرے گا تو بيشک ميں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان
ميں کسی پر نہ کروں گا |1:111

|

ُ
ٰ
دون ه
َوإِذ قا َل ه
َّللاِ ۖ قا َل س ٰ
ك ما َيكونُ لى أَن أَقو َل ما لَيسَ لى ِبحَ ٍّق ۚ إِن
ُبح َن َ
َين مِن ِ
اس ا هتخِذونى َوأ ِّمىَ إِلھ ِ
َّللا ُ ٰيعيسَى ابنَ مَر َي َم ءَأَنتَ قُلتَ لِل ّن ِ
ُك ُ
ب || 1:111
ك أَنتَ َع ٰلّ ُم ال ُغيو ِ
ك ۚ إِ هن َ
نت قُل ُت ُه َف َقد َعلِم َت ُه ۚ َتعلَ ُم ما فى َنفسى َوال أَعلَ ُم ما فى َنفسِ َ
اور جب َّللا فرمائے گا اے مريم کے بيٹے ع ٰ
يسی! کيا تو نے لوگوں سے کہہ ديا تھا کہ مجھے اور ميری ماں کو دو خدا بنالو َّللا
کے سوا عرض کرے گا ،پاکی ہے تجھے مجھے روا نہيں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہيں پہنچتی اگر ميں نے ايسا کہا ہو تو
ضرور تجھے معلوم ہوگا تو جانتا ہے جو ميرے جی ميں ہے اور ميں نہيں جانتا جو تيرے علم ميں ہے ،بيشک تو ہی ہے سب
غيبوں کا خوب جاننے واال |1:111

|

لت لَھُم إ ِ ّال ما أَمَر َتنى ِب ِه أَ ِن اع ُب ُدوا ه
يھم ۚ َوأَنتَ ع ٰ
يھم َشھي ًدا ما ُد ُ
َّللاَ رَ بّى َورَ هب ُكم ۚ َو ُك ُ
ما قُ ُ
َلى
فيھم ۖ َفلَمّا َتوَ هفي َتنى ُكنتَ أَنتَ الره قيبَ َعلَ ِ
مت ِ
نت َعلَ ِ
ُك ِّل َشء ٍء َشھي ٌد |1:111

|

ميں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم ديا تھا کہ ا ّلِل کو پوجو جو ميرا بھی رب اور تمھا ر ا بھی رب اور
ميں ان پر مطلع تھا جب تک ان ميں رہا ،پھر جب تو نے مجھے اٹھاليا تو ُتو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا ،اور ہر چيز تيرے سامنے

|

حاضر ہے |1:111

ك أَنتَ العَزي ُز الحَ كي ُم |1:112
ك ۖ َوإِن َتغفِر لَھُم َفإِ هن َ
إِن ُتع َِّذبھُم َفإِ هنھُم عِبا ُد َ

|

اگر تو انہيں عذاب کرے تو وہ تيرے بندے ہيں ،اور اگر تو انہيں بخش دے تو بيشک تو ہی ہے غالب حکمت واال |1:112

|

ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا أَ َب ًدا ۚ رَ ضِ ىَ ه
قا َل ه
صدِقينَ صِ دقُھُم ۚ لَھُم جَ ٰ ّن ٌ
ك ال َفو ُز العَظي ُم
َّللا ُ ٰهذا يَو ُم يَن َف ُع ال ٰ ّ
َّللا ُ عَنھُم وَ رَ ضوا عَن ُه ۚ ٰذلِ َ
|1:112

|

َّللا نے فرمايا کہ يہ ہے وہ دن جس ميں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا ،ان کے لئے باغ ہيں جن کے نيچے نہريں رواں ہميشہ
ہميشہ رہيں گےَّ ،للا ان سے راضی اور وہ َّللا سے راضی ،يہ ہے بڑی کاميابی1:112| ،

فيھنه ۚ َوه َُو ع ٰ
ّلِل مُل ُ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |1:112
ك الس ٰهم ٰو ِ
ِهِ
ت َواألَ ِ
رض َوما ِ

|

|

َّللا ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمين اور جو کچھ ان ميں ہے سب کی سلطنت ،اور وہ ہر چيز پر قادر ہے |1:112

ت َواألَرضَ وَ جَ َع َل ُّ
َّللا الره ٰ
ت َوال ّنورَ ۖ ُث هم الهذينَ َك َفروا ِبرَ ب ِِّھم يَعدِلونَ |1:1
الظل ُ ٰم ِ
ّلِل الهذى َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
حيم الحَ م ُد ِ ه ِ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

|

سب خوبياں َّللا کو جس نے آسمان اور زمين بنائے اور اندهيرياں اور روشنی پيدا کی اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر
ٹھہراتے ہيں |1:1

|

طين ُث هم َق ٰ
ضى أَجَ ًال ۖ َوأَجَ ٌل ُم َس ًّمى عِن َدہُ ۖ ُث هم أَن ُتم َتم َترونَ |1:1
ه َُو الهذى َخلَ َق ُكم مِن
ٍ

|

وہی ہے جس نے تمہيں مٹی سے پيدا کيا پھر ايک ميعاد کا حکم رکھا اور ايک مقررہ وعدہ اس کے يہاں ہے پھر تم لوگ شک
کرتے ہو1:1| ،

|

َوه َُو ه
رض ۖ يَعلَ ُم سِ ره ُكم وَ جَ ھرَ ُكم َويَعلَ ُم ما َتكسِ بونَ |1:1
َّللا ُ فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت وَ فِى األَ ِ

|

اور وہی َّللا ہے آسمانوں اور زمين کا اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے1:1| ،

أتيھم مِن ءا َي ٍة مِن ٰ
ُعرضينَ |1:1
ءاي ِ
َوما َت ِ
ت رَ ب ِِّھم إ ِ ّال كانوا عَنھا م ِ

|

|

اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کی نشانيوں سے نہيں آتی مگر اس سے منہ پھيرليتے ہيں1:1| ،

َف َقد َك هذبوا ِبالحَ ِّق لَمّا جا َءهُم ۖ َفسَوفَ ي ِ َ
ھزءونَ |1:1
َأتيھم أ ٰنبؤُ ۟ا ما كانوا ِب ِه يَس َت ِ

|

|

تو بيشک انہوں نے حق کو جھٹاليا جب ان کے پاس آيا ،تو اب انہيں خبر ہوا چاہتی ہے اس چيز کی جس پر ہنس رہے تھے
|1:1

|

يھم مِدرارً ا وَ جَ عَل َنا األَ ٰنھرَ َتجرى مِن َتحت ِِھم
رن َم هك ٰ ّنھُم فِى األَ ِ
رض ما لَم ُن َم ِّكن لَ ُكم َوأَرسَل َنا السهما َء َعلَ ِ
أَلَم يَرَ وا َكم أَهلَكنا مِن َقبل ِِھم مِن َق ٍ
نوب ِھم َوأَن َشأنا مِن بَع ِدهِم َقر ًنا َ
ءاخرينَ |1:1
َفأَهلَ ٰكنھُم ِب ُذ ِ

|

کيا انہوں نے نہ د يکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتيں کھپا ديں انہيں ہم نے زمين ميں وہ جماؤ ديا جو تم کو نہ ديا اور ان پر
موسال دهار پانی بھيجا اور ان کے نيچے نہريں بہائيں تو انہيں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہالک کيا اور ان کے بعد اور سنگت
اٹھائی |1:1

|

يديھم لَقا َل الهذينَ َك َفروا إِن ٰهذا إِ ّال سِ ح ٌر مُبينٌ |1:1
ك ك ِٰتبًا فى ق
َولَو َن هزلنا َعلَي َ
ِرطاس َفلَمَسوہُ بِأ َ ِ
ٍ

|

اور اگر ہم تم پر کاغذ ميں کچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے جب بھی کافر کہتے کہ يہ نہيں مگر کھال
جادو1:1| ،

|

ُ
ك ۖ َولَو أَ َ
نز َل َعلَي ِه َملَ ٌ
نزلنا َملَ ًكا لَقُضِ ىَ األَم ُر ُث هم ال يُن َظرونَ |1:2
َوقالوا لَوال أ ِ

|

اور بولے ان پر کوئی فرشتہ کيوں نہ اتارا گيا ،اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہوگيا ہوتا پھر انہيں مہلت نہ دی جاتی |1:2

يھم ما ي َِلبسونَ |1:2
َولَو جَ ع َٰلن ُه َملَ ًكا لَجَ ع َٰلن ُه رَ ج ًُال َولَلَبَسنا َعلَ ِ

|

|

اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے جب بھی اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ رکھتے جس ميں اب پڑے ہيں1:2| ،

ھزءونَ |1:12
ھزئَ ِب ُرس ٍُل مِن َقبلِ َ
ك َفحاقَ ِبالهذينَ َسخِروا مِنھُم ما كانوا ِب ِه يَس َت ِ
َولَ َق ِد اس ُت ِ

|

|

اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کيا گيا تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہيں کو لے
بيٹھی |1:12

|

رض ُث هم ُ
انظروا َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة ال ُم َك ِّذبينَ |1:11
قُل سيروا فِى األَ ِ

|

تم فرمادو زمين ميں سير کرو پھر ديکھو کہ جھٹالنے والوں کا کيسا انجام ہوا |1:11

|

َلى َنفسِ ِه الره ح َم َة ۚ لَيَج َم َع هن ُكم إِ ٰ
ّلِل ۚ َك َتبَ ع ٰ
َوم الق ِٰي َم ِة ال رَ يبَ في ِه ۚ الهذينَ َخسِ روا أَنفُ َسھُم َفھُم ال
قُل لِمَن ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
رض ۖ قُل ِ ه ِ
ت َواألَ ِ
لى ي ِ
يُؤمِنونَ |1:11

|

تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں تم فرماؤ َّللا کا ہے اس نے اپنے کرم کے ذمہ پر رحمت لکھ لی ہے بيشک
ضرور تمہيں قيامت کے دن جمع کرے گا اس ميں کچھ شک نہيں ،وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان ميں ڈالی ايمان نہيں التے،
|1:11

|

ھار ۚ وَ ه َُو السهمي ُع العَلي ُم |1:11
۞ وَ لَ ُه ما َس َكنَ فِى اله ِ
يل َوال هن ِ

|

اور اسی کا ہے جو بستا ہے رات اور دن ميں اور وہی ہے سنتا جانتا |1:11

|

َ
َ
رض َو ُهوَ يُط ِع ُم َوال يُط َع ُم ۗ قُل إِ ّنى أُم ُ َ َ
قُل أَ َغيرَ ه
َّللاِ أَ هتخ ُِذ َولِ ًّيا فاطِ ِر الس ٰهم ٰو ِ
ُشركينَ
ت َواألَ ِ
ِرت أن أكونَ أوه َل مَن أسلَ َم ۖ وَ ال َتكو َننه مِنَ الم ِ
|1:11

|

تم فرماؤ کيا َّللا کے سوا کسی اور کو والی بناؤں وہ َّللا جس نے آسمان اور زمين پيدا کيے اور وہ کھالتا ہے اور کھانے سے پاک
ہے تم فرماؤ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے گردن رکھوں اور ہرگز شرک والوں ميں سے نہ ہونا1:11| ،

قُل إِ ّنى أَخافُ إِن َعص ُ
ظيم |1:11
َوم َع ٍ
َيت رَ بّى عَذابَ ي ٍ

|

تم فرماؤ اگر ميں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے1:11| ،

|

|

ك ال َفو ُز المُبينُ |1:11
مَن ُيصرَ ف عَن ُه يَو َم ِئ ٍذ َف َقد رَ ِ
ح َم ُه ۚ وَ ٰذلِ َ

|

اس دن جس سے عذاب پھير ديا جائے ضرور اس پر َّللا کی مہر ہوئی ،اور يہی کھلی کاميابی ہے1:11| ،

ك ه
ير َفھ َُو ع ٰ
َّللا ُ ِب ُ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |1:11
ض ٍّر َفال كاشِ فَ لَ ُه إِ ّال ُهوَ ۖ َوإِن يَمسَس َ
َوإِن يَمسَس َ
ك ِب َخ ٍ

|

|

اور اگر تجھے َّللا کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے واال نہيں ،اور اگر تجھے بھالئی پہنچائے تو وہ
سب کچھ کرسکتا ہے |1:11

|

َوه َُو القا ِه ُر َفوقَ عِبا ِد ِہ ۚ َوه َُو الحَ كي ُم َ
الخبي ُر |1:12

|
|

اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر ،اور وہی ہے حکمت واال خبردار1:12| ،

قُل أَىُّ َشء ٍء أَك َب ُر َش ٰھ َد ًة ۖ قُ ِل ه
َّللا ءالِھ ًَة أ ُ ٰ
خرى ۚ
َّللا ُ ۖ َشھي ٌد بَينى َوبَي َن ُكم ۚ َوأوحِىَ إِلَىه ٰه َذا القُرءانُ ِألُنذِرَ ُكم ِب ِه َومَن َبلَغَ ۚ أَئِ هن ُكم لَ َتشھَدونَ أَنه مَعَ ه ِ
شركونَ |1:12
قُل ال أَش َھ ُد ۚ قُل إِ هنما ُهوَ إِ ٰل ٌه ٰو ِ
ح ٌد َوإِ هننى بَري ٌء ِممّا ُت ِ

|

تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی تم فرماؤ کہ َّللا گواہ ہے مجھ ميں اور تم ميں اور مير ی طر ف اس قر آ ن کی وحی ہوئی
ہے کہ ميں اس سے تمھيں ڈراؤ ں اورجن جن کو پہنچے تو کيا تم يہ گواہی ديتے ہو کہ َّللا کے ساتھ اور خدا ہيں ،تم فرماؤ کہ ميں
يہ گواہی نہيں ديتا تم فرماؤ کہ وہ تو ايک ہی معبود ہے اور ميں بيزار ہوں ان سے جن کو تم شريک ٹھہراتے ہو |1:12

َعرفونَ أَبنا َء ُه ُم ۘ الهذينَ َخسِ روا أَنفُ َسھُم َفھُم ال يُؤمِنونَ |1:12
َعرفو َن ُه َكما ي ِ
الهذينَ ءا َت ٰين ُھ ُم الك ِٰتبَ ي ِ

|

|

جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہيں جيسا اپنے بيٹے کو پہچانتے ہيں جنہوں نے اپنی جان نقصان ميں ڈالی وہ ايمان
نہيں التے1:12| ،

|

َّللاِ َك ِذبًا أَو َك هذبَ ِبـ ٰايتِ ِه ۗ إِ هن ُه ال يُفلِ ُح ٰ ّ
رى َعلَى ه
هن اف َت ٰ
الظلِمونَ |1:11
َومَن أَظلَ ُم ِمم ِ
ٔ

|

اور اس سے بڑه کر ظالم کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے يا اس کی آيتيں جھٹالئے ،بيشک ظالم فالح نہ پائيں گے1:11| ،

ش ُرهُم جَ ميعًا ُث هم َنقو ُل لِلهذينَ أَشرَ كوا أَينَ ُ
َويَو َم َنح ُ
شرَ كاؤُ ُك ُم الهذينَ ُكن ُتم َتز ُعمونَ |1:11

|

|

اور جس دن ہم سب کو اٹھائيں گے پھر مشرکوں سے فرمائيں گے کہاں ہيں تمہارے وہ شريک جن کا تم دعو ٰی کرتے تھے،
|1:11

|

ُث هم لَم َت ُكن فِت َن ُتھُم إِ ّال أَن قالوا َو ه
ُشركينَ |1:11
َّللاِ رَ بِّنا ما ُك ّنا م ِ

|

پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی مگر يہ کہ بولے ہميں اپنے رب َّللا کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے1:11| ،

ُ
انظر َكيفَ َك َذبوا ع ٰ
ض هل عَنھُم ما كانوا يَف َترونَ |1:11
َلى أَنفُسِ ِھم ۚ َو َ

|

|

ديکھو کيسا جھوٹ باندها خود اپنے اوپر اور گم گئيں ان سے جو باتيں بناتے تھے1:11| ،

|

ك ۖ وَ جَ عَلنا ع ٰ
ك
ك ي ُٰجدِلو َن َ
لوب ِھم أَ ِك هن ًة أَن يَف َقھوہُ َوفى ءاذان ِِھم َوقرً ا ۚ َوإِن يَرَ وا ُك هل ءا َي ٍة ال يُؤمِنوا ِبھا ۚ حَ ّت ٰى إِذا جاءو َ
َومِنھُم مَن يَس َت ِم ُع إِلَي َ
َلى قُ ِ
يَقو ُل الهذينَ َك َفروا إِن ٰهذا إِ ّال أَ ٰسطي ُر األَوه لينَ |1:11

|

اور ان ميں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر غالف کرديے ہيں کہ اسے نہ سمجھيں اور ان
کے کانٹ ميں ٹينٹ (روئی) اور اگر ساری نشانياں ديکھيں تو ان پر ايمان نہ الئيں گے يہاں تک کہ جب تمہارے حضور تم سے
جھگڑتے حاضر ہوں تو کافر کہيں يہ تو نہيں مگر اگلوں کی داستانيں |1:11

َوهُم يَنھَونَ عَن ُه َويَنـَٔونَ عَن ُه ۖ َوإِن يُھلِكونَ إِ ّال أَنفُ َسھُم َوما يَش ُعرونَ |1:11

|

|

اور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہيں اور بالک نہيں کرتے مگر اپنی جانيں اور انہيں شعور نہيں1:11| ،

َولَو َت ٰ
ت رَ بِّنا َو َنكونَ مِنَ المُؤمِنينَ |1:11
ار َفقالوا ٰيلَي َتنا ُنرَ ُّد َوال ُن َك ِّذبَ بِـٔ ٰاي ِ
رى إِذ وُ قِفوا َعلَى ال ّن ِ

|

|

اور کبھی تم ديکھو جب وہ آگ پر کھڑے کئے جائيں گے تو کہيں گے کاش کسی طرح ہم واپس بھيجے جائيں اور اپنے رب کی
آيتيں نہ جھٹالئيں اور مسلمان ہوجائيں1:11| ،

|

بَل بَدا لَھُم ما كانوا ُيخفونَ مِن َقب ُل ۖ َولَو ُردّوا لَعادوا لِما ُنھوا عَن ُه َوإِ هنھُم لَ ٰكذِبونَ |1:12

|

بلکہ ان پر کھل گيا جو پہلے چھپاتے تھے اور اگر واپس بھيجے جائيں تو پھر وہی کريں جس سے منع کيے گئے تھے اور بيشک
وہ ضرور جھوٹے ہيں1:12| ،

|

َوقالوا إِن هِىَ إ ِ ّال حَ يا ُت َنا الدُّنيا َوما َنحنُ ِبمَبعوثينَ |1:12

|

اور بولے وہ تو يہی ہماری دنيا کی زندگی ہے اور ہميں اٹھنا نہيں |1:12

|

َلى رَ ب ِِّھم ۚ قا َل أَلَيسَ ٰهذا ِبالحَ ِّق ۚ قالوا ب ٰ
رى إِذ وُ قِفوا ع ٰ
َولَو َت ٰ
َلى َورَ بِّنا ۚ قا َل َفذوقُوا العَذابَ ِبما ُكن ُتم َتكفُرونَ |1:12

|

اور کبھی تم ديکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کيے جائيں گے ،فرمائے گا کيا يہ حق نہيں کہيں گے کيوں نہيں ،ہميں اپنے
رب کی قسم ،فرمائے گا تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا1:12| ،

|

َلى ما َفره طنا فيھا َوهُم يَحمِلونَ أَوزارَ هُم ع ٰ ُ
َّللا ۖ حَ ّت ٰى إِذا جاءَت ُھ ُم السّا َع ُة بَغ َت ًة قالوا ٰيحَ سرَ َتنا ع ٰ
ھورهِم ۚ أَال
َقد َخسِ رَ الهذينَ َك هذبوا ِبلِقا ِء ه ِ
َلى ظ ِ
سا َء ما ي َِزرونَ |1:11

|

بيشک ہار ميں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کيا ،يہاں تک کہ جب ان پر قيامت اچانک آگئی بولے ہائے افسوس
ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے ميں ہم نے تقصير کی ،اور وہ اپنے بوجھ اپنی پيٹھ پر الدے ہوئے ہيں ارے کتنا برُا بوجھ اٹھائے
ہوئے ہيں |1:11

|

َومَا الحَ ٰيوةُ الدُّنيا إِ ّال لَ ِعبٌ َولَھوٌ ۖ َولَلدّا ُر الءاخِرَ ةُ َخي ٌر لِلهذينَ َي هتقونَ ۗ أَ َفال َتعقِلونَ |1:11

|

اور دنيا کی زندگی نہيں مگر کھيل کود اور بيشک پچھال گھر بھال ان کے لئے جو ڈرتے ہيں تو کيا تمہيں سمجھ نہيں1:11| ،
ك َو ٰلكِنه ٰ ّ
َّللا يَجحَ دونَ |1:11
الظلِمينَ بِـٔ ٰاي ِ
ت هِ
ك الهذى يَقولونَ ۖ َفإِ هنھُم ال ُي َك ِّذبو َن َ
َقد َنعلَ ُم إِ هن ُه لَيَح ُز ُن َ

|

|

ہميں معلوم ہے کہ تمہيں رنج ديتی ہے وہ بات جو يہ کہہ رہے ہيں تو وہ تمہيں نہيں جھٹالتے بلکہ ظالم َّللا کی آيتوں سے انکار
کرتے ہيں |1:11

|

صبَروا ع ٰ
َلى ما ُك ِّذبوا َوأوذوا حَ ّت ٰى أَ ٰتىھُم َنصرُنا ۚ َوال ُم َب ِّد َل لِ َكل ِٰم ِ
ك مِن َنبَإِ ۟ي المُرسَلينَ
َّللا ۚ َولَ َقد جا َء َ
ت هِ
ك َف َ
َولَ َقد ُك ِّذبَت ُر ُس ٌل مِن َقبلِ َ
|1:11

|

اور تم سے پہلے رسول جھٹالئے گئے تو انہوں نے صبر کيا اس جھٹالنے اور ايذائيں پانے پر يہاں تک کہ انہيں ہماری مدد آئی
اور َّللا کی باتيں بدلنے واال کوئی نہيں اور تمہارے پاس رسولوں کی خبريں آ ہی چکيں ہيں |1:11

|

رض أَو ُسلهمًا فِى السهما ِء َف َتأتِ َيھُم ِبـا َي ٍة ۚ َولَو شا َء ه
َّللا ُ لَجَ َم َعھُم َعلَى الھ ٰ
ك إِعرا ُ
ُدى ۚ
َوإِن كانَ َك ُبرَ َعلَي َ
ضھُم َفإِ ِن اس َت َطعتَ أَن َتب َتغِىَ َن َف ًقا فِى األَ ِ
ٔ
َفال َتكو َننه مِنَ ٰ
الج ِھلينَ |1:11

|

اور اگر ان کا منہ پھيرنا تم پر شاق گزرا ہے تو اگر تم سے ہوسکے تو زمين ميں کوئی سرنگ تالش کرلو يا آسمان ميں زينہ پھر
ان کے ليے نشانی لے آؤ اور َّللا چاہتا تو انہيں ہدايت پر اکٹھا کرديتا تو اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن1:11| ،

َوتى يَبع َُث ُھ ُم ه
۞ إِ هنما يَس َتجيبُ الهذينَ يَسمَعونَ ۘ َوالم ٰ
َّللا ُ ُث هم إِلَي ِه ُيرجَ عونَ |1:11

|

|

مانتے تو وہی ہيں جو سنتے ہيں اور ان مردہ دلوں کو َّللا اٹھائے گا پھر اس کی طرف ہانکے جائيں گے |1:11

َوقالوا لَوال ُن ِّز َل َعلَي ِه ءاي ٌَة مِن رَ ِّب ِه ۚ قُل إِنه ه
َّللاَ قا ِد ٌر ع ٰ
َلى أَن ُي َن ِّز َل ءاي ًَة وَ ٰلكِنه أَك َثرَ هُم ال يَعلَمونَ |1:11

|

|

اور بولے ان پر کوئی نشانی کيوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے تم فرماؤ کہ َّللا قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے ليکن ان ميں
بہت نرے (بالکل) جاہل ہيں |1:11

|

ب مِن َشء ٍء ۚ ُث هم إِ ٰ
لى رَ ب ِِّھم يُح َشرونَ |1:12
رض وَ ال ٰطئ ٍِر يَطي ُر ِبجَ ناحَ ي ِه إِ ّال أ ُ َم ٌم أَمثال ُ ُكم ۚ ما َف هرطنا فِى الك ِٰت ِ
َوما مِن دا هب ٍة فِى األَ ِ

|

اور نہيں کوئی زمين ميں چلنے واال اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے مگر تم جيسی اُمتيں ہم نے اس کتاب ميں کچھ اٹھا
نہ رکھا پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائيں گے |1:12

|

ص ٌّم َوبُك ٌم فِى ُّ
ت ۗ مَن َي َشإ ِ ه
َّللا ُ يُضلِل ُه َومَن َي َشأ يَجعَل ُه ع ٰ
َوالهذينَ َك هذبوا بِـٔ ٰايتِنا ُ
قيم |1:12
الظل ُ ٰم ِ
َلى صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ

|

اور جنہوں نے ہماری آيتيں جھٹالئيں بہرے اور گونگے ہيں اندهيروں ميں َّللا جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سيدهے
راستہ ڈال دے |1:12

|

َّللاِ أَو أَ َتت ُك ُم السّا َع ُة أَ َغيرَ ه
قُل أَرَ ءَي َت ُكم إِن أَ ٰتى ُكم َعذابُ ه
َّللاِ َتدعونَ إِن ُكن ُتم ٰ
صدِقينَ |1:12

|

تم فرماؤ بھال بتاؤ تو اگر تم پر َّللا کا عذاب آئے يا قيامت قائم ہو کيا َّللا کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر سچے ہو |1:12

شركونَ |1:11
بَل إِيّاہُ َتدعونَ َفيَكشِ فُ ما َتدعونَ إِلَي ِه إِن شا َء َو َتن َسونَ ما ُت ِ

|

|

بلکہ اسی کو پکارو گے تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھالے اور شريکوں کو بھول جاؤ گے |1:11

َولَ َقد أَرسَلنا إِ ٰ
ضرّا ِء لَ َعلهھُم َي َتضَره عونَ |1:11
ك َفأ َ َخ ٰذنھُم ِبالبَأسا ِء َوال ه
لى أُم ٍَم مِن َقبلِ َ

|

|

اور بيشک ہم نے تم سے پہلی اُمتوں کی طرف رسول بھيجے تو انہيں سختی اور تکليف سے پکڑا کہ وہ کسی طرح گڑگڑائيں
|1:11

|

َفلَوال إذ جا َءهُم بَأسُنا َتضَره عوا َو ٰلكِن َقسَت قُلو ُبھُم َو َزيهنَ لَ ُھ ُم ال هش ٰ
يطنُ ما كانوا يَعمَلونَ |1:11
ِ

|

تو کيوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آيا تو گڑگڑائے ہوتے ليکن ان کے دل تو سخت ہوگئے اور شيطان نے ان کے کام ان کی
نگاہ ميں بھلے کر دکھائے1:11| ،

|

يھم أَ ٰبوبَ ُك ِّل َشء ٍء حَ ّت ٰى إِذا َف ِرحوا بِما أوتوا أَ َخ ٰذنھُم بَغ َت ًة َفإِذا هُم مُبلِسونَ |1:11
َفلَمّا َنسوا ما ُذ ِّكروا بِ ِه َف َتحنا َعلَ ِ

|

پھر جب انہوں نے بھال ديا جو نصيحتيں ان کو کی گئيں تھيں ہم نے ان پر ہر چيز کے دروازے کھول ديے يہاں تک کہ جب خوش
ہوئے اس پر جو انہيں مال تو ہم نے اچانک انہيں پکڑليا اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے1:11| ،

وم الهذينَ َظلَموا ۚ َوالحَ م ُد ِ هّلِلِ رَ بِّ ٰ
العلَمينَ |1:11
َفقُطِ عَ ِ
داب ُر ال َق ِ

|

|

تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی اور سب خوبياں سراہا َّللا رب سارے جہاں کا |1:11

|

َّللا يَأتي ُكم ِب ِه ۗ ُ
قُل أَرَ ءَي ُتم إِن أَ َخ َذ ه
ٰ
بصرَ ُكم َو َخ َت َم ع ٰ
َّللا ُ سَم َع ُكم َوأَ ٰ
صرِّفُ
ت ُث هم هُم يَصدِفونَ |1:11
الءاي ِ
انظر َكيفَ ُن َ
لوب ُكم مَن إِ ٰل ٌه غَي ُر ه ِ
َلى قُ ِ

|

تم فرماؤ بھال بتاؤ تو اگر َّللا تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کردے تو َّللا سوا کون خدا ہے کہ تمہيں يہ چيزيں
الدے ديکھو ہم کس کس رنگ سے آيتيں بيان کرتے ہيں پھر وہ منہ پھير ليتے ہيں1:11| ،
ك إِ هال ال َقو ُم ٰ ّ
قُل أَرَ ءَي َت ُكم إِن أَ ٰتى ُكم َعذابُ ه
َّللاِ بَغ َت ًة أَو جَ ھرَ ًة هَل يُھلَ ُ
الظلِمونَ |1:11

|

|

تم فرماؤ بھال بتاؤ تو اگر تم پر َّللا کا عذاب آئے اچانک يا کھلم کھال تو کون تباہ ہوگا سوا ظالموں کے |1:11

|

يھم َوال هُم ي َ
َحزنونَ |1:12
َوما ُنرسِ ُل المُرسَلينَ إ ِ ّال ُم َب ِّشرينَ َومُنذِرينَ ۖ َفمَن ءامَنَ َوأَصلَ َح َفال َخوفٌ َعلَ ِ

|

اور ہم نہيں بھيجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے تو جو ايمان الئے اور سنورے ان کو نہ کچھ انديشہ نہ کچھ غم،
|1:12

|

َوالهذينَ َك هذبوا ِبـٔ ٰايتِنا َي َم ُّس ُھ ُم ال َعذابُ بِما كانوا يَف ُسقونَ |1:12

|

اور جنہوں نے ہماری آيتيں جھٹالئيں انہيں عذاب پہنچے گا بدلہ ان کی بے حکمی کا1:12| ،

|

قُل ال أَقو ُل لَ ُكم عِندى َخزائِنُ ه
يوحى إِلَىه ۚ قُل هَل يَس َت ِوى األَ ٰ
ٰ
َّللاِ َوال أَعلَ ُم ال َغيبَ َوال أَقو ُل لَ ُكم إِ ّنى َملَ ٌ
عمى َوالبَصي ُر ۚ أَ َفال
ك ۖ إِن أَ هت ِب ُع إِ ّال ما
َت َت َف هكرونَ |1:12

|

تم فرمادو ميں تم سے نہيں کہتا ميرے پاس َّللا کے خزانے ہيں اور نہ يہ کہوں کہ ميں آپ غيب جان ليتا ہوں اور نہ تم سے يہ
کہوں کہ ميں فرشتہ ہوں ميں تو اسی کا تا بع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے تم فر ماؤ کيا برابر ہو جائيں گے اندهے اور انکھيا رے

|| 6: 50

تو کيا تم غور نہيں کرتے،

َوأَنذِر بِ ِه الهذينَ يَخافونَ أَن يُح َشروا إ ِ ٰ
لى رَ ب ِِّھم ۙ لَيسَ لَھُم مِن دونِ ِه َولِىٌّ وَ ال َشفي ٌع لَ َعلهھُم َي هتقونَ |1:11

|

اور اس قرآن سے انہيں ڈراؤ جنہيں خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف يوں اٹھائے جائيں کہ َّللا کے سوا نہ ان کا کوئی حمايتی ہو نہ
کوئی سفارشی اس اميد پر کہ وہ پرہيزگار ہوجائيں |1:11

|

َوال َتط ُر ِد الهذينَ يَدعونَ رَ هبھُم ِبالغ ٰ
يھم مِن َشء ٍء َف َتط ُر َدهُم
ِساب ِھم مِن َشء ٍء َوما مِن حِسابِ َ
َدو ِة َوالعَشِ ىِّ ُيريدونَ وَ ج َھ ُه ۖ ما َعلَي َ
ك َعلَ ِ
ك مِن ح ِ
َف َتكونَ مِنَ ٰ ّ
الظلِمينَ |1:11

|

اور دور نہ کرو انہيں جو اپنے رب کو پکارتے ہيں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے تم پر ان کے حساب سے کچھ نہيں اور ان

|

پر تمہارے حساب سے کچھ نہيں پھر انہيں تم دور کرو تو يہ کام انصاف سے بعيد ہے |1:11
يھم مِن بَينِنا ۗ أَلَيسَ ه
َعض لِيَقولوا أَ ٰهؤُ ال ِء مَنه ه
َّللا ُ ِبأَعلَ َم ِبال ٰ ّشكِرينَ |1:11
ضھُم ِبب ٍ
ك َف َت ّنا بَع َ
َو َك ٰذلِ َ
َّللا ُ َعلَ ِ

|

اور يونہی ہم نے ان ميں ايک دوسرے کے لئے فتنہ بنايا کہ مالدار کافر محتاج مسلمانوں کو ديکھ کر کہيں کيا يہ ہيں جن پر َّللا
نے احسان کيا ہم ميں سے کيا َّللا خوب نہيں جانتا حق ماننے والوں کو1:11| ،

|

ك الهذينَ يُؤمِنونَ ِبـٔ ٰايتِنا َفقُل س َٰل ٌم َعلَي ُكم ۖ َك َتبَ رَ ُّب ُكم ع ٰ
َلى َنفسِ ِه الره ح َم َة ۖ أَ هن ُه مَن َع ِم َل مِن ُكم سوءًا ِبجَ ٰھلَ ٍة ُث هم تابَ مِن بَع ِد ِہ َوأَصلَ َح َفأ َ هن ُه
َوإِذا جا َء َ
غَفو ٌر رَ حي ٌم |1:11

|

اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آيتوں پر ايمان التے ہيں تو ان سے فرماؤ تم پر سالم تمہارے رب نے اپنے ذمہ
کرم پر رحمت الزم کرلی ہے کہ تم ميں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بيٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو

|| 6: 54

بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے،

ٰ
ك ُن َف ِّ
ُجرمينَ |1:11
ص ُل
الءاي ِ
َو َك ٰذلِ َ
ت َولِ َتس َتبينَ سَبي ُل الم ِ

|

اور اسی طرح ہم آيتوں کو مفصل بيان فرماتے ہيں اور اس ليے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہوجائے |1:11

دون ه
ضلَ ُ
قُل إِ ّنى ُن ُ
لت إِ ًذا َوما أَ ۠نا ِمنَ المُھ َتدينَ |1:11
َّللاِ ۚ قُل ال أَ هت ِب ُع أَهوا َء ُكم ۙ َقد َ
ھيت أَن أَع ُب َد الهذينَ َتدعونَ مِن ِ

|

|

تم فرماؤ مجھے منع کيا گيا ہے کہ انہيں پوجوں جن کو تم َّللا کے سوا پوجتے ہو تم فرماؤ ميں تمہاری خواہشوں پر نہيں چلتا يوں
ہو تو ميں بہک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں1:11| ،

|

ّلِل ۖ َيقُصُّ الحَ هق ۖ َوه َُو َخي ُر ٰ
قُل إِ ّنى ع ٰ
الفصِ لينَ |1:11
جلونَ بِ ِه ۚ إِ ِن الحُك ُم إِ ّال ِ ه ِ
َلى َب ِّي َن ٍة مِن رَ بّى َو َك هذب ُتم بِ ِه ۚ ما عِندى ما َتس َتع ِ

|

تم فرماؤ ميں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دليل پر ہوں اور تم اسے جھٹالتے ہو ميرے پاس نہيں جس کی تم جلدی مچارہے
ہو حکم نہيں مگر َّللا کا وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فيصلہ کرنے واال1:11| ،
َّللا ُ أَعلَ ُم بِ ٰ ّ
جلونَ بِ ِه لَقُضِ ىَ األَم ُر بَينى َوبَي َن ُكم ۗ َو ه
الظلِمينَ |1:12
قُل لَو أَنه عِندى ما َتس َتع ِ

|

|

تم فرماؤ اگر ميرے پاس ہوتی وہ چيز جس کی تم جلدی کررہے ہو تو مجھ ميں تم ميں کام ختم ہوچکا ہوتا اور َّللا خوب جانتا ہے
ستمگاروں کو1:12| ،

|

ط مِن َورَ َق ٍة إِ ّال يَعلَمُھا َوال حَ هب ٍة فى ُ
ب ال يَعلَمُھا إِ ّال ه َُو ۚ َويَعلَ ُم ما فِى ال َبرِّ َوالبَحر ۚ َوما َتسقُ ُ
ب
رض َوال رَ ط ٍ
ظل ُ ٰم ِ
۞ َوعِن َدہُ مَفاتِ ُح الغَي ِ
ت األَ ِ
ِ
ُبين |1:12
س إِ ّال فى ك ِٰت ٍ
بم ٍ
ياب ٍ
َوال ِ

|

اور اسی کے پاس ہيں کنجياں غيب کی انہيں وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری ميں ہے ،اور جو پ ّتا گرتا ہے وہ
اسے جانتا ہے اور کوئی دانہ نہيں زمين کی اندهيريوں ميں اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ايک روشن کتاب ميں لکھا نہ ہو
|1:12

|

ھار ُث هم يَبع َُث ُكم في ِه لِي ٰ
ج ُع ُكم ُث هم ُي َن ِّب ُئ ُكم ِبما ُكن ُتم َتعمَلونَ |1:12
ُقضى أَجَ ٌل ُم َس ًّمى ۖ ُث هم إِلَي ِه مَر ِ
َوه َُو الهذى َي َت َوفّ ٰى ُكم ِبالهي ِل َويَعلَ ُم ما جَ رَ ح ُتم ِبال هن ِ

|

اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحيں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن ميں کماؤ پھر تمہيں دن ميں اٹھاتا ہے کہ
ٹھہرائی ہوئی ميعاد پوری ہو پھر اسی کی طرف پھرنا ہے پھر وہ بتادے گا جو کچھ تم کرتے تھے1:12| ،

َوه َُو القا ِه ُر َفوقَ عِبا ِد ِہ ۖ َويُرسِ ُل َعلَي ُكم حَ َف َظ ًة حَ ّت ٰى إِذا جا َء أَحَ َد ُك ُم الم ُ
َوت َتوَ هفت ُه ُر ُسلُنا َوهُم ال ُي َف ِّرطونَ |1:11

|

|

اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھيجتا ہے يہاں تک کہ جب تم ميں کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس
کی روح قبض کرتے ہيں اور وہ قصور نہيں کرتے |1:11

|

ُث هم ُردّوا إِلَى ه
َولى ُھ ُم الحَ ِّق ۚ أَال لَ ُه الحُك ُم َوه َُو أَسرَ ُع ٰ
َّللاِ م ٰ
الحسِ بينَ |1:11

|

پھر پھيرے جاتے ہيں اپنے سچے مول ٰی َّللا کی طرف سنتا ہے اسی کا حکم اور وہ سب سے جلد حساب کرنے واال |1:11
قُل مَن ُي َنجّي ُكم مِن ُ
َحر َتدعو َن ُه َتضَرُّ عًا وَ ُخفي ًَة لَئِن أَ ٰ
نجىنا مِن ٰه ِذ ِہ لَ َنكو َننه مِنَ ال ٰ ّشكِرينَ |1:11
ظل ُ ٰم ِ
ت ال َب ِّر َوالب ِ

|

|

تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہيں نجات ديتا ہے جنگل اور دريا کی آفتوں سے جسے پکارتے ہو گِڑ گِڑا کر اور آہستہ کہ اگر وہ ہميں
اس سے بچاوے تو ہم ضرور احسان مانيں گے |1:11

|

َّللا ُ ُي َنجّي ُكم مِنھا َومِن ُك ِّل َكر ٍ ُ َ
قُ ِل ه
شركونَ |1:11
ب ث هم أن ُتم ُت ِ

|

تم فرماؤ َّللا تمہيں نجات ديتا ہے اس سے اور ہر بے چينی سے پھر تم شريک ٹھہراتے ہو |1:11

|

َعض ۗ ُ
َلى أَن يَب َع َ
قُل ه َُو القا ِد ُر ع ٰ
صرِّفُ
ث َعلَي ُكم عَذابًا مِن َفو ِق ُكم أَو مِن َتح ِ
انظر َكيفَ ُن َ
ض ُكم بَأسَ ب ٍ
ت أَر ُجلِ ُكم أَو ي َِلب َس ُكم شِ َيعًا َويُذيقَ بَع َ
ٰ
ت لَ َعلهھُم يَف َقھونَ |1:11
الءاي ِ

|

تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھيجے تمہارے اوپر سے يا تمہارے پاؤں کے تلے (نيچے) سے يا تمہيں بھڑا دے مختلف
گروہ کرکے اور ايک کو دوسرے کی سختی چکھائے ،ديکھو ہم کيونکر طرح طرح سے آيتيں بيان کرتے ہيں کہ کہيں ان کو
سمجھ ہو |1:11

|

ك َوه َُو الحَ ُّق ۚ قُل لَ ُ
ست َعلَي ُكم بِ َوكي ٍل |1:11
َو َك هذبَ بِ ِه َقو ُم َ

|

حاکم اعل ٰی) نہيں |1:11
اور اسے جھٹاليا تمہاری قوم نے اور يہی حق ہے ،تم فرماؤ ميں تم پر کچھ کڑوڑا ( ِ
لِ ُك ِّل َنبَإٍ مُس َت َقرٌّ ۚ َوسَوفَ َتعلَمونَ |1:11

|

|

ہر چيز کا ايک وقت مقرر ہے اور عنقريب جان جاؤ گے |1:11

|

ك ال هش ٰ
يطنُ َفال َتقعُد بَع َد ِّ
َ
الذ ٰ
َوإِذا رَ أَيتَ الهذينَ يَخوضونَ فى ٰ
وم
عرض عَنھُم حَ ّت ٰى يَخوضوا فى حَ دي ٍ
َير ِہ ۚ َوإِمّا يُنسِ َي هن َ
ثغ ِ
ءايتِنا َفأ ِ
كرى مَعَ ال َق ِ
ّٰ
الظلِمينَ || 1:12
اور اے سننے والے! جب تو انہيں ديکھے جو ہماری آيتوں ميں پڑتے ہيں تو ان سے منہ پھير لے جب تک اور بات ميں پڑيں ،اور
جو کہيں تجھے شيطان بھالوے تو ياد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بيٹھ1:12| ،

َوما َعلَى الهذينَ َي هتقونَ مِن حِسابِ ِھم مِن َشء ٍء َو ٰلكِن ذ ٰ
ِكرى لَ َعلهھُم َي هتقونَ |1:12

|

|

اور پرہيز گاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہيں ہاں نصيحت دينا شايد وہ باز آئيں |1:12

|

َو َذ ِر الهذينَ ا هت َخذوا دي َنھُم لَ ِعبًا َولَ ً
َّللا َولِىٌّ َوال َشفي ٌع َوإِن َتعدِل
دون ه ِ
ھوا وَ غَره ت ُھ ُم الحَ ٰيوةُ الدُّنيا ۚ َو َذ ِّكر ِب ِه أَن ُتب َس َل َنفسٌ ِبما َك َسبَت لَيسَ لَھا مِن ِ
ُ
ُؤخذ مِنھا ۗ أ ُ ٰ
ُك هل عَد ٍل ال ي َ
ميم َو َعذابٌ أَلي ٌم ِبما كانوا يَكفُرونَ |1:12
ولئِ َ
ك الهذينَ أبسِ لوا ِبما َكسَبوا ۖ لَھُم َشرابٌ مِن حَ ٍ

|

اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دين ہنسی کھيل بنا ليا اور انہيں دنيا کی زندگانی نے فريب ديا اور قرآن سے نصيحت دو کہ
کہيں کوئی جان اپنے کئے پر پکڑی نہ جائے َّللا کے سوا نہ اس کا کوئی حمايتی ہو نہ سفارشی اور اگر اپنے عوض سارے بدلے
دے تو اس سے نہ ليے جائيں يہ ہيں وہ جو اپنے کيے پر پکڑے گئے انہيں پينے کا کھولتا پانی اور درد ناک عذاب بدلہ ان کے کفر
کا1:12| ،

|

عقابنا بَع َد إِذ ه َٰدى َنا ه
دون ه
رض حَ يرانَ لَ ُه أَ ٰ
َّللاِ ما ال يَن َفعُنا َوال َيضُرُّ نا َو ُنرَ ُّد ع ٰ
صحبٌ
َّللا ُ َكالهذِى اس َت َ
ھوت ُه ال هش ٰيطينُ فِى األَ ِ
َلى أَ ِ
قُل أَ َندعوا مِن ِ
ُدى ۖ َوأُمِرنا لِ ُنسلِ َم لِرَ بِّ ٰ
َّللا ُهوَ الھ ٰ
العلَمينَ |1:11
يَدعو َن ُه إِلَى ال ُھدَى ائتِنا ۗ قُل إِنه ُهدَى ه ِ

|

تم فرماؤ کيا ہم َّللا کے سوا اس کو پوجيں جو ہمارا نہ بھال کرے نہ برُا اور الٹے پاؤں پلٹا ديے جائيں بعد اس کے کہ َّللا نے ہميں
راہ دکھائی اس کی طرح جسے شيطان نے زمين ميں راہ بھالدی حيران ہے اس کے رفيق اسے راہ کی طرف بال رہے ہيں کہ
ادهر آ ،تم فرماؤ کہ َّللا ہی کی ہدايت ہدايت ہے اور ہميں حکم ہے کہ ہم اس کے ليے گردن رکھ ديں جو رب ہے سارے جہان
|1:11

|

َوأَن أَقيمُوا الص ٰهلو َة َوا هتقوہُ ۚ َو ُهوَ الهذى إِلَي ِه ُتح َشرونَ |1:11

|

اور يہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو ،اور وہی ہے جس کی طرف اٹھنا ہے1:11| ،

|

ت َواألَرضَ ِبالحَ ِّق ۖ َويَو َم يَقو ُل ُكن َف َيكونُ ۚ َقول ُ ُه الحَ ُّق ۚ َولَ ُه المُل ُ
ّور ۚ ٰعلِ ُم الغَي ِ
َوه َُو الهذى َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
ب وَ ال هش ٰھ َد ِة ۚ َو ُهوَ
ك يَو َم يُن َف ُخ فِى الص ِ
الحَ كي ُم َ
الخبي ُر |1:11

|

اور وہی ہے جس نے آسمان و زمين ٹھيک بنائے اور جس دن فنا ہوئی ہر چيز کو کہے گا ہو جا وہ فوراً ہوجائے گی ،اس کی بات
سچی ہے ،اور اسی کی سلطنت ہے جس دن صور پھونکا جائے گا ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے واال ،اور وہی حکمت واال
خبردار1:11| ،

|

ءازرَ أَ َت هتخ ُِذ أَصنامًا ءالِھ ًَة ۖ إِ ّنى أَ ٰ
۞ وَ إِذ قا َل إِ ٰبرهي ُم ِألَبي ِه َ
ُبين |1:11
ك َو َقو َم َ
رى َ
ك فى ض َٰل ٍل م ٍ

|

اور ياد کرو جب ابراہيم نے اپنے باپ آزر سے کہا ،کيا تم بتوں کو خدا بناتے ہو ،بيشک ميں تمہيں اور تمہاری قوم کو کھلی

|

گمراہی ميں پاتا ہوں |1:11

رض َولِيَكونَ مِنَ الموقِنينَ |1:11
ك ُنرى إِ ٰبرهي َم َملَكوتَ الس ٰهم ٰو ِ
َو َك ٰذلِ َ
ت َواألَ ِ

|

اور اسی طرح ہم ابراہيم کو دکھاتے ہيں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمين کی اور اس ليے کہ وہ عين اليقين والوں ميں ہوجائے
|1:11

|

َفلَمّا جَ نه َعلَي ِه الهي ُل رَ ءا َكو َكبًا ۖ قا َل ٰهذا رَ بّى ۖ َفلَمّا أَ َف َل قا َل ال أُحِبُّ الءافِلينَ |1:11

|

پھر جب ان پر رات کا اندهيرا آيا ايک تارا ديکھا بولے اسے ميرا رب ٹھہراتے ہو پھر جب وہ ڈوب گيا بولے مجھے خوش نہيں
آتے ڈوبنے والے1:11| ،

|

َ
َ
وم الضّالّينَ |1:11
َفلَمّا رَ ءَا ال َقمَرَ ِ
باز ًغا قا َل ٰهذا رَ بّى ۖ َفلَمّا أ َف َل قا َل لَئِن لَم يَھدِنى رَ بّى َألكو َننه مِنَ ال َق ِ

|

پھر جب چاند چمکتا ديکھا بولے اسے ميرا رب بتاتے ہو پھر جب وہ ڈوب گيا کہا اگر مجھے ميرا رب ہدايت نہ کرتا تو ميں بھی
انہيں گمراہوں ميں ہوتا |1:11

|

َ
َ
َفلَمّا رَ ءَا ال هشمسَ ِ ً
شركونَ |1:12
وم إِ ّنى بَري ٌء ِممّا ُت ِ
بازغَة قا َل ٰهذا رَ بّى ٰهذا أك َب ُر ۖ َفلَمّا أ َفلَت قا َل ٰي َق ِ

|

پھر جب سورج جگمگاتا ديکھا بولے اسے ميرا رب کہتے ہو يہ تو ان سب سے بڑا ہے ،پھر جب وہ ڈوب گيا کہا اے قوم ميں
بيزار ہوں ان چيزوں سے جنہيں تم شريک ٹھہراتے ہو |1:12

|

َ
َ۠
ُ
ُشركينَ |1:12
إِ ّنى َو
جھىَ لِلهذى َف َطرَ الس ٰهم ٰو ِ
جهھت وَ ِ
ت َواألرضَ حَ ني ًفا ۖ َوما أنا مِنَ الم ِ

|

ميں نے اپنا منہ اس کی طرف کيا جس نے آسمان اور زمين بنائے ايک اسی کا ہوکر اور ميں مشرکين ميں نہيں1:12| ،

|

َ
شركونَ ِب ِه إِ ّال أَن يَشا َء رَ بّى َشيـًٔا ۗ َوسِ عَ رَ بّى ُك هل َشء ٍء عِلمًا ۗ أَ َفال َت َت َذ هكرونَ
َوحا هج ُه َقو ُم ُه ۚ قا َل أَ ُت ٰح ّجو ّنى فِى ه ِ
َّللا َو َقد ه َٰدى ِن ۚ َوال أخافُ ما ُت ِ
|1:22

|

اور ان کی قوم ان سے جھگڑے لگی کہا کيا َّللا کے بارے ميں مجھ سے جھگڑتے ہو تو وہ مجھے راہ بتا چکا اور مجھے ان کا
ڈر نہيں جنہيں تم شريک بتاتے ہو ہاں جو ميرا ہی رب کوئی بات چاہے ميرے رب کا علم ہر چيز کو محيط ہے ،تو کيا تم نصيحت
نہيں مانتے |1:22

|

ٰ
َ
َو َكيفَ أَخافُ ما أَشرَ ك ُتم َوال َتخافونَ أَ هن ُكم أَشرَ ك ُتم بِ ه
من ۖ إِن ُكن ُتم َتعلَمونَ |1:21
ين أَحَ ُّق بِاأل ِ
اّلِلِ ما لَم ُي َن ِّزل بِ ِه َعلَي ُكم سُلط ًنا ۚ َفأَىُّ ال َفري َق ِ

|

اور ميں تمہارے شريکوں سے کيونکر ڈروں اور تم نہيں ڈرتے کہ تم نے َّللا کا شريک اس کو ٹھہرايا جس کی تم پر اس نے کوئی
سند نہ اتاری ،تو دونوں گروہوں ميں امان کا زيادہ سزا وار کون ہے اگر تم جانتے ہو1:21| ،

ظلم أ ُ ٰ
ُ
الهذينَ ءامَنوا َولَم ي َِلبسوا ٰ
ك لَ ُھ ُم األَمنُ َوهُم مُھ َتدونَ |1:21
ولئِ َ
إيم َنھُم ِب ٍ

|

|

وہ جو ايمان الئے اور اپنے ايمان ميں کسی ناحق کی آميزش نہ کی انہيں کے ليے امان ہے اور وہی راہ پر ہيں1:21| ،

ك حُجه ُتنا ءا َت ٰينھا إِ ٰبرهي َم ع ٰ
ك حَ كي ٌم عَلي ٌم |1:21
َلى َقو ِم ِه ۚ َنر َف ُع دَرَ ٰج ٍ
ت مَن َنشا ُء ۗ إِنه رَ هب َ
َوتِل َ

|

|

اور يہ ہماری دليل ہے کہ ہم نے ابراہيم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی ،ہم جسے چاہيں درجوں بلند کريں بيشک تمہارا رب علم و
حکمت واال ہے |1:21

|

ٰ
َو َوهَبنا لَ ُه إ ِ ٰ
جزى
سحقَ َويَعقوبَ ۚ ُك ًّال َهدَينا ۚ َونوحً ا َهدَينا مِن َقب ُل ۖ َومِن ُذرِّ هيتِ ِه داوۥ َد َو ُسلَ ٰيمنَ َوأَيّوبَ َويو ُسفَ َو
موسى َو ٰهرونَ ۚ َو َك ٰذلِ َ
ك َن ِ
المُحسِ نينَ |1:21

|

اور ہم نے انہيں اسحاق اور يعقوب عطا کيے ،ان سب کو ہم نے راہ دکھائی اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی اور ميں اس کی
اوالد ميں سے داؤد اور سليمان اور ايوب اور يوسف اور موس ٰی اور ہارون کو ،اور ہم ايسا ہی بدلہ ديتے ہيں نيکوکاروں کو،
|1:21

|

ٰ
َو َز َك ِريّا َوي ٰ
صلِحينَ |1:21
عيسى َوإِلياسَ ۖ ُك ٌّل مِنَ ال ٰ ّ
َحيى َو

|

يحيی اور ع ٰ
ٰ
يسی اور الياس کو يہ سب ہمارے قرب کے الئق ہيں |1:21
اور زکريا اور
سمعي َل َوال َيسَعَ َويو ُنسَ َو ً
لوطا ۚ َو ُك ًّال َفضهلنا َعلَى ٰ
َوإِ ٰ
العلَمينَ |1:21

|

|

اور اسماعيل اور يسع اور يونس اور لوط کو ،اور ہم نے ہر ايک کو اس کے وقت ميں سب پر فضيلت دی |1:21

خون ِِھم ۖ َواج َتب َٰينھُم َو َهد َٰينھُم إِ ٰ
َومِن ءابائ ِِھم َو ُذرِّ ٰ ّيت ِِھم َوإ ِ ٰ
قيم |1:21
لى صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ

|

|

اور کچھ ان کے باپ دادا اور اوالد اور بھائيوں ميں سے بعض کو اور ہم نے انہيں چن ليا اور سيدهی راہ دکھائی1:21| ،

َّللا يَھدى ِب ِه مَن يَشا ُء مِن عِبا ِد ِہ ۚ َولَو أَشرَ كوا لَحَ ِب َط عَنھُم ما كانوا يَعمَلونَ |1:22
ك ُه َدى ه ِ
ٰذلِ َ

|

|

يہ َّللا کی ہدايت ہے کہ اپنے بندوں ميں جسے چاہے دے ،اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کيا اکارت جاتا1:22| ،

أُ ٰ
ك الهذينَ ءا َت ٰين ُھ ُم الك ِٰتبَ َوالحُك َم وَ ال ُّنبُوه َة ۚ َفإِن يَكفُر ِبھا ٰهؤُ ال ِء َف َقد َو هكلنا ِبھا َقومًا لَيسوا ِبھا ِب ٰكفِرينَ |1:22
ولئِ َ

|

|

يہ ہيں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تو اگر يہ لوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس کيلئے ايک ايسی قوم لگا
رکھی ہے جو انکار والی نہيں |1:22

|

أُ ٰ
ك الهذينَ َه َدى ه
َّللا ُ ۖ َف ِبھ ُٰدى ُھ ُم اق َتدِہ ۗ قُل ال أَسـَٔل ُ ُكم َعلَي ِه أَجرً ا ۖ إِن ُهوَ إِ ّال ذ ٰ
ِكرى ل ِٰلعلَمينَ |1:22
ولئِ َ

|

يہ ہيں جن کو َّللا نے ہدايت کی تو تم انہيں کی راہ چلو تم فرماؤ ميں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہيں مانگتا وہ تو نہيں مگر
نصيحت سارے جہان کو |1:22

|

نز َل ه
ٰ
َلى َب َش ٍر مِن َشء ٍء ۗ قُل مَن أَ َ
َّللا ُ ع ٰ
در ِہ إِذ قالوا ما أَ َ
اس ۖ َتجعَلو َن ُه
نز َل الك ِٰتبَ الهذى جا َء بِ ِه
َوما َق َدرُوا ه َ
موسى نورً ا َو ُه ًدى لِل ّن ِ
َّللا حَ هق َق ِ
َقراطيسَ ُتبدو َنھا َو ُتخفونَ َكثيرً ا ۖ َو ُعلِّم ُتم ما لَم َتعلَموا أَن ُتم َوال ءاباؤُ ُكم ۖ قُ ِل ه
َّللا ُ ۖ ُث هم َذرهُم فى َخوضِ ِھم يَلعَبونَ |1:21

|

اور يہود نے َّللا کی قدر نہ جانی جيسی چاہيے تھی جب بولے ا ّلِل نے کسی آدمی پر کچھ نہيں اتارا ،تم فرماؤ کس نے اُتاری وہ
کتاب جو موس ٰی الئے تھے روشنی اور لوگوں کے ليے ہدايت جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بناليے ظاہر کرتے ہو اور بہت سے
چھپاليتے ہو اور تمہيں وہ سکھايا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کوَّ ،للا کہو پھر انہيں چھوڑ دو ان کی
بيہودگی ميں انہيں کھيلتا |1:21

|

رى َومَن حَ ولَھا ۚ َوالهذينَ يُؤمِنونَ ِبالءاخِرَ ِة يُؤمِنونَ ِب ِه ۖ َوهُم ع ٰ
ص ِّد ُق الهذى بَينَ َيدَي ِه َولِ ُتنذِرَ أ ُ هم القُ ٰ
َو ٰهذا ك ِٰتبٌ أَ َ
نز ٰلن ُه ُمبارَ ٌ
َلى صَالت ِِھم
ك ُم َ
يُحافِظونَ |1:21

|

اور يہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اُتاری تصديق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھيں اور اس ليے کہ تم ڈر سناؤ سب بستيوں
کے سردار کو اور جو کوئی سارے جہاں ميں اس کے گرد ہيں اور جو آخرت پر ايمان التے ہيں اس کتاب پر ايمان التے ہيں اور
اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہيں،

|| 6: 92

ُ
َ
رى إِ ِذ ٰ ّ
نز َل ه
رى َعلَى ه
َّللا ُ ۗ َولَو َت ٰ
نز ُل مِث َل ما أَ َ
هن اف َت ٰ
الظلِمونَ فى
َومَن أَظلَ ُم ِمم ِ
َّللاِ َك ِذبًا أو قا َل أوحِىَ إِلَىه َولَم يو َح إِلَي ِه َشء ٌء َومَن قا َل سَأ ِ
ت َوالم َٰلئِ َك ُة باسِ طوا أَ ِ َ
الھون بِما ُكن ُتم َتقولونَ َعلَى ه
َّللاِ َغيرَ الحَ ِّق َو ُكن ُتم عَن ٰ
خرجوا أَنفُ َس ُك ُم ۖ اليَو َم ُت َ
ءايتِ ِه
ت المَو ِ
َغم َٰر ِ
جزونَ عَذابَ
ِ
يديھم أ ِ
َتس َتكبِرونَ |1:21

|

اور اس سے بڑه کر ظالم کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے يا کہے مجھے وحی ہوئی اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی اور جو کہے ابھی
ميں اُتارتا ہوں ايسا جيسا َّللا نے اُتارا اور کبھی تم ديکھوں جس وقت ظالم موت کی سختيوں ميں ہيں اور فرشتے ہاتھ پھيالتے
ہوئے ہيں کہ نکالو اپنی جانيں ،آج تمہيں خواری کا عذاب ديا جائے گا بدلہ اس کا کہ َّللا پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آيتوں
سے تکبر کرتے1:21| ،

|

ُ
َ
ش َفعا َء ُك ُم الهذينَ َزعَم ُتم أَ هنھُم في ُكم ُ
رى َم َع ُكم ُ
ھور ُكم ۖ َوما َن ٰ
جئ ُتمونا فُ ٰر ٰ
شرَ ٰكؤُ ۟ا ۚ لَ َقد
َولَ َقد ِ
دى َكما َخلَ ٰقن ُكم أوه َل مَره ٍة َو َترَ ك ُتم ما َخوه ٰلن ُكم َورا َء ظ ِ
ض هل عَن ُكم ما ُكن ُتم َتز ُعمونَ |1:21
َت َق هطعَ بَي َن ُكم َو َ

|

اور بيشک تم ہمارے پاس اکيلے آئے جيسا ہم نے تمہيں پہلی بار پيدا کيا تھا اور پيٹھ پيچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے
تمہيں ديا تھا اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشيوں کو نہيں ديکھتے جن کا تم اپنے ميں ساجھا بتاتے تھے بيشک تمہارے آپس
کی ڈور کٹ گئی اور تم سے گئے جو دعوے کرتے تھے |1:21

|

ت مِنَ الحَ ىِّ ۚ ٰذلِ ُك ُم ه
َّللا فال ُِق الحَ بِّ َوال هن ٰ
ُخر ُ
َّللا ُ ۖ َفأ َ ّن ٰى ُتؤ َفكونَ |1:21
ج ال َم ِّي ِ
ُخر ُج الحَ ىه مِنَ ال َم ِّي ِ
۞ إِنه ه َ
ت َوم ِ
وى ۖ ي ِ

|

بيشک َّللا دانے اور گٹھلی کو چير نے واال ہے زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے واال يہ ہے َّللا تم کہاں

|

اوندهے جاتے ہو |1:21

َليم |1:21
صباح وَ جَ َع َل الهي َل َس َك ًنا َوال هشمسَ َوال َقمَرَ حُسبا ًنا ۚ ٰذلِ َ
ك َتقدي ُر الع ِ
فال ُِق اإلِ
َزيز الع ِ
ِ

|

تاريکی چاک کرکے صبح نکالنے واال اور اس نے رات کو چين بنايا اور سورج اور چاند کو حساب يہ سادها (سدهايا ہوا) ہے
زبردست جاننے والے کا1:21| ،

|

َوه َُو الهذى جَ َع َل لَ ُك ُم ال ُّنجو َم لِ َتھ َتدوا بِھا فى ُ
ٰ
وم يَعلَمونَ |1:21
َحر ۗ َقد َفصهل َنا
الءاي ِ
ظل ُ ٰم ِ
ت ال َب ِّر َوالب ِ
ت لِ َق ٍ

|

اور وہی ہے جس نے تمہارے ليے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندهيروں ميں ،ہم نے نشانياں مفصل بيان
کرديں علم والوں کے ليے1:21| ،

|

ٰ
وم يَف َقھونَ |1:22
ح َد ٍة َفمُس َت َقرٌّ َومُس َتو َد ٌع ۗ َقد َفصهل َنا
الءاي ِ
فس ٰو ِ
َوه َُو الهذى أَن َشأ َ ُكم مِن َن ٍ
ت لِ َق ٍ

|

اور وہی ہے جس نے تم کو ايک جان سے پيدا کيا پھر کہيں تمہيں ٹھہرنا ہے اور کہيں امانت رہنا بيشک ہم نے مفصل آيتيں بيان
کرديں سمجھ والوں کے ليے1:22| ،

|

َ
َ
َو ُه َو الهذى أَ َ
خر ُ
ج مِن ُه حَ ًّبا ُم َترا ِكبًا َومِنَ ال هنخ ِل مِن َطلعِھا قِنوانٌ دانِي ٌَة
نز َل مِنَ السهما ِء ما ًء َفأخرَ جنا ِب ِه َنباتَ ُك ِّل َشء ٍء َفأخرَ جنا مِن ُه َخضِ رً ا ُن ِ
الزيتونَ َوالرُّ مّانَ مُش َت ِبھًا َو َغيرَ ُم َت ٰش ِب ٍه ۗ ُ
ب َو ه
لى َثم َِر ِہ إِذا أَثمَرَ َويَن ِع ِه ۚ إِنه فى ٰذلِ ُكم ل ٰ
انظروا إ ِ ٰ
وم يُؤمِنونَ |1:22
َءاي ٍ
ت مِن أَعنا ٍ
َوجَ ٰ ّن ٍ
ت لِ َق ٍ

|

اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اُتارا ،تو ہم نے اس سے ہر اُگنے والی چيز نکالی تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس ميں
سے دانے نکالتے ہيں ايک دوسرے پر چڑهے ہوئے اور کھجور کے گابھے سے پاس پاس گچھے اور انگور کے باغ اور زيتون
اور انار کسی بات ميں ملتے اور کسی بات ميں الگ ،اس کا پھل ديکھو جب پھلے اور اس کا پکنا بيشک اس ميں نشانياں ہيں ايمان
والوں کے ليے1:22| ،

|

َوجَ عَلوا ِ هّلِلِ ُ
ُبح َن ُه َو َت ٰع ٰ
ِلم ۚ س ٰ
لى َعمّا يَصِ فونَ |1:122
جنه َو َخلَ َقھُم ۖ َو َخرَ قوا لَ ُه بَنينَ َوب َٰن ٍ
شرَ كا َء ال ِ
ت ِبغ ِ
َير ع ٍ

|

اور َّللا کا شريک ٹھہرايا جنوں کو حاالنکہ اسی نے ان کو بنايا اور اس کے ليے بيٹے اور بيٹياں گڑه ليں جہالت سے ،پاکی اور
برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے1:122| ،

|

رض ۖ أَ ّن ٰى َيكونُ لَ ُه َولَ ٌد َولَم َت ُكن لَ ُه ٰ
حب ٌَة ۖ َو َخلَقَ ُك هل َشء ٍء ۖ َوه َُو ِب ُك ِّل َشء ٍء عَلي ٌم |1:121
ص ِ
بَدي ُع الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

بے کسی نمو نہ کے آسمانوں اور زمين کا بنانے واال ،اسکے بچہ کہاں سے ہو حاالنکہ اس کی عورت نہيں اور اس نے ہر چيز
پيدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے1:121| ،

|

ٰذلِ ُك ُم ه
َّللا ُ رَ ُّب ُكم ۖ ال إِ ٰل َه إِ ّال ه َُو ۖ ٰخل ُِق ُك ِّل َشء ٍء َفاعبُدوہُ ۚ َو ُهوَ ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َوكي ٌل |1:121

|

يہ ہے َّللا تمہارا رب اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہيں ہر چيز کا بنانے واال تو اسے پوجو وہ ہر چيز پر نگہبان ہے
|1:121

|

بصرَ ۖ َوه َُو اللهطيفُ َ
ك األَ ٰ
در ُك ُه األَ ٰ
ُدر ُ
الخبي ُر |1:121
بص ُر َو ُهوَ ي ِ
ال ُت ِ

|

آنکھيں اسے احاطہ نہيں کرتيں اور سب آنکھيں اس کے احاطہ ميں ہيں اور وہی ہے پورا باطن پورا خبردار1:121| ،

َقد جا َء ُكم بَصا ِئ ُر مِن رَ ِّب ُكم ۖ َفمَن أَبصَرَ َفلِ َنفسِ ِه ۖ َومَن َعمِىَ َف َعلَيھا ۚ َوما أَ ۠نا َعلَي ُكم ِبحَ فيظٍ |1:121

|

|

تمہارے پاس آنکھيں کھولنے والی دليليں آئيں تمہارے رب کی طرف سے تو جس نے ديکھا تو اپنے بھلے کو اور جو اندها ہوا
اپنے برُے کو ،اور ميں تم پر نگہبان نہيں1:121| ،

|

ٰ
ص ِّرفُ
وم يَعلَمونَ |1:121
الءاي ِ
ك ُن َ
َو َك ٰذلِ َ
ت َولِيَقولوا دَرَ ستَ َولِ ُن َب ِّي َن ُه لِ َق ٍ

|

اور ہم اسی طرح آيتيں طرح طرح سے بيان کرتے اور اس ليے کہ کافر بول اٹھيں کہ تم تو پڑهے ہو اور اس ليے کہ اسے علم
والوں پر واضح کرديں1:121| ،

|

ٰ
َ
ُشركينَ |1:121
ك مِن رَ ِّب َ
ا هتبِع ما أوحِىَ إِلَي َ
عرض ع ِ
َن الم ِ
ك ۖ ال إِل َه إ ِ ّال ه َُو ۖ َوأ ِ

|

اس پر چلو جو تمہيں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہيں اور مشرکوں سے منہ پھير لو
|1:121

|

يھم حَ ً
َولَو شا َء ه
كيل |1:121
َّللا ُ ما أَشرَ كوا ۗ َوما جَ ع َٰلن َ
يھم ِب َو ٍ
فيظا ۖ َوما أَنتَ َعلَ ِ
ك َعلَ ِ

|

حاکم اعل ٰی) نہيں1:121| ،
اور َّللا چاہتا تو وہ شرک نہيں کرتے ،اور ہم نے تمہيں ان پر نگہبان نہيں کيا اور تم ان پر کڑوڑے ( ِ

|

دون ه
ك َز هي ّنا لِ ُك ِّل أ ُ هم ٍة َع َملَھُم ُث هم إ ِ ٰ
َّللا ع ً
ج ُعھُم َف ُي َن ِّب ُئھُم ِبما كانوا يَعمَلونَ
ِلم ۗ َك ٰذلِ َ
لى رَ ب ِِّھم مَر ِ
َّللاِ َف َي ُسبُّوا ه َ
َوال َت ُسبُّوا الهذينَ يَدعونَ مِن ِ
َدوا ِبغ ِ
َير ع ٍ
|1:122

|

اور انہيں گالی نہ دو وہ جن کو وہ َّللا کے سوا پوجتے ہيں کہ وہ َّللا کی شان ميں بے ادبی کريں گے زيادتی اور جہالت سے يونہی
ہم نے ہر اُمت کی نگاہ ميں اس کے عمل بھلے کرديے ہيں پھر انہيں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے اور وہ انہيں بتادے گا جو
کرتے تھے1:122| ،

|

َوأَقسَموا ِب ه
الءاي ُ
ٰ
َّللا ۖ َوما ُيش ِع ُر ُكم أَ هنھا إِذا جاءَت ال يُؤمِنونَ |1:122
اّلِلِ جَ ھ َد أَ ٰيمن ِِھم لَئِن جاءَتھُم ءاي ٌَة لَيُؤ ِم ُننه ِبھا ۚ قُل إِ هنمَا
ت عِن َد ه ِ

|

اور انہوں نے َّللا کی قسم کھائی اپنے حلف ميں پوری کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ايمان
الئيں گے ،م فرما دو کہ نشانياں تو َّللا کے پاس ہيں اور تمہيں کيا خبر کہ جب وہ آئيں تو يہ ايمان نہ الئينگے |1:122

بصرَ هُم َكما لَم يُؤمِنوا بِ ِه أَوه َل مَره ٍة َو َن َذ ُرهُم فى ُ
َو ُن َقلِّبُ أَفـِٔ َد َتھُم َوأَ ٰ
ط ٰغين ِِھم يَعمَھونَ |1:112

|

|

اور ہم پھيرديتے ہيں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جيسا وہ پہلی بار ايمان نہ الئے تھے اور انہيں چھوڑ ديتے ہيں کہ اپنی سرکشی
ميں بھٹکا کريں1:112| ،

|

يھم ُك هل َشء ٍء قُب ًُال ما كانوا لِيُؤمِنوا إِ ّال أَن يَشا َء ه
۞ وَ لَو أَ هننا َن هزلنا إِلَي ِھ ُم الم َٰلئِ َك َة َو َكله َم ُھ ُم الم ٰ
َّللا ُ َو ٰلكِنه أَك َثرَ هُم يَجھَلونَ
َوتى وَ حَ َشرنا َعلَ ِ
|1:111

|

اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اُتارتے اور ان سے مردے باتيں کرتے اور ہم ہر چيز ان کے سامنے اٹھا التے جب بھی وہ ايمان
النے والے نہ تھے مگر يہ کہ خدا چاہتا و ليکن ان ميں بہت نرے جاہل ہيں |1:111

|

ضھُم إِ ٰ
جنِّ يوحى بَع ُ
ك ما َفعَلوہُ ۖ َف َذرهُم َوما
ول ُغرورً ا ۚ َولَو شا َء رَ ُّب َ
لى ب ٍ
َو َك ٰذلِ َ
َعض ُزخ ُرفَ ال َق ِ
نس َوال ِ
ك جَ عَلنا لِ ُك ِّل َن ِبىٍّ َع ُد ًّوا َش ٰيطينَ اإلِ ِ
يَف َترونَ |1:111

|

اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کيے ہيں آدميوں اور جنوں ميں کے شيطان کہ ان ميں ايک دوسرے پر خفيہ ڈالتا ہے
بناوٹ کی بات دهوکے کو ،اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ايسا نہ کرتے تو انہيں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو |1:111

ٰ
صغى إِلَي ِه أَفـِٔ َدةُ الهذينَ ال يُؤمِنونَ بِالءاخِرَ ِة َولِيَرضَوہُ َولِيَق َت ِرفوا ما هُم مُق َت ِرفونَ |1:111
َولِ َت

|

|

اور اس ليے کہ اس کی طرف ان کے دل جھکيں جنہيں آخرت پر ايمان نہيں اور اسے پسند کريں اور گناہ کمائيں جو انہيں کمانا
ہے1:111| ،

|

أَ َف َغيرَ ه
َّللاِ أَب َتغى حَ َكمًا َو ُهوَ الهذى أَ َ
ك بِالحَ ِّق ۖ َفال َتكو َننه مِنَ المُم َترينَ
نز َل إِلَي ُك ُم الك ِٰتبَ ُم َفص ًهال ۚ َوالهذينَ ءا َت ٰين ُھ ُم الك ِٰتبَ يَعلَمونَ أَ هن ُه ُم َن هز ٌل ِمن رَ ِّب َ
|1:111

|

تو کيا َّللا کے سوا ميں کسی اور کا فيصلہ چاہوں اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اُتاری اور جنکو ہم نے کتاب
دی وہ جانتے ہيں کہ يہ تيرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے تو اے سننے والے تو ہر گز شک والوں ميں نہ ہو1:111| ،

ك صِ د ًقا َوع ً
َو َتمهت َكلِم ُ
َدال ۚ ال ُم َب ِّد َل لِ َكل ِٰمتِ ِه ۚ َو ُهوَ السهمي ُع العَلي ُم |1:111
َت رَ ِّب َ

|

|

اور پوری ہے تيرے رب کی بات سچ اور انصاف ميں اس کی باتوں کا کوئی بدلنے واال نہيں اور وہی ہے سنتا جانتا1:111| ،

َّللا ۚ إِن َي هت ِبعونَ إِ هال ه
الظنه َوإِن هُم إِ ّال يَخ ُرصونَ |1:111
ك عَن سَبي ِل ه ِ
رض يُضِ لّو َ
َوإِن ُتطِ ع أَك َثرَ مَن فِى األَ ِ

|

اور اے سننے والے زمين ميں اکثر وہ ہيں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے َّللا کی راہ سے بہکا ديں ،وہ صرف گمان کے

|

پيچھے ہيں اور نری اٹکليں (فضول اندازے) دوڑاتے ہيں |1:111

ك ه َُو أَعلَ ُم مَن يَضِ ُّل عَن سَبيلِ ِه ۖ َو ُهوَ أَعلَ ُم بِالمُھ َتدينَ |1:111
إِنه رَ هب َ

|

تيرا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکا اس کی راہ سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدايت والوں کو1:111| ،

َف ُكلوا ِممّا ُذكِرَ اس ُم ه
َّللاِ َعلَي ِه إِن ُكن ُتم بِـٔ ٰايتِ ِه مُؤمِنينَ |1:112

|

|

تو کھاؤ اسميں سے جس پر َّللا کا نام ليا گيا اگر تم اسکی آيتيں مانتے ہو1:112| ،

|

َ
ُ
َوما لَ ُكم أَ ّال َتأ ُكلوا ِممّا ُذكِرَ اس ُم ه
ِلم ۗ إِنه
َّللاِ َعلَي ِه َو َقد َف ه
ص َل لَ ُكم ما حَ هر َم َعلَي ُكم إ ِ ّال مَا اضط ِرر ُتم إِلَي ِه ۗ َوإِنه َكثيرً ا لَيُضِ لّونَ ِبأهوائ ِِھم ِبغ ِ
َير ع ٍ
ك ه َُو أَعلَ ُم ِبالمُع َتدينَ |1:112
رَ هب َ

|

|

اور تمہيں کيا ہوا کہ اس ميں سے نہ کھاؤ جس پر َّللا کا نام ليا گيا وہ تم سے مفصل بيان کرچکا جو کچھ تم پر حرام ہوا مگر جب
تمہيں اس سے مجبوری ہو اور بيشک بہتيرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہيں بے جانے بيشک تيرا رب حد سے بڑهنے
والوں کو خوب جانتا ہے1:112| ،

|

َو َذروا ٰظ ِھرَ اإلِ ِثم َوباطِ َن ُه ۚ إِنه الهذينَ يَكسِ بونَ اإلِث َم َسي َ
ُجزونَ بِما كانوا يَق َت ِرفونَ |1:112

|

اور چھوڑ دو کھال اور چھپا گناہ ،وہ جو گناہ کماتے ہيں عنقريب اپنی کمائی کی سزا پائيں گے1:112| ،

|

َ
ِسق ۗ َوإِنه ال هش ٰيطينَ لَيوحونَ إِ ٰ َ
َّللا َعلَي ِه َوإِ هن ُه لَف ٌ
ُشركونَ |1:111
َوال َتأ ُكلوا ِممّا لَم يُذ َك ِر اس ُم ه ِ
لى أولِيائ ِِھم لِي ُٰجدِلو ُكم ۖ َوإِن أ َطع ُتموهُم إِ هن ُكم لَم ِ

|

اور اُسے نہ کھاؤ جس پر َّللا کا نام نہ ليا گيا اور وہ بيشک حکم عدولی ہے ،اور بيشک شيطان اپنے دوستوں کے دلوں ميں ڈالتے
ہيں کہ تم سے جھگڑيں اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو |1:111

|

اس َكمَن َم َثل ُ ُه فِى ُّ
الظل ُ ٰم ِ
ك ُز ِّينَ ل ِٰلكفِرينَ ما كانوا يَعمَلونَ
خار ٍج ِمنھا ۚ َك ٰذلِ َ
أَ َومَن كانَ مَي ًتا َفأَحي َٰين ُه َوجَ عَلنا لَ ُه نورً ا يَمشى بِ ِه فِى ال ّن ِ
ت لَيسَ بِ ِ
|1:111

|

اور کيا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کيا اور اس کے ليے ايک نور کرديا جس سے لوگوں ميں چلتا ہے وہ اس جيسا ہوجائے
گا جو اندهيريوں ميں ہے ان سے نکلنے واال نہيں ،يونہی کافروں کی آنکھ ميں ان کے اعمال بھلے کرديے گئے ہيں1:111| ،

َ
ُجرميھا لِيَم ُكروا فيھا ۖ َوما يَم ُكرونَ إ ِ ّال ِبأَنفُسِ ِھم َوما يَش ُعرونَ |1:111
َو َك ٰذلِ َ
ك جَ عَلنا فى ُك ِّل َقر َي ٍة أ ٰك ِبرَ م ِ

|

|

اور اسی طرح ہم نے ہر بستی ميں اس کے مجرموں کے سرغنہ کيے کہ اس ميں داؤ کھيليں اور داؤں نہيں کھيلتے مگر اپنی
جانوں پر اور انہيں شعورنہيں |1:111

|

َّللاِ ۘ ه
ؤتى مِث َل ما أوتِىَ ُر ُس ُل ه
َّللا ُ أَعلَ ُم حَ ُ
َوإِذا جاءَتھُم ءاي ٌَة قالوا لَن ُنؤمِنَ حَ ّت ٰى ُن ٰ
َّللا
يث يَج َع ُل ِرسالَ َت ُه ۗ َسيُصيبُ الهذينَ أَجرَ موا صَغا ٌر عِن َد ه ِ
َو َعذابٌ َشدي ٌد ِبما كانوا يَم ُكرونَ |1:111

|

اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہی ہم ہر گز ايمان نہ الئيں گے جب تک ہميں بھی ويسا ہی نہ ملے جيسا َّللا کے
رسولوں کو مال َّللا خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے عنقريب مجرموں کو َّللا کے يہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب
بدلہ ان کے مکر کا1:111| ،

|

َّللا ُ أَن يَھ ِد َي ُه يَشرَ ح صَدرَ ہُ لَِل ٰ
ك يَج َع ُل ه
َفمَن ي ُِر ِد ه
ض ِّي ًقا حَ رَ جً ا َكأ َ هنما َي ه
َّللا ُ الرِّ جسَ
ص هع ُد فِى السهما ِء ۚ َك ٰذلِ َ
سل ِم ۖ َومَن ي ُِرد أَن يُضِ له ُه يَجعَل صَدرَ ہُ َ
ِ
َعلَى الهذينَ ال يُؤمِنونَ |1:111

|

اور جسے َّللا راہ دکھانا چاہے اس کا سينہ اسالم کے ليے کھول ديتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سينہ تنگ خوب رکا
ہوا کر ديتا ہے گويا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑه رہا ہےَّ ،للا يونہی عذاب ڈالتا ہے ايمان نہ النے والوں کو1:111| ،

َو ٰهذا صِ ٰر ُ
ٰ
وم ي هَذ هكرونَ |1:111
ك مُس َتقيمًا ۗ َقد َفصهل َنا
الءاي ِ
ط رَ ِّب َ
ت لِ َق ٍ

|

اور يہ تمہارے رب کی سيدهی راہ ہے ہم نے آيتيں مفصل بيان کرديں نصيحت ماننے والوں کے ليے1:111| ،

۞ لَھُم دا ُر الس ٰهل ِم عِن َد رَ ب ِِّھم ۖ َوه َُو وَ لِ ُّيھُم بِما كانوا يَعمَلونَ |1:111

|

|

|

ان کے ليے سالمتی کا گھر ہے اپنے رب کے يہاں اور وہ ان کا مول ٰی ہے يہ ان کے کاموں کا پھل ہے1:111| ،

|

َويَو َم يَح ُ
َعض َو َبلَغنا أَجَ لَ َنا الهذى أَجهلتَ
نس رَ هب َنا اس َتم َتعَ بَعضُنا ِبب ٍ
ش ُرهُم جَ ميعًا ٰيمَع َشرَ ال ِ
نس ۖ َوقا َل أَولِياؤُ هُم مِنَ اإلِ ِ
جنِّ َق ِد اس َتك َثر ُتم مِنَ اإلِ ِ
َثوى ُكم ٰخلِدينَ فيھا إ ِ ّال ما شا َء ه
لَنا ۚ قا َل ال ّنا ُر م ٰ
ك حَ كي ٌم عَلي ٌم |1:112
َّللا ُ ۗ إِنه رَ هب َ

|

اور جس دن اُن سب کو اٹھانے گا اور فرمائے گا ،اے جن کے گروہ! تم نے بہت آدمی گھيرليے اور ان کے دوست آدمی عرض
کريں گے اے ہمارے رب! ہم ميں ايک نے دوسرے سے فائدہ اٹھايا اور ہم اپنی اس ميعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے ليے
مقرر فرمائی تھی فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانا ہے ہميشہ اس ميں رہو مگر جسے خدا چاہے اے محبوب! بيشک تمہارا رب حکمت
واال علم واال ہے1:112| ،

|

ك ُن َولّى بَعضَ ٰ ّ
الظلِمينَ بَعضًا ِبما كانوا يَكسِ بونَ |1:112
َو َك ٰذلِ َ

|

اور يونہی ہم ظالموں ميں ايک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہيں بدلہ ان کے کيے کا |1:112

|

ءايتى َويُنذِرو َن ُكم لِقا َء يَو ِم ُكم ٰهذا ۚ قالوا َش ِھدنا ع ٰ
نس أَلَم يَأتِ ُكم ُر ُس ٌل مِن ُكم َيقُصّونَ َعلَي ُكم ٰ
َلى أَنفُسِ نا ۖ َوغَره ت ُھ ُم الحَ ٰيوةُ الدُّنيا
ٰيمَع َشرَ ال ِ
جنِّ َواإلِ ِ
َو َش ِھدوا ع ٰ
َلى أَنفُسِ ِھم أَ هنھُم كانوا ٰكفِرينَ |1:112

|

اے جنوں اور آدميوں کے گروہ! کيا تمہارے پاس تم ميں کے رسول نہ آئے تھے تم پر ميری آيتيں پڑهتے اور تمہيں يہ دن
ديکھنے سے ڈراتے کہيں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی اور انہيں دنيا کی زندگی نے فريب ديا اور خود اپنی جانوں پر
گواہی ديں گے کہ وہ کافر تھے |1:112

|

رى ِب ُ
ك القُ ٰ
ظ ٍلم َوأَهلُھا ٰغفِلونَ |1:111
ك مُھلِ َ
ك أَن لَم َي ُكن رَ ُّب َ
ٰذلِ َ

|

يہ اس ليے کہ تيرا رب بستيوں کو ظلم سے تباہ نہيں کرتا کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں |1:111

َولِ ُك ٍّل دَرَ ٰج ٌ
ك ِب ٰغف ٍِل َعمّا َيعمَلونَ |1:111
ت ِممّا َعمِلوا ۚ َوما رَ ُّب َ

|

|

اور ہر ايک کے ليے ان کے کاموں سے درجے ہيں اور تيرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہيں1:111| ،

ُ
َ َ
ُ
وم َ
ءاخرينَ |1:111
َورَ ُّب َ
ك ال َغنِىُّ ذو الره ح َم ِة ۚ إِن َي َشأ يُذهِب ُكم َويَس َتخلِف مِن بَع ِد ُكم ما يَشا ُء َكما أن َشأ ُكم مِن ذرِّ هي ِة َق ٍ

|

|

اور اے محبوب! تمہارا رب بے پروا ہے رحمت واال ،اے لوگو! وہ چاہے تو تمہيں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ الدے
جيسے تمہيں اوروں کی اوالد سے پيدا کيا |1:111

جزينَ |1:111
إِنه ما توعَدونَ لَءا ٍ
ت ۖ َوما أَن ُتم بِمُع ِ

|

|

بيشک جس کا تمہيں وعدہ ديا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے اور تم تھکا نہيں سکتے1:111| ،

|

ّار ۗ إِ هن ُه ال يُفلِ ُح ٰ ّ
وم اعمَلوا ع ٰ
الظلِمونَ |1:111
َلى مَكا َنتِ ُكم إِ ّنى عا ِم ٌل ۖ َفسَوفَ َتعلَمونَ مَن َتكونُ لَ ُه ٰعقِ َب ُة الد ِ
قُل ٰي َق ِ

|

تم فرماؤ اے ميری قوم! تم اپنی جگہ پر کام کيے جاؤ ميں اپنا کام کرتا ہوں تو اب جاننا چاہتے ہو کس کا رہتا ہے آحرت کا گھر،
بيشک ظالم فالح نہيں پاتے1:111| ،

|

شرَ كائ ِِھم َفال يَصِ ُل إِلَى ه
شرَ كائِنا ۖ َفما كانَ لِ ُ
ث َواألَ ٰنع ِم َنصيبًا َفقالوا ٰهذا ِ هّلِلِ ِب َزعم ِِھم َو ٰهذا لِ ُ
َوجَ عَلوا ِ هّلِلِ ِممّا َذرَ أَ مِنَ الحَ ر ِ
ّلِل َف ُھوَ
َّللاِ ۖ َوما كانَ ِ ه ِ
لى ُ
يَصِ ُل إِ ٰ
شرَ كائ ِِھم ۗ سا َء ما يَح ُكمونَ |1:111

|

اور َّللا نے جو کھيتی اور مويشی پيدا کيے ان ميں اسے ايک حصہ دار ٹھہرايا تو بولے يہ َّللا کا ہے ان کے خيال ميں اور يہ
ہمارے شريکوں کا تو وہ جو ان کے شريکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہيں پہنچتا ،اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شريکوں کو پہنچتا
ہے ،کيا ہی برا حکم لگاتے ہيں |1:111

|

ك َزيهنَ لِ َكثير مِنَ المُشركينَ َقت َل أَ ٰ
يھم دي َنھُم ۖ َولَو شا َء ه
ول ِدهِم ُ
َّللا ُ ما َفعَلوہُ ۖ َف َذرهُم َوما يَف َترونَ
َو َك ٰذلِ َ
شرَ كاؤُ هُم لِيُردوهُم َولِيَلبِسوا َعلَ ِ
ٍ
ِ
|1:111

|

اور يوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ ميں ان کے شريکوں نے اوالد کا قتل بھال کر دکھايا ہے کہ انہيں ہالک کريں اور ان کا دين اُن
پر مشتبہ کرديں اور َّللا چاہتا تو ايسا نہ کرتے تو تم انہيں چھوڑ دو وہ ہيں اور ان کے افتراء1:111| ،

|

رث حِج ٌر ال يَط َعمُھا إِ ّال مَن َنشا ُء بِ َزعم ِِھم َوأَ ٰنع ٌم حُرِّ مَت ُ
َوقالوا ٰه ِذ ِہ أَ ٰنع ٌم َوحَ ٌ
َّللا َعلَيھَا افتِرا ًء َعلَي ِه ۚ
ظھورُها َوأَ ٰنع ٌم ال يَذ ُكرونَ اس َم ه ِ
َجزيھم بِما كانوا يَف َترونَ |1:112
َسي
ِ

|

اور بولے يہ مويشی اور کھيتی روکی ہوئی ہے اسے وہی کھائے جسے ہم چاہيں اپنے جھوٹے خيال سے اور کچھ مويشی ہيں جن
پر چڑهنا حرام ٹھہرايا اور کچھ مويشی کے ذبح پر َّللا کا نام نہيں ليتے يہ سب َّللا پر جھوٹ باندهنا ہے ،عنقريب وہ انہيں بدلے
دے گا ان کے افتراؤں کا1| ،

|: 138

َ
ُ
جنا ۖ َوإِن َي ُكن مَي َت ًة َفھُم في ِه ُ
َلى أَ ٰ
كورنا َو ُمحَ ره ٌم ع ٰ
َجزيھم َوص َفھُم ۚ إِ هن ُه حَ كي ٌم عَلي ٌم
شرَ كا ُء ۚ َسي
زو ِ
ِ
َوقالوا ما فى ب ِ
ُطون ٰه ِذ ِہ األ ٰنع ِم خالِص ٌَة لِذ ِ
|1:112

|

اور بولے جو ان مويشيوں کے پيٹ ميں ہے وہ نرا (خالص) ہمارے مردوں کا ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے ،اور مرا ہوا
نکلے تو وہ سب اس ميں شريک ہيں ،قريب ہے کہ َّللا انہيں اِن کی اُن باتوں کا بدلہ دے گا ،بيشک وہ حکمت و علم واال ہے،
|1:112

|

َ ٰ
َّللا ُ افتِرا ًء َعلَى ه
َير عِلم وَ حَ ره موا ما رَ َز َق ُھ ُم ه
ضلّوا َوما كانوا مُھ َتدينَ |1:112
َّللاِ ۚ َقد َ
َقد َخسِ رَ الهذينَ َق َتلوا أول َدهُم َس َفھًا بِغ ِ ٍ

|

بيشک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اوالد کو قتل کرتے ہيں احمقانہ جہالت سے اور حرام ٹھہراتے ہيں وہ جو َّللا نے انہيں روزی دی َّللا
پر جھوٹ باندهنے کو بيشک وہ بہکے اور راہ نہ پائی |1:112

|

ٰ
ٰ
الزرعَ مُخ َتلِ ًفا أ ُ ُكل ُ ُه َو ه
ت َوال هنخ َل َو ه
الزيتونَ وَ الرُّ مّانَ ُم َت ٰشبِھًا َو َغيرَ ُم َت ٰشبِ ٍه ۚ ُكلوا مِن َثم َِر ِہ
َعروش ٍ
ت َو َغيرَ م
َعروش ٍ
تم
۞ َوه َُو الهذى أَن َشأ َ جَ ٰ ّن ٍ
َ
ُسرفينَ |1:111
سرفوا ۚ إِ هن ُه ال ُيحِبُّ الم ِ
إِذا أثمَرَ َوءاتوا حَ قه ُه يَو َم حَ صا ِد ِہ ۖ وَ ال ُت ِ

|

اور وہی ہے جس نے پيدا کيے باغ کچھ زمين پر چھئے (چھائے) ہوئے اور کچھ بے چھئے (پھيلے) اور کھجور اور کھيتی جس
ميں رنگ رنگ کے کھانے اور زيتون اور انار کسی بات ميں ملتے اور کسی ميں الگ کھاؤ اس کا پھل جب پھل الئے اور اس کا
حق دو جس دن کٹے اور بے جا نہ خرچو بيشک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہيں1:111| ،

|

ت ال هش ٰ
َّللا ُ َوال َت هت ِبعوا ُخ ُ
َومِنَ األَ ٰنعم حَ مولَ ًة وَ َفر ًشا ۚ ُكلوا ِممّا رَ َز َق ُك ُم ه
يط ِن ۚ إِ هن ُه لَ ُكم َع ُدوٌّ مُبينٌ |1:111
ط ٰو ِ
ِ

|

اور مويشی ميں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمين پر بچھے کھاؤ اس ميں سے جو َّللا نے تمہيں روزی دی اور شيطان
کے قدموں پر نہ چلو ،بيشک وہ تمہارا صريح دشمن ہے1:111| ،

|

ُ
ُ
ين ۗ قُل ه
َث ٰمنِ َي َة أَ ٰ
ِلم إِن ُكن ُتم
َين أَمها اش َت َملَت َعلَي ِه أَرحا ُم األن َثي ِ
ين حَ ره َم أَ ِم األن َثي ِ
ءالذ َكرَ ِ
َعز اث َن ِ
هأن اث َن ِ
زو ٍج ۖ مِنَ الض ِ
ين َومِنَ الم ِ
َين ۖ َنبِّـٔونى ِبع ٍ
ٰ
صدِقينَ |1:111

|

آٹھ نر و مادہ ايک جوڑا بھيڑ کا اور ايک جوڑا بکری کا ،تم فرماؤ کيا اس نے دونوں نر حرام کيے يا دونوں مادہ يا وہ جسے دنوں
مادہ پيٹ ميں ليے ہيں کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو |1:111

|

ُ
ُ
ين ۗ قُل ه
شھَدا َء إِذ َوص ّٰى ُك ُم ه
َين ۖ أَم ُكن ُتم ُ
َّللا ُ ِب ٰھذا ۚ َفمَن
َين أَمها اش َت َملَت َعلَي ِه أَرحا ُم األن َثي ِ
ين حَ ره َم أَ ِم األن َثي ِ
ءالذ َكرَ ِ
ين َومِنَ ال َب َق ِر اث َن ِ
َومِنَ اإلِ ِب ِل اث َن ِ
َّللاَ ال يَھدِى ال َقو َم ٰ ّ
َير عِلم ۗ إِنه ه
ه
هن اف َت ٰ
الظلِمينَ |1:111
أَظلَ ُم ِمم ِ
رى َعلَى َّللاِ َك ِذبًا لِيُضِ هل ال ّناسَ ِبغ ِ ٍ

|

اور ايک جوڑا اونٹ کا اور ايک جوڑا گائے کا ،تم فرماؤ کيا اس نے دونوں نر حرام کيے يا دونوں مادہ يا وہ جسے دونوں مادہ
پيٹ ميں ليے ہيں کيا تم موجود تھے جب َّللا نے تمہيں يہ حکم ديا تو اس سے بڑه کر ظالم کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے کہ
لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے ،بيشک َّللا ظالموں کو راہ نہيں دکھاتا1:111| ،

|

ُ
َ
َير ه
ج ُد فى ما أوحِىَ إِلَىه ُمحَ ره مًا ع ٰ
َّللاِ ِب ِه ۚ
َلى طاع ٍِم يَط َع ُم ُه إِ ّال أَن يَكونَ مَي َت ًة أَو َدمًا َمسفوحً ا أَو لَح َم ِ
قُل ال أَ ِ
خ ٍ
نزير َفإِ هن ُه ِرجسٌ أو فِس ًقا أ ِه هل لِغ ِ
ُ
ك غَفو ٌر رَ حي ٌم
باغ َوال عا ٍد َفإِنه رَ هب َ
َفم ِ
َن اضط هر َغيرَ ٍ

|| 6: 145

تم فرماؤ ميں نہيں پاتا اس ميں جو ميری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام مگر يہ کہ مردار ہو يا رگوں کا
بہتا خون يا بد جانور کا گوشت وہ نجاست ہے يا وہ بے حکمی کا جانور جس کے ذبح ميں غير خدا کا نام پکارا گيا تو جو ناچار ہوا
نہ يوں کہ آپ خواہش کرے اور نہ يوں کہ ضرورت سے بڑهے تو بے شيک َّللا بخشنے واال مہربان ہے |1:111

|

َ
َ
ُ
َو َعلَى الهذينَ هادوا حَ ره منا ُك هل ذى ُ
يھم ُ
ظم ۚ
ظفُ ٍر ۖ َومِنَ ال َب َق ِر َوال َغ َن ِم حَ ره منا َعلَ ِ
شحو َمھُما إِ ّال ما حَ َملَت ظھو ُرهُما أ ِو الحَ وايا أو مَا اخ َتلَ َط ِب َع ٍ
َغي ِھم ۖ َوإِ ّنا لَ ٰ
صدِقونَ |1:111
ٰذلِ َ
ك جَ َز ٰينھُم ِبب ِ

|

اور يہوديوں پر ہم نے حرام کيا ہر ناخن واال جانور اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی مگر جو ان کی پيٹھ ميں لگی
ہو يا آنت يا ہڈی سے ملی ہو ،ہم نے يہ ان کی سرکشی کا بدلہ ديا اور بيشک ہم ضرور سچے ہيں1:111| ،

ُجرمينَ |1:111
َفإِن َك هذبو َ
ك َفقُل رَ ُّب ُكم ذو رَ ح َم ٍة ٰوسِ َع ٍة َوال ُيرَ ُّد بَأ ُس ُه ع ِ
وم الم ِ
َن ال َق ِ

|

|

پھر اگر وہ تمہيں جھٹالئيں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسيع رحمت واال ہے اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہيں ٹاال جاتا
|1:111

|

َسيَقو ُل الهذينَ أَشرَ كوا لَو شا َء ه
ك َك هذبَ الهذينَ مِن َقبل ِِھم حَ ّت ٰى ذاقوا بَأسَنا ۗ قُل هَل عِن َد ُكم مِن
َّللا ُ ما أَشرَ كنا َوال ءاباؤُ نا َوال حَ ره منا مِن َشء ٍء ۚ َك ٰذلِ َ
خرجوہُ لَنا ۖ إِن َت هت ِبعونَ إِ هال ه
الظنه َوإِن أَن ُتم إِ ّال َتخ ُرصونَ |1:112
ِلم َف ُت ِ
ع ٍ

|

اب کہيں گے مشرک کہ َّللا چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے ايسا ہی ان کے اگلوں نے
جھٹاليا تھا يہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا تم فرماؤ کيا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے ليے نکالو ،تم تو نرے گمان
(خام خيال) کے پيچھے ہو اور تم يونہی تخمينے کرتے ہو |1:112

قُل َفلِله ِه ال ُح هج ُة ٰالبلِ َغ ُة ۖ َفلَو شا َء لَھ َٰدى ُكم أَجمَعينَ |1:112

|

|

تم فرماؤ تو َّللا ہی کی حجت پوری ہے تو وہ چاہتا تو سب کی ہدايت فرماتا1:112| ،

|

قُل َهل ُ هم ُ
َّللا حَ ره َم ٰهذا ۖ َفإِن َش ِھدوا َفال َتشھَد َم َعھُم ۚ َوال َت هت ِبع أَهوا َء الهذينَ َك هذبوا ِبـٔ ٰايتِنا َوالهذينَ ال يُؤمِنونَ ِبالءاخِرَ ِة
شھَدا َء ُك ُم الهذينَ يَشھَدونَ أَنه ه َ
َوهُم ِبرَ ب ِِّھم يَعدِلونَ |1:112

|

تم فرماؤ الؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی ديں کہ َّللا نے اسے حرام کيا پھر اگر وہ گواہی دے بيٹھيں تو ُتو اے سننے والے! ان کے
ساتھ گواہی نہ دينا اور ان کی خواہشوں کے پيچھے نہ چلنا جو ہماری آيتيں جھٹالتے ہيں اور جو آخرت پر ايمان نہيں التے اور
اپنے رب کا برابر واال ٹھہراتے ہيں |1:112

|

حس ًنا ۖ َوال َتق ُتلوا أَ ٰ
َ
َ
َين إ ِ ٰ
شركوا ِب ِه َشيـًٔا ۖ َو ِب ٰ
ول َد ُكم مِن إِ ٰمل ٍق ۖ َنحنُ َنر ُزقُ ُكم َوإِيّاهُم ۖ َوال َتقرَ بُوا
الولِد ِ
۞ قُل َتعالَوا أت ُل ما حَ ره َم رَ ُّب ُكم َعلَي ُكم ۖ أ ّال ُت ِ
ال َف ٰوحِشَ ما َظھَرَ مِنھا َوما َب َطنَ ۖ َوال َتق ُتلُوا ال هنفسَ الهتى حَ ره َم ه
َّللا ُ إِ ّال ِبالحَ ِّق ۚ ٰذلِ ُكم َوص ّٰى ُكم ِب ِه لَ َعله ُكم َتعقِلونَ |1:111

|

تم فرماؤ آؤ ميں تمہيں پڑه کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کيا يہ کہ اس کا کوئی شريک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ
بھالئی کرو اور اپنی اوالد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث ،ہم تمہيں اور انہيں سب کو رزق ديں گے اور بے حيائيوں کے پاس نہ
جاؤ جو ان ميں کھلی ہيں اور جو چھپی اور جس جان کی َّللا نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو يہ تمہيں حکم فرمايا ہے کہ
تمہيں عقل ہو |1:111

|

َتيم إِ ّال ِبالهتى هِىَ أَح َسنُ حَ ّت ٰى يَبلُغَ أَ ُ
ش هدہُ ۖ َوأَوفُوا ال َكي َل َوالميزانَ ِبالقِسطِ ۖ ال ُن َكلِّفُ َنفسًا إِ ّال وُ سعَھا ۖ َوإِذا قُل ُتم َفاعدِلوا َولَو
َوال َتقرَ بوا ما َل الي ِ
كانَ ذا قُ ٰ
َّللا أَوفوا ۚ ٰذلِ ُكم َوص ّٰى ُكم بِ ِه لَ َعله ُكم َت َذ هكرونَ |1:111
ربى ۖ َو ِبعَھ ِد ه ِ

|

اور يتيموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طريقہ سے جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور ناپ اور تول انصاف کے
ساتھ پوری کرو ،ہم کسی جان پر بوجھ نہيں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر ،اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ تمہارے

|

رشتہ دار کا معاملہ ہو اور َّللا ہی کا عہد پورا کرو ،يہ تمہيں تاکيد فرمائی کہ کہيں تم نصيحت مانو1:111| ،

َوأَنه ٰهذا صِ ٰرطى مُس َتقيمًا َفا هتبِعوہُ ۖ وَ ال َت هتبِعُوا ال ُّس ُب َل َف َت َفره قَ بِ ُكم عَن سَبيلِ ِه ۚ ٰذلِ ُكم َوص ّٰى ُكم بِ ِه لَ َعله ُكم َت هتقونَ |1:111

|

اور يہ کہ يہ ہے ميرا سيدها راستہ تو اس پر چلو اور اور راہيں نہ چلو کہ تمہيں اس کی راہ سے جدا کرديں گی ،يہ تمہيں حکم
فرمايا کہ کہيں تمہيں پرہيزگاری ملے1:111| ،

|

ً
فصيال لِ ُك ِّل َشء ٍء َو ُه ًدى َورَ حم ًَة لَ َعلهھُم ِبلِقا ِء رَ ِّب ِھم يُؤمِنونَ |1:111
ُث هم ءا َتينا موسَى الك ِٰتبَ َتمامًا َعلَى الهذى أَحسَنَ َو َت

|

پھر ہم نے موس ٰی کو کتاب عطا فرمائی پورا احسان کرنے کو اس پر جو نيکوکار ہے اور ہر چيز کی تفصيل اور ہدايت اور رحمت
کہ کہيں وہ اپنے رب سے ملنے پر ايمان الئيں |1:111

|

َو ٰهذا ك ِٰتبٌ أَ َ
نز ٰلن ُه ُمبارَ ٌ
ك َفا هتبِعوہُ َوا هتقوا لَ َعله ُكم ُترحَ مونَ |1:111

|

اور يہ برکت والی کتاب ہم نے اُتاری تو اس کی پيروی کرو اور پرہيزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو1:111| ،

ُ
َ
نز َل الك ِٰتبُ ع ٰ
ين مِن َقبلِنا َوإِن ُك ّنا عَن دِرا َست ِِھم لَ ٰغفِلينَ |1:111
َلى طائِ َف َت ِ
أن َتقولوا إِ هنما أ ِ

|

|

کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اُتری تھی اور ہميں ان کے پڑهنے پڑهانے کی کچھ خبر نہ تھی |1:111

|

َ ُ
َ
نز َل َعلَي َنا الك ِٰتبُ لَ ُك ّنا أَ ٰ
صدَفَ عَنھا ۗ
هدى مِنھُم ۚ َف َقد جا َء ُكم َب ِّي َن ٌة مِن رَ ِّب ُكم َو ُه ًدى َورَ حم ٌَة ۚ َفمَن أَظلَ ُم ِممهن َك هذبَ ِبـٔ ٰاي ِ
َّللا َو َ
ت هِ
أو َتقولوا لَو أ ّنا أ ِ
جزى الهذينَ يَص ِدفونَ عَن ٰ
ب ِبما كانوا يَصدِفونَ |1:111
ءايتِنا سو َء العَذا ِ
َس َن ِ

|

يا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اُترتی تو ہم ان سے زيادہ ٹھيک راہ پر ہوتے تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دليل اور ہدايت او ر
رحمت آئی تو اس سے زيادہ ظالم کون جو َّللا کی آيتوں کو جھٹالئے اور ان سے منہ پھيرے عنقريب وہ جو ہماری آيتوں سے منہ
پھيرتے ہيں ہم انہيں بڑے عذاب کی سزا ديں گے بدلہ ان کے منہ پھيرنے کا1:111| ،

|

هَل ي ُ
ك ال يَن َف ُع َنفسًا ٰ
ك ۗ يَو َم يَأتى َبعضُ ٰ
ك أَو يَأتِىَ َبعضُ ٰ
إيم ُنھا لَم َت ُكن ءا َم َنت مِن
ءاي ِ
ءاي ِ
ت رَ ِّب َ
ت رَ ِّب َ
َنظرونَ إِ ّال أَن َتأتِ َي ُھ ُم الم َٰلئِ َك ُة أَو يَأتِىَ رَ ُّب َ
َقب ُل أَو َك َسبَت فى ٰ
إيمنِھا َخيرً ا ۗ قُ ِل ان َتظِ روا إِ ّنا مُن َتظِ رونَ |1:112

|

کاہے کے انتظار ميں ہيں مگر يہ کہ آئيں ان کے پاس فرشتے يا تمہارے رب کا عذاب يا تمہارے رب کی ايک نشانی آئے جس دن
تمہارے رب کی وہ ايک نشانی آئے گی کسی جان کو ايمان النا کام نہ دے گا جو پہلے ايمان نہ الئی تھی يا اپنے ايمان ميں کوئی
بھالئی نہ کمائی تھی تم فرماؤ رستہ ديکھو ہم بھی ديکھتے ہيں1:112| ،

|

َّللا ُث هم ُي َن ِّب ُئھُم ِبما كانوا يَفعَلونَ |1:112
إِنه الهذينَ َف هرقوا دي َنھُم َوكانوا شِ َيعًا لَستَ مِنھُم فى َشء ٍء ۚ إِ هنما أَم ُرهُم إِلَى ه ِ

|

وہ جنہوں نے اپنے دين ميں جُدا جُدا راہيں نکاليں او رکئی گروہ ہوگئے اے محبوب! تمہيں ان سے کچھ عال قہ نہيں ان کا معاملہ
َّللا ہی کے حوالے ہے پھر وہ انہيں بتادے گا جو کچھ وہ کرتے تھے |1:112

|

مَن جا َء ِبالحَ َس َن ِة َفلَ ُه عَش ُر أَمثالِھا ۖ وَ مَن جا َء ِبال هس ِّي َئ ِة َفال ي ٰ
ُجزى إِ ّال مِثلَھا َوهُم ال يُظلَمونَ |1:112

|

جو ايک نيکی الئے تو اس کے ليے اس جيسی دس ہيں اور جو برائی الئے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر اور ان پر
ظلم نہ ہوگا1:112| ،

|

قُل إِ هننى ه َٰدىنى رَ بّى إِ ٰ
ُشركينَ |1:111
قيم دي ًنا قِ َيمًا ِمله َة إِ ٰبرهي َم حَ ني ًفا ۚ َوما كانَ مِنَ الم ِ
لى صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ

|

تم فرماؤ بيشک مجھے ميرے رب نے سيدهی راہ دکھائی ٹھيک دين ابراہيم کی ملّت جو ہر باطل سے جُدا تھے ،اور مشرک نہ
تھے |1:111

|

ّلِل رَ بِّ ٰ
العلَمينَ |1:111
قُل إِنه صَالتى َو ُنسُكى َومَحياىَ َومَماتى ِ ه ِ

|

تم فرماؤ بيشک ميری نماز اور ميری قربانياں اور ميرا جينا اور ميرا مرنا سب َّللا کے ليے ہے جو رب سارے جہان کا
|1:111

|

ك أُم ُ
ِرت َوأَ ۠نا أَوه ُل المُسلِمينَ |1:111
ك لَ ُه ۖ َوبِ ٰذلِ َ
ال َشري َ

|

اس کا کوئی شريک نہيں ،مجھے يہی حکم ہوا ہے اور ميں سب سے پہال مسلمان ہوں |1:111

|

قُل أَ َغيرَ ه
خرى ۚ ُث هم إِ ٰ
وازرَ ةٌ ِوزرَ أ ُ ٰ
ج ُع ُكم َف ُي َن ِّب ُئ ُكم ِبما
لى رَ ِّب ُكم مَر ِ
َّللاِ أَبغى رَ ًّبا َو ُهوَ رَ بُّ ُك ِّل َشء ٍء ۚ َوال َتكسِ بُ ُك ُّل َن ٍ
فس إ ِ ّال َعلَيھا ۚ وَ ال َت ِز ُر ِ
ُكن ُتم في ِه َتخ َتلِفونَ |1:111

|

تم فرماؤ کيا َّللا کے سوا اور رب چاہوں حاالنکہ وہ ہر چيز کا رب ہے اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمہ ہے ،اور کوئی
بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی پھر تمہيں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے وہ تمہيں بتادے گا جس ميں
اختالف کرتے تھے1:111| ،

|

ت لِيَبل ُ َو ُكم فى ما ٰ
ب َوإِ هن ُه لَغَفو ٌر رَ حي ٌم
َعض دَرَ ٰج ٍ
ك َسري ُع العِقا ِ
ءاتى ُكم ۗ إِنه رَ هب َ
ض ُكم َفوقَ ب ٍ
رض َورَ َفعَ بَع َ
َوه َُو الهذى جَ َعلَ ُكم َخ ٰلئِفَ األَ ِ
|1:111

|

اور وہی ہے جس نے زمين ميں تمہيں نائب کيا اور تم ميں ايک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ تمہيں آزمائے اس چيز ميں
جو تمہيں عطا کی بيشک تمہارے رب کو عذاب کرتے دير نہيں لگتی اور بيشک وہ ضرور بخشنے واال مہربان ہے1:111| ،

َّللا الره ٰ
حيم المص |1:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

المص |1:1

|

|

|

ُ
ج مِن ُه لِ ُتنذِرَ ِب ِه َوذ ٰ
ك حَ رَ ٌ
ِكرى لِلمُؤمِنينَ |1:1
َدر َ
نز َل إِلَي َ
ك َفال َي ُكن فى ص ِ
ك ِٰتبٌ أ ِ

|

اے محبوب! ايک کتاب تمہاری طرف اُتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رُکے اس ليے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو
نصيحت1:1| ،

|

ُ
نز َل إِلَي ُكم مِن رَ ِّب ُكم َوال َت هتبِعوا مِن دونِ ِه أَولِيا َء ۗ َق ً
ليال ما َت َذ هكرونَ |1:1
ا هتبِعوا ما أ ِ

|

اے لوگو! اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اُترا اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پيچھے نہ جاؤ ،بہت
ہی کم سمجھتے ہو1:1| ،

|

َو َكم مِن َقر َي ٍة أَهلَ ٰكنھا َفجاءَها بَأسُنا ب َٰي ًتا أَو هُم قائِلونَ |1:1

|

اور کتنی ہی بستياں ہم نے ہالک کيں تو ان پر ہمارا عذاب رات ميں آيا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے |1:1

َفما كانَ د ٰ
َعوىھُم إِذ جا َءهُم بَأسُنا إِ ّال أَن قالوا إِ ّنا ُك ّنا ٰظلِمينَ |1:1

|

تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکال جب ہمارا عذاب ان پر آيا مگر يہی بولے کہ ہم ظالم تھے |1:1

ُ
يھم َولَ َنسـَٔلَنه المُرسَلينَ |1:1
َفلَ َنسـَٔلَنه الهذينَ أرسِ َل إِلَ ِ

|

|

|

تو بيشک ضرور ہميں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے اور بيشک ضرور ہميں پوچھنا ہے رسولوں سے |1:1

ِلم ۖ َوما ُك ّنا غائِبينَ |1:1
َفلَ َنقُصهنه َعلَ ِ
يھم بِع ٍ

|

|

تو ضرور ہم ان کو بتاديں گے اپنے علم سے اور ہم کچھ غائب نہ تھے1:1| ،

الوزنُ يَو َمئِ ٍذ الحَ ُّق ۚ َفمَن َثقُلَت م َٰوزي ُن ُه َفأ ُ ٰ
ك ُه ُم المُفلِحونَ |1:2
ولئِ َ
َو َ

|

|

اور اس دن تول ضرور ہونی ہے تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے1:2| ،

َومَن َخفهت م َٰوزي ُن ُه َفأ ُ ٰ
ك الهذينَ َخسِ روا أَنفُ َسھُم ِبما كانوا ِبـٔ ٰايتِنا يَظلِمونَ |1:2
ولئِ َ

|

|

اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی ہيں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے ميں ڈالی ان زيادتيوں کا بدلہ جو ہماری آيتوں پر کرتے تھے
|1:2

|

رض وَ جَ عَلنا لَ ُكم فيھا م َٰع ِيشَ ۗ َق ً
ليال ما َتش ُكرونَ |1:12
َولَ َقد َم هك ٰ ّن ُكم فِى األَ ِ

|

اور بيشک ہم نے تمہيں زمين ميں جماؤ (ٹھکانا) ديا اور تمہارے ليے اس ميں زندگی کے اسباب بنائے بہت ہی کم شکر کرتے ہو
|1:12

|

َولَ َقد َخلَ ٰقن ُكم ُث هم صَوه ٰ
جدينَ |1:11
رن ُكم ُث هم قُلنا لِلم َٰلئِ َك ِة اسجُدوا ِلءا َد َم َفسَجَ دوا إِ ّال إِبليسَ لَم َي ُكن مِنَ ال ٰ ّس ِ

|

اور بيشک ہم نے تمہيں پيدا کيا پھر تمہارے نقشے بنائے پھر ہم نے مالئکہ سے فرمايا کہ آدم کو سجدہ کرو ،تو وہ سب سجدے
ميں گرے مگر ابليس ،يہ سجدہ کرنے والوں ميں نہ ہوا1:11| ،

|

طين |1:11
نار َو َخلَق َت ُه مِن
ك أَ ّال َتس ُج َد إِذ أَمَر ُت َ
قا َل ما َم َن َع َ
ٍ
ك ۖ قا َل أَ ۠نا َخي ٌر مِن ُه َخلَق َتنى مِن ٍ

|

فرمايا کس چيز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کيا جب ميں نے تجھے حکم ديا تھا بوال ميں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے
آگ سے بنايا اور اسے مٹی سے بنايا |1:11

|

صغِرينَ |1:11
ك مِنَ ال ٰ ّ
ك أَن َت َت َكبهرَ فيھا َفاخرُج إِ هن َ
اهبط مِنھا َفما َيكونُ لَ َ
قا َل َف ِ

|

فرمايا تو يہاں سے ا ُ تر جا تجھے نہيں پہنچتا کہ يہاں رہ کر غرور کرے نکل تو ہے ذلت والوں ميں |1:11

|

قا َل أَنظِ رنى إِ ٰ
َوم يُبعَثونَ |1:11
لى ي ِ

|

بوال مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائيں1:11| ،

ك مِنَ المُن َظرينَ |1:11
قا َل إِ هن َ

|

|

فرمايا تجھے مہلت ہے |1:11

|

ك المُس َتقي َم |1:11
غوي َتنى َألَق ُعدَنه لَھُم صِ ٰر َط َ
قا َل َف ِبما أَ َ

|

بوال تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کيا ميں ضرور تيرے سيدهے راستہ پر ان کی تاک ميں بيٹھوں گا |1:11

ج ُد أَك َثرَ هُم ٰشكِرينَ |1:11
يديھم َومِن َخلف ِِھم َوعَن أَ ٰيمن ِِھم َوعَن َشمائِل ِِھم ۖ َوال َت ِ
َين أَ ِ
ُث هم لَءاتِ َي هنھُم مِن ب ِ

|

|

پھر ضرور ميں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور ان کے پيچھے او ر ان کے دائيں اور ان کے بائيں سے اور تو ان ميں سے
اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا |1:11

|

ك مِنھُم َألَ َ
مِلَنه جَ َھ هن َم مِن ُكم أَجمَعينَ |1:12
قا َل اخرُج مِنھا مَذءومًا َمدحورً ا ۖ لَمَن َتبِ َع َ

|

فرمايا يہاں سے نکل جا رد کيا گيا راندہ ہوا ،ضرور جو اُن ميں سے تيرے کہے پر چال ميں تم سب سے جہنم بھردوں گا
|1:12

|

يث شِ ئ ُتما َوال َتقرَ با ٰه ِذ ِہ ال هشجَ رَ َة َف َتكونا مِنَ ٰ ّ
ك الجَ هن َة َف ُكال مِن حَ ُ
الظلِمينَ |1:12
َو ٰيـٔا َد ُم اس ُكن أَنتَ وَ َزو ُج َ

|

اور اے آدم تو اور تيرا جوڑا جنت ميں رہو تو اُس سے جہاں چاہو کھاؤ اور اس پيڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑهنے والوں ميں
ہو گے1:12| ،

|

ٰ
ۥرىَ عَنھُما مِن َس ٰ
ين أَو َتكونا مِنَ
َف َو َ
وءت ِِھما وَ قا َل ما َن ٰھى ُكما رَ ُّب ُكما عَن ٰه ِذ ِہ ال هشجَ رَ ِة إِ ّال أَن َتكونا َملَ َك ِ
سوسَ لَ ُھ َما ال هشيطنُ لِيُبدِىَ لَھُما ما و ِ
ٰ
الخلِدينَ |1:12

|

پھر شيطان نے ان کے جی ميں خطرہ ڈاال کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چيزيں جو ان سے چھپی تھيں اور بوال تمہيں

|

تمہارے رب نے اس پيڑ سے اسی ليے منع فرمايا ہے کہ کہيں تم دو فرشتے ہوجاؤ يا ہميشہ جينے والے |1:12
َوقا َس َمھُما إِ ّنى لَ ُكما لَمِنَ ال ٰ ّنصِ حينَ |1:11

|

اور ان سے قسم کھائی کہ ميں تم دونوں کا خير خواہ ہوں1:11| ،

|

يھما مِن َورَ ِق الجَ هن ِة ۖ َو ٰ
رور ۚ َفلَمّا ذا َقا ال هشجَ رَ َة َبدَت لَھُما َس ٰ
نادىھُما رَ ُّبھُما أَلَم أَن َھ ُكما عَن تِل ُكمَا ال هشجَ رَ ِة
فان َعلَ ِ
وء ُتھُما َو َطفِقا يَخصِ ِ
َف َدلّ ٰىھُما بِ ُغ ٍ
َوأَقُل لَ ُكما إنه ال هش ٰ
يطنَ لَ ُكما َع ُدوٌّ مُبينٌ |1:11
ِ

|

تو اُتار اليا انہيں فريب سے پھر جب انہوں نے وہ پيڑ چکھا ان پر اُن کی شرم کی چيزيں کھل گئيں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے
چپٹانے لگے ،اور انہيں ان کے رب نے فرمايا کيا ميں نے تمہيں اس پيڑ سے منع نہ کيا اور نہ فرمايا تھا کہ شيطان تمہارا کھال
دشمن ہے1:11| ،

|

قاال رَ بهنا َظلَمنا أَنفُسَنا َوإِن لَم َتغفِر لَنا َو َترحَ منا لَ َنكو َننه مِنَ ٰ
الخسِ رينَ |1:11

|

دونوں نے عرض کی ،اے رب ہمارے! ہم نے اپنا آپ بُرا کيا ،تو اگر ُتو ہميں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور
نقصان والوں ميں ہوئے1:11| ،

|

رض مُس َت َقرٌّ َوم َٰت ٌع إِ ٰ
اهبطوا بَع ُ
حين |1:11
ض ُكم لِب ٍ
َعض َع ُدوٌّ ۖ َولَ ُكم فِى األَ ِ
لى ٍ
قا َل ِ

|

فرمايا اُترو تم ميں ايک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہيں زمين ميں ايک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے1:11| ،

قا َل فيھا َتحيَونَ َوفيھا َتموتونَ َومِنھا ُتخرَ جونَ |1:11

|

|

فرمايا اسی ميں جيوگے اور اسی ميں مرو گے اور اسی ميں اٹھائے جاؤ گے |1:11

|

ك مِن ٰ
َوءتِ ُكم وَ ري ًشا ۖ َولِباسُ ال هت ٰ
نزلنا َعلَي ُكم لِباسًا ي ُٰورى س ٰ
ٰيبَنى ءا َد َم َقد أَ َ
َّللا لَ َعلهھُم ي هَذ هكرونَ |1:11
ءاي ِ
ت هِ
ك َخي ٌر ۚ ٰذلِ َ
قوى ٰذلِ َ

|

اے آدم کی اوالد! بيشک ہم نے تمہاری طرف ايک لباس وہ اُتارا کہ تمہاری شرم کی چيزيں چھپائے اور ايک وہ کہ تمہاری آرائش
ہو اور پرہيزگاری کا لباس وہ سب سے بھال يہ َّللا کی نشانيوں ميں سے ہے کہ کہيں وہ نصيحت مانيں1:11| ،

|

ٰ
َ
َ
َرى ُكم ه َُو وَ َقبيل ُ ُه مِن حَ ُ
وءت ِِھما ۗ إِ هن ُه ي ٰ
نز ُع عَنھُما لِبا َسھُما لِي ُِر َيھُما َس ٰ
يث ال َترَ و َنھُم ۗ
ٰيبَنى ءا َد َم ال يَفتِ َن هن ُك ُم ال هشيطنُ َكما أخرَ َج أب ََوي ُكم مِنَ الجَ هن ِة َي ِ
إِ ّنا جَ عَل َنا ال هش ٰيطينَ أَولِيا َء لِلهذينَ ال يُؤمِنونَ

|| 7: 27

اے آدم کی اوالد! خبردار! تمہيں شيطان فتنہ ميں نہ ڈالے جيسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکاال اتروا ديئے ان کے لباس کہ
ان کی شرم کی چيزيں انہيں نظر پڑيں ،بيشک وہ اور اس کا کنبہ تمہيں وہاں سے ديکھتے ہيں کہ تم انہيں نہيں ديکھتے بيشک ہم
نے شيطانوں کو ان کا دوست کيا ہے جو ايمان نہيں التے1:11| ،

|

َّللاَ ال يَأ ُم ُر ِبال َفحشا ِء ۖ أَ َتقولونَ َعلَى ه
َّللا ُ أَمَرَ نا ِبھا ۗ قُل إِنه ه
ح َش ًة قالوا وَ جَ دنا َعلَيھا ءاباءَنا َو ه
َّللاِ ما ال َتعلَمونَ |1:12
َوإِذا َفعَلوا ٰف ِ

|

اور جب کوئی بے حيائی کريں تو کہتے ہيں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پايا اور َّللا نے ہميں اس کا حکم ديا تو فرماؤ بيشک َّللا
بے حيائی کا حکم نہيں ديتا ،کيا َّللا پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہيں خبر نہيں1:12| ،

|

ج ٍد َوادعوہُ مُخلِصينَ لَ ُه ال ّدينَ ۚ َكما َبدَأَ ُكم َتعودونَ |1:12
قُل أَمَرَ رَ بّى بِالقِسطِ ۖ َوأَقيموا وُ جو َه ُكم عِن َد ُك ِّل مَس ِ

|

تم فرماؤ ميرے رب نے انصاف کا حکم ديا ہے ،اور اپنے منہ سيدهے کرو ہر نماز کے وقت اور اس کی عبادت کرو نرے
(خالص) اس کے بندے ہوکر ،جيسے اس نے تمہارا آغاز کيا ويسے ہی پلٹو گے |1:12

|

ٰ
َفري ًقا ه ٰ
َّللا َو َيحسَبونَ أَ هنھُم مُھ َتدونَ |1:12
دون ه ِ
َدى َو َفري ًقا حَ هق َعلَ ِ
يھ ُم الضهللَ ُة ۗ إِ هن ُھ ُم ا هت َخ ُذوا ال هش ٰيطينَ أَولِيا َء مِن ِ

|

ايک فرقے کو راہ دکھائی اور ايک فرقے کو گمراہی ثابت ہوئی انہوں نے َّللا کو چھوڑ کر شيطانوں کو والی بنايا اور سمجھتے يہ
ہيں کہ وہ راہ پر ہيں1:12| ،

|

ُسرفينَ |1:11
۞ ٰيبَنى ءا َد َم ُخذوا زي َن َت ُكم عِن َد ُك ِّل مَس ِ
سرفوا ۚ إ ِ هن ُه ال ُيحِبُّ الم ِ
ج ٍد َو ُكلوا َواشرَ بوا َوال ُت ِ

|

اے آدم کی اوالد! اپنی زينت لو جب مسجد ميں جاؤ اور کھاؤ اور پيو اور حد سے نہ بڑهو ،بيشک حد سے بڑهنے والے اسے پسند
نہيں1:11| ،

|

َّللا الهتى أَخرَ َج لِعِبا ِد ِہ َو ه
ٰ
ك ُن َف ِّ
ت
ص ُل
الءاي ِ
الطي ِّٰب ِ
زق ۚ قُل هِىَ لِلهذينَ ءامَنوا فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا خالِص ًَة يَو َم الق ِٰي َم ِة ۗ َك ٰذلِ َ
قُل مَن حَ ره َم زي َن َة ه ِ
ت مِنَ الرِّ ِ
وم يَعلَمونَ |1:11
لِ َق ٍ

|

تم فرماؤ کس نے حرام کی َّللا کی وہ زينت جو اس نے اپنے بندو ں کے ليے نکالی اور پاک رزق تم فرماؤ کہ وہ ايمان والوں کے
ليے ہے دنيا ميں اور قيامت ميں تو خاص انہی کی ہے ،ہم يونہی مفصل آيتيں بيان کرتے ہيں علم والوں کے ليے |1:11

|

َ
اّلِلِ ما لَم ُي َن ِّزل بِ ِه سُل ٰط ًنا َوأَن َتقولوا َعلَى ه
شركوا ِب ه
َّللاِ ما
َير الحَ ِّق َوأن ُت ِ
قُل إِ هنما حَ ره َم رَ ِّبىَ ال َف ٰوحِشَ ما َظھَرَ مِنھا َوما َب َطنَ َواإلِث َم َوالبَغىَ ِبغ ِ
ال َتعلَمونَ |1:11

|

تم فرماؤ ميرے رب نے تو بے حيائياں حرام فرمائی ہيں جو ان ميں کھلی ہيں اور جو چھپی اور گناہ اور ناحق زيادتی اور يہ کہ
َّللا کا شريک کرو جس کی اس نے سند نہ اتاری اور يہ کہ َّللا پر وہ بات کہو جس کا علم نہيں رکھتے1:11| ،

َولِ ُك ِّل أ ُ هم ٍة أَجَ ٌل ۖ َفإِذا جا َء أَجَ لُھُم ال يَس َتأخِرونَ ساع ًَة ۖ وَ ال يَس َتقدِمونَ |1:11

|

|

اور ہر گروہ کا ايک وعدہ ہے تو جب ان کا وعدہ آئے گا ايک گھڑی نہ پيچھے ہو نہ آگے1:11| ،

|

يھم َوال هُم ي َ
َن ا هت ٰ
صونَ َعلَي ُكم ٰ
َحزنونَ |1:11
ٰيبَنى ءا َد َم إِمّا يَأتِ َي هن ُكم ُر ُس ٌل مِن ُكم َيقُ ّ
قى َوأَصلَ َح َفال َخوفٌ َعلَ ِ
ءايتى ۙ َفم ِ

|

اے آدم کی اوالد! اگر تمہارے پاس تم ميں کے رسول آئيں ميری آيتيں پڑهتے تو جو پرہيزگاری کرے اور سنورے تو اس پر نہ
کچھ خوف اور نہ کچھ غم1:11| ،

|

َوالهذينَ َك هذبوا بـ ٰايتِنا َواس َتكبَروا عَنھا أ ُ ٰ
ك أَ ٰ
ار ۖ هُم فيھا ٰخلِدونَ |1:11
ولئِ َ
صحبُ ال ّن ِ
ِٔ

|

اور جنہوں نے ہماری آيتيں جھٹالئيں اور ان کے مقابل تکبر کيا وہ دوز خی ہيں انہيں اس ميں ہميشہ رہنا1:11| ،

|

َّللاِ َك ِذبًا أَو َك هذبَ بـ ٰايتِ ِه ۚ أ ُ ٰ
رى َعلَى ه
هن اف َت ٰ
ب ۖ حَ ّت ٰى إِذا جاءَتھُم ُر ُسلُنا َي َت َو هفو َنھُم قالوا أَينَ ما ُكن ُتم
ك يَنالُھُم َنصي ُبھُم مِنَ الك ِٰت ِ
ولئِ َ
َفمَن أَظلَ ُم ِمم ِ
ِٔ
دون ه
ضلّوا َع ّنا َو َش ِھدوا ع ٰ
َلى أَنفُسِ ِھم أَ هنھُم كانوا ٰكفِرينَ |1:11
َتدعونَ مِن
َّللاِ ۖ قالوا َ
ِ

|

تو اس سے بڑه کر ظالم کون جس نے َّللا پر جھوٹ باندها يا اس کی آيتيں جھٹالئيں ،انہيں ان کے نصيب کا لکھا پہنچے گا يہاں
تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھيجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئيں تو ان سے کہتے ہيں کہاں ہيں وہ جن کو تم َّللا کے سوا
پوجتے تھے ،کہتے ہيں وہ ہم سے گم گئے اور اپنی جانوں پر آپ گواہی ديتے ہيں کہ وہ کافر تھے1:11| ،

|

َخلَت أُم ٌهة لَ َع َنت أُخ َتھا ۖ حَ ّت ٰى إِ َذا ا ّدارَ كوا فيھا جَ ميعًا قالَت أ ُ ٰ
ار ۖ ُكلهما د َ
خرىھُم
قا َل اد ُخلوا فى أُم ٍَم َقد َخلَت مِن َقبلِ ُكم مِنَ ال ِ
جنِّ َواإلِ ِ
نس فِى ال ّن ِ
ِأل ٰ
ار ۖ قا َل لِ ُك ٍّل ضِ عفٌ َو ٰلكِن ال َتعلَمونَ |1:12
ولىھُم رَ بهنا ٰهؤُ ال ِء أَ َ
ضلّونا َفـٔات ِِھم عَذابًا ضِ ع ًفا مِنَ ال ّن ِ

|

َّللا ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتيں جن اور آدميوں کی آگ ميں گئيں ،انہيں ميں جاؤ جب ايک گروہ داخل ہوتا
ہے دوسرے پر لعنت کرتا ہے يہاں تک کہ جب سب اس ميں جا پڑے تو پچھلے پہلوں کو کہيں گے اے رب ہمارے! انہوں نے ہم
کو بہکايا تھا تو انہيں آگ کا ُدونا عذاب دے ،فرمائے گا سب کو ُدونا ہے مگر تمہيں خبر نہيں |1:12

|

أولىھُم ِأل ُ ٰ
َوقالَت ٰ
خرىھُم َفما كانَ لَ ُكم َعلَينا مِن َفض ٍل َفذوقُوا العَذابَ ِبما ُكن ُتم َتكسِ بونَ |1:12

|

اور پہلے پچھلوں سے کہيں گے تو تم کچھ ہم سے اچھے نہ رہے تو چکھو عذاب بدلہ اپنے کيے کا |1:12

|

ُجرمينَ
إِنه الهذينَ َك هذبوا ِبـٔ ٰايتِنا َواس َتكبَروا عَنھا ال ُت َف هت ُح لَھُم أَ ٰبوبُ السهما ِء وَ ال يَد ُخلونَ الجَ هن َة حَ ّت ٰى َيلِ َج الجَ َم ُل فى َس ِّم الخِياطِ ۚ َو َك ٰذلِ َ
جزى الم ِ
ك َن ِ
|1:12

|

وہ جنہوں نے ہماری آيتيں جھٹالئيں اور ان کے مقابل تکبر کيا ان کے ليے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائيں گے اور نہ وہ
جنت ميں داخل ہوں جب تک سوئی کے ناکے اونٹ داخل نہ ہو اور مجرموں کو ہم ايسا ہی بدلہ ديتے ہيں |1:12
جزى ٰ ّ
الظلِمينَ |1:11
واش ۚ َو َك ٰذلِ َ
لَھُم مِن جَ َھ هن َم مِھا ٌد َومِن َفوق ِِھم َغ ٍ
ك َن ِ

|

|

انہيں آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑهنا اور ظالموں کو ہم ايسا ہی بدلہ ديتے ہيں1:11| ،

|

ت ال ُن َكلِّفُ َنفسًا إ ّال وُ سعَھا أ ُ ٰ
ك أَ ٰ
صحبُ الجَ هن ِة ۖ هُم فيھا ٰخلِدونَ |1:11
َوالهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ول ِئ َ
ِ

|

اور وہ جو ايمان الئے اور طاقت بھر اچھے کام کيے ہم کسی پر طاقت سے زيادہ بوجھ نہيں رکھتے ،وہ جنت والے ہيں ،انہيں اس
ميں ہميشہ رہنا1:11| ،

|

ّلِل الهذى ه َٰدىنا ل ِٰھذا َوما ُك ّنا لِ َنھ َتدِىَ لَوال أَن ه َٰدى َنا ه
َّللا ُ ۖ لَ َقد جاءَت
ُدورهِم مِن ِغ ٍّل َتجرى مِن َتحت ِِھ ُم األَ ٰنھ ُر ۖ َوقالُوا الحَ م ُد ِ ه ِ
َو َن َزعنا ما فى ص ِ
َ
أورث ُتموها بِما ُكن ُتم َتعمَلونَ |1:11
ُر ُس ُل رَ بِّنا بِالحَ ِّق ۖ َونودوا أن تِل ُك ُم الجَ هن ُة ِ

|

اور ہم نے ان کے سينوں سے کينے کھينچ ليے ان کے نيچے نہريں بہيں گی اور کہيں گے سب خوبياں َّللا کو جس نے ہميں اس
کی راہ دکھائی اور ہم راہ نہ پاتے اگر َّللا ہميں راہ نہ دکھاتا ،بيشک ہمارے رب کے رسول حق الئے اور ندا ہوئی کہ يہ جنت
تمہيں ميراث ملی صلہ تمہارے اعمال کا1:11| ،

|

ار أَن َقد َوجَ دنا ما َو َعدَنا رَ بُّنا حَ ًقّا َفھَل َوجَ د ُتم ما َو َع َد رَ ُّب ُكم حَ ًقّا ۖ قالوا َنعَم ۚ َفأ َ هذنَ م َُؤ ِّذنٌ بَي َنھُم أَن لَع َن ُة ه
صحبُ الجَ هن ِة أَ ٰ
نادى أَ ٰ
َو ٰ
َّللاِ
صحبَ ال ّن ِ
َعلَى ٰ ّ
الظلِمينَ |1:11

|

اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہميں تو مل گيا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کيا تھا تو کيا تم نے بھی پايا جو
تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہيں ديا تھا بولے ،ہاں! اور بيچ ميں منادی نے پکار ديا کہ َّللا کی لعنت ظالموں پر |1:11

|

ص ّدونَ عَن سَبي ِل ه
الهذينَ َي ُ
َّللاِ َويَبغو َنھا ِع َوجً ا َوهُم ِبالءاخِرَ ِة ٰكفِرونَ |1:11

|

جو َّللا کی راہ سے روکتے ہيں اور اسے کجی چاہتے ہيں اور آخرت کا انکار رکھتے ہيں1:11| ،

|

سيمىھُم ۚ َونا َدوا أَ ٰ
َعرفونَ ُك ًّال ِب ٰ
صحبَ الجَ هن ِة أَن س َٰل ٌم َعلَي ُكم ۚ لَم يَد ُخلوها َوهُم يَطمَعونَ |1:11
حجابٌ ۚ َو َعلَى األَعرا ِ
َوبَي َنھُما ِ
ف ِرجا ٌل ي ِ

|

اور جنت و دوزخ کے بيچ ميں ايک پردہ ہے اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فريق کو ان کی پيشانيوں سے پہچانيں
گے اور وہ جنتيوں کو پکاريں گے کہ سالم تم پر يہ جنت ميں نہ گئے اور اس کی طمع رکھتے ہيں1:11| ،
ار قالوا رَ بهنا ال َتجعَلنا مَعَ ال َقوم ٰ ّ
بص ُرهُم تِلقا َء أَ ٰ
۞ وَ إِذا ص ُِر َفت أَ ٰ
الظلِمينَ |1:11
صح ِ
ب ال ّن ِ
ِ

|

|

اور جب ان کی آنکھيں دوزخيوں کی طرف پھريں گی کہيں گے اے ہمارے رب! ظالموں کے ساتھ نہ کر1:11| ،

ف ِر ً
سيمىھُم قالوا ما أَ ٰ
َعرفو َنھُم بِ ٰ
نادى أَ ٰ
َو ٰ
غنى عَن ُكم جَ م ُع ُكم َوما ُكن ُتم َتس َتكبِرونَ |1:12
صحبُ األَعرا ِ
جاال ي ِ

|

|

اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاريں گے جنہيں ان کی پيشانی سے پہچانتے ہيں کہيں گے تمہيں کيا کام آيا تمہارا جتھا اور وہ
جو تم غرور کرتے تھے |1:12

|

أَ ٰهؤُ ال ِء الهذينَ أَقسَم ُتم ال يَنال ُ ُھ ُم ه
َّللا ُ ِبرَ ح َم ٍة ۚ اد ُخلُوا الجَ هن َة ال َخوفٌ َعلَي ُكم وَ ال أَن ُتم َت َ
حزنونَ |1:12

|

کيا يہ ہيں وہ لوگ جن پر تم قسميں کھاتے تھے کہ َّللا ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا ان سے تو کہا گيا کہ جنت ميں جاؤ نہ تم
کو انديشہ نہ کچھ غم1:12| ،

|

َّللاَ حَ ره َمھُما َعلَى ٰ
َّللا ُ ۚ قالوا إِنه ه
رَز َق ُك ُم ه
صحبَ الجَ هن ِة أَن أَفيضوا َعلَينا مِنَ الما ِء أَو ِممّا َ
ار أَ ٰ
نادى أَ ٰ
َو ٰ
الكفِرينَ |1:12
صحبُ ال ّن ِ

|

اور دوزخی بہشتيوں کو پکاريں گے کہ ہميں اپنے پانی کا فيض دو يا اس کھانے کا جو َّللا نے تمہيں ديا کہيں گے بيشک َّللا نے
ان دونوں کو کافروں پر حرام کيا ہے |1:12

|

ھوا َولَ ِعبًا َوغَرهت ُھ ُم الحَ ٰيوةُ الدُّنيا ۚ َفاليَو َم َن ٰ
الهذينَ ا هت َخذوا دي َنھُم لَ ً
نسىھُم َكما َنسوا لِقا َء يَوم ِِھم ٰهذا َوما كانوا ِبـٔ ٰايتِنا َيجحَ دونَ |1:11

|

جنہوں نے اپنے دين کو کھيل تماشا بنايا اور دنيا کی زيست نے انہيں فريب ديا تو آج ہم انہيں چھوڑ ديں گے جيسا انہوں نے اس
دن کے ملنے کا خيال چھوڑا تھا اور جيسا ہماری آيتوں سے انکار کرتے تھے1:11| ،

ب َفص ٰهلن ُه ع ٰ
وم يُؤمِنونَ |1:11
ج ٰئنھُم ِبك ِٰت ٍ
َولَ َقد ِ
ِلم ُه ًدى وَ رَ حم ًَة لِ َق ٍ
َلى ع ٍ

|

|

اور بيشک ہم ان کے پاس ايک کتاب الئے جسے ہم نے ايک بڑے علم سے مفصل کيا ہدايت و رحمت ايمان والوں کے ليے،
|1:11

|

هَل ي ُ
َنظرونَ إِ ّال َتأويلَ ُه ۚ يَو َم يَأتى َتأويل ُ ُه يَقو ُل الهذينَ َنسوہُ مِن َقب ُل َقد جاءَت ُر ُس ُل رَ بِّنا ِبالحَ ِّق َف َھل لَنا مِن ُ
ش َفعا َء َفيَش َفعوا لَنا أَو ُنرَ ُّد َف َنع َم َل
ض هل عَنھُم ما كانوا يَف َترونَ |1:11
َغيرَ الهذى ُك ّنا َنع َم ُل ۚ َقد َخسِ روا أَنفُ َسھُم َو َ

|

کاہے کی راہ ديکھتے ہيں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے جس دن اس کا بتايا انجام واقع ہوگا بول اٹھيں گے
وہ جو اسے پہلے سے بھالئے بيٹھے تھے کہ بيشک ہمارے رب کے رسول حق الئے تھے تو ہيں کوئی ہمارے سفارشی جو
ہماری شفاعت کريں يا ہم واپس بھيجے جائيں کہ پہلے کاموں کے خالف کام کريں بيشک انہوں نے اپنی جانيں نقصان ميں ڈاليں
اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے |1:11

|

َ
َرش يُغشِ ى الهي َل ال هنھارَ يَطل ُ ُب ُه حَ ً
َ
إِنه رَ هب ُك ُم ه
ّام ُث هم اس َت ٰ
ثيثا َوال هشمسَ َوال َقمَرَ َوال ُّنجو َم
َّللا ُ الهذى َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
وى َعلَى الع ِ
ت َواألرضَ فى سِ هت ِة أي ٍ
ُم َس هخ ٰر ٍ َ
ك ه
َّللا ُ رَ بُّ ٰ
الخ ُ
مر ِہ ۗ أَال لَ ُه َ
العلَمينَ |1:11
لق َواألَم ُر ۗ َتبارَ َ
ت بِأ ِ

|

بيشک تمہارا رب َّللا ہے جس نے آسمان اور زمين چھ دن ميں بنائے پھر عرش پر استواء فرمايا جيسا اس کی شان کے الئق ہے
رات دن کو ايک دوسرے سے ڈهانکتا ہے کہ جلد اس کے پيچھے لگا آتا ہے اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنايا سب اس کے
حکم کے دبے ہوئے ،سن لو اسی کے ہاتھ ہے پيدا کرنا اور حکم دينا ،بڑی برکت واال ہے َّللا رب سارے جہان کا1:11| ،

ادعوا رَ هب ُكم َتضَرُّ عًا َو ُخفي ًَة ۚ إِ هن ُه ال ُيحِبُّ المُع َتدينَ |1:11

|

|

اپنے رب سے دعا کرو گڑگڑاتے اور آہستہ ،بيشک حد سے بڑهنے والے اسے پسند نہيں1:11| ،

رض بَع َد إ ٰ
َّللا َقريبٌ مِنَ المُحسِ نينَ |1:11
صلحِھا َوادعوہُ َخو ًفا وَ َط َمعًا ۚ إِنه رَ ح َمتَ ه ِ
َوال ُتفسِ دوا فِى األَ ِ
ِ

|

|

اور زمين ميں فساد نہ پھيالؤ اس کے سنورنے کے بعد اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے ،بيشک َّللا کی رحمت نيکوں
سے قريب ہے1:11| ،

|

نزلنا ِب ِه الما َء َفأَخرَ جنا ِب ِه مِن ُك ِّل ه
َوه َُو الهذى يُرسِ ُل الرِّ ٰي َح بُشرً ا بَينَ َيدَى رَ ح َمتِ ِه ۖ حَ ّت ٰى إِذا أَ َقلهت سَحابًا ث ً
ت َفأ َ َ
ك
ِقاال س ُٰقن ُه لِ َبلَ ٍد َم ِّي ٍ
الثم َٰر ِ
ت ۚ َك ٰذلِ َ
خر ُج الم ٰ
َوتى لَ َعله ُكم َت َذ هكرونَ |1:11
ُن ِ

|

اور وہی ہے کہ ہوائيں بھيجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مژدہ سناتی يہاں تک کہ جب اٹھا الئيں بھاری بادل ہم نے اسے کسی
مردہ شہر کی طرف چاليا پھر اس سے پانی اتارا پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے اسی طرح ہم مُردوں کو نکاليں گے
کہيں تم نصيحت مانو1:11| ،

|

َوال َبلَ ُد ه
ذن رَ ِّب ِه ۖ َوالهذى َخب َ
ٰ
صرِّ فُ
ُث ال يَخ ُر ُ
وم يَش ُكرونَ |1:12
الءاي ِ
ك ُن َ
ج إِ ّال َن ِك ًدا ۚ َك ٰذلِ َ
الطيِّبُ يَخ ُر ُج َنبا ُت ُه ِبإِ ِ
ت لِ َق ٍ

|

اور جو اچھی زمين ہے اس کا سبزہ َّللا کے حکم سے نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس ميں نہيں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل ہم يونہی
طرح طرح سے آيتيں بيان کرتے ہيں ان کے ليے جو احسان مانيں1:12| ،

|

ٰ
َ
لَ َقد أَرسَلنا نوحً ا إِ ٰ
َظيم |1:12
وم اع ُب ُدوا ه َ
َوم ع ٍ
َّللا ما لَ ُكم مِن إِل ٍه غَي ُرہُ إِ ّنى أخافُ َعلَي ُكم عَذابَ ي ٍ
لى َقو ِم ِه َفقا َل ٰي َق ِ

|

بيشک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھيجا تو اس نے کہا ميری قوم َّللا کو پوجو اسکے سوا تمہارا کوئی معبود نہيں بيشک

|

مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے |1:12

قا َل الم ََِل ُ مِن َقو ِم ِه إِ ّنا لَ َن ٰ
ُبين |1:12
رى َ
ك فى ض َٰل ٍل م ٍ

|

اس کی قوم کے سردار بولے بيشک ہم تمہيں کھلی گمراہی ميں ديکھتے ہيں1:12| ،

وم لَيسَ بى ض َٰللَ ٌة َو ٰل ِك ّنى رَ سو ٌل مِن رَ بِّ ٰ
العلَمينَ |1:11
قا َل ٰي َق ِ

|

|

کہا اے ميری قوم مجھ ميں گمراہی کچھ نہيں ميں تو رب العالمين کا رسول ہوں1:11| ،

ص ُح لَ ُكم َوأَعلَ ُم مِنَ ه
َّللاِ ما ال َتعلَمونَ |1:11
أ ُ َبلِّ ُغ ُكم ِر ٰس ٰل ِ
ت رَ بّى َوأَن َ

|

|

تمہيں اپنے رب کی رسالتيں پہنچاتا اور تمہارا بھال چاہتا اور ميں َّللا کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہيں رکھتے،
|1:11

|

جب ُتم أَن جا َء ُكم ذِك ٌر مِن رَ ِّب ُكم ع ٰ
َلى رَ ج ٍُل مِن ُكم لِيُنذِرَ ُكم َولِ َت هتقوا َولَ َعله ُكم ُترحَ مونَ |1:11
أَ َو َع ِ

|

اور کيا تمہيں اس کا اچنبا ہوا کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے ايک نصيحت آئی تم ميں کے ايک مرد کی معرفت کہ وہ تمہيں
ڈرائے اور تم ڈرو اور کہيں تم پر رحم ہو1:11| ،

|

َف َك هذبوہُ َفأَنجَ ٰين ُه َوالهذينَ َم َع ُه فِى الفُلكِ َوأَغرَ ق َنا الهذينَ َك هذبوا ِبـٔ ٰايتِنا ۚ إِ هنھُم كانوا َقومًا عَمينَ |1:11

|

تو انہوں نے اسے جھٹاليا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی ميں تھے نجات دی اور اپنی آيتيں جھٹالنے والوں کو ڈبو
ديا ،بيشک وہ اندها گروہ تھا |1:11

|

لى عا ٍد أَخاهُم هو ًدا ۗ قا َل ٰي َقوم اع ُب ُدوا ه
۞ وَ إِ ٰ
َّللاَ ما لَ ُكم مِن إِ ٰل ٍه غَي ُرہُ ۚ أَ َفال َت هتقونَ |1:11
ِ

|

اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھيجا کہا اے ميری قوم َّللا کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہيں ،تو
کيا تمہيں ڈر نہيں |1:11

|

ك فى سَفا َه ٍة َوإِ ّنا لَ َن ُ
ك مِنَ ٰ
قا َل الم ََِل ُ الهذينَ َك َفروا مِن َقو ِم ِه إِ ّنا لَ َن ٰ
الكذِبينَ |1:11
ظ ُّن َ
رى َ

|

اس کی قوم کے سردار بولے بيشک ہم تمہيں بيوقوف سمجھتے ہيں اور بيشک ہم تمہيں جھوٹوں ميں گمان کرتے ہيں |1:11

وم لَيسَ بى سَفاه ٌَة َو ٰل ِك ّنى رَ سو ٌل مِن رَ بِّ ٰ
العلَمينَ |1:11
قا َل ٰي َق ِ

|

کہا اے ميری قوم مجھے بے وقوفی سے کيا عالقہ ميں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں1:11| ،

ت رَ بّى َوأَ ۠نا لَ ُكم ناصِ ٌح أَمينٌ |1:12
أ ُ َبلِّ ُغ ُكم ِر ٰس ٰل ِ

|

|

|

تمہيں اپنے رب کی رسالتيں پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خيرخواہ ہوں |1:12

|

نوح َوزا َد ُكم فِى َ
جب ُتم أَن جا َء ُكم ذِك ٌر مِن رَ ِّب ُكم ع ٰ
لق بَص َط ًة ۖ َفاذ ُكروا
أَ َو َع ِ
الخ ِ
َلى رَ ج ٍُل مِن ُكم لِيُنذِرَ ُكم ۚ َواذ ُكروا إِذ جَ َعلَ ُكم ُخلَفا َء مِن بَع ِد َقو ِم ٍ
ءاال َء ه
َّللاِ لَ َعله ُكم ُتفلِحونَ |1:12

|

اور کيا تمہيں اس کا اچنبا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ايک نصيحت آئی تم ميں سے ايک مرد کی معرفت کہ
وہ تمہيں ڈرائے اور ياد کرو جب اس نے تمہيں قوم نوح کا جانشين کيا اور تمہارے بدن کا پھيالؤ بڑهايا تو َّللا کی نعمتيں ياد کرو
کہ کہيں تمہارا بھال ہو،
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صدِقينَ |1:12
َّللا وَ ح َدہُ َو َن َذرَ ما كانَ يَع ُب ُد ءاباؤُ نا ۖ َفأتِنا ِبما َت ِع ُدنا إِن ُكنتَ مِنَ ال ٰ ّ
قالوا أَ ِ
جئ َتنا لِ َنع ُب َد ه َ

|

بولے کيا تم ہمارے پاس اس ليے آئے ہو کہ ہم ايک َّللا کو پوجيں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ،انہيں چھوڑ ديں تو الؤ
جس کا ہميں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو1:12| ،

|

َّللا ُ بھا مِن س ٰ
ُلط ٍن ۚ َفان َتظِ روا إِ ّنى َم َع ُكم
قا َل َقد َو َقعَ َعلَي ُكم مِن رَ ِّب ُكم ِرجسٌ وَ َغ َ
ضبٌ ۖ أَ ُت ٰجدِلو َننى فى أَسما ٍء َسمهي ُتموها أَن ُتم َوءاباؤُ ُكم ما َن هز َل ه ِ
مِنَ المُن َتظِ رينَ |1:11

|

کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گيا کيا مجھ سے خالی ان ناموں ميں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے
باپ دادا نے رکھ ليے َّللا نے ان کی کوئی سند نہ اتاری ،تو راستہ ديکھو ميں بھی تمہارے ساتھ ديکھتا ہوں1:11| ،

دابرَ الهذينَ َك هذبوا ِبـٔ ٰايتِنا ۖ َوما كانوا مُؤمِنينَ |1:11
َفأَنجَ ٰين ُه َوالهذينَ َم َع ُه ِبرَ ح َم ٍة ِم ّنا َو َق َطعنا ِ

|

|

تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو اپنی ايک بڑی رحمت فرماکر نجات دی اور جو ہماری آيتيں جھٹالتے تھے ان کی جڑ
کاٹ دی اور وہ ايمان والے نہ تھے1:11| ،

|

َّللا ما لَ ُكم مِن إِ ٰل ٍه غَي ُرہُ ۖ َقد جاءَت ُكم َب ِّي َن ٌة مِن رَ ِّب ُكم ۖ ٰه ِذ ِہ نا َق ُة ه
لى َثمو َد أَخاهُم ٰ
َوإِ ٰ
رض
َّللاِ لَ ُكم ءاي ًَة ۖ َف َذروها َتأ ُكل فى أَ ِ
وم اع ُب ُدوا ه َ
صلِحً ا ۗ قا َل ٰي َق ِ
َّللا ۖ َوال َت َمسّوها ِبسو ٍء َفيَأ ُخ َذ ُكم َعذابٌ أَلي ٌم |1
هِ
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اور ثمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھيجا کہا اے ميری قوم َّللا کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہيں ،بيشک
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دليل آئی يہ َّللا کا ناقہ ہے تمہارے ليے نشانی ،تو اسے چھوڑ دو کہ َّللا کی زمين
ميں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہيں درد ناک عذاب آئے گا1:11| ،

|

َّللا َوال َتع َثوا
جبا َل بُيو ًتا ۖ َفاذ ُكروا ءاال َء ه ِ
َواذ ُكروا إِذ جَ َعلَ ُكم ُخلَفا َء مِن بَع ِد عا ٍد َوبَوه أَ ُكم فِى األَ ِ
رض َت هتخِذونَ مِن سُھولِھا قُصورً ا َو َتنحِتونَ ال ِ
رض مُفسِ دينَ |1:11
فِى األَ ِ

|

اور ياد کرو جب تم کو عاد کا جانشين کيا اور ملک ميں جگہ دی کہ نرم زمين ميں محل بناتے ہو اور پہاڑوں ميں مکان تراشتے ہو
تو َّللا کی نعمتيں ياد کرو اور زمين ميں فساد مچاتے نہ پھرو1:11| ،

|

قا َل الم ََِل ُ الهذينَ اس َتكبَروا مِن َقو ِم ِه لِلهذينَ اس ُتضعِفوا لِ َمن ءامَنَ مِنھُم أَ َتعلَمونَ أَنه ٰ
صلِحً ا مُر َس ٌل مِن رَ ِّب ِه ۚ قالوا إِ ّنا ِبما أُرسِ َل ِب ِه مُؤمِنونَ
|1:11

|

اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے کيا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہيں ،بولے وہ جو کچھ لے
کے بھيجے گئے ہم اس پر ايمان رکھتے ہيں |1:11

|

قا َل الهذينَ اس َتكبَروا إِ ّنا ِبالهذى ءامَن ُتم ِب ِه ٰكفِرونَ |1:11

|

متکبر بولے جس پر تم ايمان الئے ہميں اس سے انکار ہے1:11| ،

|

َ
مر رَ ب ِِّھم وَ قالوا ٰي ٰ
صلِ ُح ائتِنا ِبما َت ِع ُدنا إِن ُكنتَ مِنَ المُرسَلينَ |1:11
َف َع َقرُوا ال ّنا َق َة َو َع َتوا عَن أ ِ

|

پس ناقہ کی ُکوچيں کاٹ ديں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح! ہم پر لے آؤ جس کا تم سے وعد دے
رہے ہو اگر تم رسول ہو1:11| ،

|

َ
َ
دارهِم ٰجثِمينَ |1:12
َفأ َخ َذت ُھ ُم ال هرج َف ُة َفأصبَحوا فى ِ

|

تو انہيں زلزلے نے ا ٓليا تو صبح کو اپنے گھروں ميں اوندهے پڑے رہ گئے1:12| ،

|

وم لَ َقد أَبلَغ ُت ُكم ِرسالَ َة رَ بّى َو َنص ُ
حبّونَ ال ٰ ّنصِ حينَ |1:12
َحت لَ ُكم َو ٰلكِن ال ُت ِ
َف َت َولّ ٰى عَنھُم وَ قا َل ٰي َق ِ

|

تو صالح نے ان سے منہ پھيرا اور کہا اے ميری قوم! بيشک ميں نے تمہيں اپنے رب کی رسالت پہنچادی اور تمہارا بھال چاہا مگر
تم خير خواہوں کے غرضی (پسند کرنے والے) ہی نہيں1:12| ،

|

َو ً
لوطا إِذ قا َل لِ َقو ِم ِه أَ َتأتونَ ٰ
ح َش َة ما َس َب َق ُكم ِبھا مِن أَحَ ٍد مِنَ ٰ
العلَمينَ |1:22
الف ِ

|

اور لوط کو بھيجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کيا وہ بے حيائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان ميں کسی نے نہ کی1:22| ،

َ
ُسرفونَ |1:21
إِ هن ُكم لَ َتأتونَ الرِّ جا َل َش َ
ھو ًة مِن ِ
دون ال ِّنسا ِء ۚ بَل أن ُتم َقو ٌم م ِ

|

تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتيں چھوڑ کر ،بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے |1:21

َ
َ
خرجوهُم مِن َقر َيتِ ُكم ۖ إِ هنھُم أُناسٌ َي َت َطھهرونَ |1:21
َوما كانَ جَ وابَ َقو ِم ِه إِ ّال أن قالوا أ ِ

|

|

|

اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر يہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو ،يہ لوگ تو پاکيزگی چاہتے ہيں |1:21

َفأَنجَ ٰين ُه َوأَهلَ ُه إِ هال امرَ أَ َت ُه كا َنت مِنَ ٰ
الغ ِبرينَ |1:21

|

|

تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں ميں ہوئی |1:21

ُ
ُجرمينَ |1:21
َوأَم َطرنا َعلَ ِ
يھم َم َطرً ا ۖ َفانظر َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة الم ِ

|

|

اور ہم نے ان پر ايک مينھ برسايا تو ديکھو کيسا انجام ہوا مجرموں کا |1:21

|

لى مَديَنَ أَخاهُم ُ
َّللا ما لَ ُكم مِن إِ ٰل ٍه غَي ُرہُ ۖ َقد جاءَت ُكم َب ِّي َن ٌة مِن رَ ِّب ُكم ۖ َفأَوفُوا ال َكي َل َوالميزانَ َوال َت َ
َوإِ ٰ
بخسُوا ال ّناسَ
وم اع ُب ُدوا ه َ
شعَيبًا ۗ قا َل ٰي َق ِ
رض بَع َد إ ٰ
صلحِھا ۚ ٰذلِ ُكم َخي ٌر لَ ُكم إِن ُكن ُتم مُؤمِنينَ |1:21
أَشيا َءهُم َوال ُتفسِ دوا فِى األَ ِ
ِ

|

اور مدين کی طرف ان کی برادری سے شعيب کو بھيجا کہا اے ميری قوم! َّللا کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود
نہيں ،بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دليل آئی تو ناپ اور تول پوری کرو اور لوگوں کی چيزيں گھٹا کر
نہ دو اور زمين ميں انتظام کے بعد فساد نہ پھيالؤ ،يہ تمہارا بھال ہے اگر ايمان الؤ1:21| ،

|

ليال َف َك هثرَ ُكم ۖ َو ُ
َبيل ه
َّللاِ مَن ءامَنَ بِ ِه وَ َتبغو َنھا ِع َوجً ا ۚ َواذ ُكروا إِذ ُكن ُتم َق ً
َوال َتقعُدوا بِ ُك ِّل صِ ٰرطٍ توعِدونَ َو َت ُ
انظروا َكيفَ كانَ
ص ّدونَ عَن س ِ
ٰعقِ َب ُة المُفسِ دينَ |1:21

|

اور ہر راستہ پر يوں نہ بيٹھو کہ راہگيروں کو ڈراؤ اور َّللا کی راہ سے انہيں روکو جو اس پر ايمان الئے اور اس ميں کجی
چاہو ،اور ياد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہيں بڑهاديا اور ديکھو فساديوں کا کيسا انجام ہوا1:21| ،

|

اصبروا حَ ّت ٰى يَح ُك َم ه
َّللا ُ بَي َننا ۚ َوه َُو َخي ُر ٰ
َوإِن كانَ طائِ َف ٌة مِن ُكم ءامَنوا ِبالهذى أُرسِ ُ
الحكِمينَ |1:21
لت ِب ِه وَ طائِ َف ٌة لَم يُؤمِنوا َف ِ

|

اور اگر تم ميں ايک گروہ اس پر ايمان اليا جو ميں لے کر بھيجا گيا اور ايک گروہ نے نہ مانا تو ٹھہرے رہو يہاں تک کہ َّللا ہم
ميں فيصلہ کرے اور َّللا کا فيصلہ سب سے بہتر |1:21

|

ُ
ك ٰي ُ
ك مِن َقر َيتِنا أَو لَ َتعو ُدنه فى ِملهتِنا ۚ قا َل أَ َولَو ُك ّنا ٰك ِرهينَ
ش َعيبُ َوالهذينَ ءامَنوا َم َع َ
خرجَ هن َ
۞ قا َل الم ََِل الهذينَ اس َتكبَروا مِن َقو ِم ِه لَ ُن ِ
|1:22

|

اس کی قوم کے متکبر سردار بولے ،اے شعيب قسم ہے کہ ہم تمہيں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکا ل
ديں گے يا تم ہمارے دين ميں ا ٓجا ؤ کہا کيا اگرچہ ہم بيزار ہوں |1:22

|

َّللا ُ مِنھا ۚ َوما َيكونُ لَنا أَن َنعو َد فيھا إِ ّال أَن َيشا َء ه
َّللا َك ِذبًا إِن عُدنا فى ِملهتِ ُكم بَع َد إِذ َنج ّٰى َنا ه
َّللا ُ رَ بُّنا ۚ َوسِ عَ رَ بُّنا ُك هل َشء ٍء عِلمًا ۚ
َق ِد اف َترَ ينا َعلَى ه ِ
َّللا َت َو هكلنا ۚ رَ هب َنا اف َتح بَي َننا َوبَينَ َقومِنا بِالحَ ِّق َوأَنتَ َخي ُر ٰ
الفتِحينَ |1:22
َعلَى ه ِ

|

ضرور ہم َّللا پر جھوٹ باندهيں گے اگر تمہارے دين ميں آجائيں بعد اس کے کہ َّللا نے ہميں اس سے بچايا ہے اور ہم مسلمانوں
ميں کسی کا کام نہيں کہ تمہارے دين ميں آئے مگر يہ کہ َّللا چاہے جو ہمارا رب ہے ،ہمارے رب کا علم ہر چيز کو محيط ہےَّ ،للا
ہی پر بھروسہ کيا اے ہمارے رب! ہم ميں اور ہماری قوم ميں حق فيصلہ کر اور تيرا فيصلہ سب سے بہتر ہے1:22| ،

َوقا َل الم ََِل ُ الهذينَ َك َفروا مِن َقو ِم ِه لَئ ِِن ا هتبَع ُتم ُ
شعَيبًا إِ هن ُكم إِ ًذا لَ ٰخسِ رونَ |1:22

|

اور اسکی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعيب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان ميں رہو گے1:22| ،

َ
َ
دارهِم ٰجثِمينَ |1:21
َفأ َخ َذت ُھ ُم ال هرج َف ُة َفأصبَحوا فى ِ

|

|

|

تو انہيں زلز لہ نے ا ٓ ليا تو صبح اپنے گھروں ميں اوندهے پڑے رہ گئے |1:21

شعَيبًا كانوا ُه ُم ٰ
شعَيبًا َكأَن لَم يَغ َنوا فيھَا ۚ الهذينَ َك هذبوا ُ
الهذينَ َك هذبوا ُ
الخسِ رينَ |1:21

|

|

شعيب کو جھٹالنے والے گويا ان گھروں ميں کبھی رہے ہی نہ تھے ،شعيب کو جھٹالنے والے ہی تباہی ميں پڑے1:21| ،

ءاسى ع ٰ
ٰ
ت رَ بّى َو َنص ُ
وم ٰكفِرينَ |1:21
وم لَ َقد أَبلَغ ُت ُكم ِر ٰس ٰل ِ
َحت لَ ُكم ۖ َف َكيفَ
َلى َق ٍ
َف َت َولّ ٰى عَنھُم وَ قا َل ٰي َق ِ

|

|

تو شعيب نے ان سے منہ پھيرا اور کہا اے ميری قوم! ميں تمہيں رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کو نصيحت کی تو
کيونکر غم کروں کافروں کا1:21| ،

|

ضرّا ِء لَ َعلهھُم َيضهره عونَ |1:21
َوما أَرسَلنا فى َقر َي ٍة مِن َن ِبىٍّ إِ ّال أَ َخذنا أَهلَھا ِبالبَأسا ِء َوال ه

|

اور نہ بھيجا ہم نے کسی بستی ميں کوئی نبی مگر يہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکليف ميں پکڑا کہ وہ کسی طرح زاری
کريں |1:21

|

ضرّا ُء َوال هسرّا ُء َفأ َ َخ ٰذنھُم بَغ َت ًة َوهُم ال يَش ُعرونَ |1:21
ُث هم َبدهلنا مَكانَ ال هس ِّي َئ ِة الحَ َس َن َة حَ ّت ٰى َع َفوا وَ قالوا َقد مَسه ءابا َء َنا ال ه

|

پھر ہم نے برائی کی جگہ بھالئی بدل دی يہاں تک کہ وہ بہت ہوگئے اور بولے بيشک ہمارے باپ دادا کو رنج و راحت پہنچے
تھے تو ہم نے انہيں اچانک ان کی غفلت ميں پکڑ ليا |1:21

|

َولَو أَنه أَه َل القُ ٰ
رض َو ٰلكِن َك هذبوا َفأ َ َخ ٰذن ُھم ِبما كانوا يَكسِ بونَ |1:21
يھم بَرَ ٰك ٍ
ت مِنَ السهما ِء َواألَ ِ
رى ءامَنوا َوا هت َقوا لَ َف َتحنا َعلَ ِ

|

اور اگر بستيو ں والے ايمان التے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمين سے برکتيں کھول ديتے مگر انہوں نے تو
جھٹاليا تو ہم نے انہيں ان کے کيے پر گرفتار کيا |1:21

أَ َفأَمِنَ أَه ُل القُ ٰ
رى أَن يَأتِ َيھُم بَأسُنا ب َٰي ًتا َوهُم نائِمونَ |1:21

|

|

کيا بستيوں والے نہيں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سوتے ہوں |1:21

أَ َوأَمِنَ أَه ُل القُ ٰ
رى أَن يَأ ِت َيھُم بَأسُنا ضُحً ى َوهُم يَلعَبونَ |1:22

|

|

يا بستيوں والے نہيں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑهے آئے جب وہ کھيل رہے ہوں |1:22

َّللاِ إ ِ هال ال َقو ُم ٰ
َّللا ۚ َفال يَأ َمنُ مَكرَ ه
الخسِ رونَ |1:22
أَ َفأَمِنوا مَكرَ ه ِ

|

|

کيا َّللا کی خفی تدبير سے بے خبر ہيں تو َّللا کی خفی تدبير سے نذر نہيں ہوتے مگر تباہی والے |1:22

|

َ
نوب ِھم ۚ َو َنط َب ُع ع ٰ
لوب ِھم َفھُم ال يَسمَعونَ |1:122
َلى قُ ِ
أَ َولَم يَھ ِد لِلهذينَ ي َِرثونَ األرضَ مِن بَع ِد أَهلِھا أَن لَو َنشا ُء أَص َٰبنھُم ِب ُذ ِ

|

اور کيا وہ جو زمين کے ما لکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہيں اتنی ہدايت نہ ملی کہ ہم چاہيں تو انہيں ان کے گناہوں پر آ
فت پہنچائيں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہيں کہ وہ کچھ نہيں سنتے |1:122

|

ب ٰ
ك يَط َب ُع ه
َّللا ُ ع ٰ
ك القُ ٰ
َلى قُلو ِ
ك مِن أَنبائِھا ۚ وَ لَ َقد جاءَتھُم ُر ُسلُھُم ِبال َبي ِّٰن ِ
الكفِرينَ
ت َفما كانوا لِيُؤمِنوا ِبما َك هذبوا ِمن َقب ُل ۚ َك ٰذلِ َ
رى َنقُصُّ َعلَي َ
تِل َ
|1:121

|

يہ بستياں ہيں جن کے احوال ہم تمہيں سناتے ہيں اور بيشک ان کے پاس ان کے رسول روشن دليليں لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ
ہوئے کہ وہ اس پر ايمان التے جسے پہلے جھٹالچکے تھے َّللا يونہی چھاپ لگاديتا ہے کا فروں کے دلوں پر |1:121

َوما وَ جَ دنا ِألَك َث ِرهِم مِن عَھ ٍد ۖ َوإِن وَ جَ دنا أَك َثرَ هُم لَ ٰفسِ قينَ |1:121

|

|

اور ان ميں اکثر کو ہم نے قول کا سچا نہ پايا اور ضرور ان ميں اکثر کو بے حکم ہی پايا1:121| ،

|

لى فِر َعونَ َوم َََل ۟ي ِه َف َظلَموا ِبھا ۖ َف ُ
موسى ِبـٔ ٰايتِنا إِ ٰ
ٰ
انظر َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة المُفسِ دينَ |1:121
ُث هم َبعَثنا مِن بَع ِدهِم
ِ

|

پھر ان کے بعد ہم نے موس ٰی کو اپنی نشانيوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباريوں کی طرف بھيجا تو انہوں نے ان نشانيوں پر
زيادتی کی تو ديکھو کيسا انجام ہوا مفسدوں کا1:121| ،

|

موسى ٰيفِر َعونُ إِ ّنى رَ سو ٌل مِن رَ بِّ ٰ
ٰ
العلَمينَ |1:121
َوقا َل

|

اور موس ٰی نے کہا اے فرعون! ميں پرور دگا ر عالم کا رسول ہوں1:121| ،

|

َلى أَن ال أَقو َل َعلَى ه
حَ ٌ
جئ ُت ُكم ِب َب ِّي َن ٍة مِن رَ ِّب ُكم َفأَرسِ ل َمعِىَ بَنى إ ِ ٰ
قيق ع ٰ
سرءي َل |1:121
َّللاِ إِ هال الحَ هق ۚ َقد ِ

|

مجھے سزاوار ہے کہ َّللا پر نہ کہوں مگر سچی بات ميں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لےکر آيا ہوں تو بنی

|

اسرائيل کو ميرے ساتھ چھوڑ دے |1:121

صدِقينَ |1:121
ت ِبھا إِن ُكنتَ مِنَ ال ٰ ّ
جئتَ ِبـٔا َي ٍة َفأ ِ
قا َل إِن ُكنتَ ِ

|

بوال اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو الؤ اگر سچے ہو1:121| ،

َفأ َ ٰ
لقى عَصاہُ َفإِذا هِىَ ُثعبانٌ مُبينٌ |1:121

|

تو موس ٰی نے اپنا عصا ڈال ديا وہ فورا ً ايک ظاہر اژدہا ہوگيا |1:121
َو َن َزعَ َي َدہُ َفإِذا هِىَ بَيضا ُء لِل ٰ ّنظِ رينَ |1:122

|

|

|

اور اپنا ہاتھ گريبان ميں ڈال کر نکا ال تو وہ ديکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا |1:122

ُ
ح ٌر عَلي ٌم |1:122
وم فِر َعونَ إِنه ٰهذا لَ ٰس ِ
قا َل الم ََِل مِن َق ِ

|

قوم فرعون کے سردار بولے يہ تو ايک علم واال جادوگر ہے |1:122

َ
ُخرجَ ُكم مِن أَرضِ ُكم ۖ َفماذا َتأ ُمرونَ |1:112
يُري ُد أن ي ِ

|

|

|

تمہيں تمہارے ملک سے نکا ال چاہتا ہے تو تمہارا کيا مشورہ ہے1:112| ،

جه َوأَخاہُ َوأَرسِ ل فِى المَدائ ِِن ٰحشِ رينَ |1:111
قالوا أَر ِ

|

|

بولے انہيں اور ان کے بھائی کو ٹھہرا اور شہروں ميں لوگ جمع کرنے والے بھيج دے1:111| ،

َليم |1:111
يَأتو َ
ك ِب ُك ِّل ٰسح ٍِر ع ٍ

|

کہ ہر علم والے جادوگر کو تيرے پاس لے آئيں |1:111

|

َوجا َء السهحَ رَ ةُ فِر َعونَ قالوا إِنه لَنا َألَجرً ا إِن ُك ّنا َنحنُ ٰ
الغلِبينَ |1:111

|

اور جادوگر فرعون کے پاس آئے بولے کچھ ہميں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئيں1:111| ،

قا َل َنعَم َوإِ هن ُكم لَمِنَ ال ُم َقره بينَ |1:111

|

بوال ہاں اور اس وقت تم مقرب ہوجا ؤ گے1:111| ،

|

ٰ
موسى إِمّا أَن ُتلقِىَ َوإِمّا أَن َنكونَ َنحنُ ال ُملقينَ |1:111
قالوا ٰي

|

بولے اے موس ٰی يا تو آپ ڈاليں يا ہم ڈالنے والے ہوں |1:111

|

|

|

ظيم |1:111
اس َواس َترهَبوهُم وَ جاءو ِبسِ ٍ
قا َل أَلقوا ۖ َفلَمّا أَل َقوا سَحَ روا أَع ُينَ ال ّن ِ
حر َع ٍ

|

کہا تمہيں ڈالو جب انہوں نے ڈاال لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرديا اور انہيں ڈرايا اور بڑا جادو الئے1:111| ،

ٰ
۞ وَ أَوحَ ينا إِ ٰ
ك ۖ َفإِذا هِىَ َتل َقفُ ما يَأفِكونَ |1:111
لى
لق عَصا َ
موسى أَن أَ ِ

|

اور ہم نے موس ٰی کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال تو ناگاہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا |1:111

َف َو َقعَ الحَ ُّق َو َب َط َل ما كانوا يَعمَلونَ |1:112

|

|

تو يہاں وہ مغلوب پڑے اور ذليل ہوکر پلٹے |1:112

جدينَ |1:112
َوأُلقِىَ السهحَ رَ ةُ ٰس ِ

|

|

اور جادوگر سجدے ميں گراديے گئے |1:112

قالوا ءا َم ّنا ِبرَ بِّ ٰ
العلَمينَ |1:111

|

|

بولے ہم ايمان الئے جہان کے رب پر1:111| ،

ٰ
رَ بِّ
موسى َو ٰهرونَ |1:111

|

|

تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا1:112| ،

ك َوان َقلَبوا ٰ
صغِرينَ |1:112
َف ُغلِبوا هُنالِ َ

|

|

|

جو رب ہے موس ٰی اور ہارون کا1:111| ،

|

َ
خرجوا مِنھا أَهلَھا ۖ َفسَوفَ َتعلَمونَ |1:111
قا َل فِر َعونُ ءامَن ُتم بِ ِه َقب َل أن ءا َذنَ لَ ُكم ۖ إِنه ٰهذا لَمَك ٌر َم َكر ُتموہُ فِى المَدي َن ِة لِ ُت ِ

|

فرعون بوال تم اس پر ايمان لے آئے قبل اس کے کہ ميں تمہيں اجازت دوں ،يہ تو بڑا جعل (فريب) ہے جو تم سب نے شہر ميں
پھياليا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤ گے |1:111

صلِّ َب هن ُكم أَجمَعينَ |1:111
َأل ُ َق ِّطعَنه أَي ِد َي ُكم َوأَر ُجلَ ُكم مِن خ ِٰل ٍ
ف ُث هم َأل ُ َ

|

|

قسم ہے کہ ميں تمہارے ايک طرف کہ ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سُو لی دوں گا |1:111

قالوا إِ ّنا إِ ٰ
لى رَ بِّنا مُن َقلِبونَ |1:111

|

|

بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہيں |1:111

|

َ
صبرً ا وَ َت َو هفنا مُسلِمينَ |1:111
َوما َتنقِ ُم ِم ّنا إِ ّال أَن ءا َم ّنا ِبـٔ ٰاي ِ
فرغ َعلَينا َ
ت رَ بِّنا لَمّا جاءَتنا ۚ رَ بهنا أ ِ

|

اور تجھے ہمارا کيا برا لگا يہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانيوں پر ايمان الئے جب وہ ہمارے پاس آئيں ،اے رب ہمارے! ہم پر
صبر انڈيل دے اور ہميں مسلمان اٹھا |1:111

|

ُ
ٰ
ك ۚ قا َل َس ُن َق ِّت ُل أَبنا َءهُم َو َنس َتحءۦ نِسا َءهُم َوإِ ّنا َفو َقھُم
وم فِر َعونَ أَ َت َذ ُر
ك َوءالِ َھ َت َ
رض َو َي َذرَ َ
موسى وَ َقو َم ُه لِيُفسِ دوا فِى األَ ِ
َوقا َل الم ََِل مِن َق ِ
ٰق ِھرونَ |1:111

|

اور قوم فرعون کے سردار بولے کيا تو موس ٰی اور اس کی قوم کو اس ليے چھوڑ تا ہے کہ وہ زمين ميں فساد پھيالئيں اور موس ٰی
تجھے اور تيرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑدے بوال اب ہم ان کے بيٹوں کو قتل کريں گے اور ان کی بيٹياں زندہ رکھيں
گے اور ہم بيشک ان پر غالب ہيں
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َ
موسى لِ َقو ِم ِه اس َتعينوا ِب ه
يور ُثھا مَن يَشا ُء مِن عِبا ِد ِہ ۖ َو ٰ
ٰ
العقِ َب ُة لِل ُم هتقينَ |1:112
قا َل
اّلِلِ َو ِ
اصبروا ۖ إِنه األرضَ ِ هّلِلِ ِ

|

موس ٰی نے اپنی قوم سے فرمايا َّللا کی مدد چاہو اور صبر کرو بيشک زمين کا مالک َّللا ہے اپنے بندوں ميں جسے چاہے وارث
بنائے اور آخر ميدان پرہيزگاروں کے ہاتھ ہے |1:112

|

رض َفيَن ُ
جئ َتنا ۚ قا َل ع ٰ
ظرَ َكيفَ َتعمَلونَ |1:112
َسى رَ ُّب ُكم أَن يُھلِ َ
ك َع ُدوه ُكم َويَس َتخلِ َف ُكم فِى األَ ِ
قالوا أوذينا مِن َقب ِل أَن َتأتِيَنا َومِن بَع ِد ما ِ

|

بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشريف النے کے بعد کہا قريب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو
ہالک کرے اور اس کی جگہ زمين کا مالک تمہيں بنائے پھر ديکھے کيسے کام کرتے ہو |1:112

قص مِنَ ه
ت لَ َعلهھُم ي هَذ هكرونَ |1:112
الثم َٰر ِ
َولَ َقد أَ َخذنا ءا َل فِر َعونَ ِبال ِّسنينَ َو َن ٍ

|

|

اور بيشک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ کہيں وہ نصيحت مانيں |1:112

|

َفإِذا جاءَت ُھ ُم الحَ َس َن ُة قالوا لَنا ٰه ِذ ِہ ۖ َوإِن ُتصِ بھُم َس ِّي َئ ٌة ي ه
ٰ
َّللا َو ٰلكِنه أَك َثرَ هُم ال يَعلَمونَ |1:111
َطيهروا ِب
موسى َومَن َم َع ُه ۗ أَال إِ هنما ٰطئِ ُرهُم عِن َد ه ِ

|

تو جب انہيں بھالئی ملتی کہتے يہ ہمارے ليے ہے اور جب برائی پہنچتی تو موس ٰی اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی ليتے
سن لو ان کے نصيبہ کی شامت تو َّللا کے يہاں ہے ليکن ان ميں اکثر کو خبر نہيں1:111| ،

ك بِمُؤمِنينَ |1:111
َوقالوا مَھما َتأتِنا بِ ِه مِن ءا َي ٍة لِ َتسحَ رَ نا بِھا َفما َنحنُ لَ َ

|

|

اور بولے تم کيسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو ہم کسی طرح تم پر ايمان النے والے نہيں
|1:111

|

يھ ُم ّ
الطوفانَ َوالجَ را َد َوالقُ هم َل َوالضهفادِعَ َوال هد َم ٰ
ُجرمينَ |1:111
ت ُم َفص ٰهل ٍ
ءاي ٍ
َفأَرسَلنا َعلَ ِ
ت َفاس َتكبَروا َوكانوا َقومًا م ِ

|

تو بھيجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن (يا کلنی يا جوئيں) اور مينڈک اور خون جدا جدا نشانياں تو انہوں نے تکبر کيا اور
وہ مجرم قوم تھی |1:111

|

ك بَنى إِ ٰ
ك ۖ لَئِن َك َشفتَ َع هنا الرِّ َ
سرءي َل
ك َولَ ُنرسِ لَنه َم َع َ
جز لَ ُنؤ ِم َننه لَ َ
ك ِبما ع َِھ َد عِن َد َ
يھ ُم الرِّ ج ُز قالوا ٰيموسَى اد ُع لَنا رَ هب َ
َولَمّا وَ َقعَ َعلَ ِ
|1:111

|

اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موس ٰی ہمارے ليے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے
بيشک اگر تم ہم پر عذاب اٹھادو گے تو ہم ضرور تم پر ايمان الئيں گے اور بنی اسرائيل کو تمہارے ساتھ کرديں گے1:111| ،

جز إِ ٰ
َفلَمّا َك َشفنا عَن ُھ ُم ال ِّر َ
لى أَجَ ٍل هُم ٰبلِغوہُ إِذا هُم يَن ُكثونَ |1:111

|

پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھاليتے ايک مدت کے کيے جس تک انہيں پہنچنا ہے جبھی وہ پھر جاتے1:111| ،

|

|

َفان َت َقمنا مِنھُم َفأَغرَ ٰقنھُم فِى ال َي ِّم ِبأ َ هنھُم َك هذبوا ِبـٔ ٰايتِنا َوكانوا عَنھا ٰغفِلينَ |1:111

|

تو ہم نے ان سے بدلہ ليا تو انہيں دريا ميں ڈبو ديا اس ليے کہ ہماری آيتيں جھٹالتے اور ان سے بے خبر تھے |1:111

|

َلى بَنى إِ ٰ
ُسنى ع ٰ
ك الح ٰ
رض َوم َٰغ ِر َبھَا الهتى ٰبرَ كنا فيھا ۖ َو َتمهت َكلِم ُ
صبَروا ۖ
سرءي َل ِبما َ
َت رَ ِّب َ
َوأَورَ ث َنا ال َقو َم الهذينَ كانوا يُس َتضعَفونَ م َٰش ِرقَ األَ ِ
َعرشونَ |1:111
َو َدمهرنا ما كانَ يَص َن ُع فِر َعونُ َو َقو ُم ُه َوما كانوا ي ِ

|

اور ہم نے اس قوم کو جو دبا لی گئی تھی اس زمين کے پورب پچھم کا وارث کيا جس ميں ہم نے برکت رکھی اور تيرے رب کا
اچھا وعدہ بنی اسرائيل پر پورا ہوا ،بدلہ ان کے صبر کا ،اور ہم نے برباد کرديا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو
چنائياں اٹھاتے (تعمير کرتے) تھے1:111| ،

|

َلى أَ
وم يَع ُكفونَ ع ٰ
سرءي َل البَحرَ َفأ َ َتوا ع ٰ
َو ٰج َوزنا بِبَنى إِ ٰ
صنام لَھُم ۚ قالوا ٰيموسَى اجعَل لَنا إِ ٰلھًا َكما لَھُم ءالِھ ٌَة ۚ قا َل إِ هن ُكم َقو ٌم َتجھَلونَ
ٍ
َلى َق ٍ
|1:112

|

اور ہم نے بنی اسرائيل کو دريا پار اتارا تو ان کا گزر ايک ايسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے (جم کر بيٹھے)
تھے بولے اے موس ٰی! ہميں ايک خدا بنادے جيسا ان کے ليے اتنے خدا ہيں ،بوال تم ضرور جا ہل لوگ ہو1:112| ،

إِنه ٰهؤُ ال ِء ُم َت هب ٌر ما هُم في ِه َو ٰبطِ ٌل ما كانوا يَعمَلونَ |1:112

|

يہ حال تو بربادی کا ہے جس ميں يہ لوگ ہيں اور جو کچھ کررہے ہيں نرا باطل ہے1:112| ،

قا َل أَ َغيرَ ه
ضلَ ُكم َعلَى ٰ
العلَمينَ |1:112
َّللاِ أَبغي ُكم إِ ٰلھًا َو ُهوَ َف ه

|

|

|

کہا کيا َّللا کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تالش کروں حاالنکہ اس نے تمہيں زمانے بھر پر فضيلت دی |1:112

|

ب ۖ ُي َق ِّتلونَ أَبنا َء ُكم َويَس َتحيونَ نِسا َء ُكم ۚ َوفى ٰذلِ ُكم بَال ٌء مِن رَ ِّب ُكم َعظي ٌم |1:111
ءال فِر َعونَ يَسومو َن ُكم سو َء العَذا ِ
َوإِذ أَنجَ ٰين ُكم مِن ِ

|

اور ياد کرو جب ہم نے تمہيں فرعون والوں سے نجات بحشی کہ تمہيں بری مار ديتے تمہارے بيٹے ذبح کرتے اور تمہاری بيٹياں
باقی رکھتے ،اور اس ميں رب کا بڑا فضل ہوا |1:111

|

َشر َف َت هم ٰ
موسى َث ٰلثينَ لَيلَ ًة َوأَتم ٰ
ٰ
ميق ُ
ٰ
موسى ِألَخي ِه ٰهرونَ اخلُفنى فى َقومى َوأَصلِح وَ ال َت هت ِبع سَبي َل
ت رَ ِّب ِه أَربَعينَ لَيلَ ًة ۚ َوقا َل
۞ وَ ٰوعَدنا
َمنھا ِبع ٍ
المُفسِ دينَ |1:111

|

اور ہم نے موس ٰی سے تيس رات کا وعدہ فرمايا اور ان ميں دس اور بڑها کر پوری کيں تو اس کے رب کا وعدہ پوری چاليس رات
کا ہوا اور موس ٰی نے اپنے بھائی ہارون سے کہا ميری قوم پر ميرے نائب رہنا اور اصالح کرنا اور فساديوں کی راہ کو دخل نہ
دينا1:111| ،

|

ٰ
ِن ُ
ِميقتِنا َو َكله َم ُه رَ ُّب ُه قا َل رَ بِّ أَرنى أَ ُ
موسى ل ٰ
انظر إِلَى الجَ ب َِل َفإِ ِن اس َت َقره مَكا َن ُه َفسَوفَ َت ٰ
ك ۚ قا َل لَن َت ٰ
ٰ
رىنى ۚ َفلَمّا
َولَمّا جا َء
نظر إِلَي َ
رىنى َولك ِ
ِ
ك ُت ُ
ص ِع ًقا ۚ َفلَمّا أَفاقَ قا َل س ٰ
ٰ
ك َوأَ ۠نا أَوه ُل المُؤمِنينَ |1:111
َتجَ لّ ٰى رَ ُّب ُه لِلجَ َب ِل جَ َعلَ ُه َد ًّكا وَ َخره
بت إِلَي َ
ُبح َن َ
موسى َ

|

اور جب موس ٰی ہمارے وعدہ پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کالم فرمايا عرض کی اے رب ميرے! مجھے اپنا ديدار
دکھا کہ ميں تجھے ديکھوں فرمايا تو مجھے ہر گز نہ ديکھ سکے گا ہاں اس پہاڑ کی طرف ديکھ يہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو
عنقريب تو مجھے ديکھ لے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نو ر چمکايا اسے پاش پاش کرديا اور موس ٰی گرا بيہوش پھر
جب ہوش ہوا بوال پاکی ہے تجھے ميں تيری طرف رجوع اليا اور ميں سب سے پہال مسلمان ہوں |1:111
ٰ
ك َو ُكن مِنَ ال ٰ ّشكِرينَ |1:111
قا َل ٰي
اس بِ ِر ٰس ٰلتى َوبِ َك ٰلمى َف ُخذ ما ءا َتي ُت َ
موسى إِ ِّنى اص َط َفي ُت َ
ك َعلَى ال ّن ِ

|

|

فرمايا اے موس ٰی ميں نے تجھے لوگوں سے چن ليا اپنی رسالتوں اور اپنے کالم سے ،تو لے جو ميں نے تجھے عطا فرمايا اور
شکر والوں ميں ہو1:111| ،

|

َ
ك يَأ ُخذوا ِبأَح َسنِھا ۚ سَأ ُ۟وري ُكم دارَ ٰ
ً
الفسِ قينَ |1:111
لواح مِن ُك ِّل َشء ٍء مَو ِع َظ ًة َو َت
فصيال لِ ُك ِّل َشء ٍء َف ُخذها ِبقُوه ٍة َوأمُر َقو َم َ
َو َك َتبنا لَ ُه فِى األ ِ
اور ہم نے اس کے ليے تختيوں ميں لکھ دی ہر چيز کی نصيحت اور ہر چيز کی تفصيل ،اور فرمايا اے موس ٰی اسے مضبوطی
سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کر اس کی اچھی باتيں اختيار کريں عنقريب ميں تمہيں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر
|1:111

|

َ
َير الحَ ِّق َوإِن يَرَ وا ُك هل ءا َي ٍة ال يُؤمِنوا ِبھا َوإِن َيرَ وا سَبي َل الرُّ ش ِد ال َي هتخِذوہُ س ً
صرفُ عَن ٰ
َبيال َوإِن
ءايتِىَ الهذينَ َي َت َكبهرونَ فِى األَ ِ
رض ِبغ ِ
سَأ ِ
يَرَ وا سَبي َل الغَىِّ َي هتخِذوہُ س ً
ك ِبأ َ هنھُم َك هذبوا ِبـٔ ٰايتِنا َوكانوا عَنھا ٰغفِلينَ |1:111
َبيال ۚ ٰذلِ َ

|

اور ميں اپنی آيتوں سے انہيں پھيردوں گا جو زمين ميں ناحق اپنی بڑا ئی چاہتے ہيں اور اگر سب نشانياں ديکھيں ان پر ايمان نہ
الئيں اور اگر ہدايت کی راہ ديکھيں اس ميں چلنا پسند نہ کريں اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس ميں چلنے کو موجود
ہوجائيں ،يہ اس ليے کہ انہوں نے ہماری آيتيں جھٹالئيں اور ان سے بے خبر بنے1:111| ،

|

|

عمل ُ ُھم ۚ هَل ي َ
َوالهذينَ َك هذبوا ِبـٔ ٰايتِنا َولِقا ِء الءاخِرَ ِة حَ ِب َطت أَ ٰ
ُجزونَ إِ ّال ما كانوا يَعمَلونَ |1:111

|

اور جنہوں نے ہماری آيتيں اور آخرت کے دربار کو جھٹاليا ان کا سب کيا دهرا اَکارت گيا ،انہيں کيا بدلہ ملے گا مگر وہی جو
کرتے تھے1:111| ،

|

َھديھم س ً
موسى مِن بَع ِد ِہ مِن ُحلِي ِِّھم ِع ً
ٰ
َبيال ۘ ا هت َخذوہُ َوكانوا ٰظلِمينَ |1:112
َوا هت َخ َذ َقو ُم
جال جَ َس ًدا لَ ُه ُخوا ٌر ۚ أَلَم يَرَ وا أَ هن ُه ال ُي َكلِّ ُمھُم وَ ال ي ِ

|

اور موس ٰی کے بعد اس کی قوم اپنے زيوروں سے ايک بچھڑا بنا بيٹھی بے جان کا دهڑ گائے کی طرف آواز کرتا ،کيا نہ ديکھا کہ
وہ ان سے نہ بات کرتا ہے اور نہ انہيں کچھ راہ بتائے اسے ليا اور وہ ظالم تھے |1:112

|

ضلّوا قالوا لَئِن لَم يَرحَ منا رَ بُّنا َويَغفِر لَنا لَ َنكو َننه مِنَ ٰ
الخسِ رينَ |1:112
يديھم وَ رَ أَوا أَ هنھُم َقد َ
َولَمّا ُسقِ َط فى أَ ِ

|

اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بہکے بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہر ہ کرے اور ہميں نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے1:112| ،

|

َ
لى َقو ِم ِه غ ٰ
موسى إِ ٰ
ٰ
أس أَخي ِه َيجُرُّ ہُ إِلَي ِه ۚ قا َل
َولَمّا رَ جَ عَ
َضبنَ أَسِ ًفا قا َل ِبئسَما َخلَف ُتمونى مِن بَعدى ۖ أَ َع ِ
جل ُتم أَمرَ رَ ِّب ُكم ۖ َوأَل َقى األلوا َح َوأَ َخ َذ ِبرَ ِ
ابنَ أ ُ هم إِنه ال َقو َم اس َتضعَفونى َوكادوا يَق ُتلو َننى َفال ُتشمِت ِبىَ األَعدا َء َوال َتجعَلنى مَعَ ال َقوم ٰ ّ
الظلِمينَ |1:112
ِ

|

اور جب موس ٰی اپنی قوم کی طرف پلٹا غصہ ميں بھرا جھنجاليا ہوا کہا تم نے کيا بری ميری جانشينی کی ميرے بعد کيا تم نے
اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختياں ڈال ديں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھينچنے لگا کہا اے
ميرے ماں جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قريب تھا کہ مجھے مار ڈاليں تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے
ظالموں ميں نہ مال |1:112

|

ك ۖ َوأَنتَ أَرحَ ُم ال ٰ ّرحِمينَ |1:111
قا َل رَ بِّ اغفِر لى َو ِألَخى َوأَدخِلنا فى رَ ح َمتِ َ

|

عرض کی اے ميرے رب! مجھے اور ميرے بھائی کو بخش دے اور ہميں اپنی رحمت کے اندر لے لے اور تو سب مہر والوں
سے بڑه کر مہر واال |1:111

|

جزى المُف َترينَ |1:111
ضبٌ مِن رَ ب ِِّھم َو ِذله ٌة فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا ۚ َو َك ٰذلِ َ
إِنه الهذينَ ا هت َخ ُذوا العِج َل َسيَنالُھُم َغ َ
ك َن ِ

|

بيشک وہ جو بچھڑا لے بيٹھے عنقريب انہيں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچناہے دنيا کی زندگی ميں ،اور ہم ايسی ہی بدلہ
ديتے ہيں بہتان ہايوں (باندهنے والوں) کو1:111| ،

|

ك مِن بَعدِها لَغَفو ٌر رَ حي ٌم |1:111
َوالهذينَ َع ِملُوا ال هسيِّـٔا ِ
ت ُث هم تابوا مِن بَعدِها َوءامَنوا إِنه رَ هب َ

|

اور جنہوں نے برائياں کيں اور ان کے بعد توبہ کی اور ايمان الئے تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے واال مہربان ہے |1:111

ضبُ أَ َخ َذ األَلوا َح ۖ وَ فى ُن َ
سختِھا ُه ًدى َورَ حم ٌَة لِلهذينَ هُم لِرَ ب ِِّھم يَرهَبونَ |1:111
َولَمّا َس َكتَ عَن موسَى ال َغ َ

|

|

اور جب موس ٰی کا غصہ تھما تختياں اٹھاليں اور ان کی تحرير ميں ہدايت اور رحمت ہے ان کے ليے جو اپنے رب سے ڈرتے ہيں،
|1:111

|

موسى َقو َم ُه سَبعينَ رَ ج ًُال ل ٰ
ٰ
ِميقتِنا ۖ َفلَمّا أَ َخ َذت ُھ ُم ال هرج َف ُة قا َل رَ بِّ لَو شِ ئتَ أَهلَك َتھُم مِن َقب ُل وَ إِ ٰ ّيىَ ۖ أَ ُتھلِ ُكنا ِبما َف َع َل ال ُّس َفھا ُء ِم ّنا ۖ إِن هِىَ
َواختارَ
ك ُتضِ ُّل بِھا مَن َتشا ُء َو َتھدى مَن َتشا ُء ۖ أَنتَ َولِيُّنا َفاغفِر لَنا َوارحَ منا ۖ َوأَنتَ َخي ُر ٰ
الغفِرينَ |1:111
إِ ّال فِت َن ُت َ

|

اور موس ٰی نے اپنی قوم سے ست ّر  ،12مرد ہمارے وعدہ کے ليے چنے پھر جب انہيں زلزلہ نے ليا موس ٰی نے عرض کی اے رب
ميرے! تو چاہتا تو پہلے ہی انہيں اور مجھے ہالک کرديتا کيا تو ہميں اس کام پر ہالک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کيا وہ
نہيں مگر تيرا آزمانا ،تو اس سے بہکائے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے چاہے تو ہمارا مول ٰی ہے تو ہميں بخش دے اور ہم پر
مہر کر اور تو سب سے بہتر بخشنے واال ہے1:111| ،

|

ك ۚ قا َل عَذابى أُصيبُ بِ ِه مَن أَشا ُء ۖ وَ رَ حمَتى وَ سِ َعت ُك هل َشء ٍء ۚ َفسَأَك ُتبُھا لِلهذينَ
۞ وَ اك ُتب لَنا فى ٰه ِذ ِہ الدُّنيا حَ َس َن ًة َوفِى الءاخِرَ ِة إِ ّنا هُدنا إِلَي َ
َي هتقونَ َو ُيؤتونَ ه
الز ٰ
كو َة َوالهذينَ هُم ِبـٔ ٰايتِنا يُؤمِنونَ |1:111

|

اور ہمارے ليے اس دنيا ميں بھالئی لکھ اور آخرت ميں بيشک ہم تيری طرف رجوع الئے ،فرمايا ميرا عذاب ميں جسے چاہوں
دوں اور ميری رحمت ہر چيز کو گھيرے ہے تو عنقريب ميں نعمتوں کو ان کے ليے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور ٰ
زکوة ديتے ہيں
اور وہ ہماری آيتوں پر ايمان التے ہيں،

|| 7: 156

ُ
ف َوي ٰ
جدو َن ُه مَكتوبًا عِن َدهُم فِى ال هت ٰ
ح ُّل لَ ُھ ُم
َن المُن َك ِر َو ُي ِ
نجيل يَأ ُم ُرهُم بِالمَعرو ِ
ورى ِة َواإلِ ِ
الهذينَ َي هتبِعونَ الره سو َل ال هنبِىه األمِّىه الهذى َي ِ
َنھىھُم ع ِ
ُ
ض ُع عَنھُم إصرَ هُم َواألَ ٰ
ه
الخ ٰبئ َ
يھ ُم َ
نز َل
الطي ِّٰب ِ
ِث َو َي َ
غل َل الهتى كا َنت َعلَ ِ
ت َو ُيحَ رِّ ُم َعلَ ِ
ِ
يھم ۚ َفالهذينَ ءامَنوا بِ ِه َوع هَزروہُ َو َنصَروہُ َوا هت َبعُوا ال ّنورَ الهذى أ ِ
َم َع ُه ۙ أ ُ ٰ
ك ُه ُم المُفلِحونَ |1:111
ولئِ َ

|

وہ جو غالمی کريں گے اس رسول بے پڑهے غيب کی خبريں دينے والے کی جسے لکھا ہوا پائيں گے اپنے پاس توريت اور
انجيل ميں وہ انہيں بھالئی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا اور ستھری چيزيں ان کے ليے حالل فرمائے گا اور گندی
چيزيں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتا رے گا ،تو وہ جو اس پر ايمان الئيں
اور اس کی تعظيم کريں اور اسے مدد ديں اور اس نور کی پيروی کريں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے1:111| ،

|

رض ۖ ال إِ ٰل َه إِ ّال ُهوَ يُحءۦ َوي ُ
اّلِل وَ رَ سولِ ِه ال هن ِبىِّ األُمِّىِّ
َّللا إِلَي ُكم جَ ميعًا الهذى لَ ُه مُل ُ
ك الس ٰهم ٰو ِ
ُميت ۖ َفـٔامِنوا ِب ه ِ
قُل ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ إِ ّنى رَ سو ُل ه ِ
ت َواألَ ِ
الهذى يُؤمِنُ ِب ه
اّلِلِ َو َكل ِٰمتِ ِه َوا هت ِبعوہُ لَ َعله ُكم َتھ َتدونَ |1:112

|

تم فرماؤ اے لوگو! ميں تم سب کی طرف اس َّللا کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمين کی بادشاہی اسی کو ہے اس کے سوا کوئی
معبود نہيں جالئے اور مارے تو ايمان الؤ َّللا اور اس کے رسول بے پڑهے غيب بتانے والے پر کہ َّللا اور اس کی باتوں پر ايمان
التے ہيں اور ان کی غالمی کرو کہ تم راہ پاؤ1:112| ،

ٰ
موسى أُم ٌهة يَھدونَ ِبالحَ ِّق وَ ِب ِه يَعدِلونَ |1:112
وم
َومِن َق ِ

|

|

اور موس ٰی کی قوم سے ايک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتا تا اور اسی سے انصاف کرتا1:112| ،

|

َو َق هط ٰعن ُھ ُم اث َن َتى عَشرَ َة أَ ً
موسى إِ ِذ اس َت ٰ
ٰ
سباطا أ ُ َممًا ۚ َوأَوحَ ينا إِ ٰ
ك الحَ جَ رَ ۖ َفانبَجَ سَت مِن ُه اث َنتا عَشرَ َة عَي ًنا ۖ َقد
سقى ُه َقو ُم ُه أَ ِن
لى
اضرب بِعَصا َ
ِ
ُ
يھ ُم المَنه َوالس ٰ
يھ ُم الغ َٰم َم َوأَ َ
ت ما رَ َز ٰقن ُكم ۚ َوما َظلَمونا َو ٰلكِن كانوا أَنفُ َس ُھم
هلوى ۖ ُكلوا مِن َطي ِّٰب ِ
نزلنا َعلَ ِ
ناس مَشرَ َبھُم ۚ َو َظلهلنا َعلَ ِ
َعلِ َم ُك ُّل أ ٍ

|

يَظلِمونَ |1:112

اور ہم نے انہيں بانٹ ديا بارہ قبيلے گروہ گروہ ،اور ہم نے وحی بھيجی موس ٰی کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی ما نگا کہ اس
پتھر پر اپنا عصا مارو تو اس ميں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان ليا ،اور ہم نے ان پر ابر کا سائبان
کيا اور ان پر من و سلو ٰی اتارا ،کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چيزيں اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کيا ليکن اپنی ہی جانوں کا
برا کرتے ہيں1:112| ،

|

يث شِ ئ ُتم وَ قولوا ح ه
َوإِذ قي َل لَ ُھ ُم اس ُكنوا ٰه ِذ ِہ ال َقر َي َة َو ُكلوا مِنھا حَ ُ
ِط ٌة َواد ُخلُوا البابَ ُس هج ًدا َنغفِر لَ ُكم َخ ٰ
طيـٔتِ ُكم ۚ َس َنزي ُد المُحسِ نينَ |1:111

|

اور ياد کرو جب ان سے فرمايا گيا اس شہر ميں بسو اور اس ميں جو چاہو کھاؤ اور کہو گناہ اترے اور دروازے ميں سجدہ کرتے
داخل ہو ہم تمہارے گناہ بخش ديں گے ،عنقريب نيکوں کو زيادہ عطا فرمائيں گے1:111| ،

|

َف َب هد َل الهذينَ َظلَموا مِنھُم َق ً
يھم ِر ً
جزا مِنَ السهما ِء بِما كانوا يَظلِمونَ |1:111
وال َغيرَ الهذى قي َل لَھُم َفأَرسَلنا َعلَ ِ

|

تو ان ميں کے ظالموں نے بات بدل دی اس کے خالف جس کا انہيں حکم تھا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھيجا بدلہ ان کے
ظلم کا |1:111

|

أتيھم حيتا ُنھُم يَو َم سَبت ِِھم ُ
ك
َحر إِذ يَعدونَ فِى السهب ِ
أتيھم ۚ َك ٰذلِ َ
َسبتونَ ۙ ال َت ِ
ت إِذ َت ِ
شره ًعا َويَو َم ال ي ِ
َوسـَٔلھُم ع ِ
َن ال َقر َي ِة الهتى كا َنت حاضِ رَ َة الب ِ
َنبلوهُم ِبما كانوا يَف ُسقونَ |1:111

|

اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دريا کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے ميں حد سے بڑهتے جب ہفتے کے دن ان کی
مچھلياں پانی پر تيرتی ان کے سامنے آتيں اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتيں اس طرح ہم انہيں آزمانتے تھے ان کی بے حکمی
کے سبب1:111| ،

|

َوإِذ قالَت أُم ٌهة مِنھُم لِ َم َتعِظونَ َقومًا ۙ ه
َّللا ُ مُھلِ ُكھُم أَو ُمع َِّذ ُبھُم عَذابًا َشدي ًدا ۖ قالوا مَعذِرَ ًة إِ ٰ
لى رَ ِّب ُكم َولَ َعلهھُم َي هتقونَ |1:111

|

اور جب ان ميں سے ايک گروہ نے کہا کيوں نصيحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہيں َّللا ہالک کرنے واال ہے يا انہيں سخت عذاب
دينے واال ،بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شايد انہيں ڈر ہو |1:111

|

يس ِبما كانوا يَف ُسقونَ |1:111
َن السّو ِء َوأَ َخذ َنا الهذينَ َظلَموا ِبعَذا ٍ
ب بَـٔ ٍ
َفلَمّا َنسوا ما ُذ ِّكروا ِب ِه أَنجَ ي َنا الهذينَ يَنھَونَ ع ِ

|

پھر جب بھال بيٹھے جو نصيحت انہيں ہوئی تھی ہم نے بچاليے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب ميں
پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا1:111| ،

|

َفلَمّا َع َتوا عَن ما ُنھوا عَن ُه قُلنا لَھُم كونوا قِرَ َد ًة ٰخسِ ـٔينَ |1:111

|

پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمايا ہوجاؤ بند ر دهتکارے ہوئے |1:111

|

يھم إِ ٰ
ب ۖ َوإِ هن ُه لَغَفو ٌر رَ حي ٌم |1:111
ك لَسَري ُع العِقا ِ
َوم الق ِٰي َم ِة مَن يَسو ُمھُم سو َء العَذا ِ
ب ۗ إِنه رَ هب َ
َوإِذ َتأ َ هذنَ رَ ُّب َ
ك لَيَب َع َثنه َعلَ ِ
لى ي ِ

|

اور جب تمہارے رب نے حکم سناديا کہ ضرور قيامت کے دن تک ان پر ايسے کو بھيجتا رہوں گا جو انہيں بری مار چکھائے
بيشک تمہارا رب ضرور جلد عذاب واال ہے اور بيشک وہ بخشنے واال مہربان ہے |1:111

|

جعونَ |1:112
رض أ ُ َممًا ۖ مِن ُھ ُم ال ٰ ّ
ت َوال هسيِّـٔا ِ
ك ۖ َو َبلَ ٰونھُم بِالحَ س َٰن ِ
صلِحونَ َومِنھُم دونَ ٰذلِ َ
َو َق هط ٰعنھُم فِى األَ ِ
ت لَ َعلهھُم يَر ِ

|

اور انہيں ہم نے زمين ميں متفرق کرديا گروہ گروہ ،ان ميں کچھ نيک ہيں اور کچھ اور طرح کے اور ہم نے انہيں بھالئيوں اور
برائيوں سے آزمايا کہ کہيں وہ رجوع الئيں |1:112

|

ُؤخذ َعلَيھم ٰ
دنى َويَقولونَ َسيُغ َف ُر لَنا َوإِن يَأت ِِھم عَرَ ضٌ مِثل ُ ُه يَأ ُخذوہُ ۚ أَلَم ي َ
َف َخلَفَ مِن بَع ِدهِم َخلفٌ َو ِر ُثوا الك ِٰتبَ يَأ ُخذونَ عَرَ ضَ ٰه َذا األَ ٰ
ميث ُق
ِ
ب أَن ال يَقولوا َعلَى ه
َّللاِ إِ هال الحَ هق َودَرَ سوا ما في ِه ۗ َوالدّا ُر الءاخِرَ ةُ َخي ٌر لِلهذينَ َي هتقونَ ۗ أَ َفال َتعقِلونَ |1:112
الك ِٰت ِ

|

پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے اس دنيا کا مال ليتے ہيں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی
اور اگر ويسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے ليں کيا ان پر کتاب ميں عہد نہ ليا گيا کہ َّللا کی طرف نسبت نہ کريں مگر حق
اور انہوں نے اسے پڑها اور بيشک پچھال گھر بہتر ہے پرہيزگاروں کو تو کيا تمہيں عقل نہيں1:112| ،

ب َوأَقامُوا الص ٰهلو َة إِ ّنا ال ُنضي ُع أَجرَ المُصلِحينَ |1:112
َوالهذينَ ُي َم ِّسكونَ بِالك ِٰت ِ

|

|

اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہيں اور انہوں نے نماز قائم رکھی ،ہم نيکوں کا نيگ (اجر) نہيں گنواتے1:112| ،

۞ وَ إِذ َن َتق َنا الجَ َب َل َفو َقھُم َكأ َ هن ُه ُ
ظله ٌة َو َظ ّنوا أَ هن ُه واقِ ٌع بِ ِھم ُخذوا ما ءا َت ٰين ُكم بِقُوه ٍة وَ اذ ُكروا ما في ِه لَ َعله ُكم َت هتقونَ |1:111

|

|

اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھايا گويا وہ سائبان ہے اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا تو جو ہم نے تمہيں ديا زور سے اور ياد
کرو جو اس ميں ہے کہ کہيں تم پرہيزگار ہو1:111| ،

|

ُ
َلى أَنفُسِ ِھم أَلَ ُ
ھورهِم ُذرِّ هي َتھُم َوأَش َھ َدهُم ع ٰ
ست بِرَ ِّب ُكم ۖ قالوا بَل ٰى ۛ َش ِھدنا ۛ أَن َتقولوا يَو َم الق ِٰي َم ِة إِ ّنا ُك ّنا عَن ٰهذا
َوإِذ أَ َخ َذ رَ ُّب َ
ك مِن بَنى ءا َد َم مِن ظ ِ
ٰغفِلينَ |1:111

|

اور اے محبوب! ياد کرو جب تمہارے رب نے اوالد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہيں خود ان پر گواہ کيا ،کيا ميں
تمہارا رب نہيں سب بولے کيوں نہيں ہم گواہ ہوئے کہ کہيں قيامت کے دن کہو کہ ہميں اس کی خبر نہ تھی |1:111

ك ءاباؤُ نا مِن َقب ُل َو ُك ّنا ُذرِّ ي ًهة مِن بَع ِدهِم ۖ أَ َف ُتھلِ ُكنا ِبما َف َع َل المُبطِ لونَ |1:111
أَو َتقولوا إِ هنما أَشرَ َ

|

|

يا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کيا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے تو کيا تو ہميں اس پر ہالک فرمائے گا جو اہل باطل
نے کيا |1:111

|

ٰ
ك ُن َف ِّ
جعونَ |1:111
ص ُل
الءاي ِ
َو َك ٰذلِ َ
ت َولَ َعلهھُم يَر ِ

|

اور ہم اسی طرح آيتيں رنگ رنگ سے بيان کرتے ہيں اور اس ليے کہ کہيں وہ پھر آئيں |1:111

ءايتِنا َفان َسلَ َخ مِنھا َفأَت َب َع ُه ال هش ٰ
يھم َنبَأ َ الهذى ءا َت ٰين ُه ٰ
يطنُ َفكانَ مِنَ الغاوينَ |1:111
َوات ُل َعلَ ِ

|

|

اور اے محبوب! انہيں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آيتيں ديں تو وہ ان سے صاف نکل گيا تو شيطان اس کے پيچھے لگا تو
گمراہوں ميں ہوگيا1:111| ،

|

رض َوا هتبَعَ ه ٰ
َوى ُه ۚ َف َم َثل ُ ُه َك َم َث ِل ال َكل ِ
وم الهذينَ
ب إِن َتحمِل َعلَي ِه يَلھَث أَو َتترُك ُه يَلھَث ۚ ٰذلِ َ
َولَو شِ ئنا لَرَ َف ٰعن ُه بِھا َو ٰل ِك هن ُه أَخلَ َد إِلَى األَ ِ
ك َم َث ُل ال َق ِ
ُص ال َقصَصَ لَ َعلهھُم َي َت َف هكرونَ |1:111
َك هذبوا بِـٔ ٰايتِنا ۚ َفاقص ِ

|

اور ہم چاہتے تو آيتوں کے سبب اسے اٹھاليتے مگر وہ تو زمين پکڑ گيا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح
ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے يہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آيتيں جھٹالئيں تو تم
نصيحت سناؤ کہ کہيں وہ دهيان کريں1:111| ،

|

سا َء َم َث ًال ال َقو ُم الهذينَ َك هذبوا ِبـٔ ٰايتِنا َوأَنفُ َسھُم كانوا يَظلِمونَ |1:111

|

کيا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آيتيں جھٹالئيں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے1:111| ،

َّللا ُ َفھ َُو المُھ َتدى ۖ َومَن يُضلِل َفأ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ
مَن يَھ ِد ه
الخسِ رونَ |1:112
ولئِ َ

|

|

جسے َّللا راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے ،اور جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان ميں رہے1:112| ،

|

جنِّ َواإلنس ۖ لَھُم قُلوبٌ ال يَف َقھونَ بھا َولَھُم أَعيُنٌ ال يُبصِ رونَ بھا َولَھُم ءاذانٌ ال يَسمَعونَ بھا ۚ أ ُ ٰ
ك َكاألَ ٰنع ِم
ولئِ َ
َولَ َقد َذرَ أنا لِجَ َھ هن َم َكثيرً ا مِنَ ال ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ض ُّل ۚ أ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ
الغفِلونَ |1:112
ولئِ َ
بَل هُم أَ َ

|

اور بيشک ہم نے جہنم کے ليے پيدا کيے بہت جن اور آدمی اور دل رکھتے ہيں جن ميں سمجھ نہيں اور وہ آنکھيں جن سے
ديکھتے نہيں اور وہ کان جن سے سنتے نہيں وہ چوپايوں کی طرح ہيں بلکہ ان سے بڑه کر گمراہ وہی غفلت ميں پڑے ہيں،
|1:112

|

سمئِ ِه ۚ َسي َ
ُسنى َفادعوہُ ِبھا ۖ َو َذرُوا الهذينَ يُلحِدونَ فى أَ ٰ
ّلِل األَسما ُء الح ٰ
ُجزونَ ما كانوا يَعمَلونَ |1:122
َو ِ ه ِ

|

اور َّللا ہی کے ہيں بہت اچھے نام تو اسے ان سے پکارو اور انہيں چھوڑ دو جو اس کے ناموں ميں حق سے نکلتے ہيں وہ جلد
اپنا کيا پائيں گے1:122| ،

|

َو ِممهن َخلَقنا أُم ٌهة يَھدونَ ِبالحَ ِّق َو ِب ِه يَعدِلونَ |1:121

|

اور ہمارے بنائے ہوؤں ميں ايک گروہ وہ ہے کہ حق بتائيں اور اس پر انصاف کريں |1:121

در ُجھُم مِن حَ ُ
يث ال يَعلَمونَ |1:121
َوالهذينَ َك هذبوا ِبـٔ ٰايتِنا َس َنس َت ِ

|

|

اور جنہوں نے ہماری آيتيں جھٹالئيں جلد ہم انہيں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائيں گے جہاں سے انہيں خبر نہ ہوگی
|1:121

|

َوأُملى لَھُم ۚ إِنه َكيدى َمتينٌ |1:121

|

اور ميں انہيں ڈهيل دوں گا بيشک ميری خفيہ تدبير بہت پکی ہے |1:121

ج هن ٍة ۚ إِن ُهوَ إِ ّال َنذي ٌر مُبينٌ |1:121
أَ َولَم َي َت َف هكروا ۗ ما ِبصاح ِِب ِھم مِن ِ

|

|

کيا سوچتے نہيں کہ ان کے صاحب کو جنوں سے کچھ عالقہ نہيں ،وہ تو صا ف ڈر سنانے والے ہيں |1:121

|

أَ َولَم ي ُ
رض َوما َخلَقَ ه
َّللا ُ مِن َشء ٍء َوأَن ع ٰ
َسى أَن يَكونَ َق ِد اق َترَ بَ أَجَ ل ُ ُھم ۖ َف ِبأَىِّ حَ دي ٍ
ت الس ٰهم ٰو ِ
َنظروا فى َملَكو ِ
ث بَع َدہُ يُؤمِنونَ
ت َواألَ ِ
|1:121

|

کيا انہو ں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمين کی سلطنت ميں اور جو جو چيز َّللا نے بنائی اور يہ کہ شايد ان کا وعدہ نزديک آگيا
ہو تو اس کے بعد اور کونسی بات پر يقين الئيں گے |1:121

|

َّللا ُ َفال هادِىَ لَ ُه ۚ َو َي َذ ُرهُم فى ُ
مَن يُضل ِِل ه
ط ٰغين ِِھم يَعمَھونَ |1:121

|

جسے َّللا گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے واال نہيں اور انہيں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی ميں بھٹکا کريں1:121| ،

|

َن السّا َع ِة أَيّانَ م ٰ
رض ۚ ال َتأتي ُكم إِ ّال َبغ َت ًة ۗ
ُرسىھا ۖ قُل إِ هنما عِلمُھا عِن َد رَ بّى ۖ ال ُيجَ لّيھا لِوَ قتِھا إِ ّال ُهوَ ۚ َثقُلَت فِى الس ٰهم ٰو ِ
يَسـَٔلو َن َ
ت َواألَ ِ
كع ِ
ك حَ فِىٌّ عَنھا ۖ قُل إ هنما عِلمُھا عِن َد ه ِ ٰ
اس ال يَعلَمونَ |1:121
ك َكأ َ هن َ
يَسـَٔلو َن َ
َّللا وَ لكِنه أَك َثرَ ال ّن ِ
ِ

|

تم سے قيامت کو پوچھتے ہيں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے تم فرماؤ اس کا علم تو ميرے رب کے پاس ہے ،اسے وہی اس کے وقت
پر ظاہر کرے گا بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں او رزمين ميں ،تم پر نہ آئے گی مگر اچانک ،تم سے ايسا پوچھتے ہيں گويا تم نے
اسے خوب تحقيق کر رکھا ہے ،تم فرماؤ اس کا علم تو َّللا ہی کے اس ہے ليکن بہت لوگ جانتے نہيں |1:121

|

َ۠
ض ًّرا إِ ّال ما شا َء ه
رت مِنَ َ
نت أَعلَ ُم ال َغيبَ َالس َتك َث ُ
َّللا ُ ۚ َولَو ُك ُ
قُل ال أَملِ ُ
وم
ك لِ َنفسى َنفعًا وَ ال َ
الخ ِ
ير َوما َم هسنِىَ السّو ُء ۚ إِن أنا إِ ّال َنذي ٌر َوبَشي ٌر لِ َق ٍ
يُؤمِنونَ |1:122

|

تم فرماؤ ميں اپنی جان کے بھلے برے کا خودمختار نہيں مگر جو َّللا چاہے اور اگر ميں غيب جان ليا کرتا تو يوں ہوتا کہ ميں نے
بہت بھالئی جمع کرلی ،اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی ميں تو يہی ڈر اور خوشی سنانے واال ہوں انہيں جو ايمان رکھتے ہيں،
|1:122

|

ح َد ٍة َوجَ َع َل مِنھا َزوجَ ھا لِيَس ُكنَ إِلَيھا ۖ َفلَمّا َت َغ ّش ٰىھا حَ َملَت حَ ً
َّللا رَ هبھُما
فس ٰو ِ
مال َخفي ًفا َفمَره ت ِب ِه ۖ َفلَمّا أَث َقلَت َد َع َوا ه َ
۞ ُهوَ الهذى َخلَ َق ُكم مِن َن ٍ
لَئِن ءا َتي َتنا ٰ
صلِحً ا لَ َنكو َننه مِنَ ال ٰ ّشكِرينَ |1:122

|

وہی ہے جس نے تمہيں ايک جان سے پيدا کيا اور اسی ميں سے اس کا جوڑا بنايا کہ اس سے چين پائے پھر جب مرد اس پر
چھايا اسے ايک ہلکا سا پيٹ رہ گيا تو اسے ليے پھراکی پھر جب بوجھل پڑی دونوں نے اپنے رب سے دعا کی ضرور اگر تو
ہميں جيسا چاہيے بچہ دے گا تو بيشک ہم شکر گزار ہوں گے1:122| ،

|

ءاتىھُما ۚ َف َت ٰعلَى ه
صلِحً ا جَ عَال لَ ُه ُ
شرَ كا َء فيما ٰ
ءاتىھُما ٰ
َفلَمّا ٰ
ُشركونَ |1:122
َّللا ُ َعمّا ي ِ

|

پھر جب اس نے انہيں جيسا چاہيے بچہ عطا فرمايا انہوں نے اس کی عطا ميں اس کے ساجھی ٹھہرائے تو َّللا کو برتری ہے ان
کے شرک سے |1:122

|

َ
ُشركونَ ما ال يَخل ُ ُق َشيـًٔا َوهُم يُخلَقونَ |1:121
أي ِ

|

کيا اسے شريک کرتے ہيں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہيں1:121| ،

َوال يَس َتطيعونَ لَھُم َنصرً ا َوال أَنفُ َسھُم يَن ُ
صرونَ |1:121

|

|

اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچاسکيں اور نہ اپنی جانو ں کی مدد کريں |1:121

|

ُدى ال َي هت ِبعو ُكم ۚ َسوا ٌء َعلَي ُكم أَ َدعَو ُتموهُم أَم أَن ُتم ٰ
َوإِن َتدعوهُم إِلَى الھ ٰ
صمِتونَ |1:121

|

اور اگر تم انہيں راہ کی طرف بالؤ تو تمہارے پيچھے نہ آئيں تم پر ايک سا ہے چاہے انہيں پکارو يا چپ رہو |1:121

|

َّللا عِبا ٌد أَمثال ُ ُكم ۖ َفادعوهُم َفليَس َتجيبوا لَ ُكم إِن ُكن ُتم ٰ
صدِقينَ |1:121
إِنه الهذينَ َتدعونَ مِن
دون ه ِ
ِ

|

بيشک وہ جن کو تم َّللا کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہيں تو انہيں پکارو پھر وہ تمہيں جواب ديں اگر تم سچے ہو،
|1:121

|

أَلَھُم أَر ُج ٌل يَمشونَ بِھا ۖ أَم لَھُم أَي ٍد يَبطِ شونَ بِھا ۖ أَم لَھُم أَعيُنٌ يُبصِ رونَ بِھا ۖ أَم لَھُم ءاذانٌ يَسمَعونَ بِھا ۗ قُ ِل ادعوا ُ
كيدون َفال
شرَ كا َء ُكم ُث هم
ِ
رون |1:121
ُتنظِ
ِ

|

کيا ان کے پاؤں ہيں جن سے چليں يا ان کے ہاتھ ہيں جن سے گرفت کريں يا ان کے آنکھيں ہيں جن سے ديکھيں يا ان کے کان ہيں
جن سے سنيں تم فرماؤ کہ اپنے شريکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤ چلو اور مجھے مہلت نہ دو |1:121

إِنه َو ِلۦِّىَ ه
صلِحينَ |1:121
َّللا ُ الهذى َن هز َل الك ِٰتبَ ۖ َو ُهوَ َي َت َولهى ال ٰ ّ

|

|

بيشک ميرا والی َّللا ہے جس نے کتاب ا تاری اور وہ نيکوں کو دوست رکھتا ہے |1:121

َوالهذينَ َتدعونَ مِن دونِ ِه ال يَس َتطيعونَ َنصرَ ُكم وَ ال أَنفُ َسھُم يَن ُ
صرونَ |1:121

|

|

اور جنہيں اس کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری مدد نہيں کرسکتے ،اور نہ خود اپنی مدد کريں |1:121

رىھُم ي ُ
ُدى ال يَسمَعوا ۖ َو َت ٰ
َوإِن َتدعوهُم إِلَى الھ ٰ
ك َوهُم ال يُبصِ رونَ |1:122
َنظرونَ إِلَي َ

|

|

اور اگر تم انہيں راہ کی طرف بالؤ تو نہ سنيں اور تو انہيں ديکھے کہ وہ تيری طرف ديکھ رہے ہيں اور انہيں کچھ بھی نہيں
سوجھتا1:122| ،

|

ُخ ِذ العَفوَ َوأمُر بِالعُر ِ َ
َن ٰ
الج ِھلينَ |1:122
عرض ع ِ
ف َوأ ِ

|

اے محبوب! معاف کرنا اختيار کرو اور بھالئی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھيرلو1:122| ،

ك مِنَ ال هش ٰ
يط ِن َن ٌ
َوإِمّا ي َ
اّلِل ۚ إِ هن ُه سَمي ٌع عَلي ٌم |1:122
زغ َفاس َتعِذ ِب ه ِ
َنز َغ هن َ

|

|

اور اے سننے والے اگر شيطان تجھے کوئی کونچا دے (کسی برے کام پر اکسائے) تو َّللا کی پناہ مانگ بيشک وہی سنتا جانتا ہے،
|1:122

|

إنه الهذينَ ا هت َقوا إذا َم هسھُم ٰطئِفٌ مِنَ ال هش ٰ
يط ِن َت َذ هكروا َفإِذا هُم مُبصِ رونَ |1:121
ِ
ِ

|

بيشک وہ جو ڈر والے ہيں جب انہيں کسی شيطانی خيال کی ٹھيس لگتی ہے ہوشيار ہوجاتے ہيں اسی وقت ان کی آنکھيں کھل جاتی
ہيں |1:121

|

َوإِ ٰ
خو ُنھُم َي ُمدّو َنھُم فِى الغَىِّ ُث هم ال يُقصِ رونَ |1:121

|

اور وہ جو شيطانوں کے بھائی ہيں شيطان انہيں گمراہی ميں کھينچتے ہيں پھر کمی نہيں کرتے1:121| ،

|

َوإِذا لَم َتأت ِِھم بِـٔا َي ٍة قالوا لَ َ
ٰ
وم يُؤمِنونَ |1:121
وال اج َتبَي َتھا ۚ قُل إِ هنما أَ هتبِ ُع ما
يوحى إِلَىه مِن رَ بّى ۚ ٰهذا بَصائِ ُر مِن رَ ِّب ُكم َو ُه ًدى َورَ حم ٌَة لِ َق ٍ

|

اور اے محبوب! جب تم ان کے پاس کوئی آيت نہ الؤ تو کہتے ہيں تم نے دل سے کيوں نہ بنائی تم فرما ؤ ميں تو اسی کی پيروی
کرتا ہوں جو ميری طرف ميرے رب سے وحی ہوتی ہے يہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھيں کھولنا ہے اور ہدايت اور رحمت
مسلمانوں کے ليے1:121| ،

|

َوإِذا قُ ِرئَ القُرءانُ َفاس َتمِعوا لَ ُه َوأَنصِ توا لَ َعله ُكم ُترحَ مونَ |1:121

|

اور جب قرآن پڑها جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو |1:121

|

ول بِال ُغدُوِّ َوالءاصا ِل َوال َت ُكن مِنَ ٰ
الغفِلينَ |1:121
ك فى َنفسِ َ
َواذ ُكر رَ هب َ
ھر مِنَ ال َق ِ
ك َتضَرُّ عًا َوخي َف ًة َودونَ الجَ ِ

|

اور اپنے رب کو اپن ے دل ميں ياد کرو زاری اور ڈر سے اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام اور غافلوں ميں نہ ہونا،
|1:121

|

كبرونَ عَن عِبا َدتِ ِه َو ُي َسبِّحو َن ُه َولَ ُه يَس ُجدونَ ۩ |1:121
إِنه الهذينَ عِن َد رَ ِّب َ
ك ال يَس َت ِ

|

بيشک وہ جو تيرے رب کے پاس ہيں اس کی عبادت سے تکبر نہيں کرتے اور اس کی پاکی بولتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہيں
السجدة ۔1:12۱| 2

|

َّللاَ َوأَصلِحوا ذاتَ بَينِ ُكم ۖ َوأَطيعُوا ه
سول ۖ َفا هتقُوا ه
َّللا الره ٰ
َّللاَ َورَ سولَ ُه إِن ُكن ُتم
حيم يَسـَٔلو َن َ
سم ه ِ
نفال ۖ قُ ِل األَنفا ُل ِ هّلِلِ َوالره ِ
َن األَ ِ
كع ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ
مُؤمِنينَ |2:1

|

اے محبوب! تم سے غنيمتوں کو پوچھتے ہيں تم فرماؤ غنيمتوں کے مالک َّللا اور رسول ہيں تو َّللا ڈرو اور اپنے آ پس ميں ميل
(صلح صفائی) رکھو اور َّللا اور رسول کا حکم مانو اگر ايمان رکھتے ہو2:1| ،

|

إِ هنمَا المُؤمِنونَ الهذينَ إِذا ُذكِرَ ه
إيم ًنا َوع ٰ
ءاي ُت ُه زادَتھُم ٰ
يھم ٰ
َلى رَ ب ِِّھم َي َت َو هكلونَ |2:1
َّللا ُ وَ ِ
جلَت قُلو ُبھُم َوإِذا ُتلِيَت َعلَ ِ

|

ايمان والے وہی ہيں کہ جب َّللا ياد کيا جائے ان کے دل ڈر جائيں اور جب ان پر اس کی آيتيں پڑهی جائيں ان کا ايمان ترقی پائے
اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کريں |2:1

|

الهذينَ ُيقيمونَ الص ٰهلو َة َو ِممّا رَ َز ٰقنھُم يُنفِقونَ |2:1

|

وہ جو نماز قائم رکھيں اور ہمارے ديے سے کچھ ہماری راہ ميں خرچ کريں2:1| ،

أُ ٰ
ت عِن َد رَ ب ِِّھم َومَغفِرَ ةٌ َو ِر ٌ
ك ُه ُم المُؤمِنونَ حَ ًقّا ۚ لَھُم دَرَ ٰج ٌ
زق َكري ٌم |2:1
ولئِ َ

|

|

يہی سچے مسلمان ہيں ،ان کے ليے درجے ہيں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور عزت کی روزی |2:1

ك ِبالحَ ِّق َوإِنه َفري ًقا مِنَ المُؤمِنينَ لَ ٰك ِرهونَ |2:1
ك مِن بَيتِ َ
ك رَ ُّب َ
َكما أَخرَ جَ َ

|

|

جس طرح اے محبوب! تمہيں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کيا اور بيشک مسلمانوں کا ايک گروہ اس پر
ناخوش تھا |2:1

|

ت َوهُم ي ُ
َنظرونَ |2:1
ك فِى الحَ ِّق بَعدَما َت َبيهنَ َكأ َ هنما ُيساقونَ إِلَى المَو ِ
ي ُٰجدِلو َن َ

|

سچی بات ميں تم سے جھگڑتے تھے بعد اس کے کہ ظاہر ہوچکی گويا وہ آنکھوں ديکھی موت کی طرف ہانکے جاتے ہيں
|2:1

|

َّللا ُ أَن ُيح هِق الحَ هق بِ َكل ِٰمتِ ِه َويَق َطعَ دابِرَ ٰ
َّللا ُ إِحدَى ّ
ت ال هشو َك ِة َتكونُ لَ ُكم َويُري ُد ه
َوإِذ َي ِع ُد ُك ُم ه
ين أَ هنھا لَ ُكم َو َت َو ّدونَ أَنه َغيرَ ذا ِ
الكفِرينَ
الطائِ َف َت ِ
|2:1

|

اور ياد کرو جب َّللا نے تمہيں وعدہ ديا تھا کہ ان دونوں گروہوں ميں ايک تمہارے ليے ہے اور تم يہ چاہتے تھے کہ تمہيں وہ
ملے جس ميں کانٹے کا کھٹکا نہيں (کوئی نقصان نہ ہو) اور َّللا يہ چاہتا تھا کہ اپنے کالم سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں
کی جڑ کا ٹ دے |2:1

|

ُجرمونَ |2:2
لِ ُيح هِق الحَ هق َويُبطِ َل ٰالبطِ َل َولَو َك ِر َہ الم ِ

|

کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا پڑے برا مانيں مجرم2:2| ،

|

ف مِنَ الم َٰلئِ َك ِة مُردِفينَ |2:2
إِذ َتس َتغيثونَ رَ هب ُكم َفاس َتجابَ لَ ُكم أَ ّنى ُم ِم ُّد ُكم بِأَل ٍ

|

جب تم اپنے رب سے فريا د کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ ميں تمہيں مدد دينے واال ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے
|2:2

|

َّللا ۚ إِنه ه
َوما جَ َعلَ ُه ه
َّللا ُ إِ ّال ب ٰ
َّللاَ عَزي ٌز حَ كي ٌم |2:12
ُشرى َولِ َتط َمئِنه ِب ِه قُلو ُب ُكم ۚ َومَا ال هنص ُر إِ ّال مِن عِن ِد ه ِ

|

اور يہ تو َّللا نے کيا مگر تمہاری خوشی کو اور اس ليے کہ تمہارے دل چين پائيں ،اور مدد نہيں مگر َّللا کی طرف سے بيشک
َّللا غالب حکمت واال ہے2:12| ،

|

جز ال هش ٰ
يط ِن َولِيَربِ َط ع ٰ
إِذ ُي َغ ّشي ُك ُم ال ُّنعاسَ أَ َم َن ًة مِن ُه َو ُي َن ِّز ُل َعلَي ُكم مِنَ السهما ِء ما ًء لِ ُي َط ِّھرَ ُكم ِب ِه َويُذهِبَ عَن ُكم ِر َ
لوب ُكم َو ُي َثبِّتَ ِب ِه األَقدا َم
َلى قُ ِ
|2:11

|

جب اس نے تمہيں اونگھ سے گھير ديا تو اس کی طرف سے چين (تسکين) تھی اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہيں اس سے
ستھرا کردے اور شيطان کی ناپاکی تم سے دور فرمادے اور تمہارے دلو ں کی ڈهارس بندهائے اور اس سے تمہارے قدم جمادے
|2:11

|

َ
اضربوا مِن ُھم ُك هل
ك إِلَى الم َٰلئِ َك ِة أَ ّنى َم َع ُكم َف َث ِّب ُتوا الهذينَ ءامَنوا ۚ سَأُلقى فى قُلو ِ
إِذ يوحى رَ ُّب َ
اضربوا َفوقَ األ ِ
عناق َو ِ
ب الهذينَ َك َفرُوا الرُّعبَ َف ِ
َنان |2:11
ب ٍ

|

جب اے محبوب! تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھيجتا تھا کہ ميں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کو ثابت رکھو عنقريب ميں کافروں
کے دلوں ميں ہيبت ڈالوں گا تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کی ايک ايک پور (جوڑ) پر ضرب لگا ؤ |2:11

َّللاَ َورَ سولَ ُه َفإِنه ه
َّللاَ َورَ سولَ ُه ۚ َومَن يُشاق ِِق ه
ك بِأ َ هنھُم شا ُّقوا ه
ب |2:11
َّللاَ َشدي ُد العِقا ِ
ٰذلِ َ

|

|

يہ اس ليے کہ انہوں نے َّللا اور اس کے رسول سے مخا لفت کی اور جو َّللا اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بيشک َّللا
کا عذاب سخت ہے2:11| ،

|

ٰ
َ
ار |2:11
ذلِ ُكم َفذوقوہُ َوأنه ل ِٰلكفِرينَ عَذابَ ال ّن ِ

|

يہ تو چکھو اور اس کے ساتھ يہ ہے کہ کافروں کو آ گ کا عذاب ہے |2:11

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِذا لَقي ُت ُم الهذينَ َك َفروا َزح ًفا َفال ُت َولّو ُه ُم األَدبارَ |2:11

|

|

اے ايمان والو! جب کافروں کے الم (لشکر) سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہيں پيٹھ نہ دو |2:11

|

َّللا َوم ٰ
ِتال أَو ُم َتحَ ي ًِّزا إِ ٰ
َأوى ُه جَ َھ هن ُم ۖ َو ِبئسَ المَصي ُر |2:11
ض ٍ
ب مِنَ ه ِ
لى فِ َئ ٍة َف َقد با َء ِب َغ َ
َومَن ي َُولِّ ِھم يَو َمئِ ٍذ ُد ُبرَ ہُ إِ ّال ُم َتحَ ِّر ًفا لِق ٍ

|

اور جو اس دن انہيں پيٹھ دے گا مگر لڑائی کا ہنرَ کرنے يا اپنی جماعت ميں جاملنے کو ،تو وہ َّللا کے غضب ميں پلٹا اور اس کا
ٹھکانا دوزخ ہے ،اور کيا بری جگہ ہے پلٹنے کی2:11| ،

|

َّللا َق َتلَھُم ۚ َوما رَ َميتَ إِذ رَ َميتَ َو ٰلكِنه ه
َّللاَ رَ ٰ
َّللا سَمي ٌع عَلي ٌم |2:11
مى ۚ َولِيُبلِىَ المُؤمِنينَ مِن ُه بَال ًء حَ َس ًنا ۚ إِنه ه َ
َفلَم َتق ُتلوهُم َو ٰلكِنه ه َ

|

تو تم نے انہيں قتل نہ کيا بلکہ َّللا نے انہيں قتل کيا ،اور اے محبوب! وہ خاک جو تم نے پھينکی تھی بلکہ َّللا نے پھينکی اور اس
ليے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے ،بيشک َّللا سنتا جانتا ہے2:11| ،

ٰ
َّللا موهِنُ َكي ِد ٰ
الكفِرينَ |2:12
ذلِ ُكم َوأَنه ه َ

|

|

يہ تو لو اور اس کے ساتھ يہ ہے کہ َّللا کافروں کا داؤ سست کرنے واال ہے2:12| ،

|

إِن َتس َتفتِحوا َف َقد جا َء ُك ُم ال َفت ُح ۖ َوإِن َتن َتھوا َفھ َُو َخي ٌر لَ ُكم ۖ َوإِن َتعودوا َنعُد َولَن ُتغنِىَ عَن ُكم ِف َئ ُت ُكم َشيـًا َولَو َك ُثرَ ت َوأَنه ه
َّللاَ مَعَ المُؤمِنينَ
ٔ
|2:12

|

اے کافرو! اگر تم فيصلہ مانگتے ہو تو يہ فيصلہ تم پر آچکا اور اگر با ز ا ٓ ؤ تو تمہارا بھال ہے اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم
پھر نہ ديں گے اور تمہارا جتھا تمہيں کچھ کام نہ دے گا چاہے کتنا ہی بہت ہو اور اس کے ساتھ يہ ہے کہ َّللا مسلمانوں کے ساتھ
ہے2:12| ،

|

َّللا َورَ سولَ ُه َوال َت َولهوا عَن ُه َوأَن ُتم َتسمَعونَ |2:12
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا أَطيعُوا ه َ

|

اے ايمان والو! َّللا اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن سنا کہ اسے نہ پھرو2:12| ،

َوال َتكونوا َكالهذينَ قالوا َسمِعنا َوهُم ال يَسمَعونَ |2:11

|

|

اور ان جيسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا او ر وہ نہيں سنتے |2:11

۞ إِنه َش هر الدهوابِّ عِن َد ه
ص ُّم البُك ُم الهذينَ ال يَعقِلونَ |2:11
َّللاِ ال ُّ

|

|

بيشک سب جانوروں ميں بدتر َّللا کے نزديک وہ ہيں جو بہرے گونگے ہيں جن کو عقل نہيں |2:11

َ
َ
َولَو َعلِ َم ه
ُعرضونَ |2:11
َّللا ُ ِ
فيھم َخيرً ا َألس َم َعھُم ۖ َولَو أس َم َعھُم لَ َتوَ لهوا َوهُم م ِ

|

|

اور اگر َّللا ان ميں کچھ بھالئی جانتا تو انہيں سناديتا اور اگر سنا ديتا جب بھی انجام کا ر منہ پھير کر پلٹ جاتے |2:11

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءا َم ُنوا اس َتجيبوا ِ هّلِلِ َولِلرهسو ِل إِذا دَعا ُكم لِما يُحيي ُكم ۖ َواعلَموا أَنه ه
َّللاَ يَحو ُل بَينَ المَر ِء َو َق ِلب ِه َوأَ هن ُه إِلَي ِه ُتح َشرونَ |2:11

|
|

اے ايمان والو! َّللا اور اس کے رسول کے بالنے پر حاضر ہو جب رسول تمہيں اس چيز کے ليے بالئيں جو تمہيں زندگی بخشے
گی اور جان لو کہ َّللا کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں ميں حائل ہوجا تا ہے اور يہ کہ تمہيں اس کی طرف اٹھنا ہے،
|2:11

|

َوا هتقوا فِت َن ًة ال ُتصيبَنه الهذينَ َظلَموا مِن ُكم خاص ًهة ۖ َواعلَموا أَنه ه
ب |2:11
َّللاَ َشدي ُد العِقا ِ

|

اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم ميں خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا اور جان لو کہ َّللا کا عذاب سخت ہے2:11| ،
َ
صر ِہ َورَ َز َق ُكم مِنَ ه
رض َتخافونَ أَن َي َت َخ هط َف ُك ُم ال ّناسُ َفـٔ ٰ
الطي ِّٰب ِ
ت لَ َعله ُكم َتش ُكرونَ
َواذ ُكروا إِذ أَن ُتم َقلي ٌل مُس َتضعَفونَ فِى األَ ِ
اوى ُكم َوأ هي َد ُكم بِ َن ِ
|2:11

|

|

اور ياد کرو جب تم تھوڑے تھے ملک ميں دبے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہيں لوگ تمہيں اچک نہ لے جائيں تو اس نے تمہيں جگہ
دی اور اپنی مدد سے زور ديا اور ستھری چيزيں تمہيں روزی ديں کہ کہيں تم احسان مانو2:11| ،

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َتخو ُنوا ه
َّللاَ َوالره سو َل َو َتخونوا أَ ٰم ٰنتِ ُكم َوأَن ُتم َتعلَمونَ |2:11

|

اے ايمان والو! َّللا اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں ميں دانستہ خيانت2:11| ،

مول ُ ُكم َوأَ ٰ
َواعلَموا أَ هنما أَ ٰ
َّللا عِن َدہُ أَج ٌر عَظي ٌم |2:12
ول ُد ُكم فِت َن ٌة َوأَنه ه َ

|

|

|
|

اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اوالد سب فتنہ ہے اور َّللا کے پاس بڑا ثواب ہے |2:12

َّللاَ يَجعَل لَ ُكم فُرقا ًنا َو ُي َك ِّفر عَن ُكم َسيِّـاتِ ُكم َويَغفِر لَ ُكم ۗ َو ه
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِن َت هتقُوا ه
َظيم |2:12
َّللا ُ ُذو ال َف ِ
ضل الع ِ
ٔ

|

اے ايمان والو! اگر َّللا سے ڈرو گے تو تمہيں وہ ديگا جس سے حق کو باطل سے جدا کرلو اور تمہاری برائياں اتار دے گا اور
تمہيں بخش دے گا اور َّللا بڑے فضل واال ہے2:12| ،

|

ك أَو يَق ُتلو َ َ
َّللا ُ ۖ وَ ه
ك ۚ َويَم ُكرونَ َويَم ُك ُر ه
َّللا ُ َخي ُر ٰ
المكِرينَ |2:12
ُخرجو َ
ك الهذينَ َك َفروا لِي ُِثبتو َ
َوإِذ يَم ُك ُر ِب َ
ك أو ي ِ

|

اور اے محبوب ياد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہيں بند کرليں يا شہيد کرديں يا نکا ل ديں اپنا سا مکر کرتے
تھے اور َّللا اپنی خفيہ تدبير فرماتا تھا اور َّللا کی خفيہ تدبير سب سے بہتر2:12| ،

|

يھم ٰ
َوإِذا ُت ٰ
ءاي ُتنا قالوا َقد َسمِعنا لَو َنشا ُء لَقُلنا مِث َل ٰهذا ۙ إِن ٰهذا إِ ّال أَ ٰسطي ُر األَوه لينَ |2:11
تلى َعلَ ِ

|

اور جب ان پر ہماری آيتيں پڑهی جائيں تو کہتے ہيں ہاں ہم نے سنا ہم چاہتے تو ايسی ہم بھی کہہ ديتے يہ تو نہيں مگر اگلوں کے
قصے |2:11

|

ك َفأَمطِ ر َعلَينا حِجارَ ًة مِنَ السهما ِء أَ ِو ائتِنا ِبعَذا ٍ َ
ليم |2:11
َوإِذ قالُوا الله ُھ هم إِن كانَ ٰهذا ه َُو الحَ هق مِن عِن ِد َ
بأ ٍ

|

اور جب بولے کہ اے َّللا اگر يہی (قرآن) تيری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا يا کوئی دردناک عذاب ہم پر ال،
|2:11

|

فيھم ۚ َوما كانَ ه
َوما كانَ ه
َّللا ُ ُمع َِّذ َبھُم َوهُم يَس َتغفِرونَ |2:11
َّللا ُ لِ ُيع َِّذ َبھُم َوأَنتَ ِ

|

اور َّللا کا کام نہيں کہ انہيں عذاب کرے جب تک اے محبوب! تم ان ميں تشريف فرما ہو اور َّللا انہيں عذاب کرنے واال نہيں جب
تک وہ بخشش مانگ رہے ہيں |2:11

|

َوما لَھُم أَ ّال ُيع َِّذ َب ُھ ُم ه
َّللا ُ َوهُم َي ُ
رام َوما كانوا أَولِيا َءہُ ۚ إِن أَولِياؤُ ہُ إِ هال ال ُم هتقونَ َو ٰلكِنه أَك َثرَ هُم ال يَعلَمونَ |2:11
َن المَس ِ
ص ّدونَ ع ِ
ج ِد الحَ ِ

|

اور انہيں کيا ہے کہ َّللا انہيں عذاب نہ کرے وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہيں اور وہ اس کے اہل نہيں اس کے اولياء تو
پرہيزگار ہی ہيں مگر ان ميں اکثر کو علم نہيں2:11| ،

|

ت إِ ّال مُكا ًء َو َتص ِدي ًَة ۚ َفذوقُوا العَذابَ بِما ُكن ُتم َتكفُرونَ |2:11
َوما كانَ صَال ُتھُم عِن َد البَي ِ

|

اور کعبہ کے پاس ان کی نماز نہيں مگر سيٹی اور تالی تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا2:11| ،

|

صدّوا عَن سَبي ِل ه
يھم حَ سرَ ًة ُث هم يُغلَبونَ ۗ َوالهذينَ َك َفروا إِ ٰ
إِنه الهذينَ َك َفروا يُنفِقونَ أَ ٰ
مولَھُم لِ َي ُ
لى جَ َھ هن َم يُح َشرونَ
َّللاِ ۚ َف َسيُنفِقو َنھا ُث هم َتكونُ َعلَ ِ
|2:11

|

بيشک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہيں کہ َّللا کی راہ سے روکيں تو اب انہيں خرچ کريں گے پھر وہ ان پر پچھتاوا ہوں گے پھر
مغلوب کرديے جائيں گے اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا2:11| ،

|

َعض َفيَر ُك َم ُه جَ ميعًا َفيَج َعلَ ُه فى جَ َھ هن َم ۚ أ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ
بيث مِنَ ه
َميز ه
الخ َ
الخ َ
ض ُه ع ٰ
ب َويَج َع َل َ
َّللا ُ َ
لِي َ
الخسِ رونَ |2:11
الط ِّي ِ
ولئِ َ
َلى ب ٍ
بيث بَع َ

|

اس ليے کہ َّللا گندے کو ستھرے سے جدا فرمادے اور نجاستوں کو تلے اوپر رکھ کر سب ايک ڈهير بناکر جہنم ميں ڈال دے وہی
نقصان پانے والے ہيں |2:11

|

قُل لِلهذينَ َك َفروا إِن يَن َتھوا يُغ َفر لَھُم ما َقد َسلَفَ َوإِن يَعودوا َف َقد َمضَت ُس هن ُ
ت األَوه لينَ |2:12

|

تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہيں معاف فرماديا جائے گا اور اگر پھر وہی کريں تو اگلوں کا دستور
گزر چکا ہے |2:12

|

َّللا بِما يَعمَلونَ بَصي ٌر |2:12
َو ٰقتِلوهُم حَ ّت ٰى ال َتكونَ فِت َن ٌة َويَكونَ الدّينُ ُكلُّ ُه ِ ه ِ
ّلِل ۚ َفإِ ِن ان َتھَوا َفإِنه ه َ

|

اور اگر ان سے لڑو يہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دين َّللا ہی کا ہوجائے ،اگر پھر وہ باز رہيں تو َّللا ان کے کام
ديکھ رہا ہے2:12| ،

|

َوإِن َت َولهوا َفاعلَموا أَنه ه
َولى ُكم ۚ نِع َم الم ٰ
َّللاَ م ٰ
َولى َونِع َم ال هنصي ُر |2:12

|

اور اگر وہ پھريں تو جان لو کہ َّللا تمہارا مول ٰی ہے تو کيا ہی اچھا مول ٰی اور کيا ہی اچھا مددگار2:12| ،

|

نزلنا ع ٰ
اّلِل َوما أَ َ
ربى َوالي َٰت ٰ
ّلِل ُخ ُم َس ُه َولِلرهسو ِل َولِذِى القُ ٰ
َلى
ابن السهبي ِل إِن ُكن ُتم ءامَن ُتم بِ ه ِ
۞ وَ اعلَموا أَ هنما َغنِم ُتم مِن َشء ٍء َفأَنه ِ ه ِ
كين َو ِ
مى َوالم َٰس ِ
معان ۗ وَ ه
َّللا ُ ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |2:11
رقان يَو َم ال َت َقى الجَ
ِ
َعبدِنا يَو َم الفُ ِ

|

اور جان لو کہ جو کچھ غنيمت لو تو اس کا پانچواں حصہ خاص َّللا اور رسول و قرابت داروں اور يتيموں اور محتاجوں اور
مسافروں کا ہے اگر تم ايمان الئے ہو َّللا پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فيصلہ کے دن اتارا جس دن دونوں فوجيں مليں
تھيں اور َّللا سب کچھ کرسکتا ہے2:11| ،

|

صوى َوالرهكبُ أَس َف َل مِن ُكم ۚ َولَو َتواعَد ُتم َالخ َتلَف ُتم فِى المي ٰع ِد ۙ َو ٰلكِن لِيَقضِ ىَ ه
َّللا ُ أَمرً ا كانَ م ً
ُدو ِة القُ
ٰ
ك
َفعوال لِيَھلِ َ
ُدو ِة الدُّنيا َوهُم ِبالع َ
إِذ أَن ُتم ِبالع َ
ك عَن َب ِّي َن ٍة َوي ٰ
َّللا لَسَمي ٌع عَلي ٌم |2:11
مَن َهلَ َ
َحيى مَن حَ ىه عَن َب ِّي َن ٍة ۗ َوإِنه ه َ

|

جب تم نالے کے کنا رے تھے اور کافر پرلے کنا رے اور قا فلہ تم سے ترائی ميں اور اگر تم آپس ميں کوئی وعدہ کرتے تو
ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے ليکن يہ اس ليے کہ َّللا پورا کرے جو کام ہونا ہے کہ جو ہالک ہو دليل سے ہالک ہو اور جو
جئے دليل سے جئے اور بيشک َّللا ضرور سنتا جانتا ہے2:11| ،

|

َ
إِذ يُري َك ُھ ُم ه
ك َق ً
ليال ۖ َولَو أَ ٰ
ُّدور |2:11
َّللا َسله َم ۗ إِ هن ُه عَلي ٌم بِذا ِ
َّللا ُ فى مَنا ِم َ
مر َو ٰلكِنه ه َ
ت الص ِ
رى َكھُم َكثيرً ا لَ َفشِ ل ُتم َولَ َت ٰن َزع ُتم فِى األ ِ

|

جب کہ اے محبوب! َّللا ٹمہيں کافروں کو تمہاری خواب ميں تھو ڑا دکھاتا تھا اور اے مسلمانو! اگر وہ تمہيں بہت کرکے دکھاتا تو

|

ضرور تم بزدلی کرتے اور معاملہ ميں جھگڑا ڈالتے مگر َّللا نے بچا ليا بيشک وہ دلوں کی بات جانتا ہے2:11| ،

َفعوال ۗ َوإِلَى ه
ليال َو ُي َقلِّل ُ ُكم فى أَع ُين ِِھم لِيَقضِ ىَ ه
َّللا ُ أَمرً ا كانَ م ً
َوإِذ يُري ُكموهُم إِ ِذ ال َت َقي ُتم فى أَع ُينِ ُكم َق ً
َّللاِ ُترجَ ُع األُمو ُر |2:11

|

او ر جب لڑتے وقت تمہيں کا فر تھو ڑے کرکے دکھائے اور تمہيں ان کی نگاہوں ميں تھو ڑا کيا کہ َّللا پو را کرے جو کام ہونا
ہے اور َّللا کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے2:11| ،

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِذا لَقي ُتم فِ َئ ًة َفاثبُتوا َواذ ُكرُوا ه
َّللاَ َكثيرً ا لَ َعله ُكم ُتفلِحونَ |2:11

|

اے ايمان والو! جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور َّللا کی ياد بہت کرو کہ تم مراد کو پہنچو2:11| ،

ص ِبرينَ |2:11
َّللا مَعَ ال ٰ ّ
اصبروا ۚ إِنه ه َ
َوأَطيعُوا ه َ
َّللا َورَ سولَ ُه َوال َت ٰن َزعوا َف َتف َشلوا َو َتذهَبَ ري ُح ُكم ۖ َو ِ

|

|

اور َّللا اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس ميں جھگڑ و نہيں کہ پھر بز د لی کرو گے اور تمہاری بندهی ہوئی ہوا جاتی
رہے گی اور صبر کرو ،بيشک َّللا صبر والوں کے ساتھ ہے |2:11

|

َّللا ُ بما يَعمَلونَ م ٌ
َبيل ه
اس َو َي ُ
ُحيط |2:11
ص ّدونَ عَن س ِ
َّللاِ ۚ وَ ه ِ
َوال َتكونوا َكالهذينَ َخرَ جوا مِن د ِٰي ِرهِم َب َطرً ا َو ِرئا َء ال ّن ِ

|

اور ان جيسے نہ ہوتا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کے دکھانے کو اور َّللا کی راہ سے روکتے اور ان کے سب کام
َّللا کے قابو ميں ہيں2:11| ،

|

َوإذ َزيهنَ لَ ُھ ُم ال هش ٰ
تان َن َكصَ ع ٰ
يطنُ أَ ٰ
َلى َعقِبَي ِه وَ قا َل إِ ّنى بَري ٌء مِن ُكم
اس َوإِ ّنى جا ٌر لَ ُكم ۖ َفلَمّا َترا َء ِ
ت الفِ َئ ِ
عملَھُم وَ قا َل ال غالِبَ لَ ُك ُم اليَو َم مِنَ ال ّن ِ
ِ
َّللاَ ۚ َو ه
رى ما ال َترَ ونَ إِ ّنى أَخافُ ه
إِ ّنى أَ ٰ
ب |2:12
َّللا ُ َشدي ُد العِقا ِ

|

اور جبکہ شيطان نے ان کی نگاہ ميں ان کے کام بھلے کر دکھائے اور بوال آج تم پر کوئی شخص غالب آنے واال نہيں اور تم
ميری پناہ ميں ہو تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے الٹے پاؤں بھاگا اور بوال ميں تم سے الگ ہوں ميں وہ ديکھتا ہوں جو
تمہيں نظر نہيں آتا ميں َّللا سے ڈرتا ہوں اور َّللا کا عذاب سخت ہے2:12| ،

|

َّللا َفإِنه ه
َّللاَ عَزي ٌز حَ كي ٌم |2:12
لوب ِھم مَرَ ضٌ غَره ٰهؤُ ال ِء دي ُنھُم ۗ َومَن َي َت َو هكل َعلَى ه ِ
إِذ يَقو ُل الم ُٰنفِقونَ َوالهذينَ فى قُ ِ

|

جب کہتے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں ميں ا ٓزا ر ہے کہ يہ مسلمان اپنے دين پر مغرور ہيں اور جو َّللا پر بھروسہ کرے تو
بيشک َّللا غالب حکمت واال ہے2:12| ،

|

ٰ
َولَو َت ٰ
ريق |2:12
َضربونَ وُ جو َهھُم َوأَ ٰدبرَ هُم َوذوقوا عَذابَ الحَ ِ
رى إِذ َي َت َو هفى الهذينَ َك َفرُوا ۙ المَلئِ َك ُة ي ِ

|

اور کبھی تو ديکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہيں مار رہے ہيں ان کے منہ پر او ر ان کی پيٹھ پر اور چکھو آ گ کا
عذاب2:12| ،

|

َّللا لَيسَ بِ َظ ٰلّ ٍم لِلعَبي ِد |2:11
ٰذلِ َ
ك ِبما َق هدمَت أَيدي ُكم َوأَنه ه َ

|

|

يہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھيجا اور َّللا بندوں پر ظلم نہيں کرتا |2:11

َّللا َفأ َ َخ َذ ُه ُم ه
ب |2:11
َّللا َق ِوىٌّ َشدي ُد العِقا ِ
ءال فِر َعونَ ۙ وَ الهذينَ مِن َقبل ِِھم ۚ َك َفروا ِبـٔ ٰاي ِ
َكدَأ ِ
ت هِ
ب ِ
نوب ِھم ۗ إِنه ه َ
َّللا ُ ِب ُذ ِ

|

جيسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور وہ َّللا کی آيتوں کے منکر ہوئے تو َّللا نے انہيں ان کے گناہوں پر پکڑا بيشک
َّللا قوت واال سخت عذاب و ا ال ہے2:11| ،

|

َ
َلى َقوم حَ ّت ٰى ُي َغيِّروا ما ِبأَنفُسِ ِھم ۙ َوأَنه ه
َّللا لَم َي ُ
َّللاَ سَمي ٌع عَلي ٌم |2:11
ٰذلِ َ
ك ِبأَنه ه َ
ك ُم َغيِّرً ا نِعم ًَة أن َعمَھا ع ٰ ٍ

|

يہ اس ليے کہ َّللا کسی قوم سے جو نعمت انہيں دی تھی بدلتا نہيں جب تک وہ خود نہ بدل جائيں اور بيشک َّللا سنتا جانتا ہے
|2:11

|

ت رَ ب ِِّھم َفأَهلَ ٰكنھُم بِ ُذنوبِ ِھم َوأَغرَ قنا ءا َل فِرعَونَ ۚ َو ُك ٌّل كانوا ٰظلِمينَ |2:11
ءال فِر َعونَ ۙ وَ الهذينَ مِن َقبل ِِھم ۚ َك هذبوا بِـٔ ٰاي ِ
َك َدأ ِ
ب ِ

|

جيسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور ،انہوں نے اپنے رب کی آيتيں جھٹالئيں تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب
ہالک کيا اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو ديا اور وہ سب ظالم تھے2:11| ،

إِنه َشره الدهوابِّ عِن َد ه
َّللاِ الهذينَ َك َفروا َفھُم ال يُؤمِنونَ |2:11

|

|

بيشک سب جانوروں (کا فر و ں) ميں بدتر َّللا کے نزديک وہ ہيں جنہوں نے کفر کيا اور ايمان نہيں التے2:11| ،

الهذينَ ٰع َھدتَ مِنھُم ُث هم يَنقُضونَ عَھ َدهُم فى ُك ِّل مَره ٍة َوهُم ال َي هتقونَ |2:11

|

وہ جن سے تم نے معاہدہ کيا تھا پھر ہر با ر اپنا عہد توڑ ديتے ہيں اور ڈرتے نہيں |2:11

ب َف َشرِّ د ِب ِھم مَن َخل َفھُم لَ َعلهھُم ي هَذ هكرونَ |2:11
َفإِمّا َتث َق َف هنھُم فِى الحَ ر ِ

|

|

|

تو اگر تم انہيں کہيں لڑائی ميں پا ؤ تو انہيں ايسا قتل کرو جس سے ان کے پس ماندوں کو بھگاؤ اس اميد پر کہ شايد انہيں عبرت
ہو |2:11

|

يھم ع ٰ
َّللا ال ُيحِبُّ الخائِنينَ |2:12
َلى سَوا ٍء ۚ إِنه ه َ
انبذ إِلَ ِ
وم خِيا َن ًة َف ِ
َوإِمّا َتخا َفنه مِن َق ٍ

|

اور اگر تم کسی قوم سے دغا کا انديشہ کرو تو ان کا عہد ان کی طرف پھينک دو برابری پر بيشک دغا والے َّللا کو پسند نہيں،
|2:12

|

جزونَ |2:12
َوال يَح َسبَنه الهذينَ َك َفروا َسبَقوا ۚ إِ هنھُم ال يُع ِ

|

اور ہرگز کا فر اس گھمنڈ ميں نہ رہيں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے بيشک وہ عاجز نہيں کرتے |2:12

|

ءاخرينَ مِن دون ِِھم ال َتعلَمو َن ُھ ُم ه
الخي ِل ُترهِبونَ ِب ِه َع ُدوه ه
َّللاِ وَ َع ُدوه ُكم َو َ
َوأَ ِعدّوا لَھُم مَا اس َت َطع ُتم مِن قُوه ٍة َومِن ِرباطِ َ
َّللا ُ يَعلَ ُمھُم ۚ َوما ُتنفِقوا مِن
َبيل ه
َّللاِ ي َُوفه إِلَي ُكم َوأَن ُتم ال ُتظلَمونَ |2:1
َشء ٍء فى س ِ

|0

اور ان کے ليے تيار رکھو جو قوت تمہيں بن پڑے اور جتنے گھوڑے بانده سکو کہ ان سے ان کے دلوں ميں دهاک بٹھاؤ جو َّللا
کے دشمن ہيں اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں ميں جنہيں تم نہيں جانتے َّللا انہيں جانتا ہے اور َّللا کی راہ ميں جو کچھ
خرچ کرو گے تمہيں پورا ديا جائے گا اور کسی طرح گھاٹے ميں نہ رہو گے2:12| ،

َّللا ۚ إِ هن ُه ه َُو السهمي ُع العَلي ُم |2:11
هلم َفاج َنح لَھا َو َتوَ هكل َعلَى ه ِ
۞ وَ إِن جَ َنحوا لِلس ِ

|

|

اور اگر وہ صلح کی طرف جھکيں تو تم بھی جھکو اور َّللا پر بھروسہ رکھو ،بيشک وہی ہے سنتا جانتا2:11| ،

ك ه
صر ِہ َوبِالمُؤمِنينَ |2:11
َّللا ُ ۚ ُهوَ الهذى أَ هي َد َ
ك َفإِنه حَ س َب َ
َوإِن يُريدوا أَن يَخدَعو َ
ك بِ َن ِ

|

|

اور اگر وہ تمہيں فريب ديا چاہيں تو بيشک َّللا تمہيں کافی ہے ،وہی ہے جس نے تمہيں زور ديا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا،
|2:11

|

َّللا أَلهفَ بَي َن ُھم ۚ إِ هن ُه عَزي ٌز حَ كي ٌم |2:11
لوب ِھم ۚ لَو أَن َفقتَ ما فِى األَ ِ
لوب ِھم َو ٰلكِنه ه َ
رض جَ ميعًا ما أَلهفتَ بَينَ قُ ِ
َوأَلهفَ بَينَ قُ ِ

|

اور ان کے دلوں ميں ميل کرديا اگر تم زمين ميں جو کچھ ہے سب خرچ کرديتے ان کے دل نہ مال سکتے ليکن َّللا نے ان کے دل
مالديئے ،بيشک وہی ہے غالب حکمت واال2:11| ،

|

ك ه
ك مِنَ المُؤمِنينَ |2:11
َن ا هت َب َع َ
ٰيأ َ ُّيھَا ال هن ِبىُّ حَ س ُب َ
َّللا ُ َوم ِ

|

اے غيب کی خبريں بتانے والے (نبی) َّللا تمہيں کافی ہے اور يہ جتنے مسلمان تمہارے پيرو ہوئے2:11| ،

|

ِتال ۚ إِن َي ُكن مِن ُكم عِشرونَ ٰ
ين ۚ َوإِن َي ُكن مِن ُكم م ِ۟ا َئ ٌة يَغلِبوا أَل ًفا مِنَ الهذينَ َك َفروا ِبأ َ هنھُم
ٰيأ َ ُّيھَا ال هن ِبىُّ حَ رِّ ِ
ض المُؤمِنينَ َعلَى الق ِ
ص ِبرونَ يَغلِبوا م ِ۟ا َئ َت ِ
َقو ٌم ال يَف َقھونَ |2:11

|

اے غيب کی خبريں بتانے والے! مسلمانوں کو جہاد کی ترغيب دو اگر تم ميں کے بيس صبر والے ہوں گے دو سو پر غالب ہوں
گے اور اگر تم ميں کے سو ہوں تو کافروں کے ہزا ر پر غالب آئيں گے اس ليے کہ وہ سمجھ نہيں رکھتے2:11| ،

|

َّللا ۗ َو ه
الـنَ َخ هففَ ه
َّللا ُ عَن ُكم َو َعلِ َم أَنه في ُكم ضَع ًفا ۚ َفإِن َي ُكن مِن ُكم م ِ۟ا َئ ٌة
َّللا ُ مَعَ
ذن ه ِ
ين ِبإِ ِ
ين ۚ َوإِن َي ُكن مِن ُكم أَلفٌ يَغلِبوا أَل َف ِ
صابرَ ةٌ يَغلِبوا م ِ۟ا َئ َت ِ
ِ
ٰٔ
ص ِبرينَ |2:11
ال ٰ ّ

|

اب َّللا نے تم پر سے تخفيف فرمائی اور اسے علم کہ تم کمزو ر ہو تو اگر تم ميں سو صبر والے ہوں د و سو پر غالب آئيں گے
اور اگر تم ميں کے ہزار ہوں تو دو ہزار پر غالب ہوں گے َّللا کے حکم سے اور َّللا صبر والوں کے ساتھ ہے2:11| ،

َّللا ُ يُري ُد الءاخِرَ َة ۗ َو ه
رض ۚ ُتريدونَ عَرَ ضَ الدُّنيا َو ه
ما كانَ لِ َن ِبىٍّ أَن يَكونَ لَ ُه أَ ٰ
َّللا ُ عَزي ٌز حَ كي ٌم |2:11
سرى حَ ّت ٰى يُثخِنَ فِى األَ ِ

|

|

کسی نبی کو الئئق نہيں کہ کافروں کو زندہ قيد کرلے جب تک زمين ميں ان کا خون خوب نہ بہائے تم لوگ دنيا کا مال چا ہتے ہو
او ر َّللا آخرت چاہتا ہے اور َّللا غالب حکمت واال ہے |2:11

لَوال ك ِٰتبٌ مِنَ ه
َّللاِ َس َبقَ لَ َم هس ُكم فيما أَ َخذ ُتم َعذابٌ َعظي ٌم |2:12

|

|

اگرَّللا پہلے ايک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانو! تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے ليا اس ميں تم پر بڑا عذاب آتا،
|2:12

|

َّللا ۚ إِنه ه
َّللاَ غَفو ٌر رَ حي ٌم |2:12
َف ُكلوا ِممّا َغنِم ُتم حَ ٰل ًال َط ِّيبًا ۚ َوا هتقُوا ه َ

|

تو کھاؤ جو غنيمت تمہيں ملی حالل پاکيزہ اور َّللا سے ڈرتے رہو بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے2:12| ،

|

خ َذ مِن ُكم َويَغفِر لَ ُكم ۗ َو ه
سرى إِن يَعلَم ه
ٰيأ َ ُّيھَا ال هن ِبىُّ قُل لِمَن فى أَيدي ُكم مِنَ األَ ٰ
َّللا ُ غَفو ٌر رَ حي ٌم |2:12
َّللا ُ فى قُلوبِ ُكم َخيرً ا يُؤتِ ُكم َخيرً ا ِممّا أ ُ ِ
ِ

|

اے غيب کی خبريں بتانے والے جو قيدی تمہارے ہاتھ ميں ہيں ان سے فرماؤ اگر َّللا نے تمہارے دل ميں بھالئی جانی تو جو تم

|

سے ليا گيا اس سے بہتر تمہيں عطا فرمائے گا اور تمہيں بخش دے گا اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے |2:12

َّللاَ مِن َقب ُل َفأَم َكنَ مِنھُم ۗ َو ه
ك َف َقد خا ُنوا ه
َّللا ُ عَلي ٌم حَ كي ٌم |2:11
َوإِن يُريدوا خِيا َن َت َ

|

اور اے محبوب اگر وہ تم سے دغا چاہيں گے تو اس سے پہلے َّللا ہی کی خيانت کرچکے ہيں جس پر اس نے اتنے تمہارے قابو
ميں دے ديے اور َّللا جاننے واال حکمت واال ہے2:11| ،

|

ءاووا َو َنصَروا أ ُ ٰ
َبيل ه
إِنه الهذينَ ءامَنوا َوهاجَ روا َو ٰجھَدوا ِبأ َ ٰ
ك بَع ُ
َعض ۚ َوالهذينَ ءامَنوا َو َلم
ضھُم أَولِيا ُء ب ٍ
ولئِ َ
َّللاِ َوالهذينَ َ
مول ِِھم َوأَنفُسِ ِھم فى س ِ
ٰ
ه
ّ
ُ
ُ
ُ
ه
َ
ّ
ّين َف َعليك ُم النص ُر إِال ع ٰ
وم بَي َنكم َوبَي َنھُم ميث ٌق ۗ وَ َّللا ُ بِما
جروا ما لَ ُكم مِن َو ٰل َيت ِِھم مِن َشء ٍء حَ ت ٰى يُھا ِ
يُھا ِ
جروا ۚ َوإِ ِن اس َتنصَروكم فِى الد ِ
َلى َق ٍ
َتعمَلونَ بَصي ٌر |2:11

|

بيشک جو ايمان الئے اور َّللا کے ليے گھر بار چھوڑے اور َّللا کی راہ ميں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے اور وہ جنہوں نے
جگہ دی اور مدد کی وہ ايک دوسرے کے وارث ہيں اور وہ جو ايمان الئے اور ہجرت نہ کی انہيں ان کا ترکہ کچھ نہيں پہنچتا
جب تک ہجرت نہ کريں اور اگر وہ دين ميں تم سے مدد چاہيں تو تم پر مدد دينا واجب ہے مگر ايسی قوم پر کہ تم ميں ان ميں
معاہدہ ہے ،اور َّللا تمہارے کام ديکھ رہا ہے2:11| ،

|

َوالهذينَ َك َفروا بَع ُ
رض وَ َفسا ٌد َكبي ٌر |2:11
ضھُم أَولِيا ُء ب ٍ
َعض ۚ إِ ّال َتفعَلوہُ َت ُكن فِت َن ٌة فِى األَ ِ

|

اور کافر ا ٓ پس ميں ايک دوسرے کے وارث ہيں ايسا نہ کرو گے تو زمين ميں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا |2:11

|

ءاووا َو َنصَروا أ ُ ٰ
ك ُه ُم المُؤمِنونَ حَ ًقّا ۚ لَھُم مَغفِرَ ةٌ َو ِر ٌ
زق َكري ٌم |2:11
ولئِ َ
َّللا َوالهذينَ َ
َبيل ه ِ
َوالهذينَ ءامَنوا َوهاجَ روا وَ ٰجھَدوا فى س ِ

|

اور وہ جو ايمان الئے اور ہجرت کی اور َّللا کی راہ ميں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ايمان والے ہيں ،ان
کے ليے بخشش ہے اور عزت کی روزی |2:11

|

ُ
َوالهذينَ ءامَنوا مِن بَع ُد َوهاجَ روا وَ ٰجھَدوا َم َع ُكم َفأ ُ ٰ
َ
َّللا ۗ إِنه ه
ضھُم أَ ٰ
رحام بَع ُ
َّللاَ بِ ُك ِّل َشء ٍء عَلي ٌم
َعض فى ك ِٰت ِ
ب هِ
ولى بِب ٍ
ولئِ َ
ك مِن ُكم ۚ َوأولُوا األ ِ
|2:11

|

اور جو بعد کو ايمان الئے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کيا وہ بھی تمہيں ميں سے ہيں اور رشتہ والے ايک دوسرے سے
زيادہ نزديک ہيں َّللا کی کتاب ميں بيشک َّللا سب کچھ جانتا ہے2:11| ،

|

بَرا َءةٌ مِنَ ه
ُشركينَ |2:1
َّللاِ َورَ سولِ ِه إِلَى الهذينَ ٰعھَد ُتم مِنَ الم ِ

|

بيزاری کا حکم سنانا ہے َّللا اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے
|2:1

|

ُخزى ٰ
الكفِرينَ |2:1
ج ِزى ه ِ
َفسيحوا فِى األَ ِ
رض أَر َب َع َة أَشھ ٍُر َواعلَموا أَ هن ُكم غَي ُر مُع ِ
َّللا ۙ َوأَنه ه َ
َّللا م ِ

|

تو چا ر مہينے زمين پر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم َّللا کو تھکا نہيں سکتے اور يہ کہ َّللا کافروں کو رسوا کرنے واال ہے
|2:1

|

اس يَو َم الحَ ِّج األَكب َِر أَنه ه
َوأَ ٰذنٌ مِنَ ه
ُشركينَ ۙ َورَ سول ُ ُه ۚ َفإِن ُتب ُتم َف ُھوَ َخي ٌر لَ ُكم ۖ َوإِن َت َولهي ُتم َفاعلَموا أَ هن ُكم
َّللاِ َورَ سولِ ِه إِلَى ال ّن ِ
َّللاَ بَري ٌء مِنَ الم ِ
َّللا ۗ َو َب ِّشر الهذينَ َك َفروا ِبعَذا ٍ َ
ليم |2:1
ج ِزى ه ِ
غَي ُر مُع ِ
ِ
بأ ٍ

|

اور منادی پکار ديتا َّللا اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں ميں بڑے حج کے دن کہ َّللا بيزار ہے ،مشرکوں سے اور
اس کا رسول تو اگر تم توبہ کرو تو تمہا را بھال ہے اور اگر منہ پھيرو تو جان لو کہ َّللا کو نہ تھکا سکو گے اور کافروں کو
خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی،

|| 9: 3

ٰ
يھم َعھ َدهُم إِ ٰ
َّللا ُيحِبُّ ال ُم هتقينَ |2:1
لى ُم هدت ِِھم ۚ إِنه ه َ
ُشركينَ ُث هم لَم يَنقُصو ُكم َشيـًٔا َولَم يُظ ِھروا َعلَي ُكم أَحَ ًدا َفأَتِمّوا إِلَ ِ
إِ هال الهذينَ ٰعھَد ُتم مِنَ الم ِ

|

مگر وہ مشرک جن سے تمہارہ معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے عہد ميں کچھ کمی نہيں کی اور تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی
تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو ،بيشک َّللا پرہيزگاروں کو دوست رکھتا ہے2:1| ،

|

َ
ُشركينَ حَ ُ
ص ٍد ۚ َفإِن تابوا َوأَقامُوا الص ٰهلو َة
يث َوجَ د ُتموهُم َو ُخذوهُم َواحصُروهُم َواقعُدوا لَھُم ُك هل مَر َ
َفإِ َذا ان َسلَ َخ األش ُھ ُر ال ُح ُر ُم َفاق ُتلُوا الم ِ
كو َة َف َخلّوا سَبيلَھُم ۚ إِنه ه
َوءا َتوُ ا ه
الز ٰ
َّللاَ غَفو ٌر رَ حي ٌم |2:1

|

پھر جب حرمت والے مہينے نکل جائيں تو مشرکوں کو مارو جہاں پا ؤ اور انہيں پکڑو اور قيد کرو اور ہر جگہ ان کی تاک ميں
بيٹھو پھر اگر وہ توبہ کريں اور نماز قائم رکھيں اور ٰ
زکوة ديں تو ان کی راہ چھوڑ دو بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے2:1| ،

َ
ك ِبأ َ هنھُم َقو ٌم ال يَعلَمونَ |2:1
َّللا ُث هم أَبلِغ ُه َمأ َم َن ُه ۚ ٰذلِ َ
جرہُ حَ ّت ٰى يَسمَعَ َك ٰل َم ه ِ
ُشركينَ اس َتجارَ َ
ك َفأ َ ِ
َوإِن أحَ ٌد مِنَ الم ِ

|

اور اے محبوب اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کہ وہ َّللا کا کالم سنے پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا
دو يہ اس ليے کہ وہ نادان لوگ ہيں |2:1

|

|

ج ِد الحَ رام ۖ َفمَا اس َت ٰقموا لَ ُكم َفاس َتقيموا لَھُم ۚ إِنه ه
َّللاَ ُيحِبُّ ال ُم هتقينَ
ُشركينَ عَھ ٌد عِن َد ه ِ
َّللا َوعِن َد رَ سولِ ِه إِ هال الهذينَ ٰعھَد ُتم عِن َد المَس ِ
َكيفَ َيكونُ لِلم ِ
ِ
|2:1

|

مشرکوں کے ليے َّللا اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کيونکر ہوگا مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا
تو جب تک وہ تمہارے ليے عہد پر قائم رہيں تم ان کے ليے قائم رہو ،بيشک پرہيزگار َّللا کو خوش آتے ہيں2:1| ،
َكيفَ َوإِن يَظھَروا َعلَي ُكم ال يَرقُبوا في ُكم إِ ًّال َوال ِذم ًهة ۚ يُرضو َن ُكم بِأ َ ٰفوه ِِھم َو َت ٰ
أبى قُلو ُبھُم وَ أَك َث ُرهُم ٰفسِ قونَ |2:2

|

|

بھال کيونکر ان کا حال تو يہ ہے کہ تم پر قابو پائيں تو نہ قرابت کا لحاظ کريں نہ عہد کا ،اپنے منہ سے تمہيں راضی کرتے ہيں
اور ان کے دلوں ميں انکار ہے اور ان ميں اکثر بے حکم ہيں |2:2

|

َّللا َث َم ًنا َق ً
صدّوا عَن سَبيلِ ِه ۚ إِ هنھُم سا َء ما كانوا يَعمَلونَ |2:2
اش َترَ وا ِبـٔ ٰاي ِ
ليال َف َ
ت هِ

|

َّللا کی آيتوں کے بدلے تھو ڑے دام مول ليے تو اس کی راہ سے روکا بيشک وہ بہت ہی بڑے کام کرتے ہيں2:2| ،
ِن إ ًّال َوال ِذم ًهة ۚ َوأ ُ ٰ
ك ُه ُم المُع َتدونَ |2:12
ولئِ َ
ال يَرقُبونَ فى مُؤم ٍ ِ

|

|

کسی مسلمان ميں نہ قراب کا لحاظ کريں نہ عہد کا اور وہی سرکش ہيں2:12| ،

|

ٰ
كو َة َفإ ِ ٰ
َفإِن تابوا َوأَقامُوا الص ٰهلو َة وَ ءا َتوُ ا ال هز ٰ
ّين ۗ َو ُن َف ِّ
وم يَعلَمونَ |2:11
ص ُل
الءاي ِ
خو ُن ُكم فِى الد ِ
ت لِ َق ٍ

|

پھر اگر وہ توبہ کريں اور نماز قائم رکھيں اور ٰ
زکوة ديں تو وہ تمہارے دينی بھائی ہيں اور ہم آيتيں مفصل بيان کرتے ہيں جاننے
والوں کے ليے |2:11

|

َ
َ
فر ۙ إِ هنھُم ال أَ ٰيمنَ لَھُم لَ َعلهھُم يَن َتھونَ |2:11
َوإِن َن َكثوا أ ٰيم َنھُم مِن بَع ِد عَھ ِدهِم وَ َطعَنوا فى دينِ ُكم َف ٰقتِلوا أئِ هم َة ال ُك ِ

|

اور اگر عہد کرکے اپنی قسميں توڑيں اور تمہارے دين پر منہ آئيں تو کفر کے سرغنوں سے لڑو بيشک ان کی قسميں کچھ نہيں
اس اميد پر کہ شايد وہ باز آئيں |2:11

|

أَال ُت ٰقتِلونَ َقومًا َن َكثوا أَ ٰيم َنھُم َو َهمّوا بِإِخراج الره سو ِل َوهُم َبدَءو ُكم أَوه َل مَره ٍة ۚ أَ َتخ َشو َنھُم ۚ َف ه
اّلِل ُ أَحَ ُّق أَن َتخ َشوہُ إِن ُكن ُتم مُؤمِنينَ |2:11
ِ

|

کيا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسميں توڑيں اور رسول کے نکالنے کا ارادہ کيا حاالنکہ انہيں کی طرف سے پہلی
ہوتی ہے ،کيا ان سے ڈرتے ہو تو َّللا کا زيادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو اگر ايمان رکھتے ہو2:11| ،

ٰقتِلوهُم ُيع َِّذب ُھ ُم ه َ
ف ُ
وم مُؤمِنينَ |2:11
يھم َويَش ِ
ُخز ِهم وَ يَنصُر ُكم َعلَ ِ
َّللا ُ ِبأيدي ُكم َوي ِ
صدورَ َق ٍ

|

|

تو ان سے لڑو َّللا انہيں عذاب ديگا تمہارے ہاتھوں اور انہيں رسوا کرے گا اور تمہيں ان پر مدد دے گا اور ايمان والوں کا جی
ٹھنڈا کرے گا2:11| ،

|

َلى مَن يَشا ُء ۗ وَ ه
َويُذهِب غَي َظ قُلوبِ ِھم ۗ َو َيتوبُ ه
َّللا ُ ع ٰ
َّللا ُ عَلي ٌم حَ كي ٌم |2:11

|

اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا اور َّللا جس کی چاہے تو يہ قبول فرمائے اور َّللا علم و حکمت واال ہے2:11| ،

|

َّللا َوال رَ سولِ ِه َو َال المُؤمِنينَ َوليجَ ًة ۚ َو ه
أَم حَ سِ ب ُتم أَن ُتترَ كوا َولَمّا يَعلَم ه
َّللا ُ الهذينَ ٰجھَدوا مِن ُكم َولَم َي هتخِذوا مِن
َّللا ُ َخبي ٌر ِبما َتعمَلونَ
دون ه ِ
ِ
ِ
|2:11

|

کيا اس گمان ميں ہو کہ يونہی چھوڑ ديئے جاؤ گے اور ابھی َّللا نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم ميں سے جہاد کريں گے اور َّللا
اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنائيں گے اور َّللا تمہارے کاموں سے خبردار ہے2:11| ،

َلى أَنفُسِ ِھم بال ُكفر ۚ أ ُ ٰ
ك حَ بِ َطت أَ ٰ
َّللا ٰش ِھدينَ ع ٰ
ار هُم ٰخلِدونَ |2:11
ولئِ َ
ج َد ه ِ
ُشركينَ أَن يَعمُروا م َٰس ِ
عملُھُم َوفِى ال ّن ِ
ِ ِ
ما كانَ لِلم ِ

|

|

مشرکوں کو نہيں پہنچتا کہ َّللا کی مسجديں آباد کريں خود اپنے کفر کی گواہی دے کر ان کا تو سب کيا دهرا اِکا رت ہے اور وہ
ہميشہ آگ ميں رہيں گے |2:11

|

َسى أ ُ ٰ
كو َة وَ لَم يَخشَ إ ِ هال ه
َوم الءاخ ِِر َوأَقا َم الص ٰهلو َة َوءا َتى ه
َّللاَ ۖ َفع ٰ
الز ٰ
ك أَن يَكونوا مِنَ المُھ َتدينَ
ولئِ َ
َّللا مَن ءامَنَ بِ ه ِ
ج َد ه ِ
إِ هنما يَع ُم ُر م َٰس ِ
اّلِل وَ الي ِ
|2:12

|

َّللا کی مسجديں وہی آباد کرتے ہيں جو َّللا اور قيامت پر ايمان التے اور نما ز قائم کرتے ہيں اور ٰ
زکوة ديتے ہيں اور َّللا کے سوا
کسی سے نہيں ڈرتے تو قريب ہے کہ يہ لوگ ہدايت والوں ميں ہوں2:12| ،

|

َّللا ۗ َو ه
َبيل ه
ه
َّللا ُ ال يَھدِى ال َقو َم
َّللاِ ۚ ال يَس َتوۥنَ عِن َد ه ِ
َوم الءاخ ِِر وَ ٰج َھ َد فى س ِ
۞ أَجَ عَل ُتم سِ قا َي َة الحا ِّج َوعِمارَ َة المَس ِ
رام َكمَن ءامَنَ ِباّلِلِ َوالي ِ
ج ِد الحَ ِ
ّٰ
الظلِمينَ |2:12

|

تو کيا تم نے حا جيوں کی سبيل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرا لی جو َّللا اور قيامت پر ايمان اليا اور َّللا کی راہ
ميں جہاد کيا ،وہ َّللا کے نزديک برابر نہيں ،اور َّللا ظالموں کو راہ نہيں ديتا |2:12

|

َّللا ۚ َوأ ُ ٰ
َبيل ه
َّللاِ ِبأ َ ٰ
ك ُه ُم الفائِزونَ |2:12
ولئِ َ
مول ِِھم َوأَنفُسِ ِھم أَع َظ ُم دَرَ جَ ًة عِن َد ه ِ
الهذينَ ءامَنوا َوهاجَ روا َو ٰجھَدوا فى س ِ

|

وہ جو ايمان الئے اور ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے َّللا کی راہ ميں لڑےَّ ،للا کے يہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد
کو پہنچے |2:12

|

ُي َب ِّش ُرهُم رَ ُّبھُم بِرَ ح َم ٍة مِن ُه َو ِر ٰ
ت لَھُم فيھا َنعي ٌم مُقي ٌم |2:11
ضو ٍن َوجَ ٰ ّن ٍ

|

ان کا رب انہيں خوشی سنا تا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی اور ان باغوں کی جن ميں انہيں دائمی نعمت ہے |2:11

ٰخلِدينَ فيھا أَ َب ًدا ۚ إِنه ه
َّللاَ عِن َدہُ أَج ٌر عَظي ٌم |2:11

|

|

ہميشہ ہميشہ ان ميں رہيں گے ،بيشک َّللا کے پاس بڑا ثواب ہے2:11| ،

|

اإليمن ۚ َومَن َي َت َولهھُم مِن ُكم َفأ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ ّ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َت هتخِذوا ءابا َء ُكم َوإِ ٰ
الظلِمونَ |2:11
ولئِ َ
خو َن ُكم أَولِيا َء إِ ِن اس َتحَ بُّوا ال ُكفرَ َعلَى ٰ ِ

|

اے ايمان والو! اپنے باپ اور اپنے بھائيوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ايمان پر کفر پسند کريں ،اور تم ميں جو کوئی ان سے
دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہيں |2:11

|

ضو َنھا أَحَ به إِلَي ُكم مِنَ ه
زو ُج ُكم َوعَشيرَ ُت ُكم َوأَ ٰ
خو ُن ُكم َوأَ ٰ
قُل إِن كانَ ءاباؤُ ُكم َوأَبناؤُ ُكم وَ إِ ٰ
َّللاِ
مو ٌل اق َترَ ف ُتموها َوت ِٰجرَ ةٌ َتخ َشونَ َكسا َدها َوم َٰسكِنُ َتر َ
جھا ٍد فى سَبيلِ ِه َف َترَ بهصوا حَ ّت ٰى يَأتِىَ ه َ
َّللا ُ ال يَھدِى ال َقو َم ٰ
مر ِہ ۗ وَ ه
الفسِ قينَ |2:11
َورَ سولِ ِه َو ِ
َّللا ُ بِأ ِ

|

تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بيٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتيں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال او
ر وہ سودا جس کے نقصان کا تمہيں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان يہ چيزيں َّللا اور اس کے رسول اور اس کی راہ ميں لڑے
سے زياد ہ پياری ہوں تو راستہ ديکھو يہاں تک کہ َّللا اپنا حکم الئے اور َّللا فاسقوں کو راہ نہيں ديتا2:11| ،

|

َ
لَ َقد َنصَرَ ُك ُم ه
ُدبرينَ
َّللا ُ فى مَواطِ نَ َكثيرَ ٍة ۙ وَ يَو َم ُح َن ٍ
غن عَن ُكم َشيـًٔا َوضا َقت َعلَي ُك ُم األرضُ ِبما رَ ُحبَت ُث هم َولهي ُتم م ِ
ين ۙ إِذ أَعجَ بَت ُكم َكثرَ ُت ُكم َفلَم ُت ِ
|2:11

|

بيشک َّللا نے بہت جگہ تمہاری مدد کی اور حنين کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ ا ٓئی اور
زمين اتنی وسيع ہوکر تم پر تنگ ہوگئی پھر تم پيٹھ دے کر پھرگئے2:11| ،

|

ك جَ زا ُء ٰ
نز َل ه
َلى رَ سولِ ِه َو َعلَى المُؤمِنينَ َوأَ َ
َّللا ُ سَكي َن َت ُه ع ٰ
ُث هم أَ َ
الكفِرينَ |2:11
نز َل جُنو ًدا لَم َترَ وها َوع هَذبَ الهذينَ َك َفروا ۚ َو ٰذلِ َ

|

پھر َّللا نے اپنی تسکين اتا ری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ ديکھے اور کافروں کو عذاب ديا
اور منکروں کی يہی سزا ہے2:11| ،

|

َلى مَن يَشا ُء ۗ َو ه
ُث هم َيتوبُ ه
كع ٰ
َّللا ُ غَفو ٌر رَ حي ٌم |2:11
َّللا ُ مِن بَع ِد ٰذلِ َ

|

پھر اس کے بعد َّللا جسے چاہے گا توبہ دے گا اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے2:11| ،

|

َ
ج َد الحَ را َم بَع َد عام ِِھم ٰهذا ۚ َوإِن خِف ُتم َعيلَ ًة َفسَوفَ يُغني ُك ُم ه
َّللا ُ مِن َفضلِ ِه إِن شا َء ۚ إِنه
ُشركونَ َنجَ سٌ َفال يَقرَ بُوا المَس ِ
ٰيأ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِ هنمَا الم ِ
َّللا عَلي ٌم حَ كي ٌم |2:12
هَ

|

اے ايمان والو! مشرک نرے ناپاک ہيں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائيں اور اگر تمہاری محتاجی کا ڈر
ہے تو عنقريب َّللا تمہيں دولت مند کردے گا اپنے فضل سے اگر چاہے بيشک َّللا علم و حکمت واال ہے2:12| ،

|

َّللا ُ وَ رَ سول ُ ُه وَ ال يَدينونَ دينَ الحَ ِّق مِنَ الهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ حَ ّت ٰى ي ُ
خ ِر َوال ُيحَ رِّ مونَ ما حَ ره َم ه
ه
ٰ ُ
ُعطوا
َوم الءا ِ
قتِلوا الهذينَ ال يُؤمِنونَ ِباّلِلِ َوال ِبالي ِ
جز َي َة عَن َي ٍد َوهُم ٰ
صغِرونَ |2:12
ال ِ

|

لڑو ان سے جو ايمان نہيں التے َّللا پر اور قيامت پر اور حرام نہيں مانتے اس چيز کو جس کو حرام کيا َّللا اور اس کے رسول
نے اور سچے دين کے تابع نہيں ہوتے يعنی وہ جو کتاب ديے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزيہ نہ ديں ذليل ہوکر |2:12

|

َّللا ۖ ٰذلِ َ ُ َ
ُض ِھـونَ َقو َل الهذينَ َك َفروا مِن َقب ُل ۚ ٰق َتلَ ُھ ُم ه
ت اليَھو ُد ع َُزي ٌر ابنُ ه
ت ال هن ٰ
َّللا ُ ۚ أَ ّن ٰى
َّللاِ َوقالَ ِ
َوقالَ ِ
صرَ ى المَسي ُح ابنُ ه ِ
ك َقولھُم ِبأ ٰفوه ِِھم ۖ ي ٰ ٔ
يُؤ َفكونَ |2:12

|

اور يہودی بولے عزير َّللا کا بيٹا ہے اور نصرانی بولے مسيح َّللا کا بيٹا ہے ،يہ باتيں وہ اپنے منہ سے بکتے ہيں اگلے کافرو ں
کی سی بات بناتے ہيںَّ ،للا انہيں مارے ،کہاں اوندهے جاتے ہيں |2:12

|

دون ه
ح ًدا ۖ ال إِ ٰل َه إِ ّال ه َُو ۚ س ٰ
ا هت َخذوا أَحبارَ هُم َور ٰ
َّللاِ َوالمَسي َح ابنَ مَر َي َم َوما أُمِروا إِ ّال لِيَعبُدوا إِ ٰلھًا ٰو ِ
ُشركونَ
ُهب َنھُم أَربابًا مِن ِ
ُبح َن ُه َعمّا ي ِ
|2:11

|

انہوں نے اپنے پادريوں اور جوگيوں کو َّللا کے سوا خدا بناليا اور مسيح بن مريم کو اور انہيں حکم نہ تھا مگر يہ کہ ايک َّللا کو

|

پوجيں اس کے سوا کسی کی بندگی نہيں ،اسے پاکی ہے ان کے شرک سے2:11| ،

َّللا ُ إِ ّال أَن ُيتِ هم نورَ ہُ َولَو َك ِر َہ ٰ
َّللا ِبأ َ ٰفوه ِِھم َويَأبَى ه
الكفِرونَ |2:11
ُيريدونَ أَن يُطفِـٔوا نورَ ه ِ

|

چاہتے ہيں کہ َّللا کا نور اپنے منہ سے بُجھا ديں اور َّللا نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا پڑے برا مانيں کافر2:11| ،

ه َُو الهذى أَر َس َل رَ سولَ ُه ِبالھ ٰ
ُشركونَ |2:11
دين الحَ ِّق لِي ِ
ُظھرَ ہُ َعلَى الد ِ
ُدى وَ ِ
ّين ُكلِّ ِه َولَو َك ِر َہ الم ِ

|

|

وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدايت اور سچے دين کے ساتھ بھيجا کہ اسے سب دينوں پر غالب کرے پڑے برا مانيں مشرک،
|2:11

|

َ
َ
اس ِب ٰ
هبان لَيَأ ُكلونَ أَ ٰ
البطِ ِل َو َي ُ
ض َة
َّللا ۗ َوالهذينَ يَكنِزونَ ا هلذهَبَ َوالفِ ه
َبيل ه ِ
ص ّدونَ َعن س ِ
مو َل ال ّن ِ
حبار َوالرُّ ِ
۞ ٰيأ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِنه َكثيرً ا مِنَ األ ِ
َّللا َف َب ِّشرهُم ِبعَذا ٍ َ
ليم |2:11
َبيل ه ِ
َوال يُنفِقو َنھا فى س ِ
بأ ٍ

|

اے ايمان والو! بيشک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہيں اور َّللا کی راہ سے روکتے ہيں ،اور وہ کہ جوڑ
کر رکھتے ہيں سونا اور چاندی اور اسے َّللا کی راہ ميں خرچ نہيں کرتے انہيں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی2:11| ،

جبا ُهھُم َوجُنو ُبھُم وَ ُ
نار جَ َھ هن َم َف ُت ٰ
يَو َم ي ٰ
ظھو ُرهُم ۖ ٰهذا ما َك َنز ُتم ِألَنفُسِ ُكم َفذوقوا ما ُكن ُتم َتكنِزونَ |2:11
كوى بِھا ِ
ُحمى َعلَيھا فى ِ

|

|

جس دن تپايا جائے گا جہنم کی آ گ ميں پھر اس سے داغيں گے ان کی پيشانياں اور کروٹيں اور پيٹھيں يہ ہے وہ جو تم نے اپنے
ليے جوڑ کر رکھا تھا اب چکھو مزا اس جوڑنے کا2:11| ،

|

فيھنه
َّللا يَو َم َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
َّللا اثنا َع َشرَ َشھرً ا فى ك ِٰت ِ
ت َواألَرضَ مِنھا أَر َب َع ٌة ُح ُر ٌم ۚ ٰذلِ َ
ب هِ
ھور عِن َد ه ِ
ك الدّينُ ال َق ِّي ُم ۚ َفال َتظلِموا ِ
إِنه ِع هد َة ال ُّش ِ
َ
َّللا مَعَ ال ُم هتقينَ |2:11
ُشركينَ كا هف ًة َكما ي ُٰقتِلو َن ُكم كا هف ًة ۚۚ َواعلَموا أَنه ه َ
أنفُ َس ُكم ۚ وَ ٰقتِلُوا الم ِ

|

بيشک مہينوں کی گنتی َّللا کے نزديک بارہ مہينے ہے َّللا کی کتاب ميں جب سے اس نے آسمان اور زمين بنائے ان ميں سے چار
حرمت والے ہيں يہ سيدها دين ہے ،تو ان مہينوں ميں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جيسا وہ تم سے ہر
وقت لڑتے ہيں ،اور جان لو کہ َّللا پرہيزگاروں کے ساتھ ہے |2:11

|

حلّوا ما حَ ره َم ه
حلّو َن ُه عامًا َو ُيحَ رِّ مو َن ُه عامًا لِيُواطِ ـوا ِع هد َة ما حَ ره َم ه
َّللا ُ ۚ ُز ِّينَ لَھُم
َّللا ُ َف ُي ِ
ض ُّل بِ ِه الهذينَ َك َفروا ُي ِ
فر ۖ ُي َ
إِ هنمَا ال هنسء ُء ِزيا َدةٌ فِى ال ُك ِ
ٔ
َّللا ُ ال يَھدِى ال َقو َم ٰ
عمل ِِھم ۗ وَ ه
سو ُء أَ ٰ
الكفِرينَ

|| 9: 37

ان کا مہينے پيچھے ہٹانا نہيں مگر اور کفر ميں بڑهنا اس سے کافر بہکائے جاتے ہيں ايک برس اسے حالل ٹھہراتے ہيں اور
دوسرے برس اسے حرام مانتے ہيں کہ اس گنتی کے برابر ہوجائيں جو َّللا نے حرام فرمائی اور َّللا کے حرام کيے ہوئے حالل
کرليں ،ان کے برے کا م ان کی آنکھوں ميں بھلے لگتے ہيں ،اور َّللا کافروں کو راہ نہيں ديتا2:11| ،

|

َبيل ه
رض ۚ أَرَ ضي ُتم ِبالحَ ٰيو ِة الدُّنيا مِنَ الءاخِرَ ِة ۚ َفما م َٰت ُع الحَ ٰيو ِة الدُّنيا فِى
َّللاِ ّاثا َقل ُتم إِلَى األَ ِ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ما لَ ُكم إِذا قي َل لَ ُك ُم انفِروا فى س ِ
الءاخِرَ ِة إِ ّال َقلي ٌل |2:12

|

اے ايمان والو! تمہيں کيا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ خدا کی راہ ميں کوچ کرو تو بوجھ کے مارے زمين پر بيٹھ جاتے ہو کيا تم
نے دنيا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کرلی اور جيتی دنيا کا اسباب آخرت کے سامنے نہيں مگر تھوڑا |2:12

ض ّروہُ َشيـًا ۗ وَ ه
َّللا ُ ع ٰ
إِ ّال َتنفِروا ُيع َِّذب ُكم عَذابًا أَليمًا َويَس َتبدِل َقومًا َغيرَ ُكم َوال َت ُ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |2:12
ٔ

|

|

اگر نہ کوچ کرو گے انہيں سخت سزا دے گا اور تمہاری جگہ اور تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگا ڑ
سکوگے ،اور َّللا سب کچھ کرسکتا ہے2:12| ،

|

نز َل ه
إِ ّال َتنصُروہُ َف َقد َنصَرَ ہُ ه
َّللا َمعَنا ۖ َفأ َ َ
ِصح ِِب ِه ال َت َ
الغار إِذ يَقو ُل ل ٰ
َّللا ُ سَكي َن َت ُه َعلَي ِه
ين إِذ هُما فِى
حزن إِنه ه َ
َّللا ُ إِذ أَخرَ جَ ُه الهذينَ َك َفروا ثانِىَ اث َن ِ
ِ
َّللاِ هِىَ العُليا ۗ َو ه
ُّفلى ۗ َو َكلِ َم ُة ه
َوأَ هي َدہُ ِبجُنو ٍد لَم َترَ وها َوجَ َع َل َكلِ َم َة الهذينَ َك َفرُوا الس ٰ
َّللا ُ عَزي ٌز حَ كي ٌم |2:12

|

اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بيشک َّللا نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہيں باہر تشريف لے جانا ہوا
صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار ميں تھے جب اپنے يار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بيشک َّللا ہمارے ساتھ ہے تو َّللا نے
اس پر اپنا سکينہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ ديکھيں اور کافروں کی بات نيچے ڈالی َّللا ہی کا بول باال
ہے اور َّللا غالب حکمت واال ہے2:12| ،

|

انفِروا خِفا ًفا َوث ً
ِقاال َو ٰج ِھدوا ِبأ َ ٰ
َّللا ۚ ٰذلِ ُكم َخي ٌر لَ ُكم إِن ُكن ُتم َتعلَمونَ |2:11
َبيل ه ِ
مولِ ُكم َوأَنفُسِ ُكم فى س ِ

|

کوچ کرو ہلکی جان سے چاہے بھاری دل سے اور َّللا کی راہ ميں لڑو اپنے مال اور جان سے ،يہ تمہارے ليے بہتر ہے اگر جانو
|2:11

|

اّلِلِ لَ ِو اس َت َطعنا لَ َخرَ جنا َم َع ُكم يُھلِكونَ أَنفُ َسھُم َو ه
يھ ُم ال ُّش هق ُة ۚ وَ َسيَحلِفونَ ِب ه
َّللا ُ يَع َل ُم
لَو كانَ عَرَ ضًا َقريبًا َو َس َفرً ا قاصِ ًدا َال هتبَعو َ
ك َو ٰلكِن َب ُع َدت َعلَ ِ
إِ هنھُم لَ ٰكذِبونَ |2:11

|

اگر کوئی قريب مال يا متوسط سفر ہوتا تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے مگر ان پر تو مشقت کا راستہ دور پڑ گيا ،اور اب َّللا کی
قسم کھائيں گے کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے اپنی جانو کو ہالک کرتے ہيں اور َّللا جانتا ہے کہ وہ بيشک
ضرور جھوٹے ہيں2:11| ،

|

ص َدقوا َو َتعلَ َم ٰ
َع َفا ه
الكذِبينَ |2:11
ك الهذينَ َ
ك لِ َم أَ ِذنتَ لَھُم حَ ّت ٰى َي َت َبيهنَ لَ َ
َّللا ُ عَن َ

|

َّللا تمہيں معاف کرے تم نے انہيں کيوں اِذن دے ديا جب تک نہ کھلے تھے تم پر سچے اور ظاہر نہ ہوئے تھے جھوٹے2:11| ،

مول ِِھم َوأَنفُسِ ِھم ۗ وَ ه
َوم الءاخ ِِر أَن ي ُٰج ِھدوا بِأ َ ٰ
َّللا ُ عَلي ٌم بِال ُم هتقينَ |2:11
ك الهذينَ يُؤمِنونَ بِ ه ِ
ال يَس َتـٔ ِذ ُن َ
اّلِل َوالي ِ

|

|

اور وہ جو َّللا اور قيامت پر ايمان رکھتے ہيں تم سے چھٹی نہ مانگيں گے اس سے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کريں ،اور َّللا
خوب جا نتا ہے پرہيزگا روں کو2:11| ،

|

َوم الءاخ ِِر َوارتابَت قُلو ُبھُم َفھُم فى رَ ِيب ِھم َي َترَ هددونَ |2:11
ك الهذينَ ال يُؤمِنونَ ِب ه ِ
إِ هنما يَس َتـٔ ِذ ُن َ
اّلِل وَ الي ِ

|

تم سے يہ چھٹی وہی مانگتے ہيں جو َّللا اور قيامت پر ايمان نہيں رکھتے اور ان کے دل شک ميں پڑے ہيں تو وہ اپنے شک ميں
ڈانواں ڈول ہيں |2:11

|

َّللا ُ انبِعا َثھُم َف َث هب َطھُم وَ قي َل اقعُدوا مَعَ ٰ
۞ وَ لَو أَرا ُدوا ال ُخرو َج َألَ َعدّوا لَ ُه ُع هد ًة َو ٰلكِن َك ِر َہ ه
القعِدينَ |2:11

|

انہيں نکلنا منظور ہوتا تو اس کا سامان کرتے مگر خدا ہی کو ان کا اٹھنا پسند ہوا تو ان ميں کاہلی بھردی اور فرمايا گيا کہ بيٹھ رہو
بيٹھ رہنے والے کے ساتھ |2:11

|

َّللا ُ عَلي ٌم ِب ٰ ّ
باال َو َألَوضَعوا خ ِٰللَ ُكم يَبغو َن ُك ُم الفِت َن َة وَ في ُكم َس ٰ ّمعونَ لَھُم ۗ َو ه
لَو َخرَ جوا في ُكم ما زادو ُكم إِ ّال َخ ً
الظلِمينَ |2:11

|

اگر وہ تم ميں نکلتے تو ان سے سوا نقصان کے تمہيں کچھ نہ بڑهتنا اور تم ميں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بيچ يں غرابيں دوڑاتے
(فساد ڈالتے) اور تم ميں ان کے جاسوس موجود ہيں اور َّللا خوب جانتا ہے ظالموں کو2:11| ،

َّللا َوهُم ٰك ِرهونَ |2:12
ك األُمورَ حَ ّت ٰى جا َء الحَ ُّق وَ َظھَرَ أَم ُر ه ِ
لَ َق ِد اب َت َغوُ ا الفِت َن َة مِن َقب ُل َو َقلهبوا لَ َ

|

|

بيشک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چا ہا تھا اور اے محبوب! تمہارے ليے تدبيريں الٹی پلٹيں يہاں تک کہ حق آيا اور َّللا کا حکم ظاہر
ہوا اور انہيں ناگوار تھا2:12| ،

|

َومِنھُم مَن يَقو ُل ائ َذن لى َوال َتفتِ ّنى ۚ أَال فِى الفِت َن ِة َس َقطوا ۗ َوإِنه جَ َھ هن َم لَمُحي َط ٌة ِب ٰ
الكفِرينَ |2:12

|

اور ان ميں کوئی تم سے يوں عرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت ديجيے اور فتنہ ميں نہ ڈاليے سن لو وہ فتنہ ہی ميں پڑے اور
بيشک جہنم گھيرے ہوئے ہے کافروں کو2:12| ،

|

ك مُصيب ٌَة يَقولوا َقد أَ َخذنا أَمرَ نا مِن َقب ُل َو َي َت َولهوا َوهُم َف ِرحونَ |2:12
ك حَ َس َن ٌة َتسُؤهُم ۖ َوإِن ُتصِ ب َ
إِن ُتصِ ب َ

|

اگر تمہيں بھالئی پہنچے تو انہيں برا لگے اور اگر تمہيں کوئی مصيبت پہنچے تو کہيں ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھيک کرليا تھا اور
خوشياں مناتے پھر جائيں2:12| ،

|

قُل لَن يُصيبَنا إِ ّال ما َك َتبَ ه
َّللا ُ لَنا ُهوَ م ٰ
َّللا َفل َي َت َو هك ِل المُؤمِنونَ |2:11
َولىنا ۚ َو َعلَى ه ِ

|

تم فرماؤ ہميں نہ پہنچے گا مگر جو َّللا نے ہمارے ليے لکھ ديا وہ ہمارا مول ٰی ہے اور مسلمانوں کو َّللا ہی پر بھروسہ چاہيے،
|2:11

|

َين ۖ َو َنحنُ َن َترَ بهصُ ِب ُكم أَن يُصي َب ُك ُم ه
َّللا ُ ِبعَذا ٍ
ب مِن عِن ِد ِہ أَو ِبأَيدينا ۖ َف َترَ بهصوا إِ ّنا َم َع ُكم ُم َترَ ِّبصونَ
قُل هَل َترَ بهصونَ ِبنا إِ ّال إِحدَى الحُس َني ِ
|2:11

|

تم فرماؤ تم ہم پر کس چيز کا انتظار کرتے ہو مگر دو خوبيوں ميں سے ايک کا اور ہم تم پر اس انتظار ميں ہيں کہ َّللا تم پر عذاب
ڈالے اپنے پاس سے يا ہمارے ہاتھوں تو اب راہ ديکھو ہم بھی تمہارے ساتھ راہ ديکھ رہے ہيں |2:11

قُل أَنفِقوا َطوعًا أَو َكرهًا لَن ُي َت َق هب َل مِن ُكم ۖ إِ هن ُكم ُكن ُتم َقومًا ٰفسِ قينَ |2:11

|

|

تم فرماؤ کہ دل سے خرچ کرو يا ناگواری سے تم سے ہر گز قبول نہ ہوگا بيشک تم بے حکم لوگ ہو2:11| ،

|

َوما َم َن َعھُم أَن ُتق َب َل مِنھُم َن َف ٰق ُتھُم إِ ّال أَ هنھُم َك َفروا بِ ه
اّلِلِ َوبِرَ سولِ ِه وَ ال يَأتونَ الص ٰهلو َة إِ ّال َوهُم ُك ٰ
سالى َوال يُنفِقونَ إِ ّال َوهُم ٰك ِرهونَ |2:11

|

اور وہ جو خرچ کرتے ہيں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اسی ليے کہ وہ َّللا اور رسول سے منکر ہوئے اور نماز کو نہيں آتے
مگر جی ہارے اور خرچ نہيں کرتے مگر ناگواری سے |2:11

|

مولُھُم َوال أَ ٰ
ول ُدهُم ۚ إِ هنما يُري ُد ه
ك أَ ٰ
َّللا ُ لِ ُيع َِّذ َبھُم ِبھا فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا َو َتز َهقَ أَنفُ ُسھُم َوهُم ٰكفِرونَ |2:11
جب َ
َفال ُتع ِ

|

تو تمہيں ان کے مال اور ان کی اوالد کا تعجب نہ آئےَّ ،للا ہی چاہتا ہے کہ دنيا کی زندگی ميں ان چيزوں سے ان پر وبال ڈالے
اور اگر کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے |2:11

|

َويَحلِفونَ بِ ه
اّلِلِ إِ هنھُم لَمِن ُكم َوما هُم مِن ُكم َو ٰل ِك هنھُم َقو ٌم يَفرَ قونَ |2:11

|

اور َّللا کی قسميں کھاتے ہيں کہ وہ تم ميں سے ہيں اور تم ميں سے ہيں نہيں ہاں وہ لوگ ڈرتے ہيں |2:11

ت أَو ُمد َ
هخ ًال لَ َولهوا إِلَي ِه َوهُم يَجمَحونَ |2:11
جدونَ مَلجَ ـًٔا أَو م َٰغ ٰر ٍ
لَو َي ِ

|

|

اگر پائيں کوئی پناہ يا غار يا سما جانے کی جگہ تو رسياں تڑاتے ادهر پھر جائيں گے |2:11

|

ت َفإِن أُعطوا مِنھا رَ ضوا َوإِن لَم يُع َطوا مِنھا إِذا هُم ي َ
َسخطونَ |2:12
ك فِى ال ه
صد َٰق ِ
َومِنھُم مَن يَل ِم ُز َ

|

اور ان ميں کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے ميں تم پر طعن کرتا ہے تو اگر ان ميں سے کچھ ملے تو راضی ہوجائيں اور نہ ملے
تو جبھی وہ ناراض ہيں2:12| ،

|

َّللا ُ مِن َفضلِ ِه َورَ سول ُ ُه إِ ّنا إِلَى ه
َّللا ُ َسيُؤتي َنا ه
َّللا ُ وَ رَ سول ُ ُه َوقالوا حَ س ُب َنا ه
ءاتى ُھ ُم ه
َولَو أَ هنھُم رَ ضوا ما ٰ
َّللاِ ٰرغِبونَ |2:12

|

اور کيا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو َّللا و رسول نے ان کو ديا اور کہتے ہميں َّللا کافی ہے اب ديتا ہے ہميں َّللا اپنے
فضل سے اور َّللا کا رسول ،ہميں َّللا ہی کی طرف رغبت ہے |2:12

|

الغ ِرمينَ َوفى سَبي ِل ه
ب َو ٰ
كين َو ٰ
صد َٰق ُ
َّللا ۗ
۞ إِ هنمَا ال ه
العمِلينَ َعلَيھا َوالم َُؤله َف ِة قُلو ُبھُم َوفِى الرِّ قا ِ
هبيل ۖ َفريض ًَة مِنَ ه ِ
ابن الس ِ
َّللاِ َو ِ
ت لِلفُ َقرا ِء َوالم َٰس ِ
َو ه
َّللا ُ عَلي ٌم حَ كي ٌم |2:12

|

ٰ
زکوة تو انہيں لوگوں کے ليے ہے محتاج اور نرے نادار اور جو اسے تحصيل کرکے الئيں اور جن کے دلوں کو اسالم سے الفت
دی جائے اور گردنيں چھڑانے ميں اور قرضداروں کو اور َّللا کی راہ ميں اور مسافر کو ،يہ ٹھہرايا ہوا ہے َّللا کا ،اور َّللا علم و

|

حکمت واال ہے |2:12

ُ
ُ
ير لَ ُكم يُؤمِنُ ِب ه
اّلِلِ َويُؤمِنُ لِلمُؤمِنينَ َورَ حم ٌَة لِلهذينَ ءامَنوا مِن ُكم ۚ َوالهذينَ ُيؤذونَ رَ سو َل
َومِن ُھ ُم الهذينَ ُيؤذونَ ال هن ِبىه َويَقولونَ ه َُو أ ُذنٌ ۚ قُل أ ُذنُ َخ ٍ
َّللا لَھُم َعذابٌ أَلي ٌم |2:11
هِ

|

اور ان ميں کوئی وہ ہيں کہ ان غيب کی خبريں دينے والے کو ستاتے ہيں اور کہتے ہيں وہ تو کان ہيں ،تم فرماؤ تمہارے بھلے
کے ليے کا ن ہيں َّللا پر ايمان التے ہيں اور مسلمانوں کی بات پر يقين کرتے ہيں اور جو تم ميں مسلمان ہيں ان کے واسطے
رحمت ہيں ،اور جو رسول َّللا کو ايذا ديتے ہيں ان کے ليے دردناک عذاب ہے2:11| ،

اّلِل لَ ُكم لِيُرضو ُكم وَ ه
َّللا ُ وَ رَ سول ُ ُه أَحَ ُّق أَن يُرضوہُ إِن كانوا مُؤمِنينَ |2:11
يَحلِفونَ ِب ه ِ

|

|

تمہارے سامنے َّللا کی قسم کھاتے ہيں کہ تمہيں راضی کرليں اور َّللا و رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ايمان
رکھتے تھے2:11| ،

|

ك الخِز ُ
ى العَظي ُم |2:11
َّللا َورَ سولَ ُه َفأَنه لَ ُه نارَ جَ َھ هن َم ٰخلِ ًدا فيھا ۚ ٰذلِ َ
أَلَم يَعلَموا أَ هن ُه مَن يُحا ِد ِد ه َ

|

کيا انہيں خبر نہيں کہ جو خالف کرے َّللا اور اس کے رسول کا تو اس کے ليے جہنم کی آ گ ہے کہ ہميشہ اس ميں رہے گا ،يہی
بڑی رسوائی ہے2:11| ،

|

ھزءوا إِنه ه
ُخر ٌج ما َتح َذرونَ |2:11
يَح َذ ُر الم ُٰنفِقونَ أَن ُت َن هز َل َعلَ ِ
َّللاَ م ِ
يھم سورَ ةٌ ُت َن ِّب ُئھُم بِما فى قُلوبِ ِھم ۚ قُ ِل اس َت ِ

|

منافق ڈرتے ہيں کہ ان پر کوئی سورة ايسی اترے جو ان کے دلوں کی چھپی جتادے تم فرماؤ ہنسے جاؤ َّللا کو ضرور ظاہر کرنا
ہے جس کا تمہيں ڈر ہے2:11| ،

|

َولَئِن سَأَل َتھُم لَيَقولُنه إِ هنما ُك ّنا َنخوضُ َو َنل َعبُ ۚ قُل أَ ِب ه
اّلِلِ َو ٰ
ھزءونَ |2:11
ءايتِ ِه َورَ سولِ ِه ُكن ُتم َتس َت ِ

|

اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہيں گے کہ ہم تو يونہی ہنسی کھيل ميں تھے تم فرماؤ کيا َّللا اور اس کی آيتوں اور اس
کے رسول سے ہنستے ہو2:11| ،

|

َ
ِّ
ال َتع َتذِروا َقد َك َفر ُتم بَع َد ٰ
ُجرمينَ |2:11
إيمنِ ُكم ۚ إِن َنعفُ عَن طائِ َف ٍة مِن ُكم ُنعَذب طائِ َف ًة بِأ هنھُم كانوا م ِ

|

بہانے نہ بنا ؤ تم کافر ہوچکے مسلمان ہوکر اگر ہم تم ميں سے کسی کو معاف کريں تو اوروں کو عذاب ديں گے اس ليے کہ وہ
مجرم تھے |2:11

|

َّللا َف َنسِ َيھُم ۗ إِنه الم ُٰنفِقينَ ُه ُم ٰ
الم ُٰنفِقونَ َوالم ُٰنف ِٰق ُ
ت بَع ُ
َن المَعرو ِ
الفسِ قونَ
ضھُم مِن ب ٍ
ف َويَقبِضونَ أَي ِد َيھُم ۚ َن ُسوا ه َ
َعض ۚ يَأ ُمرونَ بِالمُن َك ِر َويَنھَونَ ع ِ
|2:11

|

منافق مرد اور منافق عورتيں ايک تھيلی کے چٹے بٹے ہيں برائی کا حکم ديں اور بھالئی سے منع کريں اور اپنی مٹھی بند رکھيں
وہ َّللا کو چھوڑ بيٹھے تو َّللا نے انہيں چھوڑديا بيشک منافق وہی پکے بے حکم ہيں2:11| ،

|

ت َوال ُكفّارَ نارَ جَ َھ هن َم ٰخلِدينَ فيھا ۚ هِىَ حَ س ُبھُم ۚ َولَ َع َن ُھ ُم ه
َو َع َد ه
َّللا ُ ۖ َولَھُم َعذابٌ مُقي ٌم |2:12
َّللا ُ الم ُٰنفِقينَ َوالم ُٰنف ِٰق ِ

|

َّللا نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ ديا ہے جس ميں ہميشہ رہيں گے ،وہ انہيں بس ہے
اور َّللا کی ان پر لعنت ہے اور ان کے ليے قائم رہنے واال عذاب ہے |2:12

|

مو ًال وَ أَ ٰ
َكالهذينَ مِن َقبلِ ُكم كانوا أَ َش هد مِن ُكم قُوه ًة َوأَك َثرَ أَ ٰ
ول ًدا َفاس َتم َتعوا ِب َخ ٰلق ِِھم َفاس َتم َتع ُتم ِب َخ ٰلقِ ُكم َكمَا اس َتم َتعَ الهذينَ مِن َقبلِ ُكم ِب َخ ٰلق ِِھم َو ُخض ُتم
عملُھُم فِى الدُّنيا َوالءاخِرَ ِة ۖ َوأ ُ ٰ
َكالهذى خاضوا ۚ أ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ
ك حَ ِب َطت أَ ٰ
الخسِ رونَ |2:12
ولئِ َ
ولئِ َ

|

جيسے وہ جو تم سے پہلے تھے تم سے زور ميں بڑه کر تھے اور ان کے مال اور اوالد سے زيادہ ،تو وہ اپنا حصہ برت گئے تو
تم نے اپنا حصہ برتا جيسے اگلے اپنا حصہ برت گئے اور تم بيہودگی ميں پڑے جيسے وہ پڑے تھے ان کے عمل اکارت گئے دنيا
اور آخرت ميں اور وہی لوگ گھاٹے ميں ہيں |2:12

|

ُ
َ
ت ۖ َفما كانَ ه
َ
وم إِ ٰبرهي َم َوأَ ٰ
َّللا ُ لِيَظلِ َمھُم َو ٰلكِن
ت ۚ أَ َتتھُم ُر ُسلُھُم ِبال َبي ِّٰن ِ
ب مَديَنَ َوالمُؤ َتف ِٰك ِ
صح ِ
نوح َوعا ٍد َوثمو َد َو َق ِ
ألَم يَأت ِِھم َنبَأ الهذينَ مِن َقبل ِِھم َق ِ
وم ٍ
كانوا أَنفُ َسھُم يَظلِمونَ |2:12

|

کيا انہيں اپنے سے اگلوں کی خبر نہ آئی نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہيم کی قوم اور مدين والے اور وہ بستياں کہ الٹ
دی گئيں ان کے رسول روشن دليليں ان کے پاس الئے تھے تو َّللا کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں
پر ظالم تھے |2:12

|

َن المُن َك ِر َو ُيقيمونَ الص ٰهلو َة َو ُيؤتونَ ه
الز ٰ
َوالمُؤمِنونَ َوالمُؤم ِٰن ُ
ت بَع ُ
َّللا
َعض ۚ يَأ ُمرونَ ِبالمَعرو ِ
ضھُم أَولِيا ُء ب ٍ
كو َة َو ُيطيعونَ ه َ
ف َويَنھَونَ ع ِ
َورَ سولَ ُه ۚ أ ُ ٰ
ك َس َيرحَ ُم ُھ ُم ه
َّللا عَزي ٌز حَ كي ٌم |2:11
ولئِ َ
َّللا ُ ۗ إِنه ه َ

|

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتيں ايک دوسرے کے رفيق ہيں بھالئی کا حکم ديں اور برائی سے منع کريں اور نماز قائم رکھيں
اور ٰ
زکوة ديں اور َّللا و رسول کا حکم مانيں ،يہ ہيں جن پر عنقريب َّللا رحم کرے گا ،بيشک َّللا غالب حکمت واال ہے2:11| ،

|

ضونٌ مِنَ ه
َو َع َد ه
دن ۚ َو ِر ٰ
ك ُهوَ ال َفو ُز
ت جَ ٰ ّن ٍ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا َوم َٰسكِنَ َط ِّيب ًَة فى جَ ٰ ّن ِ
َّللا ُ المُؤمِنينَ َوالمُؤم ِٰن ِ
َّللاِ أَك َب ُر ۚ ٰذلِ َ
ت َع ٍ
ال َعظي ُم |2:11

|

َّللا نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ ديا ہے جن کے نيچے نہريں رواں ان ميں ہميشہ رہيں گے اور
پاکيزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں ميں ،اور َّللا کی رضا سب سے بڑی يہی ہے بڑی مراد پانی2:11| ،

يھم ۚ َوم ٰ
َأوىھُم جَ َھ هن ُم ۖ َوبِئسَ المَصي ُر |2:11
ٰيأ َ ُّيھَا ال هنبِىُّ ٰج ِھ ِد ال ُكفّارَ َوالم ُٰنفِقينَ َواغلُظ َعلَ ِ

|

|

اے غيب کی خبريں دينے والے (نبی) جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو ،اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے ،اور
کيا ہی بری جگہ پلٹنے کی2:11| ،

|

اّلِل ما قالوا َولَ َقد قالوا َكلِ َم َة ال ُكفر َو َك َفروا بَع َد إ ٰ
غنى ُھ ُم ه
سلم ِِھم َو َهمّوا بِما لَم يَنالوا ۚ َوما َن َقموا إِ ّال أَن أَ ٰ
َّللا ُ َورَ سول ُ ُه مِن َفضلِ ِه ۚ َفإِن
يَحلِفونَ بِ ه ِ
ِ
ِ
ك َخيرً ا لَھُم ۖ َوإِن َي َت َولهوا ُيع َِّذب ُھ ُم ه
يَتوبوا َي ُ
صير |2:11
َّللا ُ عَذابًا أَليمًا فِى الدُّنيا َوالءاخِرَ ِة ۚ َوما لَھُم فِى األَ ِ
رض مِن َولِىٍّ َوال َن ٍ

|

َّللا کی قسم کھاتے ہيں کہ انہوں نے نہ کہا اور بيشک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسالم ميں آکر کافر ہوگئے اور وہ
چاہا تھا جو انہيں نہ مال اور انہيں کيا برا لگا يہی نہ کہ َّللا و رسول نے انہيں اپنے فضل سے غنی کرديا تو اگر وہ توبہ کريں تو
ان کا بھال ہے ،اور اگر منہ پھيريں تو َّللا انہيں سخت عذاب کرے گا دنيا اور آخرت ميں ،اور زمين ميں کوئی نہ ان کا حمايتی
ہوگا اور نہ مددگار |2:11

|

۞ َومِنھُم مَن ٰع َھ َد ه
َّللاَ لَئِن ٰ
صلِحينَ |2:11
ص هد َقنه َولَ َنكو َننه مِنَ ال ٰ ّ
ءاتىنا مِن َفضلِ ِه لَ َن ه

|

اور ان ميں کوئی وہ ہيں جنہوں نے َّللا سے عہد کيا تھا کہ اگر ہميں اپنے فضل سے دے تو ہم ضرور خيرات کريں گے اور ہم
ضرور بھلے آدمی ہوجائيں گے |2:11

|

َفلَمّا ٰ
ُعرضونَ |2:11
ءاتىھُم مِن َفضلِ ِه َبخِلوا ِب ِه َو َت َولهوا َوهُم م ِ

|

تو جب َّللا نے انہيں اپنے فضل سے ديا اس ميں بخل کرنے لگے اور منہ پھير کر پلٹ گئے2:11| ،

لى يَوم يَل َقو َن ُه ِبما أَخلَفُوا ه
َّللاَ ما َوعَدوہُ َو ِبما كانوا يَكذِبونَ |2:11
َفأَع َق َبھُم نِفا ًقا فى قُ ِ
لوب ِھم إِ ٰ ِ

|

|

تو اس کے پيچھے َّللا نے ان کے دلوں ميں نفاق رکھ ديا اس دن تک کہ اس سے مليں گے بدلہ اس کا کہ انہوں نے َّللا سے وعدہ
جھوٹا کيا اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے |2:11

|

َّللا يَعلَ ُم سِ ره هُم َو َن ٰ
ب |2:12
َّللا َع ٰلّ ُم ال ُغيو ِ
جوىھُم َوأَنه ه َ
أَلَم يَعلَموا أَنه ه َ

|

کيا انہيں خبر نہيں کہ َّللا ان کے دل کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے اور يہ کہ َّللا سب غيبوں کا بہت جاننے واال ہے
|2:12

|

الهذينَ يَلمِزونَ الم ه
َسخرونَ مِنھُم ۙ َسخِرَ ه
جدونَ إ ِ ّال جُھ َدهُم َفي َ
َّللا ُ مِنھُم َولَھُم َعذابٌ أَلي ٌم |2:12
ُطوِّ عينَ مِنَ المُؤمِنينَ فِى ال ه
صد َٰق ِ
ت َوالهذينَ ال َي ِ

|

اور جو عيب لگاتے ہيں ان مسلمانوں کو کہ دل سے خيرات کرتے ہيں اور ان کو جو نہيں پاتے مگر اپنی محنت سے تو ان سے
ہنستے ہيں َّللا ان کی ہنسی کی سزا دے گا ،اور ان کے ليے دردناک عذاب ہے2:12| ،

|

َّللا ُ ال يَھدِى ال َقو َم ٰ
اّلِلِ َورَ سولِ ِه ۗ وَ ه
ك ِبأ َ هنھُم َك َفروا ِب ه
اس َتغفِر لَھُم أَو ال َتس َتغفِر لَھُم إِن َتس َتغفِر لَھُم سَبعينَ مَره ًة َفلَن يَغفِرَ ه
الفسِ قينَ
َّللا ُ لَھُم ۚ ٰذلِ َ
|2:22

|

تم ان کی معافی چاہو يا نہ چاہو ،اگر تم ستر بار ان کی معافی چاہو گے تو َّللا ہرگز انھيں نہيں بخشے گا يہ اس ليے کہ وہ َّللا اور
اس کے رسول سے منکر ہوئے ،اور َّللا فاسقوں کو راہ نہيں ديتا |2:22

|

َّللا َو َك ِرهوا أَن ي ُٰج ِھدوا ِبأ َ ٰ
َّللا َوقالوا ال َتنفِروا فِى الحَ ِّر ۗ قُل نا ُر جَ َھ هن َم أَ َش ُّد
مول ِِھم َوأَنفُسِ ِھم فى سَبي ِل ه ِ
َف ِر َح الم َُخلهفونَ ِبمَق َع ِدهِم خ ِٰلفَ رَ سو ِل ه ِ
حَ ًّرا ۚ لَو كانوا يَف َقھونَ |2:21

|

پيچھے رہ جانے والے اس پر خوش ہوئے کہ وہ رسول کے پيچھے بيٹھ رہے اور انہيں گوارا نہ ہوا کہ اپنے مال اور جان سے َّللا
کی راہ ميں لڑيں اور بولے اس گرمی ميں نہ نکلو ،تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے ،کسی طرح انہيں سمجھ ہو تی
|2:21

|

َفليَضحَ كوا َق ً
ليال َوليَبكوا َكثيرً ا جَ زا ًء بِما كانوا يَكسِ بونَ |2:21

|

تو انہيں چاہيے تھوڑا ہنسيں اور بہت روئيں بدلہ اس کا جو کماتے تھے |2:21

|

ك ه
َّللا ُ إِ ٰ
روج َفقُل لَن َتخرُجوا َمعِىَ أَ َب ًدا َولَن ُت ٰقتِلوا َمعِىَ َع ُد ًّوا ۖ إِ هن ُكم رَ ضي ُتم ِبالقُعو ِد أَوه َل مَره ٍة َفاقعُدوا
لى طائِ َف ٍة مِنھُم َفاس َتـ ٔ َذنو َ
َفإِن رَ جَ َع َ
ك لِل ُخ ِ
مَعَ ٰ
الخلِفينَ |2:21

|

پھر اے محبوب! اگر َّللا تمہيں ان ميں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد کو نکلنے کی اجازت مانگے
تو تم فرمانا کہ تم کبھی ميرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز ميرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو ،تم نے پہلی دفعہ بيٹھ رہنا پسند کيا تو
بيٹھ رہو پيچھے رہ جانے والوں کے ساتھ |2:21

|

َلى أَحَ ٍد مِنھُم ماتَ أَ َب ًدا وَ ال َتقُم ع ٰ
ص ِّل ع ٰ
اّلِل وَ رَ سولِ ِه َوماتوا َو ُهم ٰفسِ قونَ |2:21
بر ِہ ۖ إِ هنھُم َك َفروا بِ ه ِ
َوال ُت َ
َلى َق ِ

|

اور ان ميں سے کسی کی ميت پر کبھی نماز نہ پڑهنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا ،بيشک َّللا اور رسول سے منکر ہوئے اور
فسق ہی ميں مر گئے |2:21

|

مولُھُم َوأَ ٰ
ول ُدهُم ۚ إِ هنما يُري ُد ه
ك أَ ٰ
َّللا ُ أَن ُيع َِّذ َبھُم ِبھا فِى الدُّنيا َو َتز َهقَ أَنفُ ُسھُم َوهُم ٰكفِرونَ |2:21
جب َ
َوال ُتع ِ

|

اور ان کے مال يا اوالد پر تعجب نہ کرناَّ ،للا يہی چاہتا ہے کہ اسے دنيا م يں ان پر وبال کرے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے،
|2:21

|

ُ
ول مِنھُم وَ قالوا َذرنا َن ُكن مَعَ ٰ
ك أ ُولُوا ه
القعِدينَ |2:21
اّلِل َو ٰج ِھدوا مَعَ رَ سولِ ِه اس َتـٔ َذ َن َ
نزلَت سورَ ةٌ أَن ءامِنوا بِ ه ِ
الط ِ
َوإِذا أ ِ

|

اور جب کوئی سورت اترے کہ َّللا پر ايمان الؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان کے مقدور والے تم سے رخصت
مانگتے ہيں اور کہتے ہيں ہميں چھوڑ ديجيے کہ بيٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہوليں2:21| ،

ف َو ُ
طبِعَ ع ٰ
رَ ضوا ِبأَن يَكونوا مَعَ َ
لوب ِھم َفھُم ال يَف َقھونَ |2:21
الخوالِ ِ
َلى قُ ِ

|

|

انہيں پسند آيا کہ پيچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہوجائيں اور ان کے دلوں پر مہُر کردی گئيں تو وہ کچھ نہيں سمجھتے
|2:21

|

ت ۖ َوأ ُ ٰ
مول ِِھم َوأَنفُسِ ِھم ۚ َوأ ُ ٰ
ٰ
الخ ٰير ُ
ك لَ ُھ ُم َ
ِن الره سو ُل َوالهذينَ ءامَنوا َم َع ُه ٰجھَدوا ِبأ َ ٰ
ك ُه ُم المُفلِحونَ |2:22
ولئِ َ
ولئِ َ
لك ِ

|

ليکن رسول اور جو ان کے ساتھ ايمان الئے انہوں نے اپنے مالوں جانوں سے جہاد کيا ،اور انہيں کے ليے بھالئياں ہيں اور يہی
مراد کو پہنچے2:22| ،

|

أَ َع هد ه
ك ال َفو ُز العَظي ُم |2:22
َّللا ُ لَھُم جَ ٰ ّن ٍ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا ۚ ٰذلِ َ

|

َّللا نے ان کے ليے تيار کر رکھی ہيں بہشتيں جن کے نيچے نہريں رواں ہميشہ ان ميں رہيں گے ،يہی بڑی مراد ملنی ہے،
|2:22

|

ب لِيُؤ َذنَ لَھُم وَ َق َع َد الهذينَ َك َذبُوا ه
َّللاَ َورَ سولَ ُه ۚ َسيُصيبُ الهذينَ َك َفروا مِنھُم َعذابٌ أَلي ٌم |2:22
َوجا َء ال ُمع َِّذرونَ مِنَ األَعرا ِ

|

اور بہانے بنانے والے گنوار آئے کہ انہيں رخصت دی جائے اور بيٹھ رہے وہ جنہوں نے َّللا و رسول سے جھوٹ بوال تھا جلد ان
ميں کے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا |2:22

|

صحوا ِ هّلِلِ وَ رَ سولِ ِه ۚ ما َعلَى المُحسِ نينَ مِن سَبي ٍل ۚ وَ ه
ٰ
جدونَ ما يُنفِقونَ حَ رَ ٌ
ضعَفا ِء َوال َعلَى الم
لَيسَ َعلَى ال ُّ
ج إِذا َن َ
َّللا ُ
َرضى َوال َعلَى الهذينَ ال َي ِ
غَفو ٌر رَ حي ٌم |2:21

|

ضعيفوں پر کچھ حرج نہيں اور نہ بيماروں پر اور نہ ان پر جنہيں خرچ کا مقدور نہ ہو جب کہ َّللا اور رسول کے خير خواہ رہيں
نيکی والوں پر کوئی راہ نہيں اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے2:21| ،

|

َ
َ ُ
ه
جدوا ما يُنفِقونَ |2:21
َوال َعلَى الهذينَ إِذا ما أَ َتو َ
مع حَ َز ًنا أَ ّال َي ِ
ك لِ َتح ِملَھُم قُلتَ ال أَ ِ
ج ُد ما أح ِمل ُكم َعلَي ِه َت َولوا َوأع ُي ُنھُم َتفيضُ مِنَ ال هد ِ

|

اور نہ ان پر جو تمہارے حضور حاضر ہوں کہ تم انہيں سواری عطا فرماؤ تم سے يہ جواب پائيں کہ ميرے پاس کوئی چيز نہيں
جس پر تمہيں سوار کروں اس پر يوں واپس جائيں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابلتے ہوں اس غم سے کہ خرچ کا مقدور نہ پايا،
|2:21

|

ف َو َطبَعَ ه
َّللا ُ َع ٰ
ك َوهُم أَغنِيا ُء ۚ رَ ضوا ِبأَن يَكونوا مَعَ َ
لوب ِھم َفھُم ال يَعلَمونَ |2:21
الخوالِ ِ
۞ إِ هنمَا السهبي ُل َعلَى الهذينَ يَس َتـٔذِنو َن َ
لى قُ ِ

|

مؤاخذہ تو ان سے ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہيں اور وہ دولت مند ہيں انہيں پسند آيا کہ عورتوں کے ساتھ پيچھے بيٹھ رہيں
اور َّللا نے ان کے دلوں پر مہر کردی تو وہ کچھ نہيں جانتے |2:21

|

َ
خبار ُكم ۚ َو َسيَرَ ى ه
يھم ۚ قُل ال َتع َتذِروا لَن ُنؤمِنَ لَ ُكم َقد َنبهأ َ َنا ه
َّللا ُ َع َملَ ُكم َورَ سول ُ ُه ُث هم ُترَ ّدونَ إِ ٰ
ب
لى ٰعل ِِم الغَي ِ
يَع َتذِرونَ إِلَي ُكم إِذا رَ جَ ع ُتم إِلَ ِ
َّللا ُ مِن أ ِ
َوال هش ٰھ َد ِة َف ُي َن ِّب ُئ ُكم ِبما ُكن ُتم َتعمَلونَ |2:21

|

تم سے بہانے بنائيں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تم فرمانا ،بہانے نہ بناؤ ہم ہرگز تمہارا يقين نہ کريں گے َّللا نے
ہميں تمہاری خبريں دے دی ہيں ،اور اب َّللا و رسول تمہارے کام ديکھيں گے پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے جو چھپے اور
ظاہر سب کو جانتا ہے وہ تمہيں جتادے گا جو کچھ تم کرتے تھے2:21| ،

|

َ
َسيَحلِفونَ ِب ه
عرضوا عَنھُم ۖ إِ هنھُم ِرجسٌ ۖ َوم ٰ
َأوىھُم جَ َھ هن ُم جَ زا ًء ِبما كانوا يَكسِ بونَ |2:21
اّلِلِ لَ ُكم إِ َذا ان َقلَب ُتم إِلَ ِ
عرضوا عَنھُم ۖ َفأ ِ
يھم لِ ُت ِ

|

اب تمہارے آگے َّللا کی قسميں کھائيں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے اس ليے کہ تم ان کے خيال ميں نہ پڑو تو ہاں تم
ان کا خيال چھوڑو وہ تو نرے پليد ہيں اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے بدلہ اس کا جو کماتے تھے |2:21

َن ال َقوم ٰ
ضوا عَنھُم َفإِنه ه
ٰ
الفسِ قينَ |2:21
َّللاَ ال ي
يَحلِفونَ لَ ُكم لِ َترضَوا عَنھُم ۖ َفإِن َتر َ
َرضى ع ِ
ِ

|

|

تمہارے آگے قسميں کھاتے ہيں کہ تم ان سے راضی ہوجاؤ تو اگر تم ان سے راضی ہوجاؤ تو بيشک َّللا تو فاسق لوگوں سے
راضی نہ ہوگا |2:21

|

َلى رَ سولِ ِه ۗ َو ه
نز َل ه
َّللا ُ ع ٰ
األَعرابُ أَ َش ُّد ُكفرً ا َونِفا ًقا َوأَج َد ُر أَ ّال يَعلَموا حُدو َد ما أَ َ
َّللا ُ عَلي ٌم حَ كي ٌم |2:21

|

گنوار کفر اور نفاق ميں زيادہ سخت ہيں اور اسی قابل ہيں کہ َّللا نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے اس سے جاہل رہيں ،اور َّللا
علم و حکمت واال ہے2:21| ،

|

يھم دائِرَ ةُ السهو ِء ۗ وَ ه
َّللا ُ سَمي ٌع عَلي ٌم |2:22
َومِنَ األَعرا ِ
ب مَن َي هتخ ُِذ ما يُنف ُِق مَغرَ مًا َو َي َترَ بهصُ ِب ُك ُم الدهوائِرَ ۚ َعلَ ِ

|

اور کچھ گنوار وہ ہيں کہ جو َّللا کی راہ ميں خرچ کريں تو اسے تاوان سمجھيں اور تم پر گردشيں آنے کے انتظار ميں رہيں انہيں
پر ہے بری گردش اور َّللا سنتا جانتا ہے2:22| ،

|

خل ُ ُھ ُم ه
ه
َّللا ُ فى رَ ح َمتِ ِه ۗ
َوم الءاخ ِِر َو َي هتخ ُِذ ما يُنف ُِق قُر ُٰب ٍ
هسول ۚ أَال إِ هنھا قُرب ٌَة لَھُم ۚ َسيُد ِ
صلَ ٰو ِ
َومِنَ األَعرا ِ
َّللا وَ َ
ت عِن َد ه ِ
ت الر ِ
ب مَن يُؤمِنُ ِباّلِلِ َوالي ِ
َّللا غَفو ٌر رَ حي ٌم |2:22
إِنه ه َ

|

اور کچھ گاؤں والے وہ ہيں جو َّللا اور قيامت پر ايمان رکھتے ہيں اور جو خرچ کريں اسے َّللا کی نزديکيوں اور رسول سے
دعائيں لينے کا ذريعہ سمجھيں ہاں ہاں وہ ان کے ليے باعث قرب ہے َّللا جلد انہيں اپنی رحمت ميں داخل کرے گا ،بيشک َّللا
بخشنے واال مہربان ہے2:22| ،

|

جرينَ َواألَ
حس ٍن رَ ضِ ىَ ه
نصار َوالهذينَ ا هتبَعوهُم ِبإِ ٰ
ت َتجرى َتح َتھَا األَ ٰنھ ُر
َّللا ُ عَنھُم َورَ ضوا عَن ُه َوأَ َع هد لَھُم جَ ٰ ّن ٍ
َوال ٰ ّس ِبقونَ األَوه لونَ مِنَ الم ُٰھ ِ
ِ
ك ال َفو ُز العَظي ُم |2:122
ٰخلِدينَ فيھا أَ َب ًدا ۚ ٰذلِ َ

|

اور سب ميں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھالئی کے ساتھ ان کے پيرو ہوئے َّللا ان سے راضی اور وہ َّللا سے راضی
اور ان کے ليے تيار کر رکھے ہيں باغ جن کے نيچے نہريں بہيں ہميشہ ہميشہ ان ميں رہيں ،يہی بڑی کاميابی ہے2:122| ،

|

ين ُث هم ُيرَ ّدونَ إِ ٰ
ب
لى عَذا ٍ
َو ِممهن حَ ولَ ُكم مِنَ األَعرا ِ
ب م ُٰنفِقونَ ۖ َومِن أَ ِ
فاق ال َتعلَ ُمھُم ۖ َنحنُ َنعلَ ُمھُم ۚ َس ُنع َِّذ ُبھُم مَره َت ِ
هل المَدي َن ِة ۖ مَرَ دوا َعلَى ال ِّن ِ
ظيم |2:121
َع ٍ

|

اور تمہارے آس پاس کے کچھ گنوار منافق ہيں ،اور کچھ مدينہ والے ،ان کی خو ہوگئی ہے نفاق ،تم انہيں نہيں جانتے ،ہم انھيں

|

جانتے ہيں جلد ہم انہيں دوبارہ عذاب کريں گے پھر بڑے عذاب کی طرف پھيرے جائيں گے |2:121

يھم ۚ إِنه ه
ءاخرَ َس ِّي ًئا َعسَى ه
صلِحً ا َو َ
ءاخرونَ اع َترَ فوا بِ ُذنوبِ ِھم َخلَطوا َعم ًَال ٰ
َو َ
َّللاَ غَفو ٌر رَ حي ٌم |2:121
َّللا ُ أَن يَتوبَ َعلَ ِ

|

اور کچھ اور ہيں جو اپنے گناہوں کے مقر ہوئے اور ماليا ايک کام اچھا اور دوسرا بڑا قريب ہے کہ َّللا ان کی توبہ قبول کرے،
بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے2:121| ،

|

ك َس َكنٌ لَھُم ۗ َو ه
ُخذ مِن أَ ٰ
َّللا ُ سَمي ٌع عَلي ٌم |2:121
يھم ۖ إِنه ص َٰلو َت َ
يھم ِبھا َو َ
مول ِِھم َ
ص ِّل َعلَ ِ
ص َد َق ًة ُت َط ِّھ ُرهُم َو ُت َز ّك ِ

|

اے محبوب! ان کے مال ميں سے ٰ
زکوة تحصيل کرو جس سے تم انھيں ستھرا اور پاکيزہ کردو اور ان کے حق ميں دعائے خير
کرو بيشک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چين ہے ،اور َّللا سنتا جانتا ہے2:121| ،

|

َّللا ُهوَ ال هتوّ ابُ ال هرحي ُم |2:121
َّللا ُهوَ يَق َب ُل ال هتو َب َة عَن عِبا ِد ِہ َويَأ ُخ ُذ ال ه
صد َٰق ِ
ت َوأَنه ه َ
أَلَم يَعلَموا أَنه ه َ

|

کيا انہيں خبر نہيں کہ َّللا ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے خود اپنی دست قدرت ميں ليتا ہے اور يہ کہ َّللا ہی توبہ
قبول کرنے واال مہربان ہے |2:121

|

َوقُ ِل اعمَلوا َف َسيَرَ ى ه
َّللا ُ َع َملَ ُكم َورَ سول ُ ُه َوالمُؤمِنونَ ۖ وَ َس ُترَ ّدونَ إِ ٰ
ب َوال هش ٰھ َد ِة َف ُي َن ِّب ُئ ُكم ِبما ُكن ُتم َتعمَلونَ |2:121
لى ٰعل ِِم الغَي ِ

|

اور تم فرما ؤ کام کرو اب تمہارے کام ديکھے گا َّللا اور اس کے رسول اور مسلمان ،اور جلد اس کی طرف پلٹوگے جو چھپا اور
کھال سب جانتا ہے تو وہ تمہارے کام تمہيں جتاوے گا2:121| ،

|

َ
يھم ۗ َو ه
مر ه
َو َ
َّللا ُ عَلي ٌم حَ كي ٌم |2:121
َّللاِ إِمّا ُيع َِّذ ُبھُم َوإِمّا َيتوبُ َعلَ ِ
ءاخرونَ ُمرجَ ونَ ِأل ِ

|

اور کچھ موقوف رکھے گئے َّللا کے حکم پر ،يا ان پر عذاب کرے يا ان کی توبہ قبول کرے اور َّللا علم و حکمت واال ہے،
|2:121

|

ُسنى ۖ َو ه
َّللا وَ رَ سولَ ُه مِن َقب ُل ۚ َولَيَحلِفُنه إِن أَرَ دنا إِ هال الح ٰ
َّللا ُ
َوالهذينَ ا هت َخذوا مَس ِ
ج ًدا ضِ رارً ا َو ُكفرً ا َو َتفري ًقا بَينَ المُؤمِنينَ َوإِرصا ًدا لِمَن حارَ بَ ه َ
يَش َھ ُد إِ هنھُم لَ ٰكذِبونَ |2:121

|

اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں ميں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار ميں جو
پہلے سے َّللا اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور قسميں کھائيں گے ہم نے تو بھالئی چاہی ،اور َّللا گواہ ہے کہ وہ
بيشک جھوٹے ہيں2:121| ،

|

َ
َّللا ُ ُيحِبُّ الم ه
حبّونَ أَن َي َت َطھهروا ۚ َو ه
ج ٌد أ ُ ِّسسَ َعلَى ال هت ٰ
ُط ِّھرينَ |2:122
َوم أَحَ ُّق أَن َتقو َم في ِه ۚ في ِه ِرجا ٌل ُي ِ
ال َتقُم في ِه أَ َب ًدا ۚ لَمَس ِ
قوى مِن أوه ِل ي ٍ

|

اس مسجد ميں تم کبھی کھڑے نہ ہونا ،بيشک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنياد پرہيزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل
ہے کہ تم اس ميں کھڑے ہو ،اس ميں وہ لوگ ہيں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہيں اور ستھرے َّللا کو پيارے ہيں2:122| ،

|

نار جَ َھ هن َم ۗ وَ ه
ضو ٍن َخي ٌر أَم مَن أَسهسَ ب ُٰني َن ُه ع ٰ
َّللا َو ِر ٰ
َلى َت ٰ
أَ َفمَن أَسهسَ ب ُٰني َن ُه ع ٰ
َّللا ُ ال يَھدِى ال َقو َم
َلى َشفا ُج ُر ٍ
قوى مِنَ ه ِ
ف ٍ
هار َفانھارَ ِب ِه فى ِ
ّٰ
الظلِمينَ |2:122

|

تو کيا جس نے اپنی بنياد رکھی َّللا سے ڈر اور اس کی رضا پر وہ بھال يا وہ جس نے اپنی نيو چنی ايک گراؤ (ٹوٹے ہوئے
کناروں والے) گڑهے کے کنارے تو وہ اسے لے کر جہنم کی آ گ ميں ڈهے پڑا اور َّللا ظالموں کو راہ نہيں ديتا2:122| ،

لوب ِھم إِ ّال أَن َت َق هطعَ قُلو ُبھُم ۗ َو ه
َّللا ُ عَلي ٌم حَ كي ٌم |2:112
ال يَزا ُل ب ُٰني ُن ُھ ُم الهذى َب َنوا ريب ًَة فى قُ ِ

|

|

وہ تعمير جو چنی (کی) ہميشہ ان کے دلوں ميں کھٹکتی رہے گی مگر يہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوجائيں اور َّللا علم و
حکمت واال ہے2:112| ،

|

مولَھُم ِبأَنه لَ ُھ ُم الجَ هن َة ۚ ي ُٰقتِلونَ فى سَبي ِل ه
۞ إِنه ه
َّللاِ َف َيق ُتلونَ َويُق َتلونَ ۖ َوع ًدا َعلَي ِه حَ ًقّا فِى ال هت ٰ
رى مِنَ المُؤمِنينَ أَنفُ َسھُم َوأَ ٰ
َّللاَ اش َت ٰ
ورى ِة َواإلِنجي ِل
وفى ِبعَھ ِد ِہ مِنَ ه
َوالقُ
رءان ۚ َومَن أَ ٰ
ك ه َُو ال َفو ُز ال َعظي ُم |2:111
َّللاِ ۚ َفاس َتبشِ روا ِببَي ِع ُك ُم الهذى بايَع ُتم ِب ِه ۚ وَ ٰذلِ َ
ِ

|

بيشک َّللا نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خريدليے ہيں اس بدلے پر کہ ان کے ليے جنت ہے َّللا کی راہ ميں لڑيں تو
ماريں اور مريں اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توريت اور انجيل اور قرآن ميں اور َّللا سے زيادہ قول کا پورا کون تو خوشياں
مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کيا ہے ،اور يہی بڑی کاميابی ہے2:111| ،

|

َن المُن َك ِر َو ٰ
ال ٰ ّتئِبونَ ا ٰلع ِبدونَ ٰ
جدونَ الءامِرونَ ِبالمَعرو ِ
َّللا ۗ َو َب ِّش ِر المُؤمِنينَ
الحفِظونَ لِحُدو ِد ه ِ
الحمِدونَ ال ٰ ّسئِحونَ ال ٰ ّركِعونَ ال ٰ ّس ِ
ف َوال ّناهونَ ع ِ
|2:111

|

توبہ والے عبادت والے سراہنے والے روزے والے رکوع والے سجدہ والے بھالئی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے
اور َّللا کی حديں نگاہ رکھنے والے اور خوشی سناؤ مسلمانوں |2:111

|

َ
ربى مِن بَع ِد ما َت َبيهنَ لَھُم أَ هنھُم أَ ٰ
ُشركينَ َولَو كانوا أُولى قُ ٰ
حيم |2:111
ما كانَ لِل هن ِبىِّ َوالهذينَ ءامَنوا أن يَس َتغفِروا لِلم ِ
صحبُ الجَ ِ

|

نبی اور ايمان والوں کو الئق نہيں کہ مشرکوں کی بخشش چاہيں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں جبکہ انہيں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہيں
|2:111

|

ّلِل َتبَره أَ مِن ُه ۚ إِنه إِ ٰبرهي َم َألَ ٰوّ ہٌ حَ لي ٌم |2:111
َوما كانَ استِغفا ُر إِ ٰبرهي َم ِألَبي ِه إِ ّال عَن مَو ِع َد ٍة َو َعدَها إِيّاہُ َفلَمّا َت َبيهنَ لَ ُه أَ هن ُه َع ُدوٌّ ِ ه ِ

|

اور ابراہيم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ايک وعدے کے سبب جو اس سے کرچکا تھا پھر جب ابراہيم کو کھل
گيا کہ وہ َّللا کا دشمن ہے اس سے تنکا توڑ ديا (التعلق ہوگيا) بيشک ابراہيم بہت آہيں کرنے واال متحمل ہے2:111| ،

َّللا ُ لِيُضِ هل َقومًا بَع َد إِذ ه َٰدىھُم حَ ّت ٰى ُي َب ِّينَ لَھُم ما َي هتقونَ ۚ إِنه ه
َوما كانَ ه
َّللاَ ِب ُك ِّل َشء ٍء عَلي ٌم |2:111

|

|

اور َّللا کی شان نہيں کہ کسی قوم کو ہدايت کرکے گمراہ فرمائے جب تک انہيں صاف نہ بتادے کہ کسی چيز سے انہيں بچنا ہے
بيشک َّللا سب کچھ جانتا ہے2:111| ،

|

رض ۖ يُحءۦ َوي ُ
َّللا لَ ُه مُل ُ
صير |2:111
ُميت ۚ َوما لَ ُكم مِن
ك الس ٰهم ٰو ِ
دون ه ِ
ت َواألَ ِ
إِنه ه َ
َّللا مِن َولِىٍّ َوال َن ٍ
ِ

|

جالتا ہے اور مارتا ہے ،اور َّللا کے سوا نہ تمہارا کوئی والی اور نہ
بيشک َّللا ہی کے ليے ہے آسمانوں اور زمين کی سلطنتِ ،
مددگار2:111| ،

|

جرينَ وَ األَ
لَ َقد تابَ ه
يھم ۚ إِ هن ُه بِ ِھم
َّللا ُ َعلَى ال هنبِىِّ َوالم ُٰھ ِ
ريق مِنھُم ُث هم تابَ َعلَ ِ
نصار الهذينَ ا هتبَعوہُ فى سا َع ِة ال ُعسرَ ِة مِن بَع ِد ما كا َد يَزي ُغ قُلوبُ َف ٍ
ِ
رَ ءوفٌ رَ حي ٌم |2:111

|

بيشک َّللا کی رحمتيں متوجہ ہوئيں ان غيب کی خبريں بتانے والے اور ان مہاجرين اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی ميں
ان کا ساتھ ديا بعد اس کے کہ قريب تھا کہ ان ميں کچھ لوگوں کے دل پھر جائيں پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا بيشک وہ ان پر
نہايت مہربان رحم واال ہے |2

|: 117

َو َعلَى ه
يھم
يھم أَنفُ ُسھُم وَ َظ ّنوا أَن ال َملجَ أ َ مِنَ ه ِ
َّللا إِ ّال إِلَي ِه ُث هم تابَ َعلَ ِ
يھ ُم األَرضُ بِما رَ ُحبَت وَ ضا َقت َعلَ ِ
الث ٰل َث ِة الهذينَ ُخلِّفوا حَ ّت ٰى إِذا ضا َقت َعلَ ِ
لِيَتوبوا ۚ إِنه ه
َّللاَ ُهوَ ال هتوّ ابُ الره حي ُم |2:112

|

اور ان تين پر جو موقوف رکھے گئے تھے يہاں تک کہ جب زمين اتنی وسيع ہوکر ان پر تنگ ہوگئی اور ہو اپنی جان سے تنگ
آئے اور انہيں يقين ہوا کہ َّللا سے پناہ نہيں مگر اسی کے پاس ،پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہيں ،بيشک َّللا ہی توبہ قبول
کرنے واال مہربان ہے2:11| ،

|8

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءا َم ُنوا ا هتقُوا ه
صدِقينَ |2:112
َّللاَ َوكونوا مَعَ ال ٰ ّ

|

اے ايمان والو! َّللا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو |2:112

|

ب أَن َي َت َخلهفوا عَن رَ سو ِل ه
ك ِبأ َ هنھُم ال يُصي ُبھُم َظمَأ ٌ َوال
ما كانَ ِألَه ِل المَدي َن ِة َومَن حَ و َلھُم مِنَ األَعرا ِ
َّللاِ َوال يَرغَبوا ِبأَنفُسِ ِھم عَن َنفسِ ِه ۚ ٰذلِ َ
َّللاِ َوال َي َطـونَ مَوطِ ًئا ي ُ
صلِ ٌح ۚ إِنه ه
صبٌ َوال مَخ َمص ٌَة فى سَبي ِل ه
َغيظ ال ُكفّارَ َوال يَنالونَ مِن َع ُدوٍّ َن ً
يال إِ ّال ُكتِبَ لَھُم بِ ِه َع َم ٌل ٰ
َّللاَ ال يُضي ُع أَجرَ
َن َ
ٔ
المُحسِ نينَ |2:112

|

مدينہ والوں اور ان کے گرد ديہات والوں کو الئق نہ تھا کہ رسول َّللا سے پيچھے بيٹھ رہيں اور نہ يہ کہ ان کی جان سے اپنی
جان پياری سمجھيں يہ اس ليے کہ انہيں جو پياس يا تکليف يا بھوک َّللا کی راہ ميں پہنچتی ہے اور جہاں ايسی جگہ قدم رکھتے
ہيں جس سے کافروں کو غيظ آئے اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہيں اس سب کے بدلے ان کے ليے نيک عمل لکھا جاتا ہے
بيشک َّللا نيکوں کا نيگ (اجر) ضائع نہيں کرتا2:112| ،

|

َجز َي ُھ ُم ه
َّللا ُ أَحسَنَ ما كانوا يَعمَلونَ |2:111
َوال يُنفِقونَ َن َف َق ًة صَغيرَ ًة َوال َكبيرَ ًة وَ ال يَق َطعونَ وا ِديًا إِ ّال ُكتِبَ لَھُم لِي ِ

|

اور جو کچھ خرچ کرتے ہيں چھوٹا يا بڑا اور جو ناال طے کرتے ہيں سب ان کے ليے لکھا جاتا ہے تاکہ َّللا ان کے سب سے بہتر
کاموں کا انہيں صلہ دے |2:111

|

يھم لَ َعلهھُم يَح َذرونَ
ّين َولِيُنذِروا َقو َمھُم إِذا رَ جَ عوا إِلَ ِ
۞ َوما كانَ المُؤمِنونَ لِيَنفِروا كافه ًة ۚ َفلَوال َن َفرَ مِن ُك ِّل فِر َق ٍة مِنھُم طائِ َف ٌة لِ َي َت َف هقھوا فِى الد ِ
|2:111

|

اور مسلمانوں سے يہ تو ہو نہيں سکتا کہ سب کے سب نکليں تو کيوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ ميں سے ايک جماعت نکلے کہ
دين کی سمجھ حاصل کريں اور واپس آکر اپنی قوم کو ڈر سنائيں اس اميد پر کہ وہ بچيں |2:111

|

َ
جدوا في ُكم غِل َظ ًة ۚ َواعلَموا أَنه ه
َّللاَ مَعَ ال ُم هتقينَ |2:111
ار َول َي ِ
ٰيأ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ٰقتِلُوا الهذينَ يَلو َن ُكم مِنَ ال ُكفّ ِ

|

اے ايما ن والوں جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قريب ہيں اور چاہيئے کہ وہ تم ميں سختی پائيں ،اور جان رکھو کہ َّللا
پرہيزگاروں کے ساتھ ہے |2:111

|

ُ
إيم ًنا ۚ َفأَمها الهذينَ ءامَنوا َفزادَتھُم ٰ
نزلَت سورَ ةٌ َفمِنھُم مَن يَقو ُل أَ ُّي ُكم زادَت ُه ٰه ِذ ِہ ٰ
إيم ًنا َوهُم يَس َتبشِ رونَ |2:111
َوإِذا ما أ ِ

|

اور جب کوئی سورت اترتی ہے تو ان ميں کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس نے تم ميں کس کے ايمان کو ترقی دی تو وہ جو ايمان
والے ہيں ان کے ايمان کو ترقی دی اور وہ خوشياں منارہے ہيں2:111| ،

|

لوب ِھم مَرَ ضٌ َفزادَتھُم ِرجسًا إِ ٰ
لى ِرجسِ ِھم َوماتوا َوهُم ٰكفِرونَ |2:111
َوأَمها الهذينَ فى قُ ِ

|

اور جن کے دلوں ميں آزار ہے انہيں اور پليدی پر پليدی بڑهائی اور وہ کفر ہی پر مر گئے2:111| ،

َ
َ
ين ُث هم ال يَتوبونَ وَ ال هُم ي هَذ هكرونَ |2:111
عام مَره ًة أَو مَره َت ِ
أ َوال يَرَ ونَ أ هنھُم يُف َتنونَ فى ُك ِّل ٍ

|

|

کيا انہيں نہيں سوجھتا ک ہ ہر سال ايک يا دو بار آزمائے جاتے ہيں پھر نہ تو توبہ کرتے ہيں نہ نصيحت مانتے ہيں2:111| ،

ُ
َرى ُكم مِن أَحَ ٍد ُث هم انصَرَ فوا ۚ صَرَ فَ ه
َعض هَل ي ٰ
ضھُم إِ ٰ
نزلَت سورَ ةٌ َن َظرَ بَع ُ
َّللا ُ قُلو َبھُم بِأ َ هنھُم َقو ٌم ال يَف َقھونَ |2:111
لى ب ٍ
َوإِذا ما أ ِ

|

|

اور جب کوئی سورت اترتی ہے ان ميں ايک دوسرے کو ديکھنے لگتا ہے کہ کوئی تمہيں ديکھتا تو نہيں پھر پلٹ جاتے ہيں َّللا
نے ان کے دل پلٹ ديئے ہيں کہ وہ ناسمجھ لوگ ہيں |2:111

|

لَ َقد جا َء ُكم رَ سو ٌل مِن أَنفُسِ ُكم عَزي ٌز َعلَي ِه ما َعنِ ُّتم حَ ريصٌ َعلَي ُكم ِبالمُؤمِنينَ رَ ءوفٌ رَ حي ٌم |2:112

|

بيشک تمہارے پاس تشريف الئے تم ميں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت ميں پڑنا گِراں ہے تمہاری بھالئی کے نہايت چاہنے
والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان |2:112

|

سبىَ ه
َّللا ُ ال إِ ٰل َه إِ ّال ه َُو ۖ َعلَي ِه َت َو هك ُ
ظيم |2:112
لت ۖ َو ُهوَ رَ بُّ الع ِ
َفإِن َت َولهوا َفقُل حَ ِ
َرش ال َع ِ

|

پھر اگر وہ منہ پھيريں تو تم فرمادو کہ مجھے َّللا کافی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہيں ،ميں نے اسی پر بھروسہ کيا اور وہ
بڑے عرش کا مالک ہے |2:112

|

ءاي ُ
ك ٰ
َّللا الره ٰ
كيم |12:1
ت الك ِٰت ِ
حيم الر ۚ تِل َ
سم ه ِ
ب الحَ ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

|

يہ حکمت والی کتاب کی آيتيں ہيں12:1| ،

دق عِن َد رَ ب ِِّھم ۗ قا َل ٰ
اس َعجَ بًا أَن أَوحَ ينا إِ ٰ
ح ٌر مُبينٌ
الكفِرونَ إِنه ٰهذا لَ ٰس ِ
لى رَ ج ٍُل مِنھُم أَن أَنذ ِِر ال ّناسَ َو َب ِّش ِر الهذينَ ءامَنوا أَنه لَھُم َق َد َم صِ ٍ
أَكانَ لِل ّن ِ
|12:1

|

کيا لوگوں کو اس کا اچنبا ہوا کہ ہم نے ان ميں سے ايک مرد کو وحی بھيجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ايمان والوں کو خوشخبری
دو کہ ان کے ليے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے ،کافر بولے بيشک يہ تو کھال جادوگر ہے |12:1

|

َرش ۖ ُي َد ِّب ُر األَمرَ ۖ ما مِن َشفيع إِ ّال مِن بَع ِد إِذنِ ِه ۚ ٰذلِ ُك ُم ه
إِنه رَ هب ُك ُم ه
ت َواألَرضَ فى سِ هت ِة أَي ٍّام ُث هم اس َت ٰ
َّللا ُ رَ ُّب ُكم
َّللا ُ الهذى َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
وى َعلَى الع ِ
ٍ
َفاعبُدوہُ ۚ أَ َفال َت َذ هكرونَ |12:1

|

بيشک تمہارا رب َّللا ہے جس نے آسمان اور زمين چھ دن ميں بنائے پھر عرش پر استوا فرمايا جيسا اس کی شان کے الئق ہے کام
کی تدبير فرما تا ہے کوئی سفارشی نہيں مگر اس کی اجازت کے بعد يہ ہے َّللا تمہارا رب تو اس کی بندگی کرو تو کيا تم دهيان
نہيں کرتے12:1| ،

|

َّللا حَ ًقّا ۚ إِ هن ُه يَب َدؤُ ۟ا َ ُ
ت ِبالقِسطِ ۚ وَ الهذينَ َك َفروا لَھُم َشرابٌ مِن
َجزىَ الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ج ُع ُكم جَ ميعًا ۖ َوع َد ه ِ
إِلَي ِه مَر ِ
الخلقَ ث هم يُعي ُدہُ لِي ِ
ميم َو َعذابٌ أَلي ٌم ِبما كانوا يَكفُرونَ |12:1
حَ ٍ

|

اسی کی طرف تم سب کو پھرنا ہے َّللا کا سچا وعدہ بيشک وہ پہلی بار بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا کہ ان کو جو ايمان
الئے اور اچھے کام کيے انصاف کا صلہ دے اور کافروں کے ليے پينے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا،
|12:1

|

َناز َل لِ َتعلَموا َع َد َد ال ِّسنينَ َوالحِسابَ ۚ ما َخلَقَ ه
ٰ
ك إِ ّال بِالحَ ِّق ۚ ُي َف ِّ
وم
ص ُل
الءاي ِ
َّللا ُ ٰذلِ َ
ه َُو الهذى جَ َع َل ال هشمسَ ضِ يا ًء َوال َقمَرَ نورً ا َو َق هدرَ ہُ م ِ
ت لِ َق ٍ
يَعلَمونَ |12:1

|

وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنا يا اور چاند چمکتا اور اس کے ليے منزليں ٹھہرائيں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب
جانوَّ ،للا نے اسے نہ بنايا مگر حق نشانياں مفصل بيان فرماتا ہے علم والوں کے ليے |12:1

ھار َوما َخلَقَ ه
رض ل ٰ
وم َي هتقونَ |12:1
َءاي ٍ
َّللا ُ فِى الس ٰهم ٰو ِ
إِنه فِى اخت ِٰل ِ
ت َواألَ ِ
ف الهي ِل َوال هن ِ
ت لِ َق ٍ

|

|

بيشک رات اور دن کا بدلتا آنا اور جو کچھ َّللا نے آسمانوں اور زمين ميں پيدا کيا ان ميں نشانياں ہيں ڈر والوں کے ليے12:1| ،

|

إِنه الهذينَ ال يَرجونَ لِقاءَنا َورَ ضوا ِبالحَ ٰيو ِة الدُّنيا َواطمَأ َ ّنوا ِبھا َوالهذينَ هُم عَن ٰ
ءايتِنا ٰغفِلونَ |12:1

|

بيشک وہ جو ہمارے ملنے کی اميد نہيں رکھتے اور دنيا کی زندگی پسند کر بيٹھے اور اس پر مطمئن ہوگئے اور وہ جو ہماری
آيتوں سے غفلت کرتے ہيں |12:1

|

أُ ٰ
كم ٰ
َأوى ُھ ُم ال ّنا ُر ِبما كانوا يَكسِ بونَ |12:2
ولئِ َ

|

ان لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہے بدلہ ان کی کمائی کا12:2| ،

|

َھديھم رَ ُّبھُم ِب ٰ
عيم |12:2
إِنه الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
إيمن ِِھم ۖ َتجرى مِن َتحت ِِھ ُم األَ ٰنھ ُر فى جَ ٰ ّن ِ
صل ِٰح ِ
تي ِ
ت ال هن ِ

|

بيشک جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے ان کا رب ان کے ايمان کے سبب انھيں راہ دے گا ان کے نيچے نہريں بہتی ہوں گی
نعمت کے باغوں ميں12:2| ،

|

ّلِل رَ بِّ ٰ
خ ُر د ٰ
َعوىھُم فيھا س ٰ
د ٰ
العلَمينَ |12:12
ح هي ُتھُم فيھا س َٰل ٌم ۚ َوءا ِ
ك الله ُھ هم َو َت ِ
َعوىھُم أَ ِن الحَ م ُد ِ ه ِ
ُبح َن َ

|

ان کی دعا اس ميں يہ ہوگی کہ َّللا تجھے پاکی ہے اور ان کے ملتے وقت خوشی کا پہال بول سالم ہے اور ان کی دعا کا خاتمہ يہ
ہے کہ سب خوبيوں کو سراہا َّللا جو رب ہے سارے جہان کا |12:12

|

يھم أَجَ لُھُم ۖ َف َن َذ ُر الهذينَ ال يَرجونَ لِقاءَنا فى ُ
۞ وَ لَو ُي َع ِّج ُل ه
اس ال هشره استِعجالَھُم ِب َ
ط ٰغين ِِھم يَعمَھونَ |12:11
ير لَقُضِ ىَ إِلَ ِ
َّللا ُ لِل ّن ِ
الخ ِ

|

اور اگر َّللا لوگوں پر برائی ايسی جلدبھيجتا جيسی وہ بھالئی کی جلدی کرتے ہيں تو ان کا وعدہ پورا ہوچکا ہوتا تو ہم چھوڑتے
انہيں جو ہم سے ملنے کی اميد نہيں رکھتے کہ اپنی سرکشی ميں بھٹکا کريں |12:11

|

ض ُّر دَعانا لِجَ ِنب ِه أَو قا ِع ًدا أَو قائِمًا َفلَمّا َك َشفنا عَن ُه ضُره ہُ مَره َكأَن لَم يَدعُنا إِ ٰ
َوإِذا مَسه اإلِ ٰ
لى ُ
ُسرفينَ ما كانوا
نسنَ ال ُّ
ض ٍّر َم هس ُه ۚ َك ٰذلِ َ
ك ُز ِّينَ لِلم ِ
يَعمَلونَ |12:11

|

اور جب آدمی کو تکليف پہنچتی ہے ہميں پکارتا ہے ليٹے اور بيٹھے اور کھڑے پھر جب ہم اس کی تکليف دور کرديتے ہيں چل
ديتا ہے گويا کبھی کسی تکليف کے پہنچنے پر ہميں پکارا ہی نہ تھا يونہی بھلے کر دکھائے ہيں حد سے بڑهنے والے کو ان کے
کام |12:11

|

ُجرمينَ |12:11
َولَ َقد أَهلَك َنا القُرونَ مِن َقبلِ ُكم لَمّا َظلَموا ۙ َوجاءَتھُم ُر ُسلُھُم ِبال َبي ِّٰن ِ
ت َوما كانوا لِيُؤمِنوا ۚ َك ٰذلِ َ
جزى ال َقو َم الم ِ
ك َن ِ

|

اور بيشک ہم نے تم سے پہلی سنگتيں (قوميں) ہالک فرماديں جب وہ حد سے بڑهے اور ان کے رسول ان کے پاس روشن دليليں
لے کر آئے اور وہ ايسے تھے ہی نہيں کہ ايمان التے ،ہم يونہی بدلہ ديتے ہيں مجرموں کو12:11| ،

رض مِن بَع ِدهِم لِ َن ُ
نظرَ َكيفَ َتعمَلونَ |12:11
ُث هم جَ ع َٰلن ُكم َخ ٰلئِفَ فِى األَ ِ

|

|

پھر ہم نے ان کے بعد تمہيں زمين ميں جانشين کيا کہ ديکھيں تم کيسے کام کرتے ہو |12:11

|

ت ِبقُ
َوإِذا ُت ٰ
ئ َنفسى ۖ إِن أَ هت ِب ُع
يھم ءايا ُتنا َبي ِّٰن ٍ
ت ۙ قا َل الهذينَ ال يَرجونَ لِقا َء َنا ائ ِ
َير ٰهذا أَو َب ِّدل ُه ۚ قُل ما َيكونُ لى أَن أ ُ َب ِّدلَ ُه مِن تِلقا ِ
تلى َعلَ ِ
ٍ
رءان غ ِ
يوحى إِلَىه ۖ إِ ّنى أَخافُ إِن َعص ُ
ٰ
ظيم |12:11
إِ ّال ما
َوم َع ٍ
َيت رَ بّى عَذابَ ي ٍ

|

اور جب ان پر ہماری روشن آيتيں پڑهی جاتی ہيں تو وہ کہنے لگتے ہيں جنہيں ہم سے ملنے کی اميد نہيں کہ اس کے سوا اور
قرآن لے آيئے يا اسی کو بدل ديجيے تم فرماؤ مجھے نہيں پہنچتا کہ ميں اسے اپنی طرف سے بدل دوں ميں تو اسی کا تابع ہوں
جو ميری طرف وحی ہوتی ہے ميں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے |12:11

قُل لَو شا َء ه
درى ُكم بِ ِه ۖ َف َقد لَبِ ُ
َّللا ُ ما َتلَو ُت ُه َعلَي ُكم َوال أَ ٰ
ثت في ُكم ُعمُرً ا مِن َقبلِ ِه ۚ أَ َفال َتعقِلونَ |12:11

|

|

تم فرماؤ اگر َّللا چاہتا تو ميں اسے تم پر نہ پڑهتا نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا تو ميں اس سے پہلے تم ميں اپنی ايک عمر
گزار چکا ہوں تو کيا تمہيں عقل نہيں |12:11

|

َ
رى َعلَى ه
هن اف َت ٰ
ُجرمونَ |12:11
َفمَن أَظلَ ُم ِمم ِ
َّللاِ َك ِذبًا أو َك هذبَ ِبـٔ ٰايتِ ِه ۚ إِ هن ُه ال يُفلِ ُح الم ِ

|

تو اس سے بڑه کر ظالم کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے يا اس کی آيتيں جھٹالئے ،بيشک مجرموں کا بھال نہ ہوگا12:11| ،

|

َّللا ما ال َيضُرُّ هُم َوال يَن َف ُعھُم َويَقولونَ ٰهؤُ ال ِء ُ
رض ۚ
َويَع ُبدونَ مِن
َّللا بِما ال يَعلَ ُم فِى ال هس ٰم ٰو ِ
ش َف ٰعؤُ نا عِن َد ه ِ
دون ه ِ
ت َوال فِى األَ ِ
َّللا ۚ قُل أَ ُت َنبِّـٔونَ ه َ
ِ
ُبح َن ُه َو َت ٰع ٰ
س ٰ
ُشركونَ |12:12
لى َعمّا ي ِ

|

اور َّللا کے سوا ايسی چيز کو پوجتے ہيں جو ان کا کچھ بھال نہ کرے اور کہتے ہيں کہ يہ َّللا کے يہاں ہمارے سفارشی ہيں تم
فرماؤ کيا َّللا کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم ميں نہ آسمانوں ميں ہے نہ زمين ميں اسے پاکی اور برتری ہے ان کے شرک
سے12:12| ،

|

ك لَقُضِ ىَ بَي َنھُم فيما في ِه يَخ َتلِفونَ |12:12
َوما كانَ ال ّناسُ إِ ّال أُم ًهة ٰو ِ
ح َد ًة َفاخ َتلَفوا ۚ َولَوال َكلِم ٌَة َس َب َقت مِن رَ ِّب َ

|

اور لوگ ايک ہی امت تھے پھر مختلف ہوئے ،اور اگر تيرے رب کی طرف سے ايک بات پہلے نہ ہوچکی ہوتی تو يہيں ان کے
اختالفوں کا ان پر فيصلہ ہوگيا ہوتا |12:12

|

ُ
نز َل َعلَي ِه ءاي ٌَة مِن رَ ِّب ِه ۖ َفقُل إِ هنمَا الغَيبُ ِ هّلِلِ َفان َتظِ روا إِ ّنى َم َع ُكم مِنَ المُن َتظِ رينَ |12:12
َويَقولونَ لَوال أ ِ

|

اور کہتے ہيں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کيوں نہيں اتری تم فرماؤ غيب تو َّللا کے ليے ہے اب راستہ ديکھو
ميں بھی تمہارے ساتھ راہ ديکھ رہا ہوں12:12| ،

|

ضرّا َء َمسهتھُم إِذا لَھُم مَك ٌر فى ءاياتِنا ۚ قُ ِل ه
َّللا ُ أَسرَ ُع َمكرً ا ۚ إِنه ُر ُسلَنا يَك ُتبونَ ما َتم ُكرونَ |12:11
َوإِذا أَ َذق َنا ال ّناسَ رَ حم ًَة مِن بَع ِد َ

|

اور جب کہ ہمارے آدميوں کو رحمت کا مزہ ديتے ہيں کسی تکليف کے بعد جو انہيں پہنچی تھی جبھی وہ ہماری آيتوں کے ساتھ
داؤں چلتے ہيں تم فرمادو َّللا کی خفيہ تدبير سب سے جلد ہوجاتی ہے بيشک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہيں |12:11
ريح َط ِّي َب ٍة وَ َف ِرحوا بِھا جاءَتھا ري ٌح عاصِ فٌ َوجا َء ُه ُم المَو ُج مِن ُك ِّل
ه َُو الهذى ُي َس ِّي ُر ُكم فِى ال َبرِّ َوالب ِ
َحر ۖ حَ ّت ٰى إِذا ُكن ُتم فِى الفُلكِ وَ جَ رَ ينَ بِ ِھم بِ ٍ
ُ
َّللا مُخلِصينَ لَ ُه ال ّدينَ لَئِن أَنجَ ي َتنا مِن ٰه ِذ ِہ لَ َنكو َننه مِنَ ال ٰ ّشكِرينَ |12:11
َكان َو َظ ّنوا أَ هنھُم أحي َط بِ ِھم ۙ َد َعوُ ا ه َ
م ٍ

|

وہی ہے کہ تمہيں خشکی اور تری ميں چالتا ہے يہاں تک کہ جب تم کشتی ميں ہو اور وہ اچھی ہوا سے انھيں لے کر چليں اور
اس پر خوش ہوئے ان پر آندهی کا جھونکا آيا اور ہر طرف لہروں نے انہيں آليا اور سمجھ لے کہ ہم گِھر گئے اس وقت َّللا کو
پکارتے ہيں نرے اس کے بندے ہوکر ،کہ اگر تو اس سے ہميں بچالے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے |12:11

|

َير الحَ ِّق ۗ ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ إِ هنما بَغ ُي ُكم ع ٰ
َفلَمّا أَ ٰ
ج ُع ُكم َف ُن َن ِّب ُئ ُكم بِما ُكن ُتم
نجىھُم إِذا هُم يَبغونَ فِى األَ ِ
َلى أَنفُسِ ُكم ۖ م َٰتعَ الحَ ٰيو ِة الدُّنيا ۖ ُث هم إِلَينا مَر ِ
رض بِغ ِ
َتعمَلونَ |12:11

|

پھر َّللا جب انہيں بچا ليتا ہے جبھی وہ زمين ميں ناحق زيادتی کرنے لگتے ہيں اے لوگو! تمہاری زيادتی تمہارے ہی جانوں کا
وبال ہے دنيا کے جيتے جی برت لو (فائد اٹھالو) ،پھر تمہيں ہماری طرف پھرنا ہے اس وقت ہم تمہيں جتاديں گے جو تمہارے
کوتک تھے |12:11

|

ت األَرضُ ُزخ ُر َفھا َو ه
نز ٰلن ُه مِنَ السهما ِء َفاخ َتلَ َط ِب ِه َن ُ
إِ هنما َم َث ُل الحَ ٰيو ِة الدُّنيا َكما ٍء أَ َ
از هي َنت
رض ِممّا يَأ ُك ُل ال ّناسُ َواألَ ٰنع ُم حَ ّت ٰى إِذا أَ َخ َذ ِ
بات األَ ِ
ٰ
َ
َ
َ
َ
َ
ٰ
ً
ٰ
ك ُن َف ِّ
ص ُل
الءاي ِ
وم َي َت َف هكرونَ
مس ۚ َكذلِ َ
َو َظنه أَهلُھا أَ هنھُم ٰقدِرونَ َعلَيھا أ ٰتىھا أمرُنا لَيال أو َنھارً ا َفجَ عَلنھا حَ صي ًدا َكأن لَم َتغنَ ِباأل ِ
ت لِ َق ٍ
|12:11

|

|

دنيا کی زندگی کی کہا وت تو ايسی ہی ہے جيسے وہ پانی کہ ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمين سے اگنے والی چيزيں
سب گھنی ہوکر نکليں جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہيں يہاں تک کہ جب زمين ميں اپنا سنگھار لے ليا اور خوب آراستہ ہوگئی
اور اس کے مالک سمجھے کہ يہ ہمارے بس ميں آگئی ہمارا حکم اس پر آيا رات ميں يا دن ميں تو ہم نے اسے کرديا کاٹی ہوئی

|

گويا کل تھی ہی نہيں ہم يونہی آيتيں مفصل بيان کرتے ہيں غور کرنے والوں کے ليے |12:11

َو ه
دار الس ٰهل ِم َويَھدى مَن يَشا ُء إِ ٰ
َّللا ُ يَدعوا إِ ٰ
قيم |12:11
لى ِ
لى صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ

|
|

اور َّللا سالمتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے اور جسے چاہے سيدهی راہ چالتا ہے |12:11

َق وُ جو َهھُم َق َت ٌر وَ ال ِذله ٌة ۚ أ ُ ٰ
ك أَ ٰ
ُسنى َو ِزيا َدةٌ ۖ َوال يَره ُ
۞ لِلهذينَ أَح َس ُنوا الح ٰ
صحبُ الجَ هن ِة ۖ هُم فيھا ٰخلِدونَ |12:11
ولئِ َ

|

بھالئی والوں کے ليے بھالئی ہے اور اس سے بھی زائد اور ان کے منہ پر نہ چڑهے گی سياہی اور نہ خواری وہی جنت والے
ہيں وہ اس ميں ہميشہ رہيں گے12:11| ،

|

َّللاِ مِن عاصِ م ۖ َكأ َ هنما أُغشِ يَت وُ جو ُهھُم قِ َطعًا مِنَ الهي ِل مُظلِمًا ۚ أ ُ ٰ
ت جَ زا ُء َس ِّي َئ ٍة ِبمِثلِھا َو َتر َهقُھُم ِذله ٌة ۖ ما لَھُم مِنَ ه
ك
َوالهذينَ َك َسبُوا ال هسيِّـٔا ِ
ولئِ َ
ٍ
أَ ٰ
ار ۖ هُم فيھا ٰخلِدونَ |12:11
صحبُ ال ّن ِ

|

اور جنہوں نے برائياں کمائيں تو برائی کا بدلہ اسی جيسا اور ان پر ذلت چڑهے گی ،انہيں َّللا سے بچانے واال کوئی نہ ہوگا ،گويا
ان کے چہروں پر اندهيری رات کے ٹکڑے چڑها ديئے ہيں وہی دوزخ والے ہيں ،وہ اس ميں ہميشہ رہيں گے12:11| ،

|

شرَ كاؤُ ُكم ۚ َف َزيهلنا بَي َنھُم ۖ َوقا َل ُ
ش ُرهُم جَ ميعًا ُث هم َنقو ُل لِلهذينَ أَشرَ كوا مَكا َن ُكم أَن ُتم وَ ُ
َويَو َم َنح ُ
شرَ كاؤُ هُم ما ُكن ُتم إِيّانا َتع ُبدونَ |12:12

|

اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائيں گے پھر مشرکوں سے فرمائيں گے اپنی جگہ رہو تم اور تمہارے شريک تو ہم انہيں مسلمانوں
سے جدا کرديں گے اور ان کے شريک ان سے کہيں گے تم ہميں کب پوجتے تھے |12:12

َف َك ٰ
اّلِل َشھي ًدا بَي َننا َوبَي َن ُكم إِن ُك ّنا عَن عِبا َد ِت ُكم لَ ٰغفِلينَ |12:12
فى ِب ه ِ

|

|

تو َّللا گواہ کافی ہے ہم ميں اور تم ميں کہ ہميں تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی12:12| ،

|

َّللا م ٰ
ض هل عَنھُم ما كانوا يَف َترونَ |12:12
َولى ُھ ُم الحَ ِّق ۖ وَ َ
فس ما أَسلَ َفت ۚ وَ ُردّوا إِلَى ه ِ
هُنالِ َ
ك َتبلوا ُك ُّل َن ٍ

|

يہاں ہر جان جا نچ لے گی جو آگے بھيجا اور َّللا کی طرف پھيرے جائيں گے جو ان کا سچا مول ٰی ہے اور ان کی ساری بناوٹيں ان
سے گم ہوجائيں گی |12:12

|

ك السهمعَ َواألَ ٰ
ُخر ُ
رض أَمهن يَملِ ُ
ج ال َميِّتَ مِنَ الحَ ىِّ َومَن ُي َد ِّب ُر األَمرَ ۚ
ُخر ُج الحَ ىه مِنَ ال َم ِّي ِ
قُل مَن يَر ُزقُ ُكم مِنَ السهما ِء َواألَ ِ
ت َوي ِ
بصرَ َومَن ي ِ
َف َسيَقولونَ ه
َّللا ُ ۚ َفقُل أَ َفال َت هتقونَ |12:11

|

تم فرماؤ تمہيں کون روزی ديتا ہے آسمان اور زمين سے يا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے
سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون تمام کاموں کی تدبير کرتا ہے تو اب کہيں گے کہ َّللا تو تم فرماؤ تو کيوں نہيں
ڈرتے |12:11

|

َف ٰذلِ ُك ُم ه
َّللا ُ رَ ُّب ُك ُم الحَ ُّق ۖ َفماذا بَع َد الحَ ِّق إِ هال الض ٰهل ُل ۖ َفأ َ ّن ٰى ُتصرَ فونَ |12:11

|

تو يہ َّللا ہے تمہارا سچا رب پھر حق کے بعد کيا ہے مگر گمراہی پھر کہاں پھرے جاتے ہو12:11| ،

ك حَ هقت َكلِم ُ
ك َعلَى الهذينَ َفسَقوا أَ هنھُم ال يُؤمِنونَ |12:11
َت رَ ِّب َ
َك ٰذلِ َ

|

|

يونہی ثابت ہوچکی ہے تيرے رب کی بات فاسقوں پر تو وہ ايمان نہيں الئيں گے12:11| ،

الخلقَ ُث هم يُعي ُدہُ ۚ قُ ِل ه
قُل هَل مِن ُ
َّللا ُ يَب َدؤُ ۟ا َ
شرَ كائِ ُكم مَن يَب َدؤُ ۟ا َ
الخلقَ ُث هم يُعي ُدہُ ۖ َفأ َ ّن ٰى ُتؤ َفكونَ |12:11

|
|

تم فرماؤ تمہارے شريکوں ميں کوئی ايسا ہے کہ اول بنائے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے تم فرماؤ َّللا اوّ ل بناتا ہے پھر فنا کے بعد
دوبارہ بنائے گا تو کہاں اوندهے جاتے ہو |12:11

|

شرَ كائِ ُكم مَن يَھدى إِلَى الحَ ِّق ۚ قُ ِل ه
قُل هَل مِن ُ
َّللا ُ يَھدى لِلحَ ِّق ۗ أَ َفمَن يَھدى إِلَى الحَ ِّق أَحَ ُّق أَن ُي هتبَعَ أَمهن ال ي َِھدّى إِ ّال أَن ي ٰ
ُھدى ۖ َفما لَ ُكم َكيفَ
َتح ُكمونَ |12:11

|

تم فرماؤ تمہارے شريکوں ميں کوئی ايسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے تم فرماؤ کہ َّللا حق کی راہ دکھاتا ہے ،تو کيا جو حق کی راہ
دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہيے يا اس کے جو خود ہی راہ نہ پائے جب تک راہ نہ دکھايا جائے تو تمہيں کيا ہوا کيسا حکم
لگاتے ہو12:11| ،

|

َوما َي هت ِب ُع أَك َث ُرهُم إِ ّال َظ ًّنا ۚ إِنه ه
َّللا عَلي ٌم ِبما يَفعَلونَ |12:11
الظنه ال يُغنى مِنَ الحَ ِّق َشيـًٔا ۚ إِنه ه َ

|

اور ان ميں اکثر تو نہيں چلتے مگر گمان پر بيشک گمان حق کا کچھ کام نہيں ديتا ،بيشک َّللا ان کاموں کو جانتا ہے12:11| ،

دون ه
ب ال رَ يبَ في ِه مِن رَ بِّ ٰ
َوما كانَ ٰه َذا القُرءانُ أَن يُف َت ٰ
العلَمينَ |12:11
َّللاِ َو ٰلكِن َتصديقَ الهذى بَينَ َيدَي ِه َو َتفصي َل الك ِٰت ِ
رى مِن ِ

|

|

اور اس قرآن کی يہ شان نہيں کہ کوئی اپنی طرف سے بنالے بے َّللا کے اتارے ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصديق ہے اور لوح ميں
جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصيل ہے اس ميں کچھ شک نہيں ہے پروردگار عالم کی طرف سے ہے12:11| ،

دون ه
َّللاِ إِن ُكن ُتم ٰ
أَم يَقولونَ اف َت ٰ
صدِقينَ |12:12
َن اس َت َطع ُتم مِن ِ
رى ُه ۖ قُل َفأتوا ِبسورَ ٍة مِثلِ ِه َوادعوا م ِ

|

|

کيا يہ کہتے ہيں کہ انہوں نے اسے بناليا ہے تم فرماؤ تو اس جيسی کوئی ايک سورة لے آؤ اور َّللا کو چھوڑ کر جو مل سکيں سب
کو بال الؤ اگر تم سچے ہو12:12| ،

|

ك َك هذبَ الهذينَ مِن َقبل ِِھم ۖ َف ُ
انظر َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة ٰ ّ
الظلِمينَ |12:12
بَل َك هذبوا بِما لَم يُحيطوا بِعِل ِم ِه َولَمّا يَأت ِِھم َتأويل ُ ُه ۚ َك ٰذلِ َ

|

بلکہ اسے جھٹاليا جس کے علم پر قابو نہ پايا اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہيں ديکھا ايسے ہی ان سے اگلوں نے جھٹاليا تھا
تو ديکھو ظالموں کيسا انجام ہوا |12:12

|

ك أَعلَ ُم ِبالمُفسِ دينَ |12:12
َومِنھُم مَن يُؤمِنُ ِب ِه َومِنھُم مَن ال يُؤمِنُ ِب ِه ۚ َورَ ُّب َ

|

اور ان ميں کوئی اس پر ايمان التا ہے اور ان ميں کوئی اس پر ايمان نہيں التا ہے ،اور تمہارا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے
|12:12

|

ك َفقُل لى َعمَلى َولَ ُكم َع َمل ُ ُكم ۖ أَن ُتم بَريـٔونَ ِممّا أَع َم ُل َوأَ ۠نا بَري ٌء ِممّا َتعمَلونَ |12:11
َوإِن َك هذبو َ

|

اور اگر وہ تمہيں جھٹالئيں تو فرمادو کہ ميرے ليے ميری کرنی اور تمہارے ليے تمہاری کرنی (اعمال) تمہيں ميرے کام سے
عالقہ نہيں اور مجھے تمہارے کام سے التعلق نہيں |12:11

|

ص هم َولَو كانوا ال يَعقِلونَ |12:11
ك ۚ أَ َفأَنتَ ُتس ِم ُع ال ُّ
َومِنھُم مَن يَس َتمِعونَ إِلَي َ

|

اور ان ميں کوئی وہ ہيں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہيں تو کيا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ انہيں عقل نہ ہو |12:11

|

َومِنھُم مَن ي ُ
ك ۚ أَ َفأَنتَ َتھدِى ال ُعمىَ َولَو كانوا ال يُبصِ رونَ |12:11
َنظ ُر إِلَي َ

|

اور ان ميں کوئی تمہاری طرف تکتا ہے کيا تم اندهوں کو راہ دکھا دو گے اگرچہ وہ نہ سوجھيں12:11| ،

َّللا ال يَظلِ ُم ال ّناسَ َشيـًٔا َو ٰلكِنه ال ّناسَ أَنفُ َسھُم يَظلِمونَ |12:11
إِنه ه َ

|

|

بيشک َّللا لوگوں پر کچھ ظلم نہيں کرتا ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہيں |12:11

|

َ
َويَو َم يَح ُ
َّللا َوما كانوا مُھ َتدينَ |12:11
ھار َي َتعارَ فونَ بَي َنھُم ۚ َقد َخسِ رَ الهذينَ َك هذبوا ِبلِقا ِء ه ِ
ش ُرهُم َكأن لَم يَلبَثوا إِ ّال ساع ًَة مِنَ ال هن ِ

|

اور جس دن انہيں اٹھائے گا گويا دنيا ميں نہ رہے تھے مگر اس دن کی ايک گھڑی آپس ميں پہچان کريں گے کہ پورے گھاٹے
ميں رہے وہ جنہوں نے َّللا سے ملنے کو جھٹاليا اور ہدايت پر نہ تھے |12:11

|

ج ُعھُم ُث هم ه
َّللا ُ َشھي ٌد ع ٰ
َلى ما يَفعَلونَ |12:11
ك بَعضَ الهذى َن ِع ُدهُم أَو َن َت َو هف َي هن َ
َوإِمّا ُن ِر َي هن َ
ك َفإِلَينا مَر ِ

|

اور اگر ہم تمہيں دکھا ديں کچھ اس ميں سے جو انہيں وعدہ دے رہے ہيں يا تمہيں پہلے ہی اپنے پاس بالليں بہرحال انہيں ہماری
طرف پلٹ کر آنا ہے پھر َّللا گواہ ہے ان کے کاموں پر12:11| ،

|

َولِ ُك ِّل أ ُ هم ٍة رَ سو ٌل ۖ َفإِذا جا َء رَ سولُھُم قُضِ ىَ بَي َنھُم ِبالقِسطِ َوهُم ال يُظلَمونَ |12:11

|

اور ہر امت ميں ايک رسول ہوا جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ان پر انصاف کا فيصلہ کرديا جاتا اور ان پر ظلم نہيں ہوتا،
|12:11

|

الوع ُد إِن ُكن ُتم ٰ
َويَقولونَ م ٰ
صدِقينَ |12:12
َتى ٰه َذا َ

|

اور کہتے ہيں يہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو |12:12

|

ض ًّرا َوال َنفعًا إِ ّال ما شا َء ه
قُل ال أَملِ ُ
خرونَ ساع ًَة ۖ َوال يَس َتقدِمونَ |12:12
َّللا ُ ۗ لِ ُك ِّل أ ُ هم ٍة أَجَ ٌل ۚ إِذا جا َء أَجَ لُھُم َفال يَس َتـٔ ِ
ك لِ َنفسى َ

|

تم فرماؤ ميں اپنی جان کے برے بھلے کا (ذاتی) اختيار نہيں رکھتا مگر جو َّللا چاہے ہر گروہ کا ايک وعدہ ہے جب ان کا وعدہ
آئے گا تو ايک گھڑی نہ پيچھے ہٹيں نہ آگے بڑهيں12:12| ،

|

ُجرمونَ |12:12
قُل أَرَ ءَي ُتم إِن أَ ٰتى ُكم عَذا ُب ُه ب َٰي ًتا أَو َنھارً ا ماذا يَس َتع ِ
ج ُل مِن ُه الم ِ

|

تم فرماؤ بھال بتاؤ تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے يا دن کو تو اس ميں وہ کونسی چيز ہے کہ مجرموں کو جس کی جلدی
ہے12:12| ،

|

أَ ُث هم إِذا ما َو َقعَ ءامَن ُتم بِ ِه ۚ ٰ
جلونَ |12:11
ءالـٔنَ وَ َقد ُكن ُتم بِ ِه َتس َتع ِ

|

تو کيا جب ہو پڑے گا اس وقت اس کا يقين کرو گے کيا اب مانتے ہو پہلے تو اس کی جلدی مچارہے تھے12:11| ،

ُث هم قي َل لِلهذينَ َظلَموا ذوقوا عَذابَ ال ُخل ِد هَل ُت َ
جزونَ إ ِ ّال بِما ُكن ُتم َتكسِ بونَ |12:11

|

پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہميشہ کا عذاب چکھو تمہيں کچھ اور بدلہ نہ ملے گا مگر وہی جو کماتے تھے |12:11

جزينَ |12:11
۞ َويَس َت ِنبـٔو َن َ
ك أَحَ ٌّق ه َُو ۖ قُل إى وَ رَ بّى إِ هن ُه لَحَ ٌّق ۖ َوما أَن ُتم ِبمُع ِ

|

|

|

اور تم سے پوچھتے ہيں کيا وہ حق ہے ،تم فرماؤ ،ہاں! ميرے رب کی قسم بيشک وہ ضرور حق ہے ،اور تم کچھ تھکا نہ سکو
گے |12:11

|

رض َالف َتدَت بِ ِه ۗ َوأَسَرُّ وا ال هندا َم َة لَمّا رَ أَوُ ا العَذابَ ۖ وَ قُضِ ىَ َبي َنھُم ِبالقِسطِ ۚ َوهُم ال يُظلَمونَ |12:11
فس َظلَمَت ما فِى األَ ِ
َولَو أَنه لِ ُك ِّل َن ٍ

|

اور اگر ہر ظالم جان ،زمين ميں جو کچھ ہے سب کی مالک ہوتی ،ضرور اپنی جان چھڑانے ميں ديتی اور دل ميں چپکے چپکے
پشيمان ہوئے جب عذاب ديکھا اور ان ميں انصاف سے فيصلہ کرديا گيا اور ان پر ظلم نہ ہوگا12:11| ،

رض ۗ أَال إِنه َوع َد ه
َّللاِ حَ ٌّق َو ٰلكِنه أَك َثرَ هُم ال يَعلَمونَ |12:11
ّلِل ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
أَال إِنه ِ ه ِ
ت َواألَ ِ

|

|

سن لو بيشک َّللا ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور زمين ميں سن لو بيشک َّللا کا وعدہ سچا ہے مگر ان ميں اکثر کو خبر
نہيں12:11| ،

|

ه َُو يُحءۦ َوي ُ
ُميت َوإِلَي ِه ُترجَ عونَ |12:11

|

جالتا اور مارتا ہے اور اسی کی طرف پھرو گے12:11| ،
وہ ِ

|

َ
ُّدور َو ُه ًدى َورَ حم ٌَة لِلمُؤمِنينَ |12:11
ٰيأ ُّيھَا ال ّناسُ َقد جاءَت ُكم مَو ِع َظ ٌة مِن رَ ِّب ُكم َوشِ فا ٌء لِما فِى الص ِ

|

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصيحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدايت اور رحمت ايمان والوں کے ليے،
|12:11

|

ك َفليَفرَ حوا ُهوَ َخي ٌر ِممّا يَجمَعونَ |12:12
َّللا َو ِبرَ ح َمتِ ِه َف ِب ٰذلِ َ
قُل ِب َفض ِل ه ِ

|

تم فرماؤ َّللا ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہيے کہ خوشی کريں وہ ان کے سب دهن دولت سے بہتر ہے،
|12:12

|

زق َفجَ عَل ُتم مِن ُه حَ رامًا َوحَ ٰل ًال قُل ه
نز َل ه
قُل أَرَ ءَي ُتم ما أَ َ
َّللا َتف َترونَ |12:12
ءَّللا ُ أَذِنَ لَ ُكم ۖ أَم َعلَى ه ِ
َّللا ُ لَ ُكم مِن ِر ٍ

|

تم فرماؤ بھال بتاؤ تو وہ جو َّللا نے تمہارے ليے رزق اتارا اس ميں تم نے اپنی طرف سے حرام و حالل ٹھہراليا تم فرماؤ کيا َّللا
نے اس کی تمہيں اجازت دی يا َّللا پر جھوٹ باندهتے ہو |12:12

|

َّللا ال َكذِبَ يَو َم الق ِٰي َم ِة ۗ إِنه ه
اس َو ٰلكِنه أَك َثرَ هُم ال يَش ُكرونَ |12:12
َوما َظنُّ الهذينَ يَف َترونَ َعلَى ه ِ
َّللاَ لَذو َفض ٍل َعلَى ال ّن ِ

|

اور کيا گمان ہے ان کا ،جو َّللا پر جھوٹ باندهتے ہيں کہ قيامت ميں ان کا کيا حال ہوگا ،بيشک َّللا لوگوں پر فضل کرتا ہے مگر
اکثر لوگ شکر نہيں کرتے12:12| ،

|

رءان َوال َتعمَلونَ مِن َع َم ٍل إِ ّال ُك ّنا َعلَي ُكم ُ
أن َوما َتتلوا مِن ُه مِن قُ
ِثقال َذ هر ٍة
شھو ًدا إِذ ُتفيضونَ في ِه ۚ َوما يَع ُزبُ عَن رَ ِّب َ
ك مِن م ِ
ٍ
َوما َتكونُ فى َش ٍ
ُبين |12:11
ك َوال أَكبَرَ إِ ّال فى ك ِٰت ٍ
رض َوال فِى السهما ِء َوال أَص َغرَ مِن ٰذلِ َ
فِى األَ ِ
بم ٍ

|

اور تم کسی کام ميں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑهو اور تم لوگ کوئی کام کرو ہم تم پر گواہ ہوتے ہيں جب تم اس کو
شروع کرتے ہو ،اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چيز غائب نہيں زمين ميں نہ آسمان ميں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس
سے بڑی کوئی چيز نہيں جو ايک روشن کتاب ميں نہ ہو |12:11

|

أَال إِنه أَولِيا َء ه
يھم َوال هُم ي َ
َحزنونَ |12:11
َّللاِ ال َخوفٌ َعلَ ِ

|

سن لو بيشک َّللا کے وليوں پر نہ کچھ خو ف ہے نہ کچھ غم |12:11

الهذينَ ءامَنوا َوكانوا َي هتقونَ |12:11

|

|

وہ جو ايمان الئے اور پرہيزگاری کرتے ہيں12:11| ،

|

لَ ُھ ُم الب ٰ
ك ُهوَ ال َفو ُز ال َعظي ُم |12:11
ُشرى فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا وَ فِى الءاخِرَ ِة ۚ ال َتبدي َل لِ َكل ِٰم ِ
َّللا ۚ ٰذلِ َ
ت هِ

|

انہيں خوشخبری ہے دنيا کی زندگی ميں اور آخرت ميںَّ ،للا کی باتيں بدل نہيں سکتيں يہی بڑی کاميابی ہے12:11| ،

ّلِل جَ ميعًا ۚ ُهوَ السهمي ُع العَلي ُم |12:11
ك َقولُھُم ۘ إِنه الع هِز َة ِ ه ِ
َوال يَح ُزن َ

|

|

اور تم ان کی باتو ں کا غم نہ کرو بيشک عزت ساری َّللا کے ليے ہے وہی سنتا جانتا ہے12:11| ،

|

شرَ كا َء ۚ إِن َي هت ِبعونَ إِ هال ه
دون ه
َّللاِ ُ
ّلِل مَن فِى الس ٰهم ٰو ِ
الظنه َوإِن هُم إِ ّال يَخ ُرصونَ
أَال إِنه ِ ه ِ
ت َومَن فِى األَ ِ
رض ۗ َوما َي هتبِ ُع الهذينَ يَدعونَ مِن ِ
|12:11

|

سن لو بيشک َّللا ہی کے مِلک ہيں جتنے آسمانوں ميں ہيں اور جتنے زمينوں ميں اور کاہے کے پيچھے جارہے ہيں وہ جو َّللا کے
سوا شريک پکار رہے ہيں ،وہ تو پيچھے نہيں جاتے مگر گمان کے اور وہ تو نہيں مگر اٹکليں دوڑاتے |12:11

كل ٰ
وم يَسمَعونَ |12:11
َءاي ٍ
ه َُو الهذى جَ َع َل لَ ُك ُم الهي َل لِ َتس ُكنوا في ِه َوال هنھارَ مُبصِ رً ا ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
ت لِ َق ٍ

|

|

وہی ہے جس نے تمہارے ليے رات بنائی کہ اس ميں چين پاؤ اور دن بنايا تمہاری آنکھوں کھولتا بيشک اس ميں نشانياں ہيں سننے
والوں کے ليے |12:11

|

رض ۚ إن عِن َد ُكم مِن ُس ٰ
َ
لط ٍن ِب ٰھذا ۚ أَ َتقولونَ َعلَى ه
قالُوا ا هت َخ َذ ه
َّللا ُ َولَ ًدا ۗ س ٰ
ُبح َن ُه ۖ ُهوَ ال َغنِىُّ ۖ لَ ُه ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
َّللاِ ما ال َتعلَمونَ
ت َوما فِى األ ِ ِ
|12:12

|

بولے َّللا نے اپنے ليے اوالد بنائی پاکی اس کو ،وہی بے نياز ہے ،اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں
تمہارے پاس اس کی کوئی بھی سند نہيں ،کيا َّللا پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تمہيں علم نہيں12:12| ،

َّللا ال َكذِبَ ال يُفلِحونَ |12:12
قُل إِنه الهذينَ يَف َترونَ َعلَى ه ِ

|

|

تم فرماؤ وہ جو َّللا پر جھوٹ باندهتے ہيں ان کا بھال نہ ہوگا12:12| ،

|

ج ُعھُم ُث هم ُنذيقُ ُھ ُم العَذابَ ال هشدي َد ِبما كانوا يَكفُرونَ |12:12
م َٰت ٌع فِى الدُّنيا ُث هم إِلَينا مَر ِ

|

دنيا ميں کچھ برت لينا (فائدہ اٹھانا) ہے پھر انہيں ہماری طرف واپس آنا پھر ہم انہيں سخت عذاب چکھائيں گے بدلہ ان کے کفر کا،
|12:12

|

۞ وَ ات ُل َعلَ ِ َ
َّللاِ َف َعلَى ه
ت ه
لت َفأَجمِعوا أَمرَ ُكم َو ُ
َّللاِ َت َو هك ُ
شرَ كا َء ُكم ُث هم ال
وم إِن كانَ َك ُبرَ َعلَي ُكم مَقامى َو َتذكيرى ِبـٔ ٰاي ِ
نوح إِذ قا َل لِ َقو ِم ِه ٰي َق ِ
يھم َنبَأ ٍ
رون
َي ُكن أَم ُر ُكم َعلَي ُكم ُغم ًهة ُث هم اقضوا إِلَىه َوال ُتنظِ
ِ

|| 10: 71

اور انہيں نوح کی خبر پڑه کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے ميری قوم اگر تم پر شاق گزرا ہے ميرا کھڑا ہونا اور َّللا
کی نشانياں ياد دالنا تو ميں نے َّللا ہی پر بھروسہ کيا تو مِل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سميت اپنا کام پکا کرلو تمہارے

|

کام ميں تم پر کچھ گنجلک (الجھن) نہ رہے پھر جو ہو سکے ميرا کرلو اور مجھے مہلت نہ دو |12:11

َ
جرىَ إِ ّال َعلَى ه
َّللاِ ۖ وَ أُم ُ
ِرت أَن أَكونَ مِنَ المُسلِمينَ |12:11
َفإِن َت َولهي ُتم َفما سَأَل ُت ُكم مِن أَ ٍ
جر ۖ إِن أ ِ

|

پھر اگر تم منہ پھيرو تو ميں تم سے کچھ اجرت نہيں مانگتا ميرا اجر تو نہيں مگر َّللا پر اور مجھے حکم ہے کہ ميں مسلمانوں
سے ہوں12:11| ،

|

َف َك هذبوہُ َف َنجه ٰين ُه َومَن َم َع ُه فِى الفُلكِ وَ جَ ع َٰلنھُم َخ ٰلئِفَ َوأَغرَ ق َنا الهذينَ َك هذبوا بِـ ٰايتِنا ۖ َف ُ
انظر َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة المُن َذرينَ |12:11
ٔ

|

تو انہوں نے اسے جھٹاليا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی ميں تھے ان کو نجات دی اور انہيں ہم نے نائب کيا اور
جنہوں نے ہماری آيتيں جھٹالئيں ان کو ہم نے ڈبو ديا تو ديکھو ڈرائے ہوؤں کا انجام کيسا ہوا12:11| ،

|

ك َنط َب ُع ع ٰ
ُث هم َبعَثنا مِن بَع ِد ِہ ُرس ًُال إِ ٰ
ب المُع َتدينَ |12:11
َلى قُلو ِ
لى َقوم ِِھم َفجاءوهُم ِبال َبي ِّٰن ِ
ت َفما كانوا لِيُؤمِنوا ِبما َك هذبوا ِب ِه مِن َقب ُل ۚ َك ٰذلِ َ

|

پھر اس کے بعد اور رسول ہم نے ان کی قوموں کی طرف بھيجے تو وہ ان کے پاس روشن دليليں الئے تو وہ ايسے نہ تھے کہ
ايمان التے اس پر جسے پہلے جھٹال چکے تھے ،ہم يونہی مہر لگاديتے ہيں سرکشوں کے دلوں پر12:11| ،

موسى َو ٰهرونَ إِ ٰ
ٰ
ُجرمينَ |12:11
ُث هم َبعَثنا مِن بَع ِدهِم
ََل ۟ي ِه ِبـٔ ٰايتِنا َفاس َتكبَروا َوكانوا َقو ًما م ِ
لى فِر َعونَ َوم َ ِ

|

|

پھر ان کے بعد ہم نے ٰ
موسی اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباريوں کی طرف اپنی نشانياں دے کر بھيجا تو انہوں نے تکبر
کيا اور وہ مجرم لوگ تھے12:11| ،

|

َفلَمّا جا َء ُه ُم الحَ ُّق مِن عِندِنا قالوا إِنه ٰهذا لَسِ ح ٌر مُبينٌ |12:11

|

تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آيا بولے يہ تو ضرور کھال جادو ہے12:11| ،

ٰ
موسى أَ َتقولونَ لِلحَ ِّق لَمّا جا َء ُكم ۖ أَسِ ح ٌر ٰهذا َوال يُفلِ ُح ال ٰ ّسحِرونَ |12:11
قا َل

|

|

موس ٰی نے کہا کيا حق کی نسبت ايسا کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آيا کيا يہ جادو ہے اور جادوگر مراد کو نہيں پہنچتے،
|12:11

|

رض َوما َنحنُ لَ ُكما ِبمُؤ ِمنينَ |12:12
ِبريا ُء فِى األَ ِ
قالوا أَ ِ
جئ َتنا لِ َتلفِ َتنا َعمّا َوجَ دنا َعلَي ِه ءاباءَنا َو َتكونَ لَ ُكمَا الك ِ

|

بولے کيا تم ہمارے پاس اس ليے آئے ہو کہ ہميں اس سے پھيردو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پايا اور زمين ميں تمہيں دونوں
کی بڑائی رہے ،اور ہم تم پر ايمان النے کے نہيں12:12| ،

َليم |12:12
َوقا َل فِر َعونُ ائتونى بِ ُك ِّل ٰسح ٍِر ع ٍ

|

|

اور فرعون بوال ہر جادوگر علم والے کو ميرے پاس لے آؤ12:12| ،

ٰ
موسى أَلقوا ما أَن ُتم ُملقونَ |12:22
َفلَمّا جا َء السهحَ رَ ةُ قا َل لَھُم

|

|

پھر جب جادوگر آئے ان سے موس ٰی نے کہا ڈالو جو تمہيں ڈالنا ہے |12:22

|

َّللاَ َسيُبطِ ل ُ ُه ۖ إِنه ه
جئ ُتم ِب ِه السِّح ُر ۖ إِنه ه
ٰ
َّللاَ ال يُصلِ ُح َع َم َل المُفسِ دينَ |12:21
َفلَمّا أَل َقوا قا َل
موسى ما ِ

|

پھر جب انہوں نے ڈاال موس ٰی نے کہا يہ جو تم الئے يہ جادو ہے اب َّللا اسے باطل کردے گاَّ ،للا مفسدوں کا کام نہيں بناتا،
|12:21

|

َو ُيح ُِّق ه
ُجرمونَ |12:21
َّللا ُ الحَ هق ِب َكل ِٰمتِ ِه َولَو َك ِر َہ الم ِ

|

اور َّللا اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے پڑے برا مانيں مجرم12:21| ،

|

ِموسى إ ِ ّال ُذرِّ ي ٌهة مِن َقو ِم ِه ع ٰ
ٰ
َلى َخو ٍ
َفما ءامَنَ ل
ُسرفينَ
ََل ۟ي ِھم أَن يَف ِت َنھُم ۚ َوإِنه فِر َعونَ لَعا ٍل فِى األَ ِ
رض َوإِ هن ُه لَمِنَ الم ِ
ف مِن فِر َعونَ َوم َ ِ
|12:21

|

تو موس ٰی پر ايمان نہ الئے مگر اس کی قوم کی اوالد سے کچھ لوگ فرعون اور اس کے درباريوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہيں
انہيں ہٹنے پر مجبور نہ کرديں اور بيشک فرعون زمين پر سر اٹھانے واال تھا ،اور بيشک وہ حد سے گزر گيا |12:21

ٰ
اّلِل َف َعلَي ِه َت َو هكلوا إِن ُكن ُتم مُسلِمينَ |12:21
َوقا َل
وم إِن ُكن ُتم ءامَن ُتم ِب ه ِ
موسى ٰي َق ِ

|

اور موس ٰی نے کہا اے ميری قوم اگر تم َّللا پر ايمان الئے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم اسالم رکھتے ہو12:21| ،
َّللاِ َت َو هكلنا رَ بهنا ال َتجعَلنا فِت َن ًة لِل َقوم ٰ ّ
َفقالوا َعلَى ه
الظلِمينَ |12:21
ِ

|

بولے ہم نے َّللا پر بھروسہ کيا ٰ
الہی ہم کو ظالم لوگوں کے ليے آزمائش نہ بنا |12:21

ك مِنَ ال َقوم ٰ
الكفِرينَ |12:21
َو َنجِّ نا ِبرَ ح َمتِ َ
ِ

|

|

اور اپنی رحمت فرماکر ہميں کافروں سے نجات دے |12:21

|

ٰ
َوأَوحَ ينا إِ ٰ
موسى َوأَخي ِه أَن َتبَوه ءا لِ َقو ِم ُكما بِمِصرَ بُيو ًتا َواجعَلوا بُيو َت ُكم قِبلَ ًة َوأَقيمُوا الص ٰهلو َة ۗ َو َب ِّش ِر المُؤمِنينَ |12:21
لى

|

|

|

اور ہم نے موس ٰی اور اس کے بھائی کو وحی بھيجی کہ مصر ميں اپنی قوم کے ليے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی
جگہ کرو اور نماز قائم رکھو ،اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ |12:21

|

مول ِِھم َواش ُدد ع ٰ
َلى أَ ٰ
ك ۖ رَ هب َنا اطمِس ع ٰ
ك ءا َتيتَ فِرعَونَ َوم ََِلَہُ زي َن ًة َوأَ ٰ
ٰ
َلى
َوقا َل
مو ًال فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا رَ بهنا لِيُضِ لّوا عَن سَبيلِ َ
موسى رَ بهنا إِ هن َ
قُلوبِ ِھم َفال يُؤمِنوا حَ ّت ٰى يَرَ وُ ا العَذابَ األَلي َم |12:22

|

اور موس ٰی نے عرض کی اے رب ہمارے تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال دنيا کی زندگی ميں ديے ،اے
رب ہمارے! اس ليے کہ تيری راہ سے بہکاديں ،اے رب ہمارے! ان کے مال برباد کردے اور ان کے دل سخت کردے کہ ايمان نہ
الئيں جب تک دردناک عذاب نہ ديکھ ليں |12:2

|8

َعو ُت ُكما َفاس َتقيما َوال َت هت ِبعانِّ سَبي َل الهذينَ ال يَعلَمونَ |12:22
قا َل َقد أُجيبَت د َ

|

فرمايا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی تو ثابت قدم رہو اور نادانوں کی راہ نہ چلو |12:22

|

َدوا ۖ حَ ّت ٰى إِذا أَدرَ َك ُه ال َغرَ ُق قا َل ءام ُ
۞ وَ ٰجوَ زنا ِببَنى إِ ٰ
سرءي َل البَحرَ َفأَت َب َعھُم فِر َعونُ وَ جُنو ُدہُ بَغيًا َوع ً
َنت أَ هن ُه ال إِ ٰل َه إِ هال الهذى ءا َم َنت ِب ِه بَنوا
إِ ٰ
سرءي َل َوأَ ۠نا مِنَ المُسلِمينَ |12:22

|

اور ہم بنی اسرائيل کو دريا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پيچھا کيا سرکشی اور ظلم سے يہاں تک کہ
جب اسے ڈوبنے نے ا ٓ ليا بوال ميں ايمان اليا کہ کوئی سچا معبود نہيں سوا اس کے جس پر بنی اسرائيل ايمان الئے اور ميں
مسلمان ہوں |12:22

|

ٰ
صيتَ َقب ُل َو ُكنتَ مِنَ المُفسِ دينَ |12:21
ءالـٔنَ َو َقد َع َ

|

کيا اب اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا |12:21

|

اس عَن ٰ
ءايتِنا لَ ٰغفِلونَ |12:21
ك لِ َتكونَ لِمَن َخل َف َ
ك ِب َب َد ِن َ
َفاليَو َم ُن َنجّي َ
ك ءاي ًَة ۚ َوإِنه َكثيرً ا مِنَ ال ّن ِ

|

آج ہم تيری الش کو اوترا ديں (باقی رکھيں) گے تو اپنے پچھلوں کے ليے نشانی ہو اور بيشک لوگ ہما ری آ يتو ں سے غافل ہيں،
|12:21

|

دق َورَ َز ٰقنھُم مِنَ ه
َولَ َقد بَوه أنا بَنى إِ ٰ
ك يَقضى بَي َنھُم يَو َم الق ِٰي َم ِة فيما كانوا في ِه
الطي ِّٰب ِ
ت َفمَا اخ َتلَفوا حَ ّت ٰى جا َء ُه ُم العِل ُم ۚ إِنه رَ هب َ
سرءي َل ُمبَوه أَ صِ ٍ
يَخ َتلِفونَ |12:21

|

اور بيشک ہم نے بنی اسرائيل کو عزت کی جگہ دی اور انہيں ستھری روزی عطا کی تو اختالف ميں نہ پڑے مگر علم آنے کے
بعد بيشک تمہارا رب قيامت کے دن ان ميں فيصلہ کردے گا جس بات ميں جھگڑتے تھے |12:21

|

ك ِممّا أَ َ
ك َفال َتكو َننه مِنَ المُم َترينَ |12:21
َفإِن ُكنتَ فى َش ٍّ
ك الحَ ُّق مِن رَ ِّب َ
ك ۚ لَ َقد جا َء َ
ك َفسـَٔ ِل الهذينَ يَقرَ ءونَ الك ِٰتبَ مِن َقبلِ َ
نزلنا إِلَي َ

|

اور اے سننے والے! اگر تجھے کچھ شبہ ہو اس ميں جو ہم نے تيری طرف اتارا تو ان سے پوچھ ديکھ جو تجھ سے پہلے کتاب
پڑهنے والے ہيں بيشک تيرے پاس تيرے رب کی طرف سے حق آيا تو ُتو ہر گز شک والوں ميں نہ ہو12:21| ،

َّللاِ َف َتكونَ مِنَ ٰ
ت ه
الخسِ رينَ |12:21
َوال َتكو َننه مِنَ الهذينَ َك هذبوا بِـٔ ٰاي ِ

|

اور ہرگز ان ميں نہ ہونا جنہوں نے َّللا کی آيتيں جھٹالئيں کہ تو خسارے والوں ميں ہوجائے گا12:21| ،

يھم َكلِم ُ
ك ال يُؤمِنونَ |12:21
َت رَ ِّب َ
إِنه الهذينَ حَ هقت َعلَ ِ

|

|

بيشک وہ جن پر تيرے رب کی بات ٹھيک پڑچکی ہے ايمان نہ الئيں گے12:21| ،

َولَو جاءَتھُم ُك ُّل ءا َي ٍة حَ ّت ٰى يَرَ وُ ا العَذابَ األَلي َم |12:21

|

|

|

اگرچہ سب نشانياں ان کے پاس آئيں جب تک دردناک عذاب نہ ديکھ ليں |12:21

|

ى فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا وَ َم هت ٰعنھُم إِ ٰ
َفلَوال كا َنت َقري ٌَة ءا َم َنت َف َن َفعَھا ٰ
حين |12:22
لى
إيم ُنھا إِ ّال َقو َم يو ُنسَ لَمّا ءامَنوا َك َشفنا عَنھُم عَذابَ الخِز ِ
ٍ
تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ايمان التی تو اس کا ايمان کام آتا ہاں يونس کی قوم ،جب ايمان الئے ہم نے ان سے رسوائی کا
عذاب دنيا کی زندگی ميں ہٹاديا اور ايک وقت تک انہيں برتنے ديا |12:22

|

َ َ
كرہُ ال ّناسَ حَ ّت ٰى يَكونوا مُؤمِنينَ |12:22
َولَو شا َء رَ ُّب َ
ك لَءامَنَ مَن فِى األَ ِ
رض ُكلُّھُم جَ ميعًا ۚ أ َفأنتَ ُت ِ

|

اور اگر تمہارا رب چاہتا زمين ميں جتنے ہيں سب کے سب ايمان لے آتے تو کيا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے يہاں تک کہ
مسلمان ہوجائيں |12:22

|

|

ذن ه
َّللاِ ۚ َويَج َع ُل الرِّ جسَ َعلَى الهذينَ ال يَعقِلونَ |12:122
َوما كانَ لِ َن ٍ
فس أَن ُتؤمِنَ إِ ّال ِبإِ ِ

|

اور کسی جان کی قدرت نہيں کہ ايمان لے آئے مگر َّللا کے حکم سے اور عذاب ان پر ڈالنا ہے جنہيں عقل نہيں12:122| ،

ُ
قُ ِل ُ
الءاي ُ
ٰ
وم ال يُؤمِنونَ |12:121
رض ۚ َوما ُتغنِى
انظروا ماذا فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
ت َوال ُّنذ ُر عَن َق ٍ

|

|

تم فرماؤ ديکھو آسمانوں اور زمين ميں کيا ہے اور آيتيں اور رسول انہيں کچھ نہيں ديتے جن کے نصيب ميں ايمان نہيں،
|12:121

|

َفھَل يَن َتظِ رونَ إِ ّال مِث َل أَي ِّام الهذينَ َخلَوا مِن َقبل ِِھم ۚ قُل َفان َتظِ روا إِ ّنى َم َع ُكم مِنَ المُن َتظِ رينَ |12:121

|

تو انہيں کاہے کا انتظار ہے مگر انہيں لوگوں کے سے دنوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے تم فرماؤ تو انتظار کرو ميں بھی
تمہارے ساتھ انتظار ميں ہوں |12:121

|

ُث هم ُن َنجّى ُر ُسلَنا وَ الهذينَ ءامَنوا ۚ َك ٰذلِ َ ً
نج المُؤمِنينَ |12:121
ك حَ قّا َعلَينا ُن ِ

|

پھر ہم اپنے رسولوں اور ايمان والوں کو نجات ديں گے بات يہی ہے ہمارے ذمہ کرم پر حق ہے مسلمانوں کو نجات دينا،
|12:121

|

َّللا َو ٰلكِن أَع ُب ُد ه
َّللاَ الهذى َي َت َوفّ ٰى ُكم ۖ َوأُمِر ُ
قُل ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ إِن ُكن ُتم فى َش ٍّ
ت أَن أَكونَ مِنَ المُؤمِنينَ
دون ه ِ
ك مِن دينى َفال أَع ُب ُد الهذينَ َتع ُبدونَ مِن ِ
|12:121

|

تم فرماؤ ،اے لوگو! اگر تم ميرے دين کی طرف سے کسی شبہ ميں ہو تو ميں تو اسے نہ پوجوں کا جسے تم َّللا کے سوا پوجتے
ہو ہاں اس َّللا کو پوجتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا اور مجھے حکم ہے کہ ايمان والوں ميں ہوں12:121| ،

ُشركينَ |12:121
َوأَن أَقِم وَ ج َھ َ
ك لِلد ِ
ّين حَ ني ًفا وَ ال َتكو َننه مِنَ الم ِ

|

اور يہ کہ اپنا منہ دين کے ليے سيدها رکھ سب سے الگ ہوکر اور ہرگز شرک والوں ميں نہ ہونا12:121| ،
ك إِ ًذا مِنَ ٰ ّ
الظلِمينَ |12:121
َوال َتد ُع مِن
ك ۖ َفإِن َف َعلتَ َفإِ هن َ
ك وَ ال َيضُرُّ َ
َّللا ما ال يَن َف ُع َ
دون ه ِ
ِ

|

|

|

اور َّللا کے سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تيرا بھال کرسکے نہ برا ،پھر اگر ايسا کرے تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا،
|12:121

|

ك ه
َّللا ُ بِ ُ
ير َفال را هد لِ َفضلِ ِه ۚ يُصيبُ بِ ِه مَن يَشا ُء مِن عِبا ِد ِہ ۚ َوه َُو الغَفو ُر ال هرحي ُم
ض ٍّر َفال كاشِ فَ لَ ُه إِ ّال ُهوَ ۖ َوإِن ي ُِرد َ
َوإِن يَمسَس َ
ك بِ َخ ٍ
|12:121

|

اور اگر تجھے َّللا کوئی تکليف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے واال نہيں اس کے سوا ،اور اگر تيرا بھال چاہے تو اس کے فضل
کے رد کرنے واال کوئی نہيں اسے پہنچا تا ہے اپنے بندوں ميں جسے چاہے ،اور وہی بخشنے واال مہربان ہے12:121| ،

|

َن اه َت ٰ
كيل |12:122
دى َفإِ هنما يَھ َتدى لِ َنفسِ ِه ۖ َومَن َ
ض هل َفإِ هنما يَضِ ُّل َعلَيھا ۖ َوما أَ ۠نا َعلَي ُكم ِب َو ٍ
قُل ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ َقد جا َء ُك ُم الحَ ُّق مِن رَ ِّب ُكم ۖ َفم ِ

|

تم فرماؤ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آيا تو جو راہ پر آيا وہ اپنے بھلے کو راہ پر آيا اور جو بہکا وہ
حاکم اعل ٰی) نہيں |12:122
اپنے برے کو بہکا اور کچھ ميں کڑوڑا ( ِ

|

ك َواصبِر حَ ّت ٰى يَح ُك َم ه
َّللا ُ ۚ َوه َُو َخي ُر ٰ
ٰ
الحكِمينَ |12:122
َوا هتبِع ما
يوحى إِلَي َ

|

اور اس پر چلو جو تم پر وحی ہوتی ہے اور صبر کرو يہاں تک کہ َّللا حکم فرمائے اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے واال ہے
|12:122

|

حيم الر ۚ ك ِٰتبٌ أُح ِكمَت ٰ
َّللا الره ٰ
ءاي ُت ُه ُث هم فُ ِّ
بير |11:1
سم ه ِ
كيم َخ ٍ
صلَت مِن لَ ُدن حَ ٍ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

يہ ايک کتاب ہے جس کی آيتيں حکمت بھری ہيں پھر تفصيل کی گئيں حکمت والے خبردار کی طرف سے11:1| ،

َّللا ۚ إِ هننى لَ ُكم مِن ُه َنذي ٌر َوبَشي ٌر |11:1
أَ ّال َتعبُدوا إِ هال ه َ

|

|

کہ بندگی نہ کرو مگر َّللا کی بيشک ميں تمہارے ليے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سنانے واال ہوں |11:1

|

َ
َوأَ ِن اس َتغفِروا رَ هب ُكم ُث هم توبوا إِلَي ِه ُي َم ِّتع ُكم م َٰتعًا حَ َس ًنا إِ ٰ
َوم
لى أَجَ ٍل ُم َس ًّمى َويُؤ ِ
ت ُك هل ذى َف ٍ
ضل َفضلَ ُه ۖ َوإِن َت َولهوا َفإِ ّنى أخافُ َعلَي ُكم عَذابَ ي ٍ
بير |11:1
َك ٍ

|

اور يہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تمہيں بہت اچھا برتنا (فائدہ اٹھانا) دے گا ايک ٹھہرائے وعدہ
تک اور ہر فضيلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا اور اگر منہ پھيرو تو ميں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں،
|11:1

|

ج ُع ُكم ۖ َو ُهوَ ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |11:1
إِلَى ه ِ
َّللا مَر ِ

|

تمہيں َّللا ہی کی طرف پھرنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر |11:1

|

أَال إِ هنھُم يَثنونَ ُ
ُّدور |11:1
صدورَ هُم لِيَس َتخفوا مِن ُه ۚ أَال حينَ يَس َتغشونَ ثِيا َبھُم يَعلَ ُم ما يُسِ ّرونَ َوما يُعلِنونَ ۚ إِ هن ُه عَلي ٌم بِذا ِ
ت الص ِ

|

سنو وہ اپنے سينے دوہرے کرتے (منہ چھپاتے) ہيں کہ َّللا سے پردہ کريں سنو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈهانپ
ليتے ہيں اس وقت بھی َّللا ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے بيشک وہ دلوں کی بات جاننے واال ہے11:1| ،

ُبين |11:1
َّللا ِرزقُھا َويَعلَ ُم مُس َت َقره ها َومُس َتو َدعَھا ۚ ُك ٌّل فى ك ِٰت ٍ
رض إِ ّال َعلَى ه ِ
۞ َوما مِن دا هب ٍة فِى األَ ِ
بم ٍ

|

|

ذمہ کرم پر نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد
اور زمين پر چلنے واال کوئی ايسا نہيں جس کا رزق َّللا کے ٔ

|

ہوگا سب کچھ ايک صاف بيان کرنے والی کتاب ميں ہے11:1| ،

َ
َ
ّام َوكانَ عَر ُ
ت
ش ُه َعلَى الما ِء لِيَبل ُ َو ُكم أَ ُّي ُكم أَح َسنُ َعم ًَال ۗ َولَئِن قُلتَ إِ هن ُكم مَبعوثونَ مِن بَع ِد المَو ِ
َوه َُو الهذى َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألرضَ فى سِ هت ِة أي ٍ
لَيَقولَنه الهذينَ َك َفروا إِن ٰهذا إِ ّال سِ ح ٌر مُبينٌ |11:1

|

اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمين کو چھ دن ميں بنايا اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہيں آزمائے تم ميں کس کا کام اچھا
ہے ،اور اگر تم فرماؤ کہ بيشک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہيں گے کہ يہ تو نہيں مگر کھال جادو
|11:1

|

َولَئِن أَ هخرنا عَن ُھ ُم العَذابَ إ ٰ ُ
ھزءونَ |11:2
َحب ُس ُه ۗ أَال يَو َم ي ِ
لى أ هم ٍة مَعدو َد ٍة لَيَقولُنه ما ي ِ
ِ
َأتيھم لَيسَ مَصرو ًفا عَنھُم َوحاقَ ِب ِھم ما كانوا ِب ِه يَس َت ِ
اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹاديں تو ضرور کہيں گے کس چيز نے روکا ہے سن لو جس دن ان پر آئے گا
ان سے پھيرا نہ جائے گا ،اور انہيں گھيرے گا وہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے |11:2

نسنَ ِم ّنا رَ حم ًَة ُث هم َن َز ٰ
َولَئِن أَ َذق َنا اإلِ ٰ
عنھا مِن ُه إِ هن ُه لَيَـٔوسٌ َكفو ٌر |11:2

|

|

|

اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ ديں پھر اسے اس سے چھين ليں ضرور وہ بڑا نااميد ناشکرا ہے |11:2

ضرّا َء َمسهت ُه لَيَقولَنه َذهَبَ ال هسيِّـٔ ُ
ات َع ّنى ۚ إِ هن ُه لَ َف ِر ٌح َفخو ٌر |11:12
َولَئِن أَ َذ ٰقن ُه َنعما َء بَع َد َ

|

|

اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ ديں اس مصيبت کے بعد جس اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ برائياں مجھ سے دور ہوئيں بيشک
وہ خوش ہونے واال بڑائی مارنے واال ہے |11:12

|

ت أُ ٰ
ك لَھُم مَغفِرَ ةٌ َوأَج ٌر َكبي ٌر |11:11
صبَروا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ولئِ َ
إِ هال الهذينَ َ

|

مگر جنہوں نے صبر کيا اور اچھے کام کيے ان کے ليے بخشش اور بڑا ثواب ہے11:11| ،

|

ُ
ك وَ ضائ ٌِق ِب ِه صَد ُر َ َ
ك ۚ إِ هنما أَنتَ َنذي ٌر ۚ َو ه
َّللا ُ ع ٰ
ٰ
نز َل َعلَي ِه َكن ٌز أَو جا َء َم َع ُه َملَ ٌ
تار ٌ
َلى ُك ِّل َشء ٍء
ك بَعضَ ما
يوحى إِلَي َ
َفلَ َعله َ
ك أن يَقولوا لَوال أ ِ
ك ِ
َوكي ٌل |11:11

|

تو کيا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس ميں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہوگے اس بناء پر کہ وہ کہتے ہيں
ان کے ساتھ کوئی خزانہ کيوں نہ اترا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا ،تم تو ڈر سنانے والے ہو اور َّللا ہر چيز پر محافظ ہے،
|11:11

|

َّللا إِن ُكن ُتم ٰ
أَم يَقولونَ اف َت ٰ
صدِقينَ |11:11
َشر س َُو ٍر مِثلِ ِه مُف َترَ ٰي ٍ
دون ه ِ
َن اس َت َطع ُتم مِن ِ
ت َوادعوا م ِ
رى ُه ۖ قُل َفأتوا بِع ِ

|

کيا يہ کہتے ہيں کہ انھوں نے اسے جی سے بناليا ،تم فرماؤ کہ تم ايسی بنائی ہوئی دس سورتيں لے آؤ اور َّللا کے سوا جو مل
سکيں سب کو باللو اگر تم سچے ہو |11:11

|

َ ُ
َّللا َوأَن ال إِ ٰل َه إِ ّال ُهوَ ۖ َفھَل أَن ُتم مُسلِمونَ |11:11
ِلم ه ِ
َفإِلهم يَس َتجيبوا لَ ُكم َفاعلَموا أ هنما أ ِ
نز َل ِبع ِ

|

تو اے مسلمانو اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکيں تو سمجھ لو کہ وہ اللہکے علم ہی سے اترا ہے اور يہ کہ اس کے
سوا کوئی سچا معبود نہيں تو کيا اب تم مانو گے |11:11

|

عملَھُم فيھا َوهُم فيھا ال ي َ
يھم أَ ٰ
ُبخسونَ |11:11
مَن كانَ يُري ُد الحَ ٰيو َة الدُّنيا َوزي َن َتھا ُن َوفِّ إِلَ ِ

|

جو دنيا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس ميں ان کا پورا پھل دے ديں گے اور اس ميں کمی نہ ديں گے11:11| ،

|

أُ ٰ
ص َنعوا فيھا َو ٰبطِ ٌل ما كانوا يَعمَلونَ |11:11
ك الهذينَ لَيسَ لَھُم فِى الءاخِرَ ِة إ ِ هال ال ّنا ُر ۖ َوحَ بِ َط ما َ
ول ِئ َ

|

يہ ہيں وہ جن کے ليے آخرت ميں کچھ نہيں مگر آ گ اور اکارت گيا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل
تھے |11:11

|

موسى إمامًا َورَ حم ًَة ۚ أ ُ ٰ
أَ َفمَن كانَ ع ٰ
َلى َب ِّي َن ٍة مِن رَ ِّب ِه َويَتلوہُ شا ِه ٌد مِن ُه َومِن َقبلِ ِه ك ِٰتبُ
ب َفال ّنا ُر
ك يُؤ ِمنونَ بِ ِه ۚ َومَن يَكفُر بِ ِه مِنَ األَحزا ِ
ولئِ َ
ٰ ِ
ك فى مِر َي ٍة مِن ُه ۚ إ هن ُه الحَ ُّق مِن رَ ِّب َ ٰ
مَو ِع ُدہُ ۚ َفال َت ُ
اس ال يُؤمِنونَ |11:11
ك َولكِنه أَك َثرَ ال ّن ِ
ِ

|

تو کيا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دليل پر ہو اور اس پر َّللا کی طرف سے گواہ آئے اور اس سے پہلے موس ٰی کی
کتاب پيشوا اور رحمت وہ اس پر ايمان التے ہيں ،اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں ميں تو آگ اس کا وعدہ ہے تو اے سننے
والے! تجھے کچھ اس ميں شک نہ ہو ،بيشک وہ حق ہے تيرے رب کی طرف سے ليکن بہت آدمی ايمان نہيں رکھتے11:11| ،

|

َّللاِ َك ِذ ًبا ۚ أ ُ ٰ
َّللا َعلَى ٰ ّ
رى َعلَى ه
شھ ُد ٰهؤُ ال ِء الهذينَ َك َذبوا ع ٰ
َلى رَ ب ِِّھم َويَقو ُل األَ ٰ
ك ُيعرَ ضونَ ع ٰ
هن اف َت ٰ
الظلِمينَ
َلى رَ ب ِِّھم ۚ أَال لَع َن ُة ه ِ
ولئِ َ
َومَن أَظلَ ُم ِمم ِ
|11:12

|

اور اس سے بڑه کر ظالم کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے اور اپنے رب کے حضور پيش کيے جائيں گے اور گواہ کہيں گے يہ ہيں
جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بوال تھا ،ارے ظا لموں پر خدا کی لعنت |11:12

ص ّدونَ عَن سَبي ِل ه
الهذينَ َي ُ
َّللاِ َويَبغو َنھا ِع َوجً ا َوهُم ِبالءاخِرَ ِة هُم ٰكفِرونَ |11:12

|

|

جو َّللا کی راہ سے روکتے ہيں اور اس ميں کجی چاہتے ہيں ،اور وہی آخرت کے منکر ہيں11:12| ،

|

أُ ٰ
َّللا مِن أَولِيا َء ۘ ي ٰ
ُض َعفُ لَ ُھ ُم ال َعذابُ ۚ ما كانوا يَس َتطيعونَ السهمعَ َوما كانوا
دون ه ِ
ولئِ َ
جزينَ فِى األَ ِ
ك لَم يَكونوا مُع ِ
رض َوما كانَ لَھُم مِن ِ
يُبصِ رونَ |11:12

|

وہ تھکانے والے نہيں زمين ميں اور نہ َّللا سے جدا ان کے کوئی حمايتی انہيں عذاب پر عذاب ہوگا وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ
ديکھتے |11:12

|

أُ ٰ
ض هل عَنھُم ما كانوا يَف َترونَ |11:11
ك الهذينَ َخسِ روا أَنفُ َسھُم وَ َ
ولئِ َ

|

وہی ہيں جنہوں نے اپنی جانيں گھاٹے ميں ڈاليں اور ان سے کھوئی گئيں جو باتيں جوڑتے تھے خواہ نخواہ |11:11

|

ال جَ رَ َم أَ هنھُم فِى الءاخِرَ ِة ُه ُم األَخسَرونَ |11:11

|

(ضرور) وہی آخرت ميں سب سے زيادہ نقصان ميں ہيں |11:11

|

لى رَ ب ِِّھم أ ُ ٰ
ك أَ ٰ
ت َوأَخبَتوا إِ ٰ
صحبُ الجَ هن ِة ۖ هُم فيھا ٰخلِدونَ |11:11
إِنه الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ولئِ َ

|

بيشک جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے اور اپنے رب کی طرف رجوع الئے وہ جنت والے ہيں ،وہ اس ميں ہميشہ رہيں گے،
|11:11

|

ين َكاألَ ٰ
يان َم َث ًال ۚ أَ َفال َت َذ هكرونَ |11:11
عمى َواألَ َ
هميع ۚ هَل يَس َت ِو ِ
۞ َم َث ُل ال َفري َق ِ
ص ِّم َوالب ِ
َصير َوالس ِ

|

دونوں فريق کا حال ايسا ہے جيسے ايک اندها اور بہرا اور دوسرا ديکھتا اور سنتا کيا ان دونوں حال کا ايک سا ہے تو کياتم دہيان
نہيں کرتے |11:11

|

َولَ َقد أَرسَلنا نوحً ا إِ ٰ
لى َقو ِم ِه إِ ّنى لَ ُكم َنذي ٌر مُبينٌ |11:11

|

اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھيجا کہ ميں تمہارے ليے صريح ڈر سنانے واال ہوں |11:11

َّللاَ ۖ إِ ّنى أَخافُ َعلَي ُكم عَذابَ ي َ
أَن ال َتعبُدوا إِ هال ه
ليم |11:11
َوم أ ٍ
ٍ

|

|

کہ َّللا کے سوا کسی کو نہ پوجو ،بيشک ميں تم پر ايک مصيبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں |11:11

|

ى َوما َن ٰ
ك إِ ّال َب َشرً ا مِثلَنا َوما َن ٰ
َفقا َل الم ََِل ُ الهذينَ َك َفروا مِن َقو ِم ِه ما َن ٰ
رى لَ ُكم َعلَينا مِن َفض ٍل بَل
ك ا هت َب َع َ
رى َ
رى َ
ك إِ هال الهذينَ هُم أَرا ِذلُنا بادِىَ الره أ ِ
َن ُ
ظ ُّن ُكم ٰكذِبينَ |11:11

|

تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہيں اپنے ہی جيسا آدمی ديکھتے ہيں اور ہم نہيں ديکھتے کہ تمہاری
پيروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمينوں نے سرسری نظر سے اور ہم تم ميں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہيں پاتے بلکہ ہم تمہيں
جھوٹا خيال کرتے ہيں11:11| ،

|

َ
َلى َب ِّي َن ٍة مِن رَ بّى َو ٰ
نت ع ٰ
وم أَرَ ءَي ُتم إِن ُك ُ
لز ُم ُكموها َوأَن ُتم لَھا ٰك ِرهونَ |11:12
ءاتىنى رَ حم ًَة مِن عِن ِد ِہ َف ُع ِّميَت َعلَي ُكم أ ُن ِ
قا َل ٰي َق ِ

|

بوال اے ميری قوم! بھال بتاؤ تو اگر ميں اپنے رب کی طرف سے دليل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو
تم اس سے اندهے رہے ،کيا ہم اسے تمہارے گلے چپيٹ (چپکا) ديں اور تم بيزار ہو |11:12

|

َ۠
َ
جرىَ إِ ّال َعلَى ه
َو ٰي َقوم ال أَسـَل ُ ُكم َعلَي ِه ً
طار ِد الهذينَ ءامَنوا ۚ إِ هنھُم م ُٰلقوا رَ ب ِِّھم َو ٰل ِك ّنى أَ ٰ
رى ُكم َقومًا َتجھَلونَ |11:12
َّللاِ ۚ َوما أنا بِ ِ
ماال ۖ إِن أ ِ
ِ
ٔ

|

اور اے قوم! ميں تم سے کچھ اس پر مال نہيں مانگتا ميرا اجر تو َّللا ہی پر ہے اور ميں مسلمانوں کو دور کرنے واال نہيں بيشک

|

وہ اپنے رب سے ملنے والے ہيں ليکن ميں تم کو نرے جاہل لوگ پا تا ہوں |11:12

وم مَن يَن ُ
َّللا إِن َطرَ د ُتھُم ۚ أَ َفال َت َذ هكرونَ |11:12
صرُنى مِنَ ه ِ
َو ٰي َق ِ

|

اور اے قوم مجھے َّللا سے کون بچالے گا اگر ميں انہيں دور کروں گا ،تو کيا تمہيں دهيان نہيں11:12| ،

|

َّللا ُ َخيرً ا ۖ ه
ك َوال أَقو ُل لِلهذينَ َتزدَرى أَع ُي ُن ُكم لَن يُؤتِ َي ُھ ُم ه
َّللا َوال أَعلَ ُم ال َغيبَ وَ ال أَقو ُل إِ ّنى َملَ ٌ
َّللا ُ أَعلَ ُم ِبما فى
َوال أَقو ُل لَ ُكم عِندى َخزائِنُ ه ِ
أَنفُسِ ِھم ۖ إِ ّنى إِ ًذا لَمِنَ ٰ ّ
الظلِمينَ |11:11

|

اور ميں تم سے نہيں کہتا کہ ميرے پاس َّللا کے خزانے ہيں اور نہ يہ کہ ميں غيب جان جانتا ہوں اور نہ يہ کہتا ہوں کہ ميں فرشتہ
ہوں اور ميں انہيں نہيں کہتا جن کو تمہاری نگاہيں حقير سمجھتی ہيں کہ ہرگز انہيں َّللا کوئی بھالئی نہ دے گاَّ ،للا خوب جانتا ہے
جو ان کے دلوں ميں ہے ايسا کروں تو ضرور ميں ظالموں ميں سے ہوں |11:11

قالوا ٰينو ُ
صدِقينَ |11:11
ج ٰدلَنا َفأتِنا ِبما َت ِع ُدنا إِن ُكنتَ مِنَ ال ٰ ّ
ح َقد ٰجدَل َتنا َفأَك َثرتَ ِ

|

|

بولے اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے تو لے ا ٓ ؤ جس کا ہميں وعدے دے رہے ہو اگر تم سچے ہو11:11| ،

قا َل إِ هنما يَأتي ُكم ِب ِه ه
جزينَ |11:11
َّللا ُ إِن شا َء َوما أَن ُتم ِبمُع ِ

|

بوال وہ تو َّللا تم پر الئے گا اگر چاہے اور تم تھکا نہ سکو گے |11:11

|

ص َح لَ ُكم إِن كانَ ه
َوال يَن َف ُع ُكم ُنصحى إِن أَرَ ُ
ُغو َي ُكم ۚ ُهوَ رَ ُّب ُكم َوإِلَي ِه ُترجَ عونَ |11:11
دت أَن أَن َ
َّللا ُ يُري ُد أَن ي ِ

|

اور تمہيں ميری نصيحت نفع نہ دے گی اگر ميں تمہارا بھال چاہوں جبکہ َّللا تمہاری گمراہی چاہے ،وہ تمہارا رب ہے ،اور اسی
کی طرف پھرو گے |11:11

|

|

َ۠
أَم يَقولونَ اف َت ٰ
جرمونَ |11:11
رى ُه ۖ قُل إِ ِن اف َترَ ي ُت ُه َف َعلَىه إِجرامى َوأنا بَري ٌء ِممّا ُت ِ

|

کيا يہ کہتے ہيں کہ انہوں نے اپنے جی سے بناليا تم فرماؤ اگر ميں نے بناليا ہوگا تو ميرا گناہ مجھ پر ہے اور ميں تمہارے گناہ
سے الگ ہوں11:11| ،

|

َوأوحِىَ إِ ٰ
ك إِ ّال مَن َقد ءامَنَ َفال َتب َتئِس ِبما كانوا يَفعَلونَ |11:11
نوح أَ هن ُه لَن يُؤمِنَ مِن َقو ِم َ
لى ٍ

|

اور نوح کو وحی ہوئی تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ايمان الچکے تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہيں
|11:11

|

ك بِأَع ُينِنا َو َوحيِنا َوال ُت ٰخطِ بنى فِى الهذينَ َظلَموا ۚ إِ هنھُم ُمغرَ قونَ |11:11
َواص َن ِع الفُل َ

|

اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اور ظالموں کے بارے ميں مجھ سے بات نہ کرنا وہ ضرور ڈوبائے جائيں
گے |11:11

|

سخ ُر مِن ُكم َكما َت َ
سخروا ِم ّنا َفإِ ّنا َن َ
ك َو ُكلهما َم هر َعلَي ِه م ََِل ٌ مِن َقو ِم ِه َسخِروا مِن ُه ۚ قا َل إِن َت َ
سخرونَ |11:12
َويَص َن ُع الفُل َ

|

اور نوح کشتی بناتا ہے اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے بوال اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ايک وقت ہم
تم پر ہنسيں گے جيسا تم ہنستے ہو |11:12

|

ح ُّل َعلَي ِه َعذابٌ مُقي ٌم |11:12
َفسَوفَ َتعلَمونَ مَن يَأتي ِه َعذابٌ يُخزي ِه َو َي ِ

|

تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہميشہ رہے |11:12

|

ك إِ ّال مَن َس َبقَ َعلَي ِه ال َقو ُل َومَن ءامَنَ ۚ َوما ءامَنَ َم َع ُه إِ ّال َقلي ٌل
ين َوأَهلَ َ
ين اث َن ِ
حَ ّت ٰى إِذا جا َء أَمرُنا َوفارَ ال هت ّنو ُر قُل َنا احمِل فيھا مِن ُك ٍّل َزوجَ ِ
|11:12

|

يہاں تک کہ کہ جب ہمارا حکم آيا اور تنور اُبال ہم نے فرمايا کشتی ميں سوار کرلے ہر جنس ميں سے ايک جوڑا نر و مادہ اور
جن پر بات پڑچکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے
|11:12

|

َجر ٰىھا َوم ٰ
ُرسىھا ۚ إِنه رَ بّى لَغَفو ٌر رَ حي ٌم |11:11
سم ه ِ
َّللا م ۪
۞ وَ قا َل ار َكبوا فيھا ِب ِ

|
|

اور بوال اس ميں سوار ہو َّللا کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بيشک ميرا رب ضرور بخشنے واال مہربان ہے11:11| ،

َعز ٍل ٰي ُب َنىه ار َكب َمعَنا َوال َت ُكن مَعَ ٰ
بال وَ ٰ
نادى نو ٌ
الكفِرينَ |11:11
ج ِ
َوج َكال ِ
ح اب َن ُه َوكانَ فى م ِ
َوهِىَ َتجرى ِب ِھم فى م ٍ

|

اور وہی انہيں ليے جارہی ہے ايسی موجوں ميں جيسے پہاڑ اور نوح نے اپنے بيٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا اے

|

ميرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہوجا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو |11:11

َ
مر ه
قا َل سَـٔاوى إِ ٰ
ح َم ۚ َوحا َل بَي َن ُھ َما المَو ُج َفكانَ مِنَ ال ُمغرَ قينَ |11:11
َّللاِ إِ ّال مَن رَ ِ
لى جَ ب ٍَل يَعصِ مُنى مِنَ الما ِء ۚ قا َل ال عاصِ َم اليَو َم مِن أ ِ

|

بوال اب ميں کسی پہاڑ کی پناہ ليتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچالے گا ،کہا آج َّللا کے عذاب سے کوئی بچانے واال نہيں مگر جس
پر وہ رحم کرے اور ان کے بيچ ميں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں ميں رہ گيا |11:11

|

َوقي َل ٰيأَرضُ ابلَعى ماءَكِ َو ٰيسَما ُء أَقلِعى َوغيضَ الما ُء وَ قُضِ ىَ األَم ُر َواس َت َوت َعلَى الجودِىِّ ۖ وَ قي َل بُع ًدا لِل َقوم ٰ ّ
الظلِمينَ |11:11
ِ

|

اور حکم فرمايا گيا کہ اے زمين! اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان! تھم جا اور پانی خشک کرديا گيا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ ِ
جودی پر ٹھہری اور فرمايا گيا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ11:11| ،

|

ك الحَ ُّق َوأَنتَ أَح َك ُم ٰ
َو ٰ
نادى نو ٌ
الحكِمينَ |11:11
ح رَ هب ُه َفقا َل رَ بِّ إِنه ابنى مِن أَهلى َوإِنه َوع َد َ

|

اور نوح نے اپنے رب کو پکارا عرض کی اے ميرے رب ميرا بيٹا بھی تو ميرا گھر واال ہے اور بيشک تيرا وعدہ سچا ہے اور تو
سب سے بڑا حکم واال |11:11

|

ك بِ ِه عِل ٌم ۖ إِ ّنى أَ ِع ُ
ك أَن َتكونَ مِنَ ٰ
ك ۖ إِ هن ُه َع َم ٌل غَي ُر ٰ
الج ِھلينَ |11:11
ظ َ
لن ما لَيسَ لَ َ
قا َل ٰينو ُح إِ هن ُه لَيسَ مِن أَهلِ َ
صل ٍِح ۖ َفال َتسـَٔ ِ

|

فرمايا اے نوح! وہ تيرے گھر والوں ميں نہيں بيشک اس کے کام بڑے ناالئق ہيں ،تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم
نہيں ميں تجھے نصيحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن11:11| ،

|

قا َل رَ بِّ إِ ّنى أَ ُ
ك ما لَيسَ لى بِ ِه عِل ٌم ۖ َوإِ ّال َتغفِر لى َو َترحَ منى أَ ُكن مِنَ ٰ
الخسِ رينَ |11:11
ك أَن أَسـَٔلَ َ
عوذ ِب َ

|

عرض کی اے رب ميرے ميں تيری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چيز مانگوں جس کا مجھے علم نہيں ،اور اگر تو مجھے نہ
بخشے اور رحم نہ کرے تو ميں زياں کار ہوجاؤں11:11| ،

|

ك َوع ٰ
قي َل ٰينو ُ
ك ۚ َوأ ُ َم ٌم َس ُن َم ِّت ُعھُم ُث هم َي َم ُّسھُم ِم ّنا َعذابٌ أَلي ٌم |11:12
اهبط ِبس َٰل ٍم ِم ّنا َوبَرَ ٰك ٍ
َلى أُم ٍَم ِممهن َم َع َ
ت َعلَي َ
ح ِ

|

فرمايا گيا اے نوح! کشتی سے اتر ہماری طرف سے سالم اور برکتوں کےساتھ جو تجھ پر ہيں اور تيرے ساتھ کے کچھ گروہوں
پر اور کچھ گروہ ہيں جنہيں ہم دنيا برتنے ديں گے پھر انہيں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا |11:12

ك مِن َقب ِل ٰهذا ۖ َفاصبِر ۖ إِنه ٰ
العقِ َب َة لِل ُم هتقينَ |11:12
ك مِن أَنبا ِء الغَي ِ
ك ۖ ما ُكنتَ َتعلَمُھا أَنتَ َوال َقو ُم َ
ب نوحيھا إِلَي َ
تِل َ

|

|

يہ غيب کی خبريں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہيں انہيں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے ،تو صبر کرو بيشک
بھال انجام پرہيزگاروں کا |11:12

|

لى عا ٍد أَخاهُم هو ًدا ۚ قا َل ٰي َقوم اع ُب ُدوا ه
َوإِ ٰ
َّللاَ ما لَ ُكم مِن إِ ٰل ٍه غَي ُرہُ ۖ إِن أَن ُتم إِ ّال مُف َترونَ |11:12
ِ

|

اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو کہا اے ميری قوم! َّللا کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہيں ،تم تو بڑے مفتری
(بالکل جھوٹے الزام عائد کرنے والے) ہو |11:12

|

َ
َ
َ
جرىَ إِ ّال َعلَى الهذى َف َطرَ نى ۚ أَ َفال َتعقِلونَ |11:11
وم ال أسـَٔل ُ ُكم َعلَي ِه أجرً ا ۖ إِن أ ِ
ٰي َق ِ

|

اے قوم! ميں اس پر تم سے کچھ اجرت نہيں مانگتا ،ميری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پيدا کيا تو کيا تمہيں عقل
نہيں |11:11

|

وم اس َتغفِروا رَ هب ُكم ُث هم توبوا إِلَي ِه يُرسِ ِل السهما َء َعلَي ُكم مِدرارً ا َوي َِزد ُكم قُوه ًة إِ ٰ
ُجرمينَ |11:11
لى قُوه تِ ُكم وَ ال َت َت َولهوا م ِ
َو ٰي َق ِ

|

اور اے ميری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع الؤ تم پر زور کا پانی بھيجے گا ،اور تم ميں جتنی قوت
ہے اس سے زيادہ دے گا اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو |11:11

|

ك بِمُؤمِنينَ |11:11
ك َوما َنحنُ لَ َ
تاركى ءالِ َھتِنا عَن َقولِ َ
قالوا ٰيھو ُد ما ِ
جئ َتنا بِ َب ِّي َن ٍة َوما َنحنُ بِ ِ

|

بولے اے ہود تم کوئی دليل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہيں نہ
تمہاری بات پر يقين الئيں11:11| ،

|

ُ
َ
إِن َنقو ُل إ ِ هال اع َت ٰ
شركونَ |11:11
رى َ
شھ ُد ه َ
ك َبعضُ ءالِ َھتِنا بِسو ٍء ۗ قا َل إِ ّنى أ ِ
َّللا َواشھَدوا أ ّنى بَري ٌء ِممّا ُت ِ

|

ہم تو يہی کہتے ہيں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہيں بری جھپٹ (پکڑ) پہنچی کہا ميں َّللا کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہوجاؤ
کہ ميں بيزار ہوں ان سب سے جنہيں تم َّللا کے سوا اس کا شريک ٹھہراتے ہو11:11| ،

رون |11:11
مِن دونِ ِه ۖ َفكيدونى جَ ميعًا ُث هم ال ُتنظِ
ِ

|

|

تم سب مل کر ميرا برا چاہو پھر مجھے مہلت نہ دو |11:11

|

لت َعلَى ه
َّللاِ رَ بّى َورَ ِّب ُكم ۚ ما مِن دا هب ٍة إِ ّال ُهوَ ءاخ ٌِذ بِناصِ َيتِھا ۚ إِنه رَ بّى ع ٰ
إِ ّنى َت َو هك ُ
قيم |11:11
َلى صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ

|

قبضہ قدرت ميں نہ ہو
ميں نے َّللا پر بھروسہ کيا جو ميرا رب ہے اور تمہارا رب ،کوئی چلنے واال نہيں جس کی چوٹی اس کے
ٔ
بيشک ميرا رب سيدهے راستہ پر ملتا ہے11:11| ،

|

َلى ُك ِّل َشء ٍء حَ ٌ
ض ّرو َن ُه َشيـًٔا ۚ إِنه رَ بّى ع ٰ
َفإِن َت َولهوا َف َقد أَبلَغ ُت ُكم ما أُرسِ ُ
لت بِ ِه إِلَي ُكم ۚ َويَس َتخلِفُ رَ بّى َقومًا َغيرَ ُكم وَ ال َت ُ
فيظ |11:11

|

پھر اگر تم منہ پھيرو تو ميں تمہيں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھيجا گيا اور ميرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا
اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے بيشک ميرا رب ہر شے پر نگہبان ہے |11:11

|

ب غَليظٍ |11:12
َولَمّا جا َء أَمرُنا َنجه ينا هو ًدا َوالهذينَ ءامَنوا َم َع ُه بِرَ ح َم ٍة ِم ّنا َو َنجه ٰينھُم مِن عَذا ٍ

|

اور جب ہمارا حکم آيا ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچاليا اور انہيں سخت عذاب سے نجات
دی11:12| ،

|

ّار عَني ٍد |11:12
ك عا ٌد ۖ جَ حَ دوا ِبـٔ ٰاي ِ
ت رَ ب ِِّھم َو َع َ
َوتِل َ
صوا ُر ُسلَ ُه َوا هتبَعوا أَمرَ ُك ِّل جَ ب ٍ

|

اور يہ عاد ہيں کہ اپنے رب کی آيتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ دهرم کے
کہنے پر چلے11:12| ،

|

ُ
َ
َ
ً
وم هو ٍد |11:12
َوأ ِتبعوا فى ٰه ِذ ِہ الدُّنيا لَع َنة َويَو َم الق ِٰي َم ِة ۗ أال إِنه عا ًدا َك َفروا رَ هبھُم ۗ أال بُع ًدا لِعا ٍد َق ِ

|

اور ان کے پيچھے لگی اس دنيا ميں لعنت اور قيامت کے دن ،سن لو! بيشک عاد اپنے رب سے منکر ہوئے ،ارے دور ہوں عاد
ہود کی قوم11:12| ،

|

لى َثمو َد أَخاهُم ٰ
۞ وَ إِ ٰ
رض َواس َتعمَرَ ُكم فيھا َفاس َتغفِروہُ ُث هم توبوا إِلَي ِه ۚ إِنه
َّللا ما لَ ُكم مِن إِ ٰل ٍه غَي ُرہُ ۖ ه َُو أَن َشأ َ ُكم مِنَ األَ ِ
وم اع ُب ُدوا ه َ
صلِحً ا ۚ قا َل ٰي َق ِ
رَ بّى َقريبٌ مُجيبٌ |11:11

|

اور ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صا لح کو کہا اے ميری قوم َّللا کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہيں اس نے تمہيں
زمين ميں پيدا کيا اور اس ميں تمہيں بسايا تو اس سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع الؤ ،بيشک ميرا رب قريب ہے دعا
سننے واال11:11| ،

|

صلِ ُح َقد ُكنتَ فينا مَرج ًُّوا َقب َل ٰهذا ۖ أَ َت ٰ
قالوا ٰي ٰ
ب |11:11
ك ِممّا َتدعونا إِلَي ِه مُري ٍ
نھىنا أَن َنع ُب َد ما يَع ُب ُد ءاباؤُ نا َوإِ هننا لَفى َش ٍّ

|

بولے اے صا لح! اس سے پہلے تو تم ہم ميں ہونہار معلوم ہوتے تھے کيا تم ہميں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے
معبودوں کو پوجيں اور بيشک جس بات کی طرف ہميں بالتے ہو ہم اس سے ايک بڑے دهوکا ڈالنے والے شک ميں ہيں،
|11:11

|

صرُنى مِنَ ه
َلى َب ِّي َن ٍة مِن رَ بّى َو ٰ
نت ع ٰ
وم أَرَ ءَي ُتم إِن ُك ُ
ءاتىنى مِن ُه رَ حم ًَة َفمَن يَن ُ
خسير |11:11
َّللاِ إِن َعصَي ُت ُه ۖ َفما َتزيدو َننى َغيرَ َت
ٍ
قا َل ٰي َق ِ

|

بوال اے ميری قوم! بھال بتاؤ تو اگر ميں اپنے رب کی طرف سے روشن دليل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت
بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر ميں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑهاؤ گے
|11:11

|

رض ه
َّللاِ َوال َت َمسّوها ِبسو ٍء َفيَأ ُخ َذ ُكم َعذابٌ َقريبٌ |11:11
وم ٰه ِذ ِہ نا َق ُة ه ِ
َّللا لَ ُكم ءاي ًَة َف َذروها َتأ ُكل فى أَ ِ
َو ٰي َق ِ

|

اور اے ميری قوم! يہ َّللا کا ناقہ ہے تمہارے ليے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ َّللا کی زمين ميں کھائے اور اسے بری طرح ہاتھ نہ
لگانا کہ تم کو نزديک عذاب پہنچے گا |11:11

|

ب |11:11
ك َوع ٌد غَي ُر مَكذو ٍ
دار ُكم َث ٰل َث َة أَي ٍّام ۖ ٰذلِ َ
َف َع َقروها َفقا َل َت َم هتعوا فى ِ

|

تو انہوں نے اس کی کونچيں کاٹيں تو صا لح نے کہا اپنے گھرو ں ميں تين دن اور برت لو (فائدہ اٹھالو) يہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ
ہوگا |11:11

|

َفلَمّا جا َء أَمرُنا َنجه ينا ٰ
ك ه َُو ال َق ِوىُّ العَزي ُز |11:11
ى يَو ِمئِ ٍذ ۗ إِنه رَ هب َ
صلِحً ا َوالهذينَ ءامَنوا َم َع ُه ِبرَ ح َم ٍة ِم ّنا َومِن خِز ِ

|

پھر جب ہمارا حکم آيا ہم نے صا لح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرماکر بچاليا اور اس دن کی رسوائی سے،
بيشک تمہارا رب قومی عزت واال ہے11:11| ،

|

َوأَ َخ َذ الهذينَ َظلَمُوا الصهيحَ ُة َفأَصبَحوا فى د ِٰي ِرهِم ٰجثِمينَ |11:11

|

اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ ليا تو صبح اپنے گھروں ميں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے11:11| ،

َكأَن لَم يَغ َنوا فيھا ۗ أَال إِنه َثمود َ۟ا َك َفروا رَ هبھُم ۗ أَال بُع ًدا لِ َثمو َد |11:12

|

|

گويا کبھی يہاں بسے ہی نہ تھے ،سن لو! بيشک ثمود اپنے رب سے منکر ہوئے ارے لعنت ہو ثمود پر11:12| ،

ُشرى قالوا س َٰلمًا ۖ قا َل س َٰل ٌم ۖ َفما لَ ِب َ
َولَ َقد جاءَت ُر ُسلُنا إِ ٰبرهي َم ِبالب ٰ
ث أَن جا َء ِبعِج ٍل حَ ني ٍذ |11:12

|

|

اور بيشک ہمارے فرشتے ابراہيم کے پاس مژدہ لے کر آئے بولے سالم کہا کہا سالم پھر کچھ دير نہ کی کہ ايک بچھڑا بھنا لے
آئے |11:12

|

َفلَمّا رَ ءا أَي ِد َيھُم ال َتصِ ُل إِلَي ِه َنكِرَ هُم َوأَوجَ سَ مِنھُم خي َف ًة ۚ قالوا ال َت َخف إِ ّنا أُرسِ لنا إِ ٰ
وم لوطٍ |11:12
لى َق ِ

|

پھر جب ديکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہيں پہنچتے ان کو اوپری سمجھا اور جی ہی جی ميں ان سے ڈرنے لگا ،بولے
ڈريے نہيں ہم قوم لوط کی طرف بھيجے گئے ہيں11:12| ،

|

ح َكت َف َب هش ٰ
سحقَ َومِن َورا ِء إِ ٰ
رنھا ِبإِ ٰ
سحقَ يَعقوبَ |11:11
ض ِ
َوامرَ أَ ُت ُه قا ِئم ٌَة َف َ

|

اور اس کی بی بی کھڑی تھی وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پيچھے يعقوب کی
|11:11

|

تى ءَأَلِ ُد َوأَ ۠نا َعجو ٌز َو ٰهذا بَعلى َش ً
قالَت ٰي َويلَ ٰ
يخا ۖ إِنه ٰهذا لَ َشء ٌء َعجيبٌ |11:11

|

بولی ہائے خرابی کيا ميرے بچہ ہوگا اور ميں بوڑهی ہوں اور يہ ہيں ميرے شوہر بوڑهے بيشک يہ تو اچنبھے کی بات ہے،
|11:11

|

َ
َ
مر ه
َّللاِ ۖ رَ حم ُ
ت ۚ إِ هن ُه حَ مي ٌد مَجي ٌد |11:11
َّللا َوبَرَ ٰك ُت ُه َعلَي ُكم أَه َل البَي ِ
َت ه ِ
قالوا أ َتعجَ بينَ مِن أ ِ

|

فرشتے بولے کيا َّللا کے کام کا اچنبھا کرتی ہو َّللا کی رحمت اور اس کی برکتيں تم پر اس گھر والو! بيشک وہی ہے سب خوبيوں
واال عزت واال11:11| ،

|

ُ
َفلَمّا َذهَبَ عَن إِ ٰبرهي َم الره و ُع وَ جاءَت ُه الب ٰ
وم لوطٍ |11:11
ُشرى ي ُٰج ِدلنا فى َق ِ

|

پھر جب ابراہيم کا خوف زائل ہوا اور اسے خوشخبری ملی ہم سے قوم لوط کے بارے ميں جھگڑنے لگا11:11| ،

إِنه إِ ٰبرهي َم لَحَ لي ٌم أَ ٰوّ ہٌ مُنيبٌ |11:11

|

|

بيشک ابراہيم تحمل واال بہت آہيں کرنے واال رجوع کرنے واال ہے |11:11

|

َ
ءاتيھم َعذابٌ غَي ُر مَردو ٍد |11:11
ك ۖ َوإِ هنھُم
عرض عَن ٰهذا ۖ إِ هن ُه َقد جا َء أَم ُر رَ ِّب َ
ِ
ٰيإِ ٰبرهي ُم أ ِ

|

اے ابراہيم اس خيال ميں نہ پڑ بيشک تيرے رب کا حکم آچکا اور بيشک ان پر عذاب آنے واال ہے کہ پھيرا نہ جائے گا،
|11:11

|

َولَمّا جاءَت ُر ُسلُنا ً
لوطا سء َء ِب ِھم وَ ضاقَ ِب ِھم َذرعًا َوقا َل ٰهذا يَو ٌم َعصيبٌ |11:11

|

اور جب لوط کے يہاں ہمارے فرشتے آئے اسے ان کا غم ہوا او ر ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بوال يہ بڑی سختی کا دن ہے
|11:11

|

َّللا َوال ُت
َوجا َءہُ َقو ُم ُه ُيھرَ عونَ إِلَي ِه َومِن َقب ُل كانوا يَعمَلونَ ال هسيِّـٔا ِ
خزون فى ضَيفى ۖ أَلَيسَ
وم ٰهؤُ ال ِء بَناتى هُنه أَط َھ ُر لَ ُكم ۖ َفا هتقُوا ه َ
ِ
ت ۚ قا َل ٰي َق ِ
مِن ُكم رَ ُج ٌل رَ شي ٌد |11:12

|

اور اس کے پاس کی قوم دوڑتی آئی ،ور انہيں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی کہا اے قوم! يہ ميری قوم کی بيٹياں
ہيں يہ تمہارے ليے ستھری ہيں تو َّللا سے ڈرو اور مجھے ميرے مہمانوں ميں رسوا نہ کرو ،کيا تم ميں ايک آدمی بھی نيک چلن
نہيں11:12| ،

|

ك لَ َتعلَ ُم ما ُنري ُد |11:12
ك مِن حَ ٍّق َوإِ هن َ
قالوا لَ َقد َعلِمتَ ما لَنا فى بَناتِ َ

|

بولے تمہيں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بيٹيوں ميں ہمارا کوئی حق نہيں اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے،
|11:12

|

قا َل لَو أَنه لى ِب ُكم قُوه ًة أَو ءاوى إِ ٰ
ُكن َشدي ٍد |11:22
لى ر ٍ

|

بولے اے کاش! مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا يا کسی مضبوط پائے کی پناہ ليتا |11:22

|

ك لَن يَصِ لوا إِلَي َ َ
قالوا ٰي ُ
ك ۖ إِ هن ُه مُصيبُھا ما أَصا َبھُم ۚ إِنه مَو ِع َد ُه ُم
يل َوال يَل َتفِت مِن ُكم أَحَ ٌد إِ هال امرَ أَ َت َ
سر بِأَهلِ َ
لوط إِ ّنا ُر ُس ُل رَ ِّب َ
ِطع مِنَ اله ِ
ك ۖ َفأ ِ
ك بِق ٍ
ب |11:21
الصُّب ُح ۚ أَلَيسَ الصُّب ُح بِ َقري ٍ

|

فرشتے بولے اے لوط ہم تمہارے رب کے بھيجے ہوئے ہيں وہ تم تک نہيں پہنچ سکتے تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ
اور تم ميں کوئی پيٹھ پھير کر نہ ديکھے سوائے تمہاری عورت کے اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہيں پہنچے گا بيشک ان کا
وعدہ صبح کے وقت کا ہے کيا صبح قريب نہيں11:21| ،

|

ّيل مَنضو ٍد |11:21
َفلَمّا جا َء أَمرُنا جَ عَلنا ٰعلِيَھا سافِلَھا وَ أَم َطرنا َعلَيھا حِجارَ ًة مِن سِ ج ٍ

|

پھر جب ہمارا حکم آيا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نيچا کرديا اور اس پر کنکر کے پتھر لگا تار برسائے11:21| ،
ك ۖ َوما هِىَ مِنَ ٰ ّ
الظلِمينَ ِببَعي ٍد |11:21
ُم َسوه م ًَة عِن َد رَ ِّب َ

|

|

جو نشان کيے ہوئے تيرے رب کے پاس ہيں اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہيں |11:21

|

لى مَديَنَ أَخاهُم ُ
َّللا ما لَ ُكم مِن إِ ٰل ٍه غَي ُرہُ ۖ َوال َتنقُصُوا المِكيا َل َوالميزانَ ۚ إِ ّنى أَ ٰ
۞ وَ إِ ٰ
ير َوإِ ّنى أَخافُ َعلَي ُكم
وم اع ُب ُدوا ه َ
رى ُكم ِب َخ ٍ
شعَيبًا ۚ قا َل ٰي َق ِ
َوم ُمحيطٍ |11:21
عَذابَ ي ٍ

|

اور مدين کی طرف ان کے ہم قوم شعيب کو کہا اے ميری قوم َّللا کو پوجو اس کے سوا کوئی معبود نہيں اور ناپ اور تول ميں
کمی نہ کرو بيشک ميں تمہيں آسودہ حال ديکھتا ہوں اور مجھے تم پر گھير لينے والے دن کا عذاب کا ڈر ہے |11:21

وم أَوفُوا المِكيا َل َوالميزانَ ِبالقِسطِ ۖ َوال َت َ
رض مُفسِ دينَ |11:21
بخسُوا ال ّناسَ أَشيا َءهُم وَ ال َتع َثوا فِى األَ ِ
َو ٰي َق ِ

|

|

اور اے ميری قوم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو اور لوگوں کو ان کی چيزيں گھٹا کر نہ دو اور زمين ميں فساد مچاتے
نہ پھرو11:21| ،

|

َبقِي ُ
َّللا َخي ٌر لَ ُكم إِن ُكن ُتم مُؤمِنينَ ۚ َوما أَ ۠نا َعلَي ُكم بِحَ فيظٍ |11:21
هت ه ِ

|

َّللا کا ديا جو بچ رہے وہ تمہارے ليے بہتر ہے اگر تمہيں يقين ہو اور ميں کچھ تم پر نگہبان نہيں |11:21

|

قالوا ٰي ُ
ك ما يَع ُب ُد ءاباؤُ نا أَو أَن َنف َع َل فى أَ ٰ
ك َألَنتَ الحَ لي ُم الرهشي ُد |11:21
مولِنا ما َن ٰشؤُ ۟ا ۖ إِ هن َ
ك أَن َنت ُر َ
ك َتأ ُم ُر َ
ش َعيبُ أَص َٰلو ُت َ

|

بولے اے شعيب! کيا تمہاری نماز تمہيں يہ حکم ديتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ ديں يا اپنے مال ميں جو چا ہيں
نہ کريں ہاں جی تمہيں بڑے عقلمند نيک چلن ہو11:21| ،

|

نھى ُكم عَن ُه ۚ إن أُري ُد إ هال اإل ٰ
لى ما أَ ٰ
َلى َب ِّي َن ٍة مِن رَ بّى َورَ َز َقنى مِن ُه ِرز ًقا حَ َس ًنا ۚ َوما أُري ُد أَن أُخالِ َف ُكم إِ ٰ
نت ع ٰ
وم أَرَ ءَي ُتم إِن ُك ُ
صل َح مَا
ِ
ِ
ِ
قا َل ٰي َق ِ
عت ۚ َوما َتوفيقى إِ ّال بِ ه
اّلِلِ ۚ َعلَي ِه َت َو هك ُ
اس َت َط ُ
لت َوإِلَي ِه أُنيبُ |11:22

|

کہا اے ميری قوم بھال بتاؤ تو اگر ميں اپنے رب کی طرف سے ايک روشن دليل پر ہوں او راس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی
روزی دی اور ميں نہيں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہيں منع کرتا ہوں آپ اس کے خالف کرنے لگوں ميں تو جہاں تک بنے
سنوارنا ہی چاہتا ہوں ،اور ميری توفيق َّللا ہی کی طرف سے ہے ،ميں نے اسی پر بھروسہ کيا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں،
|11:22

|

َ
َ
نوح أَو َقو َم هو ٍد أَو َقو َم ٰ
صل ٍِح ۚ َوما َقو ُم لوطٍ مِن ُكم بِبَعي ٍد |11:22
وم ال ي ِ
َو ٰي َق ِ
َجر َم هن ُكم شِ قاقى أن يُصي َب ُكم مِث ُل ما أصابَ َقو َم ٍ

|

اور اے ميری قوم تمہيں ميری ضد يہ نہ کموادے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح کی قوم يا ہود کی قوم يا صا لح کی قوم پر ،اور
لوط کی قوم تو کچھ تم سے دور نہيں |11:22

|

َواس َتغفِروا رَ هب ُكم ُث هم توبوا إِلَي ِه ۚ إِنه رَ بّى رَ حي ٌم َودو ٌد |11:22

|

اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع الؤ ،بيشک ميرا رب مہربان محبت واال ہے11:22| ،

ك فينا ضَعي ًفا ۖ َولَوال رَ ُ
قالوا ٰي ُ
ش َعيبُ ما َنف َق ُه َكثيرً ا ِممّا َتقو ُل َوإِ ّنا لَ َن ٰ
َزيز |11:21
ك لَرَ جَ ٰمن َ
هط َ
رى َ
ك ۖ َوما أَنتَ َعلَينا ِبع ٍ

|

|

بولے اے شعيب! ہماری سمجھ ميں نہيں آتيں تمہاری بہت سی باتيں اور بيشک ہم تمہيں اپنے ميں کمزور ديکھتے ہيں اور اگر
تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہيں پتھراؤ کرديا ہوتا اور کچھ ہماری نگاہ ميں تمہيں عزت نہيں11:21| ،

َّللاِ َوا هت َخذ ُتموہُ َورا َء ُكم ظِ ھر ًّيا ۖ إنه رَ بّى بما َتعمَلونَ م ٌ
قا َل ٰي َقوم أَرَ هطى أَ َع ُّز َعلَي ُكم مِنَ ه
ُحيط |11:21
ِ
ِ ِ
ِ

|

|

کہا اے ميری قوم کيا تم پر ميرے کنبہ کا دباؤ َّللا سے زيادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پيٹھ کے پيچھے ڈال رکھا بيشک جو کچھ تم
کرتے ہو سب ميرے رب کے بس ميں ہے11:21| ،

|

وم اعمَلوا ع ٰ
َلى مَكا َنتِ ُكم إِ ّنى ٰع ِم ٌل ۖ سَوفَ َتعلَمونَ مَن َيأتي ِه َعذابٌ يُخزي ِه َومَن ه َُو ٰك ِذبٌ ۖ َوار َتقِبوا إِ ّنى َم َع ُكم رَ قيبٌ |11:21
َو ٰي َق ِ

|

اور اے قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کيے جا ؤ ميں اپنا کام کرتا ہوں ،اب جاننا چاہتے ہو کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے

|

گا اور کون جھوٹا ہے ،اور انتظار کرو ميں بھی تمہارے ساتھ انتظار ميں ہوں11:21| ،

َولَمّا جا َء أَمرُنا َنجه ينا ُ
ت الهذينَ َظلَمُوا الصهيحَ ُة َفأ َصبَحوا فى د ِٰي ِرهِم ٰجثِمينَ |11:21
شعَيبًا َوالهذينَ ءامَنوا َم َع ُه ِبرَ ح َم ٍة ِم ّنا َوأَ َخ َذ ِ

|

اور جب ہمارا حکم آيا ہم نے شعيب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرماکر بچاليا اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ ليا
تو صبح اپنے گھروں ميں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے11:21| ،

َكأَن لَم يَغ َنوا فيھا ۗ أَال بُع ًدا لِمَديَنَ َكما َب ِع َدت َثمو ُد |11:21

|

|

گويا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے ،ارے ُدور ہوں مدين جيسے دور ہوئے ثمود |11:21

ٰ
ٰ
ُبين |11:21
َولَ َقد أَرسَلنا
موسى ِبـٔ ٰايتِنا َوسُلط ٍن م ٍ

|

اور بيشک ہم نے موس ٰی کو اپنی آيتوں اور صريح غلبے کے ساتھ11:21| ،

|

|

إِ ٰ
ََل ۟ي ِه َفا هتبَعوا أَمرَ فِر َعونَ ۖ َوما أَم ُر فِر َعونَ ِبرَ شي ٍد |11:21
لى فِر َعونَ َوم َ ِ

|

فرعون اور ا س کے درباريوں کی طرف بھيجا تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے اور فرعون کا کام راستی کا نہ تھا |11:21

الور ُد المَورو ُد |11:22
يَق ُد ُم َقو َم ُه يَو َم الق ِٰي َم ِة َفأَورَ َد ُه ُم ال ّنارَ ۖ َو ِبئسَ ِ

|

اپنی قوم کے آگے ہوگا قيامت کے دن تو انہيں دوزخ ميں ال اتارے گا اور و ہ کيا ہی برا گھاٹ اترنے کا11:22| ،

َوأ ُ ِتبعوا فى ٰه ِذ ِہ لَع َن ًة َويَو َم الق ِٰي َم ِة ۚ ِبئسَ ال ِّرف ُد المَرفو ُد |11:22

|

|

اور ان کے پيچھے پڑی اس جہان ميں لعنت اور قيامت کے دن کيا ہی برا انعام جو انہيں مال11:22| ،

ك مِن أَنبا ِء القُ ٰ
ك ۖ مِنھا قائِ ٌم وَ حَ صي ٌد |11:122
رى َنقُ ُّ
ص ُه َعلَي َ
ٰذلِ َ

|

|

|

يہ بستيوں کی خبريں ہيں کہ ہم تمہيں سناتے ہيں ان ميں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی |11:122

|

دون ه
ب
ك ۖ َوما زادوهُم َغيرَ َتتبي ٍ
َوما َظلَ ٰمنھُم َو ٰلكِن َظلَموا أَنفُ َسھُم ۖ َفما أَغ َنت عَنھُم ءالِ َھ ُت ُھ ُم الهتى يَدعونَ مِن
َّللاِ مِن َشء ٍء لَمّا جا َء أَم ُر رَ ِّب َ
ِ
|11:121

|

اور ہم نے ان پر ظلم نہ کيا خود انہوں نے اپنا برا کيا تو ان کے معبود جنہيں َّللا کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے جب
تمہارے رب کا حکم آيا اور ان سے انہيں ہالک کے سوا کچھ نہ بڑها11:121| ،

ك أَ ُ
ك إِذا أَ َخ َذ القُ ٰ
رى َوهِىَ ٰظلِم ٌَة ۚ إِنه أَخ َذہُ أَلي ٌم َشدي ٌد |11:121
خذ رَ ِّب َ
َو َك ٰذلِ َ

|

|

اور ايسی ہی پکڑ ہے تيرے رب کی جب بستيوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر ،بيشک اس کی پکڑ دردناک ک ّر ی ہے |11:121

ك يَو ٌم مَشھو ٌد |11:121
ك يَو ٌم مَجمو ٌع لَ ُه ال ّناسُ َو ٰذلِ َ
ك لَءاي ًَة لِمَن خافَ عَذابَ الءاخِرَ ِة ۚ ٰذلِ َ
إِنه فى ٰذلِ َ

|

بيشک اس ميں نشانی ہے اس کے ليے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے وہ دن ہے جس ميں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن
حاضری کا ہے |11:121

|

|

َوما ُن َؤ ِّخ ُرہُ إِ ّال ِألَجَ ٍل مَعدو ٍد |11:121

|

اور ہم اسے پيچھے نہيں ہٹاتے مگر ايک گنی ہوئی مدت کے ليئے |11:121

ت ال َت َكله ُم َنفسٌ إِ ّال ِبإِذنِ ِه ۚ َفمِنھُم َشقِىٌّ َوسَعي ٌد |11:121
يَو َم يَأ ِ

|

|
|

جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا تو ان ميں کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوش نصيب |11:121

َ
ار لَھُم فيھا َزفي ٌر وَ َش ٌ
ھيق |11:121
َفأمها الهذينَ َشقوا َففِى ال ّن ِ

|

تو وہ جو بدبخت ہيں وہ تو دوزخ ميں ہيں وہ اس گدهے کی طرح رينکيں گے |11:121

ت الس ٰهم ٰو ُ
ك َفعّا ٌل لِما يُري ُد |11:121
ٰخلِدينَ فيھا ما دا َم ِ
ك ۚ إِنه رَ هب َ
ت َواألَرضُ إِ ّال ما شا َء رَ ُّب َ

|

|

وہ اس ميں رہيں گے جب تک آسمان و زمين رہيں مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا بيشک تمہارا رب جب جو چاہے کرے،
|11:121

|

ت الس ٰهم ٰو ُ
ك ۖ عَطا ًء َغيرَ مَجذو ٍذ |11:122
۞ وَ أَمها الهذينَ ُسعِدوا َففِى الجَ هن ِة ٰخلِدينَ فيھا ما دا َم ِ
ت َواألَرضُ إِ ّال ما شا َء رَ ُّب َ

|

اور وہ جو خوش نصيب ہوئے وہ جنت ميں ہيں ہميشہ اس ميں رہيں گے جب تک آسمان و زمين مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا يہ
بخشش ہے کبھی ختم نہ ہوگی11:122| ،

|

َفال َت ُ
َنقوص |11:122
ك فى مِر َي ٍة ِممّا يَع ُب ُد ٰهؤُ ال ِء ۚ ما يَع ُبدونَ إِ ّال َكما يَع ُب ُد ءاباؤُ هُم مِن َقب ُل ۚ َوإِ ّنا لَ ُموَ فّوهُم َنصي َبھُم َغيرَ م
ٍ

|

تو اے سننے والے! دهوکا ميں نہ پڑ اس سے جيسے يہ کافر پوجتے ہيں يہ ويسا ہی پوجتے ہيں جيسا پہلے ان کے باپ دادا
پوجتے تھے اور بيشک ہم ان کا حصہ انہيں پورا پھيرديں گے جس ميں کمی نہ ہوگی11:122| ،

|

ب |11:112
ك مِن ُه مُري ٍ
ك لَقُضِ ىَ بَي َنھُم ۚ َوإِ هنھُم لَفى َش ٍّ
َولَ َقد ءا َتينا موسَى الك ِٰتبَ َفاخ ُتلِفَ في ِه ۚ َولَوال َكلِم ٌَة َس َب َقت مِن رَ ِّب َ

|

اور بيشک ہم نے موس ٰی کو کتاب دی تو اس ميں پھوٹ پڑگئی اگر تمہارے رب کی ايک بات پہلے نہ ہوچکی ہوتی تو جبھی ان کا
فيصلہ کرديا جاتا اور بيشک وہ اس کی طرف سے دهوکا ڈالنے والے شک ميں ہيں |11:112
ك أَ ٰ
عملَھُم ۚ إِ هن ُه ِبما يَعمَلونَ َخبي ٌر |11:111
َوإِنه ُك ًّال لَمّا لَ ُيوَ ِّف َي هنھُم رَ ُّب َ

|

|

اور بيشک جتنے ہيں ايک ايک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا بھردے گا اسے ان کے کا موں کی خبر ہے11:111| ،

ك وَ ال َتط َغوا ۚ إِ هن ُه ِبما َتعمَلونَ بَصي ٌر |11:111
َفاس َتقِم َكما أ ُ ِمرتَ َومَن تابَ َم َع َ

|

|

تو قائم رہو جيسا تمہيں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجوع اليا ہے اور اے لوگو! سرکشی نہ کرو بيشک وہ تمہارے کام ديکھ
رہا ہے11:111| ،

|

دون ه
َّللاِ مِن أَولِيا َء ُث هم ال ُتنصَرونَ |11:111
َوال َتر َكنوا إِلَى الهذينَ َظلَموا َف َت َم هس ُك ُم ال ّنا ُر َوما لَ ُكم مِن ِ

|

اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہيں آ گ چھوئے گی اور َّللا کے سوا تمہارا کوئی حما يتی نہيں پھر مدد نہ پاؤ گے،
|11:111

|

َ
كذ ٰ
ِكرى ل ٰ ِّلذكِرينَ |11:111
ت يُذهِبنَ ال هسيِّـٔا ِ
يل ۚ إِنه الحَ س َٰن ِ
ت ۚ ٰذلِ َ
ھار َو ُزلَ ًفا مِنَ اله ِ
ى ال هن ِ
َوأق ِِم الص ٰهلو َة َطرَ َف ِ

|

اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں ميں بيشک نيکياں برائيوں کو مٹاديتی ہيں ،يہ نصيحت ہے
نصيحت ماننے والوں کو11:111| ،

|

َواصبِر َفإِنه ه
َّللاَ ال يُضي ُع أَجرَ المُحسِ نينَ |11:111

|

اور صبر کرو کہ َّللا نيکوں کا نيگ (اجر) ضائع نہيں کرتا11:111| ،

|

ُ
ُ
َ
رض إِ ّال َق ً
ترفوا في ِه َوكانوا
َن ال َفسا ِد فِى األَ ِ
رون مِن َقبلِ ُكم أولوا َبقِ هي ٍة يَنھَونَ ع ِ
َفلَوال كانَ مِنَ القُ ِ
ليال ِممهن أنجَ ينا مِنھُم ۗ َوا هتبَعَ الهذينَ َظلَموا ما أ ِ
ُجرمينَ |11:111
م ِ

|

تو کيوں نہ ہوئے تم ميں سے اگلی سنگتوں (قوموں) ميں ايسے جن ميں بھالئی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمين ميں فساد سے
روکتے ہاں ان ميں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی اور ظالم اسی عيش کے پيچھے پڑے رہے جو انہيں ديا گيا اور وہ
گنہگار تھے11:111| ،

|

رى بِ ُ
ك القُ ٰ
ظ ٍلم َوأَهلُھا مُصلِحونَ |11:111
ك لِيُھلِ َ
َوما كانَ رَ ُّب َ

|

اور تمہارا رب ايسا نہيں کہ بستيوں کو بے وجہ ہالک کردے اور ان کے لوگ اچھے ہوں11:111| ،

ح َد ًة ۖ وَ ال يَزالونَ مُخ َتلِفينَ |11:112
ك لَجَ َع َل ال ّناسَ أُم ًهة ٰو ِ
َولَو شا َء رَ ُّب َ

|

|

اور اگرتمہارا رب چاہتا تو سب آدميوں کو ايک ہی امت کرديتا اور وہ ہميشہ اختالف ميں رہيں گے |11:112

ك َألَ َ
اس أَجمَعينَ |11:112
إِ ّال مَن رَ ِ
ك َخلَ َقھُم ۗ َو َتمهت َكلِ َم ُة رَ ِّب َ
ك ۚ َول ِٰذلِ َ
ح َم رَ ُّب َ
مِلَنه جَ َھ هن َم مِنَ ال ِ
ج هن ِة َوال ّن ِ

|

|

مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کيا اور لوگ اسی ليے بنائے ہيں اور تمہارے رب کی بات پوری ہوچکی کہ بيشک ضرور جہنم
بھر دوں گا جنوں اور آدميوں کو مال کر |11:112

|

ك فى ٰه ِذ ِہ الحَ ُّق َومَو ِع َظ ٌة َوذ ٰ
ك مِن أَنبا ِء ال ُّر ُس ِل ما ُن َثب ُ
ِكرى لِلمُؤمِنينَ |11:112
ك ۚ َوجا َء َ
ِّت ِب ِه فُؤا َد َ
َو ُك ًّال َنقُصُّ َعلَي َ

|

اور سب کچھ ہم تمہيں رسولوں کی خبريں سناتے ہيں جس سے تمہا را دل ٹھيرائيں اور اس سورت ميں تمہارے پاس حق آيا اور
مسلمانوں کو پند و نصيحت |11:112

|

َوقُل لِلهذينَ ال يُؤمِنونَ اعمَلوا ع ٰ
َلى مَكا َنتِ ُكم إِ ّنا ٰعمِلونَ |11:111

|

اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کيے جاؤ ہم اپنا کام کرتے ہيں |11:111

َوان َتظِ روا إِ ّنا مُن َتظِ رونَ |11:111

|

اور راہ ديکھو ہم بھی راہ ديکھتے ہيں |11:111

|

|

ك ِب ٰغف ٍِل َعمّا َتعمَلونَ |11:111
ّلِل غَيبُ الس ٰهم ٰو ِ
رض َوإِلَي ِه ُيرجَ ُع األَم ُر ُكلُّ ُه َفاعبُدہُ َو َت َو هكل َعلَي ِه ۚ َوما رَ ُّب َ
َو ِ ه ِ
ت َواألَ ِ

|

اور َّللا ہی کے ليے ہيں آسمانوں اور زمين کے غيب اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے تو اس کی بندگی کرو اور اس
پر بھروسہ رکھو ،اور تمہارا رب تمہارے کا موں سے غافل نہيں11:111| ،

ءاي ُ
ك ٰ
َّللا الره ٰ
ُبين |11:1
ت الك ِٰت ِ
حيم الر ۚ تِل َ
سم ه ِ
ب الم ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

يہ روشن کتاب کی آيتيں ہيں |11:1

|

|

|

نز ٰلن ُه قُ ٰ
إِ ّنا أَ َ
رء ًنا عَرَ ِب ًّيا لَ َعله ُكم َتعقِلونَ |11:1

|

بيشک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو11:1| ،

|

ك ٰه َذا القُرءانَ َوإِن ُكنتَ مِن َقبلِ ِه لَمِنَ ٰ
الغفِلينَ |11:1
َص بِما أَوحَ ينا إِلَي َ
َنحنُ َنقُصُّ َعلَي َ
ك أَحسَنَ ال َقص ِ

|

ہم تمہيں سب اچھا بيان سناتے ہيں اس ليے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھيجی اگرچہ بيشک اس سے پہلے تمہيں
خبر نہ تھی11:1| ،

|

ت إِ ّنى رَ أَ ُ
جدينَ |11:1
إِذ قا َل يوسُفُ ِألَبي ِه ٰيأ َ َب ِ
يت أَحَ َد َع َشرَ َكو َكبًا َوال هشمسَ َوال َقمَرَ رَ أَي ُتھُم لى ٰس ِ

|

ياد کرو جب يوسف نے اپنے با پ سے کہا اے ميرے باپ ميں نے گيارہ تارے اور سورج اور چاند ديکھے انہيں اپنے ليے سجدہ
کرتے ديکھا |11:1

|

ٰ
َِل ٰ
كع ٰ
نس ِن َع ُدوٌّ مُبينٌ |11:1
ك َفيَكيدوا لَ َ
خوتِ َ
َلى إ ِ َ
قا َل ٰي ُب َنىه ال َتقصُص رُءيا َ
ك َكي ًدا ۖ إِنه ال هشيطنَ ل ِ

|

کہا اے ميرے بچے اپنا خواب اپنے بھائيوں سے نہ کہنا وہ تيرے ساتھ کوئی چا ل چليں گے بيشک شيطان آدمی کا کھال دشمن ہے
|11:1

|

ك مِن َقب ُل إِ ٰبرهي َم َوإِ ٰ
َلى ءا ِل يَعقوبَ َكما أَ َتمهھا ع ٰ
ك َوع ٰ
سحقَ ۚ إِنه
يل األَحادي ِ
َلى أَب ََوي َ
ث َو ُيتِ ُّم نِع َم َت ُه َعلَي َ
ك َو ُي َعلِّ ُم َ
ك رَ ُّب َ
ك يَج َتبي َ
َو َك ٰذلِ َ
ك مِن َتأو ِ
ك عَلي ٌم حَ كي ٌم |11:1
رَ هب َ

|

اور اسی طرح تجھے تيرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکا لنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور
يعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تيرے پہلے دنوں باپ دادا ابراہيم ؑ اور اسحق ؑ پر پوری کی بيشک تيرا رب علم و حکمت
واال ہے11:1| ،

|

ءاي ٌ
خوتِ ِه ٰ
ت لِلسّائِلينَ |11:1
۞ لَ َقد كانَ فى يو ُسفَ َوإِ َ

|

بيشک يوسف اور اس کے بھائيوں ميں پوچھنے والوں کے ليے نشانياں ہيں |11:1

إِذ قالوا لَيوسُفُ َوأَخوہُ أَحَ بُّ إِ ٰ
ُبين |11:2
لى أَبينا ِم ّنا َو َنحنُ عُصب ٌَة إِنه أَبانا لَفى ض َٰل ٍل م ٍ

|
|

جب بولے کہ ضرور يوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زيادہ پيارے ہيں اور ہم ايک جماعت ہيں بيشک ہمارے باپ
ً
صراحة ان کی محبت ميں ڈوبے ہوئے ہيں |11:2

|

اق ُتلوا يو ُسفَ أَ ِو اطرَ حوہُ أَرضًا يَخ ُل لَ ُكم وَ ج ُه أَبي ُكم َو َتكونوا مِن بَع ِد ِہ َقومًا ٰ
صلِحينَ |11:2

|

يوسف کو مار ڈالو يا کہيں زمين ميں پھينک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نيک
ہوجانا |11:2

|

ت الجُبِّ يَل َتقِط ُه َبعضُ ال هسيّارَ ِة إِن ُكن ُتم ٰفعِلينَ |11:12
قا َل قائِ ٌل مِنھُم ال َتق ُتلوا يو ُسفَ َوأَلقوہُ فى غ َٰي َب ِ

|

ان ميں ايک کہنے واال بوال يوسف کو مارو نہيں اور اسے اندهے کنويں ميں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آکر لے جائے اگر تمہيں
کرنا ہے |11:12

|

ك ال َتأ َ۫ َم ّنا ع ٰ
َلى يو ُسفَ َوإِ ّنا لَ ُه لَ ٰنصِ حونَ |11:11
قالوا ٰيأَبانا ما لَ َ

|

بولے اے ہمارے باپ! آپ کو کيا ہوا کہ يوسف کے معامل ہ ميں ہمارا اعتبار نہيں کرتے اور ہم تو اس کے خير خواہ ہيں،
|11:11

|

أَرسِ ل ُه َمعَنا َغ ًدا يَر َتع َويَلعَب َوإِ ّنا لَ ُه لَ ٰحفِظونَ |11:11

|

کل اسے ہمارے ساتھ بھيج ديجئے کہ ميوے کھائے اور کھيلے اور بيشک ہم اس کے نگہبان ہيں |11:11

|

قا َل إِ ّنى لَيَح ُز ُننى أَن َتذهَبوا ِب ِه َوأَخافُ أَن يَأ ُكلَ ُه ِّ
الذئبُ َوأَن ُتم عَن ُه ٰغفِلونَ |11:11

|

بوال بيشک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھيڑيا کھالے اور تم اس سے بے خبر رہو |11:11

قالوا لَئِن أَ َكلَ ُه ِّ
الذئبُ َو َنحنُ عُصب ٌَة إِ ّنا إِ ًذا لَ ٰخسِ رونَ |11:11

|

|

بولے اگر اسے بھيڑيا کھا جائے اور ہم ايک جماعت ہيں جب تو ہم کسی مصرف کے نہيں |11:11

|

َ
َ
مرهِم ٰهذا َوهُم ال يَش ُعرونَ |11:11
َفلَمّا َذهَبوا ِب ِه َوأَجمَعوا أَن يَجعَلوہُ فى غ َٰي َب ِ
ت الجُبِّ ۚ َوأوحَ ينا إِلَي ِه لَ ُت َن ِّب َئ هنھُم ِبأ ِ

|

پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے يہی ٹھہری کہ اسے اندهے کنويں ميں ڈال ديں اور ہم نے اسے وحی بھيجی کہ ضرور
تو انہيں ان کا يہ کام جتادے گا ايسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے |11:11

َوجاءو أَباهُم عِشا ًء يَبكونَ |11:11

|

|

اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے |11:11

|

قالوا ٰيأَبانا إِ ّنا َذهَبنا َنس َتبِ ُق َو َترَ كنا يو ُسفَ عِن َد م َٰتعِنا َفأ َ َكلَ ُه ِّ
ِن لَنا َولَو ُك ّنا ٰ
ص ِدقينَ |11:11
الذئبُ ۖ َوما أَنتَ بِمُؤم ٍ

|

بولے اے ہمارے باپ ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور يوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھيڑيا کھا گيا اور آپ کسی
طرح ہمارا يقين نہ کريں گے اگرچہ ہم سچے ہوں |11:11

|

صب ٌر جَ مي ٌل ۖ َو ه
َّللا ُ المُس َتعانُ ع ٰ
َوجاءو ع ٰ
َلى ما َتصِ فونَ |11:12
َلى َقميصِ ِه ِبد ٍَم َك ِذ ٍ
ب ۚ قا َل بَل سَوه لَت لَ ُكم أَنفُ ُس ُكم أَمرً ا ۖ َف َ

|

اور اس کے کر ُتے پر ايک جھوٹا خون لگا الئے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ايک بات تمہارے واسطے بنالی ہے تو صبر اچھا،
اور َّللا ہی مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتارہے ہو |11:12

|

َ
ضع ًَة ۚ َو ه
ُشرى ٰهذا ُغ ٰل ٌم ۚ َوأَ َسرّوہُ بِ ٰ
َلوہُ ۖ قا َل ٰيب ٰ
وار َدهُم َفأ َ ٰ
َّللا ُ عَلي ٌم بِما يَعمَلونَ |11:12
دلى د َ
َوجاءَت َسيّارَ ةٌ َفأرسَلوا ِ

|

اور ايک قافلہ آيا انہوں نے اپنا پانی النے واال بھيجا تو اس نے اپنا ڈول ڈال بوال آہا کيسی خوشی کی بات ہے يہ تو ايک لڑکا ہے
اور اسے ايک پونجی بناکر چھپاليا اور َّللا جانتا ہے جو وہ کرتے ہيں11:12| ،
َخس د َٰر ِه َم مَعدو َد ٍة وَ كانوا في ِه مِنَ ال ٰ ّزهِدينَ |11:12
َن ب ٍ
َو َشرَ وہُ ِب َثم ٍ

|

|

اور بھائيوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بيچ ڈاال اور انہيں اس ميں کچھ رغبت نہ تھی |11:12

|

َ َ
َثوى ُه ع ٰ
كرمى م ٰ
َوقا َل الهذِى اش َت ٰ
رض َولِ ُن َعلِّ َم ُه مِن َتأوي ِل
َسى أَن يَن َفعَنا أَو َن هت ِ
خ َذہُ َولَ ًدا ۚ َو َك ٰذلِ َ
ك َم هك ّنا لِيو ُسفَ فِى األَ ِ
رى ُه مِن مِصرَ ِالمرَ أتِ ِه أ ِ
ٰ
َّللا ُ غالِبٌ ع ٰ َ
ث ۚ وَ ه
اس ال يَعلَمونَ |11:11
األَحادي ِ
مر ِہ َولكِنه أَك َثرَ ال ّن ِ
َلى أ ِ

|

اور مصر کے جس شخص نے اسے خريدا وہ اپنی عورت سے بوال انہيں عزت سے رکھو شايد ان سے ہميں نفع پہنچے يا ان کو
ہم بيٹا بناليں اور اسی طرح ہم نے يوسف کو اس زمين ميں جماؤ (رہنے کا ٹھکانا) ديا اور اس ليے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائيں
2ف )21اور َّللا اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہيں جانتے11:11| ،

َولَمّا َبلَغَ أَ ُ
جزى المُحسِ نينَ |11:11
ش هدہُ ءا َت ٰين ُه حُكمًا َوعِلمًا ۚ وَ َك ٰذلِ َ
ك َن ِ

|

|

اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمايا اور ہم ايسا ہی صلہ ديتے ہيں نيکوں کو11:11| ،

|

َّللاِ ۖ إِ هن ُه رَ بّى أَحسَنَ مَثواىَ ۖ إِ هن ُه ال يُفلِ ُح ٰ ّ
ك ۚ قا َل مَعا َذ ه
الظلِمونَ |11:11
َو ٰر َودَت ُه الهتى ُهوَ فى بَيتِھا عَن َنفسِ ِه َو َغله َق ِ
ت األَ ٰبوبَ َوقالَت َهيتَ لَ َ

|

اور وہ جس عورت کے گھر ميں تھا اس نے اسے لبھايا کہ اپنا آپا نہ روکے اور دروازے سب بند کرديے اور بولی آؤ تمہيں سے
کہتی ہوں کہا َّللا کی پناہ وہ عزيز تو ميرا رب يعنی پرورش کرنے واال ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا بيشک ظالموں کا بھال
نہيں ہوتا11:11| ،

|

َولَ َقد َهمهت ِب ِه ۖ َو َه هم ِبھا لَوال أَن رَ ءا ب ٰ
صرفَ عَن ُه السّو َء َوال َفحشا َء ۚ إِ هن ُه مِن عِبا ِد َنا المُخلَصينَ |11:11
ُرهنَ رَ ِّب ِه ۚ َك ٰذلِ َ
ك لِ َن ِ

|

اور بيشک عورت نے اس کا ارادہ کيا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دليل نہ ديکھ ليتا ہم نے يوں ہی کيا کہ
اس سے برائی اور بے حيائی کو پھير ديں بيشک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں ميں سے ہے |11:11

|

ك سوءًا إِ ّال أَن ُيسجَ نَ أَو َعذابٌ أَلي ٌم |11:11
ص ُه مِن ُدب ٍُر َوأَل َفيا َس ِّيدَها لَدَا البا ِ
ب ۚ قالَت ما جَ زا ُء مَن أَرا َد ِبأَهلِ َ
َواس َت َب َقا البابَ َو َقدهت َقمي َ

|

اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کر ُتا پيچھے سے چير ليا اور دونوں کو عورت کا مياں دروازے کے
پاس مال بولی کيا سزا ہے اس کی جس نے تيری گھر والی سے بدی چاہی مگر يہ کہ قيد کيا جائے يا دکھ کی مار |11:11

ص َد َقت َوه َُو مِنَ ٰ
قا َل هِىَ ٰروَ دَتنى عَن َنفسى ۚ َو َش ِھ َد شا ِه ٌد مِن أَهلِھا إِن كانَ َقمي ُ
الكذِبينَ |11:11
ص ُه قُ هد مِن قُ ُب ٍل َف َ

|

|

کہا اس نے مجھ کو لبھايا کہ ميں اپنی حفاظت نہ کروں اور عورت کے گھر والوں ميں سے ايک گواہ نے گواہی دی اگر ان کا
کر ُتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا |11:11

َوإِن كانَ َقمي ُ
صدِقينَ |11:11
ص ُه قُ هد مِن ُدب ٍُر َف َك َذبَت َوه َُو ِمنَ ال ٰ ّ

|

|

اور اگر ان کا کر ُتا پيچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور يہ سچے |11:11

ص ُه قُ هد مِن ُدب ٍُر قا َل إِ هن ُه مِن َكي ِد ُكنه ۖ إِنه َكي َد ُكنه َعظي ٌم |11:12
َفلَمّا رَ ءا َقمي َ

|

|

پھر جب عزيز نے اس کا کر ُتا پيچھے سے چرا ديکھا بوال بيشک يہ تم عورتوں کا چرتر (فريب) ہے بيشک تمہارا چرتر (فريب)
بڑا ہے |11:12

|

َ
ت مِنَ الخاطِ ـٔينَ |11:12
عرض عَن ٰهذا ۚ َواس َتغفِرى لِ َذ ِنبكِ ۖ إِ هنكِ ُكن ِ
يوسُفُ أ ِ

|

اے يوسف! تم اس کا خيال نہ کرو اور اے عورت! تو اپنے گناہ کی معافی مانگ بيشک تو خطاواروں ميں ہے |11:12

َزيز ُت ٰر ِو ُد َف ٰتىھا عَن َنفسِ ِه ۖ َقد َش َغ َفھا ُح ًّبا ۖ إِ ّنا لَ َن ٰ
۞ وَ قا َل نِسوَ ةٌ فِى المَدي َن ِة امرَ أَ ُ
ُبين |11:12
رىھا فى ض َٰل ٍل م ٍ
ت الع ِ

|

|

اور شہر ميں کچھ عورتيں بوليں کہ عزيز کی بی بی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہ ے بيشک ان کی محبت اس کے دل ميں َپير گئی
(سماگئی) ہے ہم تو اسے صر يح خود رفتہ پاتے ہيں |11:12

|

يھنه ۖ َفلَمّا رَ أَي َن ُه أَكبَر َن ُه َو َق هطعنَ أَي ِد َي ُھنه
ح َد ٍة مِنھُنه سِ ّكي ًنا َوقالَ ِ
يھنه َوأَع َت َدت لَھُنه ُم هت َكـًٔا َوءا َتت ُك هل ٰو ِ
ت اخرُج َعلَ ِ
َكرهِنه أَر َسلَت إِلَ ِ
َفلَمّا َس ِمعَت ِبم ِ
َوقُلنَ ٰحشَ ِ هّلِلِ ما ٰهذا َب َشرً ا إِن ٰهذا إ ِ ّال َملَ ٌ
ك َكري ٌم |11:11

|

تو جب زليخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بال بھيجا اور ان کے ليے مسنديں تيار کيں اور ان ميں ہر ايک کو ايک چھری
دی اور يوسف سے کہا ان پر نکل آؤ جب عورتوں نے يوسف کو ديکھا اس کی بڑائی بولنے لگيں اور اپنے ہاتھ کاٹ ليے اور
بوليں َّللا کو پاکی ہے يہ تو جنس بشر سے نہيں يہ تو نہيں مگر کوئی معزز فرشتہ11:11| ،

|

صغِرينَ |11:11
ص َم ۖ َولَئِن لَم يَف َعل ما ءا ُم ُرہُ لَ ُيسجَ َننه َولَيَكو ًنا مِنَ ال ٰ ّ
قالَت َف ٰذلِ ُكنه الهذى لُم ُت هننى في ِه ۖ َولَ َقد ٰر َود ُت ُه عَن َنفسِ ِه َفاس َتع َ

|

جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا يا
زليخا نے کہا تو يہ ہيں وہ جن پر مجھے طعنہ ديتی تھيں اور بيشک ميں نے ان کا ِ
اور بيشک اگر وہ يہ کام نہ کريں گے جو ميں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قيد ميں پڑيں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائيں گے
|11:11

|

َ
يھنه َوأَ ُكن مِنَ ا ٰ
لج ِھلينَ |11:11
صرف َع ّنى َكي َدهُنه أَصبُ إِلَ ِ
قا َل رَ بِّ السِّجنُ أحَ بُّ إِلَىه ِممّا يَدعو َننى إِلَي ِه ۖ َوإِ ّال َت ِ

|

يوسف نے عرض کی اے ميرے رب! مجھے قيد خانہ زيادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف يہ مجھے بالتی ہيں اور اگر تو
مجھ سے ان کا مکر نہ پھيرے گا تو ميں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا11:11| ،

َفاس َتجابَ لَ ُه رَ ُّب ُه َفصَرَ فَ عَن ُه َكي َدهُنه ۚ إِ هن ُه ه َُو السهمي ُع العَلي ُم |11:11

|

|

تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھيرديا ،بيشک وہی سنتا جانتا ہے |11:11

ٰ
حين |11:11
ت لَيَس ُج ُن هن ُه حَ ّت ٰى
ُث هم بَدا لَھُم مِن بَع ِد ما رَ أَوُ ا
الءاي ِ
ٍ

|

|

پھر سب کچھ نشانياں ديکھ دکھا کر پچھلی مت انہيں يہی آئی کہ ضرور ايک مدت تک اسے قيدخانہ ميں ڈاليں |11:11

|

رىنى أَح ِم ُل َفوقَ رَ أسى ُخ ً
الءاخ ُر إِ ّنى أَ ٰ
َ
يان ۖ قا َل أَحَ ُدهُما إِ ّنى أَ ٰ
بزا َتأ ُك ُل ال هطي ُر مِن ُه ۖ َنبِّئنا
رىنى أَعصِ ُر َخمرً ا ۖ َوقا َل
َو َد َخ َل َم َع ُه ال ِّسجنَ َف َت ِ
ِب َتأويلِ ِه ۖ إِ ّنا َن ٰ
ك مِنَ المُحسِ نينَ |11:11
رى َ

|

اور اس کے ساتھ قيدخانہ ميں دو جوان داخل ہوئے ان ميں ايک بوال ميں نے خواب ميں ديکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں اور دوسرا
بوال ميں نے خواب ديکھا کہ ميرے سر پر کچھ روٹياں ہيں جن ميں سے پرند کھاتے ہيں ،ہميں اس کی تعبير بتايے ،بيشک ہم آپ
کو نيکو کار ديکھتے ہيں |11:11

|

رزقانِ ِه إِ ّال َنبهأ ُت ُكما بِ َتأويلِ ِه َقب َل أَن يَأتِ َي ُكما ۚ ٰذلِ ُكما ِممّا َعلهمَنى رَ بّى ۚ إِ ّنى َترَ ُ
قا َل ال يَأتي ُكما َطعا ٌم ُت َ
اّلِل َو ُهم بِالءاخِرَ ِة
وم ال يُؤمِنونَ بِ ه ِ
كت ِمله َة َق ٍ
هُم ٰكفِرونَ |11:11

|

يوسف نے کہا جو کھانا تمہيں مال کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ ميں اس کی تعبير اس کے آنے سے پہلے تمہيں
بتادوں گا يہ ان علموں ميں سے ہے جو مجھے ميرے رب نے سکھايا ہے ،بيشک ميں نے ان لوگوں کا دين نہ مانا جو َّللا پر ايمان
نہيں التے اور وہ آخرت سے منکر ہيں11:11| ،

|

ٰ
َ
َعت ِمله َة ءاباءى إِ ٰبرهي َم َوإِ ٰ
َوا هتب ُ
اس ال
ك مِن َفض ِل ه ِ
اّلِل مِن َشء ٍء ۚ ٰذلِ َ
ك ِب ه ِ
شر َ
اس َولكِنه أَك َثرَ ال ّن ِ
َّللا َعلَينا وَ َعلَى ال ّن ِ
سحقَ َويَعقوبَ ۚ ما كانَ لَنا أن ُن ِ
يَش ُكرونَ |11:12

|

اور ميں نے اپنے باپ دادا ابراہيم ؑ اور اسحق ؑ اور يعقوب کا دين اختيار کيا ہميں نہيں پہنچتا کہ کسی چيز کو َّللا کا شريک
ٹھہرائيں ،يہ َّللا کا ايک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر مگر اکثر لوگ شکر نہيں کرتے |11:12

ِّجن ءَأَربابٌ ُم َت َفرِّ قونَ َخي ٌر أَم ه
َّللا ُ ٰ
ٰي ٰ
ح ُد ال َقھّا ُر |11:12
الو ِ
صى ِ
َى الس ِ
حب ِ
ِ

|

|

اے ميرے قيدخانہ کے دونوں ساتھيو! کيا جدا جدا رب اچھے يا ايک َّللا جو سب پر غالب11:12| ،

|

َّللا ُ بھا مِن س ٰ
ما َتع ُبدونَ مِن دونِ ِه إِ ّال أَسما ًء َسمهي ُتموها أَن ُتم َوءاباؤُ ُكم ما أَ َ
ك الدّينُ ال َق ِّي ُم
ّلِل ۚ أَمَرَ أَ ّال َتعبُدوا إِ ّال إِيّاہُ ۚ ٰذلِ َ
ُلط ٍن ۚ إِ ِن الحُك ُم إ ِ ّال ِ ه ِ
نز َل ه ِ
ٰ
اس ال يَعلَمونَ |11:12
َولكِنه أَك َثرَ ال ّن ِ

|

تم اس کے سوا نہيں پوجتے مگر نرے نام (فرضی نام) جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش ليے ہيں َّللا نے ان کی کوئی سند
نہ اتاری ،حکم نہيں مگر َّللا کا اس نے فرمايا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو يہ سيدها دين ہے ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے
|11:12

|

َ
الءاخ ُر َفيُصلَبُ َف َتأ ُك ُل ه
َ
ٰي ٰ
ِيان |11:11
ِّجن أَمّا أَحَ ُد ُكما َفيَسقى رَ هب ُه َخمرً ا ۖ َوأَمها
صى ِ
الطي ُر مِن رَ أسِ ِه ۚ قُضِ ىَ األم ُر الهذى في ِه َتس َتفت ِ
َى الس ِ
حب ِ

|

اے قيد خانہ کے دونوں ساتھيو! تم ميں ايک تو اپنے رب (بادشاہ) کو شراب پالئے گا رہا دوسرا وہ سو ُلی ديا جائے گا تو پرندے
اس کا سر کھائيں گے حکم ہوچکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے |11:11

|

نسى ُه ال هش ٰ
َ َ
يطنُ ذِكرَ رَ ِّب ِه َفلَبِ َ
ك َفأ َ ٰ
ِّجن بِضعَ سِ نينَ |11:11
ناج مِن ُھمَا اذ ُكرنى عِن َد رَ ِّب َ
ث فِى الس ِ
َوقا َل لِلهذى ظنه أ هن ُه ٍ

|

اور يوسف نے ان دونوں ميں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا اپنے رب (بادشاہ) کے پاس ميرا ذکر کرنا تو شيطان نے اسے
بھال ديا کہ اپنے رب (بادشاہ) کے سامنے يوسف کا ذکر کرے تو يوسف کئی برس اور جيل خانہ ميں رہا |11:11

|

ُ
ت ۖ ٰيأ َ ُّيھَا الم ََِل ُ أَفتونى فى ر ٰ
ك إِ ّنى أَ ٰ
َوقا َل ال َملِ ُ
ُءيىَ إِن ُكن ُتم لِلرُّ ءيا
ياب ٰس ٍ
مان يَأ ُكلُھُنه سَب ٌع ِعجافٌ َوسَبعَ سُنب ُٰل ٍ
رى سَبعَ َب َق ٰر ٍ
ت سِ ٍ
ضر وَ أ َخرَ ِ
ت ُخ ٍ
َتع ُبرونَ |11:11

|

اور بادشاہ نے کہا ميں نے خواب ميں ديکھيں سات گائيں فربہ کہ انہيں سات ُدبلی گائيں کھارہی ہيں اور سات باليں ہری اور
دوسری سات سوکھی اے درباريو! ميرے خواب کا جواب دو اگر تمہيں خواب کی تعبير آتی ہو11:11| ،

أويل األَ ٰ
ث أَ ٰ
ضغ ُ
قالوا أَ ٰ
حل ِم بِ ٰعلِمينَ |11:11
حل ٍم ۖ َوما َنحنُ بِ َت ِ

|

|

بولے پريشان خوابيں ہيں اور ہم خواب کی تعبير نہيں جانتے11:11| ،

ُ
ُ
لون |11:11
َوقا َل الهذى َنجا مِنھُما َوا هد َكرَ بَع َد أ هم ٍة أَ ۠نا أ َن ِّب ُئ ُكم بِ َتأويلِ ِه َفأَرسِ ِ

|

|

اور بوال وہ جو ان دونوں ميں سے بچا تھا اور ايک مدت بعد اسے ياد آيا ميں تمہيں اس کی تعبير بتاؤں گا مجھے بھيجو
|11:11

|

صد ُ َ
ت سِ ٍ ُ
يوسُفُ أَ ُّيھَا ال ِّ
ضر َوأ ُ َخرَ يابِ ٰس ٍ
َبع سُنب ُٰل ٍ
َبع َب َق ٰر ٍ
اس لَ َعلهھُم يَعلَمونَ
ت لَ َعلّى أَر ِ
ج ُع إِلَى ال ّن ِ
ت ُخ ٍ
مان يَأ ُكلھُنه سَب ٌع ِعجافٌ َوس ِ
ّيق أفتِنا فى س ِ
|11:11

|

اے يوسف! اے صديق! ہميں تعبير ديجئے سات فربہ گايوں کی جنہيں سات ُدبلی کھاتی ہيں اور سات ہری باليں اور دوسری سات
سوکھی شايد ميں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں شايد وہ آگاہ ہوں |11:11

|

قا َل َتزرَ عونَ سَبعَ سِ نينَ دَأَبًا َفما حَ صَد ُتم َف َذروہُ فى سُن ُبلِ ِه إِ ّال َق ً
ليال ِممّا َتأ ُكلونَ |11:11

|

کہا تم کھيتی کرو گے سات برس لگارتار تو جو کاٹو اسے اس کی بال ميں رہنے دو مگر تھوڑا جتنا کھالو |11:11

ك سَب ٌع شِ دا ٌد يَأ ُكلنَ ما َقدهم ُتم لَھُنه إِ ّال َق ً
ليال ِممّا ُتحصِ نونَ |11:12
ُث هم يَأتى مِن بَع ِد ٰذلِ َ

|

|

پھر اس کے بعد سات برس کرّے (سخت تنگی والے) آئيں گے کہ کھا جائيں گے جو تم نے ان کے ليے پہلے جمع کر رکھا تھا
مگر تھوڑا جو بچالو |11:12

|

ك عا ٌم في ِه ي ُ
ُغاث ال ّناسُ وَ في ِه يَعصِ رونَ |11:12
ُث هم يَأتى ِمن بَع ِد ٰذلِ َ

|

پھر ان کے بعد ايک برس آئے گا جس ميں لوگوں کو مينھ ديا جائے گا اور اس ميں رس نچوڑيں گے |11:12

|

جع إِ ٰ
َوقا َل ال َملِ ُ
ك َفسـَٔل ُه ما با ُل ال ِّنسوَ ِة ا ٰلّتى َق هطعنَ أَي ِد َيھُنه ۚ إِنه رَ بّى ِب َكي ِدهِنه عَلي ٌم |11:12
لى رَ ِّب َ
ك ائتونى ِب ِه ۖ َفلَمّا جا َءہُ الرهسو ُل قا َل ار ِ

|

اور بادشاہ بوال کہ انہيں ميرے پاس لے آؤ تو جب اس کے پاس ايلچی آيا کہا اپنے رب (بادشاہ) کے پاس پلٹ جا پھر اس سے پوچھ
کيا حال ہے اور عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ،بيشک ميرا رب ان کا فريب جانتا ہے |11:12

|

ت امرَ أَ ُ
يز ٰ
الـٔنَ حَ صحَ صَ الحَ ُّق أَ ۠نا ٰر َود ُت ُه عَن
ّلِل ما َعلِمنا َعلَي ِه مِن سو ٍء ۚ قالَ ِ
قا َل ما َخط ُب ُكنه إِذ ٰر َود ُتنه يو ُسفَ عَن َنفسِ ِه ۚ قُلنَ ٰحشَ ِ ه ِ
ت العَز ِ
صدِقينَ |11:11
َنفسِ ِه َوإِ هن ُه لَمِنَ ال ٰ ّ

|

بادشاہ نے کہا اے عورتو! تمہارا کيا کام تھا جب تم نے يوسف کا دل لبھانا چاہا ،بوليں َّللا کو پاکی ہے ہم نے ان ميں کوئی بدی
نہيں پائی عزيز کی عورت بولی اب اصلی بات کھل گئی ،ميں نے ان کا جی لبھانا چاہا تھا اور وہ بيشک سچے ہيں |11:11

َّللا ال يَھدى َكي َد الخائِنينَ |11:11
ك لِيَعلَ َم أَ ّنى لَم أَ ُخن ُه ِبالغَي ِ
ٰذلِ َ
ب َوأَنه ه َ

|

|

يوسف نے کہا يہ ميں نے اس ليے کيا کہ عزيز کو معلوم ہوجائے کہ ميں نے پيٹھ پيچھے اس کی خيانت نہ کی اور َّللا دغا بازوں
کا مکر نہيں چلنے ديتا11:11| ،

|

۞ َوما أ ُ َبرِّ ُ
ح َم رَ بّى ۚ إِنه رَ بّى غَفو ٌر رَ حي ٌم |11:11
ئ َنفسى ۚ إِنه ال هنفسَ َألَمّارَ ةٌ بِالسّو ِء إِ ّال ما رَ ِ

|

اور ميں اپنے نفس کو بے قصور نہيں بتاتا بيشک نفس تو برائی کا بڑا حکم دينے واال ہے مگر جس پر ميرا رب رحم کرے بيشک
ميرا رب بخشنے واال مہربان ہے |11:11

|

َوقا َل ال َملِ ُ
ك اليَو َم لَدَينا َمكينٌ أَمينٌ |11:11
ك ائتونى ِب ِه أَس َتخلِص ُه لِ َنفسى ۖ َفلَمّا َكله َم ُه قا َل إِ هن َ

|

اور بادشاہ بوال انہيں ميرے پاس لے آؤ کہ ميں انہيں اپنے ليے چن لوں پھر جب اس سے بات کی کہا بيشک آج آپ ہمارے يہاں
معزز معتمد ہيں |11:11

|

رض ۖ إ ّنى حَ ٌ
َ
قا َل اجعَلنى ع ٰ
فيظ عَلي ٌم |11:11
َلى َخزائ ِِن األ ِ ِ

|

يوسف نے کہا مجھے زمين کے خزانوں پر کردے بيشک ميں حفاظت واال علم واال ہوں |11:11

|

رض َي َتبَوه أ ُ مِنھا حَ ُ
يث يَشا ُء ۚ ُنصيبُ ِبرَ ح َمتِنا مَن َنشا ُء ۖ َوال ُنضي ُع أَجرَ المُحسِ نينَ |11:11
َو َك ٰذلِ َ
ك َم هك ّنا لِيو ُسفَ فِى األَ ِ

|

اور يوں ہی ہم نے يوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی اس ميں جہاں چاہے رہے ہم اپنی رحمت جسے چاہيں پہنچائيں اور ہم
نيکوں کا نيگ (اَجر) ضائع نہيں کرتے11:11| ،

|

َو َألَج ُر الءاخِرَ ِة َخي ٌر لِلهذينَ ءامَنوا وَ كانوا َي هتقونَ |11:11

|

اور بيشک آخرت کا ثواب ان کے ليے بہتر جو ايمان الئے اور پرہيزگار رہے |11:11

خوةُ يو ُسفَ َفد ََخلوا َعلَي ِه َفعَرَ َفھُم َوهُم لَ ُه مُنكِرونَ |11:12
َوجا َء إِ َ

|

|

اور يوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے تو يوسف نے انہيں پہچان ليا اور وہ اس سے انجان رہے |11:12

َ۠
َ
َ
َ
َ
ُنزلينَ |11:12
َولَمّا جَ ھ َهزهُم بِجَ ھا ِزهِم قا َل ائتونى بِأ ٍخ لَ ُكم مِن أبي ُكم ۚ أال َترَ ونَ أ ّنى أوفِى ال َكي َل َوأنا َخي ُر الم ِ

|

|

اور جب ان کا سامان مہيا کرديا کہ اپنا سوتيال بھائی ميرے پاس لے آؤ کيا نہيں ديکھتے کہ ميں پورا ناپتا ہوں اور ميں سب سے
بہتر مہمان نواز ہوں11:12| ،

|

بون |11:12
َفإِن لَم َتأتونى ِب ِه َفال َكي َل لَ ُكم عِندى َوال َتقرَ ِ

|

پھر اگر اسے ليکر ميرے پاس نہ آؤ تو تمہارے ليے ميرے يہاں ماپ نہيں اور ميرے پاس نہ پھٹکنا11:12| ،

قالوا َس ُن ٰر ِو ُد عَن ُه أَباہُ َوإِ ّنا لَ ٰفعِلونَ |11:11

|

|

بولے ہم اس کی خواہش کريں گے اس کے باپ سے اور ہميں يہ ضرور کرنا11:11| ،

|

َعرفو َنھا إِ َذا ان َقلَبوا إِ ٰ
َوقا َل لِف ِٰتينِ ِه اجعَلوا ِب ٰ
جعونَ |11:11
لى أَهل ِِھم لَ َعلهھُم يَر ِ
ض َع َتھُم فى ِرحال ِِھم لَ َعلهھُم ي ِ

|

اور يوسف نے اپنے غالموں سے کہا ان کی پونجی ان کی خورجيوں ميں رکھ دو شايد وہ اسے پہچانيں جب اپنے گھر کی طرف
لوٹ کر جائيں شايد وہ واپس آئيں11:11| ،

|

َفلَمّا رَ جَ عوا إِ ٰ
بيھم قالوا ٰيأَبانا ُمنِعَ ِم هنا ال َكي ُل َفأَرسِ ل َمعَنا أَخانا َنك َتل َوإ ِ ّنا لَ ُه لَ ٰحفِظونَ |11:11
لى أَ ِ

|

پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے بولے اے ہمارے باپ ہم سے غلہ روک ديا گيا ہے تو ہمارے بھائی کو ہمارے پاس
بھيج ديجئے کہ غلہ الئيں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کريں گے11:11| ،

|

َلى أَخي ِه مِن َقب ُل ۖ َف ه
قا َل هَل ءا َم ُن ُكم َعلَي ِه إِ ّال َكما أَمِن ُت ُكم ع ٰ
اّلِل ُ َخي ٌر ٰحف ًِظا ۖ َوه َُو أَرحَ ُم ال ٰ ّرحِمينَ |11:11

|

کہا کيا اس کے بارے ميں تم پر ويسا ہی اعتبار کرلوں جيسا پہلے اس کے بھائی کے بارے ميں کيا تھا تو َّللا سب سے بہتر نگہبان
اور وہ ہر مہربان سے بڑه کر مہربان11:11| ،

|

ض َع ُتنا ُردهت إِلَينا ۖ َو َنمي ُر أَهلَنا َو َنح َف ُ
يھم ۖ قالوا ٰيأَبانا ما َنبغى ۖ ٰه ِذ ِہ ِب ٰ
َولَمّا َف َتحوا م َٰت َعھُم وَ جَ دوا ِب ٰ
ك
َعير ۖ ٰذلِ َ
ض َع َتھُم ُردهت إِلَ ِ
ظ أَخانا َو َنزدا ُد َكي َل ب ٍ
َكي ٌل يَسي ٌر |11:11

|

اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھوال اپنی پونجی پائی کہ ان کو پھير دی گئی ہے ،بولے اے ہمارے باپ اب اور کيا چاہيں ،يہ ہے
ہماری پونجی ہميں واپس کردی گئی اور ہم اپنے گھر کے ليے غلہ الئيں اور اپنے بھائی کی حفاظت کريں اور ايک اونٹ کا بوجھ
اور زيادہ پائيں ،يہ دنيا بادشاہ کے سامنے کچھ نہيں |11:11

|

َّللا لَ َتأ ُت هننى ِب ِه إِ ّال أَن يُحا َط ِب ُكم ۖ َفلَمّا ءا َتوہُ مَوثِ َقھُم قا َل ه
َّللا ُ ع ٰ
َلى ما َنقو ُل َوكي ٌل |11:11
قا َل لَن أُرسِ لَ ُه َم َع ُكم حَ ّت ٰى ُت
ؤتون مَوثِ ًقا مِنَ ه ِ
ِ

|

کہا ميں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھيجوں گا جب تک تم مجھے کا َّللا کا يہ عہد نہ دے دو کہ ضرور اسے لے کر آ ؤ گے مگر
گھر جاؤ پھر انہوں نے يعقوب کو عہد دے ديا کہا َّللا کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو کہہ رہے ہيں11:11| ،
يہ کہ تم ِ

|

َّللا مِن َشء ٍء ۖ إِ ِن الحُك ُم إِ ّال ِ هّلِلِ ۖ َعلَي ِه َت َو هك ُ
لت ۖ َو َعلَي ِه
ح ٍد وَ اد ُخلوا مِن أَ ٰبو ٍ
َوقا َل ٰي َبنِىه ال َتد ُخلوا مِن با ٍ
ب ٰو ِ
ب ُم َت َفرِّ َق ٍة ۖ َوما أُغنى عَن ُكم مِنَ ه ِ
َفل َي َت َو هك ِل ال ُم َت َو ِّكلونَ |11:11

|

اور کہا اے ميرے بيٹوں! ايک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروا زوں سے جانا ميں تمہيں َّللا سے بچا نہيں سکتا حکم
تو سب َّللا ہی کا ہے ،ميں نے اسی پر بھروسہ کيا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ چاہيے11:11| ،

|

َولَمّا َد َخلوا مِن حَ ُ
فس يَعقوبَ َق ٰ
ِلم لِما َعله ٰمن ُه َو ٰلكِنه
يث أَمَرَ هُم أَبوهُم ما كانَ يُغنى عَنھُم مِنَ ه ِ
َّللا مِن َشء ٍء إ ِ ّال حاجَ ًة فى َن ِ
ضىھا ۚ َوإ ِ هن ُه لَذو ع ٍ
اس ال يَعلَمونَ |11:12
أَك َثرَ ال ّن ِ

|

اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم ديا تھا وہ کچھ انہيں کچھ انہيں َّللا سے بچا نہ سکتا ہاں يعقوب کے جی کی
ايک خواہش تھی جو اس نے پوری کرلی ،اور بيشک وہ صاحب علم ہے ہمارے سکھائے سے مگر اکثر لوگ نہيں جانتے
|11:12

|

ٰ
َولَمّا َد َخلوا ع ٰ
ك َفال َتب َتئِس بِما كانوا يَعمَلونَ |11:12
ءاوى إِلَي ِه أَخاہُ ۖ قا َل إِ ّنى أَ ۠نا أَخو َ
َلى يو ُسفَ

|

اور جب وہ يوسف کے پاس گئے اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی کہا يقين جان ميں ہی تيرا بھائی ہوں تو يہ جو کچھ
کرتے ہيں اس کا غم نہ کھا |11:12

|

حل أَخي ِه ُث هم أَ هذنَ م َُؤ ِّذنٌ أَ هي ُتھَا العي ُر إِ هن ُكم لَ ٰس ِرقونَ |11:12
ھازهِم جَ َع َل السِّقا َي َة فى رَ ِ
َفلَمّا جَ ھ َهزهُم ِبجَ ِ

|

پھر جب ان کا سامان مہيا کرديا پيالہ اپنے بھائی کے کجاوے ميں رکھ ديا پھر ايک منادی نے ندا کی اے قافلہ والو! بيشک تم چور
ہو11:12| ،

|

يھم ماذا َتفقِدونَ |11:11
قالوا َوأَقبَلوا َعلَ ِ

|

بولے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے تم کيا نہيں پاتے11:11| ،

|

قالوا َنفقِ ُد ُ
َعير َوأَ ۠نا بِ ِه َزعي ٌم |11:11
صواعَ ال َملِكِ َولِمَن جا َء بِ ِه حِم ُل ب ٍ

|

بولے ،بادشاہ کا پيمانہ نہيں ملتا اور جو اسے الئے گا اس کے ليے ايک اونٹ کا بوجھ ہے اور ميں اس کا ضامن ہوں11:11| ،

قالوا َت ه
رض َوما ُك ّنا ٰس ِرقينَ |11:11
جئنا لِ ُنفسِ َد فِى األَ ِ
اّلِلِ لَ َقد َعلِم ُتم ما ِ

|

بولے خدا کی قسم! تمہيں خوب معلوم ہے کہ ہم زمين ميں فساد کرنے نہ آئے اور نہ ہم چور ہيں11:11| ،

قالوا َفما جَ ٰزؤُ ہُ إِن ُكن ُتم ٰكذِبينَ |11:11

|

بولے پھر کيا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو |11:11

|

|

|

جزى ٰ ّ
الظلِمينَ |11:11
ج َد فى رَ حلِ ِه َف ُھوَ جَ ٰزؤُ ہُ ۚ َك ٰذلِ َ
قالوا جَ ٰزؤُ ہُ مَن وُ ِ
ك َن ِ

|

بولے اس کی سزا يہ ہے کہ جس کے اسباب ميں ملے وہی اس کے بدلے ميں غالم بنے ہمارے يہاں ظالموں کی يہی سزا ہے
|11:11

|

دين ال َملِكِ إِ ّال أَن َيشا َء ه
َّللا ُ ۚ َنر َف ُع
َف َبدَأَ بِأَو ِع َيت ِِھم َقب َل ِوعا ِء أَخي ِه ُث هم اس َتخرَ جَ ھا مِن ِوعا ِء أَخي ِه ۚ َك ٰذلِ َ
ك كِدنا لِيو ُسفَ ۖ ما كانَ لِيَأ ُخ َذ أَخاہُ فى ِ
ِلم عَلي ٌم |11:11
دَرَ ٰج ٍ
ت مَن َنشا ُء ۗ َو َفوقَ ُك ِّل ذى ع ٍ

|

تو اول ان کی خرُجيوں سے تالشی شروع کی اپنے بھائی کی خرُجی سے پہلے پھر اسے اپنے بھائی کی خرُجی سے نکال ليا ہم
نے يوسف کو يہی تدبير بتائی بادشاہی قانون ميں اسے نہيں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے مگر يہ کہ خدا چاہے ہم جسے
چاہيں درجوں بلند کريں اور ہر علم والے اوپر ايک علم واال ہے |11:11

|

خ لَ ُه مِن َقب ُل ۚ َفأَسَره ها يوسُفُ فى َنفسِ ِه َولَم يُبدِها لَھُم ۚ قا َل أَن ُتم َشرٌّ مَكا ًنا ۖ وَ ه
سرق َف َقد سَرَ قَ أَ ٌ
َّللا ُ أَعلَ ُم بِما َتصِ فونَ |11:11
۞ قالوا إِن َي ِ

|

بھائی بولے اگر يہ چوری کرے تو بيشک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کرچکا ہے تو يوسف نے يہ بات اپنے دل ميں رکھی

|

اور ان پر ظاہر نہ کی ،جی ميں کہا تم بدتر جگہ ہو اور َّللا خوب جانتا ہے جو باتيں بناتے ہو11:11| ،

قالوا ٰيأ َ ُّيھَا العَزي ُز إِنه لَ ُه أَبًا َش ً
يخا َكبيرً ا َف ُخذ أَحَ دَنا مَكا َن ُه ۖ إِ ّنا َن ٰ
ك مِنَ المُحسِ نينَ |11:12
رى َ

|

بولے اے عزيز! اس کے ايک باپ ہيں بوڑهے بڑے تو ہم ميں اس کی جگہ کسی کو لے لو ،بيشک ہم تمہارے احسان ديکھ رہے
ہيں11:12| ،

|

قا َل مَعا َذ ه
َّللاِ أَن َنأ ُخ َذ إِ ّال مَن َوجَ دنا م َٰتعَنا عِن َدہُ إِ ّنا إِ ًذا لَ ٰظلِمونَ |11:12

|

کہا خدا کی پناہ کہ ہم ميں مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال مال جب تو ہم ظالم ہوں گے11:12| ،

|

َّللا َومِن َقب ُل ما َف هرط ُتم فى يو ُسفَ ۖ َفلَن أَبرَ َح
ج ًّيا ۖ قا َل َكبي ُرهُم أَلَم َتعلَموا أَنه أَبا ُكم َقد أَ َخ َذ َعلَي ُكم مَوثِ ًقا مِنَ ه ِ
َفلَمها اس َتيـَٔسوا مِن ُه َخلَصوا َن ِ
األَرضَ حَ ّت ٰى يَأ َذنَ لى أَبى أَو يَح ُك َم ه
َّللا ُ لى ۖ َو ُهوَ َخي ُر ٰ
الحكِمينَ |11:22

|

پھر جب اس سے نا اميد ہوئے الگ جاکر سرگوشی کرنے لگے ،ان کا بڑا بھائی بوال کيا تمہيں خبر نہيں کہ تمہارے باپ نے تم
سے َّللا کا عہد لے ليا تھا اور اس سے پہلے يوسف کے حق ميں تم نے کيسی تقصير کی تو ميں يہاں سے نہ ٹلوں گا يہاں تک کہ
ميرے باپ اجازت ديں يا َّللا مجھے حکم فرمائے اور اس کا حکم سب سے بہتر11:22| ،

|

جعوا إِ ٰ
ب ٰحفِظينَ |11:21
ك سَرَ قَ َوما َش ِھدنا إِ ّال ِبما َعلِمنا َوما ُك ّنا لِلغَي ِ
لى أَبي ُكم َفقولوا ٰيأَبانا إِنه اب َن َ
ار ِ

|

اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ پھر عرض کرو اے ہمارے باپ بيشک آپ کے بيٹے نے چوری کی اور ہم تو اتنی ہی بات کے
گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم ميں تھی اور ہم غيب کے نگہبان نہ تھے |11:21

َوسـَٔ ِل ال َقر َي َة الهتى ُك ّنا فيھا َوالعيرَ الهتى أَقبَلنا فيھا ۖ َوإِ ّنا لَ ٰ
صدِقونَ |11:21

|

|

اور اس بستی سے پوچھ ديکھئے جس ميں ہم تھے اور اس قافلہ سے جس ميں ہم آئے ،اور ہم بيشک سچے ہيں |11:21

قا َل بَل َسوه لَت لَ ُكم أَنفُ ُس ُكم أَمرً ا ۖ َفصَب ٌر جَ مي ٌل ۖ َعسَى ه
َّللا ُ أَن يَأتِيَنى ِب ِھم جَ ميعًا ۚ إِ هن ُه ُهوَ العَلي ُم الحَ كي ُم |11:21

|

|

کہا تمہارے نفس نے تمہيں کچھ حيلہ بناديا ،تو اچھا صبر ہے ،قريب ہے کہ َّللا ان سب کو مجھ سے ال ،مالئے بيشک وہی علم و
حکمت واال ہے11:21| ،

|

َفى ع ٰ
َو َت َولّ ٰى عَنھُم وَ قا َل ٰيأَس ٰ
ُزن َف ُھوَ َكظي ٌم |11:21
َلى يو ُسفَ َواب َيضهت عَيناہُ مِنَ الح ِ

|

اور ان سے منہ پھيرا اور کہا ہائے افسوس! يوسف کی جدائی پر اور اس کی آنکھيں غم سے سفيد ہوگئيں وہ غصہ کھا تا رہا،
|11:21

|

قالوا َت ه
اّلِلِ َتف َتؤُ ۟ا َتذ ُك ُر يو ُسفَ حَ ّت ٰى َتكونَ حَ رَ ضًا أَو َتكونَ مِنَ ٰ
الھلِكينَ |11:21

|

بولے خدا کی قسم! آپ ہميشہ يوسف کی ياد کرتے رہيں گے يہاں تک کہ گور کنارے جا لگيں يا جان سے گزر جائيں11:21| ،

َّللا َوأَعلَ ُم مِنَ ه
َّللاِ ما ال َتعلَمونَ |11:21
قا َل إِ هنما أَشكوا ب َّثى َوحُزنى إِلَى ه ِ

|

کہا ميں تو اپنی پريشانی اور غم کی فرياد َّللا ہی سے کرتا ہوں اور مجھے َّللا کی وہ شانيں معلوم ہيں جو تم نہيں جانتے
|11:21

|

َ
َّللاِ إِ هال ال َقو ُم ٰ
۟
َّللا ۖ إِ هن ُه ال ي َ۟ايـَسُ مِن رَ وح ه
الكفِرونَ |11:21
وح ه ِ
ٔ
ِ
ٰي َبنِىه اذهَبوا َف َتحَ سهسوا مِن يو ُسفَ َوأخي ِه َوال َتايـَٔسوا مِن رَ ِ

|

|

اے بيٹو! جا ؤ يوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور َّللا کی رحمت سے مايوس نہ ہو ،بيشک َّللا کی رحمت سے نا اميد نہيں
ہوتے مگر کافر لوگ |11:21

|

ض َع ٍة م ٰ
جئنا بِبِ ٰ
َفلَمّا َد َخلوا َعلَي ِه قالوا ٰيأ َ ُّيھَا العَزي ُز َمسهنا َوأَهلَ َنا ال ُّ
ُزجى ٍة َفأَو ِ
ص ِّدقينَ
َجزى ال ُم َت َ
ف لَ َنا ال َكي َل َو َت َ
ض ُّر وَ ِ
صدهق َعلَينا ۖ إِنه ه َ
َّللا ي ِ
|11:22

|

پھر جب وہ يوسف کے پاس پہنچے بولے اے عزيز ہميں اور ہمارے گھر والوں کو مصيبت پہنچی اور ہم بے قدر پونجی لے کر
آئے ہيں تو آپ ہميں پورا ناپ ديجئے اور ہم پر خيرات کيجئے بيشک َّللا خيرات والوں کو صلہ ديتا ہے |11:22

قا َل هَل َعلِم ُتم ما َفعَل ُتم ِبيو ُسفَ َوأَخي ِه إِذ أَن ُتم ٰج ِھلونَ |11:22

|

|

بولے کچھ خبر ہے تم نے يوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کيا ِکيا تھا جب تم نادان تھے |11:22

|

َصبر َفإِنه ه
ك َألَنتَ يوسُفُ ۖ قا َل أَ ۠نا يوسُفُ َو ٰهذا أَخى ۖ َقد مَنه ه
َّللاَ ال يُضي ُع أَجرَ المُحسِ نينَ |11:22
قالوا أَ ِء هن َ
َّللا ُ َعلَينا ۖ إِ هن ُه مَن َي هت ِق َوي ِ

|

بولے کيا سچ مچ آپ ہی يوسف ہيں ،کہا ميں يوسف ہوں اور يہ ميرا بھائی ،بيشک َّللا نے ہم پر احسان کيا بيشک جو پرہيزگاری
اور صبر کرے تو َّللا نيکوں کا نيگ (اجر) ضائع نہيں کرتا |11:22

ك ه
قالوا َت ه
َّللا ُ َعلَينا َوإِن ُك ّنا لَ ٰخطِ ـٔينَ |11:21
اّلِلِ لَ َقد ءا َثرَ َ

|

|

بولے خدا کی قسم! بيشک َّللا نے آپ کو ہم پر فضيلت دی اور بيشک ہم خطاوار تھے |11:21

قا َل ال َتثريبَ َعلَي ُك ُم اليَو َم ۖ يَغفِ ُر ه
َّللا ُ لَ ُكم ۖ َو ُهوَ أَرحَ ُم ال ٰ ّرحِمينَ |11:21

|

|

کہا آج تم پر کچھ مالمت نہيںَّ ،للا تمہيں معاف کرے ،اور وہ سب مہربانوں سے بڑه کر مہربان ہے |11:21

اذهَبوا ِب َقميصى ٰهذا َفأَلقوہُ ع ٰ
ت َبصيرً ا َوأتونى ِبأَهلِ ُكم أَجمَعينَ |11:21
َلى َوج ِه أَبى يَأ ِ

|

|

ميرا يہ کرتا لے جاؤ اسے ميرے باپ کے منہ پر ڈالو ان کی آنکھيں کھل جائيں گی اور اپنے سب گھر بھر کو ميرے پاس لے آ ؤ،
|11:21

|

دون |11:21
صلَ ِ
َولَمّا َف َ
ت العي ُر قا َل أَبوهُم إِ ّنى َألَ ِ
ج ُد ري َح يو ُسفَ ۖ لَوال أَن ُت َف ِّن ِ

|

جب قافلہ مصر سے جدا ہوا يہاں ان کے باپ نے کہا بيشک ميں يوسف کی خوشبو پا تا ہوں اگر مجھے يہ نہ کہو کہ سٹھ (بہک)
گيا ہے11:21| ،

|

قالوا َت ه
ديم |11:21
ك لَفى ض َٰللِ َ
اّلِلِ إِ هن َ
ك ال َق ِ

|
|

بيٹے بولے خدا کی قسم! آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی ميں ہيں |11:21

لقى ُه ع ٰ
َفلَمّا أَن جا َء البَشي ُر أَ ٰ
َّللا ما ال َتعلَمونَ |11:21
جھ ِه َفار َت هد َبصيرً ا ۖ قا َل أَلَم أَقُل لَ ُكم إِ ّنى أَعلَ ُم مِنَ ه ِ
َلى وَ ِ

|

پھر جب خوشی سنانے واال آيا اس نے وہ کرتا يعقوب کے منہ پر ڈاال اسی وقت اس کی آنکھيں پھر آئيں (ديکھنے لگيں) کہ ميں نہ
کہتا تھا کہ مجھے َّللا کی وہ شانيں معلوم ہيں جو تم نہيں جانتے |11:21

قالوا ٰيأَبا َنا اس َتغفِر لَنا ُذنوبَنا إِ ّنا ُك ّنا ٰخطِ ـٔينَ |11:21

|

|

بولے اے ہمارے باپ! ہمارے گناہوں کی معافی مانگئے بيشک ہم خطاوار ہيں11:21| ،

قا َل سَوفَ أَس َتغفِ ُر لَ ُكم رَ بّى ۖ إِ هن ُه ُهوَ الغَفو ُر ال هرحي ُم |11:22

|

|

کہا جلد ميں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہو ں گا ،بيشک وہی بخشنے واال مہربان ہے |11:22

ءاوى إِلَي ِه أَب ََوي ِه َوقا َل اد ُخلوا مِصرَ إِن شا َء ه
ٰ
َفلَمّا َد َخلوا ع ٰ
َّللا ُ ءامِنينَ |11:22
َلى يو ُسفَ

|

|

پھر جب وہ سب يوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر ميں داخل ہو َّللا چاہے تو امان
کے ساتھ |11:22

|

ً
ت ٰهذا َتأوي ُل ر ٰ
ِّجن
َرش وَ َخ ّروا لَ ُه سُجه ًدا ۖ وَ قا َل ٰيأ َ َب ِ
ُءيىَ مِن َقب ُل َقد جَ َعلَھا رَ بّى حَ قّا ۖ وَ َقد أَحسَنَ بى إِذ أَخرَ جَ نى مِنَ الس ِ
َورَ َفعَ أَب ََوي ِه َعلَى الع ِ
َوجا َء ب ُكم مِنَ البَدو مِن بَع ِد أَن َن َز َغ ال هش ٰ
خوتى ۚ إِنه رَ بّى لَطيفٌ لِما يَشا ُء ۚ إِ هن ُه ُهوَ العَلي ُم الحَ كي ُم |11:122
يطنُ بَينى َوبَينَ إِ َ
ِ
ِ

|

اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھايا اور سب اس کے ليے سجدے ميں گرے اور يوسف نے کہا اے ميرے باپ يہ ميرے پہلے
خواب کی تعبير ہے بيشک اسے ميرے رب نے سچا کيا ،اور بيشک اس نے مجھ پر احسان کيا کہ مجھے قيد سے نکاال اور آپ
سب کو گاؤں سے لے آيا بعد اس کے کہ شيطان نے مجھ ميں اور ميرے بھائيوں ميں ناچاقی کرادی تھی ،بيشک ميرا رب جس
بات کو چاہے آسان کردے بيشک وہی علم و حکمت واال ہے |11:122

|

رض أَنتَ َولِءّ ۦ فِى الدُّنيا وَ الءاخِرَ ِة ۖ َت َو هفنى مُسلِمًا
ث ۚ فاطِ رَ الس ٰهم ٰو ِ
أويل األَحادي ِ
ت َواألَ ِ
۞ رَ بِّ َقد ءا َتي َتنى مِنَ المُلكِ َو َعلهم َتنى مِن َت ِ
صلِحينَ |11:121
َوأَلحِقنى ِبال ٰ ّ

|

اے ميرے رب بيشک تو نے مجھے ايک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھايا ،اے آسمانوں اور زمين کے
بنانے والے تو ميرا کام بنانے واال ہے دنيا اور آخرت ميں ،مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے مِال جو تيرے قرب خاص کے الئق ہيں
|11:121

|

َيھم إِذ أَجمَعوا أَمرَ هُم َوهُم يَم ُكرونَ |11:121
ك مِن أَنبا ِء الغَي ِ
ب نوحي ِه إِلَي َ
ٰذلِ َ
ك ۖ َوما ُكنتَ لَد ِ

|

يہ کچھ غيب کی خبريں ہيں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہيں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کيا تھا اور
وہ داؤں چل رہے تھے |11:121

|

اس َولَو حَ رَ صتَ بِمُؤمِنينَ |11:121
َوما أَك َث ُر ال ّن ِ

|

اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ايمان نہ الئيں گے11:121| ،

جر ۚ إِن ُهوَ إِ ّال ذِك ٌر ل ِٰلعلَمينَ |11:121
َوما َتسـَٔلُھُم َعلَي ِه مِن أَ ٍ

|

|

اور تم اس پر ان سے کچھ اجرت نہ مانگتے يہ تو نہيں مگر سارے جہان کو نصيحت11:121| ،

ُعرضونَ |11:121
َو َكأَيِّن مِن ءا َي ٍة فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
رض َي ُم ّرونَ َعلَيھا َوهُم عَنھا م ِ

|

|

اور کتنی نشانياں ہيں آسمانوں اور زمين ميں کہ اکثر لوگ ان پر گزرتے ہيں اور ان سے بے خبر رہتے ہيں11:121| ،

َوما يُؤمِنُ أَك َث ُرهُم ِب ه
ُشركونَ |11:121
اّلِلِ إِ ّال َوهُم م ِ

|

|

|

اور ان ميں اکثر وہ ہيں کہ َّللا پر يقين نہيں التے مگر شرک کرتے ہوئے |11:121

َّللا أَو َتأتِ َي ُھ ُم السّا َع ُة بَغ َت ًة َوهُم ال يَش ُعرونَ |11:121
أَ َفأَمِنوا أَن َتأتِ َيھُم ٰغشِ ي ٌَة مِن عَذا ِ
ب هِ

|

کيا اس سے نڈر ہو بيٹھے کہ َّللا کا عذاب انہيں آکر گھير لے يا قيامت ان پر اچانک آجائے اور انہيں خبر نہ ہو11:121| ،

َ۠
قُل ٰه ِذ ِہ سَبيلى أَدعوا إِلَى ه
َن ا هت َبعَنى ۖ َوس ٰ
َّللاِ ۚ ع ٰ
ُشركينَ |11:122
ُبحنَ ه ِ
َلى بَصيرَ ٍة أَ ۠نا َوم ِ
َّللا َوما أنا مِنَ الم ِ

|

|

تم فرماؤ يہ ميری راہ ہے ميں َّللا کی طرف بالتا ہوں ميں اور جو ميرے قدموں پرچليں دل کی آنکھيں رکھتے ہيں 2ف )111اور
َّللا کو پاکی ہے اور ميں شريک کرنے واال نہيں11:122| ،

|

رض َفي ُ
ك إِ ّال ِر ً
يھم مِن أَه ِل القُ ٰ
َنظروا َكيفَ كانَ ٰع ِق َب ُة الهذينَ مِن َقبل ِِھم ۗ َولَدا ُر
َوما أَرسَلنا مِن َقبلِ َ
رى ۗ أَ َفلَم يَسيروا فِى األَ ِ
جاال نوحى إِلَ ِ
الءاخِرَ ِة َخي ٌر لِلهذينَ ا هت َقوا ۗ أَ َفال َتعقِلونَ |11:122

|

اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھيجے سب مرد ہی تھے جنہيں ہم وحی کرتے اور سب شہر کے ساکن تھے تو يہ لوگ
زمين پرچلے نہيں تو ديکھتے ان سے پہلوں کا کيا انجام ہوا اور بيشک آخرت کا گھر پرہيزگاروں کے ليے بہتر تو کيا تمہيں عقل
نہيں11:122| ،

|

َ َ
َ
ُجرمينَ |11:112
وم الم ِ
حَ ّت ٰى إِذا اس َتيـَٔسَ ال ُّر ُس ُل وَ ظ ّنوا أ هنھُم َقد ُكذِبوا جا َءهُم َنصرُنا َف ُنجِّ ىَ مَن َنشا ُء ۖ َوال ُيرَ ُّد بَأسُنا َع ِن ال َق ِ

|

يہاں تک جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی اميد نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے غلط کہا تھا اس وقت ہماری مدد آئی تو

|

جسے ہم نے چاہا بچاليا گيا اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھيرا نہيں جاتا11:112| ،

ديثا يُف َت ٰ ٰ
ب ۗ ما كانَ حَ ً
لَ َقد كانَ فى َقصَصِ ِھم عِبرَ ةٌ ِألُولِى األَ ٰلب ِ
وم يُؤمِنونَ
رى َولكِن َتصديقَ الهذى بَينَ َيدَي ِه َو َتفصي َل ُك ِّل َشء ٍء َو ُه ًدى َورَ حم ًَة لِ َق ٍ
|11:111

|

بيشک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھيں کھلتی ہيں يہ کوئی بناوٹ کی بات نہيں ليکن اپنوں سے اگلے کاموں کی تصديق
ہے اور ہر چيز کا مفصل بيان اور مسلمانوں کے ليے ہدايت اور رحمت11:111| ،

|

ُ
ٰ
ءاي ُ
ك ٰ
َّللا الره ٰ
اس ال يُؤمِنونَ |11:1
ت الك ِٰت ِ
ك مِن رَ ِّب َ
نز َل إِلَي َ
حيم المر ۚ تِل َ
سم ه ِ
ك الحَ ُّق َولكِنه أَك َثرَ ال ّن ِ
ب ۗ َوالهذى أ ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

|

يہ کتاب کی آيتيں ہيں اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے مگر اکثر آدمی ايمان نہيں التے |11:1
ه
َير َع َم ٍد َترَ و َنھا ۖ ُث هم اس َت ٰ
َرش ۖ َو َس هخرَ ال هشمسَ َوال َقمَرَ ۖ ُك ٌّل يَجرى ِألَجَ ٍل ُم َس ًّمى ۚ ُي َد ِّب ُر األَمرَ ُي َف ِّ
ص ُل
َّللا ُ الهذى رَ َفعَ الس ٰهم ٰو ِ
وى َعلَى الع ِ
ت ِبغ ِ
ٰ
ت لَ َعله ُكم ِبلِقا ِء رَ ِّب ُكم توقِنونَ |11:1
الءاي ِ

|

َّللا ہے جس نے آسمانوں کو بلند کيا بے ستونوں کے کہ تم ديکھو پھر عرش پر استوا فرمايا جيسا اس کی شان کے الئق ہے اور
سورج اور چاند کو مسخر کيا ہر ايک ،ايک ٹھہرائے ہوئے وعدہ تک چلتا ہے َّللا کام کی تدبير فرماتا اور مفصل نشانياں بتاتا ہے
کہيں تم اپنے رب رب کا ملنا يقين کرو |11:1

|

َوه َُو الهذى َم هد األَرضَ وَ جَ َع َل فيھا رَ ٰوسِ ىَ َوأَ ٰنھرً ا ۖ َومِن ُك ِّل ه
كل ٰ
وم
َءاي ٍ
الثم َٰر ِ
ين ۖ يُغشِ ى الهي َل ال هنھارَ ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
ين اث َن ِ
ت جَ َع َل فيھا َزوجَ ِ
ت لِ َق ٍ
َي َت َف هكرونَ |11:1

|

اور وہی ہے جس نے زمين کو پھيال اور اس ميں لنگر اور نہريں بنائيں ،اور زمين ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے رات
سے دن کو چھپا ليتا ہے ،بيشک اس ميں نشانياں ہيں دهيان کرنے والوں کو |11:1

|

ت مِن أَ ٰ
ت وَ جَ ٰ ّن ٌ
رض قِ َط ٌع ُم َت ٰج ِو ٰر ٌ
ض ُل بَعضَھا ع ٰ
نوان ي ٰ
ح ٍد َو ُن َف ِّ
َعض فِى األ ُ ُك ِل ۚ
عن ٍ
ُسقى ِبما ٍء ٰو ِ
ب َو َزر ٌع َو َنخي ٌل صِ نوانٌ َوغَي ُر صِ
َلى ب ٍ
َوفِى األَ ِ
ٍ
كل ٰ
وم يَعقِلونَ |11:1
َءاي ٍ
إِنه فى ٰذلِ َ
ت لِ َق ٍ

|

اور زمين کے مختلف قطعے ہيں اور ہيں پاس پاس اور باغ ہيں انگوروں کے اور کھيتی اور کھجور کے پيڑ ايک تھالے (تھال)
سے اُگے اور الگ الگ سب کو ايک ہی پانی ديا جا تا ہے اور پھلوں ميں ہم ايک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہيں ،بيشک اس ميں
نشانياں ہيں عقل مندوں کے ليے |11:1

|

ك األَ ٰ
ك الهذينَ َك َفروا برَ ب ِِّھم ۖ َوأ ُ ٰ
لق جَ دي ٍد ۗ أ ُ ٰ
ك أَ ٰ
صحبُ
غل ُل فى أَعناق ِِھم ۖ َوأُو ٰلئِ َ
ولئِ َ
ولئِ َ
۞ وَ إِن َتعجَ ب َفعَجَ بٌ َقولُھُم أَ ِءذا ُك ّنا ُت ٰربًا أَ ِء ّنا لَفى َخ ٍ
ِ
ار ۖ هُم فيھا ٰخلِدونَ |11:1
ال ّن ِ

|

اور اگر تم تعجب کرو تو اچنبھا تو ان کے اس کہنے کا ہے کہ کيا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنيں گے وہ ہيں جو اپنے رب سے منکر
ہوئے اور وہ ہيں جن کی گردنوں ميں طوق ہوں گے اور وہ دوزخ والے ہيں انھيں اسی ميں رہنا11:1| ،

|

لى ُ
س َع ٰ
ك ِبال هس ِّي َئ ِة َقب َل الحَ َس َن ِة وَ َقد َخلَت مِن َقبل ِِھ ُم الم َُث ٰل ُ
ب |11:1
ك لَ َشدي ُد العِقا ِ
ظلم ِِھم ۖ َوإِنه رَ هب َ
ت ۗ َوإِنه رَ هب َ
جلو َن َ
َويَس َتع ِ
ك لَذو مَغفِرَ ٍة لِل ّنا ِ

|

اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہيں رحمت سے پہلے اور ان اگلوں کی سزائيں ہوچکيں اور بيشک تمہارا رب تو لوگوں کے
ظلم پر بھی انہيں ايک طرح کی معافی ديتا ہے اور بيشک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے |11:1

|

ُ
َ
وم ها ٍد |11:1
َويَقو ُل الهذينَ َك َفروا لَوال أ ِ
نز َل َعلَي ِه ءاي ٌَة مِن رَ ِّب ِه ۗ إِ هنما أنتَ مُن ِذ ٌر ۖ َولِ ُك ِّل َق ٍ

|

اور کا فر کہتے ہيں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کيو ں نہيں اتری تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی
|11:1

|

َ
ه
َّللا ُ يَعلَ ُم ما َتح ِم ُل ُك ُّل أ ُ ٰ
ِقدار |11:2
نثى َوما َتغيضُ األرحا ُم َوما َتزدا ُد ۖ َو ُك ُّل َشء ٍء عِن َدہُ ِبم ٍ

|

َّللا جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پيٹ ميں ہے اور پيٹ جو کچھ گھٹتے بڑهتے ہيں اور ہر چيز اس کے پاس ايک اندازے سے
ہے |11:2

|

ب َوال هش ٰھ َد ِة ال َكبي ُر ال ُم َتعا ِل |11:2
ٰعلِ ُم الغَي ِ

|

ہر چھپے اور کھلے کا جاننے واال سب سے بڑا بلندی واال |11:2

|

ھار |11:12
َسوا ٌء مِن ُكم مَن أَ َس هر ال َقو َل َومَن جَ ھَرَ ِب ِه َومَن ُهوَ مُس َتخ ٍ
ف ِباله ِ
ساربٌ ِبال هن ِ
يل َو ِ

|

برابر ہيں جو تم ميں بات آہستہ کہے اور جو آواز سے اور جو رات ميں چھپا ہے اور جو دن ميں راہ چلتا ہے |11:12

|

َ
َ
ه
ه
َين َيدَي ِه َومِن َخلفِ ِه يَح َفظو َن ُه مِن أَ ِ ه
لَ ُه ُم َع ِّق ٰب ٌ
وم سوءًا َفال مَرَ هد
ت مِن ب ِ
وم حَ ّت ٰى ُي َغيِّروا ما ِبأنفُسِ ِھم ۗ َوإِذا أرا َد َّللا ُ ِب َق ٍ
مر َّللاِ ۗ إِنه َّللاَ ال ُي َغ ِّي ُر ما ِب َق ٍ
وال |11:11
لَ ُه ۚ َوما لَھُم مِن دونِ ِه مِن ٍ

|

آدمی کے ليے بدلی والے فرشتے ہيں اس کے آگے پيچھے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہيں بيشک َّللا کسی قوم سے اپنی
نعمت نہيں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدليں ،اور جب کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہيں سکتی ،اور اس کے سوا
ان کا کوئی حمايتی نہيں |11:11

|

ه َُو الهذى يُري ُك ُم ال َبرقَ َخو ًفا وَ َط َمعًا َويُنشِ ُئ السهحابَ ِّ
الثقا َل |11:11

|

وہی ہے تمہيں بجلی دکھاتا ہے ڈر کو اور اميد کو اور بھاری بدلياں اٹھاتا ہے11:11| ،

|

َّللا َوه َُو َشدي ُد المِحا ِل |11:11
َو ُي َس ِّب ُح الره ع ُد ِبحَ م ِد ِہ َوالم َٰلئِ َك ُة مِن خي َفتِ ِه َويُرسِ ُل الص ٰهو ِعقَ َفيُصيبُ ِبھا مَن يَشا ُء َوهُم ي ُٰجدِلونَ فِى ه ِ

|

اور گر ج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے اور فرشتے اس کے ڈر سے اور کڑک بھيجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر
چاہے اور وہ َّللا ميں جھگڑتے ہوتے ہيں اور اس کی پکڑ سخت ہے11:11| ،

|

لَ ُه دَعوَ ةُ الحَ ِّق ۖ َوالهذينَ يَدعونَ مِن دونِ ِه ال يَس َتجيبونَ لَھُم بِ َشء ٍء إِ ّال َك ٰبسِ طِ َك هفي ِه إِلَى الما ِء لِيَبل ُغَ فاہُ َوما ُهوَ بِ ٰبلِ ِغ ِه ۚ َوما ُدعا ُء ٰ
الكفِرينَ إِ ّال فى
ض َٰل ٍل |11:11

|

اسی کا پکارنا سچا ہے اور اُس کے سوا جن کو پکارتے ہيں وہ ان کی کچھ بھی نہيں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے
سامنے اپنی ہتھيلياں پھيالئے بيٹھا ہے کہ اس کے منہ ميں پہنچ جائے اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا ،اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی
پھرتی ہے11:11| ،

|

الءاصال ۩ |11:11
رض َطو ًعا َو َكرهًا وَ ظِ ٰللُھُم ِبال ُغدُوِّ َو
ّلِل يَس ُج ُد مَن فِى الس ٰهم ٰو ِ
َو ِ ه ِ
ت َواألَ ِ
ِ

|

اور َّللا ہی کو سجدہ کرتے ہيں جتنے آسمانوں اور زمين ميں ہيں خوشی سے خواہ مجبوری سے اور ان کی پرچھائياں ہر صبح و
شام السجدة ۔11:12| 1

|

رض قُ ِل ه
ض ًّرا ۚ قُل هَل يَس َت ِوى األَ ٰ
عمى َوالبَصي ُر أَم
قُل مَن رَ بُّ الس ٰهم ٰو ِ
َّللا ُ ۚ قُل أَ َفا هت َخذ ُتم مِن دونِ ِه أَولِيا َء ال يَملِكونَ ِألَنفُسِ ِھم َنفعًا َوال َ
ت َواألَ ِ
هَل َتس َت ِوى ُّ
يھم ۚ قُ ِل ه
ت َوال ّنو ُر ۗ أَم جَ عَلوا ِ هّلِلِ ُ
َّللا ُ ٰخل ُِق ُك ِّل َشء ٍء َو ُهوَ ٰ
الخ ُ
شرَ كا َء َخلَقوا َك َخلقِ ِه َف َت ٰش َب َه َ
الظل ُ ٰم ُ
ح ُد ال َق ٰ ّھ ُر |11:11
الو ِ
لق َعلَ ِ

|

تم فرماؤ کون رب ہے آسمانوں اور زمين کا ،تم خود ہی فرما ؤ َّللا تم فرما ؤ تو کيا اس کے سوا تم نے وہ حمايتی بنائے ہيں جو اپنا
بھال برا نہيں کرسکتے ہيں تم فرما ؤ کيا برابر ہوجائيں گے اندها اور انکھيارا (بينا) يا کيا برابر ہوجائيں گی اندهيرياں اور اجاال کيا
َّللا کے ليے ايسے شريک ٹھہراتے ہيں جنہوں نے َّللا کی طرح کچھ بنايا تو انہيں ان کا اور اس کا بنانا ايک سا معلوم ہوا تم فرما ؤ
َّللا ہر چيز کا بنانے واال ہے اور وہ اکيال سب پر غالب ہے |11:11

|

أَ َ
ك
ار ابتِغا َء حِل َي ٍة أَو م َٰت ٍع َز َب ٌد مِثل ُ ُه ۚ َك ٰذلِ َ
نز َل مِنَ السهما ِء ما ًء َفسالَت أَو ِدي ٌَة ِب َقد َِرها َفاح َت َم َل السهي ُل َز َب ًدا ِ
رابيًا ۚ َو ِممّا يوقِدونَ َعلَي ِه فِى ال ّن ِ
َضربُ ه
َضربُ ه
الز َب ُد َفيَذ َهبُ جُفا ًء ۖ وَ أَمّا ما يَن َف ُع ال ّناسَ َفيَم ُك ُ
َّللا ُ الحَ هق َو ٰالبطِ َل ۚ َفأَمها ه
َّللا ُ األَمثا َل |11:11
رض ۚ َك ٰذلِ َ
ث فِى األَ ِ
كي ِ
ي ِ

|

اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے الئق بہہ نکلے تو پانی کی رو اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا الئی ،اور جس پر
آگ دہکاتے ہيں گہنا يا اور اسباب بنانے کو اس سے بھی ويسے ہی جھاگ اٹھتے ہيں َّللا بتاتا ہے کہ حق و باطل کی يہی مثال ہے،
تو جھاگ تو پھک (جل) کر دور ہوجاتا ہے ،اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمين ميں رہتا ہے َّللا يوں ہی مثاليں بيان فرماتا ہے،
|11:11

|

رض جَ ميعًا َومِثلَ ُه َم َع ُه َالف َت َدوا ب ِه ۚ أ ُ ٰ
لِلهذينَ اس َتجابوا لِرَ ب ِِّھ ُم الح ٰ
ب
ك لَھُم سو ُء الحِسا ِ
ولئِ َ
ُسنى ۚ َوالهذينَ لَم يَس َتجيبوا لَ ُه لَو أَنه لَھُم ما فِى األَ ِ
ِ
َوم ٰ
َأوىھُم جَ َھ هن ُم ۖ َو ِبئسَ المِھا ُد |11:12

|

جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہيں کے ليے بھالئی ہے اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر زمين ميں جو کچھ ہے وہ
سب اور اس جيسا اور ان کی ملِک ميں ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے ديتے يہی ہيں جن کا ب ُر ا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانا
جہنم ہے ،اور کيا ہی بُرا بچھونا11:12| ،

|

َ ُ
َ
ك الحَ ُّق َكمَن ُهوَ أَ ٰ
ب |11:12
عمى ۚ إِ هنما َي َت َذ هك ُر أُولُوا األَ ٰلب ِ
ك مِن رَ ِّب َ
نز َل إِلَي َ
۞ أ َفمَن يَعلَ ُم أ هنما أ ِ

|

تو کيا وہ جانتا ہے جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے وہ اس جيسا ہوگا جو اندها ہے نصيحت وہی

|

مانتے ہيں جنہيں عقل ہے11:12| ،

ٰ
الميثقَ |11:12
َّللا وَ ال يَنقُضونَ
الهذينَ يوفونَ ِبعَھ ِد ه ِ

|

وہ جو َّللا کا عہد پورا کرتے ہيں اور قول بانده کر پھرتے نہيں |11:12

|

َوالهذينَ يَصِ لونَ ما أَمَرَ ه
ب |11:11
ص َل َويَخ َشونَ رَ هبھُم َويَخافونَ سو َء الحِسا ِ
َّللا ُ ِب ِه أَن يو َ

|

اور وہ کہ جوڑتے ہيں اسے جس کے جوڑنے کا َّللا نے حکم ديا اور اپنے رب سے ڈرتے ہيں اور حساب کی بُرائی سے انديشہ
رکھتے ہيں |11:11

|

ص َبرُوا ابتِغا َء َوج ِه رَ ب ِِّھم َوأَقامُوا الص ٰهلو َة َوأَن َفقوا ِممّا رَ َز ٰقنھُم سِ ًّرا َوعَالنِي ًَة َويَدرَ ءونَ بالحَ َس َن ِة ال هس ِّي َئ َة أ ُ ٰ
ّار
ولئِ َ
َوالهذينَ َ
ِ
ك لَھُم عُقبَى الد ِ
|11:11

|

اور وہ جنہوں نے صبر کيا اپنے رب کی رضا چاہنے کو اور نماز قائم رکھی اور ہمارے ديئے سے ہماری راہ ميں چھپے اور
ظاہر کچھ خرچ کيا اور برائی کے بدلے بھالئی کرکے ٹالتے ہيں انہيں کے ليے پچھلے گھر کا نفع ہے11:11| ،
صلَ َح مِن ءابائ ِِھم َوأَ ٰ
جَ ٰ ّن ُ
ب |11:11
يھم مِن ُك ِّل با ٍ
َدن يَد ُخلو َنھا َومَن َ
زو ِ
ج ِھم َو ُذرِّ ٰ ّيت ِِھم ۖ َوالم َٰلئِ َك ُة يَد ُخلونَ َعلَ ِ
تع ٍ

|

|

بسنے کے باغ جن ميں وہ داخل ہوں گے اور جو الئق ہوں ان کے باپ دادا اور بيبيوں اور اوالد ميں اور فرشتے ہر دروازے سے
ان پر يہ کہتے آئيں گے11:11| ،

|

ّار |11:11
س َٰل ٌم َعلَي ُكم ِبما َ
صبَر ُتم ۚ َفنِع َم عُقبَى الد ِ

|

|

سالمتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھال گھر کيا ہی خوب مال11:11| ،

َّللاِ مِن بَع ِد ٰ
رض ۙ أ ُ ٰ
ميثقِ ِه َويَق َطعونَ ما أَمَرَ ه
َوالهذينَ يَنقُضونَ عَھ َد ه
ّار
ولئِ َ
َّللا ُ ِب ِه أَن يو َ
ص َل َويُفسِ دونَ فِى األَ ِ
ك لَ ُھ ُم اللهع َن ُة َولَھُم سو ُء الد ِ
|11:11

|

اور وہ جو َّللا کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے اور جس کے جوڑنے کو َّللا نے فرمايا اسے قطع کرتے اور زمين ميں
فساد پھيالتے ہيں ان کا حصہ لعنت ہی ہے اور اُن کا نصيبہ بُرا گھر |11:11

|

َّللا ُ يَبس ُ
ه
ُط الرِّزقَ لِمَن يَشا ُء َويَق ِد ُر ۚ وَ َف ِرحوا بِالحَ ٰيو ِة الدُّنيا َومَا الحَ ٰيوةُ الدُّنيا فِى الءاخِرَ ِة إِ ّال م َٰت ٌع |11:11

|

َّللا جس کے ليے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے ،اور کا فر دنيا کی زندگی پر اترا گئے (نازاں ہوئے) اور دنيا کی زندگی
آخرت کے مقابل نہيں مگر کچھ دن برت لينا11:11| ،

|

ُ
َّللا يُضِ ُّل مَن يَشا ُء َويَھدى إِلَي ِه مَن أَنابَ |11:11
نز َل َعلَي ِه ءاي ٌَة مِن رَ ِّب ِه ۗ قُل إِنه ه َ
َويَقو ُل الهذينَ َك َفروا لَوال أ ِ

|

اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کيوں نہ اتری ،تم فرماؤ بيشک َّللا جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور
اپنی راہ اسے ديتا ہے جو اس کی طرف رجوع الئے11:11| ،

|

الهذينَ ءامَنوا َو َتط َمئِنُّ قُلو ُبھُم بِذِكر ه ِ َ
َّللا َتط َمئِنُّ القُلوبُ |11:12
ِكر ه ِ
َّللا ۗ أال بِذ ِ
ِ

|

وہ جو ايمان الئے اور ان کے دل َّللا کی ياد سے چين پاتے ہيں ،سن لو َّللا کی ياد ہی ميں دلوں کا چين ہے |11:12

ٰ
ب |11:12
طوبى لَھُم وَ حُسنُ مَـٔا ٍ
ت
الهذينَ ءا َمنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ

|

|

وہ جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام |11:12

|

ُ
ُ
حم ِن ۚ قُل ُهوَ رَ بّى ال إِ ٰل َه إ ِ ّال ُهوَ َعلَي ِه َت َو هك ُ
ك َوهُم يَكفُرونَ ِبال هر ٰ
لت
يھ ُم الهذى أَوحَ ينا إِلَي َ
ك أَرس َٰلن َ
َك ٰذلِ َ
ك فى أ هم ٍة َقد َخلَت مِن َقبلِھا أ َم ٌم لِ َتتل ُ َو ۟ا َعلَ ِ
ب |11:12
َوإِلَي ِه مَتا ِ

|

اسی طرح ہم نے تم کو اس امت ميں بھيجا جس سے پہلے امتيں ہو گزريں کہ تم انہيں پڑه کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی
کی اور وہ رحمن کے منکر ہورہے ہيں تم فرماؤ وہ ميرا رب ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہيں ميں نے اسی پر بھروسہ کيا
اور اسی کی طرف ميری رجوع ہے11:12| ،

|

َ
س الهذينَ ءا َمنوا أَن لَو يَشا ُء ه
جبا ُل أَو قُ ِّطعَت ِب ِه األَرضُ أَو ُكلِّ َم ِب ِه الم ٰ
َّللا ُ لَ َھدَى
َولَو أَنه قُرءا ًنا ُس ِّيرَ ت ِب ِه ال ِ
َوتى ۗ بَل ِ هّلِلِ األم ُر جَ ميعًا ۗ أَ َفلَم ي َ۟ايـَٔ ِ
َ
ه
ه
ٌ
َّللا ۚ إِنه َّللاَ ال يُخلِفُ الميعا َد
دارهِم حَ ّت ٰى يَأتِىَ َوع ُد ِ
ال ّناسَ جَ ميعًا ۗ َوال يَزا ُل الهذينَ َك َفروا ُتصي ُبھُم ِبما َ
قارعَة أو َت ُح ُّل َقريبًا مِن ِ
ص َنعوا ِ
|11:11

|

اور اگر کوئی ايسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے يا زمين پھٹ جاتی يا مردے باتيں کرتے جب بھی يہ کافر نہ مانتے بلکہ سب
کام َّللا ہی کے اختيار ميں ہيں تو کيا مسلمان اس سے نا اميد نہ ہوئے کہ َّللا چاہتا تو سب آدميوں کو ہدايت کرديتا اور کافروں کو
ہميشہ کے ليے يہ سخت دهمک (ہالدينے والی مصيبت) پہنچتی رہے گی يا ان کے گھروں کے نزديک اترے گی يہاں تک کہ َّللا
کا وعدہ آئے بيشک َّللا وعدہ خالف نہيں کرتا |11:11

|

ك َفأَملَ ُ
ب |11:11
يت لِلهذينَ َك َفروا ُث هم أَ َخذ ُتھُم ۖ َف َكيفَ كانَ عِقا ِ
ھزئَ بِ ُرس ٍُل مِن َقبلِ َ
َولَ َق ِد اس ُت ِ

|

اور بيشک تم سے اگلے رسولوں سے بھی ہنسی کی گئی تو ميں نے کافروں کو کچھ دنوں ڈهيل دی پھر انہيں پکڑا تو ميرا عذاب
کيسا تھا11:11| ،

|

ّلِل ُ
أَ َفمَن ه َُو قائِ ٌم ع ٰ
رض أَم بِ ٰظ ِھ ٍر مِنَ ال َقو ِل ۗ بَل ُز ِّينَ لِلهذينَ
فس ِبما َك َسبَت ۗ َوجَ عَلوا ِ ه ِ
شرَ كا َء قُل َسمّوهُم ۚ أَم ُت َنبِّـٔو َن ُه ِبما ال يَعلَ ُم فِى األَ ِ
َلى ُك ِّل َن ٍ
َن السهبي ِل ۗ َومَن يُضلِ ِل ه
َك َفروا مَك ُرهُم َو ُ
َّللا ُ َفما لَ ُه مِن ها ٍد |11:11
صدّوا ع ِ

|

تو کيا وہ ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے اور وہ َّللا کے شريک ٹھہراتے ہيں ،تم فرماؤ ان کا نام تو لو يا اسے وہ
بتاتے ہو جو اس کے علم ميں ساری زمين ميں نہيں يا يوں ہی اوپری بات بلکہ کافروں کی نگاہ ميں ان کا فريب اچھا ٹھہرا ہے اور
راہ سے روکے گئے اور جسے َّللا گمراہ کرے اسے کوئی ہدايت کرنے واال نہيں11:11| ،

لَھُم َعذابٌ فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا ۖ َولَ َعذابُ الءاخِرَ ِة أَ َش ُّق ۖ َوما لَھُم مِنَ ه
واق |11:11
َّللاِ مِن ٍ

|

|

انہيں دنيا کے جيتے عذاب ہوگا اور بيشک آخرت کا عذاب سب سے سخت اور انہيں َّللا سے بچانے واال کوئی نہيں11:11| ،

ك عُقبَى الهذينَ ا هت َقوا ۖ َوعُقبَى ٰ
الكفِرينَ ال ّنا ُر |11:11
۞ َم َث ُل الجَ هن ِة الهتى وُ ِع َد ال ُم هتقونَ ۖ َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ۖ أ ُ ُكلُھا دائِ ٌم وَ ظِ لُّھا ۚ تِل َ

|

|

احوال اس جنت کا کہ ڈر والوں کے ليے جس کا وعدہ ہے ،اس کے نيچے نہريں بہتی ہيں ،اس کے ميوے ہميشہ اور اس کا سايہ
ڈر والوں کا تو يہ انجام ہے اور کافروں کا انجام آ گ11:11| ،

|

ُ
ُ
ِرت أَن أَع ُب َد ه
ض ُه ۚ قُل إِ هنما أُم ُ
ك ِب ِه ۚ إِلَي ِه أَدعوا َوإِلَي ِه
ك ۖ َومِنَ األَحزا ِ
شر َ
ب مَن يُن ِك ُر بَع َ
نز َل إِلَي َ
َّللاَ وَ ال أ ِ
َوالهذينَ ءا َت ٰين ُھ ُم الك ِٰتبَ يَفرَ حونَ ِبما أ ِ
ب |11:11
مَـٔا ِ

|

اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو تمہاری طرف اترا اور ان گروہوں ميں کچھ وہ ہيں کہ اس کے بعض سے
منکر ہيں ،تم فرماؤ مجھے تو يہی حکم ہے کہ َّللا کی بندگی کروں اور اس کا شريک نہ ٹھہراؤں ،ميں اسی کی طرف بالتا ہوں
اور اسی کی طرف مجھے پھرنا |11:11

|

ك مِنَ ه
ك أَ َ
واق |11:11
ِلم ما لَ َ
نز ٰلن ُه حُكمًا عَرَ ِب ًّيا ۚ َولَئ ِِن ا هت َبعتَ أَهوا َءهُم بَعدَما جا َء َ
َو َك ٰذلِ َ
َّللاِ مِن َولِىٍّ وَ ال ٍ
ك مِنَ الع ِ

|

اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فيصلہ اتارا اور اے سننے والے! اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا بعد اس کے کہ تجھے علم

|

آچکا تو َّللا کے آگے نہ تيرا کوئی حمايتی ہوگا نہ بچانے واال11:11| ،

ذن ه
ك َوجَ عَلنا لَھُم أَ ٰ
َّللاِ ۗ لِ ُك ِّل أَجَ ٍل ِكتابٌ |11:12
َولَ َقد أَرسَلنا ُرس ًُال مِن َقبلِ َ
زوجً ا َو ُذرِّ ي ًهة ۚ َوما كانَ لِرَ سو ٍل أَن يَأتِىَ بِـٔا َي ٍة إِ ّال بِإِ ِ

|

اور بيشک ہم نے تم سے پہلے رسول بھيجے اور ان کے ليے بيبياں اور بچے کيے اور کسی رسول کا کام نہيں کہ کوئی نشانی
لے آئے مگر َّللا کے حکم سے ،ہر وعدہ کی ايک لکھت ہے |11:12

يَمحُوا ه
ُثب ُ
ب |11:12
ت ۖ َوعِن َدہُ أ ُ ُّم الك ِٰت ِ
َّللا ُ ما يَشا ُء َوي ِ

|

|

َّللا جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس |11:12

|

ك الب َٰل ُغ َو َعلَي َنا الحِسابُ |11:12
ك َفإِ هنما َعلَي َ
ك َبعضَ الهذى َن ِع ُدهُم أَو َن َت َو هف َي هن َ
َوإِن ما ُن ِر َي هن َ

|

اور اگر ہميں تمہيں دکھا د يں کوئی وعدہ جو انہيں ديا جاتا ہے يا پہلے ہی اپنے پاس بالئيں تو بہرحال تم پر تو ضرور پہنچانا ہے
اور حساب لينا ہمارا ذمہ |11:12

|

أَ َولَم يَرَ وا أَ ّنا َنأتِى األَرضَ َننقُصُھا مِن أَطرافِھا ۚ َو ه
ب |11:11
َّللا ُ يَح ُك ُم ال ُم َع ِّقبَ لِحُك ِم ِه ۚ َو ُهوَ سَري ُع الحِسا ِ

|

کيا انہيں نہيں سوجھتا کہ ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹاتے آرہے ہيں اور َّللا حکم فرماتا ہے اس کا حکم پيچھے ڈالنے واال کوئی
نہيں اور اسے حساب ليتے دير نہيں لگتی11:11| ،

|

ٰ
ّار |11:11
َو َقد َم َكرَ الهذينَ مِن َقبل ِِھم َفلِله ِه المَك ُر جَ ميعًا ۖ يَعلَ ُم ما َتكسِ بُ ُك ُّل َن ٍ
فس ۗ َو َسيَعلَ ُم ال ُكفّ ُر لِمَن ُعقبَى الد ِ

|

اور ان سے اگلے فريب کرچکے ہيں تو ساری خفيہ تدبير کا مالک تو َّللا ہی ہے جانتا ہے جو کچھ کوئی جان کمائے اور اب جاننا
چاہتے ہيں کافر ،کسے ملتا ہے پچھال گھر |11:11

|

فى ِب ه
َويَقو ُل الهذينَ َك َفروا لَستَ مُرس ًَال ۚ قُل َك ٰ
ب |11:11
اّلِلِ َشھي ًدا بَينى َوبَي َن ُكم َومَن عِن َدہُ عِل ُم الك ِٰت ِ

|

اور کافر کہتے ہی تم رسول نہيں ،تم فرماؤ َّللا گواہ کافی ہے مجھ ميں اور تم ميں اور وہ جسے کتاب کا علم ہے |11:11

خر َج ال ّناسَ مِنَ ُّ
ذن رَ ب ِِّھم إِ ٰ
حيم الر ۚ ك ِٰتبٌ أَ َ
َّللا الره ٰ
َزيز الحَ مي ِد |11:1
الظل ُ ٰم ِ
نز ٰلن ُه إِلَي َ
سم ه ِ
ور ِبإِ ِ
لى صِ ٰرطِ الع ِ
ت إِلَى ال ّن ِ
ك لِ ُت ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

|

ايک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندهيريوں سے اجالے ميں ال ؤ ان کے رب کے حکم سے اس کی
راہ کی طرف جو عزت واال سب خوبيوں واال ہے |11:1

|

ب َشدي ٍد |11:1
رض ۗ َو َوي ٌل ل ِٰلكفِرينَ مِن عَذا ٍ
َّللا الهذى لَ ُه ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
هِ
ت َوما فِى األَ ِ

|

َّللا کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں اور کافروں کی خرابی ہے ايک سخت عذاب سے |11:1

َّللا َويَبغو َنھا ِع َوجً ا ۚ أ ُ ٰ
حبّونَ الحَ ٰيو َة الدُّنيا َعلَى الءاخِرَ ِة َو َي ُ
ض ٰل ٍل بَعي ٍد |11:1
الهذينَ يَس َت ِ
ك فى َ
ولئِ َ
َبيل ه ِ
ص ّدونَ عَن س ِ

|

|

جنہيں آخرت سے دنيا کی زندگی پياری ہے اور َّللا کی راہ سے روکتے اور اس ميں کجی چاہتے ہيں ،وہ دور کی گمراہی ميں ہيں
|11:1

|

ِسان َقو ِم ِه لِ ُي َب ِّينَ لَھُم ۖ َفيُضِ ُّل ه
َّللا ُ مَن يَشا ُء َويَھدى مَن يَشا ُء ۚ َوه َُو العَزي ُز الحَ كي ُم |11:1
َوما أَرسَلنا مِن رَ سو ٍل إِ ّال ِبل ِ

|

اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان ميں بھيجا کہ وہ انہيں صاف بتائے پھرَّللا گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور وہ راہ
دکھاتا ہے جسے چاہے ،اور وہی عزت و حکمت واال ہے11:1| ،

|

َ َ
ك مِنَ ُّ
كل ٰ
ٰ
كور |11:1
َءاي ٍ
َولَ َقد أَرسَلنا
الظل ُ ٰم ِ
ت لِ ُك ِّل َ
َّللا ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
ور َو َذ ِّكرهُم ِبأَي ّٰى ِم ه ِ
خرج َقو َم َ
ّار َش ٍ
صب ٍ
ت إِلَى ال ّن ِ
موسى ِبـٔ ٰايتِنا أن أ ِ

|

اور بيشک ہم نے موس ٰی کو اپنی نشانياں دے کر بھيجا کہ اپنی قوم کو اندهيريوں سے اجالے ميں ال ،اور انہيں َّللا کے دن يا د دِال
بيشک اس ميں نشانياں ہيں ہر بڑے صبرے والے شکر گزار کرو11:1| ،

|

َّللا َعلَي ُكم إِذ أَ ٰ
ٰ
ب َو ُي َذ ِّبحونَ أَبنا َء ُكم َويَس َتحيونَ نِسا َء ُكم ۚ وَ فى
َوإِذ قا َل
نجى ُكم مِن ءا ِل فِر َعونَ يَسومو َن ُكم سو َء العَذا ِ
موسى لِ َقو ِم ِه اذ ُكروا نِع َم َة ه ِ
ٰذلِ ُكم بَال ٌء مِن رَ ِّب ُكم عَظي ٌم |11:1

|

اور جب موس ٰی نے اپنی قوم سے کہا ياد کرو اپنے اوپر َّللا کا احسان جب اس نے تمہيں فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو
بری مار ديتے تھے اور تمہارے بيٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بيٹياں زندہ رکھتے ،اور اس ميں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا،
|11:1

|

َوإِذ َتأ َ هذنَ رَ ُّب ُكم لَئِن َش َكر ُتم َألَزي َد هن ُكم ۖ َولَئِن َك َفر ُتم إِنه عَذابى لَ َشدي ٌد |11:1

|

اور ياد کرو جب تمہارے رب نے سناديا کہ اگر احسان مانو گے تو ميں تمہيں اور دونگا اور اگر ناشکری کرو تو ميرا عذاب
سخت ہے11:1| ،

|

رض جَ ميعًا َفإِنه ه
ٰ
َّللاَ لَ َغنِىٌّ حَ مي ٌد |11:2
َوقا َل
موسى إِن َتكفُروا أَن ُتم َومَن فِى األَ ِ

|

اور موس ٰی نے کہا اگر تم اور زمين ميں جتنے ہيں سب کا فر ہوجاؤ تو بيشک َّللا بے پروہ سب خوبيوں واال ہے11:2| ،

|

أَلَم يَأتِ ُكم َن َبؤُ ۟ا الهذينَ مِن َقبلِ ُكم َقوم نوح َوعا ٍد َو َثمو َد ۛ َوالهذينَ مِن بَع ِدهِم ۛ ال يَعلَ ُمھُم إِ هال ه
ت َفرَ دّوا أَي ِد َيھُم فى أَ ٰفوه ِِھم
َّللا ُ ۚ جاءَتھُم ُر ُسلُھُم ِبال َبي ِّٰن ِ
ِ
ٍ
ب |11:2
ك ِممّا َتدعو َننا إِلَي ِه مُري ٍ
َوقالوا إِ ّنا َك َفرنا ِبما أُرسِ ل ُتم ِب ِه َوإِ ّنا لَفى َش ٍّ

|

کيا تمہيں ان کی خبريں نہ آئيں جو تم سے پہلے تھی نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور جو ان کے بعد ہوئے ،انہيں َّللا ہی جانے
ان کے پاس ان کے رسول روشن دليليں لے کر آئے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے اور بولے ہم منکر ہيں اس کے
جو تمہارے ہاتھ بھيجا گيا اور جس راہ کی طرف ہميں بالتے ہو اس ميں ہميں وہ شک ہے کہ بات کھلنے نہيں ديتا11:2| ،

|

۞ قالَت ُر ُسلُھُم أَفِى ه
رض ۖ يَدعو ُكم لِيَغفِرَ لَ ُكم مِن ُذنوبِ ُكم َو ُيؤَ ِّخرَ ُكم إِ ٰ
لى أَجَ ٍل ُم َس ًّمى ۚ قالوا إِن أَن ُتم إِ ّال َب َش ٌر مِثلُنا
َّللاِ َش ٌّ
ك فاطِ ِر الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
ٰ
ُتريدونَ أَن َت ُ
ُبين |11:12
صدّونا َعمّا كانَ يَع ُب ُد ءاباؤُ نا َفأتونا بِسُلط ٍن م ٍ

|

ان کے رسولوں نے کہا کيا َّللا ميں شک ہے آسمان اور زمين کا بنانے واال ،تمہيں بالتا ہے کہ تمہارے کچھ گناہ بخشے اور موت
کے مقرر وقت تک تمہاری زندگی بے عذاب کاٹ دے ،بولے تم تو ہميں جيسے آدمی ہو تم چاہتے ہو کہ ہميں اس سے باز رکھو
جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اب کوئی روشن سند ہمارے پاس لے آؤ |11:12

|

ٰ
َّللاِ ۚ َو َعلَى ه
ذن ه
قالَت لَھُم ُر ُسلُھُم إِن َنحنُ إِ ّال َب َش ٌر مِثل ُ ُكم َو ٰلكِنه ه
َّللاَ َيمُنُّ ع ٰ
َّللاِ
َلى مَن يَشا ُء مِن عِبا ِد ِہ ۖ َوما كانَ لَنا أَن َنأتِ َي ُكم ِبسُلط ٍن إِ ّال ِبإِ ِ
َفل َي َت َو هك ِل المُؤمِنونَ |11:11

|

ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہيں تو تمہاری طرح انسان مگر َّللا اپنے بندوں ميں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے اور ہمارا
کام نہيں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئيں مگر َّللا کے حکم سے ،اور مسلمانوں کو َّللا ہی پر بھروسہ چاہيے |11:11

َّللا َو َقد ه َٰدىنا ُس ُبلَنا ۚ َولَ َنصبِرَ نه ع ٰ
َّللا َفل َي َت َو هك ِل ال ُم َت َو ِّكلونَ |11:11
َلى ما ءا َذي ُتمونا ۚ َو َعلَى ه ِ
َوما لَنا أَ ّال َن َت َو هك َل َعلَى ه ِ

|

|

اور ہميں کيا ہوا کہ َّللا پر بھروسہ نہ کريں اس نے تو ہماری راہيں ہميں دکھاديں اور تم جو ہميں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر
صبر کريں گے ،اور بھروسہ کرنے والوں کو َّللا ہی پر بھروسہ چاہيے11:11| ،

|

يھم رَ ُّبھُم لَ ُنھلِ َكنه ٰ ّ
خرجَ هن ُكم مِن أَرضِ نا أَو لَ َتعو ُدنه فى ِملهتِنا ۖ َفأ َ ٰ
الظلِمينَ |11:11
وحى إِلَ ِ
َوقا َل الهذينَ َك َفروا لِ ُر ُسل ِِھم لَ ُن ِ

|

اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہيں اپنی زمين سے نکال ديں گے يا تم ہمارے دين پر کچھ ہوجاؤ ،تو انہيں ان
کے رب نے وحی بھيجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہالک کريں گے |11:11

ك لِمَن خافَ مَقامى وَ خافَ َوعي ِد |11:11
َولَ ُنس ِك َن هن ُك ُم األَرضَ مِن بَع ِدهِم ۚ ٰذلِ َ

|

|

اور ضرور ہم تم کو ان کے بعد زمين ميں بسائيں گے يہ اس ليے ہے جو ميرے حضو ر کھڑے ہونے سے ڈرے اور ميں نے جو
عذاب کا حکم سنايا ہے ،اس سے خوف کرے11:11| ،

ّار عَني ٍد |11:11
َواس َتف َتحوا َوخابَ ُك ُّل جَ ب ٍ

|

|

اور انہوں نے فيصلہ مانگا اور ہر سرکش ہٹ دهرم نا مُراد ہوا |11:11

مِن َورائِ ِه جَ َھ هن ُم َوي ٰ
ُسقى مِن ما ٍء صَدي ٍد |11:11

|

|

جہنم اس کے پيچھے لگی اور اسے پيپ کا پانی پاليا جائے گا11:11| ،

|

ت ۖ َومِن َورائِ ِه َعذابٌ غ ٌ
َي َتجَ ره ُع ُه َوال يَكا ُد يُسي ُغ ُه َويَأتي ِه الم ُ
َليظ |11:11
َكان َوما ُهوَ ِب َم ِّي ٍ
َوت مِن ُك ِّل م ٍ

|

بہ مشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نيچے اتارنے کی اميد نہ ہوگی اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی
اور مرے گا نہيں ،اور اس کے پيچھے ايک گاڑها عذاب |11:11

|

ف ۖ ال يَقدِرونَ ِممّا َكسَبوا ع ٰ
َم َث ُل الهذينَ َك َفروا بِرَ ب ِِّھم ۖ أَ ٰ
ك ه َُو الض ٰهل ُل البَعي ُد
َوم عاصِ ٍ
َلى َشء ٍء ۚ ٰذلِ َ
عملُھُم َكرَ ما ٍد اش َتدهت بِ ِه الرّي ُح فى ي ٍ
|11:12

|

اپنے رب سے منکروں کا حال ايسا ہے کہ ان کے کام ہيں جيسے راکھ کہ اس پر ہوا کا سخت جھونکا آيا آندهی کے دن ميں ساری
کمائی ميں سے کچھ ہاتھ نہ لگا ،يہی ہے دور کی گمراہی11:12| ،

|

لق جَ دي ٍد |11:12
ت َواألَرضَ ِبالحَ ِّق ۚ إِن َي َشأ يُذهِب ُكم َويَأ ِ
َّللا َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
أَلَم َترَ أَنه ه َ
ت ِب َخ ٍ

|

کيا تو نے نہ ديکھا کہ َّللا نے آسمان اور زمين حق کے ساتھ بنائے اگر چاہے تو تمہيں لے جائے اور ايک نئی مخلوق لے آئے
|11:12

|

ك َعلَى ه
َزيز |11:12
َوما ٰذلِ َ
َّللاِ بِع ٍ

|

اور يہ َّللا پر کچھ دشوار نہيں11:12| ،

|

َّللاِ مِن َشء ٍء ۚ قالوا لَو ه َٰدى َنا ه
ب ه
َّللا ُ لَ َھد َٰين ُكم ۖ
ّلِل جَ ميعًا َفقا َل ال ُّ
ضع َٰفؤُ ۟ا لِلهذينَ اس َتكبَروا إِ ّنا ُك ّنا لَ ُكم َت َبعًا َفھَل أَن ُتم ُمغنونَ َع ّنا مِن عَذا ِ
َوبَرَ زوا ِ ه ِ
َحيص |11:1
صبَرنا ما لَنا مِن م ٍ
َسوا ٌء َعلَينا أَجَ ِزعنا أَم َ

|1

اور سب َّللا کے حضور اعالنيہ حاضر ہوں گے تو جو کمزور تھے بڑائی والوں سے کہيں گے ہم تمہارے تابع تھے کيا تم سے
ہوسکتا ہے کہ َّللا کے عذاب ميں سے کچھ ہم پر سے ٹال دو کہيں گے َّللا ہميں ہدايت کرتا تو ہم تمہيں کرتے ہم پر ايک سا ہے
چاہے بے قراری کريں يا صبر سے رہيں ہميں کہيں پناہ نہيں11:11| ،

|

َّللا َو َع َد ُكم َوع َد الحَ ِّق َو َوعَد ُت ُكم َفأَخلَف ُت ُكم ۖ َوما كانَ لِىَ َعلَي ُكم مِن س ٰ
ٰ
ُلط ٍن إِ ّال أَن َد َعو ُت ُكم َفاس َتجَ ب ُتم لى ۖ َفال
َوقا َل ال هشيطنُ لَمّا قُضِ ىَ األَم ُر إِنه ه َ
َ
َ۠
َ
مون مِن َقب ُل ۗ إِنه ٰ ّ
ُصرخِىه ۖ إِ ّنى َك َف ُ
الظلِمينَ لَھُم َعذابٌ أَلي ٌم || 11:11
ُصر ِ
رت ِبما أَشرَ ك ُت ِ
خ ُكم َوما أن ُتم ِبم ِ
َتلومونى َولوموا أنفُ َس ُكم ۖ ما أنا ِبم ِ
اور شيطان کہے گا جب فيصلہ ہوچکے گا بيشک َّللا نے تم کو سچا وعدہ ديا تھا اور ميں نے جو تم کو وعدہ ديا تھا وہ ميں نے تم
سے جھوٹا کيا اور ميرا تم پر کچھ قابو نہ تھا مگر يہی کہ ميں نے تم کو باليا تم نے ميری مان لی تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو
خود اپنے اوپر الزام رکھو نہ ميں تمہاری فرياد کو پہنچ سکوں نہ تم ميری فرياد کو پہنچ سکو ،وہ جو پہلے تم نے مجھے شريک
ٹھہرايا تھا ميں اس سے سخت بيزار ہوں ،بيشک ظالموں کے ليے دردناک عذاب ہے11:11| ،

|

َ
ح هي ُتھُم فيھا س َٰل ٌم |11:11
ت جَ ٰ ّن ٍ
خ َل الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
ذن رَ ب ِِّھم ۖ َت ِ
صل ِٰح ِ
َوأُد ِ
ت َتجرى مِن َتح ِتھَا األ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا ِبإِ ِ

|

اور وہ جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے وہ باغوں ميں داخل کيے جائيں گے جن کے نيچے نہريں رواں ہميشہ ان ميں رہيں
اپنے رب کے حکم سے ،اس ميں ان کے ملتے وقت کا اکرام سالم ہے |11:11

|

أَلَم َترَ َكيفَ ضَرَ بَ ه
ثاب ٌ
ت َو َفرعُھا فِى السهما ِء |11:11
َّللا ُ َم َث ًال َكلِم ًَة َط ِّيب ًَة َك َشجَ رَ ٍة َط ِّي َب ٍة أَصلُھا ِ

|

کيا تم نے نہ ديکھا َّللا نے کيسی مثال بيان فرمائی پاکيزہ بات کی جيسے پاکيزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخيں آسمان ميں،
|11:11

|

ُ
حين بإذن رَ بِّھا ۗ َويَضربُ ه َ
اس لَ َعلهھُم َي َت َذ هكرونَ |11:11
َّللا ُ األمثا َل لِل ّن ِ
ُتؤتى أ ُكلَھا ُك هل ٍ ِ ِ ِ
ِ

|

ہر وقت پھل ديتا ہے اپنے رب کے حکم سے اور َّللا لوگوں کے ليے مثاليں بيان فرماتا ہے کہ کہيں وہ سمجھيں |11:11

رار |11:11
وق األَ ِ
رض ما لَھا مِن َق ٍ
َو َم َث ُل َكلِ َم ٍة َخبي َث ٍة َك َشجَ رَ ٍة َخبي َث ٍة اج ُت هثت مِن َف ِ

|

|

اور گندی بات کی مثال جيسے ايک گندہ پيڑ کہ زمين کے اوپر سے کاٹ ديا گيا اب اسے کوئی قيام نہيں |11:11
َّللا ُ ٰ ّ
َّللا ُ الهذينَ ءامَنوا ِبال َقو ِل ّ
الظلِمينَ ۚ َويَف َع ُل ه
ت فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا وَ فِى الءاخِرَ ِة ۖ َويُضِ ُّل ه
ِّت ه
ُي َثب ُ
َّللا ُ ما يَشا ُء |11:11
الث ِاب ِ

|

|

َّللا ثابت رکھتا ہے ايمان والوں کو حق بات پر دنيا کی زندگی ميں اور آخرت ميں اور َّللا ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور َّللا جو
چاہے کرے11:11| ،

|

َ
۞ أَلَم َترَ إِلَى الهذينَ َبدهلوا نِع َمتَ ه
َوار |11:12
َّللاِ ُكفرً ا َوأحَ لّوا َقو َمھُم دارَ الب ِ

|

کيا تم نے انہيں نہ ديکھا جنہوں نے َّللا کی نعمت ناشکری سے بدل دی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر ال اتار11:12| ،

جَ َھ هن َم يَصلَو َنھا ۖ َوبِئسَ ال َقرا ُر |11:12

|

وہ جو دوزخ ہے اس کے اندر جائيں گے ،اور کيا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ11:12| ،

|

|

َ
ار |11:12
َوجَ عَلوا ِ هّلِلِ أندا ًدا لِيُضِ لّوا عَن سَبيلِ ِه ۗ قُل َت َم هتعوا َفإِنه مَصيرَ ُكم إِلَى ال ّن ِ

|

اور َّللا کے ليے برابر والے ٹھہراے کہ اس کی راہ سے بہکاويں تم فرماؤ کچھ برت لو کہ تمہارا انجام آگ ہے |11:12

قُل لِعِبادِىَ الهذينَ ءامَنوا يُقيمُوا الص ٰهلو َة َويُنفِقوا ِممّا رَ َز ٰقنھُم سِ ًّرا َوعَالنِي ًَة مِن َقب ِل أَن يَأتِىَ يَو ٌم ال بَي ٌع في ِه وَ ال خ ِٰل ٌل |11:11

|

|

ميرے ان بندوں سے فرماؤ جو ايمان الئے کہ نماز قائم رکھيں اور ہمارے ديے ميں سے کچھ ہماری راہ ميں چھپے اور ظاہر
خرچ کريں اس دن کے آنے سے پہلے جس ميں نہ سوداگری ہوگی نہ يارانہ |11:11

|

َ
نز َل مِنَ السهما ِء ما ًء َفأَخرَ َج ِب ِه مِنَ ه
ه
مر ِہ ۖ َوس ه
ت َواألَرضَ َوأَ َ
الثم َٰر ِ
َّللا ُ الهذى َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
َخرَ
ت ِرز ًقا لَ ُكم ۖ َو َس هخرَ لَ ُك ُم الفُل َ
َحر ِبأ ِ
جرىَ فِى الب ِ
ك لِ َت ِ
لَ ُك ُم األَ ٰنھرَ |11:11

|

َّللا ہے جس نے آسمان اور زمين بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو پيدا کيے اور تمہارے
ليے کشتی کو مسخر کيا کہ اس کے حکم سے دريا ميں چلے اور تمہارے ليے ندياں مسخر کيں11:11| ،

َين ۖ وَ َس هخرَ لَ ُك ُم الهي َل َوال هنھارَ |11:11
َو َس هخرَ لَ ُك ُم ال هشمسَ َوال َق َمرَ دائِب ِ

|

|

اور تمہارے ليے سورج اور چاند مسخر کيے جو برابر چل رہے ہيں اور تمہارے ليے رات اور دن مسخر کيے |11:11

َّللا ال ُتحصوها ۗ إِنه اإلِ ٰ
َو ٰ
نسنَ لَ َظلو ٌم َكفّا ٌر |11:11
ءاتى ُكم مِن ُك ِّل ما سَأَل ُتموہُ ۚ َوإِن َت ُعدّوا نِع َمتَ ه ِ

|

|

اور تمہيں بہت کچھ منہ مانگا ديا ،اور اگر َّللا کی نعمتيں گنو تو شمار نہ کرسکو گے ،بيشک آدمی بڑا ظالم ناشکرا ہے |11:11

َوإِذ قا َل إِ ٰبرهي ُم رَ بِّ اجعَل ٰه َذا ال َبلَ َد ءا ِم ًنا َواج ُنبنى َو َبنِىه أَن َنع ُب َد األَصنا َم |11:11

|

اور ياد کرو جب ابراہيم نے عرض کی اے ميرے رب اس شہر کو امان واال کردے اور مجھے اور ميرے بيٹوں کو بتوں کے
پوجنے سے بچا |11:11

|

ك غَفو ٌر رَ حي ٌم |11:11
اس ۖ َفمَن َت ِبعَنى َفإِ هن ُه ِم ّنى ۖ َومَن عَصانى َفإِ هن َ
رَ بِّ إِ هنھُنه أَضلَلنَ َكثيرً ا مِنَ ال ّن ِ

|

|

اے ميرے رب بيشک بتوں نے بہت لوگ بہکائے ديے تو جس نے ميرا ساتھ ديا وہ تو ميرا ہے اور جس نے ميرا کہا نہ مانا تو
بيشک تو بخشنے واال مہربان ہے |11:11

|

ُ
رَ بهنا إِ ّنى أَس َك ُ
يھم َوار ُزقھُم مِنَ
رع عِن َد بَيتِ َ
اس َتھوى إِلَ ِ
ك ال ُمحَ ره ِم رَ بهنا لِيُقيمُوا الص ٰهلو َة َفاجعَل أَفـِٔ َد ًة مِنَ ال ّن ِ
نت مِن ذرِّ يهتى بِوا ٍد غ ِ
َير ذى َز ٍ
ه
ت لَ َعلهھُم يَش ُكرونَ |11:11
الثم َٰر ِ

|

اے ميرے رب ميں نے اپنی کچھ اوالد ايک نالے ميں بسائی جس ميں کھيتی نہيں ہوتی تيرے حرمت والے گھر کے پاس اے
ميرے رب اس ليے کہ وہ نماز قائم رکھيں تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کردے اور انہيں کچھ پھل کھانے کو دے
شايد وہ احسان مانيں11:11| ،

|

ك َتعلَ ُم ما ُنخفى َوما ُنعلِنُ ۗ وَ ما ي ٰ
رض َوال فِى السهما ِء |11:12
َخفى َعلَى ه ِ
رَ بهنا إِ هن َ
َّللا مِن َشء ٍء فِى األَ ِ

|
|

اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہيں اور ظاہر کرتے اور َّللا پر کچھ چھپا نہيں زمين ميں اور نہ آسمان ميں |11:12

سمعي َل َوإ ِ ٰ
الحَ م ُد ِ هّلِلِ الهذى َوهَبَ لى َعلَى ال ِكب َِر إ ِ ٰ
سحقَ ۚ إِنه رَ بّى لَسَمي ُع الدُّعا ِء |11:12

|

سب خوبياں َّللا کو جس نے مجھے بڑهاپے ميں اسماعيل و اسحاق ديئے بيشک ميرا رب دعا سننے واال ہے11:12| ،

رَ بِّ اجعَلنى مُقي َم الص ٰهلو ِة َومِن ُذرِّ يهتى ۚ رَ بهنا َو َت َقبهل ُدعا ِء |11:12

|

|

اے ميرے رب! مجھے نماز قائم کرنے واال رکھ اور کچھ ميری اوالد کو اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے11:12| ،

رَ هب َنا اغفِر لى َول ِٰولِدَىه َولِلمُؤمِنينَ يَو َم يَقو ُم الحِسابُ |11:11

|

|

اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور ميرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا11:11| ،
ّٰ
شخصُ في ِه األَ ٰ
َوم َت َ
بص ُر |11:11
َوال َتح َسبَنه ه َ
َّللا ٰغف ًِال َعمّا يَع َم ُل الظلِمونَ ۚ إِ هنما ُيؤَ ِّخ ُرهُم لِي ٍ

|

|

اور ہرگز َّللا کو بےخبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے انہيں ڈهيل نہيں دے رہا ہے مگر ايسے دن کے ليے جس ميں |11:11

|

يھم َطرفُھُم ۖ َوأَفـِٔ َد ُتھُم هَوا ٌء |11:11
مُھطِ عينَ مُقنِعى رُءوسِ ِھم ال يَر َت ُّد إِلَ ِ

|

آنکھيں کھلی کی کھلی رہ جائيں گی بے تحاشا دوڑے نکليں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے کہ ان کی پلک ان کی طرف لوٹتی نہيں
اور ان کے دلوں ميں کچھ سکت نہ ہوگی |11:11

|

َأتيھ ُم ال َعذابُ َفيَقو ُل الهذينَ َظلَموا رَ بهنا أَ ِّخرنا إِ ٰ
ك َو َن هتبِ ِع الرُّ ُس َل ۗ أَ َولَم َتكونوا أَقسَم ُتم مِن َقب ُل ما
لى أَجَ ٍل َقري ٍ
َعو َت َ
جب د َ
ب ُن ِ
َوأَنذ ِِر ال ّناسَ يَو َم ي ِ
وال |11:11
لَ ُكم مِن َز ٍ

|

اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہيں گے اے ہمارے رب! تھوڑی دير ہميں مہلت دے کہ ہم تيرا
بالنا مانيں اور رسولوں کی غالمی کريں تو کيا تم پہلے قسم نہ کھاچکے تھے کہ ہميں دنيا سے کہيں ہٹ کر جانا نہيں |11:11

ِن الهذينَ َظلَموا أَنفُ َسھُم َو َت َبيهنَ لَ ُكم َكيفَ َفعَلنا ِب ِھم وَ ضَرَ بنا لَ ُك ُم األَمثا َل |11:11
َو َس َكن ُتم فى م َٰسك ِ

|

|

اور تم ان کے گھروں ميں بسے جنہوں نے اپنا برا کيا تھا اور تم پر خوب کھل گيا ہم نے ان کے ساتھ کيسا کيا اور ہم نے تمہيں
مثاليں دے کر بتاديا |11:11

|

َو َقد َم َكروا مَكرَ هُم َوعِن َد ه
جبا ُل |11:11
َّللاِ مَك ُرهُم َوإِن كانَ مَك ُرهُم لِ َتزو َل مِن ُه ال ِ

|

اور بيشک وہ اپنا سا داؤں (فريب) چلے اور ان کا داؤں َّللا کے قابو ميں ہے ،اور ان کا داؤں کچھ ايسانہ تھا جس سے يہ پہاڑ ٹل
جائيں |11:11

|

ُ
ِقام |11:11
َّللا مُخلِفَ َوع ِد ِہ ُر ُسلَ ُه ۗ إِنه ه َ
َفال َتح َسبَنه ه َ
َّللا عَزي ٌز ذو انت ٍ

|

تو ہر گز خيال نہ کرنا کہ َّللا اپنے رسولوں سے وعدہ خالف کرے گا بيشک َّللا غالب ہے بدلہ لينے واال11:11| ،

ّلِل ٰ
رض َوال هس ٰم ٰو ُ
ّار |11:12
الو ِ
ت ۖ َوبَرَ زوا ِ ه ِ
يَو َم ُت َب هد ُل األَرضُ َغيرَ األَ ِ
ح ِد ال َقھ ِ

|

|

جس دن بدل دی جائے گی زمين اس زمين کے سوا اور آسمان اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ايک اللہکے سامنے جو سب پر
غالب ہے |11:12

|

ُجرمينَ يَو َمئِ ٍذ ُم َقره نينَ فِى األَصفا ِد |11:12
َو َترَ ى الم ِ

|

اور اس دن تم مجرموں کو ديکھو گے کہ بيڑيوں ميں ايک دوسرے سے جڑے ہوں گے |11:12

ران َو َت ٰ
غشى وُ جو َه ُھ ُم ال ّنا ُر |11:12
سَرابيلُھُم مِن َقطِ ٍ

|

|

ان کے کرُتے رال ہوں گے اور ان کے چہرے آ گ ڈهانپ لے گی |11:12

َجزىَ ه
ب |11:11
َّللا سَري ُع الحِسا ِ
فس ما َك َسبَت ۚ إِنه ه َ
َّللا ُ ُك هل َن ٍ
لِي ِ

|

|

اس ليے کہ َّللا ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے ،بيشک َّللا کو حساب کرتے کچھ دير نہيں لگتی11:11| ،

ٰ
ب |11:11
ح ٌد َولِي هَذ هكرَ أُولُوا األَ ٰلب ِ
اس وَ لِيُن َذروا ِب ِه َولِيَعلَموا أَ هنما ه َُو إِ ٰل ٌه ٰو ِ
ٰهذا بَل ٌغ لِل ّن ِ

|

|

يہ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے اور اس ليے کہ وہ اس سے ڈرائے جائيں اور اس ليے کہ وہ جان ليں کہ وہ ايک ہی معبود ہے اور

|

اس ليے کہ عقل والے نصيحت مانيں11:11| ،

ب وَ قُ
ءاي ُ
ك ٰ
َّللا الره ٰ
ُبين |11:1
ت الك ِٰت ِ
حيم الر ۚ تِل َ
سم ه ِ
رءان م ٍ
ٍ
حم ِن ال هر ِ
بِ ِ

يہ آيتيں ہيں کتاب اور روشن قرآن کی11:1| -

ُربَما ي ََو ُّد الهذينَ َك َفروا لَو كانوا مُسلِمينَ |11:1

|

|

|

بہت آرزوئيں کريں گے کافر کاش مسلمان ہوتے11:1| ،

|

ُلھ ِھ ُم األَ َم ُل ۖ َفسَوفَ يَعلَمونَ |11:1
َذرهُم يَأ ُكلوا َو َي َت َم هتعوا َوي ِ

|

انہيں چھوڑو کہ کھائيں اور برتيں اور اميد انہيں کھيل ميں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہيں |11:1

َوما أَهلَكنا مِن َقر َي ٍة إِ ّال َولَھا ِكتابٌ مَعلو ٌم |11:1

|

|

اور جو بستی ہم نے ہالک کی اس کا ايک جانا ہوا نوشتہ تھا |11:1

سب ُق مِن أ ُ هم ٍة أَجَ لَھا َوما يَس َتـٔخِرونَ |11:1
ما َت ِ

|

|

کو ئی گروہ اپنے وعدہ سے آگے نہ بڑهے نہ پيچھے ہٹے11:1| ،

َوقالوا ٰيأ َ ُّيھَا الهذى ُن ِّز َل َعلَي ِه ِّ
ك لَ َمجنونٌ |11:1
الذك ُر إِ هن َ

|
|

اور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا بيشک مجنون ہو |11:1

صدِقينَ |11:1
لَو ما َتأتينا ِبالم َٰلئِ َك ِة إِن ُكنتَ مِنَ ال ٰ ّ

|

|

ہمارے پاس فرشتے کيوں نہيں التے اگر تم سچے ہو |11:1

ما ُن َن ِّز ُل الم َٰلئِ َك َة إِ ّال ِبالحَ ِّق َوما كانوا إِ ًذا مُن َظرينَ |11:2

|

|

ہم فرشتے بيکار نہيں اتارتے اور وہ اتريں تو انہيں مہلت نہ ملے |11:2

إِ ّنا َنحنُ َن هزل َنا ِّ
الذكرَ َوإِ ّنا لَ ُه لَ ٰحفِظونَ |11:2

|

|

بيشک ہم نے اتارا ہے يہ قرآن اور بيشک ہم خود اس کے نگہبان ہيں |11:2

ك فى شِ ي َِع األَوه لينَ |11:12
َولَ َقد أَرسَلنا مِن َقبلِ َ

|

|

اور بيشک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں ميں رسول بھيجے11:12| ،

ھزءونَ |11:11
َأتيھم مِن رَ ٍ
َوما ي ِ
سول إِ ّال كانوا بِ ِه يَس َت ِ

|

|

اور ان کے پاس کوئی رسول نہيں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے ہيں |11:11

|

ُجرمينَ |11:11
ك َنسل ُ ُك ُه فى قُلو ِ
َك ٰذلِ َ
ب الم ِ

|
|

ايسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں ميں راہ ديتے ہيں11:11| ،

ال يُؤمِنونَ ِب ِه ۖ َو َقد َخلَت ُس هن ُة األَوه لينَ |11:11

|

وہ اس پر ايمان نہيں التے اور اگلوں کی راہ پڑچکی ہے |11:11

يھم بابًا مِنَ السهما ِء َف َظلّوا في ِه يَع ُرجونَ |11:11
َولَو َف َتحنا َعلَ ِ

|

|

اور اگر ہم ان کے ليے آسمان ميں کوئی دروازہ کھول ديں کہ دن کو اس ميں چڑهتے11:11| ،

لَقالوا إِ هنما ُس ِّكرَ ت أَ ٰ
بصرُنا بَل َنحنُ َقو ٌم مَسحورونَ |11:11

|

جب بھی يہی کہتے کہ ہماری نگاہ بانده دی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے |11:11
َولَ َقد جَ عَلنا فِى السهما ِء بُروجً ا َو َز هي ٰ ّنھا لِل ٰ ّنظِ رينَ |11:11

|

|

اور بيشک ہم نے آسمان ميں برج بنائے اور اسے ديکھنے والو ں کے ليے آراستہ کيا |11:11

ٰ
ٰ
جيم |11:11
َوحَ فِظنھا مِن ُك ِّل َشيط ٍن رَ ٍ

|

اور اسے ہم نے ہر شيطان مردود سے محفوظ رکھا |11:11

َن اس َترَ قَ السهمعَ َفأَت َب َع ُه شِ ھابٌ مُبينٌ |11:12
إِ ّال م ِ

|

|

|

مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پيچھے پڑتا ہے روشن شعلہ |11:12

َواألَرضَ َمد ٰ
َوزون |11:12
َدنھا َوأَل َقينا فيھا رَ ٰوسِ ىَ َوأَنبَتنا فيھا مِن ُك ِّل َشء ٍء م
ٍ

|

|

|

|

اور ہم نے زمين پھيالئی اور اس ميں لنگر ڈالے اور اس ميں ہر چيز اندازے سے اگائی11:12| ،

َوجَ عَلنا لَ ُكم فيھا م َٰع ِيشَ َومَن لَس ُتم لَ ُه ِب ٰر ِزقينَ |11:12

|

اور تمہارے ليے اس ميں روزياں کرديں اور وہ کرديے جنہيں تم رزق نہيں ديتے |11:12

َعلوم |11:11
َوإِن مِن َشء ٍء إِ ّال عِندَنا َخزائِ ُن ُه َوما ُن َن ِّزل ُ ُه إِ ّال ِب َقد ٍَر م ٍ

|

|

اور کوئی چيز نہيں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم اسے نہيں اتارتے مگر ايک معلوم انداز سے11:11| ،

َوأَرسَل َنا الرِّ ٰي َح لَ ٰوقِ َح َفأ َ َ
نزلنا مِنَ السهما ِء ما ًء َفأَس َق ٰين ُكموہُ َوما أَن ُتم لَ ُه ِب ٰخ ِزنينَ |11:11

|

|

اور ہم نے ہوائيں بھيجيں بادلوں کو با رور کرنے والياں تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر وہ تمہيں پينے کو ديا اور تم کچھ اس
کے خزانچی نہيں |11:11

|

ميت َو َنحنُ ٰ
َوإِ ّنا لَ َنحنُ ُنحءۦ َو ُن ُ
الو ِرثونَ |11:11

|

جالئيں اور ہم ہی ماريں اور ہم ہی وارث ہيں |11:11
اور بيشک ہم ہی ِ

َولَ َقد َعلِم َنا المُس َتقدِمينَ مِن ُكم َولَ َقد َعلِم َنا المُس َتـٔخِرينَ |11:11

|

|

اور بيشک ہميں معلوم ہيں جو تم ميں آگے بڑهے اور بيشک ہميں معلوم ہيں جو تم ميں پيچھے رہے11:11| ،

ك ُهوَ يَح ُ
ش ُرهُم ۚ إِ هن ُه حَ كي ٌم عَلي ٌم |11:11
َوإِنه رَ هب َ

|

اور بيشک تمہارا رب ہی تمہيں قيامت ميں اٹھائے گا بيشک وہی علم و حکمت واال ہے11:11| ،

نسنَ مِن ص ٰ
َولَ َقد َخلَق َنا اإلِ ٰ
َسنون |11:11
َلص ٍل مِن حَ مَإٍ م
ٍ

|

|

|

اور بيشک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنايا جو اصل ميں ايک سياہ بودار گارا تھی ،ف12:1۱| )11

هموم |11:11
َوالجانه َخلَ ٰقن ُه مِن َقب ُل مِن ِ
نار الس ِ

|

|

جن کو اس سے پہلے بنايا بے دهوئيں کی آگ سے11:11| ،
اور ِ

|

ك لِلم َٰلئِ َك ِة إِ ّنى ٰخل ٌِق َب َشرً ا مِن ص ٰ
َسنون |11:12
َلص ٍل مِن حَ مَإٍ م
َوإِذ قا َل رَ ُّب َ
ٍ

|

اور ياد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمايا کہ ميں آدمی کو بنانے واال ہوں بجتی مٹی سے جو بدبودار سياہ گارے سے
ہے11:12| ،

|

َفإِذا سَوه ي ُت ُه َو َن َف ُ
جدينَ |11:12
خت في ِه مِن روحى َف َقعوا لَ ُه ٰس ِ

|

تو جب ميں اسے ٹھيک کرلوں اور اور ميں اپنی طرف کی خاص معز ز ر وح پھونک دوں تو اس کے ليے سجدے ميں گر پڑنا،
|11:12

|

َف َسجَ َد الم َٰلئِ َك ُة ُكلُّھُم أَجمَعونَ |11:12

|

تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے ميں گرے11:12| ،

إِ ّال إِبليسَ أَ ٰ
جدينَ |11:11
بى أَن يَكونَ مَعَ ال ٰ ّس ِ

|

|

سوا ابليس کے ،اس نے سجدہ والوں کا ساتھ نہ مانا |11:11

جدينَ |11:11
قا َل ٰيإِبليسُ ما لَ َ
ك أَ ّال َتكونَ مَعَ ال ٰ ّس ِ

|

|

فرمايا اے ابليس تجھے کيا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا11:11| ،

قا َل لَم أَ ُكن ِألَس ُج َد لِ َب َش ٍر َخلَق َت ُه مِن ص ٰ
َسنون |11:11
َلص ٍل مِن حَ مَإٍ م
ٍ

|

|

بوال مجھے زيبا نہيں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی مٹی سے بنايا جو سياہ بودار گارے سے تھی11:11| ،

ك رَ جي ٌم |11:11
قا َل َفاخرُج مِنھا َفإِ هن َ

|
|

فرمايا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے11:11| ،

ك اللهع َن َة إِ ٰ
ّين |11:11
َوإِنه َعلَي َ
َوم الد ِ
لى ي ِ

|

اور بيشک قيامت تک تجھ پر لعنت ہے |11:11

قا َل رَ بِّ َفأَنظِ رنى إِ ٰ
َوم يُبعَثونَ |11:11
لى ي ِ

|

|

بوال اے ميرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائيں |11:11

ك مِنَ المُن َظرينَ |11:11
قا َل َفإِ هن َ

|

|

فرمايا تو ان ميں سے ہے جن کو اس معلوم11:11| ،

إِ ٰ
َعلوم |11:12
الوق ِ
َوم َ
ت الم ِ
لى ي ِ

|

|

|

وقت کے دن تک مہلت ہے11:12| ،

|

ُ
غو َي هنھُم أَجمَعينَ |11:12
قا َل رَ بِّ ِبما أَ َ
غوي َتنى َأل ُ َز ِّي َننه لَھُم فِى األَ ِ
رض َو َأل ِ

|

بوال اے رب ميرے! قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کيا ميں انہيں زمين ميں بھالوے دوں گا اور ضرور ميں ان سب کو بے
راہ کروں گا |11:12

|

ك مِن ُھ ُم المُخلَصينَ |11:12
إِ ّال عِبا َد َ

|

|

مگر جو ان ميں تيرے چنے ہوئے بندے ہيں11:12| ،

قا َل ٰهذا صِ ٰر ٌ
ط َعلَىه مُس َتقي ٌم |11:11

|

فرمايا يہ راستہ سيدها ميری طرف آتا ہے11:11| ،

|

ٰ
ك مِنَ الغاوينَ |11:11
َن ا هت َب َع َ
إِنه عِبادى لَيسَ لَ َ
ك َعلَ ِ
يھم سُلطنٌ إ ِ ّال م ِ

|

بيشک ميرے بندوں پر تيرا کچھ قابو نہيں سوا ان گمراہوں کے جو تيرا ساتھ ديں11:11| ،

َوإِنه جَ َھ هن َم لَمَو ِع ُدهُم أَجمَعينَ |11:11

|

|

اور بيشک جہنم ان سب کا وعدہ ہے11:11| ،

|

ب مِنھُم جُز ٌء مَقسو ٌم |11:11
ب لِ ُك ِّل با ٍ
لَھا سَب َع ُة أَ ٰبو ٍ

|

اس کے سات دروازے ہيں ،ہر دروازے کے ليے ان ميں سے ايک حصہ بٹا ہوا ہے11:11| ،
ُيون |11:11
إِنه ال ُم هتقينَ فى جَ ٰ ّن ٍ
ت َوع ٍ

|

بيشک ڈر والے باغوں اور چشموں ميں ہيں |11:11

اد ُخلوها ِبس َٰل ٍم ءامِنينَ |11:11

|

|

|

ان ميں داخل ہو سالمتی کے ساتھ امان ميں11:11| ،

|

خو ًنا ع ٰ
ُدورهِم مِن ِغ ٍّل إِ ٰ
َلى ُسر ٍُر ُم َت ٰقبِلينَ |11:11
َو َن َزعنا ما فى ص ِ

|

اور ہم نے ان کے سينوں ميں جو کچھ کينے تھے سب کھينچ ليے آپس ميں بھائی ہيں تختوں پر روبرو بيٹھے11:11| ،

|

صبٌ َوما هُم مِنھا ِب ُمخرَ جينَ |11:12
ال َي َم ُّسھُم فيھا َن َ

|

نہ انہيں اس ميں کچھ تکليف پہنچے نہ وہ اس ميں سے نکالے جائيں11:12| ،

۞ َنبِّئ عِبادى أَ ّنى أَ َنا الغَفو ُر الره حي ُم |11:12

|

|

خبردو ( )2۵ميرے بندوں کو کہ بيشک ميں ہی ہوں بخشے واال مہربان11:12| ،

َوأَنه عَذابى ه َُو ال َعذابُ األَلي ُم |11:12

|

اور ميرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے11:12| ،

ف إِ ٰبرهي َم |11:11
َو َنبِّئھُم عَن ضَي ِ

|

|

|

اور انہيں احوال سناؤ ابراہيم کے مہمانوں کا11:11| ،

جلونَ |11:11
إِذ َد َخلوا َعلَي ِه َفقالوا س َٰلمًا قا َل إِ ّنا مِن ُكم َو ِ

|

|

جب وہ اس کے پاس آئے تو بولے سالم کہا ہميں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے11:11| ،

قالوا ال َتوجَ ل إ ّنا ُن َب ِّش ُر َ ٰ
َليم |11:11
ِ
ك ِب ُغل ٍم ع ٍ

|

|

انہوں نے کہا ڈريے نہيں ہم آپ کو ايک علم والے لڑکے کی بشارت ديتے ہيں11:11| ،

قا َل أَ َب هشر ُتمونى ع ٰ
َلى أَن َم هسنِىَ ال ِك َب ُر َف ِب َم ُت َب ِّشرونَ |11:11

|

|

کہا کيا اس پر مجھے بشارت ديتے ہو کہ مجھے بڑهاپا پہنچ گيا اب کاہے پر بشارت ديتے ہو11:11| ،

ك بِالحَ ِّق َفال َت ُكن مِنَ ٰ
القنِطينَ |11:11
قالوا َب هشر ٰن َ

|

|

کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے آپ نااميد نہ ہوں11:11| ،

قا َل َومَن يَق َن ُ
ط مِن رَ ح َم ِة رَ ِّب ِه إِ هال الضّالّونَ |11:11

|

|

کہا اپنے رب کی رحمت سے کون نااميد ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے ،ف12:2۱| )۱1

قا َل َفما َخط ُب ُكم أَ ُّيھَا المُرسَلونَ |11:11

|

|

کہا پھر تمہارا کيا کام ہے اے فرشتو! |11:11

قالوا إِ ّنا أُرسِ لنا إِ ٰ
ُجرمينَ |11:12
وم م ِ
لى َق ٍ

|

|

بولے ہم ايک مجرم قوم کی طرف بھيجے گئے ہيں11:12| ،

إِ ّال ءا َل لوطٍ إِ ّنا لَ ُم َن ّجوهُم أَجمَعينَ |11:12

|

مگر لوط کے گھر والے ،ان سب کو ہم بچاليں گے11:12| ،

إِ هال امرَ أَ َت ُه َقدهرنا ۙ إِ هنھا لَمِنَ ٰ
الغ ِبرينَ |11:12

|

|

|

مگر اس کی عورت ہم ٹھہراچکے ہيں کہ وہ پيچھے رہ جانے والوں ميں ہے ،ف12:۱2| )۱2

َفلَمّا جا َء ءا َل لوطٍ المُرسَلونَ |11:11

|

تو جب لوط کے گھر فرشتے آئے12:۱1| )۱۱ ،

قا َل إِ هن ُكم َقو ٌم مُن َكرونَ |11:11

|

کہا تم تو کچھ بيگانہ لوگ ہو ،ف12:۱1| )۱1

|

|

|

ك ِبما كانوا في ِه يَم َترونَ |11:11
ج ٰئن َ
قالوا بَل ِ

|

کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ الئے ہيں جس ميں يہ لوگ شک کرتے تھے11:11| ،

ك ِبالحَ ِّق َوإِ ّنا لَ ٰ
صدِقونَ |11:11
َوأَ َت ٰين َ

|

|

اور ہم آپ کے پاس سچا حکم الئے ہيں اور ہم بيشک سچے ہيں11:11| ،

|

َ
ك ِبقِطع مِنَ الهي ِل َوا هت ِبع أَ ٰدبرَ هُم َوال يَل َتفِت مِن ُكم أَحَ ٌد َوامضوا حَ ُ
يث ُتؤمَرونَ |11:11
سر ِبأَهلِ َ
َفأ ِ
ٍ

|

تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جايے اور آپ ان کے پيچھے چلئے اور تم ميں کوئی پيچھے پھر کر نہ ديکھے
اور جہاں کو حکم ہے سيدهے چلے جايئے11:11| ،

|

ك األَمرَ أَنه دابِرَ ٰهؤُ ال ِء مَقطو ٌع مُصبِحينَ |11:11
َو َقضَينا إِلَي ِه ٰذلِ َ

|

اور ہم نے اسے اس حکم کا فيصلہ سناديا کہ صبح ہوتے ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی11:11| ،

َوجا َء أَه ُل المَدي َن ِة يَس َتبشِ رونَ |11:11

|

اور شہر والے خوشياں مناتے آئے11:11| ،

َحون |11:12
قا َل إِنه ٰهؤُ ال ِء ضَيفى َفال َتفض ِ

|

|

لوط نے کہا يہ ميرے مہمان ہيں مجھے فضيحت (رُسوا) نہ کرو ،ف12:۱2| )12

َوا هتقُوا ه
خزون |11:12
َّللاَ َوال ُت
ِ

|

اور َّللا سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو11:12| ،

|

|

|

َن ٰ
العلَمينَ |11:12
قالوا أَ َولَم َنن َھ َ
كع ِ

|

بولے کيا ہم نے تمہيں منع نہ کيا تھا کہ اوروں کے معاملہ ميں دخل نہ دو11:12| ،

قا َل ٰهؤُ ال ِء بَناتى إِن ُكن ُتم ٰفعِلينَ |11:11

|

کہا يہ قوم کی عورتيں ميری بيٹياں ہيں اگر تمہيں کرنا ہے11:11| ،

ك إِ هنھُم لَفى سَكرَ ت ِِھم يَعمَھونَ |11:11
لَعَم ُر َ

|

|

اے محبوب تمہاری جان کی قسم بيشک وہ اپنے نشہ ميں بھٹک رہے ہيں11:11| ،

َ
ُشرقينَ |11:11
َفأ َخ َذت ُھ ُم الصهيحَ ُة م ِ

|

|

|

تو دن نکلتے انہيں چنگھاڑ نے آليا |11:11

|

ّيل |11:11
يھم حِجارَ ًة مِن سِ ج ٍ
َفجَ عَلنا ٰعلِيَھا سافِلَھا َوأَم َطرنا َعلَ ِ

|

تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس نے نيچے کا حصہ کرديا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے11:11| ،

كل ٰ
ت لِل ُم َتوَ ِّسمينَ |11:11
َءاي ٍ
إِنه فى ٰذلِ َ

|

بيشک اس ميں نشانياں ہيں فراست والوں کے ليے11:11| ،

ُقيم |11:11
َوإِ هنھا لَ ِبس ٍ
َبيل م ٍ

|

|

اور بيشک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے11:11| ،

ك لَءاي ًَة لِلمُؤمِنينَ |11:11
إِنه فى ٰذلِ َ

|

|

|

بيشک اس ميں نشانياں ہيں ايمان والوں کو11:11| ،

َوإِن كانَ أَ ٰ
صحبُ األَي َك ِة لَ ٰظلِمينَ |11:12

|

|

اور بيشک جھاڑی والے ضرور ظالم تھے ،ف12:12| )21

ُبين |11:12
مام م ٍ
َفان َت َقمنا مِنھُم َوإِ هنھُما لَ ِبإِ ٍ

|

|

تو ہم نے ان سے بدلہ ليا اور بيشک دونوں بستياں کھلے راستہ پر پڑتی ہيں11:12| ،

َولَ َقد َك هذبَ أَ ٰ
ِجر المُرسَلينَ |11:22
صحبُ الح ِ

|

اور بيشک حجر والو ں نے رسولوں کو جھٹاليا |11:22

َوءا َت ٰينھُم ٰ
ُعرضينَ |11:21
ءايتِنا َفكانوا عَنھا م ِ

|

|

اور ہم نے ان کو اپنی نشانياں ديں تو وہ ان سے منہ پھيرے رہے11:21| ،

بال بُيو ًتا ءامِنينَ |11:21
ج ِ
َوكانوا يَنحِتونَ مِنَ ال ِ

|

اور وہ پہاڑوں ميں گھر تراشتے تھے بے خوف |11:21

ُصبحينَ |11:21
َفأ َ َخ َذت ُھ ُم الصهيحَ ُة م ِ

|

تو انہيں صبح ہوتے چنگھاڑ نے آليا |11:21

َفما أَ ٰ
غنى عَنھُم ما كانوا يَكسِ بونَ |11:21

|

|

تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی |11:21

|

|

|

|

ت َواألَرضَ َوما بَي َنھُما إِ ّال ِبالحَ ِّق ۗ َوإِنه السّا َع َة لَءا ِتي ٌَة ۖ َفاص َف ِح الصهف َح الجَ مي َل |11:21
َوما َخلَق َنا الس ٰهم ٰو ِ

|

اور ہم نے آسمان اور زمين اور جو کچھ ان کے درميان ہے عبث نہ بنايا ،اور بيشک قيامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر
کرو ،ف12:22| )21

|

ك ه َُو َ
الخ ٰلّ ُق العَلي ُم |11:21
إِنه رَ هب َ

|

بيشک تمہارا رب ہی بہت پيدا کرنے واال جاننے واال ہے |11:21

ك سَبعًا مِنَ المَثانى َوالقُرءانَ ال َعظي َم |11:21
َولَ َقد ءا َت ٰين َ

|

|

اور بيشک ہم نے تم کو سات آيتيں ديں جو دہرائی جاتی ہيں اور عظمت واال قرآن11:21| ،

|

زوجً ا مِنھُم َوال َت َ
لى ما َم هتعنا بِ ِه أَ ٰ
ك إِ ٰ
ك لِلمُؤمِنينَ |11:22
يھم َواخفِض جَ ناحَ َ
ال َت ُمدهنه عَي َني َ
حزن َعلَ ِ

|

اپنی آنکھ اٹھاکر اس چيز کو نہ ديکھو جو ہم نے ان کے جوڑوں کو برتنے کو دی اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کو
اپنی رحمت کے پروں ميں لے لو11:22| ،

َوقُل إِ ّنى أَ َنا ال هنذي ُر المُبينُ |11:22

|

|

اور فرماؤ کہ ميں ہی ہوں صاف ڈر سنانے واال (اس عذاب سے)11:22| ،

َكما أَ َ
نزلنا َعلَى المُق َتسِ مينَ |11:22

|

جيسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا11:22| ،

الهذينَ جَ َعلُوا القُرءانَ عِضينَ |11:21

|

|

کالم ٰالہی کو تکے بوٹی کرليا ،ف12:21| )22
جنہوں نے
ِ

|

|

ك لَ َنسـَٔلَ هنھُم أَجمَعينَ |11:21
َف َورَ ِّب َ

|

تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھيں گے11:21| ،

َعمّا كانوا يَعمَلونَ |11:21

|

|

جو کچھ وہ کرتے تھے11:21| ،

|

َ
ُشركينَ |11:21
عرض ع ِ
َن الم ِ
َفاصدَع ِبما ُتؤ َم ُر َوأ ِ

|

تو اعالنيہ کہہ دو جس بات کا تمہيں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھير لو ،ف12:2۵| )121

ھزءينَ |11:21
إِ ّنا َك َف ٰين َ
ك المُس َت ِ

|

بيشک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہيں کفا يت کرتے ہيں |11:21

الهذينَ يَجعَلونَ مَعَ ه
َّللاِ إِ ٰلھًا َ
ءاخرَ ۚ َفسَوفَ يَعلَمونَ |11:21

|

|

جو ا ّلِل کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہيں تو اب جان جائيں گے11:21| ،

ُ
ك ِبما يَقولونَ |11:21
كي
َضيق صَد ُر َ
َولَ َقد َنعلَ ُم أَ هن َ

|

اور بيشک ہميں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو11:21| ،

جدينَ |11:22
َف َسبِّح ِبحَ م ِد رَ ِّب َ
ك َو ُكن مِنَ ال ٰ ّس ِ

|

|

|

تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدہ والوں ميں ہو11:22| ،

ك ال َيقينُ |11:22
ك حَ ّت ٰى يَأتِ َي َ
َواعبُد رَ هب َ

|

|

|

اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت ميں رہو11:22| ،

|

تى أَم ُر ه
ُبح َن ُه َو َت ٰع ٰ
جلوہُ ۚ س ٰ
حيم أَ ٰ
َّللا الره ٰ
ُشركونَ |11:1
سم ه ِ
َّللاِ َفال َتس َتع ِ
لى َعمّا ي ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

اب آتا ہے َّللا کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو پاکی اور برتری ہے اسے ان شريکوں سے11:1| ،

ٰ
ٰ
َ
مر ِہ ع ٰ
ون |11:1
َلى مَن يَشا ُء مِن عِبا ِد ِہ أَن أَنذِروا أَ هن ُه ال إِل َه إِ ّال أَ ۠نا َفا هتق ِ
ّوح مِن أ ِ
ُي َن ِّز ُل المَلئِ َك َة ِبالر ِ

|

|

مالئکہ کو ايمان کی جان يعنی وحی لے کر اپنے جن بندوں پر چاہے اتارتا ہے کہ ڈر سناؤ کہ ميرے سوا کسی کی بندگی نہيں تو
مجھ سے ڈرو |11:1

|

ت َواألَرضَ ِبالحَ ِّق ۚ َت ٰع ٰ
ُشركونَ |11:1
َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
لى َعمّا ي ِ

|

اس نے آسمان اور زمين بجا بنائے وہ ان کے شرک سے برتر ہے11:1| ،

َخلَقَ اإلِ ٰ
نسنَ مِن ُنط َف ٍة َفإِذا ه َُو َخصي ٌم مُبينٌ |11:1

|

|

(اس نے) آدمی کو ايک نِتھری بوند سے بنايا تو جبھی کھال جھگڑالو ہے11:1| ،

َواألَ ٰنع َم َخلَ َقھا ۗ لَ ُكم فيھا دِف ٌء َوم َٰنفِ ُع َومِنھا َتأ ُكلونَ |11:1

|

|

اور چوپائے پيدا کيے ان ميں تمہارے ليے گرم لباس اور منفعتيں ہيں اور ان ميں سے کھاتے ہو11:1| ،

َولَ ُكم فيھا جَ ما ٌل حينَ ُتريحونَ َوحينَ َتسرَ حونَ |11:1

|

اور تمہارا ان ميں تجمل ہے جب انہيں شام کو واپس التے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو11:1| ،

َ
َو َتح ِم ُل أَثقالَ ُكم إِ ٰ
س ۚ إِنه رَ هب ُكم لَرَ ءوفٌ رَ حي ٌم |11:1
لى َبلَ ٍد لَم َتكونوا ٰبلِغي ِه إِ ّال ِبشِ ِّق األنفُ ِ

|

|

|

اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہيں ايسے شہر کی طرف کہ اس تک نہ پہنچتے مگر اده مرے ہوکر ،بيشک تمہارا رب
نہايت مہربان رحم واال ہے |11:1

|

َو َ
البغا َل َوالحَ ميرَ لِ َتر َكبوها وَ زي َن ًة ۚ َويَخل ُ ُق ما ال َتعلَمونَ |11:2
الخي َل َو ِ

|

اور گھوڑے اور خچر اور گدهے کہ ان پر سوار ہو اور زينت کے ليے ،اور وہ پيدا کرے گا جس کی تمہيں خبر نہيں11:2| ،

َو َعلَى ه
هبيل َومِنھا جائِ ٌر ۚ َولَو شا َء لَھ َٰدى ُكم أَجمَعينَ |11:2
َّللاِ َقص ُد الس ِ

|

|

اور بيچ کی راہ ٹھيک َّللا تک ہے اور کوئی راہ ٹيڑهی ہے اور چاہتا تو تم سب کو راہ پر التا11:2| ،

ه َُو الهذى أَ َ
نز َل مِنَ السهما ِء ما ًء ۖ لَ ُكم مِن ُه َشرابٌ َومِن ُه َشجَ ٌر في ِه ُتسيمونَ |11:12

|

|

وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا اس سے تمہارا پينا ہے اور اس سے درخت ہيں جن سے چَ راتے ہو |11:12
عنبَ َومِن ُك ِّل ه
الزيتونَ َوال هنخي َل وَ األَ ٰ
ت لَ ُكم بِ ِه ال هزرعَ َو ه
يُنبِ ُ
وم َي َت َف هكرونَ |11:11
الثم َٰر ِ
ت ۗ إِنه فى ٰذلِ َ
ك لَءاي ًَة لِ َق ٍ

|

|

اس پانی سے تمہارے ليے کھيتی اگاتا ہے اور زيتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل بيشک اس ميں نشانی ہے دهيان
کرنے والوں کو11:11| ،

|

َو َس هخرَ لَ ُك ُم الهي َل وَ ال هنھارَ َوال هشمسَ َوال َقمَرَ ۖ َوال ُّنجو ُم ُم َس هخ ٰر ٌ َ
كل ٰ
وم يَعقِلونَ |11:11
َءاي ٍ
مر ِہ ۗ إِنه فى ٰذلِ َ
ت ِبأ ِ
ت لِ َق ٍ

|

اور اس نے تمہارے ليے مسخر کيے رات اور دن اور سورج اور چاند ،اور ستارے اس کے حکم کے باندهے ہيں بيشک اس آيت
ميں نشانياں ہيں عقل مندوں کو |11:11

|

وم ي هَذ هكرونَ |11:11
رض مُخ َتلِ ًفا أَ ٰلو ُن ُه ۗ إِنه فى ٰذلِ َ
َوما َذرَ أَ لَ ُكم فِى األَ ِ
ك لَءاي ًَة لِ َق ٍ

|

اور وہ جو تمہارے ليے زمين ميں پيدا کيا رنگ برنگ بيشک اس ميں نشانی ہے ياد کرنے والوں کو |11:11

|

ك مَواخِرَ في ِه َولِ َتب َتغوا مِن َفضلِ ِه َولَ َعله ُكم َتش ُكرونَ
خرجوا مِن ُه حِلي ًَة َتلبَسو َنھا َو َترَ ى الفُل َ
َوه َُو الهذى َس هخرَ البَحرَ لِ َتأ ُكلوا مِن ُه لَح ًما َط ِر ًّيا َو َتس َت ِ
|11:11

|

اور وہی ہے جس نے تمہارے ليے دريا مسخر کيا کہ اس ميں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس ميں سے گہنا (زيور) نکالتے ہو
جسے پہنتے ہو اور تو اس ميں کشتياں ديکھے کہ پانی چير کر چلتی ہيں اور اس ليے کہ تم اس کا فضل تالش کرو اور کہيں
احسان مانو11:11| ،

|

َوأَ ٰ
رض رَ ٰوسِ ىَ أَن َتمي َد ِب ُكم َوأَ ٰنھرً ا وَ ُسب ًُال لَ َعله ُكم َتھ َتدونَ |11:11
لقى فِى األَ ِ

|

اور اس نے زمين ميں لنگر ڈالے کہ کہيں تمہيں لے کر نہ کانپے اور ندياں اور رستے کہ تم راہ پاؤ |11:11

جم هُم يَھ َتدونَ |11:11
َوع َٰل ٰم ٍ
ت ۚ َو ِبال هن ِ

|

اور عالمتيں اور ستارے سے وہ راہ پاتے ہيں |11:11

أَ َفمَن يَخل ُ ُق َكمَن ال يَخل ُ ُق ۗ أَ َفال َت َذ هكرونَ |11:11

|

|

تو کيا جو بنائے وہ ايسا ہوجائے گا جو نہ بنائے تو کيا تم نصيحت نہيں مانتے11:11| ،

َوإِن َت ُعدّوا نِع َم َة ه
َّللا لَغَفو ٌر رَ حي ٌم |11:12
َّللاِ ال ُتحصوها ۗ إِنه ه َ

|

|

اور اگر َّللا کی نعمتيں گنو تو انہيں شمار نہ کرسکو گے بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے |11:12

َو ه
َّللا ُ يَعلَ ُم ما ُتسِ ّرونَ َوما ُتعلِنونَ |11:12

|

|

اور َّللا جانتا ہے جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو11:12| ،

|

َّللا ال يَخلُقونَ َشيـًٔا َوهُم يُخلَقونَ |11:12
َوالهذينَ يَدعونَ مِن
دون ه ِ
ِ

|

اور َّللا کے سوا جن کو پوجتے ہو ہيں ( )11وہ کچھ بھی نہيں بناتے اور وہ خود بنائے ہوئے ہيں |11:12

|

|

مو ٌ
أَ ٰ
ت غَي ُر أَحيا ٍء ۖ َوما يَش ُعرونَ أَيّانَ يُبعَثونَ |11:11

|

مُردے ہيں زندہ نہيں اور انہيں خبر نہيں لوگ کب اٹھائے جايں گے |11:11

|

كبرونَ |11:11
إِ ٰل ُھ ُكم إِ ٰل ٌه ٰو ِ
ح ٌد ۚ َفالهذينَ ال يُؤمِنونَ ِبالءاخِرَ ِة قُلو ُبھُم مُنكِرَ ةٌ َوهُم مُس َت ِ

|

تمہارا معبوثد ايک معبود ہے تو وہ جو آخرت پر ايمان نہيں التے ان کے دل منکر ہيں اور وہ مغرور ہيں |11:11

ال جَ رَ َم أَنه ه
كبرينَ |11:11
َّللاَ يَعلَ ُم ما يُسِ ّرونَ َوما يُعلِنونَ ۚ إِ هن ُه ال ُيحِبُّ المُس َت ِ

|

فی الحقيقت َّللا جانتا ہے جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہيں ،بيشک وہ مغروروں کو پسند نہيں فرماتا11:11| ،

َوإِذا قي َل لَھُم ماذا أَ َ
نز َل رَ ُّب ُكم ۙ قالوا أَ ٰسطي ُر األَوه لينَ |11:11

|

|

|

اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کيا اتارا کہيں اگلوں کی کہانياں ہيں |11:11

|

َ
َ
ِلم ۗ أَال سا َء ما ي َِزرونَ |11:11
وزار الهذينَ يُضِ لّو َنھُم ِبغ ِ
لِيَحمِلوا أوزارَ هُم كا ِملَ ًة يَو َم الق ِٰي َم ِة ۙ َومِن أ ِ
َير ع ٍ

|

کہ قيامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائيں اور کچھ بوجھ ان کے جنہيں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہيں ،سن لو کيا ہی برا بوجھ
اٹھاتے ہيں11:11| ،

|

َقد َم َكرَ الهذينَ مِن َقبل ِِھم َفأ َ َتى ه
يھ ُم السهقفُ مِن َفوق ِِھم َوأَ ٰتى ُھ ُم ال َعذابُ مِن حَ ُ
يث ال يَش ُعرونَ |11:11
َّللا ُ ب ُٰني َنھُم مِنَ ال َقوا ِع ِد َف َخ هر َعلَ ِ

|

بيشک ان سے اگلوں نے فريب کيا تھا تو َّللا نے ان کی چنائی کو نيو سے (تعمير کو بنياد) سے ليا تو اوپر سے ان پر چھت گر
پڑی اور عذاب ان پر وہاں سے آيا جہاں کی انہيں خبر نہ تھی |11:11

|

فيھم ۚ قا َل الهذينَ أو ُتوا العِل َم إِنه الخِزىَ اليَو َم وَ السّو َء َعلَى ٰ
ُخزيھم َويَقو ُل أَينَ ُ
الكفِرينَ |11:11
ُث هم يَو َم الق ِٰي َم ِة ي
شرَ كاءِىَ الهذينَ ُكن ُتم ُت ٰشقّونَ ِ
ِ

|

پھر قيامت کے دن انہيں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہيں ميرے وہ شريک جن ميں تم جھگڑتے تھے علم والے کہيں گے آج
ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے |11:11

|

الهذينَ َت َت َوفّ ٰى ُھ ُم الم َٰل ِئ َك ُة ظالِمى أَنفُسِ ِھم ۖ َفأَل َقوُ ا ال هسلَ َم ما ُك ّنا َنع َم ُل مِن سو ٍء ۚ ب ٰ
َّللا عَلي ٌم ِبما ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:12
َلى إِنه ه َ

|

وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہيں اس حال پر کيا وہ اپنا برا کررہے تھے اب صلح ڈاليں گے کہ ہم تو کچھ برائی نہ کرتے
تھے ہاں کيوں نہيں ،بيشک َّللا خوب جانتا ہے جو تمہارے کوتک (برے اعمال) تھے |11:12

َفاد ُخلوا أَ ٰبوبَ جَ َھ هن َم ٰخلِدينَ فيھا ۖ َفلَ ِبئسَ مَثوَ ى ال ُم َت َك ِّبرينَ |11:12

|

|

اب جہنم کے دروازوں ميں جاؤ کہ ہميشہ اس ميں رہو ،تو کيا ہی برا ٹھکانا مغروروں کا11:12| ،

|

۞ وَ قي َل لِلهذينَ ا هت َقوا ماذا أَ َ
نز َل رَ ُّب ُكم ۚ قالوا َخيرً ا ۗ لِلهذينَ أَحسَنوا فى ٰه ِذ ِہ الدُّنيا حَ َس َن ٌة ۚ َولَدا ُر الءاخِرَ ِة َخي ٌر ۚ َولَنِع َم دا ُر ال ُم هتقينَ |11:12

|

اور ڈر والوں سے کہا گيا تمہارے رب رب نے کيا اتارا ،بولے خوبی جنہوں نے اس دنيا ميں بھالئی کی ان کے ليے بھالئی ہے
اور بيشک پچھال گھر سب سے بہتر ،اور ضرور کيا ہی اچھا گھر پرہيزگاروں کا |11:12

|

َجزى ه
جَ ٰ ّن ُ
َّللا ُ ال ُم هتقينَ |11:11
َدن يَد ُخلو َنھا َتجرى مِن َتح ِتھَا األَ ٰنھ ُر ۖ لَھُم فيھا ما يَشاءونَ ۚ َك ٰذلِ َ
تع ٍ
كي ِ

|

بسنے کے باغ جن ميں جائيں گے ان کے نيچے نہريں رواں انہيں وہاں ملے گا جو چاہيں َّللا ايسا ہی صلہ ديتا ہے پرہيزگاروں کو
|11:11

|

الهذينَ َت َت َوفّ ٰى ُھ ُم الم َٰلئِ َك ُة َط ِّيبينَ ۙ يَقولونَ س َٰل ٌم َعلَي ُك ُم اد ُخلُوا الجَ هن َة ِبما ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:11

|

وہ جن کی جان نکالتے ہيں فرشتے ستھرے پن ميں يہ کہتے ہوئے کہ سالمتی ہو تم پر جنت ميں جاؤ بدلہ اپنے کيے کا،
|11:11

|

هَل ي ُ
ك َف َع َل الهذينَ مِن َقبل ِِھم ۚ َوما َظلَ َم ُھ ُم ه
َّللا ُ َو ٰلكِن كانوا أَنفُ َسھُم يَظلِمونَ |11:11
ك ۚ َك ٰذلِ َ
َنظرونَ إِ ّال أَن َتأتِ َي ُھ ُم الم َٰلئِ َك ُة أَو يَأتِىَ أَم ُر رَ ِّب َ

|

کاہے کے انتظار ميں ہيں مگر اس کے کہ فرشتے ان پر آئيں يا تمہارے رب کا عذاب آئے ان سے اگلوں نے ايسا ہی کيا اور َّللا
نے ان پر کچھ ظلم نہ کيا ،ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے11:11| ،

َفأَصا َبھُم َسيِّـٔ ُ
ھزءونَ |11:11
ات ما َعمِلوا وَ حاقَ ِب ِھم ما كانوا بِ ِه يَس َت ِ

|

|

تو ان کی بری کمائياں ان پر پڑيں اور انہيں گھيرليا اس نے جس پر ہنستے تھے11:11| ،

|

َوقا َل الهذينَ أَشرَ كوا لَو شا َء ه
ك َف َع َل الهذينَ مِن َقبل ِِھم ۚ َفھَل
َّللا ُ ما َعبَدنا مِن دونِ ِه مِن َشء ٍء َنحنُ َوال ءاباؤُ نا َوال حَ ره منا مِن دونِ ِه مِن َشء ٍء ۚ َك ٰذلِ َ
َعلَى الرُّ س ُِل إِ هال الب َٰل ُغ المُبينُ |11:11

|

اور مشرک بولے َّللا چاہتا تو اس کے سوا کچھ نہ پوجنے نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ اس سے جدا ہو کر ہم کوئی چيز

|

حرام ٹھہراتے جيسا ہی ان سے اگلوں نے کيا تو رسولوں پر کيا ہے مگر صاف پہنچا دينا11:11| ،

َّللاَ َواج َتنِبُوا ٰ ّ
الطغوتَ ۖ َفمِنھُم مَن َه َدى ه
سوال أَ ِن اع ُب ُدوا ه
َولَ َقد َبعَثنا فى ُك ِّل أ ُ هم ٍة رَ ً
رض
َّللا ُ َومِنھُم مَن حَ قهت َعلَي ِه الض ٰهللَ ُة ۚ َفسيروا فِى األَ ِ
َف ُ
انظروا َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة ال ُم َك ِّذبينَ |11:11

|

اور بيشک ہر امت ميں ہم نے ايک رسول بھيجا کہ َّللا کو پوجو اور شيطان سے بچو تو ان ميں کسی کو َّللا نے راہ دکھائی اور

|

کسی پر گمراہی ٹھيک اتری تو زمين ميں چل پھر کر ديکھو کيسا انجام ہوا جھٹالنے والوں کا |11:11

حرص ع ٰ
َّللا ال يَھدى مَن يُضِ ُّل ۖ َوما لَھُم مِن ٰنصِ رينَ |11:11
َلى ه ُٰدىھُم َفإِنه ه َ
إِن َت ِ

|

اگر تم ان کی ہدايت کی حرص کرو تو بيشک َّللا ہدايت نہيں ديتا جسے گمراہ کرے اور ان کا کوئی مددگار نہيں11:11| ،

ً ٰ
َث ه
َوأَقسَموا بِ ه
اّلِلِ جَ ھ َد أَ ٰيمن ِِھم ۙ ال يَبع ُ
َموت ۚ ب ٰ
َّللا ُ مَن ي ُ
اس ال يَعلَمونَ |11:12
َلى َوع ًدا َعلَي ِه حَ قّا وَ لكِنه أَك َثرَ ال ّن ِ

|

|

اور انہوں نے َّللا کی قسم کھائی اپنے حلف ميں حد کی کوشش سے کہ َّللا مُردے نہ اٹھائے گا ہاں کيوں نہيں ( )12سچا وعدہ اس
کے ذمہ پر ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے |11:12

|

لِ ُي َب ِّينَ لَ ُھ ُم الهذى يَخ َتلِفونَ في ِه َولِيَعلَ َم الهذينَ َك َفروا أَ هنھُم كانوا ٰكذِبينَ |11:12

|

اس ليے کہ انہيں صاف بتادے جس بات ميں جھگڑتے تھے اور اس ليے کہ کافر جان ليں کہ وہ جھوٹے تھے |11:12

إِ هنما َقولُنا لِ َشء ٍء إِذا أَرَ ٰدن ُه أَن َنقو َل لَ ُه ُكن َف َيكونُ |11:12

|

جو چيز ہم چاہيں اس سے ہمارا فرمانا يہی ہوتا ہے کہ ہم کہيں ہوجا وہ فوراً ہوجاتی ہے11:12| ،

|

|

َّللاِ مِن بَع ِد ما ُ
َوالهذينَ هاجَ روا فِى ه
ظلِموا لَ ُن َبوِّ َئ هنھُم فِى الدُّنيا حَ َس َن ًة ۖ َو َألَج ُر الءاخِرَ ِة أَك َب ُر ۚ لَو كانوا يَعلَمونَ |11:11

|

اور جنہوں نے َّللا کی راہ مں ی اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہوکر ضرور ہم انہيں دنيا ميں اچھی جگہ ديں گے اور بيشک آخرت
کا ثواب بہت بڑا ہے کسی طرح لوگ جانتے ،ف1۱:۵1| )2۱

صبَروا َوع ٰ
َلى رَ ب ِِّھم َي َت َو هكلونَ |11:11
الهذينَ َ

|

|

وہ جنہوں نے صبر کيا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہيں |11:11

|

ِّ
َ
ك إِ ّال ِر ً
كر إِن ُكن ُتم ال َتعلَمونَ |11:11
َوما أَرسَلنا مِن َقبلِ َ
جاال نوحى إِلَ ِ
يھم ۚ َفسـَٔلوا أه َل الذ ِ

|

اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھيجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے ،تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہيں علم نہيں،
ف1۱:۵1| )22

|

ك ِّ
ت َو ُّ
الزب ُِر ۗ َوأَ َ
يھم َولَ َعلهھُم َي َت َف هكرونَ |11:11
ِبال َبي ِّٰن ِ
نزلنا إِلَي َ
اس ما ُن ِّز َل إِلَ ِ
الذكرَ لِ ُت َب ِّينَ لِل ّن ِ

|

روشن دليليں اور کتابيں لے کر اور اے محبوب ہم نے تمہاری ہی طرف يہ ياد گار اتاری کہ تم لوگوں سے بيان کردو جو ان کی
طرف اترا اور کہيں وہ دهيان کريں11:11| ،

|

ت أَن يَخسِ فَ ه
َّللا ُ ِب ِھ ُم األَرضَ أَو يَأتِ َي ُھ ُم ال َعذابُ مِن حَ ُ
يث ال يَش ُعرونَ |11:11
أَ َفأَمِنَ الهذينَ َم َكرُوا ال هسيِّـٔا ِ

|

تو کيا جو لوگ بڑے مکر کرتے ہيں اس سے نہيں ڈرتے کہ َّللا انہيں زمين ميں دهنسادے يا انہيں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے
انہيں خبر نہ ہو11:11| ،

|

جزينَ |11:11
أَو يَأ ُخ َذهُم فى َت َقلُّبِ ِھم َفما هُم بِمُع ِ

|

يا انہيں چلتے پھرتے پکڑ لے کہ وہ تھکا نہيں سکتے ،ف1۱:۵۱| )22

أَو يَأ ُخ َذهُم ع ٰ
ف َفإِنه رَ هب ُكم لَرَ ءوفٌ رَ حي ٌم |11:11
َلى َت َخوُّ ٍ

|

|

يا انہيں نقصان ديتے ديتے گرفتار کرلے کہ بيشک تمہارا رب نہايت مہربان رحم واال ہے11:11| ،

ٰ
لى ما َخلَقَ ه
أَ َولَم يَرَ وا إِ ٰ
َمين َوال هشمائِ ِل ُس هج ًدا ِ هّلِلِ َوهُم ٰدخِرونَ |11:12
َن الي ِ
َّللا ُ مِن َشء ٍء َي َت َفيهؤُ ۟ا ظِ لل ُ ُه ع ِ

|

|

اور کيا انہوں نے نہ ديکھا کہ جو چيز َّللا نے بنائی ہے اس کی پرچھائياں دائيں اور بائيں جھکتی ہيں َّللا کو سجدہ کرتی اور وہ
اس کے حضور ذليل ہيں |11:12

|

ٰ
كبرونَ |11:12
ّلِل يَس ُج ُد ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
َو ِ ه ِ
ت َوما فِى األَ ِ
رض مِن دا هب ٍة َوالمَلئِ َك ُة َوهُم ال يَس َت ِ

|

اور َّللا ہی کو سجدہ کرتے ہيں جو کچھ آسمانوں ميں ہيں اور جو کچھ زمين ميں چلنے واال ہے اور فرشتے اور وہ غرور نہيں
کرتے11:12| ،

|

يَخافونَ رَ هبھُم ِمن َفوق ِِھم َويَفعَلونَ ما يُؤمَرونَ ۩ |11:12

|

اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہيں اور وہی کرتے ہيں جو انہيں حکم ہو11:12| ،

ٰ
۞ وَ قا َل ه
َبون |11:11
ين ۖ إِ هنما ه َُو إِ ٰل ٌه ٰو ِ
ح ٌد ۖ َفإِ ٰ ّيىَ َفاره ِ
َين اث َن ِ
َّللا ُ ال َت هتخِذوا إِلھ ِ

|

|

اور َّللا نے فرماديا دو خدا نہ ٹھہراؤ وہ تو ايک ہی معبود ہے تو مجھ ہی سے ڈرو ،ف1۱:21| )12۱

رض َولَ ُه الدّينُ واصِ بًا ۚ أَ َف َغيرَ ه
َّللاِ َت هتقونَ |11:11
َولَ ُه ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

|

اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہے اور اسی کی فرمانبرداری الزم ہے ،تو َّللا کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو
گے11:11| ،

|

َوما ِب ُكم مِن نِع َم ٍة َفمِنَ ه
ض ُّر َفإِلَي ِه َتجـَٔرونَ |11:11
َّللاِ ۖ ُث هم إِذا َم هس ُك ُم ال ُّ

|

اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب َّللا کی طرف سے ہے پھر جب تمہيں تکليف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو،
ف1۱:21| )122

|

ُث هم إِذا َك َشفَ الضُّره عَن ُكم إِذا َف ٌ
ُشركونَ |11:11
ريق مِن ُكم ِبرَ ب ِِّھم ي ِ

|

پھر جب وہ تم سے برائی ٹال ديتا ہے تو تم ميں ايک گروہ اپنے رب کا شريک ٹھہرانے لگتا ہے ،ف1۱:2۵| )112

لِيَكفُروا ِبما ءا َت ٰينھُم ۚ َف َت َم هتعوا ۖ َفسَوفَ َتعلَمونَ |11:11

|

|

کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کريں ،تو کچھ برت لو ( )111کہ عنقريب جان جاؤ گے11:11| ،

اّلِل لَ ُتسـَٔلُنه َعمّا ُكن ُتم َتف َترونَ |11:11
َويَجعَلونَ لِما ال يَعلَمونَ َنصيبًا ِممّا رَ َز ٰقنھُم ۗ َت ه ِ

|

|

اور انجانی چيزوں کے ليے ہماری دی ہوئی روزی ميں سے حصہ مقرر کرتے ہيں خدا کی قسم تم سے ضرور سوال ہونا ہے جو
کچھ جھوٹ باندهتے تھے |11:11

|

تس ٰ
ُبح َن ُه ۙ َولَھُم ما يَش َتھونَ |11:11
ّلِل الب َٰن ِ
َويَجعَلونَ ِ ه ِ

|

اور َّللا کے ليے بيٹياں ٹھہراتے ہيں پاکی ہے اس کو اور اپنے ليے جو اپنا جی چاہتا ہے11:11| ،

َوإِذا ُب ِّشرَ أَحَ ُدهُم بِاأل ُ ٰ
ُسو ًّدا َوه َُو َكظي ٌم |11:12
نثى َظ هل وَ ج ُھ ُه م َ

|

|

اور جب ان ميں کسی کو بيٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کاال رہتا ہے اور وہ غصہ کھا تا ہے،
|11:12

|

وم مِن سو ِء ما ُب ِّشرَ ِب ِه ۚ أَيُمسِ ُك ُه ع ٰ
َي َت ٰو ٰ
ب ۗ أَال سا َء ما يَح ُكمونَ |11:12
َلى
هون أَم َي ُد ُّس ُه فِى ال ُّترا ِ
ٍ
رى مِنَ ال َق ِ

|

لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب ،کيا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا يا اسے مٹی ميں دبادے گا ارے بہت
ہی برا حکم لگاتے ہيں11:12| ،

|

لِلهذينَ ال يُؤمِنونَ بِالءاخِرَ ِة َم َث ُل السهو ِء ۖ َو ِ هّلِلِ ال َم َث ُل األَ ٰ
على ۚ َوه َُو العَزي ُز الحَ كي ُم |11:12

|

جو آخرت پر ايمان نہيں التے انہيں کا بر ا حال ہے ،اور َّللا کی شان سب سے بلند ،اور وہی عزت و حکمت واال ہے11:12| ،

|

َّللا ُ ال ّناسَ ِب ُ
َولَو يُؤاخ ُِذ ه
ك َعلَيھا مِن دا هب ٍة َو ٰلكِن ي َُؤ ِّخ ُر ُهم إِ ٰ
لى أَجَ ٍل ُم َس ًّمى ۖ َفإِذا جا َء أَجَ لُھُم ال يَس َتـٔخِرونَ ساع ًَة ۖ َوال يَس َتقدِمونَ
ظلم ِِھم ما َترَ َ
|11:11

|

اور اگر َّللا لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا تو زمين پر کوئی چلنے واال نہيں چھوڑتا ليکن انہيں ايک ٹھہرائے وعدے تک
مہلت ديتا ہے پھر جب ان کا وعدہ آئے گا نہ ايک گھڑی پيچھے ہٹيں نہ آگے بڑهيں11:11| ،

|

ّلِل ما يَكرَ هونَ َو َتصِ فُ أَلسِ َن ُت ُھ ُم ال َكذِبَ أَنه لَ ُھ ُم الح ٰ
ُسنى ۖ ال جَ رَ َم أَنه لَ ُھ ُم ال ّنارَ َوأَ هنھُم ُمفرَ طونَ |11:11
َويَجعَلونَ ِ ه ِ

|

اور َّللا کے ليے وہ ٹھہراتے ہيں جو اپنے ليے ناگوار ہے اور ان کی زبانيں جھوٹ کہتی ہيں کہ ان کے ليے بھالئی ہے تو آپ ہی
ہوا کہ ان کے ليے آگ ہے اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہيں11:11| ،

|

ك َف َزيهنَ لَ ُھ ُم ال هش ٰ
يطنُ أَ ٰ
اّلِل لَ َقد أَرسَلنا إِ ٰ
عملَھُم َفھ َُو َولِ ُّي ُھ ُم اليَو َم َولَھُم َعذابٌ أَلي ٌم |11:11
لى أُم ٍَم مِن َقبلِ َ
َت ه ِ

|

خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھيجے تو شيطان نے ان کے کوتک (برُے اعمال) ان کی آنکھوں
ميں بھلے کر دکھائے تو آج وہی ان کا رفيق ہے اور ان کے ليے دردناک عذاب ہے11:11| ،

نزلنا َعلَي َ ٰ
َوما أَ َ
وم يُؤمِنونَ |11:11
ك الكِتبَ إِ ّال لِ ُت َب ِّينَ لَ ُھ ُم الهذِى اخ َتلَفوا في ِه ۙ َو ُه ًدى وَ رَ حم ًَة لِ َق ٍ

|

|

اور ہم نے تم پر يہ کتاب نہ اتاری مگر اس ليے کہ تم لوگوں پر روشن کردو جس بات ميں اختالف کريں اور ہدايت اور رحمت
ايمان والوں کے ليے11:11| ،

|

َو ه
َّللا ُ أَ َ
وم يَسمَعونَ |11:11
نز َل مِنَ السهما ِء ما ًء َفأَحيا ِب ِه األَرضَ بَع َد مَوتِھا ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
ك لَءاي ًَة لِ َق ٍ

|

اور َّللا نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمين کو زندہ کرديا اس کے مرے پيچھے بيشک اس ميں نشانی ہے ان کو جو کان
رکھتے ہيں11:11| ،

|

َ
ث َود ٍَم لَ َب ًنا خالِصًا سائِ ًغا لِل ٰ ّش ِربينَ |11:11
َين َفر ٍ
َوإِنه لَ ُكم فِى األ ٰنع ِم لَعِبرَ ًة ۖ ُنسقي ُكم ِممّا فى بُطونِ ِه مِن ب ِ

|

اور بيشک تمہارے ليے چوپايوں ميں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے ہم تمہيں پالتے ہيں اس چيز ميں سے جو ان کے پيٹ ميں
ہے ،گوبر اور خون کے بيچ ميں سے خالص دوده گلے سے سہل اترتا پينے والوں کے ليے11:11| ،

|

خيل َواألَ ٰ
وم يَعقِلونَ |11:11
عن ِ
َومِن َثم َٰر ِ
ب َت هتخِذونَ مِن ُه َس َكرً ا وَ ِرز ًقا حَ َس ًنا ۗ إِنه فى ٰذلِ َ
ت ال هن ِ
ك لَءاي ًَة لِ َق ٍ

|

اور کھجور اور انگور کے پھلوں ميں سے کہ اس سے نبيذ بناتے ہو اور اچھا رزق بيشک اس ميں نشانی ہے عقل والوں کو،
|11:11

|

َوأَ ٰ
َعرشونَ |11:12
وحى رَ ُّب َ
ج ِ
ك إِلَى ال هنح ِل أَ ِن ا هتخِذى مِنَ ال ِ
بال بُيو ًتا َومِنَ ال هشجَ ِر َو ِممّا ي ِ

|

اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کيا کہ پہاڑوں ميں گھر بنا اور درختوں ميں اور چھتوں ميں11:12| ،

|

ُث هم ُكلى مِن ُك ِّل ه
ت َفاسل ُكى ُس ُب َل رَ بِّكِ ُذل ُ ًال ۚ يَخ ُر ُ
الثم َٰر ِ
وم َي َت َف هكرونَ
اس ۗ إِنه فى ٰذلِ َ
ج مِن بُطونِھا َشرابٌ مُخ َتلِفٌ أَ ٰلو ُن ُه في ِه شِ فا ٌء لِل ّن ِ
ك لَءاي ًَة لِ َق ٍ
|11:12

|

پھر ہر قسم کے پھل ميں سے کھا اور اپنے رب کی راہيں چل کر تيرے ليے نرم و آسان ہيں ،اس کے پيٹ سے ايک پينے کی چيز
رنگ برنگ نکلتی ہے ،جس ميں لوگوں کی تندرستی ہے ،بيشک اس ميں نشانی ہے دهيان کرنے والوں کو11:12| ،

لى أَر َذ ِل ال ُعم ُِر لِ َكى ال يَعلَ َم بَع َد عِلم َشيـًا ۚ إِنه ه
َو ه
َّللا ُ َخلَ َق ُكم ُث هم َي َت َوفّ ٰى ُكم ۚ َومِن ُكم مَن ُيرَ ُّد إِ ٰ
َّللاَ عَلي ٌم َقدي ٌر |11:12
ٍ ٔ

|

|

اور َّللا نے تمہيں پيدا کيا پھر تمہاری جان قبض کرے گا اور تم ميں کوئی سب سے ناقض عمر کی طرف پھيرا جاتا ہے کہ جاننے
کے بعد کچھ نہ جانے بيشک َّللا کچھ جانتا ہے سب کچھ کرسکتا ہے11:12| ،

|

َلى ما َملَ َكت أَ ٰيم ُنھُم َفھُم في ِه سَوا ٌء ۚ أَ َف ِبنِع َم ِة ه
َو ه
زق ۚ َفمَا الهذينَ فُضِّلوا ِبرادّى ِرزق ِِھم ع ٰ
ض ُكم ع ٰ
َّللا ُ َف ه
َّللاِ يَجحَ دونَ
َلى ب ٍ
ض َل بَع َ
َعض فِى الرِّ ِ
|11:11

|

اور َّللا نے تم ميں ايک دوسرے پر رزق ميں بڑائی دی تو جنہيں بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندی غالموں کو نہ پھير ديں
گے کہ وہ سب اس ميں برابر ہوجائيں تو کيا َّللا کی نعمت سے مکرتے ہيں11:11| ،

|

ج ُكم بَنينَ َوحَ َف َد ًة َورَ َز َق ُكم مِنَ ه
َو ه
ت ۚ أَ َف ِب ٰ
زوجً ا َوجَ َع َل لَ ُكم مِن أَ ٰ
َّللا ُ جَ َع َل لَ ُكم مِن أَنفُسِ ُكم أَ ٰ
البطِ ِل يُؤمِنونَ َو ِبنِع َم ِ
الطي ِّٰب ِ
َّللا هُم يَكفُرونَ
ت هِ
زو ِ
|11:11

|

اور َّللا نے تمہارے ليے تمہاری جنس سے عورتيں بنائيں اور تمہارے ليے تمہاری عورتوں سے بيٹے اور پوتے نواسے پيدا کيے
اور تمہيں ستھری چيزوں سے روز ی دی تو کيا جھوٹی بات پر يقين التے ہيں اور َّللا کے فضل سے منکر ہوتے ہيں11:11| ،

|

َّللا ما ال يَملِ ُ
رض َشيـًٔا وَ ال يَس َتطيعونَ |11:11
َويَع ُبدونَ مِن
ك لَھُم ِرز ًقا مِنَ الس ٰهم ٰو ِ
دون ه ِ
ت َواألَ ِ
ِ

|

اور َّللا کے سوا ايسوں کو پوجتے ہيں جو انہيں آسمان اور زمين سے کچھ بھی روزی دينے کا اختيار نہيں رکھتے نہ کچھ
کرسکتے ہيں11:11| ،

|

َّللا يَعلَ ُم َوأَن ُتم ال َتعلَمونَ |11:11
ضربوا ِ هّلِلِ األَمثا َل ۚ إِنه ه َ
َفال َت ِ

|

تو َّللا کے ليے مانند نہ ٹھہراؤ بيشک َّللا جانتا ہے اور تم نہيں جانتے11:11| ،

|

۞ ضَرَ بَ ه
َّللا ُ َم َث ًال عَب ًدا مَملو ًكا ال يَق ِد ُر ع ٰ
َلى َشء ٍء َومَن رَ َز ٰقن ُه ِم ّنا ِرز ًقا حَ َس ًنا َفھ َُو يُنف ُِق مِن ُه سِ ًّرا َوجَ ھرً ا ۖ هَل يَس َتوۥنَ ۚ الحَ م ُد ِ هّلِلِ ۚ بَل
أَك َث ُرهُم ال يَعلَمونَ |11:11

|

َّللا نے ايک کہاوت بيان فرمائی ايک بندہ ہے دوسرے کی ملک آپ کچھ مقدور نہيں رکھتا اور ايک جسے ہم نے اپنی طرف سے
اچھی روزی عطا فرمائی تو وہ اس ميں سے خرچ کرتا ہے چھپے اور ظاہر کيا وہ برابر ہوجائيں گے سب خوبياں َّللا کو ہيں بلکہ
ان ميں اکثر کو خبر نہيں |11:11

|

َوضَرَ بَ ه
َلى م ٰ
َلى َشء ٍء َوه َُو َك ٌّل ع ٰ
ين أَحَ ُدهُما أَب َك ُم ال يَق ِد ُر ع ٰ
ير ۖ هَل يَس َتوى ه َُو َومَن يَأ ُم ُر ِبالعَد ِل ۙ
َولى ُه أَي َنما ي َُوجِّھ ُه ال يَأ ِ
ت ِب َخ ٍ
َّللا ُ َم َث ًال رَ ُجلَ ِ
َوه َُو ع ٰ
قيم |11:11
َلى صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ

|

اور َّللا نے کہاوت بيان فرمائی دو مرد ايک گونگا جو کچھ کام نہيں کرسکتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے جدهر بھيجے کچھ بھالئی
نہ الئے کيا برابر ہوجائے گا ہ اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور وہ سيدهی راہ پر ہے ،ف1۱:1۱| )1۱1

َ
ّ
َّللا ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |11:11
ّلِل غَيبُ الس ٰهم ٰو ِ
َو ِ ه ِ
ت َواألَ ِ
مح ال َبص َِر أَو ه َُو أَقرَ بُ ۚ إِنه ه َ
رض ۚ َوما أم ُر السّا َع ِة إِال َكلَ ِ

|

|

اور َّللا ہی کے ليے ہيں آسمانوں اور زمين کی چھپی چيزيں اور قيامت کا معاملہ نہيں مگر جيسے ايک پلک کا مارنا بلکہ اس سے
بھی قريب بيشک َّللا سب کچھ کرسکتا ہے11:11| ،

|

َو ه
ُطون أُم ٰهھ ِت ُكم ال َتعلَمونَ َشيـًٔا وَ جَ َع َل لَ ُك ُم السهمعَ َواألَ ٰ
بصرَ َواألَفـِٔ َد َة ۙ لَ َعله ُكم َتش ُكرونَ |11:12
َّللا ُ أَخرَ جَ ُكم مِن ب ِ

|

اور َّللا نے تمہيں تمہاری ماؤوں کے پيٹ سے پيدا کيا کہ کچھ نہ جانتے تھے اور تمہيں کان اور آنکھ اور دل ديئے کہ تم احسان
مانو ،ف1۱:12| )111

|

أَلَم يَرَ وا إِلَى ه
ت فى جَ وِّ السهما ِء ما يُمسِ ُكھُنه إِ هال ه
ير ُمس ه
كل ٰ
وم يُؤمِنونَ |11:12
َءاي ٍ
َخ ٰر ٍ
َّللا ُ ۗ إِنه فى ٰذلِ َ
الط ِ
ت لِ َق ٍ

|

کيا انہوں نے پرندے نے پرندے نہ ديکھے حکم کے باندهے آسمان کی فضا ميں ،انہيں کوئی نہيں روکتا سوا َّللا کے بيشک اس
ميں نشانياں ہيں ايمان والوں کو ،ف1۱:12| )11۵

|

َ
َ
َ
َو ه
شعارها أَ ٰث ًثا
َّللا ُ جَ َع َل لَ ُكم مِن بُيوتِ ُكم َس َك ًنا َوجَ َع َل لَ ُكم مِن جُلو ِد األَ ٰنع ِم بُيو ًتا َتس َت ِ
وبارها َوأ ِ
خفّو َنھا يَو َم َظعنِ ُكم َويَو َم إِقا َمتِ ُكم ۙ َومِن أصوافِھا َوأ ِ
َوم َٰتعًا إِ ٰ
حين |11:22
لى
ٍ

|

بناے جو تمھيں ہلکے پڑتے ہيں
اور َّللا نے تمہيں گھر ديئے بسنے کو اور تمہارے ليے چوپايوں کی کھالوں سے کچھ گھر
ٔ
تمھارے سفر کے دن اور منزلوں پرٹھہر نے کے دن ،اور ان کی اون اور ببری (رونگٹوں) اور بالوں سے کچھ گرہستی (خانگی
ضروريات) کا سامان اور برتنے کی چيزيں ايک وقت تک11:22| ،

|

َو ه
ك ُيتِ ُّم نِع َم َت ُه َعلَي ُكم لَ َعله ُكم
جبا ِل أَ ٰكن ًنا َوجَ َع َل لَ ُكم س َٰربي َل َتقي ُك ُم الحَ هر وَ س َٰربي َل َتقي ُكم بَأ َس ُكم ۚ َك ٰذلِ َ
َّللا ُ جَ َع َل لَ ُكم ِممّا َخلَقَ ظِ ٰل ًال َوجَ َع َل لَ ُكم مِنَ ال ِ
ُتسلِمونَ |11:21

|

اور َّللا نے تمہيں اپنی بنائی ہوئی چيزوں سے سائے ديئے اور تمہارے ليے پہاڑوں ميں چھپنے کی جگہ بنائی اور تمہارے ليے
کچھ پہنادے بنائے کہ تمہيں گرمی سے بچائيں اور کچھ پہناوے کہ لڑائيں ميں تمہاری حفاظت کريں يونہی اپنی نعمت تم پر پوری
کرتا ہے کہ تم فرمان مانو |1

|6: 81

ك الب َٰل ُغ المُبينُ |11:21
َفإِن َت َولهوا َفإِ هنما َعلَي َ

|

پھر اگر وہ منہ پھيريں تو اے محبوب! تم پر نہيں مگر صاف پہنچا دينا11:21| ،

َّللا ُث هم يُنكِرو َنھا َوأَك َث ُر ُه ُم ٰ
الكفِرونَ |11:21
َعرفونَ نِع َمتَ ه ِ
ي ِ

|

|

َّللا کی نعمت پہنچانتے ہيں پھر اس سے منکر ہوتے ہيں اور ان ميں اکثر کافر ہيں11:21| ،

َويَو َم َنب َع ُ
ث مِن ُك ِّل أ ُ هم ٍة َشھي ًدا ُث هم ال يُؤ َذنُ لِلهذينَ َك َفروا َوال هُم يُس َتع َتبونَ |11:21

|

|

اور جس دن ہم اٹھائيں گے ہر امت ميں سے ايک گواہ پھر کافروں کو نہ اجازت ہو نہ وہ منائے جائيں ،ف1۱:2۵| )121

|

َوإِذا رَ ءَا الهذينَ َظلَمُوا العَذابَ َفال ي َُخ هففُ عَنھُم وَ ال هُم يُن َظرونَ |11:21

|

اور ظلم کرنے والے جب عذاب ديکھيں گے اسی وقت سے نہ وہ ان پر سے ہلکا ہو نہ انہيں مہلت ملے11:21| ،

|

شرَ كا َءهُم قالوا رَ بهنا ٰهؤُ ال ِء ُ
َوإِذا رَ ءَا الهذينَ أَشرَ كوا ُ
يھ ُم ال َقو َل إِ هن ُكم لَ ٰكذِبونَ |11:21
شرَ كاؤُ َنا الهذينَ ُك ّنا َندعوا مِن دونِ َ
ك ۖ َفأَل َقوا إِلَ ِ

|

اور شرک کرنے والے جب اپنے شريکوں کو ديکھيں گے کہيں گے اے ہمارے رب! يہ ہيں ہمارے شريک کہ ہم تيرے سوا
پوجتے تھے ،تو وہ ان پر بات پھينکيں گے کہ تم بيشک جھوٹے ہو11:21| ،

َوأَل َقوا إِلَى ه
ض هل عَنھُم ما كانوا يَف َترونَ |11:21
َّللاِ يَو َمئِ ٍذ ال هسلَ َم ۖ َو َ

|

|

اور اس دن َّللا کی طرف عاجزی سے گريں گے اور ان سے گم ہوجائيں گی جو بناوٹيں کرتے تھے ،ف1۱:21| )122

ب بِما كانوا يُفسِ دونَ |11:22
َّللا ِز ٰدنھُم عَذابًا َفوقَ العَذا ِ
صدّوا عَن سَبي ِل ه ِ
الهذينَ َك َفروا وَ َ

|

|

جنہوں نے کفر کيا اور َّللا کی راہ سے روکا ہم نے عذاب پر عذاب بڑهايا بدلہ ان کے فساد کا11:22| ،

|

ُ
َويَو َم َنب َع ُ
ك الك ِٰتبَ ت ِٰبي ًنا لِ ُك ِّل َشء ٍء َو ُه ًدى َورَ حم ًَة َوب ٰ
ك َشھي ًدا ع ٰ
ُشرى
َلى ٰهؤُ ال ِء ۚ َو َن هزلنا َعلَي َ
جئنا ِب َ
يھم مِن أَنفُسِ ِھم ۖ وَ ِ
ث فى ُك ِّل أ هم ٍة َشھي ًدا َعلَ ِ
لِلمُسلِمينَ |11:22

|

اور جس دن ہم ہر گروہ ميں ايک گواہ انہيں ميں سے اٹھائيں گے کہ ان پر گواہی دے اور اے محبوب! تمہيں ان سب پر شاہد بناکر
الئيں گے ،اور ہم نے تم پر يہ قرآن اتارا کہ ہر چيز کا روشن بيان ہے اور ہدايت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو11:22| ،

َن ال َفحشا ِء َوالمُن َكر َوالبَغى ۚ َيع ُ
ربى َوي ٰ
ئ ذِى القُ ٰ
َدل َواإلِ ٰ
ِظ ُكم لَ َعله ُكم َت َذ هكرونَ |11:22
َّللا يَأ ُم ُر ِبالع ِ
حس ِن َوإيتا ِ
۞ إِنه ه َ
َنھى ع ِ
ِ
ِ

|

بيشک َّللا حکم فرماتا ہے انصاف اور نيکی اور رشتہ داروں کے دينے کا اور منع فرماتا بے حيائی اور ب ُری بات اور سرکشی
سے تمہيں نصيحت فرماتا ہے کہ تم دهيان کرو11:22| ،

|

فيال ۚ إِنه ه
َّللاِ إِذا ٰعھَد ُتم َوال َتنقُضُوا األَ ٰيمنَ بَع َد َتوكيدِها وَ َقد جَ عَل ُت ُم ه
َوأَوفوا ِبعَھ ِد ه
َّللاَ َعلَي ُكم َك ً
َّللاَ يَعلَ ُم ما َتفعَلونَ |11:21

|

|

اور َّللا کا عہد پورا کرو جب قول باندهو اور قسميں مضبوط کرکے نہ توڑو اور تم َّللا کو اپنے اوپر ضامن کرچکے ہو ،بيشک
تمہارے کام جانتا ہے11:21| ،

|

ربى مِن أ ُ هم ٍة ۚ إِ هنما يَبلو ُك ُم ه
َوال َتكونوا َكالهتى َن َقضَت غَزلَھا مِن بَع ِد قُوه ٍة أَ ٰنك ًثا َت هتخِذونَ أَ ٰيم َن ُكم َد َخ ًال بَي َن ُكم أَن َتكونَ أُم ٌهة ِهىَ أَ ٰ
َّللا ُ بِ ِه ۚ َولَ ُي َب ِّي َننه لَ ُكم
يَو َم الق ِٰي َم ِة ما ُكن ُتم في ِه َتخ َتلِفونَ |11:2

|2

اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سُوت مضبوطی کے بعد ريزہ ريزہ کرکے توڑ ديا اپنی قسميں آپس ميں ايک بے اصل
بہانہ بناتے ہو کہ کہيں ايک گروہ دوسرے گروہ سے زيادہ نہ ہو َّللا تو اس سے تمہيں آزماتا ہے اور ضرور تم پر صاف ظاہر
کردے گا قيامت کے دن جس بات ميں جھگڑتے تھے11:21| ،

|

َولَو شا َء ه
ح َد ًة َو ٰلكِن يُضِ ُّل مَن يَشا ُء َويَھدى مَن يَشا ُء ۚ وَ لَ ُتسـَٔلُنه َعمّا ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:21
َّللا ُ لَجَ َعلَ ُكم أُم ًهة ٰو ِ

|

اور َّللا چاہتا تو تم کو ايک ہی امت کرتا ليکن َّللا گمراہ کرتا ہے جسے چاہے ،اور راہ ديتا ہے جسے چاہے ،اور ضرور تم سے
تمہارے کام پوچھے جائيں گے11:21| ،

|

َّللا ۖ َولَ ُكم َعذابٌ عَظي ٌم |11:21
صدَد ُتم عَن سَبي ِل ه ِ
َوال َت هتخِذوا أَ ٰيم َن ُكم َد َخ ًال بَي َن ُكم َف َت ِز هل َق َد ٌم بَع َد ُثبوتِھا َو َتذوقُوا السّو َء ِبما َ

|

اور اپنی قسميں آپس ميں بے اصل بہانہ نہ بنالو کہ کہيں کوئی پاؤں جمنے کے بعد لغزش نہ کرے اور تمہيں برائی چکھنی ہو بدلہ
اس کا کہ َّللا کی راہ سے روکتے تھے اور تمہيں بڑا عذاب ہو |11:21

|

َوال َتش َتروا ِبعَھ ِد ه
َّللاِ َث َم ًنا َق ً
َّللا ه َُو َخي ٌر لَ ُكم إِن ُكن ُتم َتعلَمونَ |11:21
ليال ۚ إِ هنما عِن َد ه ِ

|

اور َّللا کے عہد پر تھوڑے دام مول نہ لو بيشک وہ جو َّللا کے پاس ہے تمہارے ليے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو11:21| ،

َن ما كانوا يَعمَلونَ |11:21
جزيَنه الهذينَ َ
ما عِن َد ُكم يَن َف ُد ۖ َوما عِن َد ه ِ
َّللا ٍ
صبَروا أَجرَ هُم ِبأ َحس ِ
باق ۗ َولَ َن ِ

|

|

جو تمہارے پاس ہے ہوچکے گا اور جو َّللا کے پاس ہے ہميشہ رہنے واال ،اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ ديں
گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو11:21| ،

|

صلِحً ا مِن َذ َك ٍر أَو أ ُ ٰ
مَن َع ِم َل ٰ
َن ما كانوا يَعمَلونَ |11:21
جز َي هنھُم أَجرَ هُم ِبأَحس ِ
نثى َوه َُو مُؤ ِمنٌ َفلَ ُن ِ
حي َي هن ُه حَ ٰيو ًة َط ِّيب ًَة ۖ َولَ َن ِ

|

جالئيں گے اور ضرور انہيں ان کا نيگ (اجر)
جو اچھا کام کرے مرد ہو يا عورت اور ہو مسلمان تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی ِ
ديں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے الئق ہوں11:21| ،

ٰ
ه
جيم |11:22
َفإِذا َقرَ أتَ القُرءانَ َفاس َتعِذ ِباّلِلِ مِنَ ال هشيط ِن ال هر ِ

|

|

تو جب تم قرآن پڑهو تو َّللا کی پناہ مانگو شيطان مردود سے11:22| ،،

إ هن ُه لَيسَ لَ ُه س ٰ
ُلطنٌ َعلَى الهذينَ ءامَنوا َوع ٰ
َلى رَ ب ِِّھم َي َت َو هكلونَ |11:22
ِ

|

|
|

بيشک اس کا کوئی قابو ان پر نہيں جو ايمان الئے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہيں |11:22

ٰ
ُشركونَ |11:122
إِ هنما سُلط ُن ُه َعلَى الهذينَ َي َت َولهو َن ُه َوالهذينَ هُم ِب ِه م ِ

|

اس کا قابو تو انہيں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہيں اور اسے شريک ٹھہراتے ہيں11:122| ،

َوإِذا َبدهلنا ءاي ًَة مَكانَ ءا َي ٍة ۙ َو ه
َّللا ُ أَعلَ ُم بِما ُي َن ِّز ُل قالوا إِ هنما أَنتَ مُف َت ٍر ۚ بَل أَك َث ُرهُم ال يَعلَمونَ |11:121

|

|

اور جب ہم ايک آيت کی جگہ دوسری آيت بدليں اور َّللا خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے کافر کہيں تم تو دل سے بنا التے ہو بلکہ ان
ميں اکثر کو علم نہيں11:121| ،

|

ك ِبالحَ ِّق لِ ُي َثبِّتَ الهذينَ ءامَنوا َو ُه ًدى َوب ٰ
ُشرى لِلمُسلِمينَ |11:121
س مِن رَ ِّب َ
قُل َن هزلَ ُه رو ُح القُ ُد ِ

|

تم فرماؤ اسے پاکيزگی کی روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھيک ٹھيک کہ اس سے ايمان والوں کو ثابت قدم کرے اور
ہدايت اور بشارت مسلمانوں کو11:121| ،

|

َولَ َقد َنعلَ ُم أَ هنھُم يَقولونَ إِ هنما ُي َعلِّ ُم ُه َب َش ٌر ۗ لِسانُ الهذى يُلحِدونَ إِلَي ِه أَعجَ مِىٌّ َو ٰهذا لِسانٌ عَرَ ِبىٌّ مُبينٌ |11:121

|

اور بيشک ہم جانتے ہيں کہ وہ کہتے ہيں ،يہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے ،جس کی طرف ڈهالتے ہيں اس کی زبان عجمی ہے اور يہ
روشن عربی زبان |11:121

|

َھديھ ُم ه
َّللا ُ َولَھُم َعذابٌ أَلي ٌم |11:121
إِنه الهذينَ ال يُؤمِنونَ ِبـٔ ٰاي ِ
ت هِ
َّللا ال ي ِ

|

بيشک وہ جو َّللا کی آيتوں پر ايمان نہيں التے َّللا انھيں راہ نھيں ديتا اور ان کے لے درد ناک عذاب ہے11:121| ،

َّللاِ ۖ وَ أ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ
ت ه
الكذِبونَ |11:121
إِ هنما يَف َت ِرى ال َكذِبَ الهذينَ ال يُؤمِنونَ بِـٔ ٰاي ِ
ولئِ َ

|

|

جھوٹ بہتان دہی باندهتے ہين جو َّللا کی آيتوں پر ايمان نہيں رکھتے اور دہی جھوٹے ہيں11:121| ،

|

ُ
ٰ
كر َہ وَ َقل ُب ُه مُط َمئِنٌّ ِب ٰ
اّلِل مِن بَع ِد ٰ
َّللا َولَھُم َعذابٌ َعظي ٌم
ضبٌ مِنَ ه ِ
يھم َغ َ
فر َ
مَن َك َفرَ ِب ه ِ
صدرً ا َف َعلَ ِ
اإليم ِن َولكِن مَن َشرَ َح ِبال ُك ِ
إيمنِ ِه إِ ّال مَن أ ِ
|11:121

|

ے اور اس کا دل ايمان پر جما ہوا ہو ،ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہو ان
جو ايمان ال کر َّللا کا منکر ہو سوا اس کے مجبور کيا جا ٔ
پر َّللا کا غضب ہے اور ان کو بڑاعذاب ہے11:121| ،

|

َّللا ال يَھدِى ال َقو َم ٰ
الكفِرينَ |11:121
ٰذلِ َ
ك ِبأ َ هن ُھ ُم اس َتحَ بُّوا الحَ ٰيو َة الدُّنيا َعلَى الءاخِرَ ِة َوأَنه ه َ

|

لے کہ َّللا (ايسے) کافروں کو راہ نہيں ديتا11:121| ،
لے کہ انھوں نے دنيا کی زندگی آخرت سے پياری جانی ،اور اس ٔ
يہ اس ٔ
بصرهِم ۖ َوأ ُ ٰ
أُ ٰ
َ
ك الهذينَ َطبَعَ ه
ك ُه ُم ٰ
َّللا ُ ع ٰ
الغفِلونَ |11:122
ولئِ َ
ولئِ َ
َلى قُ ِ
لوب ِھم َوسَمع ِِھم َوأ ٰ ِ

|

يہ ہيں وہ جن کے دل اور کان اور آنکھو ں پر َّللا نے مہر کر دی ہے اور وہی غفلت مين پڑے ہيں11:122| ،

ال جَ رَ َم أَ هنھُم فِى الءاخِرَ ِة ُه ُم ٰ
الخسِ رونَ |11:122

|

آپ ہی ہوا کہ آخرت ميں وہی خراب |11:122

|

ك مِن بَعدِها لَغَفو ٌر رَ حي ٌم |11:112
صبَروا إِنه رَ هب َ
ك لِلهذينَ هاجَ روا مِن بَع ِد ما فُتِنوا ُث هم ٰجھَدوا َو َ
ُث هم إِنه رَ هب َ

|

|

پھر بيشک تمہارا رب ان کے ليے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے بعد اس کے کہ ستائے گئے پھر انہوں نے جہاد کيا اور صابر
رہے بيشک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے واال ہے مہربان11:112| ،

|

|

فس ما َع ِملَت َوهُم ال يُظلَمونَ |11:111
فس ُت ٰج ِد ُل عَن َنفسِ ھا َو ُتوَ فّ ٰى ُك ُّل َن ٍ
۞ يَو َم َتأتى ُك ُّل َن ٍ

|

جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی اور ہر جان کو اس کا کيا پورا بھرديا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا
|11:111

|

َّللا َفأ َ ٰذ َقھَا ه
َوضَرَ بَ ه
الجوع َو َ
ف بِما كانوا
الخو ِ
َّللا ُ لِباسَ
َكان َف َك َفرَ ت بِأَنع ُِم ه ِ
َّللا ُ َم َث ًال َقري ًَة كا َنت ءا ِم َن ًة مُط َمئِ هن ًة يَأتيھا ِرزقُھا رَ َغ ًدا مِن ُك ِّل م ٍ
ِ
يَص َنعونَ |11:111

|

اور َّللا نے کہاوت بيان فرمائی ايک بستی کہ امان و اطمينان سے تھی ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی تو وہ َّللا کی
نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی تو َّللا نے اسے يہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنايا بدلہ ان کے کيے کا،
|11:111

|

َولَ َقد جا َءهُم رَ سو ٌل مِنھُم َف َك هذبوہُ َفأ َ َخ َذ ُه ُم ال َعذابُ َوهُم ٰظلِمونَ |11:111

|

اور بيشک ن کے پاس انہيں ميں سے ايک رسول تشريف اليا تو انہوں نے اسے جھٹاليا تو انہيں عذاب نے پکڑا اور وہ بے
انصاف تھے11:111| ،

|

َف ُكلوا ِممّا رَ َز َق ُك ُم ه
َّللا إِن ُكن ُتم إِيّاہُ َتع ُبدونَ |11:111
َّللا ُ حَ ٰل ًال َط ِّيبًا َواش ُكروا نِع َمتَ ه ِ

|

تو َّللا کی دی ہوئی روزی حالل پاکيزہ کھاؤ اور َّللا کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسے پوجتے ہو11:111| ،

|

ُ
ُ
َّللا غَفو ٌر رَ حي ٌم |11:111
َير ه ِ
باغ َوال عا ٍد َفإِنه ه َ
َّللا بِ ِه ۖ َفم ِ
ِنزير َوما أ ِه هل لِغ ِ
إِ هنما حَ ره َم َعلَي ُك ُم المَي َت َة َوال هد َم َولَح َم الخ ِ
َن اضط هر َغيرَ ٍ

|

تم پر تو يہی حرام کيا ہے مُردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غير خدا کا نام پکارا گيا پھر جو
الچار ہو نہ خواہش کرتا اور نہ حد سے بڑهتا تو بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے11:111| ،

|

َّللاِ ال َكذِبَ ۚ إِنه الهذينَ يَف َترونَ َعلَى ه
َوال َتقولوا لِما َتصِ فُ أَلسِ َن ُت ُك ُم ال َكذِبَ ٰهذا حَ ٰل ٌل َو ٰهذا حَ را ٌم لِ َتف َتروا َعلَى ه
َّللاِ ال َكذِبَ ال ُيفلِحونَ |11:111
اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانيں جھوٹ بيان کرتی ہيں يہ حالل ہے اور يہ حرام ہے کہ َّللا پر جھوٹ باندهو بيشک جو َّللا پر
جھوٹ باندهتے ہيں ان کا بھال نہ ہوگا11:111| ،

|

|

م َٰت ٌع َقلي ٌل َولَھُم َعذابٌ أَلي ٌم |11:111

|
|

تھوڑا برتنا ہے اور ان کے ليے دردناک عذاب |11:111

ك مِن َقب ُل ۖ َوما َظلَ ٰمنھُم َو ٰلكِن كانوا أَنفُ َسھُم يَظلِمونَ |11:112
َو َعلَى الهذينَ هادوا حَ ره منا ما َقصَصنا َعلَي َ

|

اور خاص يہوديوں پر ہم نے حرام فرمائيں وہ چيزيں جو پہلے تمہيں ہم نے سنائيں اور ہم نے ان پر ظلم نہ کيا ہاں وہی اپنی جانوں
پر ظلم کرتے تھے11:112| ،

|

ك مِن بَعدِها لَغَفو ٌر رَ حي ٌم |11:112
ك َوأَصلَحوا إِنه رَ هب َ
ك لِلهذينَ َع ِملُوا السّو َء ِبجَ ٰھلَ ٍة ُث هم تابوا مِن بَع ِد ٰذلِ َ
ُث هم إِنه رَ هب َ

|

پھر بيشک تمہارا رب ان کے ليے جو نادانی سے برائی کر بيٹھيں پھر اس کے بعد توبہ کريں اور سنور جائيں بيشک تمہارا رب
اس کے بعد ضرور بخشنے واال مہربان ہے11:112| ،

|

ّلِل حَ ني ًفا َولَم َي ُ
ُشركينَ |11:112
إِنه إِ ٰبرهي َم كانَ أُم ًهة قا ِن ًتا ِ ه ِ
ك مِنَ الم ِ

|

بيشک ابراہيم ايک امام تھا َّللا کا فرمانبردار اور سب سے جدا اور مشرک نہ تھا11:112| ،

شاكِرً ا ِألَن ُع ِم ِه ۚ اج َت ٰبى ُه َوه َٰدى ُه إِ ٰ
قيم |11:111
لى صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ

|

|

اس کے احسانوں پر شکر کرنے واالَّ ،للا نے اسے چن ليا اور اسے سيدهی راہ دکھائی11:111| ،

صلِحينَ |11:111
َوءا َت ٰين ُه فِى الدُّنيا حَ َس َن ًة ۖ َوإِ هن ُه فِى الءاخِرَ ِة لَمِنَ ال ٰ ّ

|

|

اور ہم نے اسے دنيا ميں بھالئی دی اور بيشک وہ آخرت ميں شايان قرب ہے11:111| ،

ُث هم أَوحَ ينا إِلَي َ َ
ُشركينَ |11:111
ك أ ِن ا هت ِبع ِمله َة إِ ٰبرهي َم حَ ني ًفا ۖ َوما كانَ مِنَ الم ِ

|

|

پھر ہم نے تمہيں وحی بھيجی کہ دين ابراہيم کی پيروی کرو جو ہر باطل سے الگ تھا اور مشرک نہ تھا11:111| ،

|

إِ هنما ُج ِع َل الس ُ
ك لَيَح ُك ُم بَي َنھُم يَو َم الق ِٰي َم ِة فيما كانوا في ِه َيخ َتلِفونَ |11:111
هبت َعلَى الهذينَ اخ َتلَفوا في ِه ۚ َوإِنه رَ هب َ

|

ہفتہ تو انہيں پر رکھا گيا تھا جو اس ميں مختلف ہوگئے اور بيشک تمہارا رب قيا مت کے دن ان ميں فيصلہ کردے گا جس بات
ميں اختالف کرتے تھے11:111| ،

|

اد ُع إِ ٰ
ض هل عَن سَبيلِ ِه ۖ َوه َُو أَعلَ ُم بِالمُھ َتدينَ
ك ه َُو أَعلَ ُم بِمَن َ
ك بِالحِك َم ِة َوالمَو ِع َظ ِة الحَ َس َن ِة ۖ وَ ٰجدِلھُم بِالهتى هِىَ أَح َسنُ ۚ إِنه رَ هب َ
َبيل رَ ِّب َ
لى س ِ
|11:111

|

اپنے رب کی راہ کی طرف بالؤ پکی تدبير اور اچھی نصيحت سے اور ان سے اس طريقہ پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو
بيشک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو11:111| ،

ص ِبرينَ |11:111
صبَر ُتم لَھ َُو َخي ٌر لِل ٰ ّ
ِثل ما عوقِب ُتم بِ ِه ۖ َولَئِن َ
َوإِن عا َقب ُتم َفعاقِبوا ِبم ِ

|

|

اور اگر تم سزا دو تو ايسی ہی سزا دو جيسی تمہيں تکليف پہونچائی تھی اور اگر تم صبر کرو تو بيشک صبر والوں کو صبر سب
سے اچھا11:111| ،

|

ك إِ ّال بِ ه
اّلِلِ ۚ َوال َت َ
يھم َوال َت ُ
َيق ِممّا يَم ُكرونَ |11:111
َواصبِر َوما صَب ُر َ
حزن َعلَ ِ
ك فى ض ٍ

|

اور اے محبوب! تم صبر کرو اور تمہارا صبر َّللا ہی کی توفيق سے ہے اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کے فريبوں سے دل تنگ نہ

|

ہو ،ف1۱:111| )122

َّللا مَعَ الهذينَ ا هت َقوا َوالهذينَ هُم مُحسِ نونَ |11:112
إِنه ه َ

|

بيشک َّللا ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہيں اور جو نيکياں کرتے ہيں11:112| ،

|

سرى بِعَب ِد ِہ لَ ً
ج ِد األَقصَا الهذى ٰبرَ كنا حَ ولَ ُه لِ ُن ِر َي ُه مِن ٰ
ُبحنَ الهذى أَ ٰ
حيم س ٰ
َّللا الره ٰ
ءايتِنا ۚ إِ هن ُه ه َُو
سم ه ِ
رام إِلَى المَس ِ
يال مِنَ المَس ِ
ج ِد الحَ ِ
حم ِن ال هر ِ
بِ ِ
السهمي ُع البَصي ُر |11:1

|

پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو ،راتوں رات لے گيا مسجد حرام سے مسجد اقص ٰی تک جس کے گرداگرد ہم نے برکت رکھی کہ
ہم اسے اپنی عظيم نشانياں دکھائيں ،بيشک وہ سنتا ديکھتا ہے11:1| ،

|

سرءي َل أَ ّال َت هتخِذوا مِن دونى وَ ك ً
َوءا َتينا موسَى الك ِٰتبَ وَ جَ ع َٰلن ُه ُه ًدى لِبَنى إِ ٰ
يال |11:1

|

اور ہم نے موس ٰی کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائيل کے ليے ہدايت کيا کہ ميرے سوا کسی کو کارسام نہ ٹھہراؤ،
|11:1

|

نوح ۚ إِ هن ُه كانَ عَب ًدا َشكورً ا |11:1
ُذرِّ هي َة مَن حَ مَلنا مَعَ
ٍ

|

اے ان کی اوالد! جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کيا بيشک وہ بڑا شکرا گزار بندہ تھا |11:1

لى بَنى إِ ٰ
َو َقضَينا إِ ٰ
ين َولَ َتعلُنه ُعل ُ ًّوا َكبيرً ا |11:1
سرءي َل فِى الك ِٰت ِ
ب لَ ُتفسِ ُدنه فِى األَ ِ
رض مَره َت ِ

|

|

اور ہم نے بنی اسرائيل کو کتاب ميں وحی بھيجی کہ ضرور تم زمين ميں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے
|11:1

|

ُ
ٰ
يار ۚ َوكانَ َوع ًدا م ً
َفإِذا جا َء َوع ُد ٰ
َفعوال |11:1
أولىھُما َبعَثنا َعلَي ُكم عِبا ًدا لَنا أولى ب ٍ
َأس َشدي ٍد َفجاسوا خِل َل ال ِّد ِ

|

پھر جب ان ميں پہلی بار کا وعدہ آيا ہم نے تم پر اپنے بندے بھيجے سخت لڑائی والے تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تالش کو
گھسے اور يہ ايک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا11:1| ،

|

يھم َوأَمد َٰدن ُكم بِأ َ ٰ
مو ٍل َوبَنينَ َوجَ ع َٰلن ُكم أَك َثرَ َنفيرً ا |11:1
ُث هم رَ دَدنا لَ ُك ُم ال َكره َة َعلَ ِ

|

پھر ہم نے ان پر اُلٹ کر تمہارا حملہ کرديا اور تم کو مالوں اور بيٹوں سے مدد دی اور تمہارا جتھا بڑها ديا11:1| ،

|

ج َد َكما د َ
َخلوہُ أَوه َل مَره ٍة َولِ ُي َتبِّروا ما
إِن أَحسَن ُتم أَحسَن ُتم ِألَنفُسِ ُكم ۖ َوإِن أَسَأ ُتم َفلَھا ۚ َفإِذا جا َء َوع ُد الءاخِرَ ِة لِيَسۥـٔوا وُ جو َه ُكم َولِيَد ُخلُوا المَس ِ
َعلَوا َتتبيرً ا |11:1

|

اگر تم بھالئی کرو گے اپنا بھال کرو گے اور اگر بُرا کرو گے تو اپنا ،پھر جب دوسری بار کا وعدہ آيا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ
ديں اور مسجد ميں داخل ہوں جيسے پہلی بار داخل ہوئے تھے اور جس چيز پر قابو پائيں تباہ کرکے برباد کرديں11:1| ،

ع ٰ
َسى رَ ُّب ُكم أَن يَرحَ َم ُكم ۚ َوإِن عُد ُتم عُدنا ۘ َوجَ عَلنا جَ َھ هن َم ل ِٰلكفِرينَ حَ صيرً ا |11:2

|

|

قريب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کريں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قيد

|

خانہ بنايا ہے11:2| ،

ت أَنه لَھُم أَجرً ا َكبيرً ا |11:2
إِنه ٰه َذا القُرءانَ يَھدى لِلهتى هِىَ أَ َقو ُم َو ُي َب ِّش ُر المُؤمِنينَ الهذينَ يَعمَلونَ ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ

|

بيشک يہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سيدهی ہے اور خوشی سناتا ہے ايمان والوں کو جو اچھے کام کريں کہ ان کے ليے
بڑا ثواب ہے |11:2

|

َوأَنه الهذينَ ال يُؤمِنونَ بِالءاخِرَ ِة أَع َتدنا لَھُم َعذابًا أَليمًا |11:12

|

اور يہ کہ جو آخرت پر ايمان نہيں التے ہم نے ان کے ليے دردناک عذاب تيار کر رکھا ہے11:12| ،

نسنُ َع ً
ير ۖ وَ كانَ اإلِ ٰ
نسنُ بِال هش ِّر ُدعا َءہُ بِ َ
َويَد ُع اإلِ ٰ
جوال |11:11
الخ ِ

|

|

اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جيسے بھالئی مانگتا ہے اور آدمی بڑا جلد باز ہے |11:11

|

ھار مُبصِ رَ ًة لِ َتب َتغوا َف ً
ضال ِمن رَ ِّب ُكم َولِ َتعلَموا َع َد َد ال ِّسنينَ َوالحِسابَ ۚ َو ُك هل
َوجَ عَل َنا الهي َل َوال هنھارَ ءا َي َت ِ
ين ۖ َفمَحَ ونا ءا َي َة الهي ِل وَ جَ عَلنا ءا َي َة ال هن ِ
ً
فصيال |11:11
َشء ٍء َفص ٰهلن ُه َت

|

اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانياں بنايا تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانياں دکھانے والی کہ اپنے کا فضل
تالش کرو اور برسوں کی گنتی اور حساب جانو اور ہم نے ہر چيز خوب جدا جدا ظاہر فرمادی |11:11

ٰ
خر ُج لَ ُه يَو َم الق ِٰي َم ِة ك ِٰتبًا ي ٰ
نس ٍن أَ َ
َو ُك هل إِ ٰ
َلقى ُه َمنشورً ا |11:11
لز ٰمن ُه طئِرَ ہُ فى ُع ُنقِ ِه ۖ وَ ُن ِ

|

|

اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگادی اور اس کے ليے قيامت کے دن ايک نوشتہ نکاليں گے جسے کھال ہوا
پائے گا |11:11

|

ك َك ٰ
ك حَ سيبًا |11:11
ك اليَو َم َعلَي َ
فى ِب َنفسِ َ
اقرَ أ ك ِٰت َب َ

|

نامہ اعمال) پڑه آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے11:11| ،
فرمايا جائے گا کہ اپنا نامہ ( ٔ

|

ث رَ ً
خرى ۗ َوما ُك ّنا ُمع َِّذبينَ حَ ّت ٰى َنب َع َ
وازرَ ةٌ ِوزرَ أ ُ ٰ
َن اه َت ٰ
سوال |11:11
دى َفإِ هنما يَھ َتدى لِ َنفسِ ِه ۖ َومَن َ
م ِ
ض هل َفإِ هنما يَضِ ُّل َعلَيھا ۚ َوال َت ِز ُر ِ

|

جو راہ پر آيا وہ اپنے ہی بھلے کو راہ پر آيا اور جو بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا
بوجھ نہ اٹھائے گی اور ہم عذاب کرنے والے نہيں جب تک رسول نہ بھيج ليں |11:11

ك َقري ًَة أَمَرنا ُمترَ فيھا َف َفسَقوا فيھا َفحَ هق َعلَيھَا ال َقو ُل َف َدم ٰ
هرنھا َتدميرً ا |11:11
َوإِذا أَرَ دنا أَن ُنھلِ َ

|
|

اور جب ہم کسی بستی کو ہالک کرنا چاہتے ہيں اس کے خوشحالوں پر احکام بھيجتے ہيں پھر وہ اس ميں بے حکمی کرتے ہيں تو
اس پر بات پوری ہوجاتی ہے تو ہم اسے تباہ کرکے برباد کرديتے ہيں11:11| ،

|

نوح ۗ َو َك ٰ
ب عِبا ِد ِہ َخبيرً ا َبصيرً ا |11:11
ك بِ ُذنو ِ
فى بِرَ ِّب َ
َو َكم أَهلَكنا مِنَ القُ ِ
رون مِن بَع ِد ٍ

|

اور ہم نے کتنی ہی سنگتيں (قوميں) نوح کے بعد ہالک کرديں اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار
ديکھنے واال |11:11

|

جلَ َة َعجه لنا لَ ُه فيھا ما َنشا ُء لِمَن ُنري ُد ُث هم جَ عَلنا لَ ُه جَ َھ هن َم ي ٰ
َصلىھا مَذمومًا َمدحورً ا |11:12
مَن كانَ يُري ُد العا ِ

|

جو يہ جلدی والی چاہے ہم اسے اس ميں جلد دے ديں جو چاہيں جسے چاہيں پھر اس کے ليے جہنم کرديں کہ اس ميں جائے مذمت
کيا ہوا دهکے کھاتا11:12| ،

|

َعى لَھا سَعيَھا َو ُهوَ مُؤ ِمنٌ َفأ ُ ٰ
َومَن أَرا َد الءاخِرَ َة َوس ٰ
ك كانَ سَع ُيھُم َمشكورً ا |11:12
ولئِ َ

|

اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ايمان واال تو انہيں کی کوشش ٹھکانے لگی11:12| ،
ك مَحظورً ا |11:12
ك ۚ َوما كانَ َعطا ُء رَ ِّب َ
ُك ًّال ُن ِم ُّد ٰهؤُ ال ِء َو ٰهؤُ ال ِء مِن َعطا ِء رَ ِّب َ

|

|

ہم سب کو مدد ديتے ہيں اُن کو بھی اور اُن کو بھی ،تمہارے رب کی عطا سے اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہيں،
|11:12

|

ُ
ً
ضھُم ع ٰ
فضيال |11:11
ت َوأَك َب ُر َت
َعض ۚ َولَلءاخِرَ ةُ أَك َب ُر دَرَ ٰج ٍ
َلى ب ٍ
انظر َكيفَ َفضهلنا بَع َ

|

ديکھو ہم نے ان ميں ايک کو ايک پر کيسی بڑائی دی اور بيشک آخرت درجوں ميں سب سے بڑی اور فضل ميں سب سے اعل ٰی
ہے11:11| ،

|

ال َتجعَل مَعَ ه
ً
َّللاِ إِ ٰلھًا َ
َخذوال |11:11
ءاخرَ َف َتق ُع َد مَذمومًا م

|

اے سننے والے َّللا کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ ُتو بيٹھ رہے گا مذمت کيا جاتا بيکس |11:11

|

ك ال ِكبَرَ أَحَ ُدهُما أَو كِال ُهما َفال َتقُل لَھُما أُفٍّ َوال َتنھَرهُما وَ قُل لَھُما َق ً
َين إِ ٰ
ك أَ ّال َتعبُدوا إِ ّال إِيّاہُ َوبِ ٰ
۞ وَ َق ٰ
وال
حس ًنا ۚ إِمّا يَبلُغَنه عِن َد َ
ضى رَ ُّب َ
الولِد ِ
َكريمًا |11:11

|

اور تمہارے رب نے حکم فرمايا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پُوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو ،اگر تيرے سامنے ان
ميں ايک يا دونوں بڑهاپے کو پہنچ جائيں تو ان سے ہُوں ،نہ کہنا اور انہيں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظيم کی بات کہنا |11:11

َواخفِض لَھُما جَ نا َح ُّ
صغيرً ا |11:11
الذ ِّل مِنَ ال هرح َم ِة َوقُل رَ بِّ ارحَ مھُما َكما رَ بهيانى َ

|

اور ان کے ليے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرض کر کہ اے ميرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جيسا کہ ان دنوں
نے مجھے چھٹپن (بچپن) ميں پاال |11:11

|

رَ ُّب ُكم أَعلَ ُم بِما فى ُنفوسِ ُكم ۚ إِن َتكونوا ٰ
صلِحينَ َفإِ هن ُه كانَ لِِلَ ٰوّ بينَ غَفورً ا |11:11

|

تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں ميں ہے اگر تم الئق ہوئے تو بيشک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے واال ہے،
|11:11

|

ت َذا القُ ٰ
هبيل وَ ال ُتب َِّذر َتبذيرً ا |11:11
َوءا ِ
ربى حَ قه ُه َوالمِسكينَ َوابنَ الس ِ

|

اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے اور مسکين اور مسافر کو اور فضول نہ اڑا |11:11

خونَ ال هش ٰيطين ۖ َوكانَ ال هش ٰ
إِنه ال ُمب َِّذرينَ كانوا إِ ٰ
يطنُ لِرَ ِّب ِه َكفورً ا |11:11
ِ

|

|

بيشک اڑانے والے شيطانوں کے بھائی ہيں اور شيطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے |11:11

|

|

ك َترجوها َفقُل لَھُم َق ً
وال َميسورً ا |11:12
عرضَنه عَن ُھ ُم ابتِغا َء رَ ح َم ٍة ِمن رَ ِّب َ
َوإِمّا ُت ِ

|

اور اگر تو ان سے منہ پھيرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار ميں جس کی تجھے اميد ہے تو ان سے آسان بات کہہ |11:12

ك مَغلولَ ًة إِ ٰ
ك َوال َتبسُطھا ُك هل البَسطِ َف َتق ُع َد مَلومًا َمحسورً ا |11:12
لى ُع ُنقِ َ
َوال َتجعَل َي َد َ

|

اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندها ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بيٹھ رہے مالمت کيا ہوا تھکا ہوا |11:12

ك يَبس ُ
ُط الرِّ زقَ لِمَن يَشا ُء َويَق ِد ُر ۚ إِ هن ُه كانَ ِبعِبا ِد ِہ َخبيرً ا َبصيرً ا |11:12
إِنه رَ هب َ

|

|

بيشک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ ديتا اور کستا ہے (تنگی ديتا ہے) بيشک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ديکھتا ہے،
|11:12

|

َوال َتق ُتلوا أَ ٰ
ول َد ُكم َخش َي َة إِ ٰمل ٍق ۖ َنحنُ َنر ُزقُھُم َوإِيّا ُكم ۚ إِنه َقتلَھُم كانَ خِطـًٔا َكبيرً ا |11:11

|

اور اپنی اوالد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے ہم انہيں بھی رزق ديں گے اور تمہيں بھی ،بيشک ان کا قتل بڑی خطا ہے،
|11:11

|

ح َش ًة وَ سا َء س ً
َوال َتقرَ بُوا ِّ
الز ٰ
َبيال |11:11
نى ۖ إِ هن ُه كانَ ٰف ِ

|

اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بيشک وہ بے حيائی ہے ،اور بہت ہی بری راہ11:11| ،

|

ٰ
َوال َتق ُتلُوا ال هنفسَ الهتى حَ ره َم ه
ُسرف فِى ال َقت ِل ۖ إِ هن ُه كانَ َمنصورً ا |11:11
َّللا ُ إِ ّال ِبالحَ ِّق ۗ َومَن قُتِ َل مَظلومًا َف َقد جَ عَلنا ل َِولِ ِّي ِه سُلط ًنا َفال ي ِ

|

اور کوئی جان جس کی حرمت َّللا نے رکھی ہے ناحق نہ مارو ،اور جو ناحق نہ مارا جائے تو بيشک ہم نے اس کے وارث کو
قابو ديا تو وہ قتل ميں حد سے نہ بڑهے ضرور اس کی مدد ہونی ہے |11:11

|

ش هدہُ ۚ َوأَوفوا بِالعَھ ِد ۖ إِنه العَھ َد كانَ َمسـ ً
َتيم إِ ّال بِالهتى هِىَ أَح َسنُ حَ ّت ٰى يَبلُغَ أَ ُ
وال |11:11
َوال َتقرَ بوا ما َل الي ِ
ٔ

|

|

اور يتيم کے مال کے پاس تو جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہے يہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور عہد پورا

|

کرو بيشک عہد سے سوال ہونا ہے11:11| ،

ك َخي ٌر َوأَح َسنُ َت ً
أويال |11:11
َوأَوفُوا ال َكي َل إِذا كِل ُتم َو ِزنوا ِبالق
قيم ۚ ٰذلِ َ
ِ
ِسطاس المُس َت ِ

|

اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو ،يہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا11:11| ،

ك ب ِه عِل ٌم ۚ إنه السهمعَ َوال َبصَرَ َوالفُؤا َد ُك ُّل أ ُ ٰ
ك كانَ عَن ُه مَسـ ً
وال |11:11
ولئِ َ
ِ
َوال َتقفُ ما لَيسَ لَ َ ِ
ٔ

|

|
|

اور اس بات کے پيچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہيں بيشک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے |11:11

ً
طوال |11:11
جبا َل
رض مَرَ حً ا ۖ إِ هن َ
مش فِى األَ ِ
خرقَ األَرضَ َولَن َتبلُغَ ال ِ
َوال َت ِ
ك لَن َت ِ

|

اور زمين ميں اتراتا نہ چل بيشک ہر گز زمين نہ چير ڈالے گا ،اور ہرگز بلندی ميں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا |11:11

ك مَكروهًا |11:12
ك كانَ َس ِّي ُئ ُه عِن َد رَ ِّب َ
ُك ُّل ٰذلِ َ

|

|

يہ جو کچھ گزرا ان ميں کی بُری بات تيرے رب کو ناپسند ہے11:12| ،

|

ك مِنَ الحِك َم ِة ۗ َوال َتجعَل مَعَ ه
ءاخرَ َف ُت ٰ
َّللاِ إِ ٰلھًا َ
ك ِممّا أَ ٰ
لقى فى جَ َھ هن َم مَلومًا َمدحورً ا |11:12
ك رَ ُّب َ
وحى إِلَي َ
ٰذلِ َ

|

يہ ان وحيوں ميں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھيجی حکمت کی باتيں اور اے سننے والے َّللا ساتھ دوسرا خدا نہ
ٹھہرا کہ تو جہنم ميں پھينکا جائے گا طعنہ پاتا دهکے کھاتا11:12| ،

|

أَ َفأ َ ٰ
صفى ُكم رَ ُّب ُكم ِبالبَنينَ َوا هت َخ َذ مِنَ الم َٰلئِ َك ِة إِ ٰن ًثا ۚ إِ هن ُكم لَ َتقولونَ َقو ًال عَظيمًا |11:12

|

کيا تمہارے رب نے تم کو بيٹے چن ديے اور اپنے ليے فرشتوں سے بيٹياں بنائيں بيشک تم بڑا بول بولتے ہو |11:12

َولَ َقد صَره فنا فى ٰه َذا القُ
رءان لِي هَذ هكروا َوما يَزي ُدهُم إِ ّال ُنفورً ا |11:11
ِ

|

|

اور بيشک ہم نے اس قرآن ميں طرح طرح سے بيان فرمايا کہ وہ سمجھيں اور اس سے انھيں نہيں بڑهتی مگر نفرت |11:11

َرش س ً
قُل لَو كانَ َم َع ُه ءالِھ ٌَة َكما يَقولونَ إِ ًذا َالب َت َغوا إِ ٰ
َبيال |11:11
لى ذِى الع ِ

|

|

تم فرماؤ اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے جيسا يہ بکتے ہيں جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈهونڈ نکالتے
|11:11

|

ُبح َن ُه َو َت ٰع ٰ
س ٰ
لى َعمّا يَقولونَ ُعل ُ ًّوا َكبيرً ا |11:11

|

اسے پاکی اور برتری ان کی باتوں سے بڑی برتری11:11| ،

|

ُت َس ِّب ُح لَ ُه الس ٰهم ٰو ُ
فيھنه ۚ َوإِن مِن َشء ٍء إِ ّال ُي َس ِّب ُح ِبحَ م ِد ِہ َو ٰلكِن ال َتف َقھونَ َتسبيحَ ھُم ۗ إِ هن ُه كانَ حَ ليمًا غَفورً ا |11:11
ت السهب ُع وَ األَرضُ وَ مَن ِ

|

اس کی پاکی بولتے ہيں ساتوں آسمان اور زمين اور جو کوئی ان ميں ہيں اور کوئی چيز نہيں جو اسے سراہتی ہوتی اس کی پاکی
نہ بولے ہاں تم ان کی تسبيح نہيں سمجھتے بيشک وہ حلم واال بخشنے واال ہے |11:11

ك َوبَينَ الهذينَ ال يُؤمِنونَ ِبالءاخِرَ ِة حِجابًا َمستورً ا |11:11
َوإِذا َقرَ أتَ القُرءانَ جَ عَلنا بَي َن َ

|

|

اور اے محبوب! تم نے قرآن پڑها ہم نے تم پر اور ان ميں کہ آخرت پر ايمان ہيں التے ايک چھپا ہوا پردہ کرديا |11:11

ك فِى القُ
رءان َوح َدہُ َولهوا ع ٰ
َوجَ عَلنا ع ٰ
َلى أَ ٰدب ِرهِم ُنفورً ا |11:11
لوب ِھم أَ ِك هن ًة أَن يَف َقھوہُ َوفى ءاذان ِِھم وَ قرً ا ۚ َوإِذا َذ َكرتَ رَ هب َ
ِ
َلى قُ ِ

|

|

اور ہم نے ان کے دلوں پر غالف ڈال ديے ہيں کہ اسے نہ سمجھيں اور ان کے کانوں ميں ٹينٹ (روئی) اور جب تم قرآن ميں اپنے
اکيلے رب کی ياد کرتے ہو وہ پيٹھ پھير کر بھاگتے ہيں نفرت کرتے11:11| ،

|

جوى إِذ يَقو ُل ٰ ّ
ك َوإِذ هُم َن ٰ
الظلِمونَ إِن َت هت ِبعونَ إِ ّال رَ ُج ًال َمسحورً ا |11:11
َنحنُ أَعلَ ُم ِبما يَس َتمِعونَ ِب ِه إِذ يَس َتمِعونَ إِلَي َ

|

ہم خوب جانتے ہيں جس ليے وہ سنتے ہيں جب تمہاری طرف کان لگاتے ہيں اور جب آپس ميں مشورہ کرتے ہيں جبکہ ظالم کہتے
ہيں تم پيچھے نہيں چلے مگر ايک ايسے مرد کے جس پر جادو ہوا |11:11

|

ُ
ضلّوا َفال يَس َتطيعونَ س ً
َبيال |11:12
ك األَمثا َل َف َ
انظر َكيفَ ضَرَ بوا لَ َ

|

ديکھو انہوں نے تمہيں کيسی تشبيہيں ديں تو گمراہ ہوئے کہ راہ نہيں پاسکتے11:12| ،

َوقالوا أَ ِءذا ُك ّنا ِع ٰظمًا َور ُٰف ًتا أَ ِء ّنا لَمَبعوثونَ َخل ًقا جَ دي ًدا |11:12

|

|

اور بولے کيا جب ہم ہڈياں اور ريزہ ريزہ ہوجائيں گے کيا سچ مچ نئے بن کر اٹھيں گے |11:12

۞ قُل كونوا حِجارَ ًة أَو حَ دي ًدا |11:12

|

|

تم فرماؤ کہ پتھر يا لوہا ہوجاؤ11:12| ،

|

َ
َتى ُهوَ ۖ قُل ع ٰ
ك رُءو َسھُم َويَقولونَ م ٰ
َسى أَن
ُدور ُكم ۚ َف َسيَقولونَ مَن يُعي ُدنا ۖ قُ ِل الهذى َف َطرَ ُكم أَوه َل مَره ٍة ۚ َف َسيُنغِضونَ إِلَي َ
أو َخل ًقا ِممّا يَك ُب ُر فى ص ِ
يَكونَ َقريبًا |11:11

|

يا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خيال ميں بڑی ہو ( )12۵تو اب کہيں گے ہميں کون پھر پيدا کرتے گا ،تم فرماؤ وہی جس نے
تمہيں پہلی بار پيدا کيا ،تو اب تمہاری طرف مسخرگی سے سر ِہال کر کہيں گے يہ کب ہے تم فرماؤ شايد نزديک ہی ہو،
|11:11

|

يَو َم يَدعو ُكم َف َتس َتجيبونَ ِبحَ م ِد ِہ َو َت ُ
ظ ّنونَ إِن لَ ِبث ُتم إِ ّال َق ً
ليال |11:11

|

جس دن وہ تمہيں بُالئے گا تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے اور سمجھو گے کہ نہ رہے ( )122تھے مگر تھوڑا11:11| ،

ٰ
َوقُل لِعِبادى يَقولُوا الهتى هِىَ أَح َسنُ ۚ إنه ال هش ٰ
َِل ٰ
يطنَ ي َ
نس ِن َع ُد ًّوا ُمبي ًنا |11:11
ِ
َنز ُغ بَي َنھُم ۚ إِنه ال هشيطنَ كانَ ل ِ

|

|

اور ميرے بندوں سے فرماؤ وہ بات کہيں جو سب سے اچھی ہو بيشک شيطان ان کے آپس ميں فساد ڈالتا ہے ،بيشک شيطان آدمی
کا کھال دشمن ہے11:11| ،

|

يھم وَ ً
كيال |11:11
رَ ُّب ُكم أَعلَ ُم ِب ُكم ۖ إِن َي َشأ يَرحَ م ُكم أَو إِن َي َشأ ُيع َِّذب ُكم ۚ َوما أَرس َٰلن َ
ك َعلَ ِ

|

حاکم
تمہارا رب تمہيں خوب جانتا ہے ،وہ چاہے تو تم پر رحم کرے چاہے تو تمہيں عذاب کرے ،اور ہم نے تم کو ان پر کڑوڑا ( ِ
اعل ٰی) بناکر نہ بھيجا |11:11

|

رض ۗ َولَ َقد َفضهلنا بَعضَ ال هن ِبءّ ۦنَ ع ٰ
َعض ۖ َوءا َتينا داوۥ َد َزبورً ا |11:11
ك أَعلَ ُم ِبمَن فِى الس ٰهم ٰو ِ
َلى ب ٍ
َورَ ُّب َ
ت َواألَ ِ

|

اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمين ميں ہيں اور بيشک ہم نے نبيوں ميں ايک کو ايک پر بڑائی دی اور
داؤد کو زبور عطا فرمائی |11:11

|

ض ِّر عَن ُكم َوال َت ً
حويال |11:11
قُ ِل ادعُوا الهذينَ َزعَم ُتم مِن دونِ ِه َفال يَملِكونَ َكشفَ ال ُّ

|

تم فرماؤ پکارو انہيں جن کو َّللا کے سوا گمان کرتے ہو تو وہ اختيار نہيں رکھتے تم سے تکليف دو کرنے اور نہ پھير دينے کا
|11:11

|

أُ ٰ
ك الهذينَ يَدعونَ يَب َتغونَ إِ ٰ
ك كانَ َمحذورً ا |11:11
الوسيلَ َة أَ ُّيھُم أَقرَ بُ َويَرجونَ رَ ح َم َت ُه َويَخافونَ عَذا َب ُه ۚ إِنه عَذابَ رَ ِّب َ
لى رَ ب ِِّھ ُم َ
ولئِ َ

|

وہ مقبول بندے جنہيں يہ کافر پوجتے ہيں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسيلہ ڈهونڈتے ہيں کہ ان ميں کون زيادہ مقرب ہے اس
کی رحمت کی اميد رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہيں بيشک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چيز ہے11:11| ،

ب َمسطورً ا |11:12
ك فِى الك ِٰت ِ
َوم الق ِٰي َم ِة أَو ُمع َِّذبوها عَذابًا َشدي ًدا ۚ كانَ ٰذلِ َ
َوإِن مِن َقر َي ٍة إ ِ ّال َنحنُ مُھلِكوها َقب َل ي ِ

|

|

روز قيامت سے پہلے نيست کرديں گے يا اسے سخت عذاب ديں گے يہ کتاب ميں لکھا ہوا
اور کوئی بستی نہيں مگر يہ کہ ہم اسے
ِ
ہے11:12| ،

|

ت إِ ّال أَن َك هذبَ ِبھَا األَوه لونَ ۚ َوءا َتينا َثمو َد ال ّنا َق َة مُبصِ رَ ًة َف َظلَموا ِبھا ۚ َوما ُنرسِ ُل ِب ٰ
َوما َم َنعَنا أَن ُنرسِ َل ِب ٰ
ت إِ ّال َتخوي ًفا |11:12
الءاي ِ
الءاي ِ
اور ہم ايسی نشانياں بھيجنے سے يوں ہی باز رہے کہ انہيں اگلوں نے جھٹاليا اور ہم نے ثمود کو ناقہ ديا آنکھيں کھولنے کو تو
انہوں نے اس پر ظلم کيا اور ہم ايسی نشانياں نہيں بھيجتے مگر ڈرانے کو |11:12

|

اس َوال هشجَ رَ َة المَلعو َن َة فِى القُ
رءان ۚ َو ُن َخوِّ فُھُم َفما يَزي ُدهُم إِ ّال
اس ۚ وَ ما جَ عَل َنا الرُّ ءيَا الهتى أَرَ ٰين َ
ك إِنه رَ هب َ
َوإِذ قُلنا لَ َ
ِ
ك إِ ّال فِت َن ًة لِل ّن ِ
ك أَحا َط ِبال ّن ِ
ُ
ط ٰغي ًنا َكبيرً ا |11:12

|

|

اور جب ہم نے تم سے فرمايا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو ميں ہيں اور ہم نے نہ کيا وہ دکھاوا جو تمہيں دکھايا تھا مگر
لوگوں کی آزمائش کو اور وہ پيڑ جس پر قرآن ميں لعنت ہے اور ہم انہيں ڈراتے ہيں تو انھيں نہيں بڑهتی مگر بڑی سرکشی،
|11:12

|

َوإِذ قُلنا لِلم َٰلئِ َك ِة اسجُدوا ِلءا َد َم َفسَجَ دوا إِ ّال إِبليسَ قا َل ءَأَس ُج ُد لِمَن َخلَقتَ طي ًنا |11:11

|

اور ياد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم ديا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کيا سوا ابليس کے ،بوال کيا ميں اسے سجدہ
کروں جسے تو نے مٹی سے بنايا |11:11

|

ك ٰه َذا الهذى َكرهمتَ َعلَىه لَئِن أَ هخر َت ِن إِ ٰ
َوم الق ِٰي َم ِة َألَح َتنِ َكنه ُذرِّ هي َت ُه إِ ّال َقلي ًال |11:11
قا َل أَرَ ءَي َت َ
لى ي ِ

|

بوال ديکھ تو جو يہ تو نے مجھ سے معزز رکھا اگر تو نے مجھے قيامت تک مہلت دی تو ضرور ميں اس کی اوالد کو پيس ڈالوں
گا مگر تھوڑا |11:11

|

ك مِنھُم َفإِنه جَ َھ هن َم جَ زاؤُ ُكم جَ زا ًء َموفورً ا |11:11
قا َل اذهَب َفمَن َتبِ َع َ

|

فرمايا ،دور ہو تو ان ميں جو تيری پيروی کرے گا تو بيشک سب کا بدلہ جہنم ہے بھرپور سزا11:11| ،

|

ول ِد َوعِدهُم ۚ َوما َي ِع ُد ُه ُم ال هش ٰ
مو ِل َواألَ ٰ
شاركھُم فِى األَ ٰ
يطنُ إ ِ ّال ُغرورً ا
جلِ َ
يھم ِب َخيلِ َ
صوتِ َ
َن اس َت َطعتَ مِنھُم ِب َ
ك َورَ ِ
ك َوأَجلِب َعلَ ِ
فزز م ِ
ك وَ ِ
َواس َت ِ
|11:11

|

اور ڈگا دے (بہکادے) ان ميں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے اور ان پر الم بانده (فوج چڑها) ال اپنے سواروں اور اپنے
پيادوں کا اور ان کا ساجھی ہو مالوں اور بچو ں ميں اور انہيں وعدہ دے اور شيطان انہيں وعدہ نہيں ديتا مگر فريب سے،
|11:11

|

ك َعلَيھم س ٰ
ك َو ً
ُلطنٌ ۚ َو َك ٰ
كيال |11:11
فى ِبرَ ِّب َ
إِنه عِبادى لَيسَ لَ َ
ِ

|

بيشک جو ميرے بندے ہيں ان پر تيرا کچھ قابو نہيں ،اور تيرا رب کافی ہے کام بنانے کو |11:11

َحر لِ َتب َتغوا مِن َفضلِ ِه ۚ إِ هن ُه كانَ ِب ُكم رَ حيمًا |11:11
رَ ُّب ُك ُم الهذى يُزجى لَ ُك ُم الفُل َ
ك فِى الب ِ

|

|

تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے ليے دريا ميں کشتی رواں کرتا ہے کہ تم اس کا فضل تالش کرو ،بيشک وہ تم پر مہربان ہے،
|11:11

|

ض هل مَن َتدعونَ إِ ّال إِيّاہُ ۖ َفلَمّا َنج ّٰى ُكم إِلَى ال َب ِّر أَعرَ ض ُتم ۚ َوكانَ اإلِ ٰ
نسنُ َكفورً ا |11:11
َوإِذا َم هس ُك ُم ال ُّ
َحر َ
ض ُّر فِى الب ِ

|

اور جب تمہيں دريا ميں مصيبت پہنچتی ہے تو اس کے سوا جنہيں پوجتے ہيں سب گم ہوجاتے ہيں پھر جب تمہيں خشکی کی
طرف نجات ديتا ہے تو منہ پھير ليتے ہيں اور انسان بڑا ناشکرا ہے11:11| ،

|

جدوا لَ ُكم َو ً
كيال |11:12
أَ َفأَمِن ُتم أَن يَخسِ فَ بِ ُكم جانِبَ ال َب ِّر أَو يُرسِ َل َعلَي ُكم حاصِ بًا ُث هم ال َت ِ

|

کيا تم اس سے نڈر ہوئے کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دهنسادے يا تم پر پتھراؤ بھيجے پھر اپنا کوئی حمايتی نہ
پاؤ |11:12

|

ً
أَم أَمِن ُتم أَن يُعي َد ُكم في ِه تارَ ًة أ ُ ٰ
جدوا لَ ُكم َعلَينا ِب ِه َتبيعًا |11:12
ُغر َق ُكم ِبما َك َفر ُتم ۙ ُث هم ال َت ِ
ّيح َفي ِ
خرى َفيُرسِ َل َعلَي ُكم قاصِ فا مِنَ الر ِ

|

يا اس سے نڈر ہوئے کہ تمہيں دوبارہ دريا ميں لے جائے پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندهی بھيجے تو تم کو تمہارے کفر کے
سبب ڈبو دے پھر اپنے ليے کوئی ايسا نہ پاؤ کہ اس پر ہمارا پيچھا کرے |11:12

|

َحر َورَ َز ٰقنھُم مِنَ ه
ً
ت َو َفض ٰهلنھُم ع ٰ
فضيال |11:12
ثير ِممهن َخلَقنا َت
الطي ِّٰب ِ
َلى َك ٍ
۞ وَ لَ َقد َكره منا بَنى ءا َد َم وَ حَ م َٰلنھُم فِى ال َبرِّ َوالب ِ

|

اور بيشک ہم نے اوال ِد آدم کو عزت دی اور ان کی خشکی اور تری ميں سوار کيا اور ان کو ستھری چيزيں روزی ديں اور ان کو
اپنی بہت مخلوق سے افضل کيا |11:12

|

ُ
ناس بإ ٰمم ِِھم ۖ َفمَن أوتِىَ ك ِٰت َب ُه بيَمينِ ِه َفأ ُ ٰ
ك يَقرَ ءونَ ك ِٰت َبھُم َوال يُظلَمونَ َف ً
تيال |11:11
ولئِ َ
ِ
يَو َم َندعوا ُك هل أ ٍ ِ ِ

|

جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بالئيں گے تو جو اپنا نامہ داہنے ہاتھ ميں ديا گيا يہ لوگ اپنا نامہ پڑهيں گے اور
تاگے بھر ان کا حق نہ دبايا جائے گا |11:11

|

ض ُّل س ً
عمى َف ُھوَ فِى الءاخِرَ ِة أَ ٰ
َومَن كانَ فى ٰه ِذ ِہ أَ ٰ
َبيال |11:11
عمى َوأَ َ

|

اور جو اس زندگی ميں اندها ہو وہ آخرت ميں اندها ہے اور اوربھی زيادہ گمراہ11:11| ،

|

ك َخ ً
ليال |11:11
ك لِ َتف َت ِرىَ َعلَينا َغيرَ ہُ ۖ َوإِ ًذا َال هت َخذو َ
َن الهذى أَوحَ ينا إِلَي َ
َوإِن كادوا لَيَفتِنو َن َ
كع ِ

|

اور وہ تو قريب تھا کہ تمہيں کچھ لغزش ديتے ہماری وحی سے جو ہم نے تم کو بھيجی کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کردو،
اور ايسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دو ست بناليتے |11:11

يھم َشيـًا َق ً
ليال |11:11
َولَوال أَن َثب ٰهتن َ
ك لَ َقد ِكدتَ َتر َكنُ إِلَ ِ
ٔ

|

|

اور اگر ہم تمہيں ثابت قدم نہ رکھتے تو قريب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے |11:11

ك َعلَينا َنصيرً ا |11:11
ك ضِ عفَ الحَ ٰيو ِة وَ ضِ عفَ المَما ِ
ج ُد لَ َ
إِ ًذا َألَ َذ ٰقن َ
ت ُث هم ال َت ِ

|

|

اور ايسا ہوتا تو ہم تم کو ُدونی عمر اور دو چند موت کا مزہ ديتے پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے11:11| ،

ك إِ ّال َق ً
ليال |11:11
ك مِنھا ۖ َوإِ ًذا ال يَلبَثونَ ِ
خ ٰل َف َ
ُخرجو َ
َوإِن كادوا لَيَس َتفِ ّزو َن َ
ك مِنَ األَ ِ
رض لِي ِ

|

|

اور بيشک قريب تھا کہ وہ تمہيں اس زمين سے ڈگا ديں (کھسکاديں) کہ تمہيں اس سے باہر کرديں اور ايسا ہوتا تو وہ تمہارے
پيچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا |11:11

|

ج ُد لِ ُس هنتِنا َت ً
حويال |11:11
ُس هن َة مَن َقد أَرسَلنا َقبلَ َ
ك مِن ُر ُسلِنا ۖ َوال َت ِ

|

دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھيجے اور تم ہمارا قانون بدلتا نہ پاؤ گے11:11| ،

مس إِ ٰ
جر كانَ مَشھو ًدا |11:12
َق اله ِ
لى َغس ِ
أَق ِِم الص ٰهلو َة لِ ُدلوكِ ال هش ِ
جر ۖ إِنه قُرءانَ ال َف ِ
يل َوقُرءانَ ال َف ِ

|

|

نماز قائم رکھو سورج ڈهلنے سے رات کی اندهيری تک اور صبح کا قرآن بيشک صبح کے قرآن ميں فرشتے حاضر ہوتے ہيں
|11:12

|

كع ٰ
ك مَقامًا مَحمو ًدا |11:12
ك رَ ُّب َ
َسى أَن يَب َع َث َ
يل َف َتھَجه د بِ ِه نافِلَ ًة لَ َ
َومِنَ اله ِ

|

اور رات کے کچھ حصہ ميں تہجد کرو يہ خاص تمہارے ليے زيادہ ہے قريب ہے کہ تمہيں تمہارا رب ايسی جگہ کھڑا کرے جہاں
سب تمہاری حمد کريں |11:12

|

كس ٰ
ُدخ َل صِ ٍ َ
َوقُل رَ بِّ أَدخِلنى م َ
ُلط ًنا َنصيرً ا |11:22
دق َواجعَل لى مِن لَ ُدن َ
خرجنى ُمخرَ َج صِ ٍ
دق َوأ ِ

|

اور يوں عرض کرو کہ اے ميرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے
مددگار غلبہ دے |11:22

|

َوقُل جا َء الحَ ُّق َو َز َهقَ ٰالبطِ ُل ۚ إِنه ٰالبطِ َل كانَ َزهو ًقا |11:21

|

اور فرماؤ کہ حق آيا اور باطل مٹ گيا بيشک باطل کو مٹنا ہی تھا |11:21

|

رءان ما ُهوَ شِ فا ٌء َورَ حم ٌَة لِلمُؤمِنينَ ۙ َوال يَزي ُد ال ٰ ّ
َو ُن َن ِّز ُل مِنَ القُ
ظلِمينَ إِ ّال َخسارً ا |11:21
ِ

|

اور ہم قرآن ميں اتارتے ہيں وہ چيز ( )112جو ايمان والوں کے ليے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑهتا
ہے11:21| ،

|

َوإِذا أَنعَمنا َعلَى اإلِ ٰ
نس ِن أَعرَ ضَ َو َنـٔا ِبجان ِِب ِه ۖ َوإِذا َم هس ُه ال هش ُّر كانَ يَـٔوسًا |11:21

|

اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہيں منہ پھيرليتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے اور جب اسے برائی پہنچے تو نااميد ہوجاتا
ہے |11:21

|

هدى س ً
َلى شا ِكلَتِ ِه َفرَ ُّب ُكم أَعلَ ُم بِمَن ه َُو أَ ٰ
قُل ُك ٌّل يَع َم ُل ع ٰ
َبيال |11:21

|

تم فرماؤ سب اپنے کينڈے (انداز) پر کام کرتے ہيں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زيادہ راہ پر ہے11:21| ،

َ
مر رَ بّى َوما أوتي ُتم مِنَ العِلم إِ ّال َق ً
ليال |11:21
َويَسـَٔلو َن َ
كع ِ
ّوح ۖ قُ ِل الرّو ُح مِن أ ِ
ِ
َن الر ِ

|

|

اور تم سے روح کو پوچھتے ہيں ہيں ،تم فرماؤ روح ميرے رب کے حکم سے ايک چيز ہے اور تمہيں علم نہ مال مگر تھوڑا
|11:21

|

ك ِب ِه َعلَينا َو ً
كيال |11:21
ج ُد لَ َ
َولَئِن شِ ئنا لَ َنذ َهبَنه ِبالهذى أَوحَ ينا إِلَي َ
ك ُث هم ال َت ِ

|

اور اگر ہم چاہتے تو يہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے ليے ہمارے حضور
اس پر وکالت کرتا |11:21

|

ك َكبيرً ا |11:21
ك ۚ إِنه َفضلَ ُه كانَ َعلَي َ
إِ ّال رَ حم ًَة مِن رَ ِّب َ

|

مگر تمہارے رب کی رحمت بيشک تم پر اس کا بڑا فضل ہے |11:21

|

ِثل ٰه َذا القُ
جنُّ ع ٰ
رءان ال يَأتونَ بِمِثلِ ِه َولَو كانَ بَع ُ
َعض َظھيرً ا |11:22
قُل لَئ ِِن اج َت َم َع ِ
ضھُم لِب ٍ
َلى أَن يَأتوا ِبم ِ
ت اإلِنسُ َوال ِ
ِ

|

تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہوجائيں کہ اس قرآن کی مانند لے آئيں تو اس کا مثل نہ السکيں گے اگرچہ ان
ميں ايک دوسرے کا مددگار ہو |11:22

|

اس فى ٰه َذا القُ
رءان مِن ُك ِّل َم َث ٍل َفأ َ ٰ
اس إِ ّال ُكفورً ا |11:22
بى أَك َث ُر ال ّن ِ
ِ
َولَ َقد صَره فنا لِل ّن ِ

|

اور بيشک ہم نے لوگوں کے ليے اس قرآن ميں ہم قسم کی مثل طرح طرح بيان فرمائی تو اکثر آدميوں نے نہ مانا مگر ناشکری
کرنا |11:22

|

رض يَنبوعًا |11:22
َوقالوا لَن ُنؤمِنَ لَ َ
ك حَ ّت ٰى َتف ُجرَ لَنا مِنَ األَ ِ

|

اور بولے کہ ہم تم پر ہرگز ايمان نہ الئيں گے يہاں تک کہ تم ہمارے ليے زمين سے کوئی چشمہ بہا دو |11:22

ب َف ُت َفجِّ رَ األَ ٰنھرَ خ ِٰللَھا َتفجيرً ا |11:21
ك جَ هن ٌة مِن َنخي ٍل َو ِع َن ٍ
أَو َتكونَ لَ َ

|

|

يا تمہارے ليے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو پھر تم اس کے ليے اندر بہتی نہريں رواں کرو |11:21

اّلِل وَ الم َٰلئِ َك ِة َق ً
بيال |11:21
أَو ُتسقِ َط السهما َء َكما َز َعمتَ َعلَينا ِك َس ًفا أَو َتأتِىَ بِ ه ِ

|

يا تم ہم پر آسمان گرا دو جيسا تم نے کہا ہے ٹکڑے ٹکڑے ياَّللا اور فرشتوں کو ضامن لے آؤ |11:21

|

|

نت إِ ّال َب َشرً ا رَ ً
كب ٌ
ك حَ ّت ٰى ُت َن ِّز َل َعلَينا ك ِٰتبًا َنقرَ ؤُ ہُ ۗ قُل ُسبحانَ رَ بّى هَل ُك ُ
ف أَو َت ٰ
سوال
َيت مِن ُزخ ُر ٍ
رقى فِى السهما ِء َولَن ُنؤمِنَ لِ ُرقِ ِّي َ
أَو يَكونَ لَ َ
|11:21

|

يا تمہارے ليے طالئی گھر ہو يا تم آسمان پر چڑه جاؤ اور ہم تمہارے چڑه جانے پر بھی ہرگز ايمان نہ الئيں گے جب تک ہم پر
ايک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑهيں ،تم فرماؤ پاکی ہے ميرے رب کو ميں کون ہوں مگر آدمی َّللا کا بھيجا ہوا |11:21

َث ه
َّللا ُ َب َشرً ا رَ ً
ُدى إِ ّال أَن قالوا أَ َبع َ
َوما َم َنعَ ال ّناسَ أَن يُؤمِنوا إِذ جا َء ُه ُم الھ ٰ
سوال |11:21

|

|

اور کس بات نے لوگوں کو ايمان النے سے روکا جب ان کے پاس ہدايت آئی مگر اسی نے کہ بولے کيا َّللا نے آدمی َّللا کا بھيجا
ہوا اور کس بات نے لوگوں کو ايمان النے سے روکا جب ان کے پاس ہدايت آئی مگر اسی نے کہ بولے کيا َّللا نے آدمی کو رسول
بناکر بھيجا |11:21

|

يھم مِنَ السهما ِء َملَ ًكا رَ ً
سوال |11:21
قُل لَو كانَ فِى األَ ِ
رض م َٰلئِ َك ٌة يَمشونَ مُط َمئِ ّنينَ لَ َن هزلنا َعلَ ِ

|

تم فرماؤ اگر زمين ميں فرشتے ہوتے چين سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ اتارتے |11:21

فى بِ ه
قُل َك ٰ
اّلِلِ َشھي ًدا بَينى َوبَي َن ُكم ۚ إِ هن ُه كانَ بِعِبا ِد ِہ َخبيرً ا َبصيرً ا |11:21

|

|

تم فرماؤ َّللا بس ہے گواہ ميرے تمہارے درميان ( )122بيشک وہ اپنے بندوں کو جانتا ديکھتا ہے11:21| ،

|

َومَن يَھ ِد ه
ج َد لَھُم أَولِيا َء مِن دونِ ِه ۖ َو َنح ُ
ص ًّما ۖ م ٰ
ش ُرهُم يَو َم الق ِٰي َم ِة َع ٰ
لى وُ جوه ِِھم عُميًا َو ُبكمًا َو ُ
َأوىھُم جَ َھ هن ُم ۖ
َّللا ُ َف ُھوَ المُھ َت ِد ۖ َومَن يُضلِل َفلَن َت ِ
ُكلهما َخبَت ِز ٰدنھُم َسعيرً ا |11:21

|

اور جسے َّللا راہ دے وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو ان کے ليے اس کے سوا کوئی حمايت والے نہ پاؤ گے اور ہم
انہيں قيامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائيں گے اندهے اور گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانا جہنم ہے جب کبھی بجھنے پر آئے
گی ہم اسے اور بھڑکاديں گے11:21| ،

|

ك جَ زاؤُ هُم ِبأ َ هنھُم َك َفروا ِبـٔ ٰايتِنا َوقالوا أَ ِءذا ُك ّنا ِع ٰظمًا َور ُٰف ًتا أَ ِء ّنا لَمَبعوثونَ َخل ًقا جَ دي ًدا |11:22
ٰذلِ َ

|

يہ ان کی سزا ہے اس پر کہ انہوں نے ہماری آيتوں سے انکار کيا اور بولے کيا جب ہم ہڈياں اور ريزہ ريزہ ہوجائيں گے تو کيا
سچ مچ ہم نئے بن کر اٹھائے جائيں گے11:22| ،

|

َلى أَن يَخلُقَ مِثلَھُم َوجَ َع َل لَھُم أَجَ ًال ال رَ يبَ في ِه َفأَبَى ٰ ّ
۞ أَ َولَم يَرَ وا أَنه ه
ت َواألَرضَ قا ِد ٌر ع ٰ
الظلِمونَ إِ ّال ُكفورً ا
َّللاَ الهذى َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
|11:22

|

اور کيا وہ نہيں ديکھتے کہ وہ َّللا جس نے آسمان اور زمين بنائے ان لوگوں کی مثل بناسکتا ہے اور اس نے ان کے ليے ايک
ميعاد ٹھہرا رکھی ہے جس ميں کچھ شبہ نہيں تو ظالم نہيں مانتے بے ناشکری کيے |11:22

َ
نفاق ۚ َوكانَ اإلِ ٰ
نسنُ َقتورً ا |11:122
قُل لَو أَن ُتم َتملِكونَ َخزائِنَ رَ ح َم ِة رَ بّى إِ ًذا َألمسَك ُتم َخش َي َة اإلِ ِ

|

|

تم فرماؤ اگر تم لوگ ميرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو انہيں بھی روک رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ
ہوجائيں ،اور آدمی بڑا کنجوس ہے11:122| ،

|

سرءي َل إِذ جا َءهُم َفقا َل لَ ُه فِر َعونُ إِ ّنى َألَ ُ
ٰ
ت ۖ َفسـَٔل بَنى إِ ٰ
َولَ َقد ءا َتينا موس ٰى تِسعَ ٰ
موسى َمسحورً ا |11:121
ك ٰي
ت َبي ِّٰن ٍ
ءاي ٍ
ظ ُّن َ

|

اور بيشک ہم نے موس ٰی کو نو روشن نشانياں ديں تو بنی اسرائيل سے پوچھو جب وہ ان کے پاس آيا تو اس سے فرعون نے کہا،
اے موس ٰی! ميرے خيال ميں تو تم پر جادو ہوا |11:121

|

رض بَصائِرَ َوإِ ّنى َألَ ُ
قا َل لَ َقد َعلِمتَ ما أَ َ
ك ٰيفِر َعونُ َمثبورً ا |11:121
نز َل ٰهؤُ ال ِء إِ ّال رَ بُّ الس ٰهم ٰو ِ
ظ ُّن َ
ت َواألَ ِ

|

کہا يقينا ً تو خوب جانتا ہے کہ انہيں نہ اتارا مگر آسمانوں اور زمين کے مالک نے دل کی آنکھيں کھولنے والياں اور ميرے گمان
ميں تو اے فرعون! تو ضرور ہالک ہونے واال ہے |11:121

رض َفأَغرَ ٰقن ُه َومَن َم َع ُه جَ ميعًا |11:121
َفأَرا َد أَن يَس َتف هِزهُم مِنَ األَ ِ

|
|

تو اس نے چاہا کہ ان کو زمين سے نکال دے تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھيوں کو سب کو ڈبو ديا |11:121

َوقُلنا مِن بَع ِد ِہ لِبَنى إ ِ ٰ
جئنا ِب ُكم لَفي ًفا |11:121
سرءي َل اس ُك ُنوا األَرضَ َفإِذا جا َء َوع ُد الءاخِرَ ِة ِ

|

|

اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائيل سے فرمايا اس زمين ميں بسو پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو گھال ميل (لپيٹ
کر) لے آئيں گے |11:121

|

َوبِالحَ ِّق أَ َ
ك إِ ّال ُم َب ِّشرً ا َو َنذيرً ا |11:121
نز ٰلن ُه َوبِالحَ ِّق َن َز َل ۗ َوما أَرس َٰلن َ

|

اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق وہی کے ليے اترا اور ہم نے تمہيں نہ بھيجا مگر خوشی اور ڈر سناتا،
|11:121

|

ث َو َن هز ٰلن ُه َت ً
اس َع ٰ
نزيال |11:121
لى مُك ٍ
َوقُرءا ًنا َفرَ ٰقن ُه لِ َتقرَ أَہُ َعلَى ال ّن ِ

|

اور قرآن ہم نے جدا جدا کرکے اتارا کہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑهو اور ہم نے اسے بتدريج رہ رہ کر اتارا |11:121

َ
قُل ءامِنوا ِب ِه أَو ال ُتؤمِنوا ۚ إِنه الهذينَ أو ُتوا العِل َم مِن َقبلِ ِه إِذا ي ٰ
ذقان سُجه ًدا |11:121
يھم َي ِ
ُتلى َعلَ ِ
خ ّرونَ لِِل ِ

|

تم فرماؤ کہ تم لوگ اس پر ايمان الؤ يا نہ الؤ بيشک وہ جنہيں اس کے اترنے سے پہلے علم مال اب ان پر پڑها جاتا ہے ،ٹھوڑی
کے بل سجدہ ميں گر پڑتے ہيں11:121| ،

|

ُبحنَ رَ بِّنا إِن كانَ َوع ُد رَ بِّنا لَم ً
َويَقولونَ س ٰ
َفعوال |11:122

|

اور کہتے ہيں پاکی ہے ہمارے رب کو بيشک ہمارے اب کا وعدہ پورا ہوتا تھا |11:122

َ
ذقان يَبكونَ َويَزي ُدهُم ُخشوعًا ۩ |11:122
َو َي ِ
خ ّرونَ لِِل ِ

|

|

اور تھوڑی کے بل گرتے ہيں روتے ہوئے اور يہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑهاتا ہے( ،السجدة) 11:122| ۵

|

كس ً
حمنَ ۖ أَ ًّيا ما َتدعوا َفلَ ُه األَسما ُء الح ٰ
َّللا أَ ِو ادعُوا ال هر ٰ
َبيال |11:112
ك وَ ال ُتخافِت ِبھا َواب َت ِغ بَينَ ٰذلِ َ
ُسنى ۚ وَ ال َتجھَر ِبصَالتِ َ
قُ ِل ادعُوا ه َ

|

تم فرماؤ َّللا کہہ کر پکارو رحمان کہہ کر ،جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہيں اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑهو نہ
بالکل آہستہ اور ان دنوں کے بيچ ميں راستہ چاہو |11:112

|

ك فِى المُلكِ َولَم َي ُكن لَ ُه َولِىٌّ مِنَ ُّ
َوقُ ِل الحَ م ُد ِ هّلِلِ الهذى لَم َي هتخِذ َولَ ًدا َولَم َي ُكن لَ ُه َشري ٌ
الذ ِّل ۖ َو َكبِّرہُ َتكبيرً ا |11:111

|

اور يوں کہو سب خوبياں َّللا کو جس نے اپنے ليے بچہ اختيار نہ فرمايا اور بادشاہی ميں کوئی اس کا شريک نہيں اور کمزوری
سے کوئی اس کا حمايتی نہيں اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبير کہو |11:111

|

|

نز َل ع ٰ
ّلِل الهذى أَ َ
َّللا الره ٰ
َلى عَب ِد ِہ الك ِٰتبَ َولَم َيجعَل لَ ُه عِوَ جا |12:1
حيم الحَ م ُد ِ ه ِ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

سب خوبياں َّللا کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس ميں اصالً (بالکل ،ذرا بھی) کجی نہ رکھی12:1| ،

ت أَنه لَھُم أَجرً ا حَ َس ًنا |12:1
َق ِّيمًا لِيُنذِرَ بَأسًا َشدي ًدا مِن لَ ُدن ُه َو ُي َب ِّشرَ المُؤمِنينَ الهذينَ يَعمَلونَ ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ

|

|

عدل والی کتاب کہ َّللا کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ايمان والوں کو جو نيک کام کريں بشارت دے کہ ان کے ليے اچھا ثواب
ہے12:1| ،

|

ٰمكِثينَ في ِه أَ َب ًدا |12:1

|

جس ميں ہميشہ رہيں گے12:1| ،

|

َويُنذِرَ الهذينَ قالُوا ا هت َخ َذ ه
َّللا ُ َولَ ًدا |12:1

|

اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہيں کہ َّللا نے اپنا کوئی بچہ بنايا12:1| ،

|

ِلم َوال ِلءابائ ِِھم ۚ َك ُبرَ ت َكلِم ًَة َتخ ُر ُج مِن أَ ٰفوه ِِھم ۚ إِن يَقولونَ إِ ّال َك ِذبًا |12:1
ما لَھُم بِ ِه مِن ع ٍ

|

اس بارے ميں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہيں نہ ان کے باپ دادا کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے ،نِرا جھوٹ کہہ رہے
ہيں12:1| ،

|

َلى ٰ
كع ٰ
ث أَ َس ًفا |12:1
ءاث ِرهِم إِن لَم يُؤمِنوا ِب ٰھ َذا الحَ دي ِ
ك ٰب ِ
خ ٌع َنف َس َ
َفلَ َعله َ

|

تو کہيں تم اپنی جان پر کھيل جاؤ گے ان کے پيچھے اگر وہ اس بات پر ايمان نہ الئيں غم سے |12:1

رض زي َن ًة لَھا لِ َنبل ُ َوهُم أَ ُّيھُم أَح َسنُ َعم ًَال |12:1
إِ ّنا جَ عَلنا ما َعلَى األَ ِ

|

|

بيشک ہم نے زمين کا سنگھار کيا جو کچھ اس پر ہے کہ انہيں آزمائيں ان ميں کس کے کام بہتر ہيں |12:1

|

َوإِ ّنا لَ ٰجعِلونَ ما َعلَيھا صَعي ًدا ُجر ًُزا |12:2

|

اور بيشک جو کچھ اس پر ہے ايک دن ہم اسے پٹ پر ميدان (سفيد زمين) کو چھوڑيں گے |12:2

قيم كانوا مِن ٰ
أَم حَ سِ بتَ أَنه أَ ٰ
ءايتِنا َعجَ بًا |12:2
صحبَ ال َكھ ِ
ف َوال هر ِ

|

|

کيا تمہيں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ايک عجيب نشانی تھے12:2| ،

َ
مرنا رَ َش ًدا |12:12
إِذ أَوَ ى الفِت َي ُة إِلَى ال َكھ ِ
ف َفقالوا رَ بهنا ءاتِنا مِن لَ ُدن َ
ك رَ حم ًَة َو َهيِّئ لَنا مِن أ ِ

|

|

جب ان نوجوانوں نے غار ميں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہميں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام ميں ہمارے ليے
راہ يابی کے سامان کر12:12| ،

|

َفضَرَ بنا ع ٰ
ف سِ نينَ َع َد ًدا |12:11
َلى ءاذان ِِھم فِى ال َكھ ِ

|

تو ہم نے اس غار ميں ان کے کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا |12:11

َين أَ
ٰ
حصى لِما لَبِثوا أَ َم ًدا |12:11
ُث هم َبع َٰثنھُم لِ َنعلَ َم أَىُّ الحِزب ِ

|

|

پھر ہم نے انھيں جگايا کہ ديکھيں دو گروہوں ميں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زيادہ ٹھيک بتاتا ہے12:11| ،

ك َنبَأَهُم بِالحَ ِّق ۚ إِ هنھُم فِتي ٌَة ءامَنوا بِرَ ب ِِّھم َو ِز ٰدنھُم ُه ًدى |12:11
َنحنُ َنقُصُّ َعلَي َ

|

|

ہم ان کا ٹھيک ٹھيک حال تمہيں سنائيں ،وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ايمان الئے اور ہم نے ان کو ہدايت بڑهائی،
|12:11

|

َورَ بَطنا ع ٰ
رض لَن َندع َُو ۟ا مِن دونِ ِه إِ ٰلھًا ۖ لَ َقد قُلنا إ ِ ًذا َش َط ًطا |12:11
لوب ِھم إِذ قاموا َفقالوا رَ بُّنا رَ بُّ الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
َلى قُ ِ

|

اور ہم نے ان کی ڈهارس بندهائی جب کھڑے ہوکر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمين کا رب ہے ہم اس کے سوا
کسی معبود کو نہ پوجيں گے ايسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی12:11| ،

|

ٰ
رى َعلَى ه
هن اف َت ٰ
َّللاِ َك ِذبًا |12:11
ٰهؤُ ال ِء َقو ُم َنا ا هت َخذوا مِن دو ِن ِه ءالِھ ًَة ۖ لَوال يَأتونَ َعلَ ِ
يھم ِبسُلط ٍن َبي ٍِّن ۖ َفمَن أَظلَ ُم ِمم ِ

|

يہ جو ہماری قوم ہے اس نے َّللا کے سوا خدا بنا رکھے ہيں ،کيوں نہيں التے ان پر کوئی روشن سند ،تو اس سے بڑه کر ظالم
کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے |12:11

|

َ
َوإِ ِذ اع َت َزل ُتموهُم َوما يَع ُبدونَ إِ هال ه
ف يَن ُ
مر ُكم مِر َف ًقا |12:11
َّللاَ َفأوۥا إِلَى ال َكھ ِ
شر لَ ُكم رَ ُّب ُكم مِن رَ ح َمتِ ِه َو ُي َھيِّئ لَ ُكم مِن أ ِ

|

اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ َّللا سوا پوجتے ہيں سب سے الگ ہوجاؤ تو غار ميں پناہ لو تمہارا رب تمہارے ليے اپنی
رحمت پھيالدے گا اور تمہارے کام ميں آسانی کے سامان بنادے گا12:11| ،

|

ت ه
ك مِن ٰ
قر ُ
َّللاِ ۗ مَن يَھ ِد
ءاي ِ
جو ٍة مِن ُه ۚ ٰذلِ َ
ضھُم ذاتَ ال ِّشما ِل َوهُم فى َف َ
۞ َو َترَ ى ال هشمسَ إِذا َطلَعَت َت ٰزوَ ُر عَن َكھف ِِھم ذاتَ الي ِ
َمين َوإِذا َغرَ بَت َت ِ
ه
ج َد لَ ُه َولِ ًّيا مُرشِ ًدا |12:11
َّللا ُ َفھ َُو المُھ َت ِد ۖ َومَن يُضلِل َفلَن َت ِ

|

اور اے محبوب! تم سورج کو ديکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف بچ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان
سے بائيں طرف کترا جاتا ہے حاالنکہ وہ اس غار کے کھلے ميدان ميں ميں ہيں يہ َّللا کی نشانيوں ميں سے ہے جسے َّللا راہ دے
تو وہی راہ پر ہے ،اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمايتی راہ دکھانے واال نہ پاؤ گے12:11| ،

|

يقاظا َوهُم رُقو ٌد ۚ َو ُن َقلِّ ُبھُم ذاتَ اليَمين َوذاتَ ال ِّشما ِل ۖ َو َكل ُبھُم ٰبسِ ٌ
َو َتح َس ُب ُھم أَ ً
ط ذِراعَي ِه ِبالوَ صي ِد ۚ لَ ِو ه
يھم لَ َولهيتَ مِنھُم فِرارً ا َولَ ُملِئتَ
اطلَعتَ َعلَ ِ
ِ
مِنھُم رُعبًا |12:12

|

اور تم انھيں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہيں اور ہم ان کی داہنی بائيں کروٹيں بدلتے ہيں اور ان کا کتا اپنی کالئياں پھيالئے ہوئے
ہے غار کی چوکھٹ پر اے سننے! والے اگر تو انہيں جھانک کر ديکھے تو ان سے پيٹھ پھير کر بھاگے اور ان سے ہيبت ميں بھر
جائے |12:12

|

َ
َو َك ٰذلِ َ ٰ
َوم ۚ قالوا رَ ُّب ُكم أَعلَ ُم بِما لَبِث ُتم َفابعَثوا أَحَ َد ُكم بِ َو ِرقِ ُكم ٰه ِذ ِہ
ك َبعَثنھُم لِ َي َتساءَلوا بَي َنھُم ۚ قا َل قائِ ٌل ِمنھُم َكم لَبِث ُتم ۖ قالوا لَبِثنا يَومًا أو بَعضَ ي ٍ
إِلَى المَدي َن ِة َفلي ُ
زق مِن ُه َول َي َتلَ ه
َنظر أَيُّھا أَ ٰ
طف وَ ال يُشعِرَ نه بِ ُكم أَحَ ًدا |12:12
زكى َطعامًا َفليَأتِ ُكم بِ ِر ٍ

|

اور يوں ہی ہم نے ان کو جگايا کہ آپس ميں ايک دوسرے سے احوال پوچھيں ان ميں ايک کہنے واال بوال تم يہاں کتنی دير رہے،
کچھ بولے کہ ايک دن رہے يا دن سے کم دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے تو اپنے ميں ايک کو يہ چاندی
لے کر شہر ميں بھيجو پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زيادہ ستھرا ہے کہ تمہارے ليے اس ميں سے کھانے کو الئے اور
چاہيے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطالع نہ دے12:12| ،

|

إِ هنھُم إِن يَظھَروا َعلَي ُكم يَرجُمو ُكم أَو يُعيدو ُكم فى ِملهت ِِھم َولَن ُتفلِحوا إِ ًذا أَ َب ًدا |12:12

|

بيشک اگر وہ تمہيں جان ليں گے تو تمہيں پتھراؤ کريں گے يا اپنے دين ميں پھير ليں گے اور ايسا ہوا تو تمہارا کبھی بھال نہ ہوگا،
|12:12

|

يھم ب ُٰني ًنا ۖ رَ ُّبھُم أَعلَ ُم بِ ِھم ۚ
يھم لِيَعلَموا أَنه َوع َد ه ِ
َو َك ٰذلِ َ
َّللا حَ ٌّق َوأَنه السّا َع َة ال رَ يبَ فيھا إِذ َي َت ٰن َزعونَ بَي َنھُم أَمرَ هُم ۖ َفقالُوا ابنوا َعلَ ِ
ك أَع َثرنا َعلَ ِ
قا َل الهذينَ َغلَبوا ع ٰ َ
ج ًدا |12:11
مرهِم لَ َن هت ِ
يھم مَس ِ
خ َذنه َعلَ ِ
َلى أ ِ

|

اور اسی طرح ہم نے ان کی اطالع کردی کہ لوگ جان ليں کہ َّللا کا وعدہ سچا ہے اور قيامت ميں کچھ شبہ نہيں ،جب وہ لوگ ان
کے معاملہ ميں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ ،ان کا رب انہيں خوب جانتا ہے ،وہ بولے جو اس
کام ميں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائيں گے |12:11

|

ٰ
ب ۖ َويَقولونَ سَبع ٌَة َوثا ِم ُنھُم َكل ُبھُم ۚ قُل رَ بّى أَعلَ ُم ِب ِع هدت ِِھم ما يَعلَ ُمھُم إِ ّال
راب ُعھُم َكل ُبھُم َويَقولونَ َخمس ٌَة سا ِد ُسھُم َكل ُبھُم رَ جمًا ِبالغَي ِ
َسيَقولونَ َثل َث ٌة ِ
فيھم مِنھُم أَحَ ًدا |12:11
فيھم إ ِ ّال مِرا ًء ٰظ ِھرً ا َوال َتس َتف ِ
ت ِ
مار ِ
َقلي ٌل ۗ َفال ُت ِ

|

اب کہيں گے کہ وہ تين ہيں چوتھا ان کا کتا اور کچھ کہيں گے پانچ ہيں ،چھٹا ان کا کتا بے ديکھے االؤتکا (تير تکا) بات اور کچھ
کہيں گے سات ہيں اور آٹھواں ان کا کتا تم فرماؤ ميرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے انہيں نہيں جانتے مگر تھوڑے تو ان کے
بارے ميں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہوچکی |12:11

ك َغ ًدا |12:11
َوال َتقولَنه لِ َش ۟اي ٍء إِ ّنى فا ِع ٌل ٰذلِ َ

|

|

اور ان کے بارے ميں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو ،اور ہر گز کسی بات کو نہ کہنا ميں کل يہ کردوں گا12:11| ،

إِ ّال أَن يَشا َء ه
ك إِذا َنسيتَ َوقُل ع ٰ
َسى أَن يَھ ِدي َِن رَ بّى ِألَقرَ بَ ِمن ٰهذا رَ َش ًدا |12:11
َّللا ُ ۚ َواذ ُكر رَ هب َ

|

|

مگر يہ کہ َّللا چاہے اور اپنے رب کی ياد کر جب تو بھول جائے اور يوں کہو کہ قريب ہے ميرا رب مجھے اس سے نزديک تو
راستی کی راہ دکھائے12:11| ،

|

َولَ ِبثوا فى َكھف ِِھم َث ٰل َ
ث م ِ۟ا َئ ٍة سِ نينَ َوازدادوا تِسعًا |12:11

|

اور وہ اپنے غار ميں تين سو برس ٹھہرے نو اوپر ،ف12:12| )21

|

َ
ت َواألَ ِ َ
قُ ِل ه
ُشر ُ
ك فى حُك ِم ِه أَحَ ًدا |12:11
َّللا ُ أَعلَ ُم ِبما لَ ِبثوا ۖ لَ ُه غَيبُ الس ٰهم ٰو ِ
رض ۖ أبصِ ر ِب ِه َوأسمِع ۚ ما لَھُم مِن دونِ ِه مِن َولِىٍّ وَ ال ي ِ

|

تم فرماؤ َّللا خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے اسی کے ليے ہيں آسمانوں اور زمينوں کے سب غيب ،وہ کيا ہی ديکھتا اور کيا ہی سنتا
ہے اس کے سوا ان کا کوئی والی نہيں ،اور وہ اپنے حکم ميں کسی کو شريک نہيں کرتا12:11| ،

ج َد مِن دونِ ِه مُل َتحَ ًدا |12:11
ك مِن كِتا ِ
ب رَ ِّب َ
َوات ُل ما أوحِىَ إِلَي َ
ك ۖ ال ُم َب ِّد َل لِ َكل ِٰمتِ ِه َولَن َت ِ

|

|

اور تالوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب تمہيں وحی ہوئی اس کی باتوں کا کوئی بدلنے واال نہيں اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ
پاؤ گے12:11| ،

|

ك مَعَ الهذينَ يَدعونَ رَ هبھُم ِبالغ ٰ
ك عَنھُم ُتري ُد زي َن َة الحَ ٰيو ِة الدُّنيا ۖ َوال ُتطِ ع مَن أَغ َفلنا َقل َب ُه
َدو ِة َوالعَشِ ىِّ ُيريدونَ َوج َھ ُه ۖ َوال َتع ُد عَينا َ
اصبر َنف َس َ
َو ِ
َوى ُه َوكانَ أَم ُرہُ فُر ً
ِكرنا َوا هتبَعَ ه ٰ
ُطا |12:12
عَن ذ ِ

|

اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہيں اس کی رضا چاہتے ہيں اور تمہاری آنکھيں انہيں
چھوڑ کر اور پر نہ پڑيں کيا تم دنيا کی زندگانی کا سنگھار چاہو گے ،اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی ياد سے غافل
کرديا اور وہ اپنی خواہش کے پيچھے چال اور اس کا کام حد سے گزر گيا12:12| ،

|

َوقُ ِل الحَ ُّق مِن رَ ِّب ُكم ۖ َفمَن شا َء َفليُؤمِن َومَن شا َء َفليَكفُر ۚ إِ ّنا أَع َتدنا ل ٰ ّ
ُھل
ِلظلِمينَ نارً ا أَحا َط ِب ِھم سُرا ِدقُھا ۚ َوإِن يَس َتغيثوا يُغاثوا ِبما ٍء َكالم ِ
َشوى الوُ جو َہ ۚ ِبئسَ ال هشرابُ وَ ساءَت مُر َت َف ًقا |12:12
ي ِ

|

اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہے ايمان الئے اور جو چاہے کفر کرے بيشک ہم نے ظالموں کے
ليے وہ آگ تيار کر رکھی ہے جس کی ديواريں انہيں گھير ليں گی ،اور اگر پانی کے ليے فرياد کريں تو ان کی فرياد رسی ہوگی
اس پانی سے کہ چرخ دے (کھولتے ہوئے) دهات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون دے گا کيا ہی برا پينا ہے اور دوزخ کيا ہی
بری ٹھہرنے کی جگہ12:12| ،

|

ت إِ ّنا ال ُنضي ُع أَجرَ مَن أَحسَنَ َعم ًَال |12:12
إِنه الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ

|

بيشک جو ايمان الئے اور نيک کام کيے ہم ان کے نيگ (اجر) ضائع نہيں کرتے جن کے کام اچھے ہوں12:12| ،

|

أُ ٰ
َ
ك لَھُم جَ ٰ ّن ُ
س َوإِس َتبرَ ٍق ُم هتكِـٔينَ فيھا َعلَى
ساورَ مِن َذ َه ٍ
ولئِ َ
ب َويَلبَسونَ ثِيابًا ُخضرً ا مِن سُن ُد ٍ
تع ٍ
َدن َتجرى مِن َتحت ِِھ ُم األ ٰنھ ُر ُيحَ لهونَ فيھا مِن أَ ِ
األَرائِكِ ۚ نِع َم ه
الثوابُ َوحَ ُس َنت مُر َت َف ًقا |12:11

|

ان کے ليے بسنے کے باغ ہيں ان کے نيچے ندياں بہيں وہ اس ميں سونے کے کنگن بہنائے جايں گے اور سبز کپڑے کريب اور
قناويز کے پہنيں گے وہاں تختوں پر تکيہ لگائے کيا ہی اچھا ثواب اور جنت کی کيا ہی اچھی آرام کی جگہ12:11| ،

|

َ
ين مِن أَ ٰ
خل َوجَ عَلنا بَي َنھُما َزرعًا |12:11
عن ٍ
۞ وَ
ب َوحَ َف ٰفنھُما ِب َن ٍ
ين جَ عَلنا ِألحَ ِدهِما جَ هن َت ِ
اضرب لَھُم َم َث ًال رَ ُجلَ ِ
ِ

|

اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بيان کرو کہ ان ميں ايک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ ديے اور ان کو کھجوروں سے
ڈهانپ ليا اور ان کے بيچ ميں کھيتی رکھی |12:11

|

ين ءا َتت أ ُ ُكلَھا َولَم َتظلِم مِن ُه َشيـًٔا ۚ َو َفجهرنا خ ِٰللَھُما َن َھرً ا |12:11
كِل َتا الجَ هن َت ِ

|

دونوں باغ اپنے پھل الئے اور اس ميں کچھ کمی نہ دی اور دونوں کے بيچ ميں ہم نے نہر بہائی |12:11

ك ً
َوكانَ لَ ُه َث َم ٌر َفقا َل ل ٰ
ماال َوأَ َع ُّز َن َفرً ا |12:11
ُحاو ُرہُ أَ ۠نا أَك َث ُر مِن َ
ِصحِبِ ِه َوه َُو ي ِ

|

|

اور وہ پھل رکھتا تھا تو اپنے ساتھی سے بوال اور وہ اس سے رد و بدل کرتا تھا ميں تجھ سے مال ميں زيادہ ہوں اور آدميوں کا
زيادہ زور رکھتا ہوں |12:11

|

َو َد َخ َل جَ هن َت ُه َو ُهوَ ظالِ ٌم لِ َنفسِ ِه قا َل ما أَ ُ
ظنُّ أَن َتبي َد ٰه ِذ ِہ أَ َب ًدا |12:11

|

اپنے باغ ميں گيا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بوال مجھے گمان نہيں کہ يہ کبھی فنا ہو12:11| ،

َوما أَ ُ
ِدت إ ِ ٰ
ظنُّ السّا َع َة قائِم ًَة َولَئِن ُرد ُ
جدَنه َخيرً ا مِنھا مُن َقلَبًا |12:11
لى رَ بّى َألَ ِ

|

|

اور ميں گمان نہيں کرتا کہ قيامت قائم ہو اور اگر ميں اپنے رب کی طرف پھر گيا بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ
پاؤں گا |12:11

|

ك رَ ج ًُال |12:11
ك مِن ُترا ٍ
قا َل لَ ُه صا ِ
ب ُث هم مِن ُنط َف ٍة ُث هم َسوّ ٰى َ
ُحاو ُرہُ أَ َك َفرتَ ِبالهذى َخلَ َق َ
ح ُب ُه َوه َُو ي ِ

|

اس کے ساتھی نے اس سے اُلٹ پھير کرتے ہوئے جواب ديا کيا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنايا پھر
نطفہ سے پھر تجھے ٹھيک مرد کيا |12:11

|

ُ
ٰل ِك ّن ۠ا ه َُو ه
شر ُ
ك ِبرَ بّى أَحَ ًدا |12:12
َّللا ُ رَ بّى َوال أ ِ

|

ليکن ميں تو يہی کہتا ہوں کہ وہ َّللا ہی ميرا رب ہے او ر ميں کسی کو اپنے رب کا شريک نہيں کرتا ہوں12:12| ،

ك قُلتَ ما شا َء ه
ك ً
َولَوال إِذ د َ
ماال َو َولَ ًدا |12:12
اّلِل ۚ إِن َترَ ِن أَ ۠نا أَ َق هل مِن َ
َّللا ُ ال قُوه َة إِ ّال ِب ه ِ
َخلتَ جَ هن َت َ

|

|

اور کيوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ ميں گيا تو کہا ہوتا جو چاہے َّللا ،ہميں کچھ زور نہيں مگر َّللا کی مدد کا اگر تو مجھے اپنے
سے مال و اوالد ميں کم ديکھتا تھا |12:12

|

َفع ٰ
صب َح صَعي ًدا َزلَ ًقا |12:12
َسى رَ بّى أَن يُؤتِي َِن َخيرً ا مِن جَ هنتِ َ
ك َويُرسِ َل َعلَيھا حُسبا ًنا مِنَ السهما ِء َف ُت ِ

|

تو قريب ہے کہ ميرا رب مجھے تيرے باغ سے اچھا دے اور تيرے باغ پر آسمان سے بجلياں اتارے تو وہ پٹ پر ميدان (سفيد
زمين) ہوکر رہ جائے |12:12

|

أَو يُصبِ َح ماؤُ ها غَورً ا َفلَن َتس َتطيعَ لَ ُه َطلَبًا |12:11

|

يا اس کا پانی زمين ميں دهنس جائے پھر تو اسے ہرگز تالش نہ کرسکے |12:11

|

ُ
خاوي ٌَة ع ٰ
َوأُحي َط ِب َثم َِر ِہ َفأَص َب َح ُي َقلِّبُ َك هفي ِه ع ٰ
شرك ِبرَ بّى أَحَ ًدا |12:11
َلى ما أَن َفقَ فيھا َوهِىَ
ِ
َلى عُروشِ ھا َويَقو ُل ٰيلَي َتنى لَم أ ِ

|

اور اس کے پھل گھير ليے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گيا اس الگت پر جو اس باغ ميں خرچ کی تھی اور وہ اپنی ٹيٹوں پر (اوندهے
منہ) گرا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے ،اے کاش! ميں نے اپنے رب کا کسی کو شريک نہ کيا ہوتا12:11| ،

َّللا َوما كانَ مُن َتصِ رً ا |12:11
دون ه ِ
َولَم َت ُكن لَ ُه فِ َئ ٌة يَنصُرو َن ُه مِن ِ

|

|

اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ َّللا کے سامنے اس کی مدد کرتی نہ وہ بدلہ لينے کے قابل تھا |12:11

الو ٰل َي ُة ِ هّلِلِ الحَ ِّق ۚ ُهوَ َخي ٌر َثوابًا َو َخي ٌر عُقبًا |12:11
ك َ
هُنالِ َ

|

|

يہاں کھلتا ہے کہ اختيار سچے َّللا کا ہے ،اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھال12:11| ،

|

رض َفأَص َب َح هَشيمًا َتذروہُ الرِّ ٰي ُح ۗ َوكانَ ه
َّللا ُ ع ٰ
نز ٰلن ُه مِنَ السهما ِء َفاخ َتلَ َط ِب ِه َن ُ
اضرب لَھُم َم َث َل الحَ ٰيو ِة الدُّنيا َكما ٍء أَ َ
َلى ُك ِّل َشء ٍء
بات األَ ِ
َو ِ
مُق َتدِرً ا |12:11

|

اور ان کے سامنے زندگانی دنيا کی کہاوت بيان کرو جيسے ايک پانی ہم نے آسمان اتارا تو اس کے سبب زمين کا سبزہ گھنا ہوکر
نکال کہ سوکھی گھاس ہوگيا جسے ہوائيں اڑائيں اور َّللا ہر چيز پر قابو واال ہے |12:11

صل ِٰح ُ
الما ُل َوالبَنونَ زي َن ُة الحَ ٰيو ِة الدُّنيا ۖ َو ٰالبق ِٰي ُ
ك َثوابًا َو َخي ٌر أَم ًَال |12:11
ت ال ٰ ّ
ت َخي ٌر عِن َد رَ ِّب َ

|

|

مال اور بيٹے يہ جيتی دنيا کا سنگھار ہے اور باقی رہنے والی اچھی باتيں ان کا ثواب تمہارے رب کے يہاں بہتر اور وہ اميد ميں
سب سے بھلی12:11| ،

|

َ
بار َز ًة وَ حَ َش ٰ
رنھُم َفلَم ُنغادِر مِنھُم أَحَ ًدا |12:11
َويَو َم ُن َس ِّي ُر ال ِ
جبا َل َو َترَ ى األرضَ ِ

|

اور جس دن ہم پہاڑوں کو چالئيں گے اور تم زمين کو صاف کھلی ہوئی ديکھو گے اور ہم انہيں اٹھائيں گے تو ان ميں سے کسی
کو نہ چھوڑيں گے12:11| ،

|

ك ًَ
َوع ُِرضوا ع ٰ
جئ ُتمونا َكما َخلَ ٰقن ُكم أَوه َل مَره ٍة ۚ بَل َزعَم ُتم أَلهن َنج َع َل لَ ُكم مَو ِع ًدا |12:12
َلى رَ ِّب َ
صفّا لَ َقد ِ

|

اور سب تمہارے رب کے حضور پرا باندهے پيش ہوں گے بيشک تم ہمارے پاس ويسے ہی آئےجيسا ہم نے تمہيں پہلی بار بنايا
تھا بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہر گز تمہارے ليے کوئی وعدہ کا وقت نہ رکھيں گے12:12| ،

|

ب ال يُغا ِد ُر صَغيرَ ًة َوال َكبيرَ ًة إ ِ ّال أَ ٰ
حصىھا ۚ وَ َوجَ دوا ما َعمِلوا
ُجرمينَ مُشفِقينَ ِممّا في ِه َويَقولونَ ٰي َويلَ َتنا ما ِل ٰه َذا الك ِٰت ِ
َووُ ضِ عَ الك ِٰتبُ َف َترَ ى الم ِ
ك أَحَ ًدا |12:12
حاضِ رً ا ۗ وَ ال يَظلِ ُم رَ ُّب َ

|

نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو ديکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے اور کہيں گے ہائے خرابی
اور ٔ
ہماری اس نوشتہ کو کيا ہوا نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھير ليا ہو اور اپنا سب کيا انہوں نے سامنے پايا ،اور
تمہارا رب کسی پر ظلم نہيں کرتا |12:12

|

َ
مر رَ ِّب ِه ۗ أَ َف َت هت ِ
خذو َن ُه َو ُذرِّ هي َت ُه أَولِيا َء مِن دونى َوهُم لَ ُكم َع ُدوٌّ ۚ ِبئسَ
َوإِذ قُلنا لِلم َٰلئِ َك ِة اسجُدوا ِلءا َد َم َفسَجَ دوا إِ ّال إِبليسَ كانَ مِنَ ال ِ
جنِّ َف َف َسقَ عَن أ ِ
ل ّٰ
ِلظلِمينَ َبد ًَال || 12:12

قوم جن سے تھا تو اپنے رب
اور ياد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمايا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کيا سوا ابليس کےِ ،
کے حکم سے نکل گيا بھال کيا اسے اور اس کی اوالد و ميرے سوا دوست بناتے ہو اور وہ ہمارے دشمن ہيں ظالموں کو کيا ہی برا
بدل (بدلہ) مال12:12| ،

|

رض َوال َخلقَ أَنفُسِ ِھم َوما ُك ُ
خ َذ المُضِ لّينَ َع ُ
ض ًدا |12:11
نت ُم هت ِ
۞ ما أَشھَد ُتھُم َخلقَ الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

نہ ميں نے آسمانوں اور زمين کو بناتے وقت انہيں سامنے بٹھاليا تھا ،نہ خود ان کے بناتے وقت اور نہ ميری شان ،کہ گمراہ
کرنے والوں کو بازوں بناؤں |12:11

|

َويَو َم َيقو ُل نادوا ُ
َوب ًقا |12:11
شرَ كاءِىَ الهذينَ َزعَم ُتم َف َد َعوهُم َفلَم يَس َتجيبوا لَھُم وَ جَ عَلنا بَي َنھُم م ِ

|

اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو ميرے شريکوں کو جو تم گمان کرتے تھے تو انہيں پکاريں گے وہ انہيں جواب نہ ديں گے اور
ہم ان کے درميان ايک ہالکت کا ميدان کرديں گے |12:11

|

َصر ًفا |12:11
ُجرمونَ ال ّنارَ َف َظ ّنوا أَ هنھُم مُواقِعوها َولَم َي ِ
جدوا عَنھا م ِ
َورَ ءَا الم ِ

|

اور مجرم دوزخ کو ديکھيں گے تو يقين کريں گا کہ انہيں اس ميں گرنا ہے اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائيں گے،
|12:11

|

َولَ َقد صَره فنا فى ٰه َذا القُ
اس مِن ُك ِّل َم َث ٍل ۚ َوكانَ اإلِ ٰ
نسنُ أَك َثرَ َشء ٍء جَ د ًَال |12:11
رءان لِل ّن ِ
ِ

|

اور بيشک ہم نے لوگوں کے ليے اس قرآن ميں ہر قسم کی مثل طرح طرح بيان فرمائی اور آدمی ہر چيز سے بڑه کر جھگڑالو
ہے |12:11

|

َوما َم َنعَ ال ّناسَ أَن يُؤمِنوا إِذ جا َء ُه ُم الھ ٰ
ُدى َويَس َتغفِروا رَ هبھُم إِ ّال أَن َتأتِ َيھُم ُس هن ُة األَوه لينَ أَو يَأتِ َي ُھ ُم ال َعذابُ قُب ًُال |12:11

|

اور آدميوں کو کسی چيز نے اس سے روکا کہ ايمان التے جب ہدايت ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگتے مگر يہ
کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے يا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے12:11| ،

|

البطِ ِل لِيُدحِضوا بِ ِه الحَ هق ۖ َوا هت َخذوا ٰ
َوما ُنرسِ ُل المُرسَلينَ إ ِ ّال ُم َب ِّشرينَ َومُنذِرينَ ۚ َوي ُٰج ِد ُل الهذينَ َك َفروا ِب ٰ
ءايتى وَ ما أُنذِروا ُه ُز ًوا |12:11

|

اور ہم رسولوں کو نہيں بھيجتے مگر خوشی ڈر سنانے والے اور جو کافر ہيں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہيں کہ اس سے حق کو
ہٹاديں اور انہوں نے ميری آيتوں کی اور جو ڈر انہيں سناتے گئے تھے12:11| ،

|

ت رَ ِّب ِه َفأَعرَ ضَ عَنھا َو َنسِ ىَ ما َق هدمَت يَداہُ ۚ إِ ّنا جَ عَلنا عَل ٰى قُلوبِ ِھم أَ ِك هن ًة أَن يَف َقھوہُ وَ فى ءاذان ِِھم وَ قرً ا ۖ َوإِن َتد ُعھُم
َومَن أَظلَ ُم ِممهن ُذ ِّكرَ بِـٔ ٰاي ِ
إِلَى الھ ٰ
ُدى َفلَن يَھ َتدوا إِ ًذا أَ َب ًدا |12:11

|

ان کی ہنسی بنالی اور اس سے بڑه کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آيتيں ياد دالئی جائيں تو وہ ان سے منہ پھيرلے اور اس
کے ہاتھ جو آگے بھيج چکے اسے بھول جائے ہم نے ان کے دلوں پر غالف کرديے ہيں کہ قرآن نہ سمجھيں اور ان کے کانوں
ميں گرانی اور اگر تم انہيں ہدايت کی طرف بالؤ تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائيں گے |12:11

|

جدوا مِن دونِ ِه مَوئ ًِال |12:12
َورَ ُّب َ
ك الغَفو ُر ُذو الره ح َم ِة ۖ لَو يُؤاخ ُِذهُم ِبما َكسَبوا لَ َع هج َل لَ ُھ ُم العَذابَ ۚ بَل لَھُم مَو ِع ٌد لَن َي ِ

|

اور تمہارا رب بخشنے واال مہر وا ال ہے ،اگر وہ انہيں ان کے کيے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھيجتا بلکہ ان کے ليے ايک
وعدہ کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائيں گے12:12| ،

ك القُ ٰ
رى أَهلَ ٰكنھُم لَمّا َظلَموا َوجَ عَلنا لِمَھلِك ِِھم مَو ِع ًدا |12:12
َوتِل َ

|

|

اور يہ بستياں ہم نے تباہ کرديں جب انہوں نے ظلم کيا اور ہم نے ان کی بربادی کا ايک وعدہ رکھا تھا12:12| ،

ٰ
ين أَو أَمضِ ىَ ُحقُبًا |12:12
َوإِذ قا َل
موسى لِ َف ٰتى ُه ال أَبرَ ُح حَ ّت ٰى أَبلُغَ مَجمَعَ البَحرَ ِ

|

|

اور ياد کرو جب موس ٰی نے اپنے خادم سے کہا ميں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہيں يا قرنوں
(مدتوں تک) چال جاؤں |12:12

|

َحر سَرَ بًا |12:11
َفلَمّا َبلَغا مَجمَعَ بَين ِِھما َنسِ يا حو َتھُما َفا هت َخ َذ سَبيلَ ُه فِى الب ِ

|

پھر جب وہ دونوں ان درياؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر ميں اپنی راہ لی سرنگ بناتی،
|12:11

|

صبًا |12:11
جاوزا قا َل لِ َف ٰتى ُه ءاتِنا غَداءَنا لَ َقد لَقينا مِن َس َف ِرنا ٰهذا َن َ
َفلَمّا َ

|

پھر جبب وہاں سے گزر گئے موس ٰی نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا الؤ بيشک ہميں اپنے اس سفر ميں بڑی مشقت کا سامنا
ہوا12:11| ،

|

ٰ َ َ
سيت الحوتَ َوما أَ ٰ
قا َل أَرَ َءيتَ إِذ أَ َوينا إِلَى الصهخرَ ِة َفإِ ّنى َن ُ
َحر َعجَ بًا |12:11
نسىني ُه إِ هال ال هشيطنُ أن أذ ُكرَ ہُ ۚ َوا هت َخ َذ سَبيلَ ُه فِى الب ِ

|

بوال بھال ديکھئے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بيشک ميں مچھلی کو بھول گيا ،اور مجھے شيطان ہی نے بھال
ديا کہ ميں اس کا مذکور کروں اور اس نے تو سمندر ميں اپنی راہ لی ،اچنبھا ہے12:11| ،

بغ ۚ َفار َتدّا ع ٰ
صصًا |12:11
َلى
ءاثارهِما َق َ
قا َل ٰذلِ َ
ِ
ك ما ُك ّنا َن ِ

|

|

موس ٰی نے کہا يہی تو ہم چاہتے تھے تو پيچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان ديکھتے12:11| ،

َف َوجَ دا عَب ًدا مِن عِبادِنا ءا َت ٰين ُه رَ حم ًَة مِن عِندِنا َو َعله ٰمن ُه مِن لَ ُد ّنا عِلمًا |12:11

|

|

تو ہمارے بندوں ميں سے ايک بندہ پايا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کيا |12:11

كع ٰ
ٰ
َن ِممّا ُعلِّمتَ رُش ًدا |12:11
قا َل لَ ُه
موسى هَل أَ هت ِب ُع َ
َلى أَن ُت َعلِّم ِ

|

اس سے موس ٰی نے کہا کيا ميں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھادو گے نيک بات جو تمہيں تعليم ہوئی
|12:11

|

صبرً ا |12:11
ك لَن َتس َتطيعَ َمعِىَ َ
قا َل إِ هن َ

|

کہا آپ ميرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکيں گے |12:11

صب ُر ع ٰ
َلى ما لَم ُتحِط ِب ِه ُخبرً ا |12:12
َو َكيفَ َت ِ

|

|

اور اس بات پر کيونکر صبر کريں گے جسے آپ کا علم محيط نہيں |12:12

ج ُدنى إِن شا َء ه
ك أَمرً ا |12:12
َّللا ُ صابِرً ا َوال أَعصى لَ َ
قا َل َس َت ِ

|

|

|

کہا عنقريب َّللا چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور ميں تمہارے کسی حکم کے خالف نہ کروں گا12:12| ،

قا َل َفإِ ِن ا هتبَع َتنى َفال َتسـَٔلنى عَن َشء ٍء حَ ّت ٰى أُحد َ
ك مِن ُه ذِكرً ا |12:12
ِث لَ َ

|

|

کہا تو اگر آپ ميرے ساتھ رہنے ہيں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک ميں خود اس کا ذکر نہ کروں |12:12

َ
جئتَ َشيـًٔا إِمرً ا |12:11
غرقَ أَهلَھا لَ َقد ِ
َفان َطلَقا حَ ّت ٰى إِذا رَ كِبا فِى السهفي َن ِة َخرَ َقھا ۖ قا َل أ َخرَ ق َتھا لِ ُت ِ

|

|

اب دونوں چلے يہاں تک کہ جب کشتی ميں سوار ہوئے اس بندہ نے اسے چير ڈاال موس ٰی نے کہا کيا تم نے اسے اس ليے چيرا کہ
اس کے سواروں کو ڈبا دو بيشک يہ تم نے بری بات کی12:11| ،

صبرً ا |12:11
ك لَن َتس َتطيعَ َمعِىَ َ
قا َل أَلَم أَقُل إِ هن َ

|

|

کہا ميں نہ کہتا تھا کہ آپ ميرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکيں گے |12:11

قا َل ال ُتؤاخِذنى بِما َن ُ
سيت َوال ُترهِقنى مِن أَمرى عُسرً ا |12:11

|

|

کہا مجھ سے ميری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر ميرے کام ميں مشکل نہ ڈالو12:11| ،

ٰ
َ
جئتَ َشيـًٔا ُنكرً ا |12:11
فس لَ َقد ِ
َير َن ٍ
َفان َطلَقا حَ ّت ٰى إِذا لَقِيا ُغلمًا َف َق َتلَ ُه قا َل أ َق َتلتَ َنفسًا َز ِكي ًهة بِغ ِ

|

|

پھر دونوں چلے يہاں تک کہ جب ايک لڑکا مال اس بندہ نے اسے قتل کرديا ،موس ٰی نے کہا کيا تم نے ايک ستھری جان بے کسی
جان کے بدلے قتل کردی ،بيشک تم نے بہت بری بات کی12:11| ،

صبرً ا |12:11
ك لَن َتس َتطيعَ َمعِىَ َ
ك إِ هن َ
۞ قا َل أَلَم أَقُل لَ َ

|

|

کہا ميں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز ميرے ساتھ نہ ٹھہرسکيں گے |12:11

ك عَن َشء ٍء بَعدَها َفال ُت ٰ
صحِبنى ۖ َقد َبلَغتَ مِن لَ ُد ّنى عُذرً ا |12:11
قا َل إِن سَأَل ُت َ

|

|

کہا اس کے بعد ميں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر ميرے ساتھ نہ رہنا ،بيشک ميری طرف سے تمہارا عذر پورا ہوچکا12:11| ،

|

جدارً ا يُري ُد أَن يَن َقضه َفأَقا َم ُه ۖ قا َل لَو شِ ئتَ لَ هت َخذتَ َعلَي ِه أَجرً ا
َفان َطلَقا حَ ّت ٰى إِذا أَ َتيا أَه َل َقر َي ٍة اس َتطعَما أَهلَھا َفأَبَوا أَن ُي َ
ضيِّفوهُما َف َوجَ دا فيھا ِ
|12:11

|

پھر دونوں چلے يہاں تک کہ جب ايک گاؤں والوں کے پاس آئے ان دہقانوں سے کھانا مانگا انہوں نے انہيں دعوت دينی قبول نہ
کی پھر دونوں نے اس گاؤں ميں ايک ديوار پا ئی کہ گرا چاہتی ہے اس بندہ نے اسے سيدها کرديا ،موس ٰی نے کہا تم چاہتے تو اس
پر کچھ مزدوری لے ليتے |12

|: 77

قا َل ٰهذا ف ُ
صبرً ا |12:12
أويل ما لَم َتس َتطِ ع َعلَي ِه َ
ك ۚ سَأ ُ َن ِّب ُئ َ
ِراق بَينى َوبَينِ َ
ك ِب َت ِ

|

کہا يہ ميری اور آپ کی جدائی ہے اب ميں آپ کو ان باتوں کا پھير (بھيد) بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہوسکا |12:12

َ
َحر َفأَرَ ُ
دت أَن أَعيبَھا َوكانَ َورا َءهُم َملِ ٌ
ك َيأ ُخ ُذ ُك هل سَفي َن ٍة غَصبًا |12:12
أمها السهفي َن ُة َفكا َنت لِم َٰسكينَ يَعمَلونَ فِى الب ِ

|

|

وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دريا ميں کام کرتے تھے ،تو ميں نے چاہا کہ اسے عيب دار کردوں اور ان کے

|

پيچھے ايک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھين ليتا |12:12

ٰ
ين َف َخشينا أَن يُر ِه َقھُما ُ
ط ٰغي ًنا َو ُكفرً ا |12:22
َوأَمها ال ُغل ُم َفكانَ أَبَواہُ مُؤ ِم َن ِ

|

اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہميں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑهاوے |12:22

َفأَرَ دنا أَن يُب ِدلَھُما رَ ُّبھُما َخيرً ا مِن ُه َز ٰ
كو ًة َوأَقرَ بَ رُحمًا |12:21

|

|

تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زيادہ مہربانی ميں قريب عطا کرے |12:21

|

ٰ
ك أَن يَبلُغا أَ ُ
خرجا َك َ
َين فِى المَدي َن ِة َوكانَ َتح َت ُه َكن ٌز لَھُما َوكانَ أَبوهُما ٰ
نزهُما رَ حم ًَة
صلِحً ا َفأَرا َد رَ ُّب َ
َوأَمها ال ِ
َين يَتيم ِ
جدا ُر َفكانَ لِ ُغلم ِ
ش هدهُما َويَس َت ِ
صبرً ا |12:21
ك َتأوي ُل ما لَم َتسطِ ع َعلَي ِه َ
ك ۚ َوما َفعَل ُت ُه عَن أَمرى ۚ ٰذلِ َ
مِن رَ ِّب َ

|

رہی وہ ديوار وہ شہر کے دو يتيم لڑکوں کی تھی اور اس کے نيچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نيک آدمی تھا تو آپ کے رب
نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچيں اور اپنا خزانہ نکاليں ،آپ کے رب کی رحمت سے اور يہ کچھ ميں نے اپنے حکم
سے نہ کيا يہ پھير ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہوسکا |12:21

ين ۖ قُل سَأَتلوا َعلَي ُكم مِن ُه ذِكرً ا |12:21
َويَسـَٔلو َن َ
ك عَن ذِى ال َقر َن ِ

|

|

اور تم سے ذوالقرنين کو پوچھتے ہيں تم فرماؤ ميں تمہيں اس کا مذکور پڑه کر سناتا ہوں12:21| ،

رض َوءا َت ٰين ُه مِن ُك ِّل َشء ٍء َس َببًا |12:21
إِ ّنا َم هك ّنا لَ ُه فِى األَ ِ

|

بيشک ہم نے اسے زمين ميں قابو ديا اور ہر چيز کا ايک سامان عطا فرمايا |12:21

َفأَتبَعَ َس َببًا |12:21

|

|

|

تو وہ ايک سامان کے پيچھے چال |12:21

|

فيھم حُس ًنا
ين إِمّا أَن ُتع َِّذبَ َوإِمّا أَن َت هت ِ
خ َذ ِ
مس وَ جَ دَها َتغرُبُ فى ع ٍ
َين حَ ِم َئ ٍة وَ َوجَ َد عِندَها َقومًا ۗ قُلنا ٰي َذا ال َقر َن ِ
َغربَ ال هش ِ
حَ ّت ٰى إِذا َبلَغَ م ِ
|12:21

|

يہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے ايک سياہ کيچڑ کے چشمے ميں ڈوبتا پايا اور وہاں ايک قوم ملی ہم نے فرمايا
اے ذوالقرنين يا تو ُتو انہيں عذاب دے يا ان کے ساتھ بھالئی اختيار کرے |12:21

قا َل أَمّا مَن َظلَ َم َفسَوفَ ُنع َِّذ ُب ُه ُث هم ُيرَ ُّد إِ ٰ
لى رَ ِّب ِه َف ُيع َِّذ ُب ُه عَذابًا ُنكرً ا |12:21

|

|

عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کيا اسے تو ہم عنقريب سزاديں گے پھر اپنے رب کی طرف پھيرا جائے گا وہ اسے بری مار دے
گا12:21| ،

|

َ
صلِحً ا َفلَ ُه جَ زا ًء الح ٰ
َوأَمّا مَن ءامَنَ َو َع ِم َل ٰ
مرنا يُسرً ا |12:22
ُسنى ۖ َو َس َنقو ُل لَ ُه مِن أ ِ

|

اور جو ايمان اليا اور نيک کام کيا تو اس کا بدلہ بھالئی ہے اور عنقريب ہم اسے آسان کام کہيں گے |12:22

|

ُث هم أَتبَعَ َس َببًا |12:22

|

پھر ايک سامان کے پيچھے چال |12:22

|

مس َوجَ دَها َتطل ُ ُع ع ٰ
وم لَم َنجعَل لَھُم مِن دونِھا سِ ترً ا |12:22
حَ ّت ٰى إِذا َبلَغَ مَطلِعَ ال هش ِ
َلى َق ٍ

|

يہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا ،اسے ايسی قوم پر نکلتا پايا جن کے ليے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہيں رکھی
|12:22

|

ك َو َقد أَحَ طنا ِبما لَدَي ِه ُخبرً ا |12:21
َك ٰذلِ َ

|

بات يہی ہے ،اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محيط ہے |12:21

ُث هم أَتبَعَ َس َببًا |12:21

|

|

پھر ايک ساما ن کے پيچھے چال |12:21

|

هين َوجَ َد مِن دون ِِھما َقومًا ال يَكادونَ يَف َقھونَ َق ً
وال |12:21
حَ ّت ٰى إِذا َبلَغَ بَينَ ال هسد ِ

|

يہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بيچ پہنچا ان سے ادهر کچھ ايسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے
|12:21

|

ك َخرجً ا ع ٰ
َلى أَن َتج َع َل بَي َننا َوبَي َنھُم َس ًّدا |12:21
رض َفھَل َنج َع ُل لَ َ
ين إِنه يَأجو َج َومَأجو َج مُفسِ دونَ فِى األَ ِ
قالوا ٰي َذا ال َقر َن ِ

|

انھوں نے کہا ،اے ذوالقرنين! بيشک ياجوج ماجوج زمين ميں فساد مچاتے ہيں تو کيا ہم آپ کے ليے کچھ مال مقرر کرديں اس پر
کہ آپ ہم ميں اور ان ميں ايک ديوار بناديں |12:21

|

قا َل ما َم هك ّنى في ِه رَ بّى َخي ٌر َفأَعينونى بِقُوه ٍة أَجعَل بَي َن ُكم َوبَي َنھُم رَ دمًا |12:21

|

کہا وہ جس پر مجھے ميرے رب نے قابو ديا ہے بہتر ہے تو ميری مدد طاقت سے کرو ميں تم ميں اور ان ميں ايک مضبوط آڑ
بنادوں |12:21

|

ُ
ٰ
فرغ َعلَي ِه قِطرً ا |12:21
ساوى بَينَ ال ه
ءاتونى ُزبَرَ الحَ دي ِد ۖ حَ ّت ٰى إِذا
ص َد َف ِ
ين قا َل انفُخوا ۖ حَ ّت ٰى إِذا جَ َعلَ ُه نارً ا قا َل ءاتونى أ ِ

|

ميرے پاس لوہے کے تختے الؤ يہاں تک کہ وہ جب ديوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کردی ،کہا دهونکو ،يہاں تک کہ
جب اُسے آگ کرديا کہا الؤ ،ميں اس پر گال ہوا تانبہ اُنڈيل دوں12:21| ،

َفمَا ٰ
اسطعوا أَن يَظھَروہُ َومَا اس َت ٰطعوا لَ ُه َنقبًا |12:21

|

|

تو ياجوج و ماجوج اس پر نہ چڑه سکے اور نہ اس ميں سوراخ کرسکے12:21| ،

قا َل ٰهذا رَ حم ٌَة مِن رَ بّى ۖ َفإِذا جا َء وَ ع ُد رَ بّى جَ َعلَ ُه َد ّكا َء ۖ َوكانَ َوع ُد رَ بّى حَ ًقّا |12:22

|

|

کہا يہ ميرے رب کی رحمت ہے ،پھر جب ميرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کردے گا اور ميرے رب کا وعدہ سچا ہے
|12:22

|

ور َفجَ م ٰ
ضھُم يَو َمئِ ٍذ يَمو ُ
َعنھُم جَ معًا |12:22
َعض ۖ َو ُنفِ َخ فِى ال ّ
ج فى ب ٍ
۞ َو َترَ كنا بَع َ
ص ِ

|

اور اس دن ہم انہيں چھوڑ ديں گے کہ ان کا ايک گروہ دوسرے پر ريال (سيالب کی طرح) آوے گا اور صُور پھونکا جائے گا تو
ہم سب کو اکٹھا کر الئيں گے |12:22

|

َوعَرَ ضنا جَ َھ هن َم يَو َمئِ ٍذ ل ِٰلكفِرينَ عَرضًا |12:122

|

اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے الئيں گے |12:122

|

الهذينَ كا َنت أَع ُي ُنھُم فى غِطا ٍء عَن ذِكرى َوكانوا ال يَس َتطيعونَ سَمعًا |12:121

|

وہ جن کی آنکھوں پر ميری ياد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے |12:121

|

أَ َفحَ سِ بَ الهذينَ َك َفروا أَن َي هتخِذوا عِبادى مِن دونى أَولِيا َء ۚ إِ ّنا أَع َتدنا جَ َھ هن َم ل ِٰلكفِرينَ ُن ُز ًال |12:121

|

تو کيا کافر يہ سمجھتے ہيں کہ ميرے بندوں کو ميرے سوا حمايتی بناليں گے بيشک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تيار کر
رکھی ہے12:121| ،

|

قُل هَل ُن َن ِّب ُئ ُكم ِباألَخسَرينَ أَ ٰ
عم ًال |12:121

|

تم فرماؤ کيا ہم تمہيں بتاديں کہ سب سے بڑه کر ناقص عمل کن کے ہيں |12:121

ض هل سَع ُيھُم فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا وَ هُم يَحسَبونَ أَ هنھُم يُحسِ نونَ صُنعًا |12:121
الهذينَ َ

|

|

ان کے جن کی ساری کوشش دنيا کی زندگی ميں گم گئی اور وہ اس خيال ميں ہيں کہ اچھا کام کررہے ہيں12:121| ،

أُ ٰ
ت رَ ب ِِّھم َولِقائِ ِه َفحَ بِ َطت أَ ٰ
عملُھُم َفال ُنقي ُم لَھُم يَو َم الق ِٰي َم ِة َوز ًنا |12:121
ك الهذينَ َك َفروا بِـٔ ٰاي ِ
ولئِ َ

|

|

يہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آيتيں اور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کيا دهرا سب اکارت ہے تو ہم ان کے ليے قيامت کے دن
کوئی تول نہ قائم کريں گے |12:121

|

ك جَ زاؤُ هُم جَ َھ هن ُم ِبما َك َفروا َوا هت َخذوا ٰ
ءايتى وَ ُرسُلى ُه ُز ًوا |12:121
ٰذلِ َ

|

يہ ان کا بدلہ ہے جہنم ،اس پر کہ انہوں نے کفر کيا اور ميری آيتوں اور ميرے رسولوں کی ہنسی بنائی12:121| ،
ت كا َنت لَھُم جَ ٰ ّن ُ
َوس ُن ُز ًال |12:121
إِنه الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ت الفِرد ِ

|

بيشک جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے |12:121

ٰخلِدينَ فيھا ال يَبغونَ عَنھا ح َِو ًال |12:122

|

وہ ہميشہ ان ہی ميں رہيں گے ان سے جگہ بدلنا نہ چاہيں گے |12:122

|

|

|

ت رَ بّى لَ َن ِف َد البَح ُر َقب َل أَن َتن َف َد َكل ِٰم ُ
جئنا ِبمِثلِ ِه َم َد ًدا |12:122
قُل لَو كانَ البَح ُر مِدا ًدا لِ َكل ِٰم ِ
ت رَ بّى َولَو ِ

|

تم فرمادو اگر سمندر ميرے رب کی باتوں کے ليے ،سياہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہوجائے گا اور ميرے رب کی باتيں ختم نہ
ہوں گی اگرچہ ہم ويسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئيں |12:122

|

ح ٌد ۖ َفمَن كانَ يَرجوا لِقا َء رَ ِّب ِه َفليَعمَل َعم ًَال ٰ
ٰ
ُشرك بِعِبا َد ِة رَ ِّب ِه أَحَ ًدا
قُل إِ هنما أَ ۠نا َب َش ٌر مِثل ُ ُكم
يوحى إِلَىه أَ هنما إِ ٰل ُھ ُكم إِ ٰل ٌه ٰو ِ
صلِحً ا َوال ي ِ
|12:112

|

تو فرماؤ ظاہر صورت بشری ميں تو ميں تم جيسا ہوں مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ايک ہی معبود ہے تو جسے اپنے رب
سے ملنے کی اميد ہو اسے چاہيے کہ نيک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی ميں کسی کو شريک نہ کرے |12:112

َّللا الره ٰ
حيم كھيعص |12:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ
کھ ٰيعص |12:1

|

|

|

ك عَب َدہُ َز َك ِريّا |12:1
ذِك ُر رَ ح َم ِ
ت رَ ِّب َ

|

يہ مذکور ہے تيرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ زکريا پر کی12:1| ،

إِذ ٰ
نادى رَ هب ُه نِدا ًء َخفِ ًّيا |12:1

|

|

جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا |12:1

|

ك رَ بِّ َشقِ ًّيا |12:1
قا َل رَ بِّ إِ ّنى َوهَنَ ال َعظ ُم ِم ّنى َواش َت َع َل الرهأسُ َشيبًا َولَم أَ ُكن ِب ُدعائِ َ

|

عرض کی اے ميرے رب ميری ہڈی کمزور ہوگئی اور سرے سے بڑهاپے کا بھبھوکا پھوٹا (شعلہ چمکا) اور اے ميرے رب ميں
تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا |12:1

|

َوإِ ّنى خ ُ
ك َولِ ًّيا |12:1
ِفت الم َٰولِىَ مِن َوراءى َوكا َن ِ
ت امرَ أَتى عاقِرً ا َفھَب لى مِن لَ ُدن َ

|

اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے اور ميری عورت بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ايسا دے ڈال جو ميرا
کام اٹھائے |12:1

|

ي َِر ُثنى َوي َِر ُ
ءال يَعقوبَ ۖ َواجعَل ُه رَ بِّ رَ ضِ ًّيا |12:1
ث مِن ِ

|

وہ ميرا جانشين ہو اور اوالد يعقوب کا وارث ہو ،اور اے ميرے رب! اسے پسنديدہ کر |12:1

ك ِب ُغ ٰل ٍم اس ُم ُه ي ٰ
َحيى لَم َنجعَل لَ ُه مِن َقب ُل َس ِم ًّيا |12:1
ٰي َز َك ِريّا إِ ّنا ُن َب ِّش ُر َ

|

|

ٰ
يحيی ہے اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کيا12:1| ،
اے زکريا ہم تجھے خوشی سناتے ہيں ايک لڑکے کی جن کا نام

ت امرَ أَتى عاقِرً ا َو َقد َبلَ ُ
غت مِنَ ال ِكب َِر ِعتِ ًّيا |12:2
قا َل رَ بِّ أَ ّن ٰى َيكونُ لى ُغ ٰل ٌم َوكا َن ِ

|

|

عرض کی اے ميرے رب! ميرے لڑکا کہاں سے ہوگا ميری عورت تو بانجھ ہے اور ميں بڑهاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو
پہنچ گيا |12:2

|

ك مِن َقب ُل َولَم َت ُ
ك َشيـًٔا |12:2
ك ه َُو َعلَىه َهيِّنٌ َو َقد َخلَق ُت َ
ك قا َل رَ ُّب َ
قا َل َك ٰذلِ َ

|

فرمايا ايسا ہی ہے تيرے رب نے فرمايا وہ مجھے آسان ہے اور ميں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنايا جب تک کچھ بھی
نہ تھا |12:2

|

ك أَ ّال ُت َكلِّ َم ال ّناسَ َث ٰل َ
يال س َِو ًّيا |12:12
قا َل رَ بِّ اجعَل لى ءاي ًَة ۚ قا َل ءا َي ُت َ
ث لَ ٍ

|

عرض کی اے ميرے رب! مجھے کوئی نشانی دے دے فرمايا تيری نشانی يہ ہے کہ تو تين رات دن لوگوں سے کالم نہ کرے بھال
چنگا ہوکر |12:12

|

ب َفأ َ ٰ
َف َخرَ َج ع ٰ
يھم أَن َسبِّحوا ُبكرَ ًة َوعَشِ ًّيا |12:11
َلى َقو ِم ِه مِنَ المِحرا ِ
وحى إِلَ ِ

|

تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر آيا تو انہيں اشارہ سے کہا کہ صبح و شام تسبيح کرتے رہو12:11| ،

|

ٰيي ٰ
َحيى ُخ ِذ الك ِٰتبَ ِبقُوه ٍة ۖ َوءا َت ٰين ُه الحُك َم ص َِب ًّيا |12:11

|

ٰ
يحيی کتاب مضبوط تھام ،اور ہم نے اسے بچپن ہی ميں نبوت دی |12:11
اے

َوحَ نا ًنا مِن لَ ُد ّنا َو َز ٰ
كو ًة ۖ َوكانَ َتقِ ًّيا |12:11

|

اور اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی اور کمال ڈر واال تھا |12:11

َو َب ًّرا ِب ٰولِدَي ِه َولَم َي ُكن جَ بّارً ا عَصِ ًّيا |12:11

|

|

|

اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے واال تھا زبردست و نافرمان نہ تھا |12:11

َموت َويَو َم يُب َع ُ
َو َس ٰل ٌم َعلَي ِه يَو َم وُ لِ َد َويَو َم ي ُ
ث حَ ًّيا |12:11

|

|

اور سالمتی ہے اس پر جس دن پيدا ہوا اور جس دن مرے گا اورجس دن مردہ اٹھايا جائے گا |12:11

ب مَر َي َم إِ ِذ ان َت َب َذت مِن أَهلِھا مَكا ًنا َشرقِ ًّيا |12:11
َواذ ُكر فِى الك ِٰت ِ

|

|

اور کتاب ميں مريم کو ياد کرو جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ايک جگہ الگ گئی |12:11

َفا هت َخ َذت مِن دون ِِھم حِجابًا َفأَرسَلنا إِلَيھا روحَ نا َف َتم هَث َل لَھا َب َشرً ا َس ِو ًّيا |12:11

|

|

تو ان سے ادهر ايک پردہ کرليا ،تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی (روح االمين) بھيجا وہ اس کے سامنے ايک تندرست آدمی
کے روپ ميں ظاہر ہوا12:11| ،

|

قالَت إِ ّنى أَ ُ
عوذ بِالره ٰ
ك إِن ُكنتَ َتقِ ًّيا |12:12
حم ِن مِن َ

|

بولی ميں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے12:12| ،

|

قا َل إِ هنما أَ ۠نا رَ سو ُل رَ بِّكِ ِألَهَبَ َلكِ ُغ ٰلمًا َز ِك ًّيا |12:12

|

بوال ميں تيرے رب کا بھيجا ہوا ہوں ،کہ ميں تجھے ايک ستھرا بيٹا دوں12:12| ،

قالَت أَ ّن ٰى َيكونُ لى ُغ ٰل ٌم َولَم يَمسَسنى َب َش ٌر َولَم أَ ُ
ك َب ِغ ًّيا |12:12

|

|

بولی ميرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہ لگايا نہ ميں بدکار ہوں12:12| ،

ٰ
اس وَ رَ حم ًَة ِم ّنا ۚ َوكانَ أَمرً ا مَقضِ ًّيا |12:11
قا َل َكذلِكِ قا َل رَ بُّكِ ه َُو َعلَىه َهيِّنٌ ۖ وَ لِ َنج َعلَ ُه ءاي ًَة لِل ّن ِ

|

|

کہا يونہی ہے تيرے رب نے فرمايا ہے کہ يہ مجھے آسان ہے ،اور اس ليے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کريں اور اپنی
طرف سے ايک رحمت اور يہ کام ٹھہرچکا ہے |12:11

۞ َفحَ َملَت ُه َفان َت َب َذت بِ ِه مَكا ًنا َقصِ ًّيا |12:11

|

|

اب مريم نے اسے پيٹ ميں ليا پھر اسے ليے ہوئے ايک دور جگہ چلی گئی |12:11

ِت َقب َل ٰهذا َو ُك ُ
َفأَجا َءهَا ال َمخاضُ إِ ٰ
ذع ال هنخلَ ِة قالَت ٰيلَي َتنى م ُّ
نت َنسيًا مَنسِ ًّيا |12:11
لى ِ
ج ِ

|

|

پھر اسے جننے کا درد ايک کھجور کی جڑ ميں لے آيا بولی ہائے کسی طرح ميں اس سے پہلے مرگئی ہوتی اور بھولی بسری
ہوجاتی12:11| ،

|

نادىھا مِن َتحتِھا أَ ّال َت َ
َف ٰ
حزنى َقد جَ َع َل رَ بُّكِ َتح َتكِ س َِر ًّيا |12:11

|

تو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا بيشک تيرے رب نے نيچے ايک نہر بہادی ہے |12:11

ذع ال هنخلَ ِة ُت ٰسقِط َعلَيكِ ُر َطبًا جَ نِ ًّيا |12:11
َو ُه ّزى إِلَيكِ ِب ِ
ج ِ

|

اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہال تجھ پر تازی پکی کھجوريں گريں گی |12:11

|

|

رت لِلره ٰ
َف ُكلى َواشرَ بى وَ َقرّى عَي ًنا ۖ َفإِمّا َترَ ِينه مِنَ ال َب َش ِر أَحَ ًدا َفقولى إِ ّنى َن َذ ُ
حم ِن صَومًا َفلَن أ ُ َكلِّ َم اليَو َم إِنسِ ًّيا |12:11

|

تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ پھر اگر تو کسی آدمی کو ديکھے تو کہہ دينا ميں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے تو آج ہرگز
کسی آدمی سے بات نہ کرو ں گی |12:11

|

ت َشيـًٔا َف ِر ًّيا |12:11
جئ ِ
َفأ َ َتت ِب ِه َقومَھا َتح ِمل ُ ُه ۖ قالوا ٰيمَر َي ُم لَ َقد ِ

|

تو اسے گود ميں لے اپنی قوم کے پاس آئی بولے اے مريم! بيشک تو نے بہت بری بات کی12:11| ،

ٰيأُختَ ٰهرونَ ما كانَ أَبوكِ امرَ أَ سَو ٍء َوما كا َنت أُمُّكِ َب ِغ ًّيا |12:12

|

اے ہارون کی بہن تيرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تيری ماں بدکار12:12| ،

َفأَشارَ ت إِلَي ِه ۖ قالوا َكيفَ ُن َكلِّ ُم مَن كانَ فِى المَھ ِد صَبِ ًّيا |12:12

|

|

|

اس پر مريم نے بچے کی طرف اشارہ کيا وہ بولے ہم کيسے بات کريں اس سے جو پالنے ميں بچہ ہے |12:12

قا َل إِ ّنى عَب ُد ه
َّللاِ ٰ
ءاتىنِىَ الك ِٰتبَ وَ جَ َعلَنى َنبِ ًّيا |12:12

|

بچہ نے فرمايا ميں َّللا کا بندہ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غيب کی خبريں بتانے واال (نبی) کيا |12:12

وصنى بِالص ٰهلو ِة َو ه
كو ِة ما ُد ُ
الز ٰ
نت َوأَ ٰ
َوجَ َعلَنى ُمبارَ ًكا أَينَ ما ُك ُ
مت حَ ًّيا |12:11

|

|

اور اس نے مجھے مبارک کيا ميں کہيں ہوں اور مجھے نماز و ٰ
زکوة کی تاکيد فرمائی جب تک جيوں12:11| ،

َو َب ًّرا بِ ٰولِدَتى َولَم يَجعَلنى جَ بّارً ا َشقِ ًّيا |12:11

|

|

اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے واال اور مجھے زبردست بدبخت نہ کيا12:11| ،

|

|

موت َويَو َم أُبع ُ
ِدت َويَو َم أَ ُ
َوالس ٰهل ُم َعلَىه يَو َم وُ ل ُ
َث حَ ًّيا |12:11

|

اور وہی سالمتی مجھ پر جس دن ميں پيدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن زندہ اٹھايا جاؤں |12:11

ك عيسَى ابنُ مَر َي َم ۚ َقو َل الحَ ِّق الهذى في ِه يَم َترونَ |12:11
ٰذلِ َ

|

|

يہ ہے ع ٰ
يسی مريم کا بيٹا سچی بات جس ميں شک کرتے ہيں |12:11

|

ُبح َن ُه ۚ إِذا َق ٰ
خ َذ مِن َولَ ٍد ۖ س ٰ
ضى أَمرً ا َفإِ هنما يَقو ُل لَ ُه ُكن َف َيكونُ |12:11
ما كانَ ِ هّلِلِ أَن َي هت ِ

|

َّللا کو الئق نہيں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے پاکی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو يونہی کہ اس سے فرماتا ہے
ہوجاؤ وہ فور ٰاً ہوجاتا ہے12:11| ،

|

َّللاَ رَ بّى وَ رَ ُّب ُكم َفاعبُدوہُ ۚ ٰهذا صِ ٰر ٌ
َوإِنه ه
ط مُس َتقي ٌم |12:11

|

اور ع ٰ
يسی نے کہا بيشک َّللا رب ہے ميرا اور تمہارا تو اس کی بندگی کرو ،يہ راہ سيدهی ہے12:11| ،

َ
َظيم |12:11
َوم ع ٍ
َفاخ َتلَفَ األحزابُ مِن بَين ِِھم ۖ َف َوي ٌل لِلهذينَ َك َفروا مِن مَش َھ ِد ي ٍ

|

|

پھر جماعتيں آپس ميں مختلف ہوگئيں تو خرابی ہے ،کافروں کے ليے ايک بڑے دن کی حاضری سے |12:11
ٰ
ٰ
ِن ٰ ّ
ُبين |12:12
الظلِمونَ اليَو َم فى ضَل ٍل م ٍ
أَسمِع بِ ِھم َوأَبصِ ر يَو َم يَأتو َننا ۖ لك ِ

|

|

کتنا سنيں گے اور کتنا ديکھيں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہونگے مگر آج ظالم کھلی گمراہی ميں ہيں |12:12

َوأَنذِرهُم يَو َم الحَ سرَ ِة إِذ قُضِ ىَ األَم ُر َوهُم فى غَفلَ ٍة َوهُم ال يُؤمِنونَ |12:12

|

اور انہيں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا جب کام ہوچکے گا اور وہ غفلت ميں ہيں اور نہيں مانتے12:12| ،

|

|

إِ ّنا َنحنُ َن ِر ُ
ث األَرضَ َومَن َعلَيھا َوإِلَينا ُيرجَ عونَ |12:12

|
|

بيشک زمين اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہماری ہی طرف پھريں گے |12:12

ب إِ ٰبرهي َم ۚ إِ هن ُه كانَ صِ دّي ًقا َن ِب ًّيا |12:11
َواذ ُكر فِى الك ِٰت ِ

|

اور کتاب ميں ابراہيم کو ياد کرو بيشک وہ صديق تھا (نبی) غيب کی خبريں بتاتا12:11| ،

ك َشيـًٔا |12:11
إِذ قا َل ِألَبي ِه ٰيأ َ َب ِ
ت لِ َم َتع ُب ُد ما ال يَس َم ُع َوال يُبصِ ُر َوال يُغنى عَن َ

|

|

جب اپنے باپ سے بوال اے ميرے باپ کيوں ايسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ ديکھے اور نہ کچھ تيرے کام آئے |12:11

ك صِ ٰر ًطا س َِو ًّيا |12:11
ٰيأ َ َب ِ
ك َفا هت ِبعنى أَه ِد َ
ِلم ما لَم يَأتِ َ
ت إِ ّنى َقد جاءَنى مِنَ الع ِ

|

|

اے ميرے باپ بيشک ميرے پاس وہ علم آيا جو تجھے نہ آيا تو ُتو ميرے پيچھے چال آ ميں تجھے سيدهی راہ دکھاؤں |12:11

يطنَ ۖ إنه ال هش ٰ
ت ال َتع ُب ِد ال هش ٰ
يطنَ كانَ لِلره ٰ
حم ِن عَصِ ًّيا |12:11
ٰيأ َ َب ِ
ِ

|

|

اے ميرے باپ شيطان کا بندہ نہ بن بيشک شيطان رحمان کا نافرمان ہے12:11| ،

حمن َف َتكونَ لِل هش ٰ
يط ِن َولِ ًّيا |12:11
ٰيأ َ َب ِ
ت إِ ّنى أَخافُ أَن َي َم هس َ
ك َعذابٌ مِنَ الره ٰ ِ

|

|

اے ميرے باپ ميں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمن کا کوئی عذاب پہنچے تو ُتو شيطان کا رفيق ہوجائے |12:11

ك ۖ َواهجُرنى َملِ ًّيا |12:11
قا َل أَرا ِغبٌ أَنتَ عَن ءالِھَتى ٰيإِ ٰبرهي ُم ۖ لَئِن لَم َتن َت ِه َألَر ُج َم هن َ

|

|

بوال کيا تو ميرے خداؤں سے منہ پھيرتا ہے ،اے ابراہيم بيشک اگر تو باز نہ آيا تو ميں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ
دراز تک بے عالقہ ہوجا |12:11

|

ك رَ بّى ۖ إِ هن ُه كانَ بى حَ ِف ًّيا |12:11
ك ۖ سَأَس َتغ ِف ُر لَ َ
قا َل س َٰل ٌم َعلَي َ

|

کہا بس تجھے سالم ہے قريب ہے کہ ميں تيرے ليے اپنے رب سے معافی مانگوں گا بيشک وہ مجھ مہربان ہے12:11| ،

َّللا وَ أَدعوا رَ بّى ع ٰ
َسى أَ ّال أَكونَ ِب ُدعا ِء رَ بّى َشقِ ًّيا |12:12
َوأَع َت ِزل ُ ُكم َوما َتدعونَ مِن
دون ه ِ
ِ

|

|

اور ميں ايک کنارے ہوجاؤں گا تم سے اور ان سب سے جن کو َّللا کے سوا پوجتے ہو اور اپنے رب کو پوجوں گا قريب ہے کہ
ميں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہ ہوں |12:12

|

َّللا َوهَبنا لَ ُه إِ ٰ
سحقَ َويَعقوبَ ۖ َو ُك ًّال جَ عَلنا َن ِب ًّيا |12:12
َفلَمها اع َت َزلَھُم َوما يَع ُبدونَ مِن
دون ه ِ
ِ

|

پھر جب ان سے اور َّللا کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کر گيا ہم نے اسے اسحاق اور يعقوب عطا کيے ،اور ہر ايک کو
غيب کی خبريں بتانے واال کيا12:12| ،

|

دق َعلِ ًّيا |12:12
َو َوهَبنا لَھُم مِن رَ ح َمتِنا َوجَ عَلنا لَھُم لِسانَ صِ ٍ

|

اور ہم نے انہيں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے ليے سچی بلند ناموری رکھی |12:12

موسى ۚ إِ هن ُه كانَ مُخلَصًا َوكانَ رَ ً
ٰ
سوال َن ِب ًّيا |12:11
ب
َواذ ُكر فِى الك ِٰت ِ

|

|

اور کتاب ميں موس ٰی کو ياد کرو ،بيشک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا غيب کی خبريں بتانے واال12:11| ،

َ
ب ّ
ج ًّيا |12:11
َو ٰند َٰين ُه مِن جانِ ِ
َن َو َقر ٰهبن ُه َن ِ
ور األيم ِ
الط ِ

|

اور اسے ہم نے طور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی اور اسے اپنا راز کہنے کو قريب کيا |12:11

َو َوهَبنا لَ ُه مِن رَ ح َمتِنا أَخاہُ ٰهرونَ َن ِب ًّيا |12:11

|

اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کيا (غيب کی خبريں بتانے واال نبی) |12:11

|

|

|

الوع ِد َوكانَ رَ ً
ب إِ ٰ
سوال َن ِب ًّيا |12:11
َواذ ُكر فِى الك ِٰت ِ
سمعي َل ۚ إِ هن ُه كانَ صا ِدقَ َ

|

اور کتاب ميں اسماعيل کو ياد کرو بيشک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا غيب کی خبريں بتاتا12:11| ،

َوكانَ يَأ ُم ُر أَهلَ ُه ِبالص ٰهلو ِة َو ه
الز ٰ
كو ِة وَ كانَ عِن َد رَ ِّب ِه مَرضِ ًّيا |12:11

|

اور اپنے گھر والوں کو نماز اور ٰ
زکوة کا حکم ديتا اور اپنے رب کو پسند تھا |12:11

ب إِدريسَ ۚ إِ هن ُه كانَ صِ دّي ًقا َن ِب ًّيا |12:11
َواذ ُكر فِى الك ِٰت ِ

|

|

اور کتاب ميں ادريس کو ياد کرو بيشک وہ صديق تھا غيب کی خبريں ديتا12:11| ،

َورَ َف ٰعن ُه مَكا ًنا َعلِ ًّيا |12:11

|

|

|

اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھاليا |12:11

|

أُ ٰ
ك الهذينَ أَن َع َم ه
سرءي َل َو ِممهن َهدَينا َواج َتبَينا ۚ إِذا ُت ٰ
نوح َومِن ُذرِّ هي ِة إِ ٰبرهي َم َوإِ ٰ
تلى
يھم مِنَ ال هنبِءّ ۦنَ مِن ُذرِّ هي ِة ءا َد َم َو ِممهن حَ مَلنا مَعَ
ولئِ َ
َّللا ُ َعلَ ِ
ٍ
ت الره ٰ
ءاي ُ
يھم ٰ
حم ِن َخرّوا سُجه ًدا َو ُب ِك ًّيا ۩ |12:12
َعلَ ِ

|

يہ ہيں جن پر ا ّلِل نے احسان کيا غيب کی خبريں بتانے ميں سے آدم کی اوالد سے اور ان ميں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار
کيا تھا اور ابراہيم اور يعقوب کی اوالد سے اور ان ميں سے جنہيں ہم نے راہ دکھائی اور چن ليا جب ان پر رحمن کی آيتيں پڑهی
جاتيں گر پڑتے سجدہ کرتے اور روتے (السجدة) 12:22| 2

|

ت ۖ َفسَوفَ يَل َقونَ َغ ًّيا |12:12
۞ َف َخلَفَ مِن بَع ِدهِم َخلفٌ أَضاعُوا الص ٰهلو َة َوا هت َبعُوا ال هشھ َٰو ِ

|

تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازيں گنوائيں اور اپنی خواہشوں کے پيچھے ہوئے تو عنقريب وہ دوزخ ميں
غی کا جنگل پائيں گے |12:12

|

صلِحً ا َفأ ُ ٰ
إِ ّال َمن تابَ َوءامَنَ َو َع ِم َل ٰ
ك يَد ُخلونَ الجَ هن َة َوال يُظلَمونَ َشيـًٔا |12:12
ولئِ َ

|

مگر جو تائب ہوئے اور ايمان الئے اور اچھے کام کيے تو يہ لوگ جنت ميں جائيں گے اور انہيں کچھ نقصان نہ ديا جائے گا
|12:12

|

َدن الهتى َو َع َد الره ٰ
ب ۚ إِ هن ُه كانَ َوع ُدہُ مَأتِ ًّيا |12:11
حمنُ عِبا َدہُ ِبالغَي ِ
جَ ٰ ّن ِ
تع ٍ

|

بسنے کے باغ جن کا وعدہ رحمن نے اپنے بندوں سے غيب ميں کيا بيشک اس کا وعدہ آنے واال ہے12:11| ،

ال يَسمَعونَ فيھا لَ ً
غوا إ ِ ّال س َٰلمًا ۖ َولَھُم ِرزقُھُم فيھا ُبكرَ ًة َوعَشِ ًّيا |12:11

|

وہ اس ميں کوئی بيکار بات نہ سنيں گے مگر سالم اور انہيں اس ميں ان کا رزق ہے صبح و شام |12:11

نور ُ
ث مِن عِبادِنا مَن كانَ َتقِ ًّيا |12:11
تِل َ
ك الجَ هن ُة الهتى ِ

|

|

|

يہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں ميں سے اسے کريں گے جو پرہيزگار ہے12:11| ،

َ
ك َنسِ ًّيا |12:11
ك ۚ َوما كانَ رَ ُّب َ
ك ۖ لَ ُه ما بَينَ أَيدينا َوما َخل َفنا َوما بَينَ ٰذلِ َ
مر رَ ِّب َ
َوما َن َت َن هز ُل إِ ّال بِأ ِ

|

|

(اور جبريل نے محبوب سے عرض کی (ؑف  )122ہم فرشتے نہيں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے اسی کا ہے جو
ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پيچھے اور جو اس کے درميان ہے اور حضور کا رب بھولنے واال نہيں |12:11

رض َوما بَي َنھُما َفاعبُدہُ َواص َط ِبر لِع ِٰب َدتِ ِه ۚ هَل َتعلَ ُم لَ ُه َس ِم ًّيا |12:11
رَ بُّ الس ٰهم ٰو ِ
ت وَ األَ ِ

|

|

آسمانوں اور زمين اور جو کچھ ان کے بيچ ميں ہے سب کا مالک تو اے پوجو اور اس کی بندگی پر ثابت رہو ،کيا اس کے نام کا
دوسرا جانتے ہو |12:11

|

َويَقو ُل اإلِ ٰ
نسنُ أَ ِءذا ما م ُّ
ِت لَسَوفَ أُخرَ ُ
ج حَ ًّيا |12:11

|

جال کر نکاال جاؤں گا |12:11
اور آدمی کہتا ہے کيا جب ميں مرجاؤں گا تو ضرور عنقريب ِ

|

أَ َوال يَذ ُك ُر اإلِ ٰ
نسنُ أَ ّنا َخلَ ٰقن ُه مِن َقب ُل َولَم َي ُ
ك َشيـًٔا |12:11

|

اور کيا آدمی کو ياد نہيں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنايا اور وہ کچھ نہ تھا |12:11

ك لَ َنح ُ
جثِ ًّيا |12:12
َف َورَ ِّب َ
شرَ هنھُم َوال هش ٰيطينَ ُث هم لَ ُنحضِ رَ هنھُم حَ و َل جَ َھ هن َم ِ

|

|

تو تمہارے رب کی قسم ہم انہيں اور شيطانوں سب کو گھير الئيں گے اور انہيں دوزخ کے آس پاس حاضر کريں گے گھٹنوں کے
بل گرے12:12| ،

|

ُ
نزعَنه مِن ُك ِّل شي َع ٍة أَ ُّيھُم أَ َش ُّد َعلَى الره ٰ
حم ِن ِعتِ ًّيا |12:12
ث هم لَ َن ِ

|

پھر ہم ہر گروہ سے نکاليں گے جو ان ميں رحمن پر سب سے زيادہ بے باک ہوگا |12:12

ُث هم لَ َنحنُ أَعلَ ُم بِالهذينَ هُم أَ ٰ
ولى بِھا صِ لِ ًّيا |12:12

|

|

پھر ہم خوب جانتے ہيں جو اس آگ ميں بھوننے کے زيادہ الئق ہيں12:12| ،

وار ُدها ۚ كانَ ع ٰ
ك حَ تمًا مَقضِ ًّيا |12:11
َلى رَ ِّب َ
َوإِن مِن ُكم إِ ّال ِ

|

|

اور تم ميں کوئی ايسا نہيں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پر يہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے |12:11
ُث هم ُن َنجِّ ى الهذينَ ا هت َقوا َو َن َذ ُر ٰ ّ
جثِ ًّيا |12:11
الظلِمينَ فيھا ِ

|

|

پھر ہم ڈر والوں کو بچاليں گے اور ظالموں کو اس ميں چھوڑ ديں گے گھٹنوں کے بل گرے12:11| ،

يھم ٰ
َوإِذا ُت ٰ
ين َخي ٌر مَقامًا َوأَح َسنُ َن ِد ًّيا |12:11
ءاي ُتنا َبي ِّٰن ٍ
تلى َعلَ ِ
ت قا َل الهذينَ َك َفروا لِلهذينَ ءامَنوا أَىُّ ال َفري َق ِ

|

|

اور جب ان پر ہماری روشن آيتيں پڑهی جاتی ہيں کافر مسلمانوں سے کہتے ہيں کون سے گروہ کا مکان اچھا اورمجلس بہتر ہے
|12:11

|

رن هُم أَح َسنُ أَ ٰث ًثا َو ِرءيًا |12:11
َو َكم أَهلَكنا َقبلَھُم مِن َق ٍ

|

اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتيں کھپاديں (قوميں ہالک کرديں) کہ وہ ان سے بھی سامان اور نمود ميں بہتر تھے12:11| ،

|

قُل مَن كانَ فِى الض ٰهللَ ِة َفليَم ُدد لَ ُه ال هر ٰ
حمنُ َم ًّدا ۚ حَ ّت ٰى إِذا رَ أَوا ما يوعَدونَ إِمها العَذابَ َوإِمها السّا َع َة َف َسيَعلَمونَ مَن ه َُو َش ٌّر مَكا ًنا َوأَض َعفُ جُن ًدا
|12:11

|

تم فرماؤ جو گمراہی ميں ہو تو اسے رحمن خوب ڈهيل دے يہاں تک کہ جب وہ ديکھيں وہ چيز جس کا انہيں وعدہ ديا جاتا ہے يا
تو عذاب يا قيامت تو اب جان ليں گے کہ کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور |12:11

َويَزي ُد ه
صل ِٰح ُ
َّللا ُ الهذينَ اه َت َدوا ُه ًدى ۗ َو ٰالبق ِٰي ُ
ك َثوابًا َو َخي ٌر مَرَ ًّدا |12:11
ت ال ٰ ّ
ت َخي ٌر عِن َد رَ ِّب َ

|

|

او رجنہوں نے ہدايت پائی َّللا انھيں اور ہدايت بڑهائے گا اور باقی رہنے والی نيک باتوں کا تيرے رب کے يہاں سب سے بہتر
ثواب اور سب سے بھال انجام |12:11

|

أَ َفرَ َءيتَ الهذى َك َفرَ ِبـ ٰايتِنا َوقا َل َألو َتيَنه ً
ماال وَ َولَ ًدا |12:11
ٔ

|

تو کيا تم نے اسے ديکھا جو ہماری آيتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرو ر مال و اوالد مليں گے |12:11

أَ هطلَعَ ال َغيبَ أَ ِم ا هت َخ َذ عِن َد ال هر ٰ
حم ِن عَھ ًدا |12:12

|

کيا غيب کو جھانک آيا ہے يا رحمن کے پاس کوئی قرار رکھا ہے12:12| ،

ب َم ًّدا |12:12
َك ّال ۚ َس َنك ُتبُ ما يَقو ُل َو َن ُم ُّد لَ ُه مِنَ العَذا ِ

|

|

ہرگز نہيں اب ہم لکھ رکھيں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب ديں گے12:12| ،

َو َن ِر ُث ُه ما يَقو ُل َويَأتينا َفر ًدا |12:22

|

|

اور جو چيزيں کہہ رہا ہے ان کے ہميں وارث ہوں گے اور ہمارے پاس اکيال آئے گا |12:22

|

|

َّللا ءالِھ ًَة لِيَكونوا لَھُم ِع ًّزا |12:21
َوا هت َخذوا مِن
دون ه ِ
ِ

|

اور َّللا کے سوا اور خدا بناليے کہ وہ انہيں زور ديں |12:21

يھم ضِ ًّدا |12:21
َك ّال ۚ َسيَكفُرونَ ِبعِبا َدتِ ِھم َويَكونونَ َعلَ ِ

|

|

ہرگز نہيں کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گے اور ان کے مخالفت ہوجائيں گے |12:21

أَلَم َترَ أَ ّنا أَرسَل َنا ال هش ٰيطينَ َعلَى ٰ
الكفِرينَ َتؤُ ُّزهُم أَ ًّزا |12:21

|

کيا تم نے نہ ديکھا کہ ہم نے کافروں پر شيطان بھيجے کہ وہ انہيں خوب اچھالتے ہيں |12:21

يھم ۖ إِ هنما َن ُع ُّد لَھُم َع ًّدا |12:21
َفال َتعجَ ل َعلَ ِ

|

تو تم ان پر جلدی نہ کرو ،ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہيں |12:21

يَو َم َنح ُ
ش ُر ال ُم هتقينَ إِلَى الره ٰ
حم ِن َوف ًدا |12:21

|

|

جس دن ہم پرہيزگاروں کو رحمن کی طرف لے جائيں گے مہمان بناکر |12:21

ُجرمينَ إِ ٰ
َو َن ُ
لى جَ َھ هن َم ِور ًدا |12:21
سوق الم ِ

|

|

اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکيں گے پياسے |12:21

َن ا هت َخ َذ عِن َد الره ٰ
حم ِن عَھ ًدا |12:21
ال يَملِكونَ ال هش ٰف َع َة إِ ّال م ِ

|

|

لوگ شفاعت کے مالک نہيں مگر وہی جنہوں نے رحمن کے پاس قرار رکھا ہے |12:21

َوقالُوا ا هت َخ َذ الره ٰ
حمنُ َولَ ًدا |12:22

|

|

|

|

اور کافر بولے رحمن نے اوالد اختيار کی12:22| ،

جئ ُتم َشيـًٔا إِ ًّدا |12:22
لَ َقد ِ

|

|

بيشک تم حد کی بھاری بات الئے |12:22

|

َتكا ُد الس ٰهم ٰو ُ
جبا ُل َه ًّدا |12:22
ت َي َت َف هطرنَ مِن ُه َو َتن َش ُّق األَرضُ َو َتخِرُّ ال ِ

|

قريب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑيں اور زمين شق ہوجائے اور پہاڑ گر جائيں ڈه کر (مسمار ہوکر) |12:22

أَن َد َعوا لِل هر ٰ
حم ِن َولَ ًدا |12:21

|
|

اس پر کہ انہوں نے رحمن کے ليے اوالد بتائی12:21| ،

َوما يَنبَغى لِلره ٰ
خ َذ َولَ ًدا |12:21
حم ِن أَن َي هت ِ

|

اور رحمن کے الئق نہيں کہ اوالد اختيار کرے |12:21

|

رض إِ ّال ءاتِى ال هر ٰ
حم ِن عَب ًدا |12:21
إِن ُك ُّل مَن فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

آسمانوں اور زمين ميں جتنے ہيں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے12:21| ،

لَ َقد أَ ٰ
حصىھُم َو َع هدهُم َع ًّدا |12:21

|

بيشک وہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ايک ايک کرکے گن رکھا ہے |12:21

َو ُكلُّھُم ءاتي ِه يَو َم الق ِٰي َم ِة َفر ًدا |12:21

|

اور ان ميں ہر ايک روز قيامت اس کے حضور اکيال حاضر ہوگا |12:21

|

|

|

|

ت َسيَج َع ُل لَ ُھ ُم الره ٰ
حمنُ وُ ًّدا |12:21
إِنه الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ

|

بيشک وہ جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے عنقريب ان کے ليے رحمن محبت کردے گا |12:21

َفإِ هنما َيس ٰ
ك لِ ُت َب ِّشرَ ِب ِه ال ُم هتقينَ َو ُتنذِرَ ِب ِه َقومًا ل ُ ًّدا |12:21
هرن ُه ِبلِسانِ َ

|

|

تو ہم نے يہ قرآن تمہاری زبان ميں يونہی آسان فرمايا کہ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے
ڈر سناؤ12:21| ،

|

رن هَل ُتحِسُّ مِنھُم مِن أَحَ ٍد أَو َتس َم ُع لَھُم ِر ً
كزا |12:22
َو َكم أَهلَكنا َقبلَھُم مِن َق ٍ

|

اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتيں کھپائيں (قوميں ہالک کيں) کيا تم ان ميں کسی کو ديکھتے ہو يا ان کی بھنک (ذرا بھی آواز)
سنتے ہو |12:22

|

َّللا الره ٰ
حيم طه |12:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ
ٰط ٰه |12:1

|

|

ك القُرءانَ لِ َت ٰ
ما أَ َ
شقى |12:1
نزلنا َعلَي َ

|

اے محبوب! ہم نے تم پر يہ قرآن اس ليے نہ اتارا کہ مشقت ميں پڑو |12:1

إِ ّال َتذكِرَ ًة لِمَن ي ٰ
َخشى |12:1

|

ہاں اس کو نصيحت جو ڈر رکھتا ہو |12:1

|

َت ً
ت ال ُعلَى |12:1
نزيال ِممهن َخلَقَ األَرضَ َوالس ٰهم ٰو ِ

|

اس کا اتارا ہوا جس نے زمين اور اونچے آسمان بنائے12:1| ،

|

|

َرش اس َت ٰ
الره ٰ
وى |12:1
حمنُ َعلَى الع ِ

|

وہ بڑی مہر واال ،اس نے عرش پر استواء فرمايا جيسا اس کی شان کے الئق ہے12:1| ،

رض َوما بَي َنھُما َوما َتحتَ ه
الث ٰ
رى |12:1
لَ ُه ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َوما فِى األَ ِ

|

|

اس کا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں اور جو کچھ ان کے بيچ ميں اور جو کچھ اس گيلی مٹی کے نيچے ہے
|12:1

|

ول َفإِ هن ُه يَعلَ ُم ال ِّس هر َوأَخ َفى |12:1
َوإِن َتجھَر ِبال َق ِ

|

اور اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ تو بھيد کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زيادہ چھپا ہے |12:1

ه
َّللا ُ ال إِ ٰل َه إِ ّال ُهوَ ۖ لَ ُه األَسما ُء الح ٰ
ُسنى |12:2

|

َّللا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہيں ،اسی کے ہيں سب اچھے نام |12:2

ك حَ ُ
ٰ
موسى |12:2
ديث
َوهَل أَ ٰتى َ

|

|

|

اور کچھ تمہيں موس ٰی کی خبر آئی |12:2

|

إِذ رَ ءا نارً ا َفقا َل ِألَهلِ ِه ام ُكثوا إِ ّنى ءا َن ُ
ار ُه ًدى |12:12
َس أَو أَ ِ
ست نارً ا لَ َعلّى ءاتي ُكم مِنھا بِ َقب ٍ
ج ُد َعلَى ال ّن ِ

|

جب اس نے ايک آگ ديکھی تو اپنی بی بی سے کہا ٹھہرو مجھے ايک آگ نظر پڑی ہے شايد ميں تمہارے ليے اس ميں سے
کوئی چنگاری الؤں يا آ گ پر راستہ پاؤں12:12| ،

ٰ
موسى |12:11
َفلَمّا أَ ٰتىھا نودِىَ ٰي

|

|

پھر جب آگ کے پاس آيا ندا فرمائی گئی کہ اے موس ٰی12:11| ،

|

هس ُ
ط ًوى |12:11
ك ۖ إِ هن َ
ك َفاخلَع َنعلَي َ
إِ ّنى أَ ۠نا رَ ُّب َ
ك ِبالوا ِد ال ُم َقد ِ

|

بيشک ميں تيرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار ڈال بيشک تو پاک جنگل طو ٰی ميں ہے |12:11

ٰ
يوحى |12:11
ك َفاس َتمِع لِما
َوأَ َنا اخ َتر ُت َ

|

|

اور ميں نے تجھے پسند کيا اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے12:11| ،

إِ هننى أَ َنا ه
َّللا ُ ال إِ ٰل َه إِ ّال أَ ۠نا َفاعبُدنى َوأَق ِِم الص ٰهلو َة لِذِكرى |12:11

|

|

بيشک ميں ہی ہوں َّللا کہ ميرے سوا کوئی معبود نہيں تو ميری بندگی کر اور ميری ياد کے ليے نماز قائم رکھ |12:11

فس ِبما َت ٰ
إِنه السّا َع َة ءاتِي ٌَة أَكا ُد أُخفيھا لِ ُت ٰ
سعى |12:11
جزى ُك ُّل َن ٍ

|

بيشک قيامت آنے والی ہے قريب تھا کہ ميں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے |12:11

َوى ُه َف َت ٰ
ك عَنھا مَن ال يُؤمِنُ ِبھا َوا هتبَعَ ه ٰ
َفال َي ُ
ردى |12:11
ص هد هن َ

|

|

|

تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ايمان نہيں التا اور اپنی خواہش کےم پيچھے چال پھر تو ہالک
ہوجائے12:11| ،

|

ٰ
موسى |12:11
ك ٰي
ك بِيَمينِ َ
َوما تِل َ

|

اور يہ تيرے داہنے ہاتھ ميں کيا ہے اے موس ٰی |12:11

|

اربُ أ ُ ٰ
قا َل هِىَ عَصاىَ أَ َت َو هكؤُ ۟ا َعلَيھا َوأَهُشُّ بِھا ع ٰ
خرى |12:12
َلى َغ َنمى َولِىَ فيھا َمـٔ ِ

|

عرض کی يہ ميرا عصا ہے ميں اس پر تکيہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکريوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور ميرے اس ميں اور کام
ہيں |12:12

|

ٰ
موسى |12:12
قا َل أَلقِھا ٰي

|

فرمايا اسے ڈال دے اے موس ٰی12:12| ،

لقىھا َفإِذا هِىَ حَ ي ٌهة َت ٰ
َفأ َ ٰ
سعى |12:12

|

|

تو موس ٰی نے ڈال ديا تو جبھی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہوگيا |12:12

ٰ
األولى |12:11
قا َل ُخذها َوال َت َخف ۖ َس ُنعي ُدها سيرَ َتھَا

|

|

فرمايا اسے اٹھالے اور ڈر نہيں ،اب ہم اسے پھر پہلی طرح کرديں گے |12:11

َير سو ٍء ءاي ًَة أ ُ ٰ
ك إِ ٰ
خرى |12:11
لى جَ نا ِ
ح َ
َواضمُم َي َد َ
ك َتخرُج بَيضا َء مِن غ ِ

|

|

اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے مال خوب سپيد نکلے گا بے کسی مرض کے ايک اور نشانی |12:11

ك مِن ٰ
ءايتِ َنا ال ُكبرَ ى |12:11
لِ ُن ِر َي َ

|

کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانياں دکھائيں12:11| ،

لى فِر َعونَ إِ هن ُه َط ٰ
اذهَب إِ ٰ
غى |12:11

|

فرعون کے پاس جا اس نے سر اٹھايا |12:11

قا َل رَ بِّ اشرَ ح لى صَدرى |12:11

|

|

|

عرض کی اے ميرے رب ميرے ليے ميرا سينہ کھول دے |12:11

َو َيسِّر لى أَمرى |12:11

|

|

|

|

اور ميرے ليے ميرا کام آسان کر12:11| ،

َواحلُل عُق َد ًة مِن لِسانى |12:11

|

اور ميری زبان کی گرہ کھول دے12:11| ،

يَف َقھوا َقولى |12:12

|

|

کہ وہ ميری بات سمجھيں12:12| ،

|

َواجعَل لى َوزيرً ا مِن أَهلى |12:12

|

اور ميرے ليے ميرے گھر والوں ميں سے ايک وزير کردے12:12| ،

ٰهرونَ أَخِى |12:12

|

وہ کون ميرا بھائی ہارون12:12| ،

اش ُدد ِب ِه أَزرى |12:11

|

|
|

اس سے ميری کمر مضبوط کر12:11| ،

َ
شرك ُه فى أَمرى |12:11
َوأ ِ

|

اور اسے ميرے کام ميں شريک کر |12:11

ك َكثيرً ا |12:11
َكى ُن َس ِّبحَ َ

|

کہ ہم بکثرت تيری پاکی بوليں12:11| ،

|

|

|

ك َكثيرً ا |12:11
َو َنذ ُكرَ َ

|
|

اور بکثرت تيری ياد کريں |12:11

ك ُكنتَ ِبنا َبصيرً ا |12:11
إِ هن َ

|
|

بيشک تو ہميں ديکھ رہا ہے |12:11

ٰ
موسى |12:11
ك ٰي
قا َل َقد أوتيتَ سُؤلَ َ

|

فرمايا اے موس ٰی تيری مانگ تجھے عطا ہوئی12:11| ،

ك مَره ًة أ ُ ٰ
خرى |12:11
َولَ َقد َم َن ّنا َعلَي َ

|

|
|

اور بيشک ہم نے تجھ پر ايک بار اور احسان فرمايا |12:11

ٰ
إِذ أَوحَ ينا إِ ٰ
يوحى |12:12
ك ما
لى أ ُ ِّم َ

|

جب ہم نے تيری ماں کو الہام کيا جو الہام کرنا تھا |12:12

|

ك مَحَ ب ًهة ِم ّنى َولِ ُتص َنعَ ع ٰ
ت َفاقذِفي ِه فِى ال َي ِّم َفليُلقِ ِه ال َي ُّم ِبالسّاح ِِل يَأ ُخذہُ َع ُدوٌّ لى وَ َع ُدوٌّ لَ ُه ۚ َوأَل َق ُ
َلى عَينى |12:12
أَ ِن اقذِفي ِه فِى ال ّتابو ِ
يت َعلَي َ

|

کہ اس بچے کو صندوق ميں رکھ کر دريا ميں ڈال دے ،و دريا اسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھالے جو ميرا دشمن اور اس کا
دشمن اور ميں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی اور اس ليے کہ تو ميری نگاہ کے سامنے تيار ہو |12:12

|

ك َكى َت َقره عَي ُنھا َوال َت َ
ك إِ ٰ
ك َف َتقو ُل هَل أَ ُدلُّ ُكم ع ٰ
ك فُتو ًنا ۚ
ك مِنَ ال َغ ِّم َو َف َت ٰ ّن َ
حزنَ ۚ َو َق َتلتَ َنفسًا َف َنج ٰهين َ
لى أ ُ ِّم َ
َلى مَن يَكفُل ُ ُه ۖ َفرَ جَ ٰعن َ
إِذ َتمشى أُخ ُت َ
ٰ
جئتَ ع ٰ
موسى |12:12
َلى َقد ٍَر ٰي
َفلَ ِبثتَ سِ نينَ فى أَه ِل مَديَنَ ُث هم ِ

|

تيری بہن چلی پھر کہا کيا ميں تمہيں وہ لوگ بتادوں جو اس بچہ کی پرورش کريں تو ہم تجھے تيری ماں کے پاس پھير الئے کہ
اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کرے اور تو نے ايک جان کو قتل کيا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے خوب جانچ
ليا ُتو تو کئی برس مدين والوں ميں رہا پھر تو ايک ٹھہرائے وعدہ پر حاضر ہوا اے موس ٰی! |12:12

ك لِ َنفسِ ى |12:11
َواص َط َنع ُت َ

|

|

اور ميں نے تجھے خاص اپنے ليے بنايا |12:11

ِكرى |12:11
اذهَب أَنتَ َوأَخو َ
ك بِـٔ ٰايتى َوال َتنِيا فى ذ ِ

|
|

تو اور تيرا بھائی دونوں ميری نشانياں لے کر جاؤ اور ميری ياد ميں سستی نہ کرنا12:11| ،

اذهَبا إِ ٰ
لى فِر َعونَ إِ هن ُه َطغ ٰى |12:11

|

|

دونوں فرعون کے پاس جاؤ بيشک اس نے سر اٹھايا12:11| ،

َفقوال لَ ُه َق ً
وال لَ ِّي ًنا لَ َعله ُه َي َت َذ هك ُر أَو ي ٰ
َخشى |12:11

|

|

تو اس سے نرم بات کہنا اس اميد پر کہ وہ دهيان کرے يا کچھ ڈرے |12:11

قاال رَ بهنا إِ هننا َنخافُ أَن يَف ُر َط َعلَينا أَو أَن ي ٰ
َطغى |12:11

|

|
|

دونوں نے عرض کيا ،اے ہمارے رب! بيشک ہم ڈرتے ہيں کہ وہ ہم پر زيادتی کرے يا شرارت سے پيش آئے12:11| ،

قا َل ال َتخافا ۖ إِ هننى َم َع ُكما أَس َم ُع َوأَ ٰ
رى |12:11

|

فرمايا ڈرو نہيں ميں تمہارے ساتھ ہوں سنتا اور ديکھتا |12:11

|

َن ا هتبَعَ الھ ٰ
ك ۖ َوالس ٰهل ُم ع ٰ
ك َفأَرسِ ل َمعَنا بَنى إِ ٰ
ُدى |12:11
ك ِبـٔا َي ٍة مِن رَ ِّب َ
ج ٰئن َ
َفأتِياہُ َفقوال إِ ّنا رَ سوال رَ ِّب َ
سرءي َل َوال ُتع َِّذبھُم ۖ َقد ِ
َلى م ِ

|

تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تيرے رب کے بھيجے ہوئے ہيں تو اوالد يعقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور انہيں
تکليف نہ دے بيشک ہم تيرے رب کی طرف سے نشانی الئے ہيں اور سالمتی اسے جو ہدايت کی پيروی کرے |12:11

إِ ّنا َقد أوحِىَ إِلَينا أَنه العَذابَ ع ٰ
َلى مَن َك هذبَ َو َت َولّ ٰى |12:12

|
|

بيشک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹالئے اور منہ پھيرے |12:12

ٰ
موسى |12:12
قا َل َفمَن رَ ُّب ُكما ٰي

|

|

بوال تو تم دونوں کا خدا کون ہے اے موس ٰی12:12| ،

عطى ُك هل َشء ٍء َخل َق ُه ُث هم ه ٰ
قا َل رَ ُّب َنا الهذى أَ ٰ
َدى |12:12

|

|

کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چيز کو اس کے الئق صورت دی پھر راہ دکھائی |12:12

ٰ
األولى |12:11
رون
قا َل َفما با ُل القُ ِ

|

|

بوال اگلی سنگتوں (قوموں) کا کيا حال ہے |12:11

|

ب ۖ ال يَضِ ُّل رَ بّى َوال يَنسَى |12:11
قا َل عِلمُھا عِن َد رَ بّى فى ك ِٰت ٍ

|

کہا ان کا علم ميرے رب کے پاس ايک کتاب ميں ہے ميرا رب نہ بہکے نہ بھولے12:11| ،

|

نز َل مِنَ السهما ِء ما ًء َفأَخرَ جنا بِ ِه أَ ٰ
ك لَ ُكم فيھا ُسب ًُال َوأَ َ
ت َش ّت ٰى |12:11
زوجً ا مِن َنبا ٍ
الهذى جَ َع َل لَ ُك ُم األَرضَ مَھ ًدا َو َسلَ َ

|

وہ جس نے تمہارے ليے زمين کو بچھونا کيا اور تمہارے ليے اس ميں چلتی راہيں رکھيں اور آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس
سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے |12:11

|

ت ِألُولِى ال ُّن ٰ
كل ٰ
ھى |12:11
َءاي ٍ
ُكلوا َوارعَوا أَ ٰنع َم ُكم ۗ إِنه فى ٰذلِ َ

|

|

تم کھاؤ اور اپنے مويشيوں کو چَ راؤ بيشک اس ميں نشانياں ہيں عقل والوں کو12:11| ،

خر ُج ُكم تارَ ًة أ ُ ٰ
خرى |12:11
۞ مِنھا َخلَ ٰقن ُكم َوفيھا ُنعي ُد ُكم َومِنھا ُن ِ

|

ہم نے زمين ہی سے تمہيں بنايا اور اسی ميں تمہيں پھر لے جائيں گے اور اسی سے تمہيں دوبارہ نکاليں گے |12:11

ءايتِنا ُكلهھا َف َك هذبَ َوأَ ٰ
َولَ َقد أَرَ ٰين ُه ٰ
بى |12:11

|

|

اور بيشک ہم نے اسے اپنی سب نشانياں دکھائيں تو اس نے جھٹاليا اور نہ مانا |12:11

َ
ٰ
موسى |12:11
ك ٰي
حر َ
قا َل أَ ِ
خرجَ نا مِن أرضِ نا ِبسِ ِ
جئ َتنا لِ ُت ِ

|

|

بوال کيا تم ہمارے پاس اس ليے آئے ہو کہ ہميں اپنے جادو کے سبب ہماری زمين سے نکال دو اے موس ٰی |12:11

ك َمو ِع ًدا ال ُنخلِفُ ُه َنحنُ َوال أَنتَ مَكا ًنا س ًُوى |12:12
حر مِثلِ ِه َفاجعَل بَي َننا َوبَي َن َ
َفلَ َنأتِ َي هن َ
ك ِبسِ ٍ

|

|

تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ويسا ہی جادو الئيں گے تو ہم ميں اور اپنے ميں ايک وعدہ ٹھہرادو جس سے نہ ہم بدلہ ليں نہ تم
ہموار جگہ ہو12:12| ،

|

قا َل مَو ِع ُد ُكم يَو ُم ال ّزي َن ِة َوأَن يُح َشرَ ال ّناسُ ضُحً ى |12:12

|

موس ٰی نے کہا تمہارا وعدہ ميلے کا دن ہے اور يہ کہ لوگ دن چڑهے جمع کيے جائيں |12:12

َف َت َولّ ٰى فِر َعونُ َفجَ مَعَ َكي َدہُ ُث هم أَ ٰ
تى |12:12

|

تو فرعون پھرا اور اپنے داؤں (فريب) اکٹھے کيے پھر آيا |12:12

|

َن اف َت ٰ
ٰ
رى |12:11
ح َت ُكم ِبعَذا ٍ
قا َل لَھُم
َّللا َك ِذبًا َفيُس ِ
موسى َويلَ ُكم ال َتف َتروا َعلَى ه ِ
ب ۖ َو َقد خابَ م ِ

|

|

ان سے موس ٰی نے کہا تمہيں خرابی ہو َّللا پر جھوٹ نہ باندهو کہ وہ تمہيں عذاب سے ہالک کردے اور بيشک نامراد رہا جس نے
جھوٹ باندها |12:11

|

َف َت ٰن َزعوا أَمرَ هُم بَي َنھُم َوأَ َس ُّروا ال هن ٰ
جوى |12:11

|

تو اپنے معاملہ ميں باہم مختلف ہوگئے اور چھپ کر مشاورت کی12:11| ،

|

َ
ِ َ
حرهِما َويَذهَبا ِب َطري َقتِ ُك ُم الم ٰ
ُثلى |12:11
قالوا إِن ٰه ٰذ ِن لَ ٰسح ِٰر ِن ي
ُخرجا ُكم مِن أرضِ ُكم ِبسِ ِ
ُريدان أن ي ِ

|

بولے بيشک يہ دونوں ضرور جادوگر ہيں چاہتے ہيں کہ تمہيں تمہاری زمين زمين سے اپنے جادو کے زور سے نکال ديں اور
تمہارا اچھا دين لے جائيں12:11| ،

|

َفأَجمِعوا َكي َد ُكم ُث هم ائتوا َ ً
َن اس َت ٰ
على |12:11
صفّا ۚ َو َقد أَفلَ َح اليَو َم م ِ

|

تو اپنا داؤ (فريب) پکا کرلو پھر پرا بانده (صف بانده) کر آ ؤ آج مراد کو پہنچا جو غالب رہا12:11| ،

موسى إِمّا أَن ُتلقِىَ َوإِمّا أَن َنكونَ أَوه َل مَن أَ ٰ
ٰ
لقى |12:11
قالوا ٰي

بولے اے موس ٰی يا تو تم ڈالو يا ہم پہلے ڈاليں |12:11

|

|

|

َ
حرهِم أَ هنھا َت ٰ
سعى |12:11
قا َل بَل ألقوا ۖ َفإِذا حِبالُھُم َوعِصِ ُّيھُم ي َُخ هي ُل إِلَي ِه مِن سِ ِ

|

موس ٰی نے کہا بلکہ تمہيں ڈالو جبھی ان کی رسياں اور الٹھياں ان کے جادو کے زور سے ان کے خيال ميں دوڑتی معلوم ہوئيں
|12:11

|

ٰ
موسى |12:11
َفأَوجَ سَ فى َنفسِ ِه خي َف ًة

|

تو اپنے جی ميں موس ٰی نے خوف پايا12:11| ،

ك أَنتَ األَ ٰ
على |12:12
قُلنا ال َت َخف إِ هن َ

|

|

ہم نے فرمايا ڈر نہيں بيشک تو ہی غالب ہے12:12| ،

|

ح ُر حَ ُ
يث أَ ٰ
تى |12:12
ص َنعوا َكي ُد ٰسح ٍِر ۖ وَ ال يُفلِ ُح السّا ِ
ص َنعوا ۖ إِ هنما َ
ك َتل َقف ما َ
لق ما فى يَمينِ َ
َوأَ ِ

|

اور ڈال تو دے جو تيرے داہنے ہاتھ ميں ہے اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا ،وہ جو بناکر الئے ہيں وہ تو جادوگر کا فريب
ہے ،اور جادوگر کا بھال نہيں ہوتا کہيں آوے |12:12

|

ٰ
موسى |12:12
َفأُلقِىَ السهحَ رَ ةُ سُجه ًدا قالوا ءا َم ّنا ِبرَ بِّ ٰهرونَ َو

|

تو سب جادوگر سجدے ميں گراليے گئے بولے ہم اس پر ايمان الئے جو ہارون اور موس ٰی کا رب ہے |12:12

|

ف َو َأل ُ َ ِّ
ُذوع ال هنخ ِل َولَ َتعلَمُنه
قا َل ءامَن ُتم لَ ُه َقب َل أَن ءا َذنَ لَ ُكم ۖ إِ هن ُه لَ َكبي ُر ُك ُم الهذى َعله َم ُك ُم ال ِّسحرَ ۖ َف َِل ُ َق ِّطعَنه أَي ِد َي ُكم َوأَر ُجلَ ُكم مِن خ ِٰل ٍ
صل َب هن ُكم فى ج ِ
أَيُّنا أَ َش ُّد عَذابًا َوأَ ٰ
بقى |12:11

|

فرعون بوال کيا تم اس پر ايمان الئے قبل اس کے کہ ميں تمہيں اجازت دوں ،بيشک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو
سکھايا تو مجھے قسم ہے ضرور ميں تمہارے ايک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تمہيں کھجور کے
ڈهنڈ (تنے) پر سُولی چڑهاؤں گا ،اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم ميں کس کا عذاب سخت اور ديرپا ہے |12:11

كع ٰ
اقض ما أَنتَ
قاض ۖ إِ هنما َتقضى ٰه ِذ ِہ الحَ ٰيو َة الدُّنيا |12:11
َلى ما جاءَنا مِنَ ال َبي ِّٰن ِ
ٍ
قالوا لَن ُنؤثِرَ َ
ت َوالهذى َف َطرَ نا ۖ َف ِ

|

|

بولے ہم ہرگز تجھے ترجيح نہ ديں گے ان روشن دليلوں پر جو ہمارے پاس آئيں ہميں اپنے پيدا کرنے والے والے کی قسم تو ُتو
کر چُک جو تجھے کرنا ہے تو اس دنيا ہی کی زندگی ميں تو کرے گا |12:11

|

ٰ
َ
ِّحر ۗ َو ه
َّللا ُ َخي ٌر وَ أَ ٰ
بقى |12:11
إِ ّنا ءا َم ّنا ِبرَ بِّنا لِيَغفِرَ لَنا َخط ٰينا َوما أكرَ ه َتنا َعلَي ِه مِنَ الس ِ

|

بيشک ہم اپنے رب پر ايمان الئے کہ وہ ہماری خطائيں بخش دے اور وہ جو تو نے ہميں مجبور کيا جادو پر اور ا ّلِل بہتر ہے اور
سب سے زيادہ باقی رہنے واال |12:11

|

َموت فيھا َوال ي ٰ
ُجرمًا َفإِنه لَ ُه جَ َھ هن َم ال ي ُ
َحيى |12:11
إِ هن ُه مَن يَأ ِ
ت رَ هب ُه م ِ

|

بيشک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہوکر آئے تو ضرور اس کے ليے جہنم ہے جس ميں نہ مرے نہ جئے |12:11

|

ت َفأ ُ ٰ
ت الع ٰ
ك لَ ُھ ُم ال هدرَ ٰج ُ
ُلى |12:11
َومَن يَأ ِت ِه مُؤ ِم ًنا َقد َع ِم َل ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ول ِئ َ

|

اور جو اس کے حضور ايمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کيے ہوں تو انہيں کے درجے اونچے12:11| ،
جَ ٰ ّن ُ
ك جَ زا ُء مَن َت َز ّك ٰى |12:11
َدن َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا ۚ َو ٰذلِ َ
تع ٍ

|

|

بسنے کے باغ جن کے نيچے نہريں بہيں ہميشہ ان ميں رہيں ،اور يہ صلہ ہے اس کا جو پاک ہوا |12:11

ٰ َ َ
َحر َي َبسًا ال َت ٰخفُ دَرَ ًكا وَ ال َت ٰ
َولَ َقد أَوحَ ينا إِ ٰ
خشى |12:11
لى
اضرب لَھُم َطري ًقا فِى الب ِ
سر ِبعِبادى َف ِ
موسى أن أ ِ

|

|

اور بيشک ہم نے موس ٰی کو وحی کی کہ راتوں رات ميرے بندوں کو لے چل اور ان کے ليے دريا ميں سوکھا راستہ نکال دے
تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون آلے اور نہ خطرہ |12:11

|

َفأَت َب َعھُم فِر َعونُ بِجُنو ِد ِہ َف َغشِ َيھُم مِنَ ال َي ِّم ما َغشِ َيھُم |12:12

|
|

تو ان کے پيچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے کر تو انہيں دريا نے ڈهانپ ليا جيسا ڈهانپ ليا12:12| ،

ض هل فِر َعونُ َقو َم ُه َوما ه ٰ
َدى |12:12
َوأَ َ

|

اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کيا اور راہ نہ دکھائی |12:12

|

سرءي َل َقد أَنجَ ٰين ُكم مِن َعدُوِّ ُكم َو ٰوعَد ٰن ُكم جانِبَ ّ
ور األَيمَنَ َو َن هزلنا َعلَي ُك ُم المَنه َوالس ٰ
ٰيبَنى إِ ٰ
هلوى |12:22
الط ِ

|

اے بنی اسرائيل بيشک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہيں طور کی داہنی طرف کا وعدہ ديا اور تم پر من اور
سلوی ٰ اتارا |12:22

|

ح هل َعلَي ُكم َغضَبى ۖ َومَن يَحلِل َعلَي ِه َغضَبى َف َقد ه ٰ
َوى |12:21
ت ما رَ َز ٰقن ُكم َوال َتطغَوا في ِه َف َي ِ
ُكلوا مِن َطي ِّٰب ِ

|

کھاؤ جو پاک چيزيں ہم نے تمہيں روزی ديں اور اس ميں زيادتی نہ کرو کہ تم پر ميرا غضب اترے اور جس پر ميرا غضب اترا
بيشک وہ گرا |12:21

|

صلِحً ا ُث هم اه َت ٰ
َوإِ ّنى لَ َغفّا ٌر لِمَن تابَ وَ ءامَنَ َو َع ِم َل ٰ
دى |12:21

|

اور بيشک ميں بہت بخشنے واال ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ايمان اليا اور اچھا کام کيا پھر ہدايت پر رہا |12:21

ٰ
موسى |12:21
ك ٰي
ك عَن َقو ِم َ
۞ َوما أَعجَ لَ َ

|

|

اور تو نے اپنی قوم سے کيوں جلدی کی اے موس ٰی |12:21

ٰ
ج ُ
قا َل هُم أ ُوال ِء ع ٰ
رضى |12:21
ك رَ بِّ لِ َت
لت إِلَي َ
َلى أَ َثرى َو َع ِ

|

|

عرض کی کہ وہ يہ ہيں ميرے پيچھے اور اے ميرے رب تيری طرف ميں جلدی کرکے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو12:21| ،

ضله ُھ ُم السّام ِِرىُّ |12:21
ك َوأَ َ
ك مِن بَع ِد َ
قا َل َفإِ ّنا َقد َف َت ّنا َقو َم َ

|

|

فرمايا ،تو ہم نے تيرے آنے کے بعد تيری قوم بال ميں ڈاال اور انہيں سامری نے گمراہ کرديا12:21| ،

|

لى َقو ِم ِه غ ٰ َ
موسى إِ ٰ
ٰ
ضبٌ مِن رَ ِّب ُكم
وم أَلَم َيعِد ُكم رَ ُّب ُكم َوع ًدا حَ َس ًنا ۚ أَ َفطا َل َعلَي ُك ُم العَھ ُد أَم أَرَ د ُتم أَن َي ِ
ح هل َعلَي ُكم َغ َ
َفرَ جَ عَ
َضبنَ أسِ ًفا ۚ قا َل ٰي َق ِ
َفأَخلَف ُتم مَوعِدى |12:21

|

تو موس ٰی اپنی قوم کی طرف پلٹا غصہ ميں بھرا افسوس کرتا کہا اے ميری قوم کيا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ تھا کيا تم
پر مدت لمبی گزری يا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے ميرا وعدہ خالف کيا |12:21

ٰ
َ
ك أَل َقى السّام ِِرىُّ |12:21
وم َف َق َذ ٰفنھا َف َك ٰذلِ َ
قالوا ما أَخلَفنا مَو ِع َد َ
ك ِبمَلكِنا َول ِك ّنا ُحمِّلنا أوزارً ا مِن زي َن ِة ال َق ِ

|

|

بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختيار سے خالف نہ کيا ليکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے کے تو ہم نے
انہيں ڈال ديا پھر اسی طرح سامری نے ڈاال |12:21

|

َفأَخرَ َج لَھُم ع ً
ٰ
موسى َف َنسِ ىَ |12:22
ِجال جَ َس ًدا لَ ُه ُخوا ٌر َفقالوا ٰهذا إِ ٰل ُھ ُكم َوإِ ٰل ُه

|

تو اس نے ان کے ليے ايک بچھڑا نکاال بے جان کا دهڑ گائے کی طرح بولتا يہ ہے تمہارا معبود اور موس ٰی کا معبود تو بھول
گئے |12:22

|

يھم َق ً
وال َوال يَملِ ُ
ض ًّرا َوال َنفعًا |12:22
ك لَھُم َ
أَ َفال يَرَ ونَ أَ ّال يَر ِ
ج ُع إِلَ ِ

|

تو کيا نہيں ديکھتے کہ وہ انہيں کسی بات کا جواب نہيں ديتا اور ان کے سوا کسی برے بھلے کا اختيار نہيں رکھتا |12:22

وم إِ هنما فُتِن ُتم ِب ِه ۖ َوإِنه رَ هب ُك ُم الره ٰ
حمنُ َفا هت ِبعونى َوأَطيعوا أَمرى |12:22
َولَ َقد قا َل لَھُم ٰهرونُ مِن َقب ُل ٰي َق ِ

|

|

اور بيشک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے ميری قوم يونہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے ميں پڑے اور بيشک
تمہارا رب رحمن ہے تو ميری پيروی کرو اور ميرا حکم مانو12:22| ،

ٰ
موسى |12:21
جعَ إِلَينا
قالوا لَن َنبرَ َح َعلَي ِه ٰعكِفينَ حَ ّت ٰى يَر ِ

|

|

بولے ہم تو اس پر آسن مارے جمے (پوجا کے ليے بيٹھے) رہيں گے جب تک ہمارے پاس موس ٰی لوٹ کے آئيں |12:21

ضلّوا |12:21
ك إِذ رَ أَي َتھُم َ
قا َل ٰي ٰھرونُ ما َم َن َع َ

|

|

موس ٰی نے کہا ،اے ہارون! تمہيں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہيں گمراہ ہوتے ديکھا تھا کہ ميرے پيچھے آتے |12:21

صيتَ أَمرى |12:21
َن ۖ أَ َف َع َ
أَ ّال َت هت ِبع ِ

|

|

تو کيا تم نے ميرا حکم نہ مانا12:21| ،

|

ت أَن َتقو َل َفره قتَ بَينَ بَنى إِ ٰ
قا َل يَب َنؤُ هم ال َتأ ُخذ ِبلِحيَتى َوال ِبرَ أسى ۖ إِ ّنى َخشي ُ
سرءي َل َولَم َترقُب َقولى |12:21

|

کہا اے ميرے ماں جائے! نہ ميری ڈاڑهی پکڑو اور نہ ميرے سر کے بال مجھے يہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائيل ميں
تفرقہ ڈال ديا اور تم نے ميری بات کا انتظار نہ کيا |12:21

ك ٰي ٰسم ِِرىُّ |12:21
قا َل َفما َخط ُب َ

|

|

موس ٰی نے کہا اب تيرا کيا حال ہے اے سامری! |12:21

|

ُرت ِبما لَم يَبصُروا بِ ِه َف َقب ُ
قا َل َبص ُ
ك َسوه لَت لى َنفسى |12:21
سول َف َنبَذ ُتھا َو َك ٰذلِ َ
َضت َقبض ًَة مِن أَ َث ِر الره ِ

|

بوال ميں نے وہ ديکھا جو لوگوں نے نہ ديکھا تو ايک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے پھر اسے ڈال ديا اور ميرے جی کو يہی
بھال لگا |12:21

|

ك مَو ِع ًدا لَن ُتخلَ َف ُه ۖ َو ُ
انظر إِ ٰ
ك الهذى َظلتَ َعلَي ِه عا ِك ًفا ۖ لَ ُنحَ رِّ َق هن ُه ُث هم لَ َننسِ َف هن ُه فِى
لى إِ ٰل ِھ َ
ك فِى الحَ ٰيو ِة أَن َتقو َل ال مِساسَ ۖ وَ إِنه لَ َ
قا َل َفاذهَب َفإِنه لَ َ
ال َي ِّم َنس ًفا |12:21

|

کہا تو چلتا بن کہ دنيا کی زندگی ميں تيری سزا يہ ہے کہ تو کہے چھو نہ جا اور بيشک تيرے ليے ايک وعدہ کا وقت ہے جو تجھ
سے خالف نہ ہوگا اور اپنے اس معبود کو ديکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے (پوجا کے ليے بيٹھا) رہا قسم ہے ہم
ضرور اسے جالئيں گے پھر ريزہ ريزہ کرکے دريا ميں بہائيں گے |12:21

إِ هنما إِ ٰل ُھ ُك ُم ه
َّللا ُ الهذى ال إِ ٰل َه إِ ّال ُهوَ ۚ وَ سِ عَ ُك هل َشء ٍء عِلمًا |12:22

|

|

تمہارا معبود تو وہی َّللا ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہيں ہر چيز کو اس کا علم محيط ہے12:22| ،

ك مِن لَ ُد ّنا ذِكرً ا |12:22
ك مِن أَنبا ِء ما َقد َس َبقَ ۚ وَ َقد ءا َت ٰين َ
ك َنقُصُّ َعلَي َ
َك ٰذلِ َ

|

|

ہم ايسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبريں بيان فرماتے ہيں اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ايک ذکر عطا فرمايا |12:22

مَن أَعرَ ضَ عَن ُه َفإِ هن ُه يَح ِم ُل يَو َم الق ِٰي َم ِة ِوزرً ا |12:122

|

جو اس سے منہ پھيرے تو بيشک وہ قيامت کے دن ايک بوجھ اٹھائے گا |12:122

ٰخلِدينَ في ِه ۖ َوسا َء لَھُم يَو َم الق ِٰي َم ِة ح ً
ِمال |12:121

|

|

وہ ہميشہ اس ميں رہيں گے اور وہ قيامت کے دن ان کے حق ميں کيا ہی بڑا بوجھ ہوگا12:121| ،

|

|

ور ۚ َو َنح ُ
ُجرمينَ يَو َم ِئ ٍذ ُزر ًقا |12:121
يَو َم يُن َف ُخ فِى ال ّ
ش ُر الم ِ
ص ِ

|

جس دن صُور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائيں گے نيلی آنکھيں |12:121

َي َت ٰخ َفتونَ بَي َنھُم إِن لَ ِبث ُتم إِ ّال َعشرً ا |12:121

|

|

آپس ميں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنيا ميں نہ رہے مگر دس رات |12:121

َنحنُ أَعلَ ُم ِبما يَقولونَ إِذ يَقو ُل أَم َثلُھُم َطري َق ًة إِن لَ ِبث ُتم إِ ّال يَومًا |12:121

|

|

ہم خوب جانتے ہيں جو وہ کہيں گے جبکہ ان ميں سب سے بہتر رائے واال کہے گا کہ تم صرف ايک ہی دن رہے تھے
|12:121

|

جبا ِل َفقُل يَنسِ فُھا رَ بّى َنس ًفا |12:121
َويَسـَٔلو َن َ
َن ال ِ
كع ِ

|

اور تم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہيں تم فرماؤ انہيں ميرا رب ريزہ ريزہ کرکے اڑا دے گا12:121| ،

ص ًفا |12:121
َف َي َذرُها قاعًا صَف َ

|

|

تو زمين کو پٹ پر (چٹيل ميدان) ہموار کر چھوڑے گا |12:121

ال َت ٰ
رى فيھا عِوَ جً ا وَ ال أَم ًتا |12:121

|

|

کہ تو اس ميں نيچا اونچا کچھ نہ ديکھے12:121| ،

|

ت األَ
صوات لِل هر ٰ
ُ
حم ِن َفال َتس َم ُع إِ ّال هَمسًا |12:122
يَو َمئِ ٍذ َي هت ِبعونَ الدّاعِىَ ال ِع َو َج لَ ُه ۖ وَ َخ َش َع ِ

|

اس دن پکارنے والے کے پيچھے دوڑيں گے اس ميں کجی نہ ہوگی اور سب آوازيں رحمن کے حضو ر پست ہوکر رہ جائيں گی
تو ُتو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز |12:122

|

حمنُ َورَ ضِ ىَ لَ ُه َق ً
يَو َم ِئ ٍذ ال َتن َف ُع ال هش ٰف َع ُة إِ ّال مَن أَذِنَ لَ ُه الره ٰ
وال |12:122

|

اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی ،مگر اس کی جسے رحمن نے اذن دے ديا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی12:122| ،

يديھم َوما َخل َفھُم َوال ُيحيطونَ ِب ِه عِلمًا |12:112
يَعلَ ُم ما بَينَ أَ ِ

|

|

وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پيچھے اور ان کا علم اسے نہيں گھير سکتا |12:112

ت الوُ جوہُ لِلحَ ىِّ ال َقيّوم ۖ وَ َقد خابَ مَن حَ َم َل ُ
ظلمًا |12:111
۞ َو َع َن ِ
ِ

|

|

اور سب منہ جھک جائيں گے اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور اور بيشک نامراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ ليا |12:111

ت َوه َُو مُؤ ِمنٌ َفال َيخافُ ُ
ظلمًا َوال هَضمًا |12:111
َومَن يَعمَل مِنَ ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ

|

|

اور جو کچھ نيک کام کرے اور ہو مسلمان تو اسے نہ زيادتی کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا |12:111

الوعي ِد لَ َعلهھُم َي هتقونَ أَو يُحد ُ
ك أَ َ
ِث لَھُم ذِكرً ا |12:111
ص هرفنا في ِه مِنَ َ
نز ٰلن ُه قُرءا ًنا عَرَ ِب ًّيا وَ َ
َو َك ٰذلِ َ

|

|

اور يونہی ہم نے اسے عربی قرآن اتارا اور اس ميں طرح طرح سے عذاب کے وعدے ديے کہ کہيں انہيں ڈر ہو يا ان کے دل ميں
کچھ سوچ پيدا کرے |12:111

|

َف َت ٰعلَى ه
ك الحَ ُّق ۗ وَ ال َتعجَ ل بِالقُ
رءان مِن َقب ِل أَن ي ٰ
َّللا ُ ال َملِ ُ
ك وَ ح ُي ُه ۖ وَ قُل رَ بِّ ِزدنى عِلمًا |12:111
ُقضى إِلَي َ
ِ

|

تو سب سے بلند ہے ا ّلِل سچا بادشاہ اور قرآن ميں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہيں پوری نہ ہولے اور عرض کرو کہ
اے ميرے رب! مجھے علم زيادہ دے12:111| ،

|

َولَ َقد ع َِھدنا إِ ٰ
جد لَ ُه عَزمًا |12:111
لى ءا َد َم مِن َقب ُل َف َنسِ ىَ َولَم َن ِ

|

اور بيشک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ايک تاکيدی حکم ديا تھا تو وہ بھول گيا اور ہم نے اس کا قصد نہ پايا12:111| ،

|

َوإِذ قُلنا لِلم َٰل ِئ َك ِة اسجُدوا ِلءا َد َم َفسَجَ دوا إِ ّال إِبليسَ أَ ٰ
بى |12:111

|

اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمايا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ ميں گرے مگر ابليس ،اس نے نہ مانا12:111| ،

ُخرجَ هن ُكما مِنَ الجَ هن ِة َف َت ٰ
شقى |12:111
ج َ
َفقُلنا ٰيـٔا َد ُم إِنه ٰهذا َع ُدوٌّ لَ َ
ك َول َِزو ِ
ك َفال ي ِ

|

|

تو ہم نے فرمايا ،اے آدم! بيشک يہ تيرا اور تيری بی بی کا دشمن ہے تو ايسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تو
مشقت ميں پڑے |12:111

|

ك أَ ّال َتجوعَ فيھا وَ ال َت ٰ
عرى |12:112
إِنه لَ َ

|

بيشک تيرے ليے جنت ميں يہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو اور نہ ننگا ہو12:112| ،

ٰ
ضحى |12:112
ك ال َتظ َمؤُ ۟ا فيھا َوال َت
َوأَ هن َ

|

|

اور يہ کہ تجھے نہ اس ميں پياس لگے نہ دهوپ |12:112

|

سوسَ إلَي ِه ال هش ٰ
َلى َشجَ رَ ِة ال ُخل ِد َومُلكٍ ال ي ٰ
كع ٰ
َبلى |12:112
يطنُ قا َل ٰيـٔا َد ُم هَل أَ ُدلُّ َ
َف َو َ
ِ

|

تو شيطان نے اسے وسوسہ ديا بوال ،اے آدم! کيا ميں تمہيں بتادوں ہميشہ جينے کا پيڑ اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے
|12:112

|

َصى ءا َد ُم رَ هب ُه َفغ ٰ
يھما مِن وَ رَ ِق الجَ هن ِة ۚ َوع ٰ
َفأ َ َكال مِنھا َف َبدَت لَھُما َس ٰ
َوى |12:111
فان َعلَ ِ
وء ُتھُما وَ َطفِقا يَخصِ ِ

|

تو ان دونوں نے اس ميں سے کھاليا اب ان پر ان کی شرم کی چيزيں ظاہر ہوئيں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور
آدم سے اپنے رب کے حکم ميں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی |12:111

ُث هم اج َت ٰب ُه رَ ُّب ُه َفتابَ َعلَي ِه َوه ٰ
َدى |12:111

|

|

پھر اس کے رب نے چن ليا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی12:111| ،

|

َن ا هتبَعَ ُهداىَ َفال يَضِ ُّل َوال ي ٰ
اهبطا مِنھا جَ ميعًا ۖ بَع ُ
َشقى |12:111
ض ُكم لِب ٍ
َعض َع ُدوٌّ ۖ َفإِمّا يَأ ِت َي هن ُكم ِم ّنى ُه ًدى َفم ِ
قا َل ِ

|

فرمايا تم دونوں مل کر جنت سے اترو تم ميں ايک دوسرے کا دشمن ہے ،پھر اگر تم سب کو ميری طرف سے ہدايت آئے ،تو جو

|

ميری ہدايت کا پيرو ہو ا وہ نہ بہکے نہ بدبخت ہو |12:111

َومَن أَعرَ ضَ عَن ذِكرى َفإِنه لَ ُه مَعي َش ًة ضَن ًكا َو َنح ُ
ش ُرہُ يَو َم الق ِٰي َم ِة أَ ٰ
عمى |12:111

|

اور جس نے ميری ياد سے منہ پھيرا تو بيشک اس کے ليے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قيامت کے دن اندها اٹھائيں گے،
|12:111

|

عمى َو َقد ُك ُ
قا َل رَ بِّ لِ َم حَ َشر َتنى أَ ٰ
نت َبصيرً ا |12:111

|

کہے گا اے رب ميرے! مجھے تو نے کيوں اندها اٹھايا ميں تو انکھيارا (بينا) تھا |12:111

ك اليَو َم ُت ٰ
ك ٰ
نسى |12:111
ءاي ُتنا َف َنسي َتھا ۖ َو َك ٰذلِ َ
ك أَ َتت َ
قا َل َك ٰذلِ َ

|

|

فرمائے گا يونہی تيرے پاس ہماری آيتيں آئيں تھيں تو نے انہيں بھالديا اور ايسے ہی آج تيری کوئی نہ لے گا |12:111

ت رَ ِّب ِه ۚ َولَ َعذابُ الءاخِرَ ِة أَ َش ُّد َوأَ ٰ
بقى |12:111
ك َنجزى مَن أَسرَ فَ َولَم يُؤمِن ِبـٔ ٰاي ِ
َو َك ٰذلِ َ

|

|

اور ہم ايسا ہی بدلہ ديتے ہيں جو حد سے بڑهے اور اپنے رب کی آيتوں پر ايمان نہ الئے ،اور بيشک آخرت کا عذاب سب سے
سخت تر اور سب سے ديرپا ہے12:111| ،

|

ت ِألُولِى ال ُّن ٰ
كل ٰ
ھى |12:112
َءاي ٍ
رون يَمشونَ فى م َٰس ِكن ِِھم ۗ إِنه فى ٰذلِ َ
أَ َفلَم يَھ ِد لَھُم َكم أَهلَكنا َقبلَھُم مِنَ القُ ِ

|

تو کيا انہيں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتيں (قوميں) ہالک کرديں کہ يہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے
پھرتے ہيں بيشک اس ميں نشانياں ہيں عقل والوں کو |12:112

ك لَكانَ لِزامًا َوأَجَ ٌل ُم َس ًّمى |12:112
َولَوال َكلِم ٌَة َس َب َقت مِن رَ ِّب َ

|

|

اور اگر تمہارے رب کی ايک بات نہ گزر چکی ہوتی تو ضرور عذاب انھيں لپٹ جاتا اور اگر نہ ہوتا ايک وعدہ ٹھہرايا ہوا
|12:112

|

َ
ُ
ٰ
َفاصبِر ع ٰ
رضى
ك َت
ھار لَ َعله َ
َلى ما يَقولونَ َو َسبِّح بِحَ م ِد رَ ِّب َ
ئ اله ِ
مس وَ َقب َل ُغروبِھا ۖ َومِن ءانا ِ
لوع ال هش ِ
يل َف َسبِّح َوأطرافَ ال هن ِ
ك َقب َل ط ِ
|12:112

|

تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے
سے پہلے اور رات کی گھڑيوں ميں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس اميد پر کہ تم راضی ہو |12:112

ك َخي ٌر َوأَ ٰ
زوجً ا مِنھُم َزهرَ َة الحَ ٰيو ِة الدُّنيا لِ َنفتِ َنھُم في ِه ۚ َو ِر ُ
لى ما َم هتعنا ِب ِه أَ ٰ
ك إِ ٰ
بقى |12:111
زق رَ ِّب َ
َوال َت ُمدهنه عَي َني َ

|

|

اور اے سننے والے اپنی آنکھيں نہ پھيال اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے ليے دی ہے جتنی دنيا کی
تازگی کہ ہم انہيں اس کے سبب فتنہ ميں ڈاليں اور تيرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے ديرپا ہے12:111| ،

العقِ َب ُة لِل هت ٰ
ك ۗ َو ٰ
قوى |12:111
ك ِرز ًقا ۖ َنحنُ َنر ُزقُ َ
ك بِالص ٰهلو ِة َواص َطبِر َعلَيھا ۖ ال َنسـَٔل ُ َ
َوأمُر أَهلَ َ

|

|

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ ،کچھ ہم تجھ سے روزی نہيں مانگتے ہم تجھے روزی ديں گے
اور انجام کا بھال پرہيزگاری کے ليے12:111| ،

|

ٰ
األولى |12:111
ف
َوقالوا لَوال يَأتينا ِبـٔا َي ٍة مِن رَ ِّب ِه ۚ أَ َولَم َتأت ِِھم َب ِّي َن ُة ما فِى ال ُّ
ص ُح ِ

|

اور کافر بولے يہ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کيوں نہيں التے اور کيا انہيں اس کا بيان نہ آيا جو اگلے صحيفوں ميں ہے
|12:111

|

بل أَن َن ِذ هل َو َن ٰ
ب مِن َقبلِ ِه لَقالوا رَ بهنا لَوال أَر َسلتَ إِلَينا رَ سو ًال َف َن هت ِبعَ ٰ
خزى |12:111
َولَو أَ ّنا أَهلَ ٰكنھُم ِبعَذا ٍ
ءايتِ َ
ك مِن َق ِ

|

اور اگر ہم انہيں کسی عذاب سے ہالک کرديتے رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف
کوئی رسول کيوں نہ بھيجا کہ ہم تيری آيتوں پر چلتے قبل اس کے کہ ذليل و رسوا ہوتے12:111| ،

َن اه َت ٰ
قُل ُك ٌّل ُم َترَ بِّصٌ َف َترَ بهصوا ۖ َف َس َتعلَمونَ مَن أَ ٰ
دى |12:111
صحبُ الص ِّٰرطِ الس ِهوىِّ َوم ِ

|

|

تم فرماؤ سب راہ ديکھ رہے ہيں تو تم بھی راہ ديکھو تو اب جان جاؤ گے کہ کون ہيں سيدهی راہ والے اور کس نے ہدايت پائی،
|12:111

|

َّللا الره ٰ
ُعرضونَ |11:1
سم ه ِ
حيم اق َترَ بَ لِل ّن ِ
اس حِسا ُبھُم َوهُم فى غَفلَ ٍة م ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

لوگوں کا حساب نزديک اور وہ غفلت ميں منہ پھيرے ہيں |11:1

ث إ ِ هال اس َتمَعوہُ َوهُم يَلعَبونَ |11:1
ِكر مِن رَ ب ِِّھم مُح َد ٍ
ما ي ِ
َأتيھم مِن ذ ٍ

|

|

جب ان کے رب کے پاس سے انہيں کوئی نئی نصيحت آتی ہے تو اسے نہيں سنتے مگر کھيلتے ہوئے11:1| ،

ال ِهي ًَة قُلو ُبھُم ۗ َوأَسَرُّ وا ال هنجوَ ى الهذينَ َظلَموا هَل ٰهذا إِ ّال َب َش ٌر مِثل ُ ُكم ۖ أَ َف َتأتونَ ال ِّسحرَ َوأَن ُتم ُتبصِ رونَ |11:1

|

|

ان کے دل کھيل ميں پڑے ہيں اور ظالموں نے آپس ميں خفيہ مشورت کی کہ يہ کون ہيں ايک تم ہی جيسے آدمی تو ہيں کيا جادو
کے پاس جاتے ہو ديکھ بھال کر11:1| ،

|

رض ۖ َو ُهوَ السهمي ُع العَلي ُم |11:1
قا َل رَ بّى يَعلَ ُم ال َقو َل فِى السهما ِء َواألَ ِ

|

نبی نے فرمايا ميرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمين ميں ہر بات کو ،اور وہی ہے سنتا جانتا |11:1

ث أَ ٰ
ضغ ُ
بَل قالوا أَ ٰ
حل ٍم ب َِل اف َت ٰ
رى ُه بَل ه َُو شا ِع ٌر َفليَأتِنا ِبـٔا َي ٍة َكما أُرسِ َل األَوه لونَ |11:1

|

|

بلکہ بولے پريشان خوابيں ہيں بلکہ ان کی گڑهت (گھڑی ہوئی چيز) ہے بلکہ يہ شاعر ہيں تو ہمارے پاس کوئی نشانی الئيں جيسے
اگلے بھيجے گئے تھے |11:1

|

ما ءا َم َنت َقبلَھُم مِن َقر َي ٍة أَهلَ ٰكنھا ۖ أَ َفھُم يُؤمِنونَ |11:1

|

ان سے پہلے کوئی بستی ايمان نہ الئی جسے ہم نے ہالک کيا ،تو کيا يہ ايمان الئيں گے |11:1

ِّ
َ
ك إِ ّال ِر ً
كر إِن ُكن ُتم ال َتعلَمونَ |11:1
َوما أَرسَلنا َقبلَ َ
جاال نوحى إِلَ ِ
يھم ۖ َفسـَٔلوا أه َل الذ ِ

|

|

اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھيجے مگر مرد جنہيں ہم وحی کرتے تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہيں علم نہ ہو
|11:1

|

َوما جَ ع َٰلنھُم جَ َس ًدا ال يَأ ُكلونَ ه
الطعا َم َوما كانوا ٰخلِدينَ |11:2

|

اور ہم نے انہيں خالی بدن نہ بنايا کہ کھانا نہ کھائيں اور نہ وہ دنيا ميں ہميشہ رہيں11:2| ،

َ
َ
ُسرفينَ |11:2
ص َد ٰقن ُھ ُم َ
ُث هم َ
الوع َد َفأنجَ ٰينھُم َومَن َنشا ُء َوأهلَك َنا الم ِ

|

|

پھر ہم نے اپنا وعدہ انہيں سچا کر دکھايا تو انہيں نجات دی اور جن کو چاہی اور حد سے بڑهنے والوں کو ہالک کرديا |11:2

لَ َقد أَ َ
نزلنا إِلَي ُكم ك ِٰتبًا في ِه ذِك ُر ُكم ۖ أَ َفال َتعقِلونَ |11:12

|

بيشک ہم سے تمہاری طرف ايک کتاب اتاری جس ميں تمہاری ناموری ہے تو کيا تمہيں عقل نہيں |11:12

َو َكم َقصَمنا مِن َقر َي ٍة كا َنت ظالِم ًَة َوأَن َشأنا بَعدَها َقومًا َ
ءاخرينَ |11:11

|

اور کتنی ہی بستياں ہم نے تباہ کرديں کہ وہ ستمگار تھيں اور ان کے بعد اور قوم پيدا کی11:11| ،

َفلَمّا أَحَ سّوا بَأسَنا إِذا هُم مِنھا يَر ُكضونَ |11:11

|

|

|

تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پايا جبھی وہ اس سے بھاگنے لگے |11:11

ُ
جعوا إِ ٰ
ترف ُتم في ِه َوم َٰس ِكنِ ُكم لَ َعله ُكم ُتسـَٔلونَ |11:11
ال َتر ُكضوا َوار ِ
لى ما أ ِ

|

|

نہ بھاگو اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئيں تھيں اور اپنے مکانوں کی طرف شايد تم سے پوچھنا ہو
|11:11

|

قالوا ٰي َويلَنا إِ ّنا ُك ّنا ٰظلِمينَ |11:11

|

|

بولے ہائے خرابی ہماری بيشک ہم ظالم تھے |11:11

|

كد ٰ
َعوىھُم حَ ّت ٰى جَ ع َٰلنھُم حَ صي ًدا ٰخمِدينَ |11:11
َفما زالَت تِل َ

|

تو وہ يہی پکارتے رہے يہاں تک کہ ہم نے انہيں کرديا کاٹے ہوئے بجھے ہوئے11:11| ،

َوما َخلَق َنا السهما َء َواألَرضَ َوما بَي َنھُما ٰلعِبينَ |11:11

|

|

اور ہم نے آسمان اور زمين اور جو کچھ ان کے درميان ہے عبث نہ بنائے |11:11

خ َذ لَ ً
ھوا َال هت َخ ٰذن ُه مِن لَ ُد ّنا إِن ُك ّنا ٰفعِلينَ |11:11
لَو أَرَ دنا أَن َن هت ِ

|

|

اگر ہم کوئی بہالوا اختيار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختيار کرتے اگر ہميں کرنا ہوتا |11:11

بَل َنقذِفُ ِبالحَ ِّق َعلَى ٰالبطِ ِل َفيَد َم ُغ ُه َفإِذا ُهوَ زاه ٌ
الوي ُل ِممّا َتصِ فونَ |11:12
ِق ۚ َولَ ُك ُم َ

|

|

بلکہ ہم حق کو باطل پر پھينک مارتے ہيں تو وہ اس کا بھيجہ نکال ديتا ہے تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے اور تمہاری خرابی ہے
ان باتوں سے جو بناتے ہو |11:12

|

رض ۚ َومَن عِن َدہُ ال َيس َتكبِرونَ عَن عِبا َدتِ ِه َوال يَس َتحسِ رونَ |11:12
َولَ ُه مَن فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

اور اسی کے ہيں جتنے آسمانوں اور زمين ميں ہيں اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہيں کرتے اور نہ تھکيں،
|11:12

|

ُي َس ِّبحونَ الهي َل َوال هنھارَ ال يَف ُترونَ |11:12

|

رات دن اس کی پاکی بولتے ہيں اور سستی نہيں کرتے11:12| ،

رض هُم يُنشِ رونَ |11:11
أَ ِم ا هت َخذوا ءالِھ ًَة مِنَ األَ ِ

|

|

کيا انہوں نے زمين ميں سے کچھ ايسے خدا بناليے ہيں کہ وہ کچھ پيدا کرتے ہيں |11:11

ُبحنَ ه
فيھما ءالِھ ٌَة إِ هال ه
َّللا ُ لَ َف َسدَتا ۚ َفس ٰ
َرش َعمّا يَصِ فونَ |11:11
لَو كانَ ِ
َّللاِ رَ بِّ الع ِ

|

|

اگر آسمان و زمين ميں َّللا کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہوجاتے تو پاکی ہے َّللا عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو
يہ بناتے ہيں |11:11

|

ال يُسـَٔ ُل َعمّا يَف َع ُل َوهُم يُسـَٔلونَ |11:11

|

اس سے نہيں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا |11:11

|

َ
أَ ِم ا هت َخذوا مِن دونِ ِه ءالِھ ًَة ۖ قُل هاتوا ب ٰ
ُعرضونَ |11:11
ُره َن ُكم ۖ ٰهذا ذِك ُر مَن َمعِىَ َوذِك ُر مَن َقبلى ۗ بَل أك َث ُرهُم ال يَعلَمونَ الحَ هق ۖ َفھُم م ِ

|

کيا َّللا کے سوا اور خدا بنا رکھے ہيں ،تم فرماؤ اپنی دليل الؤ يہ قرآن ميرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ
بلکہ ان ميں اکثر حق کو نہيں جانتے تو وہ رو گرداں ،ہيں |11:11

|

ٰ
ُدون |11:11
َوما أَرسَلنا مِن َقبلِ َ
ك مِن رَ ٍ
سول إ ِ ّال نوحى إِلَي ِه أَ هن ُه ال إِل َه إِ ّال أَ ۠نا َفاعب ِ

|

اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھيجا مگر يہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ ميرے سوا کوئی معبود نہيں تو مجھی
کو پوجو11:11| ،

|

حمنُ َولَ ًدا ۗ س ٰ
َوقالُوا ا هت َخ َذ الره ٰ
ُبح َن ُه ۚ بَل عِبا ٌد ُمكرَ مونَ |11:11

|

اور بولے رحمن نے بيٹا اختيار کيا پاک ہے وہ بلکہ بندے ہيں عزت والے |11:11

َ
مر ِہ يَعمَلونَ |11:11
َسبقو َن ُه ِبال َق ِ
ال ي ِ
ول َوهُم ِبأ ِ

|

|

بات ميں اس سے سبقت نہيں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند ہوتے ہيں11:11| ،

|

َن ار َت ٰ
ضى َوهُم مِن َخش َيتِ ِه مُشفِقونَ |11:12
يَعلَ ُم ما بَينَ أَ ِ
يديھم َوما َخل َفھُم َوال يَش َفعونَ إِ ّال لِم ِ

|

وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پيچھے ہے اور شفاعت نہيں کرتے مگر اس کے ليے جسے وہ پسند فرمائے اور
وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہيں11:12| ،

|

جزى ٰ ّ
الظلِمينَ |11:12
ك َنجزي ِه جَ َھ هن َم ۚ َك ٰذلِ َ
۞ َومَن َيقُل مِنھُم إِ ّنى إِ ٰل ٌه مِن دونِ ِه َف ٰذلِ َ
ك َن ِ

|

اور ان ميں جو کوئی کہے کہ ميں َّللا کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا ديں گے ،ہم ايسی ہی سزا ديتے ہيں ستمگاروں
کو11:12| ،

|

ت َواألَرضَ كا َنتا رَ ت ًقا َف َف َت ٰقنھُما ۖ َوجَ عَلنا مِنَ الما ِء ُك هل َشء ٍء حَ ىٍّ ۖ أَ َفال يُؤمِنونَ |11:12
أَ َولَم يَرَ الهذينَ َك َفروا أَنه الس ٰهم ٰو ِ

|

کيا کافروں نے يہ خيال نہ کيا کہ آسمان اور زمين بند تھے تو ہم نے انہيں کھوال اور ہم نے ہر جاندار چيز پانی سے بنائی تو کيا
وہ ايمان الئيں گے11:12| ،

|

رض رَ ٰوسِ ىَ أَن َتمي َد ِب ِھم َوجَ عَلنا فيھا فِجاجً ا ُس ُب ًال لَ َعلهھُم يَھ َتدونَ |11:11
َوجَ عَلنا فِى األَ ِ

|

اور زمين ميں ہم نے لنگر ڈالے کہ انھيں لے کر نہ کانپے اور ہم نے اس ميں کشادہ راہيں رکھيں کہ کہيں وہ راہ پائيں |11:11

ً
َحفوظا ۖ َوهُم عَن ٰ
ُعرضونَ |11:11
َوجَ عَل َنا السهما َء سَق ًفا م
ءايتِھا م ِ

|

اور ہم نے آسمان کو چھت بنايا نگاہ رکھی گئی اور وہ اس کی نشانيوں سے روگرداں ہيں |11:11

َوه َُو الهذى َخلَقَ الهي َل َوال هنھارَ َوال هشمسَ َوال َقمَرَ ۖ ُك ٌّل فى َفلَكٍ يَسبَحونَ |11:11

|

|

اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند ہر ايک ايک گھيرے ميں پير رہا ہے |11:11

ِت َف ُھ ُم ٰ
ك ال ُخل َد ۖ أَ َفإِ ۟ين م ه
الخلِدونَ |11:11
َوما جَ عَلنا لِ َب َش ٍر مِن َقبلِ َ

|

|

|

اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے ليے دنيا ميں ہميشگی نہ بنائی تو کيا اگر تم انتقال فرماؤ تو يہ ہميشہ رہيں گے |11:11

ت ۗ َو َنبلو ُكم ِبال هشرِّ َو َ
ير فِت َن ًة ۖ َوإِلَينا ُترجَ عونَ |11:11
فس ذائِ َق ُة المَو ِ
ُك ُّل َن ٍ
الخ ِ

|

|

ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے ،اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہيں برائی اور بھالئی سے جانچنے کو اور ہماری ہی طرف
تمہيں لوٹ کر آنا ہے |11:11

|

َ
ِكر الره ٰ
حم ِن هُم ٰكفِرونَ |11:11
ك الهذينَ َك َفروا إِن َي هتخِذو َن َ
َوإِذا رَ ءا َ
ك إِ ّال ُه ُز ًوا أ ٰه َذا الهذى يَذ ُك ُر ءالِ َھ َت ُكم وَ هُم ِبذ ِ

|

اور جب کافر تمہيں ديکھتے ہيں تو تمہيں نہيں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا کيا يہ ہيں وہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہيں اور وہ رحمن
ہی کی ياد سے منکر ہيں |11:11

|

نسنُ مِن عَجَ ٍل ۚ سَأ ُ ۟وري ُكم ٰ
ُخلِقَ اإلِ ٰ
لون |11:11
ءايتى َفال َتس َتع ِ
ج ِ

|

آدمی جلد باز بنايا گيا ،اب ميں تمہيں اپنی نشانياں دکھاؤں گا مجھ سے جلدی نہ کرو |11:11

الوع ُد إِن ُكن ُتم ٰ
َويَقولونَ م ٰ
صدِقينَ |11:12
َتى ٰه َذا َ

|

|

اور کہتے ہيں کب ہوگا يہ وعدہ اگر تم سچے ہو11:12| ،

|

ُ
ھورهِم َوال هُم يُنصَرونَ |11:12
لَو يَعلَ ُم الهذينَ َك َفروا حينَ ال َي ُكفّونَ عَن وُ جوه ِِھ ُم ال ّنارَ َوال عَن ظ ِ

|

کسی طرح جانتے کافر اس وقت کو جب نہ روک سکيں گے اپنے مونہوں سے آگے اور نہ اپنی پيٹھوں سے اور نہ ان کی مدد ہو
|11:12

|

أتيھم بَغ َت ًة َف َتب َھ ُتھُم َفال يَس َتطيعونَ رَ دهها َوال هُم يُن َظرونَ |11:12
بَل َت ِ

|

بلکہ وہ ان پر اچانک آپڑے گی تو انہيں بے حواس کردے گی پھر نہ وہ اسے پھيرسکيں گے اور نہ انہيں مہلت دی جائے گی
|11:12

|

ھزءونَ |11:11
ھزئَ ِب ُرس ٍُل مِن َقبلِ َ
ك َفحاقَ ِبالهذينَ َسخِروا مِنھُم ما كانوا ِب ِه يَس َت ِ
َولَ َق ِد اس ُت ِ

|

اور بيشک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کيا گيا تو مسخرگی کرنے والوں کا ٹھٹھا انہيں کو لے بيٹھا |11:11

|

ھار مِنَ ال هر ٰ
ُعرضونَ |11:11
قُل مَن يَكلَؤُ ُكم ِباله ِ
ِكر رَ ب ِِّھم م ِ
حم ِن ۗ بَل هُم عَن ذ ِ
يل َوال هن ِ

|

تم فرماؤ شبانہ روز تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے رحمان سے بلکہ وہ اپنے رب کی ياد سے منہ پھيرے ہيں |11:11

أَم لَھُم ءالِھ ٌَة َتم َن ُعھُم مِن دونِنا ۚ ال يَس َتطيعونَ َنصرَ أَنفُسِ ِھم َوال هُم ِم ّنا ُيصحَ بونَ |11:11

|

|

کيا ان کے کچھ خدا ہيں جو ان کو ہم سے بچاتے ہيں وہ اپنی ہی جانوں کو نہيں بچاسکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی ياری
ہو11:11| ،

|

يھ ُم ال ُع ُم ُر ۗ أَ َفال يَرَ ونَ أَ ّنا َنأتِى األَرضَ َننقُصُھا مِن أَطرافِھا ۚ أَ َف ُھ ُم ٰ
الغلِبونَ |11:11
بَل َم هتعنا ٰهؤُ ال ِء َوءابا َءهُم حَ ّت ٰى طا َل َعلَ ِ

|

بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتاوا ديا يہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی تو کيا نہيں ديکھتے کہ ہم زمين کو اس

|

کے کناروں سے گھٹاتے آرہے ہيں تو کيا يہ غالب ہوں گے |11:11

ص ُّم الدُّعا َء إِذا ما يُن َذرونَ |11:11
حى ۚ َوال يَس َم ُع ال ُّ
قُل إِ هنما أُن ِذ ُر ُكم ِب َ
الو ِ

|

تم فرماؤ کہ ميں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں اور بہرے پکارنا نہيں سنتے جب ڈرائے جائيں11:11| ،

ك لَيَقولُنه ٰي َويلَنا إِ ّنا ُك ّنا ٰظلِمينَ |11:11
َولَئِن َمسهتھُم َنفحَ ٌة مِن عَذا ِ
ب رَ ِّب َ

|

|

اور اگر انہيں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہيں گے ہائے خرابی ہماری بيشک ہم ظالم تھے |11:11

َ
َوم الق ِٰي َم ِة َفال ُتظلَ ُم َنفسٌ َشيـًٔا ۖ َوإِن كانَ مِثقا َل حَ هب ٍة مِن َخرد ٍَل أَ َتينا ِبھا ۗ َو َك ٰ
فى ِبنا ٰحسِ بينَ |11:11
َو َن َ
ض ُع الم َٰوزينَ القِسط لِي ِ

|

|

اور ہم عدل کی ترازوئيں رکھيں گے قيامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا ،اور اگر کوئی چيز رائی کے دانہ کے برابر

|

ہو تو ہم اسے لے آئيں گے ،اور ہم کافی ہيں حساب کو11:11| ،

ٰ
موسى َو ٰهرونَ الفُرقانَ وَ ضِ يا ًء َوذِكرً ا لِل ُم هتقينَ |11:12
َولَ َقد ءا َتينا

|

اور بيشک ہم نے موس ٰی اور ہارون کو فيصلہ ديا اور اجاال اور پرہيزگاروں کو نصيحت |11:12

|

ب َوهُم مِنَ السّا َع ِة مُشفِقونَ |11:12
الهذينَ يَخ َشونَ رَ هبھُم ِبالغَي ِ

|

وہ جو بے ديکھے اپنے رب سے ڈرتے ہيں اور انہيں قيامت کا انديشہ لگا ہوا ہے11:12| ،

ك أَ َ
َو ٰهذا ذِك ٌر ُمبارَ ٌ
نز ٰلن ُه ۚ أَ َفأَن ُتم لَ ُه مُنكِرونَ |11:12

|

|

اور يہ ہے برکت واال ذکر کہ ہم نے اتارا تو کيا تم اس کے منکر ہو11:12| ،

۞ وَ لَ َقد ءا َتينا إِ ٰبرهي َم رُش َدہُ مِن َقب ُل َو ُك ّنا ِب ِه ٰعلِمينَ |11:11

|

|

اور بيشک ہم نے ابراہيم کو پہلے ہی سے اس کی نيک راہ عطا کردی اور ہم اس سے خبردار تھے11:11| ،

إِذ قا َل ِألَبي ِه وَ َقو ِم ِه ما ٰه ِذ ِہ ال هتماثي ُل الهتى أَن ُتم لَھا ٰعكِفونَ |11:11

|

|

جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا يہ مورتيں کيا ہيں جن کے آگے تم آسن مارے (پوجا کے ليے بيٹھے) ہو |11:11

قالوا َوجَ دنا ءاباءَنا لَھا ٰع ِبدينَ |11:11

|

بولے ہم نے اپنے دادا کو ان کی پوجا کرتے پايا |11:11

ُبين |11:11
قا َل لَ َقد ُكن ُتم أَن ُتم َوءاباؤُ ُكم فى ض َٰل ٍل م ٍ

|

|

کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی ميں ہو11:11| ،
جئ َتنا ِبالحَ ِّق أَم أَنتَ مِنَ ال ٰلّعِبينَ |11:11
قالوا أَ ِ

|

|

بولے کيا تم ہمارے پاس حق الئے ہو يا يونہی کھيلتے ہو |11:11

|

رض الهذى َف َطرَ هُنه َوأَ ۠نا ع ٰ
َلى ٰذلِ ُكم مِنَ ال ٰ ّش ِھدينَ |11:11
قا َل بَل رَ ُّب ُكم رَ بُّ ال هس ٰم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

|

کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمان اور زمين کا جس نے انہيں پيدا کيا ،اور ميں اس پر گواہوں ميں سے ہوں،
|11:11

|

اّلِل َألَكيدَنه أَ ٰ
دبرينَ |11:11
َو َت ه ِ
صن َم ُكم بَع َد أَن ُت َولّوا ُم ِ

|
|

اور مجھے َّللا کی قسم ہے ميں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پيٹھ دے کر |11:11

ٰ
جعونَ |11:12
َفجَ َعلَھُم جُذ ًذا إ ِ ّال َكبيرً ا لَھُم لَ َعلهھُم إِلَي ِه يَر ِ

|

تو ان سب کو چورا کرديا مگر ايک کو جو ان کا سب سے بڑا تھا کہ شايد وہ اس سے کچھ پوچھيں |11:12
قالوا مَن َف َع َل ٰهذا ِبـالِ َھتِنا إِ هن ُه لَمِنَ ٰ ّ
الظلِمينَ |11:12
ٔ

|

بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ يہ کام کيا بيشک وہ ظالم ہے11:12| ،

قالوا َسمِعنا َف ًتى يَذ ُك ُرهُم يُقا ُل لَ ُه إِ ٰبرهي ُم |11:12

|

|

ان ميں کے کچھ بولے ہم نے ايک جوان کو انہيں برا کہتے سنا جسے ابراہيم کہتے ہيں |11:12

قالوا َفأتوا بِ ِه ع ٰ
اس لَ َعلهھُم يَشھَدونَ |11:11
َلى أَعي ُِن ال ّن ِ

|

بولے تو اسے لوگوں کے سامنے الؤ شايد وہ گواہی ديں |11:11

قالوا ءَأَنتَ َف َعلتَ ٰهذا بِـٔالِ َھتِنا ٰيإِ ٰبرهي ُم |11:11

|

|

بولے کيا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ يہ کام کيا اے ابراہيم |11:11

قا َل بَل َف َعلَ ُه َكبي ُرهُم ٰهذا َفسـَٔلوهُم إِن كانوا يَنطِ قونَ |11:11

|

|

|

|

فرمايا بلکہ ان کے اس بڑے نے کيا ہوگا تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں |11:11
لى أَنفُسِ ِھم َفقالوا إِ هن ُكم أَن ُت ُم ٰ ّ
َفرَ جَ عوا إِ ٰ
الظلِمونَ |11:11

|

|

تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بيشک تمہيں ستمگار ہو |11:11

ُث هم ُنكِسوا ع ٰ
َلى رُءوسِ ِھم لَ َقد َعلِمتَ ما ٰهؤُ ال ِء يَنطِ قونَ |11:11

|

|
|

پھر اپنے سروں کے بل اوندهائے گئے کہ تمہيں خوب معلوم ہے يہ بولتے نہيں |11:11

دون ه
َّللاِ ما ال يَن َف ُع ُكم َشيـًٔا َوال َيضُرُّ ُكم |11:11
قا َل أَ َف َتع ُبدونَ مِن ِ

|

کہا تو کيا َّللا کے سوا ايسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہيں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے |11:11

َّللا ۖ أَ َفال َتعقِلونَ |11:11
أُفٍّ لَ ُكم َولِما َتع ُبدونَ مِن
دون ه ِ
ِ

|

تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو َّللا کے سوا پوجتے ہو ،تو کيا تمہيں عقل نہيں |11:11

قالوا حَ رِّ قوہُ َوانصُروا ءالِ َھ َت ُكم إِن ُكن ُتم ٰفعِلينَ |11:12

|

بولے ان کو جالدو اور اپنے خداؤں کی مدد کروں اگر تمہيں کرنا ہے |11:12

قُلنا ٰينا ُر كونى بَر ًدا َوس َٰلمًا ع ٰ
َلى إِ ٰبرهي َم |11:12

|

ہم نے فرمايا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سالمتی ابراہيم پر |11:12

َوأَرادوا بِ ِه َكي ًدا َفجَ ع َٰلن ُھ ُم األَخسَرينَ |11:12

|

|

|

اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہيں سب سے بڑه کر زياں کار کرديا |11:12

|

|

|

َو َنجه ٰين ُه َو ً
رض الهتى ٰبرَ كنا فيھا ل ِٰلعلَمينَ |11:11
لوطا إِلَى األَ ِ

|
|

اور ہم اسے اور لوط کو نجات بخشی اس زمين کی طرف جس ميں ہم نے جہاں والوں کے ليے برکت رکھی |11:11
سحقَ َويَعقوبَ نافِلَ ًة ۖ َو ُك ًّال جَ عَلنا ٰ
َو َوهَبنا لَ ُه إ ِ ٰ
صلِحينَ |11:11

|

اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمايا اور يعقوب پوتا ،اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار کيا11:11| ،

َ
َ
ت َوإِقا َم الص ٰهلو ِة َوإيتا َء ه
الز ٰ
يھم فِع َل َ
كو ِة ۖ َوكانوا لَنا ٰع ِبدينَ |11:11
الخ ٰير ِ
مرنا َوأَوحَ ينا إِلَ ِ
َوجَ ع َٰلنھُم أئِم ًهة يَھدونَ ِبأ ِ

|

|

اور ہم نے انہيں امام کيا کہ ہمارے حکم سے بالتے ہيں اور ہم نے انہيں وحی بھيجی اچھے کام کرنے اور نماز برپا رکھنے اور
ٰ
زکوة دينے کی اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے11:11| ،

|

َو ً
الخ ٰبئ َ
لوطا ءا َت ٰين ُه حُكمًا َوعِلمًا َو َنجه ٰين ُه مِنَ ال َقر َي ِة الهتى كا َنت َتع َم ُل َ
ِث ۗ إ ِ هنھُم كانوا َقو َم سَو ٍء ٰفسِ قينَ |11:11

|

اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم ديا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی بيشک وہ برُے لوگ بے
حکم تھے11:11| ،

|

َوأَ َ
صلِحينَ |11:11
دخ ٰلن ُه فى رَ ح َمتِنا ۖ إِ هن ُه مِنَ ال ٰ ّ

|

اور ہم نے اسے اپنی رحمت ميں داخل کيا ،بيشک وہ ہمارے قرب خاص سزاواروں ميں ہے11:11| ،

َونوحً ا إِذ ٰ
َظيم |11:11
نادى مِن َقب ُل َفاس َتجَ بنا لَ ُه َف َنجه ٰين ُه َوأَهلَ ُه مِنَ ال َكر ِ
ب الع ِ

|

|

اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہميں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی
سے نجات دی |11:11

|

ٰ
وم الهذينَ َك هذبوا بِـٔ ٰايتِنا ۚ إِ هنھُم كانوا َقو َم سَو ٍء َفأَغرَ ٰقنھُم أَجمَعينَ |11:11
َو َنصَرن ُه مِنَ ال َق ِ

|

اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آيتيں جھٹالئيں ،بيشک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبو ديا،
|11:11

|

وم َو ُك ّنا لِحُكم ِِھم ٰش ِھدينَ |11:12
مان فِى الحَر ِ
َوداوۥ َد َو ُسلَ ٰيمنَ إِذ يَح ُك ِ
ث إِذ َن َف َشت في ِه َغ َن ُم ال َق ِ

|

اور داؤد اور سليمان کو ياد کرو جب کھيتی کا ايک جھگڑا چکاتے تھے ،جب رات کو اس ميں کچھ لوگوں کی بکرياں چھوٹيں اور
ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے11:12| ،

|

جبا َل ُي َس ِّبحنَ َو ه
َف َفھ ٰهمنھا ُسلَ ٰيمنَ ۚ َو ُك ًّال ءا َتينا حُكمًا وَ عِلمًا ۚ َوس ه
الطيرَ ۚ َو ُك ّنا ٰفعِلينَ |11:12
َخرنا مَعَ داوۥ َد ال ِ

|

ہم نے وہ معاملہ سليمان کو سمجھاديا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کيا اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرماديے کہ تسبيح
کرتے اور پرندے اور يہ ہمارے کام تھے11:12| ،

|

بوس لَ ُكم لِ ُتحصِ َن ُكم مِن بَأسِ ُكم ۖ َفھَل أَن ُتم ٰشكِرونَ |11:22
َو َعله ٰمن ُه صَن َع َة لَ ٍ

|

اور ہم نے اسے تمہارا ايک پہناوا بنانا سکھايا کہ تمہيں تمہاری آنچ سے (زخمی ہونے سے) بچائے تو کيا تم شکر کروگے،
|11:22

|

َ
رض الهتى ٰبرَ كنا فيھا ۚ َو ُك ّنا بِ ُك ِّل َشء ٍء ٰعلِمينَ |11:21
مر ِہ إِلَى األَ ِ
َولِ ُسلَ ٰيمنَ الرّي َح عاصِ َف ًة َتجرى بِأ ِ

|

اور سليمان کے ليے تيز ہوا مسخر کردی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمين کی طرف جس ميں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو
ہر چيز معلوم ہے11:21| ،

|

ك ۖ َو ُك ّنا لَھُم ٰحفِظينَ |11:21
طين مَن يَغوصونَ لَ ُه َويَعمَلونَ َعم ًَال دونَ ٰذلِ َ
َومِنَ ال هش ٰي ِ

|

اور شيطانوں ميں سے جو اس کے ليے غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے اور ہم انہيں روکے ہوئے تھے |11:21

۞ وَ أَيّوبَ إِذ ٰ
نادى رَ هب ُه أَ ّنى َم هسنِىَ الضُّرُّ َوأَنتَ أَرحَ ُم ال ٰ ّرحِمينَ |11:21

|

|

اور ايوب کو (ياد کرو) جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکليف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑه کر مہر واال ہے،
|11:21

|

ض ٍّر ۖ َوءا َت ٰين ُه أَهلَ ُه َومِثلَھُم َم َعھُم رَ حم ًَة مِن عِندِنا َوذ ٰ
َفاس َتجَ بنا لَ ُه َف َك َشفنا ما ِب ِه مِن ُ
ِكرى ل ِٰلع ِبدينَ |11:21

|

تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے دور کردی جو تکليف اسے تھی اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے
ہی اور عطا کيے اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندی والوں کے ليے نصيحت |11:21

َوإِ ٰ
ص ِبرينَ |11:21
سمعي َل َوإِدريسَ َو َذا الكِف ِل ۖ ُك ٌّل مِنَ ال ٰ ّ

|

اور اسماعيل اور ادريس اور ذوالکفل کو (ياد کرو) ،وہ سب صبر والے تھے |11:21

َوأَ َ
صلِحينَ |11:21
دخ ٰلنھُم فى رَ ح َمتِنا ۖ إِ هنھُم مِنَ ال ٰ ّ

|

|

|

ب خاص کے سزاواروں ميں ہيں11:21| ،
اور انہيں ہم نے اپنی رحمت ميں داخل کيا ،بيشک وہ ہمارے قر ِ

|

نت مِنَ ٰ ّ
نادى فِى ُّ
ك إِ ّنى ُك ُ
ت أَن ال إِ ٰل َه إِ ّال أَنتَ س ٰ
ون إِذ َذهَبَ م ُٰغضِ بًا َف َظنه أَن لَن َنقدِرَ َعلَي ِه َف ٰ
الظلِمينَ |11:21
الظل ُ ٰم ِ
ُبح َن َ
َو َذا ال ّن ِ

|

اور ذوالنون ،کو (ياد کرو) جب چال غصہ ميں بھرا تو گمان کيا کہ ہم اس پر تنگی نہ کريں گے تو اندهيريوں ميں پکارا کوئی
معبود نہيں سوا تيرے پاکی ہے تجھ کو ،بيشک مجھ سے بے جا ہوا |11:21
َفاس َت بنا لَ ُه و َنجه ٰين ُه م ال َغم ۚ و َك ٰذل ُۨ
جى المُؤمِنينَ |11:22
ِّ َ ِ َ
ِنَ
َ
جَ
ك ُن ِ

|

|

تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور سے غم سے نجات بخشی اور ايسی ہی نجات ديں گے مسلمانوں کو |11:22

نادى رَ هب ُه رَ بِّ ال َت َذرنى َفر ًدا َوأَنتَ َخي ُر ٰ
َو َز َك ِريّا إِذ ٰ
الو ِرثينَ |11:22

|

|
|

اور زکريا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا ،اے ميرے رب مجھے اکيال نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر اور وارث |11:22

َحيى َوأَصلَحنا لَ ُه َزوجَ ُه ۚ إِ هنھُم كانوا ي ُٰس ِرعونَ فِى َ
َفاس َتجَ بنا لَ ُه َو َوهَبنا لَ ُه ي ٰ
ت َويَدعو َننا رَ َغبًا وَ رَ َهبًا ۖ َوكانوا لَنا ٰخشِ عينَ |11:22
الخ ٰير ِ
ٰ
يحيی عطا فرمايا اور اس کے ليے اس کی بی بی سنواری بيشک وہ بھلے کاموں ميں
تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے
جلدی کرتے تھے اور ہميں پکارتے تھے اميد اور خوف سے ،اور ہمارے حضور گڑگڑاتے ہيں11:22| ،

|

|

ص َنت َفرجَ ھا َف َن َفخنا فيھا مِن روحِنا َوجَ ع َٰلنھا َواب َنھا ءاي ًَة ل ِٰلعلَمينَ |11:21
َوالهتى أَح َ

|

اور اس عورت کو اس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی تو ہم نے اس ميں اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس کے بيٹے کو سارے
جہاں کے ليے نشانی بنايا |11:21

|

ُدون |11:21
إِنه ٰه ِذ ِہ أ ُ هم ُت ُكم أُم ًهة ٰو ِ
ح َد ًة َوأَ ۠نا رَ ُّب ُكم َفاعب ِ

|

بيشک تمہارا يہ دين ايک ہی دين ہے اور ميں تمہارا رب ہوں تو ميری عبادت کرو11:21| ،

جعونَ |11:21
َو َت َق هطعوا أَمرَ هُم بَي َنھُم ۖ ُك ٌّل إِلَينا ٰر ِ

|

|

اور اَوروں نے اپنے کام آپس ميں ٹکڑے ٹکڑے کرليے سب کو ہماری طرف پھرنا ہے11:21| ،

ت َوه َُو مُؤ ِمنٌ َفال ُكفرانَ لِسَعيِ ِه َوإِ ّنا لَ ُه ٰكتِبونَ |11:21
َفمَن يَعمَل مِنَ ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ

|

|

تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ايمان واال تو اس کی کوشش کی بے قدری نہيں ،اور ہم اسے لکھ رہے ہيں11:21| ،

َوحَ ٰر ٌم ع ٰ
جعونَ |11:21
َلى َقر َي ٍة أَهلَ ٰكنھا أَ هنھُم ال يَر ِ

|

|

اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہالک کرديا کہ پھر لوٹ کر آئيں |11:21

ب يَنسِ لونَ |11:21
حَ ّت ٰى إِذا فُتِحَ ت يَأجو ُج َومَأجو ُج َوهُم مِن ُك ِّل حَ َد ٍ

|

|

يہاں تک کہ جب کھولے جائيں گے ياجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈهلکتے ہوں گے11:21| ،

|

خص ٌَة أَ ٰ
بص ُر الهذينَ َك َفروا ٰي َويلَنا َقد ُك ّنا فى غَفلَ ٍة مِن ٰهذا بَل ُك ّنا ٰظلِمينَ |11:21
الوع ُد الحَ ُّق َفإِذا هِىَ ٰش ِ
َواق َترَ بَ َ

|

اور قريب آيا سچا وعدہ تو جبھی آنکھيں پھٹ کر رہ جائيں گی کافروں کی کہ ہائے ہماری خرابی بيشک ہم اس سے غفلت ميں
تھے بلکہ ہم ظالم تھے |11:21

|

دون ه
صبُ جَ َھ هن َم أَن ُتم لَھا ٰو ِردونَ |11:22
َّللاِ حَ َ
إِ هن ُكم َوما َتع ُبدونَ مِن ِ

|

بيشک تم اور جو کچھ َّللا کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ايندهن ہو ،تمہيں اس ميں جانا11:22| ،

لَو كانَ ٰهؤُ ال ِء ءالِھ ًَة ما َورَ دوها ۖ َو ُك ٌّل فيھا ٰخلِدونَ |11:22

|

اگر يہ خدا ہوتے جہنم ميں نہ جاتے ،اور ان سب کو ہميشہ اس ميں رہنا |11:22

لَھُم فيھا َزفي ٌر َوهُم فيھا ال يَسمَعونَ |11:122

|

|

|

وہ اس ميں رينکيں گے اور وہ اس ميں کچھ نہ سنيں گے |11:122

ُسنى أ ُ ٰ
إِنه الهذينَ َس َب َقت لَھُم ِم هنا الح ٰ
ك عَنھا مُبعَدونَ |11:121
ولئِ َ

|

|

بيشک وہ جن کے ليے ہمارا وعدہ بھالئی کا ہوچکا وہ جنہم سے دور رکھے گئے ہيں |11:121

ال يَسمَعونَ حَ سيسَھا ۖ َوهُم فى مَا اش َتھَت أَنفُ ُسھُم ٰخلِدونَ |11:121

|

|

وہ اس کی بھنک (ہلکی سی آواز بھی) نہ سنيں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں ميں ہميشہ رہيں گے11:121| ،

ال يَح ُز ُن ُھ ُم ال َف َز ُع األَك َب ُر َو َت َتلَقّ ٰى ُھ ُم الم َٰلئِ َك ُة ٰهذا يَو ُم ُك ُم الهذى ُكن ُتم توعَدونَ |11:121

|

|

انہيں غم ميں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ اور فرشتے ان کی پيشوائی کو آئيں گے کہ يہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم
سے وعدہ تھا11:121| ،

|

لق ُنعي ُدہُ ۚ َوع ًدا َعلَينا ۚ إِ ّنا ُك ّنا ٰف ِعلينَ |11:121
ج ِّل لِل ُك ُت ِ
طوى السهما َء َك َطىِّ ال ِّس ِ
ب ۚ َكما َبدَأنا أَوه َل َخ ٍ
يَو َم َن ِ

|

نامہ اعمال کو لپيٹتا ہے ،جيسے پہلے اسے بنايا تھا ويسے ہی پھر کرديں گے
جس دن ہم آسمان کو لپيٹيں گے جيسے سجل فرشتہ ٔ
يہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ ،ہم کو اس کا ضرور کرنا11:121| ،

|

ِّ
َولَ َقد َك َتبنا فِى ه
صلِحونَ |11:121
كر أَنه األَرضَ ي َِر ُثھا عِبادِىَ ال ٰ ّ
بور مِن بَع ِد الذ ِ
الز ِ

|

اور بيشک ہم نے زبور ميں نصيحت کے بعد لکھ ديا کہ اس زمين کے وارث ميرے نيک بندے ہوں گے |11:121

ٰ
وم ٰع ِبدينَ |11:121
إِنه فى ٰهذا لَبَل ًغا لِ َق ٍ

|

|
|

بيشک يہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو |11:121

ك إ ِ ّال رَ حم ًَة ل ِٰلعلَمينَ |11:121
َوما أَرس َٰلن َ

|

اور ہم نے تمہيں نہ بھيجا مگر رحمت سارے جہان کے ليے |11:121

ٰ
ح ٌد ۖ َفھَل أَن ُتم مُسلِمونَ |11:122
قُل إِ هنما
يوحى إِلَىه أَ هنما إِ ٰل ُھ ُكم إِ ٰل ٌه ٰو ِ

|

|

تم فرماؤ مجھے تو يہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہيں مگر ايک َّللا تو کيا تم مسلمان ہوتے ہو11:122| ،

َفإِن َت َولهوا َفقُل ءا َذن ُت ُكم ع ٰ
َلى َسوا ٍء ۖ وَ إِن أَدرى أَ َقريبٌ أَم بَعي ٌد ما توعَدونَ |11:122

|

|

پھر اگر وہ منہ پھيريں تو فرمادو ميں نے تمہيں لڑائی کا اعالن کرديا ،برابری پر اور ميں کيا جانوں کہ پاس ہے يا دور ہے وہ جو
تمہيں وعدہ ديا جاتا ہے |11:122

|

إِ هن ُه يَعلَ ُم الجَ ھرَ مِنَ ال َقو ِل َويَعلَ ُم ما َتك ُتمونَ |11:112

|

بيشک َّللا جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو |11:112

َوإِن أَدرى لَ َعله ُه فِت َن ٌة لَ ُكم َوم َٰت ٌع إِ ٰ
حين |11:111
لى ٍ

|

|

اور ميں کيا جانوں شايد وہ تمہاری جانچ ہو اور ايک وقت تک برتوانا |11:111

|

حمنُ المُس َتعانُ ع ٰ
ٰق َل رَ بِّ اح ُكم ِبالحَ ِّق ۗ َورَ ُّب َنا ال هر ٰ
َلى ما َتصِ فونَ |11:111

|

ٰ
رحمن ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے
نبی نے عرض کی کہ اے ميرے رب حق فيصلہ فرمادے اور ہمارے رب
ہو11:111| ،

|

حيم ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ ا هتقوا رَ هب ُكم ۚ إِنه َز َ
َّللا الره ٰ
لزلَ َة السّا َع ِة َشء ٌء َعظي ٌم |11:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو بيشک قيامت کا زلزلہ بڑی سخت چيز ہے11:1| ،

|

رى َوما هُم ِب ُس ٰك ٰ
ت حَ م ٍل حَ ملَھا َو َترَ ى ال ّناسَ س ُٰك ٰ
َّللا َشدي ٌد
ض ُع ُك ُّل ذا ِ
رى َو ٰلكِنه عَذابَ ه ِ
ضعَت َو َت َ
يَو َم َترَ و َنھا َتذ َه ُل ُك ُّل مُرضِ َع ٍة َعمّا أَر َ
|11:1

|

جس دن تم اسے ديکھو گے ہر دوده پالنے والی اپنے دوده پيتے کو بھول جائے گی اور ہر گابھ اپنا گابھ ڈال دے گی اور تو
لوگوں کو ديکھے گا جيسے نشہ ميں ہيں اور نشہ ميں نہ ہوں گے مگر ہے يہ کہ َّللا کی مار کڑی ہے11:1| ،

َّللاِ بغَير عِلم َو َي هتب ُع ُك هل َش ٰ
اس مَن ي ُٰج ِد ُل فِى ه
يط ٍن مَري ٍد |11:1
ِ
َومِنَ ال ّن ِ
ِ ِ ٍ

|

|

اور کچھ لوگ وہ ہيں کہ َّللا کے معاملہ ميں جھگڑتے ہيں بے جانے بوجھے ،اور ہر سرکش شيطان کے پيچھے ہو ليتے ہيں
|11:1

|

ُكتِبَ َعلَي ِه أَ هن ُه مَن َت َو ّالہُ َفأ َ هن ُه يُضِ لُّ ُه وَ يَھدي ِه إِ ٰ
عير |11:1
لى عَذا ِ
ب ال هس ِ

|

جس پر لکھ ديا گيا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو يہ ضرور اسے گمراہ کردے گا اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا
|11:1

|

ُ
ُ
ث َفإِ ّنا َخلَ ٰقن ُكم مِن ُترا ٍ ُ
َير م َُخله َق ٍة لِ ُن َب ِّينَ لَ ُكم ۚ َو ُن ِق ُّر
ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ إِن ُكن ُتم فى رَ ي ٍ
ب مِنَ البَع ِ
ب ث هم مِن ُنط َف ٍة ث هم مِن َعلَ َق ٍة ث هم مِن مُض َغ ٍة م َُخله َق ٍة َوغ ِ
ُ
فِى األَرحام ما َنشا ُء إِ ٰ َ
خر ُج ُكم طِ ً
فال ُث هم لِ َتبلُغوا أَ ُ
ش هد ُكم ۖ َومِن ُكم مَن ُي َت َوفّ ٰى َومِن ُكم مَن ُيرَ ُّد إِ ٰ
لى أَر َذ ِل ال ُعم ُِر لِ َكيال يَعلَ َم مِن بَع ِد
لى أجَ ٍل ُم َس ًّمى ث هم ُن ِ
ِ
َ
ِلم َشيـًٔا ۚ َو َترَ ى األَرضَ ها ِم َد ًة َفإِذا أَ َ
َھيج |11:1
ع ٍ
وج ب ٍ
نزلنا َعلَيھَا الما َء اه َت هزت وَ رَ بَت َوأن َب َتت مِن ُك ِّل َز ٍ

|

اے لوگو! اگر تمہيں قيامت کے دن جينے ميں کچھ شک ہو تو يہ غور کرو کہ ہم نے تمہيں پيدا کيا مٹی سے پھر پانی کی بوند سے
پھر خون کی پھٹک سے (ف 211پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی تاکہ ہم تمہارے ليے اپنی نشانياں ظاہر فرمائيں
اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہيں ماؤں کے پيٹ ميں جسے چاہيں ايک مقرر ميعاد تک پھر تمہيں نکالتے ہيں بچہ پھر اس ليے کہ تم اپنی
جوانی کو پہنچو اور تم ميں کوئی پہلے ہی مرجاتا ہے اور کوئی سب ميں نکمی عمر تک ڈاال جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ

جانے اور تو زمين کو ديکھے مرجھائی ہوئی پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور ابھر آئی اور ہر رونق دار جوڑا
اُگا الئی |11:1

|

َ
َوتى َوأَ هن ُه ع ٰ
ُحى الم ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |11:1
ٰذلِ َ
ك ِبأَنه ه َ
َّللا ُهوَ الحَ ُّق َوأ هن ُه ي ِ

|

جالئے گا اور يہ کہ وہ سب کچھ کرسکتا ہے11:1| ،
يہ اس ليے ہے کہ َّللا ہی حق ہے اور يہ کہ وہ مردے ِ
َّللا يَب َع ُ
بور |11:1
َوأَنه السّا َع َة ءاتِي ٌَة ال رَ يبَ فيھا َوأَنه ه َ
ث مَن فِى القُ ِ

|

|

اور اس ليے کہ قيامت آنے والی اس ميں کچھ شک نہيں ،اور يہ کہ َّللا اٹھائے گا انہيں جو قبروں ميں ہيں11:1| ،

اس مَن ي ُٰج ِد ُل فِى ه
ُنير |11:2
ِلم َوال ُه ًدى َوال ك ِٰت ٍ
بم ٍ
َومِنَ ال ّن ِ
َّللاِ ِبغ ِ
َير ع ٍ

|

|

اور کوئی آدمی وہ ہے کہ َّللا کے بارے ميں يوں جھگڑتا ہے کہ نہ تو علم نہ کوئی دليل اور نہ کوئی روشن نوشتہ (تحرير)
|11:2

|

َّللا ۖ لَ ُه فِى الدُّنيا خِز ٌ
ريق |11:2
َبيل ه ِ
ثانِىَ ِعطفِ ِه لِيُضِ هل عَن س ِ
ى ۖ َو ُنذيقُ ُه يَو َم الق ِٰي َم ِة عَذابَ الحَ ِ

|

حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ َّللا کی راہ سے بہکادے اس کے ليے دنيا ميں رسوائی ہے اور قيامت کے دن ہم اسے آگ کا
عذاب چکھائيں گے |11:2

|

ك َوأَنه ه
َّللاَ لَيسَ ِب َظ ٰلّ ٍم لِلعَبي ِد |11:12
ك ِبما َق هدمَت يَدا َ
ٰذلِ َ

|

يہ اس کا بدلہ ہے جو تيرے ہاتھوں نے آگے بھيجا اور َّللا بندوں پر ظلم نہيں کرتا |11:12

|

ف ۖ َفإِن أَصا َب ُه َخي ٌر اطمَأَنه ِب ِه ۖ َوإِن أَصابَت ُه فِت َن ٌة ان َقلَبَ ع ٰ
َّللا ع ٰ
َلى حَ ر ٍ
جھ ِه َخسِ رَ الدُّنيا َوالءا ِ
ك ُهوَ
خرَ َة ۚ ٰذلِ َ
اس مَن يَع ُب ُد ه َ
َلى وَ ِ
َومِنَ ال ّن ِ
ال ُخسرانُ المُبينُ |11:11

|

اور کچھ آدمی َّللا کی بندگی ايک کنارہ پر کرتے ہيں پھر اگر انہيں کوئی بھالئی پہنچ گئی جب تو چين سے ہيں اور جب کوئی
جانچ آکر پڑی منہ کے بل پلٹ گئے ،ف )11دنيا اور آخرت دونوں کا گھاٹا يہی ہے صر يح نقصان |11:11

|

َّللا ما ال َي ُ
ك ُهوَ الض ٰهل ُل البَعي ُد |11:11
يَدعوا مِن
ض ُّرہُ َوما ال يَن َف ُع ُه ۚ ٰذلِ َ
دون ه ِ
ِ

|

َّللا کے سوا ايسے کو پوجتے ہيں جو ان کا برا بھال کچھ نہ کرے يہی ہے دور کی گمراہی11:11| ،

يَدعوا لَمَن ضَرُّ ہُ أَقرَ بُ مِن َنف ِع ِه ۚ لَ ِبئسَ الم ٰ
َولى َولَ ِبئسَ العَشي ُر |11:11

|

|

ايسے کو پوجتے نہيں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زيادہ ہے بيشک کيا ہی برا مول ٰی اور بيشک کيا ہی برا رفيق11:11| ،
َّللا يَف َع ُل ما يُري ُد |11:11
ت جَ ٰ ّن ٍ
خ ُل الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
َّللا يُد ِ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ۚ إِنه ه َ
إِنه ه َ

|

|

بيشک َّللا داخل کرے گا انہيں جو ايمان الئے اور بھلے کام کيے باغوں ميں جن کے نيچے نہريں رواں ،بيشک َّللا کرتا ہے جو
چاہے |11:11

|

َنظر هَل يُذ ِهبَنه َكي ُدہُ ما ي ُ
ب إِلَى السهما ِء ُث هم ليَق َطع َفلي ُ
مَن كانَ ي ُ
صرَ ہُ ه
َظنُّ أَن لَن يَن ُ
َغيظ |11:11
َّللا ُ فِى الدُّنيا َوالءاخِرَ ِة َفليَم ُدد بِ َس َب ٍ

|

جو يہ خيال کرتا ہو کہ َّللا اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنيا اور آخرت ميں تو اسے چاہيے کہ اوپر کو ايک رسی تانے پھر اپنے
آپ کو پھانسی دے لے پھر ديکھے کہ اس کا يہ داؤں کچھ لے گيا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے |11:11

ت َوأَنه ه
نز ٰلن ُه ٰ
ك أَ َ
َّللاَ يَھدى مَن يُري ُد |11:11
ت َبي ِّٰن ٍ
ءاي ٍ
َو َك ٰذلِ َ

|

|

اور بات يہی ہے کہ ہم نے يہ قرآن اتارا روشن آيتيں اور يہ کہ َّللا راہ ديتا ہے جسے چاہے11:11| ،

|

َّللا يَفصِ ُل بَي َنھُم يَو َم الق ِٰي َم ِة ۚ إِنه ه
َّللاَ ع ٰ
ص ٰ
صبِـٔينَ َوال هن ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َشھي ٌد
إِنه الهذينَ ءامَنوا َوالهذينَ هادوا َوال ٰ ّ
رى َوالمَجوسَ َوالهذينَ أَشرَ كوا إِنه ه َ
|11:11

|

بيشک مسلمان اور يہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی اور آتش پرست اور مشرک ،بيشک َّللا ان سب ميں قيامت کے دن فيصلہ
کردے گا بيشک ہر چيز َّللا کے سامنے ہے11:11| ،

|

اس ۖ َو َكثي ٌر حَ هق
َّللا يَس ُج ُد لَ ُه مَن فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َومَن فِى األَ ِ
رض َوال هشمسُ َوال َق َم ُر َوال ُّنجو ُم َوال ِ
أَلَم َترَ أَنه ه َ
جبا ُل َوال هشجَ ُر َوالدهوابُّ َو َكثي ٌر مِنَ ال ّن ِ
َعلَي ِه ال َعذابُ ۗ َومَن ي ُِھ ِن ه
َّللا يَف َع ُل ما يَشا ُء ۩ |11:12
ُكر ٍم ۚ إِنه ه َ
َّللا ُ َفما لَ ُه مِن م ِ

|

کيا تم نے نہ ديکھا کہ َّللا کے ليے سجدہ کرتے ہيں وہ جو آسمانوں اور زمين ميں ہيں اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور
درخت اور چوپائے اور بہت آدمی اور بہت وہ ہيں جن پر عذاب مقرر ہوچکا اور جسے َّللا ذليل کرے اسے کوئی عزت دينے واال
نہيں ،بيشک َّللا جو چاہے کرے( ،السجدة) 11:12| ۱

|

وق رُءوسِ ِھ ُم الحَ مي ُم |11:12
ذان َخ
نار ُيصَبُّ مِن َف ِ
صمان اخ َتصَموا فى رَ ب ِِّھم ۖ َفالهذينَ َك َفروا قُ ِّطعَت لَھُم ثِيابٌ مِن ٍ
ِ
۞ ٰه ِ

|

يہ دو فريق ہيں کہ اپنے رب ميں جھگڑے تو جو کافر ہوئے ان کے ليے آگ کے کپڑے بيونتے (کاٹے) گئے ہيں اور ان کے
سروں پر کھولتا پانی ڈاال جائے گا |11:12

يُص َھ ُر ِب ِه ما فى بُطون ِِھم َوالجُلو ُد |11:12

|

|

جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پيٹوں ميں ہے اور ان کی کھاليں |11:12

َولَھُم م َٰق ِم ُع مِن حَ دي ٍد |11:11

|

|

اور ان کے ليے لوہے کے گرز ہيں |11:11

|

ُ
ريق |11:11
ُكلهما أَرادوا أَن يَخرُجوا مِنھا مِن َغ ٍّم أعيدوا فيھا َوذوقوا عَذابَ الحَ ِ

|

جب گھٹن کے سبب اس ميں سے نکلنا چاہيں گے اور پھر اسی ميں لوٹا ديے جائيں گے ،اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب،
|11:11

|

َ
ب َولُؤل ُ ًؤا ۖ َولِبا ُسھُم فيھا حَ ري ٌر
ساورَ مِن َذ َه ٍ
ت جَ ٰ ّن ٍ
خ ُل الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
َّللا يُد ِ
إِنه ه َ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األ ٰنھ ُر ُيحَ لهونَ فيھا مِن أَ ِ
|11:11

|

بيشک َّللا داخل کرے گا انہيں جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے بہشتوں ميں جن کے نيچے نہريں بہيں اس ميں پہنائے جائيں گے
سونے کے کنگن اور موتی اور وہاں ان کی پوشاک ريشم ہے |11:11

َوهُدوا إِلَى ه
ب مِنَ ال َقو ِل َوهُدوا إ ِ ٰ
لى صِ ٰرطِ الحَ مي ِد |11:11
الط ِّي ِ

|

|

اور انہيں پاکيزہ بات کی ہدايت کی گئی اور سب خوبيوں سراہے کی راہ بتائی گئی |11:11

|

العكِفُ في ِه َوالبا ِد ۚ َومَن يُرد في ِه ِبإِلحا ٍد بِ ُ
اس َسوا ًء ٰ
إِنه الهذينَ َك َفروا َو َي ُ
ظ ٍلم ُنذِق ُه مِن
َبيل ه ِ
ص ّدونَ عَن س ِ
َّللا َوالمَس ِ
رام الهذى جَ ع َٰلن ُه لِل ّن ِ
ِ
ج ِد الحَ ِ
عَذا ٍ َ
ليم |11:11
بأ ٍ

|

بيشک وہ جنہوں نے کفر کيا اور روکتے ہيں َّللا کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے ليے مقرر کيا
کہ اس ميں ايک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پرديسی کا ،اور جو اس ميں کسی زيادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے
دردناک عذاب چکھائيں گے |11:11

|

َوإِذ بَوه أنا ِإل ٰبرهي َم مَكانَ البَي ِ َ
شرك بى َشيـًا َو َطھِّر بَيتِىَ ل ّ
ِلطائِفينَ َوالقائِمينَ َوالرُّ هك ِع السُّجو ِد |11:11
ت أن ال ُت ِ
ِ
ٔ

|

اور جب کہ ہم نے ابراہيم کو اس گھر کا ٹھکانا ٹھيک بتاديا اور حکم ديا کہ ميرا کوئی شريک نہ کر اور ميرا گھر ستھرا رکھ
طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے ليے |11:11

|

ك ِر ً
جاال َوع ٰ
َميق |11:11
اس بِالحَ ِّج يَأتو َ
َلى ُك ِّل ضام ٍِر يَأتينَ مِن ُك ِّل َف ٍّج ع ٍ
َوأَ ِّذن فِى ال ّن ِ

|

اور لوگوں ميں حج کی عام ندا کردے وہ تيرے پاس حاضر ہوں گے پيادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہيں
|11:11

|

لِيَشھَدوا م َٰنفِعَ لَھُم َويَذ ُكرُوا اس َم ه
تع ٰ
َّللاِ فى أَي ٍّام م ٰ
َلى ما رَ َز َقھُم مِن بَھي َم ِة األَ ٰنع ِم ۖ َف ُكلوا ِمنھا َوأَط ِعمُوا البائِسَ ال َفقيرَ |11:12
َعلوم ٍ

|

تاکہ وہ اپنا فائدہ پائيں اور َّللا کا نام ليں جانے ہوئے دنوں ميں اس پر کہ انہيں روزی دی بے زبان چوپائے تو ان ميں سے خود
کھاؤ اور مصيبت زدہ محتاج کو کھالؤ |11:12

|

ُث هم ليَقضوا َت َف َثھُم َوليوفوا ُنذورَ هُم َولي ه
َتيق |11:12
َطوه فوا ِبالبَي ِ
ت الع ِ

|

پھر اپنا ميل کچيل اتاريں اور اپنی منتيں پوری کريں اور اس آزاد گھر کا طواف کريں |11:12

|

َ ٰ
حلهت لَ ُك ُم األَ ٰنع ُم إِ ّال ما ي ٰ
ور
َّللا َف ُھوَ َخي ٌر لَ ُه عِن َد رَ ِّب ِه ۗ َوأ ُ ِ
ك َومَن ُي َع ِّظم ُحر ُٰم ِ
ت هِ
ٰذلِ َ
ُتلى َعلَي ُكم ۖ َفاج َتنِبُوا ال ِّرجسَ مِنَ األوث ِن َواج َتنِبوا َقو َل ال ّز ِ
|11:12

|

بات يہ ہے اور جو َّللا کی حرمتوں کی تعظيم کرے تو وہ اس کے ليے اس کے رب کے يہاں بھال ہے ،اور تمہارے ليے حالل
کيے گئے بے زبان چوپائے سوا ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑهی جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات
سے11:12| ،

|

اّلِل َف َكأ َ هنما َخ هر مِنَ السهما ِء َف َتخ َطفُ ُه ه
حيق |11:11
ُشرك ِب ه ِ
َكان َس ٍ
الطي ُر أَو َتھوى ِب ِه الرّي ُح فى م ٍ
ُشركينَ ِب ِه ۚ َومَن ي ِ
ُح َنفا َء ِ هّلِلِ َغيرَ م ِ

|

ايک َّللا کے ہوکر کہ اس کا ساجھی کسی کو نہ کرو ،اور جو َّللا کا شريک کرے وہ گويا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک
لے جاتے ہيں يا ہوا اسے کسی دور جگہ پھينکتی ہے |11:11

ب |11:11
َّللا َفإِ هنھا مِن َت َقوى القُلو ِ
ك َومَن ُي َع ِّظم َش ٰعئِرَ ه ِ
ٰذلِ َ

|

|

بات يہ ہے ،اور جو َّللا کے نشانوں کی تعظيم کرے تو يہ دلوں کی پرہيزگاری سے ہے |11:11

لَ ُكم فيھا م َٰنفِ ُع إِ ٰ
َتيق |11:11
حلُّھا إِلَى البَي ِ
لى أَجَ ٍل ُم َس ًّمى ُث هم َم ِ
ت الع ِ

|

|

تمہارے ليے چوپايوں ميں فائدے ہيں ايک مقررہ ميعاد تک پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک |11:11

|

َّللا ع ٰ
ح ٌد َفلَ ُه أَسلِموا ۗ َو َب ِّش ِر المُخبِتينَ |11:11
َلى ما رَ َز َقھُم مِن بَھي َم ِة األَ ٰنع ِم ۗ َفإِ ٰل ُھ ُكم إِ ٰل ٌه ٰو ِ
َولِ ُك ِّل أ ُ هم ٍة جَ عَلنا مَن َس ًكا لِيَذ ُكرُوا اس َم ه ِ

|

اور ہر امت کے ليے ہم نے ايک قربانی مقرر فرمائی کہ َّللا کا نام ليں اس کے ديے ہوئے بے زبان چوپايوں پر تو تمہارا معبود
ايک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو اور اے محبوب خوشی سنادو ان تواضع والوں کو11:11| ،

الهذينَ إِذا ُذكِرَ ه
ص ِبرينَ ع ٰ
َلى ما أَصا َبھُم َوالمُقيمِى الص ٰهلو ِة َو ِممّا رَ َز ٰقنھُم يُنفِقونَ |11:11
جلَت قُلو ُبھُم َوال ٰ ّ
َّللا ُ َو ِ

|

|

کہ جب َّللا کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہيں اور جو افتاد پڑے اس کے سنے والے اور نماز برپا رکھنے والے اور
ہمارے ديے سے خرچ کرتے ہيں |11:11

|

َّللاِ لَ ُكم فيھا َخي ٌر ۖ َفاذ ُكرُوا اس َم ه
َوال ُبدنَ جَ ع َٰلنھا لَ ُكم مِن َش ٰعئ ِِر ه
َّللاِ َعلَيھا صَوافه ۖ َفإِذا َوجَ بَت ُجنوبُھا َف ُكلوا مِنھا َوأَط ِعمُوا القانِعَ وَ المُع َتره ۚ
ك َس هخ ٰ
رنھا لَ ُكم لَ َعله ُكم َتش ُكرونَ |11:11
َك ٰذلِ َ

|

اور قربانی کے ڈيل دار جانور اور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے ليے َّللا کی نشانيوں سے کيے تمہارے ليے ان ميں بھالئی ہے
تو ان پر َّللا کا نام لو ايک پاؤں بندهے تين پاؤں سے کھڑے پھر جب ان کی کروٹيں گرجائيں تو ان ميں سے خود کھاؤ اور صبر
سے بيٹھنے والے اور بھيک مانگنے والے کو کھالؤ ،ہم نے يونہی ان کو تمہارے بس ميں دے ديا کہ تم احسان مانو11:11| ،

ك َس هخرَ ها لَ ُكم لِ ُت َك ِّبرُوا ه
َّللاَ ع ٰ
َّللا لُحومُھا َوال دِماؤُ ها َو ٰلكِن يَنال ُ ُه ال هت ٰ
َلى ما ه َٰدى ُكم ۗ َو َب ِّش ِر المُحسِ نينَ |11:11
قوى مِن ُكم ۚ َك ٰذلِ َ
لَن يَنا َل ه َ

|

|

َّللا کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہيں نہ ان کے خون ہاں تمہاری پرہيزگاری اس تک بارياب ہوتی ہے يونہی ان کو تمہارے
پس ميں کرديا کہ تم َّللا کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدايت فرمائی ،اور اے محبوب! خوشخبری سناؤ نيکی والوں کو |11:11

فور |11:12
َن الهذينَ ءامَنوا ۗ إِنه ه َ
۞ إِنه ه َ
َّللا ال ُيحِبُّ ُك هل َخوّ ٍ
ان َك ٍ
َّللا ي ُٰدفِ ُع ع ِ

|

بيشک َّللا بالئيں ٹالتا ہے ،مسلمانوں کی بيشک َّللا دوست نہيں رکھتا ہر بڑے دغا باز ناشکرے کو |11:12

أُذِنَ لِلهذينَ ي ُٰق َتلونَ ِبأ َ هنھُم ُ
َّللا ع ٰ
صرهِم لَ َقدي ٌر |11:12
ظلِموا ۚ َوإِنه ه َ
َلى َن ِ

|

|

|

پروانگی (اجازت) عطا ہوئی انہيں جن سے کافر لڑتے ہيں اس بناء پر کہ ان پر ظلم ہوا اور بيشک َّللا ان کی مدد کرنے پر ضرور
قادر ہے11:12| ،

|

ُ
َير حَ ٍّق إ ِ ّال أَن يَقولوا رَ ُّب َنا ه
صلَ ٰو ٌ
ج ُد يُذ َك ُر
ص ٰو ِم ُع َو ِب َي ٌع َو َ
عض لَ ُھ ِّدمَت َ
ضھُم ِب َب ٍ
َّللا ال ّناسَ بَع َ
َّللا ُ ۗ َولَوال َدف ُع ه ِ
ت َوم َٰس ِ
خرجوا مِن د ِٰي ِرهِم ِبغ ِ
الهذينَ أ ِ
ص ُرہُ ۗۚ إِنه ه
صرَ نه ه
َّللا ُ مَن يَن ُ
َّللا َكثيرً ا ۗ َولَيَن ُ
َّللاَ لَ َق ِوىٌّ عَزي ٌز |11:12
فيھَا اس ُم ه ِ

|

وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب َّللا ہے اور َّللا اگر آدميوں ميں ايک کو
دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈهادی جاتيں خانقاہيں اور گرجا اور کليسے اور مسجديں جن ميں َّللا کا بکثرت نام ليا جاتا
ہے ،اور بيشک َّللا ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دين کی مدد کرے گا بيشک ضرور َّللا قدرت واال غالب ہے،
|11:12

|

ُ
رض أَقامُوا الص ٰهلو َة َوءا َتوُ ا ه
الز ٰ
مور |11:11
كو َة َوأَمَروا ِبالمَعرو ِ
الهذينَ إِن َم هك ٰ ّنھُم فِى األَ ِ
ف َو َنھَوا ع ِ
َن ال ُمن َك ِر ۗ َو ِ هّلِلِ ٰعقِ َب ُة األ ِ

|

وہ لوگ کہ اگر ہم انہيں زمين ميں قابو ديں تو نماز برپا رکھيں اور ٰ
زکوة اور بھالئی کا حکم کريں اور برائی سے روکيں اور َّللا
ہی کے ليے سب کاموں کا انجام11:11| ،

|

ه
نوح َوعا ٌد َو َثمو ُد |11:11
َوإِن ُي َك ِّذبو َ
ك َف َقد َكذبَت َقبلَھُم َقو ُم ٍ

|

اور اگر يہ تمہاری تکذيب کرتے ہيں تو بيشک ان سے پہلے جھٹال چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود |11:11

َو َقو ُم إِ ٰبرهي َم َو َقو ُم لوطٍ |11:11

|

|

|

اور ابراہيم کی قوم اور لوط کی قوم11:11| ،

ُ َ
موسى َفأَملَ ُ
ٰ
َوأَ ٰ
كير |11:11
صحبُ مَديَنَ ۖ َو ُك ِّذبَ
يت ل ِٰلكفِرينَ ث هم أ َخذ ُتھُم ۖ َف َكيفَ كانَ َن ِ

|

اور مدين والے اور موس ٰی کی تکذيب ہوئی تو ميں نے کافرو ں کو ڈهيل دی پھر انہيں پکڑا تو کيسا ہوا ميرا عذاب |11:11

ئر ُمع ه
خاوي ٌَة ع ٰ
صر مَشي ٍد |11:11
َف َكأَيِّن مِن َقر َي ٍة أَهلَ ٰكنھا َوهِىَ ظالِم ٌَة َف ِھىَ
َطلَ ٍة َو َق ٍ
َلى عُروشِ ھا َو ِب ٍ
ِ

|

|

اور کتنی ہی بستياں ہم نے کھپاديں (ہالک کرديں) کہ وہ ستمگار تھيں تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈہی (گری) پڑی ہيں اور کتنے
کنويں بيکار پڑے اور کتنے محل گچ کيے ہوئے |11:11

|

ٰ
رض َف َتكونَ لَھُم قُلوبٌ يَع ِقلونَ ِبھا أَو ءاذانٌ يَسمَعونَ ِبھا ۖ َفإِ هنھا ال َتعمَى األَ ٰ
ُّدور
أَ َفلَم يَسيروا فِى األَ ِ
بص ُر َولكِن َتعمَى القُلوبُ الهتى فِى الص ِ
|11:11

|

تو کيا زمين ميں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھيں يا کان ہوں جن سے سنيں تو يہ کہ آنکھيں اندهی نہيں ہوتيں بلکہ وہ
دل اندهے ہوتے ہيں جو سينو ں ميں ہيں11:11| ،

|

ب َولَن يُخلِفَ ه
ف َس َن ٍة ِممّا َت ُع ّدونَ |11:11
ك َكأَل ِ
ك ِبالعَذا ِ
َّللا ُ َوع َدہُ ۚ َوإِنه يَومًا عِن َد رَ ِّب َ
جلو َن َ
َويَس َتع ِ

|

اور يہ تم سے عذاب مانگنے ميں جلدی کرتے ہيں اور َّللا ہرگز اپنا وعدہ جھوٹا نہ کرے گا اور بيشک تمہارے رب کے يہاں ايک
دن ايسا ہے جيسے تم لوگوں کی گنتی ميں ہزار برس |11:11

|

َو َكأَيِّن مِن َقر َي ٍة أَملَ ُ
يت لَھا َوهِىَ ظالِم ٌَة ُث هم أَ َخذ ُتھا َوإِلَىه المَصي ُر |11:12

|

اور کتنی بستياں کہ ہم نے ان کو ڈهيل دی اس حال پر کہ وہ ستمگار تھيں پھر ميں نے انہيں پکڑا اور ميری ہی طرف پلٹ کر آتا
ہے |11:12

|

قُل ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ إِ هنما أَ ۠نا لَ ُكم َنذي ٌر مُبينٌ |11:12

|

تم فرمادو کہ اے لوگو! ميں تو يہی تمہارے ليے صريح ڈر سنانے واال ہوں11:12| ،

|

ت لَھُم مَغفِرَ ةٌ َو ِر ٌ
زق َكري ٌم |11:12
َفالهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ

|

تو جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے ان کے ليے بخشش ہے اور عزت کی روزی |11:12

جزينَ أ ُ ٰ
ك أَ ٰ
َوالهذينَ َس َعوا فى ٰ
حيم |11:11
ولئِ َ
ءايتِنا م ُٰع ِ
صحبُ الجَ ِ

|

|

اور وہ جو کوشش کرتے ہيں ہماری آيتوں ميں ہار جيت کے ارادہ سے وہ جہنمی ہيں11:11| ،

|

َّللا ُ ما يُلقِى ال هش ٰ
سول َوال َنبىٍّ إ ّال إذا َت َم ّن ٰى أَل َقى ال هش ٰ
ءايتِ ِه ۗ وَ ه
يطنُ ُث هم يُح ِك ُم ه
يطنُ فى أُمنِ هيتِ ِه َفيَن َس ُخ ه
َّللا ُ ٰ
َّللا ُ عَلي ٌم حَ كي ٌم
َوما أَرسَلنا مِن َقبلِ َ
ك مِن رَ ٍ
ِ ِ ِ
|11:11

|

اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول يا نبی بھيجے سب پر کبھی يہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑها تو شيطان نے ان کے
پڑهنے ميں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے مالديا تو مٹا ديتا ہے َّللا اس شيطان کے ڈالے ہوئے کو پھر َّللا اپنی آيتيں پکی کرديتا
ہے اور َّللا علم و حکمت واال ہے11:11| ،

|

ٰ
لوب ِھم مَرَ ضٌ َوالقاسِ َي ِة قُلو ُبھُم ۗ َوإِنه ٰ ّ
قاق بَعي ٍد |11:11
الظلِمينَ لَفى شِ ٍ
لِيَج َع َل ما يُلقِى ال هشيطنُ فِت َن ًة لِلهذينَ فى قُ ِ

|

تاکہ شيطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کردے ان کے ليے جن کے دلوں ميں بيماری ہے اور جن کے دل سخت ہيں اور بيشک
ستمگار ُدهرکے (پرلے درجے کے) جھگڑالو ہيں11:11| ،

|

ك َفيُؤمِنوا بِ ِه َف ُتخبِتَ لَ ُه قُلو ُبھُم ۗ َوإِنه ه
َّللاَ لَھا ِد الهذينَ ءا َمنوا إِ ٰ
قيم |11:11
َولِيَعلَ َم الهذينَ أو ُتوا العِل َم أَ هن ُه الحَ ُّق مِن رَ ِّب َ
لى صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ

|

اور اس ليے کہ جان ليں وہ جن کو علم مال ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ايمان الئيں تو جھک جائيں اس
کے ليے ان کے دل ،اور بيشک َّللا ايمان والوں کو سيدهی راہ چالنے واال ہے11:11| ،

َ
َقيم |11:11
َوم ع ٍ
َوال يَزا ُل الهذينَ َك َفروا فى مِر َي ٍة مِن ُه حَ ّت ٰى َتأتِ َي ُھ ُم السّا َع ُة بَغ َت ًة أو يَأتِ َيھُم َعذابُ ي ٍ

|
|

اور کافر اس سے ہميشہ شک ميں رہيں گے يہاں تک کہ ان پر قيامت آجائے اچانک يا ان پر ايسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل
ان کے ليے کچھ اچھا نہ ہو |11:11

|

المُل ُ
عيم |11:11
ك يَو َمئِ ٍذ ِ هّلِلِ يَح ُك ُم بَي َنھُم ۚ َفالهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
ت فى جَ ٰ ّن ِ
صل ِٰح ِ
ت ال هن ِ

|

بادشاہی اس دن َّللا ہی کی ہے ،وہ ان ميں فيصلہ کردے گا ،تو جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے وہ چين کے باغوں ميں ہيں،
|11:11

|

َوالهذينَ َك َفروا َو َك هذبوا بـ ٰايتِنا َفأ ُ ٰ
ك لَھُم َعذابٌ مُھينٌ |11:11
ولئِ َ
ِٔ

|

اور جنہوں نے کفر کيا اور ہماری آيتيں جھٹالئيں ان کے ليے ذلت کا عذاب ہے11:11| ،

|

َّللا ُ ِرز ًقا حَ َس ًنا ۚ َوإِنه ه
َّللا ُث هم قُتِلوا أَو ماتوا لَيَر ُز َق هن ُھ ُم ه
َّللاَ لَھ َُو َخي ُر ال ٰ ّر ِزقينَ |11:12
َبيل ه ِ
َوالهذينَ هاجَ روا فى س ِ

|

اور وہ جنہوں نے َّللا کی راہ ميں اپنے گھر بار چھوڑے پھر مارے گئے يا مرگئے توَّللا ضرور انہيں اچھی روزی دے گا اور
بيشک َّللا کی روزی سب سے بہتر ہے11:12| ،

|

ُدخ ًال يَرضَو َن ُه ۗ َوإِنه ه
خلَ هنھُم م َ
َّللاَ لَعَلي ٌم حَ لي ٌم |11:12
لَيُد ِ

|

ضرور انہيں ايسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کريں گے اور بيشک َّللا علم اور حلم واال ہے11:12| ،

صرَ هن ُه ه
ِثل ما عوقِبَ ِب ِه ُث هم ُبغِىَ َعلَي ِه لَيَن ُ
َّللا لَ َعفُوٌّ غَفو ٌر |11:12
۞ ٰذلِ َ
ك َومَن عا َقبَ ِبم ِ
َّللا ُ ۗ إِنه ه َ

|

|

بات يہ ہے اور جو بدلہ لے جيسی تکليف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زيادتی کی جائے تو بيشک َّللا اس کی مدد فرمائے گا بيشک
َّللا معاف کرنے واال بخشنے واال ہے11:12| ،

|

َّللا سَمي ٌع بَصي ٌر |11:11
ٰذلِ َ
ھار َويولِ ُج ال هنھارَ فِى الهي ِل َوأَنه ه َ
ك ِبأَنه ه َ
َّللا يولِ ُج الهي َل فِى ال هن ِ

|

يہ اس ليے کہ َّللا تعال ٰی رات کو ڈالتا ہے دن کے حصہ ميں اور دن کو التا ہے رات کے حصہ ميں اور اس ليے کہ َّللا سنتا ديکھتا
ہے11:11| ،

|

َّللا ُهوَ الحَ ُّق َوأَنه ما يَدعونَ مِن دو ِن ِه ُهوَ ٰالبطِ ُل َوأَنه ه
َّللاَ ه َُو ال َعلِىُّ ال َكبي ُر |11:11
ٰذلِ َ
ك ِبأَنه ه َ

|

يہ اس ليے کہ َّللا ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوجتے ہيں وہی باطل ہے اور اس ليے کہ َّللا ہی بلندی بڑائی واال ہے،
|11:11

|

صب ُح األَرضُ مُخضَره ًة ۗ إِنه ه
َّللا أَ َ
َّللاَ لَطيفٌ َخبي ٌر |11:11
أَلَم َترَ أَنه ه َ
نز َل مِنَ السهما ِء ما ًء َف ُت ِ

|

کيا تو نے نہ ديکھا کہ َّللا نے آسمان سے پانی اتارا تو صبح کو زمين ہريالی ہوگئی ،بيشک َّللا پاک خبردار ہے11:11| ،

رض ۗ َوإِنه ه
َّللاَ لَھ َُو ال َغنِىُّ الحَ مي ُد |11:11
لَ ُه ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َوما فِى األَ ِ

|

|

اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے ،اور بيشک َّللا ہی بے نياز سب خوبيوں سراہا ہے،
|11:11

|

َ
َّللا س ه
اس لَرَ ءوفٌ
مر ِہ َويُمسِ ُ
رض َوالفُل َ
ك السهما َء أَن َت َقعَ َعلَى األَ ِ
َخرَ لَ ُكم ما فِى األَ ِ
رض إِ ّال ِبإِذ ِن ِه ۗ إِنه ه َ
أَلَم َترَ أَنه ه َ
َّللا ِبال ّن ِ
َحر ِبأ ِ
ك َتجرى فِى الب ِ
رَ حي ٌم |11:11

|

کيا تو نے نہ ديکھا کہ َّللا نے تمہارے بس ميں کرديا جو کچھ زمين ميں ہے اور کشتی کہ دريا ميں اس کے حکم سے چلتی ہے
اور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمين پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے ،بيشک َّللا آدميوں پر بڑی مہر واال مہربان ہے
|11:11

|

َوه َُو الهذى أَحيا ُكم ُث هم يُمي ُت ُكم ُث هم يُحيي ُكم ۗ إِنه اإلِ ٰ
نسنَ لَ َكفو ٌر |11:11

|

جالئے گا بيشک آدمی بڑا ناشکرا ہے |11:11
اور وہی ہے جس نے تمہيں زندہ کيا اور پھر تمہيں مارے گا پھر تمہيں ِ
َ
ك لَع ٰ
مر ۚ َواد ُع إِ ٰ
قيم |11:11
ك ۖ إِ هن َ
لى رَ ِّب َ
لِ ُك ِّل أ ُ هم ٍة جَ عَلنا مَن َس ًكا هُم ناسِ كوہُ ۖ َفال ي ُٰن ِز ُع هن َ
ك فِى األ ِ
َلى ُه ًدى مُس َت ٍ

|

|

ہر امت کے ليے ہم نے عبادت کے قاعدے بناديے کہ وہ ان پر چلے تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ ميں جھگڑا نہ کريں اور اپنے
رب کی طرف بالؤ بيشک تم سيدهی راہ پر ہو11:11| ،

ك َفقُ ِل ه
َّللا ُ أَعلَ ُم ِبما َتعمَلونَ |11:12
َوإِن ٰجدَلو َ

|

|

اور اگر وہ تم سے جھگڑيں تو فرمادو کہ َّللا خوب جانتا ہے تمہارے کوتک (تمہاری کرتوت) |11:12

ه
َّللا ُ يَح ُك ُم بَي َن ُكم يَو َم الق ِٰي َم ِة فيما ُكن ُتم في ِه َتخ َتلِفونَ |11:12

|

|

َّللا تم پر فيصلہ کردے گا قيامت کے دن جس بات ميں اختالف کرتے ہو |11:12

|

أَلَم َتعلَم أَنه ه
َّللا يَسي ٌر |11:12
ك فى ك ِٰت ٍ
ك َعلَى ه ِ
ب ۚ إِنه ٰذلِ َ
رض ۗ إِنه ٰذلِ َ
َّللاَ يَعلَ ُم ما فِى السهما ِء َواألَ ِ

|

کيا تو نے نہ جانا کہ َّللا جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہے ،بيشک يہ سب ايک کتاب ميں ہے بيشک يہ َّللا پر آسان ہے
|11:12

|

َّللا ما لَم ُي َن ِّزل ب ِه س ٰ
ُلط ًنا َوما لَيسَ لَھُم ِب ِه عِل ٌم ۗ َوما ل ٰ ّ
صير |11:11
َويَع ُبدونَ مِن
دون ه ِ
ِلظلِمينَ مِن َن ٍ
ِ
ِ

|

اور َّللا کے سوا ايسوں کو پوجتے ہيں جن کی کوئی سند اس نے نہ اتاری اور ايسوں کو جن کا خود انہيں کچھ علم نہيں اور
ستمگاروں کا کوئی مددگار نہيں |11:11

|

يھم ٰ
يھم ٰ
َوإِذا ُت ٰ
ءايتِنا ۗ قُل أَ َفأ ُ َن ِّب ُئ ُكم ِب َشرٍّ مِن ٰذلِ ُك ُم ۗ
ءاي ُتنا َبي ِّٰن ٍ
عرفُ فى وُ جو ِہ الهذينَ َك َفرُوا المُن َكرَ ۖ يَكادونَ يَسطونَ ِبالهذينَ يَتلونَ َعلَ ِ
تلى َعلَ ِ
ت َت ِ
ال ّنا ُر َو َع َدهَا ه
َّللا ُ الهذينَ َك َفروا ۖ َو ِبئسَ المَصي ُر |11

|: 72

اور جب ان پر ہماری روشن آيتيں پڑهی جائيں تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار ديکھو گے جنہوں نے کفر کيا ،قريب ہے
کہ لپٹ پڑيں ان کو جو ہماری آيتيں ان پر پڑهتے ہيں ،تم فرمادو کيا ميں تمہيں بتادوں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے وہ
آگ ہےَّ ،للا نے اس کا وعدہ ديا ہے کافروں کو ،اور کيا ہی بری پلٹنے کی جگہ11:11| ،

|

َّللا لَن يَخلُقوا ُذبابًا َولَ ِو اج َتمَعوا لَ ُه ۖ َوإِن يَسلُب ُھ ُم ُّ
الذبابُ َشيـًٔا ال يَس َتنقِذوہُ
ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ ض ُِربَ َم َث ٌل َفاس َتمِعوا لَ ُه ۚ إِنه الهذينَ َتدعونَ مِن
دون ه ِ
ِ
ض ُعفَ ّ
الطالِبُ َوال َمطلوبُ |11:11
مِن ُه ۚ َ

|

اے لوگو! ايک کہاوت فرمائی جاتی ہے اسے کان لگا کر سنو وہ جنہيں َّللا کے سوا تم پوجتے ہو ايک مکھی نہ بناسکيں گے
اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہوجائيں اور اگر مکھی ان سے کچھ چھين کرلے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکيں کتنا کمزور چاہنے
واال اور وہ جس کو چاہا |11:11

|

در ِہ ۗ إِنه ه
ما َق َدرُوا ه
َّللاَ لَ َق ِوىٌّ عَزي ٌز |11:11
َّللاَ حَ هق َق ِ

|

َّللا کی قدر نہ جانی جيسی چاہيے تھی بيشک َّللا قوت واال غالب ہے11:11| ،

ٰ
اس ۚ إِنه ه
ه
َّللاَ سَمي ٌع بَصي ٌر |11:11
َّللا ُ يَص َطفى مِنَ المَلئِ َك ِة ُرس ًُال َومِنَ ال ّن ِ

|

|

َّللا چن ليتا ہے فرشتوں ميں سے رسول اور آدميوں ميں سے بيشک َّللا سنتا ديکھتا ہے11:11| ،

َّللا ُترجَ ُع األُمو ُر |11:11
يديھم َوما َخل َفھُم ۗ َوإِلَى ه ِ
يَعلَ ُم ما بَينَ أَ ِ

|

|

جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پيچھے ہے اور سب کاموں کی رجوع َّللا کی طرف ہے11:11| ،

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءا َم ُنوا ار َكعوا َواسجُدوا َواعبُدوا رَ هب ُكم َواف َعلُوا َ
الخيرَ لَ َعله ُكم ُتفلِحونَ ۩ |11:11

|

|

اے ايمان والو! رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس اميد پر کہ تمہيں چھٹکارا ہو( ،السجدة)
عندالشافعیؑ11:11| ،

|

َو ٰج ِھدوا فِى ه
ّين مِن حَ رَ ٍج ۚ ِمله َة أَبي ُكم إِ ٰبرهي َم ۚ ه َُو َسم ّٰى ُك ُم المُسلِمينَ مِن َقب ُل َوفى ٰهذا لِيَكونَ
َّللاِ حَ هق ِ
جھا ِد ِہ ۚ ه َُو اج َت ٰبى ُكم َوما جَ َع َل َع َلي ُكم فِى الد ِ
َ
ه
الره سو ُل َشھي ًدا َعلَي ُكم َو َتكونوا ُ
اس ۚ َفأقيمُوا الص ٰهلو َة َوءا ُتوا ه
َولى ُكم ۖ َفنِع َم الم ٰ
اّلِل ُهوَ م ٰ
الز ٰ
َولى َونِع َم ال هنصي ُر
كو َة َواع َتصِ موا ِب ِ
شھَدا َء َعلَى ال ّن ِ
|11:12

|

اور َّللا کی راہ ميں جہاد کرو جيسا حق ہے جہاد کرنے کا اس نے تمہيں پسند کيا اور تم پر دين ميں کچھ تنگی نہ رکھی تمہارے
باپ ابراہيم کا دين َّللا نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں ميں اور اس قرآن ميں تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو اور تم
اور لوگوں پر گواہی دو تو نماز برپا رکھو اور ٰ
زکوة دو اور َّللا کی رسی مضبوط تھام لو وہ تمہارا مول ٰی ہے تو کيا ہی اچھا مول ٰی
اور کيا ہی اچھا مددگار11:12| ،

|

َّللا الره ٰ
حيم َقد أَفلَ َح المُؤمِنونَ |11:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

بيشک مراد کو پہنچے ايمان والے |11:1

الهذينَ هُم فى صَالت ِِھم ٰخشِ عونَ |11:1

|

|

جو اپنی نماز ميں گڑگڑاتے ہيں |11:1

ُعرضونَ |11:1
َن الله ِ
َوالهذينَ هُم ع ِ
غو م ِ

|

|

|

اور وہ جو کسی بيہودہ بات کی طرف التفات نہيں کرتے |11:1

|

َوالهذينَ هُم ل ه
ِلز ٰ
كو ِة ٰفعِلونَ |11:1

|

اور وہ کہ ٰ
زکوة دينے کا کام کرتے ہيں |11:1

ج ِھم ٰحفِظونَ |11:1
َوالهذينَ هُم لِفُرو ِ

|

|

اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہيں11:1| ،

َلى أَ ٰ
إِ ّال ع ٰ
ج ِھم أَو ما َملَ َكت أَ ٰيم ُنھُم َفإِ هنھُم غَي ُر مَلومينَ |11:1
زو ِ

|
|

مگر اپنی بيبيوں يا شرعی بانديوں پر جو ان کے ہاتھ کی مِلک ہيں کہ ان پر کوئی مالمت نہيں |11:1

ك َفأ ُ ٰ
َن اب َت ٰ
ك ُه ُم العادونَ |11:1
ولئِ َ
غى َورا َء ٰذلِ َ
َفم ِ

|

تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑهنے والے ہيں |11:1

َوالهذينَ هُم ِألَ ٰم ٰنت ِِھم َوعَھ ِدهِم ٰرعونَ |11:2

|

اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعايت کرتے ہيں |11:2

َوالهذينَ هُم ع ٰ
صلَ ٰوت ِِھم يُحافِظونَ |11:2
َلى َ

|

اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہيں |11:2

أُ ٰ
ك ُه ُم ٰ
الو ِرثونَ |11:12
ولئِ َ

|

يہی لوگ وارث ہيں11:12| ،

|

الهذينَ ي َِرثونَ الفِردَوسَ هُم فيھا ٰخلِدونَ |11:11

|

|

|

|

|

کہ فردوس کی ميراث پائيں گے ،وہ اس ميں ہميشہ رہيں گے11:11| ،

َولَ َقد َخلَق َنا اإلِ ٰ
طين |11:11
نسنَ مِن س ُٰللَ ٍة مِن
ٍ

|

|

اور بيشک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی (انتخاب کی) مٹی سے بنايا11:11| ،

كين |11:11
رار َم ٍ
ُث هم جَ ع َٰلن ُه ُنط َف ًة فى َق ٍ

|

|

پھر اسے پانی کی بوند کيا ايک مضبوط ٹھہراؤ ميں |11:11

|

َّللا ُ أَح َسنُ ٰ
ك ه
ُث هم َخلَق َنا ال ُّنط َف َة َعلَ َق ًة َف َخلَق َنا ال َعلَ َق َة مُض َغ ًة َف َخلَق َنا المُض َغ َة ِع ٰظمًا َف َكسَو َنا الع ِٰظ َم لَحمًا ُث هم أَن َش ٰأن ُه َخل ًقا َ
الخلِقينَ
ءاخرَ ۚ َف َتبارَ َ
|11:11

|

پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کيا پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈياں پھر ان
ہڈيوں پر گوشت پہنايا ،پھر اسے اور صورت ميں اٹھان دی تو بڑی برکت واال ہے َّللا سب سے بہتر بتانے واال11:11| ،

ك لَ َم ِّيتونَ |11:11
ُث هم إِ هن ُكم بَع َد ٰذلِ َ

|

پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو11:11| ،

ُث هم إِ هن ُكم يَو َم الق ِٰي َم ِة ُتبعَثونَ |11:11

|

|

پھر تم سب قيامت کے دن اٹھائے جاؤ گے11:11| ،

|

َن َ
لق ٰغفِلينَ |11:11
الخ ِ
َولَ َقد َخلَقنا َفو َق ُكم سَبعَ َطرائِقَ َوما ُك ّنا ع ِ

|

اور بيشک ہم نے تمہارے اوپر سات راہيں بنائيں اور ہم خلق سے بے خبر نہيں |11:11
رض ۖ َوإِ ّنا ع ٰ
َوأَ َ
ب ِب ِه لَ ٰقدِرونَ |11:12
َلى َذها ٍ
نزلنا مِنَ السهما ِء ما ًء ِب َقد ٍَر َفأَس َك ٰ ّن ُه فِى األَ ِ

|

|

|

اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ايک اندازہ پر پھر اسے زمين ميں ٹھہرايا اور بيشک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہيں |11:12
ت مِن َنخي ٍل َوأَ ٰ
ب لَ ُكم فيھا َف ٰو ِك ُه َكثيرَ ةٌ َومِنھا َتأ ُكلونَ |11:12
عن ٍ
َفأَن َشأنا لَ ُكم ِب ِه جَ ٰ ّن ٍ

|

تو اس سے ہم نے تمہارے باغ پيدا کيے کھجوروں اور انگوروں کے تمہارے ليے ان ميں بہت سے ميوے ہيں اور ان ميں سے
کھاتے ہو |11:12

|

طور سَينا َء َتنب ُ
بغ لِلءاكِلينَ |11:12
َو َشجَ رَ ًة َتخ ُر ُج مِن
ُت ِبالد ِ
ِ
ُّهن َوصِ ٍ

|

اور وہ پيڑ پيدا کيا کہ طور سينا سے نکلتا ہے لے کر اگتا ہے تيل اور کھانے والوں کے ليے سالن |11:12

َوإِنه لَ ُكم فِى األَ ٰنع ِم لَعِبرَ ًة ۖ ُنسقي ُكم ِممّا فى بُطونِھا َولَ ُكم فيھا م َٰنفِ ُع َكثيرَ ةٌ وَ مِنھا َتأ ُكلونَ |11:11

|

|

اور بيشک تمہارے ليے چوپايوں ميں سمجھنے کا مقام ہے ،ہم تمہيں پالتے ہيں اس ميں سے جو ان کے پيٹ ميں ہے اور تمہارے
ليے ان ميں بہت فائدے ہيں اور ان سے تمہاری خوراک ہے |11:11

َو َعلَيھا َو َعلَى الفُلكِ ُتحمَلونَ |11:11

|

|

اور ان پر اور کشتی پر سوار کيے جاتے ہو11:11| ،

|

لى َقو ِم ِه َفقا َل ٰي َقوم اع ُب ُدوا ه
َولَ َقد أَرسَلنا نوحً ا إِ ٰ
َّللاَ ما لَ ُكم مِن إِ ٰل ٍه غَي ُرہُ ۖ أَ َفال َت هتقونَ |11:11
ِ

|

اور بيشک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھيجا تو اس نے کہا اے ميری قوم َّللا کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا
نہيں ،تو کيا تمہيں ڈر نہيں |11:11

|

ض َل َعلَي ُكم َولَو شا َء ه
َّللا ُ َألَ َ
َفقا َل ال َملَؤُ ۟ا الهذينَ َك َفروا مِن َقو ِم ِه ما ٰهذا إِ ّال َب َش ٌر مِثل ُ ُكم يُري ُد أَن َي َت َف ه
نز َل م َٰل ِئ َك ًة ما َسمِعنا ِب ٰھذا فى ءابا ِئ َنا األَوه لينَ
|11:11

|

تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کيا بولے يہ تو نہيں مگر تم جيسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے اور َّللا چاہتا تو
فرشتے اتارتا ہم نے تو يہ اگلے باپ داداؤں ميں نہ سنا |11:11

|

|

حين |11:11
إِن ه َُو إِ ّال رَ ُج ٌل بِ ِه ِ
ج هن ٌة َف َترَ بهصوا ِب ِه حَ ّت ٰى ٍ

|

وہ تو نہيں مگر ايک ديوانہ مرد تو کچھ زمانہ تک اس کا انتظار کيے رہو |11:11

بون |11:11
قا َل رَ بِّ انصُرنى ِبما َك هذ ِ

|

|

نوح نے عرض کی اے ميرے رب! ميری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹاليا11:11| ،

|

ك إِ ّال مَن َس َبقَ َعلَي ِه ال َقو ُل
ين َوأَهلَ َ
َفأَوحَ ينا إِلَي ِه أَ ِن اص َن ِع الفُل َ
ين اث َن ِ
حينا َفإِذا جا َء أَمرُنا َوفارَ ال هت ّنو ُر ۙ َفاسلُك فيھا مِن ُك ٍّل َزوجَ ِ
ك ِبأَع ُينِنا َو َو ِ
مِنھُم ۖ َوال ُت ٰخطِ بنى فِى الهذينَ َظلَموا ۖ إِ هنھُم ُمغرَ قونَ |11:1

|7

تو ہم نے اسے وحی بھيجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلے تو
اس ميں بٹھالے ہر جوڑے ميں سے دو اور اپنے گھر والے مگر ان ميں سے وہ جن پر بات پہلے پڑچکی اور ان ظالموں کے
معاملہ ميں مجھ سے بات نہ کرنا يہ ضرور ڈبوئے جائيں گے11:11| ،

|

ك َعلَى الفُلكِ َفقُ ِل الحَ م ُد ِ هّلِلِ الهذى َنج ّٰىنا مِنَ ال َقوم ٰ ّ
الظلِمينَ |11:12
َفإِ َذا اس َت َويتَ أَنتَ َومَن َم َع َ
ِ

|

پھر جب ٹھيک بيٹھ لے کشتی پر ُتو اور تيرے ساتھ والے تو کہہ سب خوبياں َّللا کو جس نے ہميں ان ظالموں سے نجات دی،
|11:12

|

َ
َ
ُنزلينَ |11:12
نزلنى مُن َز ًال ُمبارَ ًكا َوأنتَ َخي ُر الم ِ
َوقُل رَ بِّ أ ِ

|

اور عرض کر کہ اے ميرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے واال ہے11:12| ،

كل ٰ
ت َوإِن ُك ّنا لَمُب َتلينَ |11:12
َءاي ٍ
إِنه فى ٰذلِ َ

|

بيشک اس ميں ضرو ر نشانياں اور بيشک ضرور ہم جانچنے والے تھے |11:12

ُث هم أَن َشأنا مِن بَع ِدهِم َقر ًنا َ
ءاخرينَ |11:11

|

|

|

پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت (قوم) پيدا کی |11:11

|

فيھم رَ ً
َّللا ما لَ ُكم مِن إِ ٰل ٍه غَي ُرہُ ۖ أَ َفال َت هتقونَ |11:11
سوال مِنھُم أَ ِن اع ُب ُدوا ه َ
َفأَرسَلنا ِ

|

تو ان ميں ايک رسول انہيں ميں سے بھيجا کہ َّللا کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہيں ،تو کيا تمہيں ڈر نہيں
|11:11

|

َوقا َل الم ََِل ُ مِن َقو ِم ِه الهذينَ َك َفروا َو َك هذبوا بِلِقا ِء الءاخِرَ ِة َوأَترَ ٰفنھُم فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا ما ٰهذا إِ ّال َب َش ٌر مِثل ُ ُكم يَأ ُك ُل ِممّا َتأ ُكلونَ مِن ُه َويَشرَ بُ ِممّا
َتشرَ بونَ |11:11

|

اور بولے اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کيا اور آخرت کی حاضری کو جھٹاليا اور ہم نے انہيں دنيا کی زندگی ميں چين ديا
کہ يہ تو نہيں مگر جيسا آدمی جو تم کھاتے ہو اسی ميں سے کھاتا ہے اور جو تم پيتے ہو اسی ميں سے پيتا ہے |11:11

َولَئِن أَ َطع ُتم َب َشرً ا مِثلَ ُكم إِ هن ُكم إِ ًذا لَ ٰخسِ رونَ |11:11

|

اور اگر تم کسی اپنے جيسے آدمی کی اطاعت کرو جب تو تم ضرور گھاٹے ميں ہو11:11| ،

أَ َي ِع ُد ُكم أَ هن ُكم إِذا ِم ُّتم َو ُكن ُتم ُترابًا َوع ِٰظمًا أَ هن ُكم ُمخرَ جونَ |11:11

|

|

کيا تمہيں يہ وعدہ ديتا ہے کہ تم جب مرجاؤ گے اور مٹی اور ہڈياں ہوجاؤ گے اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے11:11| ،

۞ َهيھاتَ َهيھاتَ لِما توعَدونَ |11:11

|

|
|

کتنی دور ہے کتنی دور ہے جو تمہيں وعدہ ديا جاتا ہے |11:11

إِن هِىَ إِ ّال حَ يا ُت َنا الدُّنيا َن ُ
موت َو َنحيا َوما َنحنُ ِبمَبعوثينَ |11:11

|

وہ تو نہيں مگر ہماری دنيا کی زندگی کہ ہم مرتے جيتے ہيں اور ہميں اٹھنا نہيں |11:11

رى َعلَى ه
إِن ه َُو إِ ّال رَ ُج ٌل اف َت ٰ
َّللاِ َك ِذبًا َوما َنحنُ لَ ُه بِمُؤمِنينَ |11:12

|

|

|

|

وہ تو نہيں مگر ايک مرد جس نے َّللا پر جھوٹ باندها اور ہم اسے ماننے کے نہيں |11:12

بون |11:12
قا َل رَ بِّ انصُرنى ِبما َك هذ ِ

|

عرض کی کہ اے ميرے رب ميری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹاليا11:12| ،

ُصبحُنه ٰندِمينَ |11:12
قا َل َعمّا َقلي ٍل لَي ِ

|

|

َّللا نے فرمايا کچھ دير جاتی ہے کہ يہ صبح کريں گے پچھتاتے ہوئے |11:12
َفأ َ َخ َذت ُھ ُم الصهيحَ ُة ِبالحَ ِّق َفجَ ع َٰلنھُم ُغثا ًء ۚ َفبُع ًدا لِل َقوم ٰ ّ
الظلِمينَ |11:11
ِ

|

|

تو انہيں آليا سچی چنگھاڑ نے تو ہم نے انہيں گھاس کوڑا کرديا تو دور ہوں ظالم لوگ11:11| ،

ُث هم أَن َشأنا مِن بَع ِدهِم قُرو ًنا َ
ءاخرينَ |11:11

|

|

پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگتيں (قوميں) پيدا کيں |11:11

سب ُق مِن أ ُ هم ٍة أَجَ لَھا َوما يَس َتـٔخِرونَ |11:11
ما َت ِ

|

|

کوئی امت اپنی ميعاد سے نہ پہلے جائے نہ پيچھے رہے |11:11

|

ضھُم بَعضًا وَ جَ ع َٰلنھُم أَ
َ
وم ال يُؤمِنونَ |11:11
ُث هم أَرسَلنا ُر ُسلَنا َتترا ۖ ُك هل ما جا َء أُم ًهة رَ سولُھا َك هذبوہُ ۚ َفأَتبَعنا بَع َ
حاديث ۚ َفبُع ًدا لِ َق ٍ

|

پھر ہم نے اپنے رسول بھيجے ايک پيچے دوسرا جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آيا انہوں نے اسے جھٹاليا تو ہم نے اگلوں
سے پچھلے مالديے اور انہيں کہانياں کر ڈاال تو دور ہوں وہ لوگ کہ ايمان نہيں التے11:11| ،

ٰ
ٰ
ُبين |11:11
ُث هم أَرسَلنا
موسى َوأَخاہُ ٰهرونَ ِبـٔ ٰايتِنا َوسُلط ٍن م ٍ

|

|

پھر ہم نے موس ٰی اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آيتوں اور روشن سند کے ساتھ بھيجا11:11| ،

إِ ٰ
ََل ۟ي ِه َفاس َتكبَروا َوكانوا َقومًا عالينَ |11:11
لى فِر َعونَ َوم َ ِ

|

|

فرعون اور اس کے درباريوں کی طرف تو انہوں نے غرور کيا اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے11:11| ،

ين مِثلِنا َو َقو ُمھُما لَنا ٰع ِبدونَ |11:11
َفقالوا أَ ُنؤمِنُ لِ َب َشرَ ِ

|

تو بولے کيا ہم ايمان لے آئيں اپنے جيسے دو آدميوں پر اور ان کی قوم ہماری بندگی کررہی ہے11:11| ،

َف َك هذبوهُما َفكانوا مِنَ المُھلَكينَ |11:12

|

|

|

تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹاليا تو ہالک کيے ہوؤں ميں ہوگئے |11:12

َولَ َقد ءا َتينا موسَى الك ِٰتبَ لَ َعلهھُم يَھ َتدونَ |11:12

|

|

اور بيشک ہم نے موس ٰی کو کتاب عطا فرمائی کہ ان کو ہدايت ہو11:12| ،

ءاو ٰينھُما إِ ٰ
َعين |11:12
لى رَ َبو ٍة ذا ِ
َوجَ عَل َنا ابنَ مَر َي َم َوأ ُ هم ُه ءاي ًَة َو َ
رار َوم ٍ
ت َق ٍ

|

|

اور ہم نے مريم اور اس کے بيٹے کو نشانی کيا اور انہيں ٹھکانا ديا ايک بلند زمين جہاں بسنے کا مقام اور نگاہ کے سامنے بہتا
پانی11:12| ،

|

ٰيأ َ ُّيھَا الرُّ ُس ُل ُكلوا مِنَ ه
ت َواعمَلوا ٰ
صلِحً ا ۖ إِ ّنى بِما َتعمَلونَ عَلي ٌم |11:11
الط ِّي ٰب ِ

|

اے پيغمبرو! پاکيزہ چيزيں کھاؤ اور اچھا کام کرو ،ميں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں |11:11

قون |11:11
َوإِنه ٰه ِذ ِہ أ ُ هم ُت ُكم أُم ًهة ٰو ِ
ح َد ًة َوأَ ۠نا رَ ُّب ُكم َفا هت ِ

|

|

اور بيشک يہ تمہارا دين ايک ہی دين ہے اور ميں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو11:11| ،

َيھم َف ِرحونَ |11:11
َف َت َق هطعوا أَمرَ هُم بَي َنھُم ُزبُرً ا ۖ ُك ُّل حِز ٍ
ب ِبما لَد ِ

|

|

تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس ميں ٹکڑے ٹکڑے کرليا ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے11:11| ،

حين |11:11
َف َذرهُم فى َغمرَ ت ِِھم حَ ّت ٰى
ٍ

|

تو تم ان کو چھوڑ دو ان کے نشہ ميں ايک وقت تک |11:11

أَيَحسَبونَ أَ هنما ُن ِم ُّدهُم ِب ِه مِن ما ٍل َوبَنينَ |11:11

|

|

کيا يہ خيال کررہے ہيں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کررہے ہيں مال اور بيٹوں سے |11:11

سار ُع لَھُم فِى َ
ت ۚ بَل ال يَش ُعرونَ |11:11
الخ ٰير ِ
ُن ِ

|

يہ جلد جلد ان کو بھالئياں ديتے ہيں بلکہ انہيں خبر نہيں |11:11

إِنه الهذينَ هُم مِن َخش َي ِة رَ ب ِِّھم مُشفِقونَ |11:11

|

بيشک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہيں |11:11

ت رَ ب ِِّھم يُؤمِنونَ |11:12
َوالهذينَ هُم ِبـٔ ٰاي ِ

|

اور وہ جو اپنے رب کی آيتوں پر ايمان التے ہيں |11:12

ُشركونَ |11:12
َوالهذينَ هُم بِرَ ب ِِّھم ال ي ِ

|

|

اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شريک نہيں کرتے11:12| ،

|

|

|

|

|

جلَ ٌة أَ هنھُم إِ ٰ
جعونَ |11:12
لى رَ ب ِِّھم ٰر ِ
َوالهذينَ ُيؤتونَ ما ءا َتوا وَ قُلو ُبھُم َو ِ

|

اور وہ جو ديتے ہيں جو کچھ ديں اور ان کے دل ڈر رہے ہيں يوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے11:12| ،

أُ ٰ
ك ي ُٰس ِرعونَ فِى َ
ت َوهُم لَھا ٰس ِبقونَ |11:11
الخ ٰير ِ
ولئِ َ

|

|

يہ لوگ بھالئيوں ميں جلدی کرتے ہيں اور يہی سب سے پہلے انہيں پہنچے |11:11

َوال ُن َكلِّفُ َنفسًا إِ ّال وُ سعَھا ۖ َولَدَينا ِك ٰتبٌ يَنطِ ُق ِبالحَ ِّق ۚ َوهُم ال يُظلَمونَ |11:11

|

|

اور ہم کسی جان پر بوجھ نہيں رکھتے مگر اس کی طاقت بھر اور ہمارے پاس ايک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے اور ان پر ظلم نہ
ہوگا ،ف11:۱1| )22

|

بَل قُلو ُبھُم فى َغمرَ ٍة مِن ٰهذا َولَھُم أَ ٰ
ك هُم لَھا ٰعمِلونَ |11:11
دون ٰذلِ َ
عم ٌل مِن ِ

|

بلکہ ان کے دل اس سے غفلت ميں ہيں اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہيں جنہيں وہ کررہے ہيں11:11| ،

ب إِذا هُم يَجـَٔرونَ |11:11
فيھم بِالعَذا ِ
حَ ّت ٰى إِذا أَ َخذنا ُمترَ ِ

|

يہاں تک کہ جب ہم نے ان کے اميروں کو عذاب ميں پکڑا تو جبھی وہ فرياد کرنے لگے11:11| ،

ال َتجـَٔرُوا اليَو َم ۖ إِ هن ُكم ِم ّنا ال ُتنصَرونَ |11:11

|

آج فرياد نہ کرو ،ہماری طرف سے تمہاری مدد نہ ہوگی11:11| ،

َلى أَ ٰ
تلى َعلَي ُكم َف ُكن ُتم ع ٰ
ءايتى ُت ٰ
َقد كا َنت ٰ
عقبِ ُكم َتنكِصونَ |11:11

|

|

بيشک ميری آيتيں تم پر پڑهی جاتی تھيں تو تم اپنی ايڑيوں کے بل الٹے پلٹتے تھے |11:11

|

|

|

كبرينَ ِب ِه ٰسمِرً ا َتھ ُجرونَ |11:11
مُس َت ِ

|

خدمت حرم پر بڑائی مارتے ہو رات کو وہاں بيہودہ کہانياں بکتے |11:11

ت ءابا َء ُه ُم األَوه لينَ |11:12
أَ َفلَم َي هد هبرُوا ال َقو َل أَم جا َءهُم ما لَم يَأ ِ

|

|

حق کو چھوڑے ہوئے کيا انہوں نے بات کو سوچا نہيں يا ان کے پاس وہ آيا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آيا تھا |11:12

َ
َعرفوا رَ سولَھُم َفھُم لَ ُه مُنكِرونَ |11:12
أم لَم ي ِ

|

|

يا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا تو وہ اسے بيگانہ سمجھ رہے ہيں |11:12

ج هن ٌة ۚ بَل جا َءهُم ِبالحَ ِّق َوأَك َث ُرهُم لِلحَ ِّق ٰك ِرهونَ |11:12
أَم يَقولونَ ِب ِه ِ

|

|

يا کہتے ہيں اسے سودا ہے بلکہ وہ تو ان کے پاس حق الئے اور ان ميں اکثر حق برا لگتا ہے |11:12

|

َ
ت الس ٰهم ٰو ُ
ُعرضونَ |11:11
َولَ ِو ا هتبَعَ الحَ ُّق أَهوا َءهُم لَ َف َس َد ِ
ت َواألَرضُ َومَن ِ
ِكرهِم م ِ
ِكرهِم َف ُھم عَن ذ ِ
فيھنه ۚ بَل أ َت ٰينھُم ِبذ ِ

|

اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پيروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمين اور جو کوئی ان ميں ہيں سب تباہ ہوجاتے بلکہ ہم تو ان
کے پاس وہ چيز الئے جس ميں ان کی ناموری تھی تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھيرے ہوئے ہيں11:11| ،

أَم َتسـَٔلُھُم َخرجً ا َف َخرا ُ
ك َخي ٌر ۖ َوه َُو َخي ُر ال ٰ ّر ِزقينَ |11:11
ج رَ ِّب َ

|

|

کيا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے رب کا اجر سب سے بھال اور وہ سب سے بہتر روزی دينے واال |11:11

ك لَ َتدعوهُم إِ ٰ
قيم |11:11
َوإِ هن َ
لى صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ

|

اور بيشک تم انہيں سيدهی راہ کی طرف بالتے ہو |11:11

|

|

َن الص ِّٰرطِ لَ ٰنكِبونَ |11:11
َوإِنه الهذينَ ال يُؤمِنونَ ِبالءاخِرَ ِة ع ِ

|

اور بيشک جو آخرت پر ايما ن نہيں التے ضرور سيدهی راہ سے کترائے ہوئے ہيں11:11| ،

۞ وَ لَو رَ ح ِٰمنھُم َو َك َشفنا ما ِب ِھم مِن ضُرٍّ لَلَ ّجوا فى ُ
ط ٰغين ِِھم يَعمَھونَ |11:11

|

|

اور اگر ہم ان پر رحم کريں اور جو مصيبت ان پر پڑی ہے ٹال ديں تو ضرور بھٹ پنا (احسان فراموشی) کريں گے اپنی سرکشی
ميں بہکتے ہوئے |11:11

|

ب َفمَا اس َتكانوا لِرَ ب ِِّھم َوما َي َتضَره عونَ |11:11
َولَ َقد أَ َخ ٰذنھُم ِبالعَذا ِ

|

اور بيشک ہم نے انہيں عذاب ميں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور ميں جھکے اور نہ گڑگڑاتے ہيں |11:11

ب َشدي ٍد إِذا هُم في ِه مُبلِسونَ |11:11
يھم بابًا ذا عَذا ٍ
حَ ّت ٰى إِذا َف َتحنا َعلَ ِ

|

يہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھوال کسی سخت عذاب کا دروازہ تو وہ اب اس ميں نااميد پڑے ہيں11:11| ،

بصرَ َواألَفـِ َد َة ۚ َق ً
َوه َُو الهذى أَن َشأ َ لَ ُك ُم السهمعَ َواألَ ٰ
ليال ما َتش ُكرونَ |11:12
ٔ

|

اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے ليے کان اور آنکھيں اور دل تم بہت ہی کم حق مانتے ہو |11:12

رض َوإِلَي ِه ُتح َشرونَ |11:12
َوه َُو الهذى َذرَ أَ ُكم فِى األَ ِ

|

|

|

اور وہی ہے جس نے تمہيں زمين ميں پھياليا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے |11:12

َوه َُو الهذى يُحءۦ َوي ُ
ھار ۚ أَ َفال َتعقِلونَ |11:22
ُميت َولَ ُه اخت ِٰلفُ اله ِ
يل َوال هن ِ

|

|

جالئے اور مارے اور اسی کے ليے ہيں رات اور دن کی تبديلياں تو کيا تمہيں سمجھ نہيں |11:22
اور وہی ٕ

|

|

بَل قالوا مِث َل ما قا َل األَوه لونَ |11:21

|
|

بلکہ انہوں نے وہی کہی جو اگلے کہتے تھے11:21| ،

قالوا أَ ِءذا مِتنا َو ُك ّنا ُترابًا َو ِع ٰظمًا أَ ِء ّنا لَمَبعوثونَ |11:21

|

بولے کيا جب ہم مرجائيں اور مٹی اور ہڈياں ہوجائيں کيا پھر نکالے جائيں گے11:21| ،

لَ َقد وُ عِدنا َنحنُ َوءاباؤُ نا ٰهذا مِن َقب ُل إِن ٰهذا إِ ّال أَ ٰسطي ُر األَوه لينَ |11:21

|

|

بيشک يہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو ديا گيا يہ تو نہيں مگر وہی اگلی داستانيں |11:21

َن األَرضُ َومَن فيھا إِن ُكن ُتم َتعلَمونَ |11:21
قُل لِم ِ

|

تم فرماؤ کس کا مال ہے زمين اور جو کچھ اس ميں ہے اگر تم جانتے ہو |11:21

ّلِل ۚ قُل أَ َفال َت َذ هكرونَ |11:21
َسيَقولونَ ِ ه ِ

|

اب کہيں گے کہ َّللا کا تم فرماؤ پھر کيوں نہيں سوچتے |11:21

َظيم |11:21
قُل مَن رَ بُّ الس ٰهم ٰو ِ
هبع َورَ بُّ الع ِ
َرش الع ِ
ت الس ِ

|

|

تم فرماؤ کون ہے مالک سوتوں آسمانوں کا اور مالک بڑے عرش کا11:21| ،

ّلِل ۚ قُل أَ َفال َت هتقونَ |11:21
َسيَقولونَ ِ ه ِ

|

اب کہيں گے يہ َّللا ہی کی شان ہے ،تم فرماؤ پھر کيوں نہيں ڈرتے |11:21

|

قُل مَن بِ َي ِد ِہ َملَ ُ
كوت ُك ِّل َشء ٍء َوه َُو يُجي ُر َوال يُجا ُر َعلَي ِه إِن ُكن ُتم َتعلَمونَ |11:22

|

|

|

|

تم فرماؤ کس کے ہاتھ ہے ہر چيز کا قابو اور وہ پناہ ديتا ہے اور اس کے خالف کوئی پناہ نہيں دے سکتا اگر تمہيں علم ہو
|11:22

|

ّلِل ۚ قُل َفأ َ ّن ٰى ُتسحَ رونَ |11:22
َسيَقولونَ ِ ه ِ

|

اب کہيں گے يہ َّللا ہی کی شان ہے ،تم فرماؤ پھر کس جادو کے فريب ميں پڑے ہو |11:22

بَل أَ َت ٰينھُم ِبالحَ ِّق َوإِ هنھُم لَ ٰكذِبونَ |11:22

|

|
|

بلکہ ہم ان کے پاس حق الئے اور وہ بيشک جھوٹے ہيں |11:22

ُبحنَ ه
مَا ا هت َخ َذ ه
َعض ۚ س ٰ
ضھُم ع ٰ
َّللا ُ مِن َولَ ٍد َوما كانَ َم َع ُه مِن إِ ٰل ٍه ۚ إِ ًذا لَ َذهَبَ ُك ُّل إِ ٰل ٍه ِبما َخلَقَ َولَعَال بَع ُ
َّللاِ َعمّا يَصِ فونَ |11:21
َلى ب ٍ

|

َّللا نے کوئی بچہ اختيار نہ کيا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا يوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ايک
دوسرے پر اپنی تعلی چاہتا پاکی ہے َّللا کو ان باتوں سے جو يہ بناتے ہيں |11:21

ب َوال هش ٰھ َد ِة َف َت ٰع ٰ
ُشركونَ |11:21
ٰعل ِِم الغَي ِ
لى َعمّا ي ِ

|

جاننے واال ہر نہاں و عياں کا تو اسے بلندی ہے ان کے شرک سے11:21| ،

قُل رَ بِّ إِمّا ُت ِر َي ّنى ما يوعَدونَ |11:21

|

|

|

تم عرض کرو کہ اے ميرے رب! اگر تو مجھے دکھائے جو انہيں وعدہ ديا جاتا ہے11:21| ،
رَ بِّ َفال َتجعَلنى فِى ال َقوم ال ٰ ّ
ظلِمينَ |11:21
ِ

|

تو اے ميرے رب! مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا |11:21

َوإِ ّنا ع ٰ
ك ما َن ِع ُدهُم لَ ٰقدِرونَ |11:21
َلى أَن ُن ِر َي َ

|

|

|

اور بيشک ہم قادر ہيں کہ تمہيں دکھاديں جو انہيں وعدہ دے رہے ہيں |11:21

اد َفع ِبالهتى هِىَ أَح َسنُ ال هس ِّي َئ َة ۚ َنحنُ أَعلَ ُم ِبما يَصِ فونَ |11:21

|

|

سب سے اچھی بھالئی سے برائی کو دفع کرو ہم خوب جانتے ہيں جو باتيں يہ بناتے ہيں |11:21

َوقُل رَ بِّ أَ ُ
طين |11:21
ك مِن َهم َٰز ِ
عوذ ِب َ
ت ال هش ٰي ِ

|

اور تم عرض کرو کہ اے ميرے رب تيری پناہ شياطين کے وسوسو ں سے |11:21

َوأَ ُ
ُرون |11:22
عوذ ِب َ
ك رَ بِّ أَن يَحض ِ

|

|

|

اور اے ميرے رب تيری پناہ کہ وہ ميرے پاس آئيں11:22| ،

حَ ّت ٰى إِذا جا َء أَحَ َد ُه ُم الم ُ
عون |11:22
َوت قا َل رَ بِّ ار ِ
ج ِ

|

|

يہاں تک کہ جب ان ميں کسی کو موت آئے تو کہتا ہے کہ اے ميرے رب مجھے واپس پھر ديجئے11:22| ،

َرز ٌخ إِ ٰ
كت ۚ َك ّال ۚ إِ هنھا َكلِم ٌَة ُهوَ قائِلُھا ۖ َومِن َورائ ِِھم ب َ
صلِحً ا فيما َترَ ُ
لَ َعلّى أَع َم ُل ٰ
َوم يُبعَثونَ |11:122
لى ي ِ

|

|

شايد اب ميں کچھ بھالئی کماؤں اس ميں جو چھوڑ آيا ہوں ہشت يہ تو ايک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے اور ان کے آگے
ايک آڑ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے جائيں گے11:122| ،

|

ّور َفال أَنسابَ بَي َنھُم يَو َمئِ ٍذ َوال َي َتساءَلونَ |11:121
َفإِذا ُنفِ َخ فِى الص ِ

|

تو جب صُور پھونکا جائے گا تو نہ ان ميں رشتے رہيں گے اور نہ ايک دوسرے کی بات پوچھے |11:121

َفمَن َثقُلَت م َٰوزي ُن ُه َفأ ُ ٰ
ك ُه ُم المُفلِحونَ |11:121
ول ِئ َ

|

|

تو جن کی توليں بھاری ہوليں وہی مراد کچھ پہنچے11:121| ،

|

َومَن َخفهت م َٰوزي ُن ُه َفأ ُ ٰ
ك الهذينَ َخسِ روا أَنفُ َسھُم فى جَ َھ هن َم ٰخلِدونَ |11:121
ولئِ َ

|

اور جن کی توليں ہلکی پڑيں وہی ہيں جنہوں نے اپنی جانيں گھاٹے ميں ڈاليں ہميشہ دوزخ ميں رہيں گے11:121| ،

َتل َف ُح وُ جو َه ُھ ُم ال ّنا ُر َوهُم فيھا ٰكلِحونَ |11:121

|

ان کے منہ پر آگ لپيٹ مارے گی اور وہ اس ميں منہ چڑائے ہوں گے |11:121

ءايتى ُت ٰ
أَلَم َت ُكن ٰ
تلى َعلَي ُكم َف ُكن ُتم ِبھا ُت َك ِّذبونَ |11:121

|

|

کيا تم پر ميری آيتيں نہ پڑهی جاتی تھيں تو تم انہيں جھٹالتے تھے11:121| ،

قالوا رَ بهنا َغلَبَت َعلَينا شِ َقو ُتنا َو ُك ّنا َقومًا ضالّينَ |11:121

|

|

کہيں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے11:121| ،

َ
خرجنا مِنھا َفإِن عُدنا َفإِ ّنا ٰظلِمونَ |11:121
رَ بهنا أ ِ

|

|

اے رب ہمارے ہم کو دوزخ سے نکال دے پھر اگر ہم ويسے ہی کريں تو ہم ظالم ہيں |11:121

مون |11:122
قا َل اخسَـٔوا فيھا َوال ُت َكلِّ ِ

|

|

رب فرمائے گا دهتکارے (خائب و خاسر) پڑے رہو اس ميں اور مجھ سے بات نہ کرو |11:122

إِ هن ُه كانَ َف ٌ
ريق مِن عِبادى يَقولونَ رَ بهنا ءا َم ّنا َفاغفِر لَنا َوارحَ منا َوأَنتَ َخي ُر ال ٰ ّرحِمينَ |11:122

|

|

|

بيشک ميرے بندوں کا ايک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب! ہم ايمان الئے تو ہميں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر
رحم کرنے واال ہے11:122| ،

|

خر ًّيا حَ ّت ٰى أَنسَو ُكم ذِكرى َو ُكن ُتم مِنھُم َتضحَ كونَ |11:112
َفا هت َخذ ُتموهُم سِ ِ

|

تو تم نے انہيں ٹھٹھا بناليا يہاں تک کہ انہيں بنانے کے شغل ميں ميری ياد بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے11:112| ،

صبَروا أَ هنھُم ُه ُم الفائِزونَ |11:111
إِ ّنى جَ َزي ُت ُھ ُم اليَو َم ِبما َ

|

بيشک آج ميں نے ان کے صبر کا انہيں يہ بدلہ ديا کہ وہی کامياب ہيں11:111| ،

رض َع َد َد سِ نينَ |11:111
ٰق َل َكم لَ ِبث ُتم فِى األَ ِ

|

|

فرمايا تم زمين ميں کتنا ٹھہرے برسوں کی گنتی سے |11:111

َ
َوم َفسـَٔ ِل العا ّدينَ |11:111
قالوا لَبِثنا يَومًا أو بَعضَ ي ٍ

|

|

 ،بولے ہم ايک دن رہے يا دن کا حصہ تو گننے والوں سے دريافت فرما |11:111

ٰق َل إِن لَبِث ُتم إِ ّال َق ً
ليال ۖ لَو أَ هن ُكم ُكن ُتم َتعلَمونَ |11:111

|

|

فرمايا تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا اگر تمہيں علم ہوتا11:111| ،

أَ َفحَ سِ ب ُتم أَ هنما َخلَ ٰقن ُكم َعب ًَثا َوأَ هن ُكم إِلَينا ال ُترجَ عونَ |11:111

|

|

تو کيا يہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہيں بيکار بنايا اور تمہيں ہماری طرف پھرنا نہيں |11:111

ٰ
َف َت ٰعلَى ه
َّللا ُ ال َملِ ُ
ريم |11:111
ك الحَ ُّق ۖ ال إِل َه إِ ّال ه َُو رَ بُّ الع ِ
َرش ال َك ِ

|

|

|

تو بہت بلندی واال ہے َّللا سچا بادشاہ کوئی معبود نہيں سوا اس کے عزت والے عرش کا مالک11:111| ،

ُرهنَ لَ ُه ِب ِه َفإِ هنما حِسا ُب ُه عِن َد رَ ِّب ِه ۚ إِ هن ُه ال يُفلِ ُح ٰ
َومَن يَد ُع مَعَ ه
ءاخرَ ال ب ٰ
َّللاِ إِ ٰلھًا َ
الكفِرونَ |11:111

|

|

اور جو َّللا کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہيں تو اس کا حساب اس کے رب کے يہاں
ہے ،بيشک کافروں کا چھٹکارا نہيں11:111| ،

|

َوقُل رَ بِّ اغفِر َوارحَ م َوأَنتَ َخي ُر ال ٰ ّرحِمينَ |11:112

|

اور تم عرض کرو ،اے ميرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے برتر رحم کرنے واال11:112| ،

نز ٰلنھا َو َفرَ ٰ
نزلنا فيھا ٰ
ضنھا َوأَ َ
حيم سورَ ةٌ أَ َ
َّللا الره ٰ
ت لَ َعله ُكم َت َذ هكرونَ |11:1
ت َبي ِّٰن ٍ
ءاي ٍ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

|

يہ ايک سورة ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کيے اور ہم نے اس ميں روشن آيتيں نازل فرمائيں کہ تم دهيان
کرو11:1| ،

|

ه
َوم الءاخ ِِر ۖ َوليَشھَد عَذا َبھُما
ال ّزانِ َي ُة َوال ّزانى َفاجلِدوا ُك هل ٰو ِ
دين ه ِ
ح ٍد مِنھُما م ِ۟ا َئ َة جَ ل َد ٍة ۖ َوال َتأ ُخذ ُكم ِب ِھما رَ أ َف ٌة فى ِ
َّللا إِن ُكن ُتم ُتؤمِنونَ ِباّلِلِ وَ الي ِ
طائِ َف ٌة مِنَ المُؤمِنينَ |11:1

|

جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان ميں ہر ايک کو سو کوڑے لگاؤ اور تمہيں ان پر ترس نہ آئے َّللا کے دين ميں اگر تم ايمان
التے ہو َّللا اور پچھلے دن پر اور چاہيے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ايک گروہ حاضر ہو |11:1

ال ّزانى ال يَن ِك ُح إِ ّال زانِي ًَة أَو مُشر َك ًة َوال ّزانِ َي ُة ال يَن ِكحُھا إِ ّال ٍ َ
ُشر ٌ
ك َعلَى المُؤمِنينَ |11:1
ك ۚ وَ حُرِّ َم ٰذلِ َ
زان أو م ِ
ِ

|

|

بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت يا شرک والی سے ،اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد يا مشرک اور
يہ کام ايمان والوں پر حرام ہے |11:1

|

شھَدا َء َفاجلِدوهُم َث ٰمنينَ جَ ل َد ًة َوال َتقبَلوا لَھُم َش ٰھ َد ًة أَ َب ًدا ۚ َوأ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ
ت ُث هم لَم يَأتوا ِبأَر َب َع ِة ُ
الفسِ قونَ |11:1
َوالهذينَ يَرمونَ المُحص َٰن ِ
ولئِ َ

|

اور جو پارسا عورتوں کو عيب لگائيں پھر چار گواہ معائنہ کے نہ الئيں تو انہيں اسی کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو
اور وہی فاسق ہيں11:1| ،

|

َّللا غَفو ٌر رَ حي ٌم |11:1
إِ هال الهذينَ تابوا مِن بَع ِد ٰذلِ َ
ك َوأَصلَحوا َفإِنه ه َ

|

مگر جو اس کے بعد توبہ کرليں اور سنور جائيں تو بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے11:1| ،

|

زوجَ ھُم َولَم َي ُكن لَھُم ُ
َوالهذينَ يَرمونَ أَ ٰ
صدِقينَ |11:1
اّلِل ۙ إِ هن ُه لَمِنَ ال ٰ ّ
شھَدا ُء إِ ّال أَنفُ ُسھُم َف َش ٰھ َدةُ أَحَ ِدهِم أَر َب ُع َش ٰھ ٰد ٍ
ت ِب ه ِ

|

اور وہ جو اپنی عورتوں کو عيب لگائيں اور ان کے پاس اپنے بيان کے سوا گواہ نہ ہوں تو ايسے کسی کی گواہی يہ ہے کہ چار

|

بار گواہی دے َّللا کے نام سے کہ وہ سچا ہے |11:1

َّللا َعلَي ِه إِن كانَ مِنَ ٰ
َو ٰ
الكذِبينَ |11:1
الخ ِم َس ُة أَنه لَع َنتَ ه ِ

|

اور پانچويں يہ کہ َّللا کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو11:1| ،

|

اّلِل ۙ إِ هن ُه لَمِنَ ٰ
الكذِبينَ |11:2
َويَدرَ ؤُ ۟ا عَنھَا العَذابَ أَن َتش َھ َد أَربَعَ َش ٰھ ٰد ٍ
ت بِ ه ِ

|

اور عورت سے يوں سزا ٹل جائے گی کہ وہ َّللا کا نام لے کر چار بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے |11:2

َو ٰ
الخ ِم َس َة أَنه َغضَبَ ه
صدِقينَ |11:2
َّللاِ َعلَيھا إِن كانَ مِنَ ال ٰ ّ

|

|

اور پانچويں يوں کہ عورت پر غضب َّللا کا اگر مرد جھوٹا ہے اور پانچويں يوں کہ عورت پر غضب َّللا کا اگر مرد سچا ہو
|11:2

|

َّللا َتوّ ابٌ حَ كي ٌم |11:12
َولَوال َفض ُل ه ِ
َّللا َعلَي ُكم َورَ ح َم ُت ُه َوأَنه ه َ

|

اور اگر َّللا کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور يہ کہ َّللا توبہ قبول فرماتا حکمت واال ہے11:12| ،

|

ئ مِنھُم مَا اك َتسَبَ مِنَ اإلِ ِثم ۚ َوالهذى َت َولّ ٰى كِبرَ ہُ مِنھُم لَ ُه
امر ٍ
إِنه الهذينَ جاءو بِاإلِفكِ عُصب ٌَة مِن ُكم ۚ ال َتحسَبوہُ َش ًّرا لَ ُكم ۖ بَل ه َُو َخي ٌر لَ ُكم ۚ لِ ُك ِّل ِ
َعذابٌ َعظي ٌم |11:11

|

تو تمہارا پردہ کھول ديتا بيشک وہ کہ يہ بڑا بہتان الئے ہيں تمہيں ميں کی ايک جماعت ہے اسے اپنے ليے برا نہ سمجھو ،بلکہ وہ
تمہارے ليے بہتر ہے ان ميں ہر شخص کے ليے وہ گناہ ہے جو اس نے کمايا اور ان ميں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ ليا اس
کے ليے بڑا عذاب ہے |11:11

|

لَوال إِذ َسمِع ُتموہُ َظنه المُؤمِنونَ َوالمُؤم ِٰن ُ
ت بِأَنفُسِ ِھم َخيرً ا وَ قالوا ٰهذا إِف ٌ
ك مُبينٌ |11:11

|

کيوں نہ ہوا ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نيک گمان کيا ہوتا اور کہتے يہ کھال
بہتان ہے |11:11

|

شھَدا َء ۚ َفإذ لَم يَأتوا بال ُّشھَدا ِء َفأ ُ ٰ
َّللا ُه ُم ٰ
لَوال جاءو َعلَي ِه ِبأَر َب َع ِة ُ
الكذِبونَ |11:11
ك عِن َد ه ِ
ولئِ َ
ِ
ِ

|

اس پر چار گواہ کيوں نہ الئے ،تو جب گواہ نہ الئے تو وہی َّللا کے نزديک جھوٹے ہيں11:11| ،

َّللا َعلَي ُكم َورَ ح َم ُت ُه فِى الدُّنيا َوالءاخِرَ ِة لَ َم هس ُكم فى ما أَ َفض ُتم في ِه َعذابٌ عَظي ٌم |11:11
َولَوال َفض ُل ه ِ

|

|

اور اگر َّللا کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنيا اور آخرت ميں نہ ہو تی تو جس چرچے ميں تم پڑے اس پر تمہيں بڑا عذاب
پہنچتا11:11| ،

|

إِذ َتلَ هقو َن ُه بِأَلسِ َنتِ ُكم َو َتقولونَ بِأَفوا ِه ُكم ما لَيسَ لَ ُكم بِ ِه عِل ٌم َو َتحسَبو َن ُه َه ِّي ًنا َوه َُو عِن َد ه
َّللاِ َعظي ٌم |11:11

|

جب تم ايسی بات اپنی زبانوں پر ايک دوسرے سے سن کر التے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہيں علم نہيں
اور اسے سہل سمجھتے تھے اور وہ َّللا کے نزديک بڑی بات ہے |11:11

َولَوال إِذ َسمِع ُتموہُ قُل ُتم ما َيكونُ لَنا أَن َن َت َكله َم ِب ٰھذا س ٰ
ك ٰهذا ب ُٰھتنٌ َعظي ٌم |11:11
ُبح َن َ

|
|

اور کيوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا کہا ہوتا کہ ہميں نہيں پہنچتا کہ ايسی بات کہيں ٰ
الہی پاکی ہے تجھے يہ بڑا بہتان ہے،
|11:11

|

َيع ُ
ِظ ُك ُم ه
َّللا ُ أَن َتعودوا لِمِثلِ ِه أَ َب ًدا إِن ُكن ُتم مُؤمِنينَ |11:11

|

َّللا تمہيں نصيحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ايسا نہ کہنا اگر ايمان رکھتے ہو11:11| ،

|

ت ۚ وَ ه
َو ُي َبيِّنُ ه
ٰ
َّللا ُ عَلي ٌم حَ كي ٌم |11:12
َّللا ُ لَ ُك ُم
الءاي ِ

|

اور َّللا تمہارے ليے آيتيں صاف بيان فرماتا ہے ،اور َّللا علم و حکمت واال ہے11:12| ،

|

حبّونَ أَن َتشيعَ ٰ
ح َش ُة فِى الهذينَ ءامَنوا لَھُم َعذابٌ أَلي ٌم فِى الدُّنيا َوالءاخِرَ ِة ۚ وَ ه
َّللا ُ يَعلَ ُم َوأَن ُتم ال َتعلَمونَ |11:12
الف ِ
إِنه الهذينَ ُي ِ

|

وہ لوگ جو چاہتے ہيں کہ مسلمانوں ميں برا چرچا پھيلے ان کے ليے دردناک عذاب ہے دنيا اور آخرت ميں اور َّللا جانتا ہے اور
تم نہيں جانتے11:12| ،

|

َّللا رَ ءوفٌ رَ حي ٌم |11:12
َولَوال َفض ُل ه ِ
َّللا َعلَي ُكم َورَ ح َم ُت ُه َوأَنه ه َ

|

اور اگر َّللا کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور يہ کہ َّللا تم پر نہايت مہربان مہرواال ہے11:12| ،

|

ت ال هش ٰ
ت ال هش ٰ
يط ِن ۚ َومَن َي هت ِبع ُخ ُ
۞ ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َت هت ِبعوا ُخ ُ
يط ِن َفإِ هن ُه يَأ ُم ُر ِبال َفحشا ِء َوالمُن َك ِر ۚ َولَوال َفض ُل ه
َّللاِ َعلَي ُكم َورَ ح َم ُت ُه ما
ط ٰو ِ
ط ٰو ِ
َّللاَ ي َُز ّكى مَن يَشا ُء ۗ وَ ه
كى ِمن ُكم مِن أَحَ ٍد أَ َب ًدا وَ ٰلكِنه ه
َز ٰ
َّللا ُ سَمي ٌع عَلي ٌم |11:11

|

تو تم اس کا مزہ چکھتے اے ايمان والو! شيطان کے قدموں پر نہ چلو ،اور جو شيطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حيائی اور
بری ہی بات بتائے گا اور اگر َّللا کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ميں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہوسکتا ہاں َّللا
ستھرا کرديتا ہے جسے چاہے اور َّللا سنتا جانتا ہے11:11| ،

|

حبّونَ أَن يَغفِرَ ه
َبيل ه
ضل مِن ُكم َوال هس َع ِة أَن يُؤتوا أُولِى القُ ٰ
َّللاِ ۖ َول َيعفوا َوليَص َفحوا ۗ أَال ُت ِ
َّللا ُ
جرينَ فى س ِ
َوال يَأ َت ِل أُولُوا ال َف ِ
ربى َوالم َٰسكينَ َوالم ُٰھ ِ
لَ ُكم ۗ وَ ه
َّللا ُ غَفو ٌر رَ حي ٌم |11:11

|

اور قسم نہ کھائيں وہ جو تم ميں فضيلت والے اور گنجائش والے ہيں قرابت والوں اور مسکينوں اور َّللا کی راہ ميں ہجرت کرنے
والوں کو دينے کی ،اور چاہيے کہ معاف کريں اور درگزريں ،کيا تم اسے دوست نہيں رکھتے کہ َّللا تمہاری بخشش کرے ،اور َّللا
بخشنے واال مہربان ہے |11

|: 22

ت ٰ
ت لُعِنوا فِى الدُّنيا َوالءاخِرَ ِة وَ لَھُم َعذابٌ عَظي ٌم |11:11
ت المُؤم ِٰن ِ
الغف ِٰل ِ
إِنه الهذينَ يَرمونَ المُحص َٰن ِ

|

بيشک وہ جو عيب لگاتے ہيں انجان پارسا ايمان واليوں کو ان پر لعنت ہے دنيا اور آخرت ميں اور ان کے ليے بڑا عذاب ہے
|11:11

|

يديھم َوأَر ُجلُھُم ِبما كانوا يَعمَلونَ |11:11
يھم أَلسِ َن ُتھُم َوأَ ِ
يَو َم َتش َھ ُد َعلَ ِ

|

جس دن ان پر گواہی ديں گے ان کی زبانيں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے11:11| ،

يھ ُم ه
َّللا ه َُو الحَ ُّق المُبينُ |11:11
َّللا ُ دي َن ُھ ُم الحَ هق َويَعلَمونَ أَنه ه َ
يَو َمئِ ٍذ ي َُوفّ ِ

|

|
|

اس دن َّللا انہيں ان کی سچی سزا پوری دے گا اور جان ليں گے کہ َّللا ہی صريح حق ہے11:11| ،

ِلخ ٰ
الخ ٰ
ت ۚ أُ ٰ
الط ِّيبونَ ل ه
ِلط ِّيبينَ َو ه
تل ه
ت ۖ َو ه
الطي ِّٰب ُ
الخبيثونَ ل َ
ِلخبيثينَ َو َ
تل َ
بيث ُ
َ
ك ُمبَره ءونَ ِممّا يَقولونَ ۖ لَھُم مَغفِرَ ةٌ وَ ِرز ٌق َكري ٌم
ِلطي ِّٰب ِ
بيث ِ
ولئِ َ
|11:11

|

گندياں گندوں کے ليے اور گندے گنديوں کے ليے اور ستھرياں ستھروں کے ليے اور ستھرے ستھريوں کے ليے وہ پاک ہيں ان
باتوں سے جو يہ کہہ رہے ہيں ،ان کے ليے بخشش اور عزت کی روزی ہے |11:11

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َتد ُخلوا بُيو ًتا َغيرَ بُيو ِت ُكم حَ ّت ٰى َتس َتأنِسوا َو ُت َسلِّموا ع ٰ
َلى أَهلِھا ۚ ٰذلِ ُكم َخي ٌر لَ ُكم لَ َعله ُكم َت َذ هكرونَ |11:11

|

اے ايمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں ميں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکنوں پر سالم نہ کرلو يہ
تمہارے ليے بہتر ہے کہ تم دهيان کرو11:11| ،

|

زكى لَ ُكم ۚ َو ه
جعوا ۖ ُهوَ أَ ٰ
َّللا ُ ِبما َتعمَلونَ عَلي ٌم |11:12
جعوا َفار ِ
جدوا فيھا أَحَ ًدا َفال َتد ُخلوها حَ ّت ٰى يُؤ َذنَ لَ ُكم ۖ َوإِن قي َل لَ ُك ُم ار ِ
َفإِن لَم َت ِ

|

پھر اگر ان ميں کسی کو نہ پاؤ جب بھی بے ما لکوں کی اجازت کے ان ميں نہ جاؤ اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس
ہو يہ تمہارے ليے بہت ستھرا ہےَّ ،للا تمہارے کاموں کو جانتا ہے11:12| ،

|

ح أَن َتد ُخلوا بُيو ًتا َغيرَ مَسكو َن ٍة فيھا م َٰت ٌع لَ ُكم ۚ َو ه
لَيسَ َعلَي ُكم جُنا ٌ
َّللا ُ يَعلَ ُم ما ُتبدونَ َوما َتك ُتمونَ |11:12

|

اس ميں تم پر کچھ گناہ نہيں کہ ان گھروں ميں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہيں اور ان کے برتنے کا تمہيں اختيار ہے،
اور َّللا جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے ہو ،اور جو تم چھپاتے ہو11:12| ،

|

ك أَ ٰ
قُل لِلمُؤمِنينَ َي ُغضّوا مِن أَ ٰ
َّللا َخبي ٌر ِبما يَص َنعونَ |11:12
بص ِرهِم َويَح َفظوا فُروجَ ھُم ۚ ٰذلِ َ
زكى لَھُم ۗ إِنه ه َ

|

مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہيں کچھ نيچی رکھيں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کريں يہ ان کے ليے بہت ستھرا ہے،
بيشک َّللا کو ان کے کاموں کی خبر ہے11:12| ،

|

َضربنَ بِ ُخم ُِرهِنه ع ٰ
ضضنَ مِن أَ ٰ
ت يَغ ُ
َوقُل لِلمُؤم ِٰن ِ
َلى جُيوبِ ِھنه ۖ َوال ُيبدينَ
بص ِرهِنه َويَح َفظنَ فُروجَ ھُنه َوال ُيبدينَ زي َن َتھُنه إِ ّال ما َظھَرَ مِنھا ۖ َولي ِ
خون ِِھنه أَو بَنى إ ِ ٰ
زي َن َتھُنه إِ ّال لِبُعولَت ِِھنه أَو ءابائ ِِھنه أَو ءابا ِء بُعولَت ِِھنه أَو أَبنائ ِِھنه أَو أَبنا ِء بُعولَت ِِھنه أَو إِ ٰ
خون ِِھنه أَو بَنى أَ َخ ٰوت ِِھنه أَو نِسائ ِِھنه أَو ما
َ ٰ
َ
جال أَ ِو ِّ
َ
َلى َع ٰ
الطف ِل الهذينَ لَم يَظھَروا ع ٰ
ور ِ
َضربنَ ِبأر ُجل ِِھنه لِيُع َل َم ما ُيخفينَ
َير أُولِى اإلِر َب ِة مِنَ الرِّ ِ
ت ال ِّنسا ِء ۖ َوال ي ِ
َملَ َكت أ ٰيم ُنھُنه أ ِو ال ّت ِبعينَ غ ِ
َّللا جَ ميعًا أَ ُّي َه المُؤمِنونَ لَ َعله ُكم ُتفلِحونَ |11:11
مِن زي َنت ِِھنه ۚ َوتوبوا إِلَى ه ِ

|

اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہيں کچھ نيچی رکھيں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کريں اور اپنا بناؤ نہ دکھائيں مگر جتنا
خود ہی ظاہر ہے اور وہ دوپٹے اپنے گريبانوں پر ڈالے رہيں ،اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کريں مگر اپنے شوہروں پر يا اپنے باپ يا
شوہروں کے باپ يا اپنے بيٹوں يا شوہروں کے بيٹے يا اپنے بھائی يا اپنے بھتيجے يا اپنے بھانجے يا اپنے دين کی عورتيں يا اپنی
کنيزيں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں يا نوکر بشرطيکہ شہوت والے مرد نہ ہوں يا وہ بچے جنہيں عورتوں کی شرم کی چيزوں کی
خبر نہيں اور زمين پر پاؤں زور سے نہ رکھيں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار اور َّللا کی طرف توبہ کرو اے مسلمانو! سب
کے سب اس اميد پر کہ تم فالح پاؤ11:11| ،

|

َّللا ُ مِن َفضلِ ِه ۗ َو ه
صلِحينَ مِن عِبا ِد ُكم َوإِمائِ ُكم ۚ إِن يَكونوا فُ َقرا َء يُغن ِِھ ُم ه
َوأَن ِكحُوا األَ ٰي ٰ
َّللا ُ ٰوسِ ٌع عَلي ٌم |11:11
مى مِن ُكم َوال ٰ ّ

|

اور نکاح کردو اپنوں ميں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے الئق بندوں اور کنيزوں کا اگر وہ فقير ہوں تو َّللا انہيں غنی کردے گا
اپنے فضل کے سبب اور َّللا وسعت واال علم واال ہے11:11| ،

|

جدونَ نِكاحً ا حَ ّت ٰى يُغنِ َي ُھ ُم ه
فيھم َخيرً ا ۖ َوءاتوهُم
َوليَس َتعفِ ِ
ف الهذينَ ال َي ِ
َّللا ُ مِن َفضلِ ِه ۗ َوالهذينَ يَب َتغونَ الك ِٰتبَ ِممّا َملَ َكت أَ ٰيم ُن ُكم َفكاتِبوهُم إِن َعلِم ُتم ِ
َ
ه
ه
ه
ً
ُ
ُ
ُ
َ
مال َّللاِ الذى ٰ
ُكرهھُنه َفإِنه َّللاَ مِن بَع ِد
كرهوا َف َت ٰيتِكم َعلى البِغا ِء إِن أرَ دنَ َتحَ ُّ
مِن ِ
صنا لِ َتب َتغوا عَرَ ضَ الحَ ٰيو ِة الدُّنيا ۚ َومَن ي ِ
ءاتىكم ۚ َوال ت ِ
إِ ٰ
كره ِِھنه غَفو ٌر رَ حي ٌم |11:11

|

اور چاہيے کہ بچے رہيں وہ جو نکاح کا مقدور نہيں رکھتے يہاں تک کہ َّللا مقدور واال کردے اپنے فضل سے اور تمہارے ہاتھ
کی مِلک باندی غالموں ميں سے جو يہ چاہيں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہيں آزادی لکھ دو تو لکھ دو اگر ان ميں کچھ
بھالئی جانو اور اس پر ان کی مدد کرو َّللا کے مال سے جو تم کو ديا اور مجبور نہ کرو اپنی کنيزوں کو بدکاری پر جب کہ وہ
بچنا چاہيں تاکہ تم دنيوی زندگی کا کچھ مال چاہو اور جو انہيں مجبور کرے گا تو بيشک َّللا بعد اس کے کہ وہ مجبوری ہی کی
حالت پر رہيں بخشنے واال مہربان ہے |11:11

|

نزلنا إِلَي ُكم ٰ
َولَ َقد أَ َ
ت َو َم َث ًال مِنَ الهذينَ َخلَوا مِن َقبلِ ُكم َومَو ِع َظ ًة لِل ُم هتقينَ |11:11
ت ُم َبي ِّٰن ٍ
ءاي ٍ

|

اور بيشک ہم نے اتاريں تمہاری طرف روشن آيتيں اور کچھ ان لوگوں کا بيان جو تم سے پہلے ہو گزرے اور ڈر والوں کے ليے
نصيحت11:11| ،

|

۞ ه
ح ۖ المِصبا ُح فى ُزجاجَ ٍة ۖ ُّ
نور ِہ َكم ٰ
ِشكو ٍة فيھا مِصبا ٌ
الزجاجَ ُة َكأ َ هنھا َكو َكبٌ ُد ِّرىٌّ يو َق ُد مِن َشجَ رَ ٍة م ُٰبرَ َك ٍة
َّللا ُ نو ُر الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
رض ۚ َم َث ُل ِ
َّللا ُ لِنور ِہ مَن يَشا ُء ۚ َويَضربُ ه َ ٰ
نور ۗ يَھدِى ه
َزيتو َن ٍة ال َشرقِ هي ٍة وَ ال غَربِ هي ٍة يَكا ُد َزي ُتھا يُضء ُء َولَو لَم َتمسَس ُه نا ٌر ۚ نو ٌر ع ٰ
اس ۗ
َّللا ُ األمث َل لِل ّن ِ
َلى ٍ
ِ
ِ
َو ه
َّللا ُ بِ ُك ِّل َشء ٍء عَلي ٌم |11:11

|

َّللا نور ہے آسمانوں اور زمينوں کا ،اس کے نور کی مثال ايسی جيسے ايک طاق کہ اس ميں چراغ ہے وہ چراغ ايک فانوس ميں
ہے وہ فانوس گويا ايک ستارہ ہے موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے پيڑ زيتون سے جو نہ پورب کا نہ پچھم کا قريب ہے
کہ اس کا تيل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے نور پر نور ہے َّللا اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے ،اور َّللا مثاليں
بيان فرماتا ہے لوگوں کے ليے ،اور َّللا سب کچھ جانتا ہے11:11| ،

|

ت أَذِنَ ه
الءاصال |11:11
َّللا ُ أَن ُتر َفعَ َويُذ َكرَ فيھَا اس ُم ُه ُي َس ِّب ُح لَ ُه فيھا بِال ُغدُوِّ َو
فى بُيو ٍ
ِ

|

ان گھروں ميں جنہيں بلند کرنے کا َّللا نے حکم ديا ہے اور ان ميں اس کا نام ليا جاتا ہےَّ ،للا کی تسبيح کرتے ہيں ان ميں صبح
اور شام |11:11

|

قام الص ٰهلو ِة َوإيتا ِء ه
كو ِة ۙ يَخافونَ يَومًا َت َت َقلهبُ في ِه القُلوبُ َواألَ ٰ
الز ٰ
بص ُر |11:11
ِكر ه ِ
ِرجا ٌل ال ُت ِ
لھيھم ت ِٰجرَ ةٌ َوال بَي ٌع عَن ذ ِ
َّللا َوإِ ِ

|

وہ مرد جنہيں غافل نہيں کرتا کوئی سودا اور نہ خريد و فروخت َّللا کی ياد اور نماز برپا رکھنے اور ٰ
زکوة دينے سے ڈرتے ہيں
اس دن سے جس ميں الٹ جائيں گے دل اور آنکھيں |11:11

|

َّللا ُ أَحسَنَ ما َعمِلوا َويَزي َدهُم مِن َفضلِ ِه ۗ َو ه
َجز َي ُھ ُم ه
ب |11:12
َير حِسا ٍ
َّللا ُ يَر ُز ُق مَن يَشا ُء بِغ ِ
لِي ِ

|

تاکہ َّللا انہيں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کام اور اپنے فضل سے انہيں انعام زيادہ دے ،اور َّللا روزی ديتا ہے جسے چاہے
بے گنتی11:12| ،

|

ب بِقي َع ٍة يَح َس ُب ُه ه
َّللا عِن َدہُ َفوَ فّ ٰى ُه حِسا َب ُه ۗ َو ه
َوالهذينَ َك َفروا أَ ٰ
ب
عملُھُم َكسَرا ٍ
َّللا ُ سَري ُع الحِسا ِ
الظمـٔانُ ما ًء حَ ّت ٰى إِذا جا َءہُ لَم َي ِ
جدہُ َشيـًٔا وَ َوجَ َد ه َ
|11:12

|

اور جو کافر ہوئے ان کے کام ايسے ہيں جيسے دهوپ ميں چمکتا ريتا کسی جنگل ميں کہ پياسا اسے پانی سمجھے ،يہاں تک جب
اس کے پاس آيا تو اسے کچھ نہ پايا اور َّللا کو اپنے قريب پايا تو اس نے اس کا حساب پورا بھرديا ،اور َّللا جلد حساب کرليتا ہے
|11:12

|

ج مِن َفوقِ ِه َسحابٌ ۚ ُ
أَو َك ُ
ظل ُ ٰم ٌ
َعض إِذا أَخرَ َج َي َدہُ لَم َي َكد ي ٰ
َحر لُجِّ ىٍّ ي ٰ
َغشى ُه مَو ٌج مِن َفوقِ ِه مَو ٌ
َرىھا ۗ َومَن لَم يَجع َِل
ظل ُ ٰم ٍ
ت بَعضُھا َفوقَ ب ٍ
ت فى ب ٍ
ه
نور |11:12
َّللا ُ لَ ُه نورً ا َفما لَ ُه مِن ٍ

|

يا جيسے اندهيرياں کسی کنڈے کے (گہرائی والے) دريا ميں اس کے اوپر موج مو ج کے اوپر اور موج اس کے اوپر بادل،
اندهيرے ہيں ايک پر ايک جب اپنا ہاتھ نکالے تو سوجھائی ديتا معلوم نہ ہو اور جسے َّللا نور نہ دے اس کے ليے کہيں نور نہيں
|11:12

|

رض َو ه
ت ۖ ُك ٌّل َقد َعلِ َم صَال َت ُه َو َتسبيحَ ُه ۗ َو ه
الطي ُر ٰ
َّللا ُ عَلي ٌم بِما يَفعَلونَ |11:11
ص ٰفّ ٍ
َّللا ُي َس ِّب ُح لَ ُه مَن فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
أَلَم َترَ أَنه ه َ

|

کيا تم نے نہ ديکھا کہ َّللا کی تسبيح کرتے ہيں جو کوئی آسمانوں اور زمين ميں ہيں اور پرندے پر پھيالئے سب نے جان رکھی
ہے اپنی نماز اور اپنی تسبيح ،اور َّللا ان کے کاموں کو جانتا ہے11:11| ،

ّلِل مُل ُ
َّللا المَصي ُر |11:11
ك الس ٰهم ٰو ِ
رض ۖ َوإِلَى ه ِ
َو ِ ه ِ
ت َواألَ ِ

|

|

اور َّللا ہی کے ليے ہے سلطنت آسمانوں اور زمين کی اور َّللا ہی کی طرف پھر جانا11:11| ،

|

بال فيھا مِن بَرَ ٍد َفيُصيبُ بِ ِه
َّللا يُزجى سَحابًا ُث هم ي َُؤلِّفُ بَي َن ُه ُث هم يَج َعل ُ ُه رُكامًا َف َترَ ى َ
ج ٍ
الودقَ يَخ ُر ُج مِن خ ِٰللِ ِه َو ُي َن ِّز ُل مِنَ السهما ِء مِن ِ
أَلَم َترَ أَنه ه َ
َصرفُ ُه عَن مَن يَشا ُء ۖ َيكا ُد سَنا بَرقِ ِه يَذ َهبُ بِاألَ ٰ
بص ِر |11:11
مَن يَشا ُء َوي ِ

|

کيا تو نے نہ ديکھا کہ َّللا نرم نرم چالتا ہے بادل کو پھر انہيں آپس ميں مِالتا ہے پھر انہيں تہہ پر تہہ کرديتا ہے تو ُتو ديکھے کہ
اس کے بيچ ميں سے مينہ نکلتا ہے اور اتارتا ہے آسمان سے اس ميں جو برف کے پہاڑ ہيں ان ميں سے کچھ اولے پھر ڈالنا ہے
انہيں جس پر چاہے اور پھيرديتا ہے انہيں جس سے چاہے قريب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھ لے جائے |11:11

ُي َقلِّبُ ه
ك لَعِبرَ ًة ِألُولِى األَ ٰ
بص ِر |11:11
َّللا ُ الهي َل َوال هنھارَ ۚ إِنه فى ٰذلِ َ

|

|

َّللا بدلی کرتا ہے رات اور دن کی بيشک اس ميں سمجھنے کا مقام ہے نگاہ والوں کو11:11| ،

|

َلى أَربَع ۚ يَخل ُ ُق ه
َو ه
ين َومِنھُم مَن يَمشى ع ٰ
َلى بَطنِ ِه َومِنھُم مَن يَمشى ع ٰ
َّللا ُ َخ َلقَ ُك هل دا هب ٍة مِن ما ٍء ۖ َفمِنھُم مَن يَمشى ع ٰ
َّللا ُ ما يَشا ُء ۚ إِنه
َلى ِرجلَ ِ
ٍ
َّللا ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |11:11
هَ

|

اور َّللا نے زمين پر ہر چلنے واال پانی سے بنايا تو ان ميں کوئی اپنے پيٹ پر چلتا ہے اور ان ميں کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے اور
ان ميں کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے َّللا بناتا ہے جو چاہے ،بيشک َّللا سب کچھ کرسکتا ہے11:11| ،

ت ۚ وَ ه
َّللا ُ يَھدى مَن يَشا ُء إِ ٰ
نزلنا ٰ
لَ َقد أَ َ
قيم |11:11
ت ُم َبي ِّٰن ٍ
ءاي ٍ
لى صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ

|

|

|

بيشک ہم نے اتاريں صاف بيان کرنے والی آيتيں اور َّللا جسے چاہے سيدهی راہ دکھائے |11:11

ك ۚ َوما أ ُ ٰ
َويَقولونَ ءا َم ّنا ِب ه
اّلِلِ َو ِبالرهسو ِل َوأَ َطعنا ُث هم َي َت َولّ ٰى َف ٌ
ك ِبالمُؤمِنينَ |11:11
ولئِ َ
ريق مِنھُم مِن بَع ِد ٰذلِ َ

|

اور کہتے ہيں ہم ايمان الئے َّللا اور رسول پر اور حکم مانا پھر کچھ ان ميں کے اس کے بعد پھر جاتے ہيں اور وہ مسلمان نہيں
|11:11

|

َّللا َورَ سولِ ِه لِيَح ُك َم بَي َنھُم إِذا َف ٌ
ُعرضونَ |11:12
َوإِذا ُدعوا إِلَى ه ِ
ريق مِنھُم م ِ

|

اور جب بالئے جائيں َّللا اور اس کے رسول کی طرف کہ رسول ان ميں فيصلہ فرمائے تو جبھی ان کا ايک فريق منہ پھير جاتا
ہے11:12| ،

|

َوإِن َي ُكن لَ ُھ ُم الحَ ُّق يَأتوا إِلَي ِه مُذعِنينَ |11:12

|
|

اور اگر ان ميں ڈگری ہو (ان کے حق ميں فيصلہ ہو) تو اس کی طرف آئيں مانتے ہوئے |11:12
يھم َورَ سول ُ ُه ۚ بَل أ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ ّ
لوب ِھم مَرَ ضٌ أَم ارتابوا أَم يَخافونَ أَن يَحيفَ ه
الظلِمونَ |11:12
ولئِ َ
َّللا ُ َعلَ ِ
أَفى قُ ِ
ِ

|

کيا ان کے دلوں ميں بيماری ہے يا شک رکھتے ہيں کيا يہ ڈرتے ہيں کہ َّللا و رسول ان پر ظلم کريں گے بلکہ خود ہی ظالم ہيں،
|11:12

|

َّللا َورَ سولِ ِه لِيَح ُك َم بَي َنھُم أَن يَقولوا َسمِعنا َوأَ َطعنا ۚ َوأ ُ ٰ
ك ُه ُم المُفلِحونَ |11:11
ولئِ َ
إِ هنما كانَ َقو َل المُؤمِنينَ إِذا ُدعوا إِلَى ه ِ

|

مسلمانوں کی بات تو يہی ہے جب َّللا اور رسول کی طرف بالئے جائيں کہ رسول ان ميں فيصلہ فرمائے کہ عرض کريں ہم نے
سنا اور حکم مانا او ريہی لوگ مراد کو پہنچے11:11| ،

|

َّللاَ َو َي هتق ِه َفأ ُ ٰ
َّللاَ وَ رَ سولَ ُه َويَخشَ ه
َومَن يُطِ ع ه
ك ُه ُم الفائِزونَ |11:11
ول ِئ َ
ِ

|

اور جو حکم مانے َّللا اور اس کے رسول کا اور َّللا سے ڈرے اور پرہيزگاری کرے تو يہی لوگ کامياب ہيں11:11| ،

|

۞ وَ أَقسَموا ِب ه
َّللا َخبي ٌر ِبما َتعمَلونَ |11:11
اّلِلِ جَ ھ َد أَ ٰيمن ِِھم لَئِن أَمَر َتھُم لَيَخ ُرجُنه ۖ قُل ال ُتقسِ موا ۖ طاع ٌَة مَعرو َف ٌة ۚ إِنه ه َ

|

اور انہوں نے َّللا کی قسم کھائی اپنے حلف ميں حد کی کوشش سے کہ اگر تم انہيں حکم دو گے تو وہ ضرور جہاد کو نکليں گے
تم فرماؤ قسميں نہ کھاؤ موافق شرع حکم برداری چاہيےَّ ،للا جانتا ہے جو تم کرتے ہو |11:11

|

قُل أَطيعُوا ه
سول إ ِ هال الب َٰل ُغ المُبينُ
َّللاَ َوأَطيعُوا الرهسو َل ۖ َفإِن َت َولهوا َفإِ هنما َعلَي ِه ما ُح ِّم َل َو َعلَي ُكم ما ُحمِّل ُتم ۖ َوإِن ُتطيعوہُ َتھ َتدوا ۚ َوما َعلَى الره ِ
|11:11

|

تم فرماؤ حکم مانو َّللا کا اور حکم مانو رسول کا پھر اگر تم منہ پھيرو تو رسول کے ذمہ وہی ہے جس اس پر الزم کيا گيا اور تم
پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گيا اور اگر رسول کی فرمانبرداری کرو گے راہ پاؤ گے ،اور رسول کے ذمہ نہيں مگر صاف
پہنچا دينا |11:11

|

َو َع َد ه
رض َكمَا اس َتخلَفَ الهذينَ مِن َقبل ِِھم َولَ ُي َم ِّك َننه لَھُم دي َن ُھ ُم الهذِى ار َت ٰ
ضى لَھُم
َّللا ُ الهذينَ ءامَنوا مِن ُكم َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ت لَيَس َتخلِ َف هنھُم فِى األَ ِ
ك َفأ ُ ٰ
َ
ك ُه ُم ٰ
الفسِ قونَ |11:11
ول ِئ َ
ُشركونَ بى َشيـًٔا ۚ َومَن َك َفرَ بَع َد ٰذلِ َ
َولَ ُي َب ِّدلَ هن ُھم مِن بَع ِد َخوف ِِھم أم ًنا ۚ يَعبُدو َننى ال ي ِ

|

َّللا نے وعدہ ديا ان کو جو تم ميں سے ايمان الئے اور اچھے کام کيے کہ ضرور انہيں زمين ميں خالفت دے گا جيسی ان سے
پہلوں کو دی اور ضرور ان کے ليے جمادے گا ان کا وہ دين جو ان کے ليے پسند فرمايا ہے اور ضرور ان کے اگلے خوف کو
امن سے بدل دے گا ميری عبادت کريں ميرا شريک کسی کو نہ ٹھہرائيں ،اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم
ہيں11:11| ،

|

َوأَقيمُوا الص ٰهلو َة َوءا ُتوا ه
الز ٰ
كو َة َوأَطيعُوا الرهسو َل لَ َعله ُكم ُترحَ مونَ |11:11

|

اور نماز برپا رکھو اور ٰ
زکوة دو اور رسول کی فرمانبرداری کرو اس اميد پر کہ تم پر رحم ہو11:11| ،

رض ۚ َوم ٰ
َأوى ُھ ُم ال ّنا ُر ۖ َولَ ِبئسَ المَصي ُر |11:11
جزينَ فِى األَ ِ
ال َتح َسبَنه الهذينَ َك َفروا مُع ِ

|

|

ہرگز کافروں کو خيال نہ کرنا کہ وہ کہيں ہمارے قابو سے نکل جائيں زمين ميں اور ان کا ٹھکانا آ گ ہے ،اور ضرور کيا ہی برا
انجام11:11| ،

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا لِيَس َتـٔذِن ُك ُم الهذينَ َم َل َكت أَ ٰيم ُن ُكم َوالهذينَ لَم يَبل ُ ُغوا ال ُحل ُ َم مِن ُكم َث ٰل َ
ث َم ٰ ّر ٍ
جر َوحينَ َتضَعونَ ثِيا َب ُكم مِنَ
ت ۚ مِن َق ِ
بل ص َٰلو ِة ال َف ِ
ٰ
ٰ
ه
ك ُي َبيِّنُ َّللا ُه
َ
الظھيرَ ِة َومِن بَع ِد ص َٰلو ِة العِشا ِء ۚ َث ٰل ُ
ض ُكم ع ٰ
ثع ٰ
يھم جُنا ٌح بَع َدهُنه ۚ طوّ فونَ َعلَي ُكم بَع ُ
َور ٍ
َعض ۚ َكذلِ َ
َلى ب ٍ
ت لَ ُكم ۚ لَيسَ َعلَي ُكم َوال َعلَ ِ
ت ۗ َو ه
ٰ
َّللا ُ عَلي ٌم حَ كي ٌم |11:12
لَ ُك ُم
الءاي ِ

|

نماز صبح
اے ايمان والو! چاہيے کہ تم سے اذن ليں تمہارے ہاتھ کے مال غالم اور جو تم ميں ابھی جوانی کو نہ پہنچے تين وقت ِ
سے پہلے اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو اور نماز عشاء کے بعد يہ تين وقت تمہاری شرم کے ہيں ان تين کے
بعد کچھ گناہ نہيں تم پر نہ ان پر آمدورفت رکھتے ہيں تمہارے يہاں ايک دوسرے کے پاس َّللا يونہی بيان کرتا ہے تمہارے ليے
آيتيں ،اور َّللا علم و حکمت واال ہے11:12| ،

|

َوإِذا َبلَغَ األَ ٰ
ءايتِ ِه ۗ َو ه
ك ُي َبيِّنُ ه
َّللا ُ لَ ُكم ٰ
َّللا ُ عَلي ٌم حَ كي ٌم |11:12
طف ُل مِن ُك ُم ال ُحل ُ َم َفليَس َتـٔذِنوا َكمَا اس َتـٔ َذنَ الهذينَ مِن َقبل ِِھم ۚ َك ٰذلِ َ

|

اور جب تم ميں لڑکے جوانی کو پہنچ جائيں تو وہ بھی اذن مانگيں جيسے ان کے اگلوں نے اذن مانگاَّ ،للا يونہی بيان فرماتا ہے تم
سے اپنی آيتيں ،اور َّللا علم و حکمت واال ہے11:12| ،

|

ٰ
ت ِبزي َن ٍة ۖ َوأَن يَس َتعفِفنَ َخي ٌر لَھُنه ۗ َو ه
يھنه جُنا ٌ
َّللا ُ سَمي ٌع
ح أَن َيضَعنَ ثِيا َبھُنه َغيرَ ُم َت َبرِّ ٰج ٍ
َوال َق ٰو ِع ُد مِنَ ال ِّنسا ِء الّتى ال يَرجونَ نِكاحً ا َفلَيسَ َعلَ ِ
عَلي ٌم |11:12

|

اور بوڑهی خانہ نشين عورتيں جنہيں نکاح کی آرزو نہيں ان پر کچھ گناہ نہيں کہ اپنے باالئی کپڑے اتار رکھيں جب کہ سنگھار نہ
چمکائيں اور ان سے بھی بچنا ان کے ليے اور بہتر ہے ،ور َّللا سنتا جانتا ہے11:12| ،

|

ج َوال ع ٰ
لَيسَ َعلَى األَ ٰ
َريض حَ رَ ٌ
ت
ت ءابائِ ُكم أَو بُيو ِ
َلى أَنفُسِ ُكم أَن َتأ ُكلوا مِن بُيوتِ ُكم أَو بُيو ِ
عمى حَ رَ ٌج َوال َعلَى األَعرَ ِج حَ رَ ٌج َوال َعلَى الم ِ
ت أَ ٰ
ت أَ ٰ
ت إِ ٰ
ت ٰخ ٰلتِ ُكم أَو ما َملَك ُتم مَفاتِحَ ُه أَو
خولِ ُكم أَو بُيو ِ
ت َع ٰ ّمتِ ُكم أَو بُيو ِ
عم ِم ُكم أَو بُيو ِ
ت أَ َخ ٰوتِ ُكم أَو بُيو ِ
خونِ ُكم أَو بُيو ِ
أُم ٰهھتِ ُكم أَو بُيو ِ
ك ُي َبيِّنُ ه
حي ًهة مِن عِن ِد ه
َخل ُتم بُيو ًتا َف َسلِّموا ع ٰ
ح أَن َتأ ُكلوا جَ ميعًا أَو أَشتا ًتا ۚ َفإِذا د َ
صَديقِ ُكم ۚ لَيسَ َعلَي ُكم جُنا ٌ
َلى أَنفُسِ ُكم َت ِ
َّللاِ م ُٰبرَ َك ًة َط ِّيب ًَة ۚ َك ٰذلِ َ
َّللا ُ
ٰ
ت لَ َعله ُكم َتعقِلونَ |11:11
لَ ُك ُم
الءاي ِ

|

نہ اندهے پر تنگی اور نہ لنگڑے پر مضائقہ اور نہ بيمار پر روک اور نہ تم ميں کسی پر کہ کھاؤ اپنی اوالد کے گھر يا اپنے باپ
کے گھر يا اپنی ماں کے گھر يا اپنے بھائيوں کے يہاں يا اپنی بہنوں کے گھر ے يا اپنے چچاؤں کے يہاں يا اپنی پھپيوں کے گھر
يا اپنے ماموؤں کے يہاں يا اپنی خاالؤں کے گھر يا جہاں کی کنجياں تمہارے قبضہ ميں ہيں يا اپنے دوست کے يہاں تم پر کوئی
الزام نہيں کہ مل کر کھاؤ يا الگ الگ پھر جب کسی گھر ميں جاؤ تو اپنوں کو سالم کرو ملتے وقت کی اچھی دعا َّللا کے پاس
سے مبارک پاکيزہَّ ،للا يونہی بيان فرماتا ہے تم سے آيتيں کہ تمہيں سمجھ ہو11:11| ،

|

ك أُ ٰ
إِ هنمَا المُؤمِنونَ الهذينَ ءامَنوا ِب ه
اّلِلِ َورَ سولِ ِه َوإِذا كانوا َم َع ُه ع ٰ
ك الهذينَ يُؤمِنونَ
ولئِ َ
مر جام ٍِع لَم يَذهَبوا حَ ّت ٰى يَس َتـٔ ِذنوہُ ۚ إِنه الهذينَ يَس َتـٔذِنو َن َ
َلى أَ ٍ
َّللا ۚ إِنه ه
َّللاَ غَفو ٌر رَ حي ٌم |11:11
اّلِل َورَ سولِ ِه ۚ َفإِ َذا اس َتـٔ َذنو َ
ِب ه ِ
ك لِب ِ
َعض َشأن ِِھم َفأ َذن لِمَن شِ ئتَ مِنھُم َواس َتغفِر لَ ُھ ُم ه َ

|

ايمان والے تو وہی ہيں جو َّللا اور اس کے رسول پر يقين الئے اور جب رسول کے پاس کسی ايسے کام ميں حاضر ہوئے ہوں
جس کے ليے جمع کيے گئے ہوں تو نہ جائيں جب تک ان سے اجازت نہ لے ليں وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہيں وہی ہيں جو
َّللا اور اس کے رسول پر ايمان التے ہيں پھر جب وہ تم سے اجازت مانگيں اپنے کسی کام کے ليے تو ان ميں جسے تم چاہو
اجازت دے دو اور ان کے ليے َّللا سے معافی مانگو بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے11:11| ،

|

ً
َ
هسول بَي َن ُكم َك ُدعا ِء بَعضِ ُكم بَعضًا ۚ َقد يَعلَ ُم ه
مر ِہ أَن ُتصي َبھُم فِت َن ٌة
ال َتجعَلوا ُدعا َء الر ِ
َّللا ُ الهذينَ َي َت َسلهلونَ مِن ُكم لِواذا ۚ َفليَح َذ ِر الهذينَ يُخالِفونَ عَن أ ِ
أَو يُصي َبھُم َعذابٌ أَلي ٌم |11:11

|

رسول کے پکارنے کو آپس ميں ايسا نہ ٹھہرالو جيسا تم ميں ايک دوسرے کو پکارتا ہے بيشک َّللا جانتا ہے جو تم ميں چپکے نکل
جاتے ہيں کسی چيز کی آڑ لے کر تو ڈريں وہ جو رسول کے حکم کے خالف کرتے ہيں کہ انہيں کوئی فتنہ پہنچے يا ان پر
دردناک عذاب پڑے |11:11

|

رض ۖ َقد يَعلَ ُم ما أَن ُتم َعلَي ِه َويَو َم ُيرجَ عونَ إِلَي ِه َف ُي َن ِّب ُئھُم ِبما َعمِلوا ۗ َو ه
َّللا ُ ِب ُك ِّل َشء ٍء عَلي ٌم |11:11
ّلِل ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
أَال إِنه ِ ه ِ
ت َواألَ ِ

|

سن لو! بيشک َّللا ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہے ،بيشک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو اور اس دن کو جس ميں
اس کی طرف پھيرے جائيں گے تو وہ انہيں بتادے گا جو کچھ انہوں نے کيا ،اور َّللا سب کچھ جانتا ہے11:11| ،

ك الهذى َن هز َل الفُرقانَ ع ٰ
َّللا الره ٰ
َلى عَب ِد ِہ لِيَكونَ ل ِٰلعلَمينَ َنذيرً ا |11:1
حيم َتبارَ َ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
بِ ِ

|

|

بڑی برکت واال ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے واال ہو |11:1

|

رض َولَم َي هتخِذ َولَ ًدا َولَم َي ُكن لَ ُه َشري ٌ
الهذى لَ ُه مُل ُ
ك فِى المُلكِ َو َخلَقَ ُك هل َشء ٍء َف َق هدرَ ہُ َتقديرً ا |11:1
ك الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

وہ جس کے ليے ہے آسمانوں اور زمين کی بادشاہت اور اس نے نہ اختيار فرمايا بچہ اور اس کی سلطنت ميں کوئی ساجھی نہيں
اس نے ہر چيز پيدا کرکے ٹھيک اندازہ پر رکھی11:1| ،

|

ض ًّرا َوال َنفعًا َوال يَملِكونَ مَو ًتا َوال حَ ٰيو ًة َوال ُنشورً ا |11:1
َوا هت َخذوا مِن دونِ ِه ءالِھ ًَة ال يَخلُقونَ َشيـًٔا َوهُم يُخلَقونَ َوال يَملِكونَ ِألَنفُسِ ِھم َ

|

اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھہراليے کہ وہ کچھ نہيں بناتے اور خود پيدا کيے گئے ہيں اور خود اپنی جانوں کے برے
بھلے کے مالک نہيں اور نہ مرنے کا اختيار نہ جينے کا نہ اٹھنے کا11:1| ،

|

ءاخرونَ ۖ َف َقد جاءو ُ
رى ُه َوأَعا َن ُه َعلَي ِه َقو ٌم َ
ك اف َت ٰ
َوقا َل الهذينَ َك َفروا إِن ٰهذا إِ ّال إِف ٌ
ظلمًا َوزورً ا |11:1

|

اور کافر بولے يہ تو نہيں مگر ايک بہتان جو انہوں نے بناليا ہے اور اس پر اور لوگوں نے انہيں مدد دی ہے بيشک وہ ظلم اور
جھوٹ پر آئے11:1| ،

|

ملى َعلَي ِه ُبكرَ ًة َوأَ ً
َوقالوا أَ ٰسطي ُر األَوه لينَ اك َت َتبَھا َف ِھىَ ُت ٰ
صيال |11:1

|

اور بولے اگلوں کی کہانياں ہيں جو انہوں نے لکھ لی ہيں تو وہ ان پر صبح و شام پڑهی جاتی ہيں11:1| ،

قُل أَ َ
رض ۚ إِ هن ُه كانَ غَفورً ا رَ حيمًا |11:1
نزلَ ُه الهذى يَعلَ ُم ال ِّس هر فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

|

تم فرماؤ اسے تو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمين کی ہر بات جانتا ہے بيشک وہ بخشنے واال مہربان ہے |11:1

ُ
الطعا َم َويَمشى فِى األَ
هسول يَأ ُك ُل ه
نز َل إِلَي ِه َملَ ٌ
ك َفيَكونَ َم َع ُه َنذيرً ا |11:1
َوقالوا ما ِل ٰه َذا الر ِ
ِ
سواق ۙ لَوال أ ِ

|

|

اور بولے اور رسول کو کيا ہوا کھانا کھاتا ہے اور بازاروں ميں چلتا ہے (ف 21۱کيوں نہ اتارا گيا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ ان
کے ساتھ ڈر سناتا |11:1

|

ُلقى إِلَي ِه َكن ٌز أَو َتكونُ لَ ُه جَ هن ٌة يَأ ُك ُل مِنھا ۚ َوقا َل ٰ ّ
أَو ي ٰ
الظلِمونَ إِن َت هت ِبعونَ إ ِ ّال رَ ج ًُال َمسحورً ا |11:2

|

يا غيب سے انہيں کوئی خزانہ مل جاتا يا ان کا کوئی باغ ہوتا جس ميں سے کھاتے اور ظالم بولے تم تو پيروی نہيں کرتے مگر
ايک ايسے مرد کی جس پر جادو ہوا |11:2

|

ُ
ضلّوا َفال يَس َتطيعونَ س ً
َبيال |11:2
ك األَ ٰمث َل َف َ
انظر َكيفَ ضَرَ بوا لَ َ

|

اے محبوب ديکھو کيسی کہاوتيں تمہارے ليے بنارہے ہيں تو گمراہ ہوئے کہ اب کوئی راہ نہيں پاتے11:2| ،
ك قُصورً ا |11:12
ك جَ ٰ ّن ٍ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر َويَجعَل لَ َ
ك َخيرً ا مِن ٰذلِ َ
ك الهذى إِن شا َء جَ َع َل لَ َ
َتبارَ َ

|

|

بڑی برکت واال ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے ليے بہت بہتر اس سے کردے جنتيں جن کے نيچے نہريں بہيں اور کرے گا
تمہارے ليے اونچے اونچے محل11:12| ،

|

بَل َك هذبوا بِالسّا َع ِة ۖ َوأَع َتدنا لِمَن َك هذبَ بِالسّا َع ِة َسعيرً ا |11:11

|

بلکہ يہ تو قيامت کو جھٹالتے ہيں ،اور جو قيامت کو جھٹالئے ہم نے اس کے ليے تيار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ،
|11:11

|

َكان بَعي ٍد َسمِعوا لَھا َت َغي ً
ُّظا َو َزفيرً ا |11:11
إِذا رَ أَتھُم مِن م ٍ

|

جب وہ انہيں دور جگہ سے ديکھے گی تو سنيں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا11:11| ،

ك ُثبورً ا |11:11
ض ِّي ًقا ُم َقره نينَ َد َعوا هُنالِ َ
َوإِذا أُلقوا مِنھا مَكا ًنا َ

|

|

اور جب اس کی کسی تنگ جگہ ميں ڈالے جائيں گے زنجيروں ميں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگيں گے |11:11

ح ًدا َوادعوا ُثبورً ا َكثيرً ا |11:11
ال َتدعُوا اليَو َم ُثبورً ا ٰو ِ

|

|

فرمايا جائے گا آج ايک موت نہ مانگو اور بہت سی موتيں مانگو |11:11

|

ك َخي ٌر أَم جَ هن ُة ال ُخل ِد الهتى وُ ِع َد ال ُم هتقونَ ۚ كا َنت لَھُم جَ زا ًء َو َمصيرً ا |11:11
قُل أَ ٰذلِ َ

|

تم فرماؤ کيا يہ بھال يا وہ ہميشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے ،وہ ان کا صلہ اور انجام ہے11:11| ،

ك َوع ًدا مَسـ ً
لَھُم فيھا ما يَشاءونَ ٰخلِدينَ ۚ كانَ ع ٰ
وال |11:11
َلى رَ ِّب َ
ٔ

|

|

ان کے ليے وہاں من مانی مراديں ہيں جن ميں ہميشہ رہيں گے ،تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے مانگا ہوا ،ف12:1۱| )12

َويَو َم يَح ُ
ضلُّوا السهبي َل |11:11
ش ُرهُم َوما يَع ُبدونَ مِن
َّللا َفيَقو ُل ءَأَن ُتم أَضلَل ُتم عِبادى ٰهؤُ ال ِء أَم هُم َ
دون ه ِ
ِ

|

|

اور جس دن اکٹھا کرے گا انہيں اور جن کوا ّلِل کے سوا پوجتے ہيں پھر ان معبودو ں سے فرمائے گا کيا تم نے گمراہ کرديے يہ
ميرے بندے يا يہ خود ہی راہ بھولے |11:11

|

ك مِن أَولِيا َء َو ٰلكِن َم هتع َتھُم َوءابا َءهُم حَ ّت ٰى َنسُوا ِّ
قالوا س ٰ
الذكرَ َوكانوا َقومًا بورً ا |11:12
ك ما كانَ يَنبَغى لَنا أَن َن هت ِ
خ َذ مِن دونِ َ
ُبح َن َ

|

وہ عرض کريں گے پاکی ہے تجھ کو ہميں سزاوار (حق) نہ تھا کہ تيرے سوا کسی اور کو مول ٰی بنائيں ليکن تو نے انہيں اور ان
کے باپ داداؤں کو برتنے ديا يہاں تک کہ وہ تيری ياد بھول گئے اور يہ لوگ تھے ہی ہالک ہونے والے |11:12

َف َقد َك هذبو ُكم ِبما َتقولونَ َفما َتس َتطيعونَ صَر ًفا َوال َنصرً ا ۚ َومَن يَظلِم مِن ُكم ُنذِق ُه عَذابًا َكبيرً ا |11:12

|

|

تو اب معبودوں نے تمہاری بات جھٹالدی تو اب تم نہ عذاب پھيرسکو نہ اپنی مدد کرسکو اور تم ميں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا
عذاب چکھائيں گے11:12| ،

|

الطعا َم َويَمشونَ فِى األَ
ك مِنَ المُرسَلينَ إِ ّال إِ هنھُم لَيَأ ُكلونَ ه
ك َبصيرً ا
صبرونَ ۗ َوكانَ رَ ُّب َ
ض ُكم لِ َب ٍ
سواق ۗ َوجَ عَلنا بَع َ
َوما أَرسَلنا َقبلَ َ
عض فِت َن ًة أَ َت ِ
ِ
|11:12

|

اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھيجے سب ايسے ہی تھے کھانا کھاتے اور بازاروں ميں چلتے اور ہم نے تم ميں ايک کو
دوسرے کی جانچ کيا ہے اور اے لوگو! کيا تم صبر کرو گے اور اے محبوب! تمہارا رب ديکھتا ہے |11:12

|

ُ
نز َل َعلَي َنا الم َٰلئِ َك ُة أَو َن ٰ
رى رَ بهنا ۗ لَ َق ِد اس َتكبَروا فى أَنفُسِ ِھم َو َع َتو ُع ُت ًّوا َكبيرً ا |11:11
۞ وَ قا َل الهذينَ ال يَرجونَ لِقاءَنا لَوال أ ِ

|

اور بولے وہ جو ہمارے ملنے کی اميد نہيں رکھتے ہم پر فرشتے کيوں نہ اتارے يا ہم اپنے رب کو ديکھتے بيشک اپنے جی ميں
بہت ہی اونچی کھينچی (سرکشی کی) اور بڑی سرکشی پر آئے |11:11

|

يَو َم يَرَ ونَ الم َٰلئِ َك َة ال ب ٰ
ُجرمينَ َويَقولونَ حِجرً ا َمحجورً ا |11:11
ُشرى يَو َمئِ ٍذ لِلم ِ

|

جس دن فرشتوں کو ديکھيں گے وہ دن مجرموں کی کوئی خوشی کا نہ ہوگا اور کہيں گے ٰالہی ہم ميں ان ميں کوئی آڑ کردے رکی
ہوئی |11:11

|

َو َقدِمنا إِ ٰ
لى ما َعمِلوا مِن َع َم ٍل َفجَ ع َٰلن ُه هَبا ًء َمنثورً ا |11:11

|

اور جو کچھ انہوں نے کام کيے تھے ہم نے قصد فرماکر انہيں باريک باريک غبار ،کے بکھرے ہوئے ذرے کرديا کہ روزن کی
دهوپ ميں نظر آتے ہيں |11:11

|

صحبُ الجَ هن ِة يَو َمئِ ٍذ َخي ٌر مُس َت َق ًّرا َوأَح َسنُ م ً
أَ ٰ
َقيال |11:11

|

جنت والوں کا اس دن اچھا ٹھکانا اور حساب کے دوپہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ11:11| ،

َويَو َم َت َشقه ُق السهما ُء ِبالغ َٰمم َو ُن ِّز َل الم َٰلئِ َك ُة َت ً
نزيال |11:11
ِ

|

|

اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائيں گے پوری طرح |11:11

حم ِن ۚ َوكانَ يَومًا َعلَى ٰ
ك يَو َمئِ ٍذ الحَ ُّق لِل هر ٰ
المُل ُ
الكفِرينَ َعسيرً ا |11:11

|

|

اس دن سچی بادشاہی رحمن کی ہے ،اور وہ دن کافروں پر سخت ہے |11:11

َويَو َم َيعَضُّ ّ
ذت مَعَ الرهسو ِل س ً
َلى َيدَي ِه يَقو ُل ٰيلَي َتنِى ا هت َخ ُ
الظالِ ُم ع ٰ
َبيال |11:11

|

|

اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے ميں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی11:11| ،

تى لَي َتنى لَم أَ هتخِذ فُال ًنا َخ ً
ٰي َويلَ ٰ
ليال |11:12

|

|

وائے خرابی ميری ہائے کسی طرح ميں نے فالنے کو دوست نہ بنايا ہوتا11:12| ،

ٰ
ضلهنى ع ِ ِّ
نس ِن َخ ً
َِل ٰ
ذوال |11:12
لَ َقد أَ َ
كر بَع َد إِذ جاءَنى ۗ َوكانَ ال هشيطنُ ل ِ
َن الذ ِ

|

|

بيشک اس نے مجھے بہکاديا ميرے پاس آئی ہوئی نصيحت سے اور شيطان آدمی کو بے مدد چھوڑ ديتا ہے |11:12

َوقا َل الرهسو ُل ٰيرَ بِّ إِنه َقومِى ا هت َخذوا ٰه َذا القُرءانَ َمھجورً ا |11:12

|

اور رسول نے عرض کی کہ اے ميرے رب! ميری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرايا |11:12

ُجرمينَ ۗ َو َك ٰ
ك ها ِديًا َو َنصيرً ا |11:11
فى بِرَ ِّب َ
َو َك ٰذلِ َ
ك جَ عَلنا لِ ُك ِّل َنبِىٍّ َع ُد ًّوا مِنَ الم ِ

|

|

|

اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے ليے دشمن بناديے تھے مجرم لوگ اور تمہارا رب کافی ہے ہدايت کرنے اور مدد دينے کو،
|11:11

|

ك ۖ َورَ هت ٰلن ُه َت ً
رتيال |11:11
َوقا َل الهذينَ َك َفروا لَوال ُن ِّز َل َعلَي ِه القُرءانُ جُملَ ًة ٰو ِ
ك لِ ُن َثبِّتَ ِب ِه فُؤا َد َ
ح َد ًة ۚ َك ٰذلِ َ

|

اور کافر بولے قرآن ان پر ايک ساتھ کيوں نہ اتار ديا ہم نے يونہی بتدريج سے اتارا ہے کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کريں اور
ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑها |11:11

|

ك بِالحَ ِّق َوأَحسَنَ َتفسيرً ا |11:11
ج ٰئن َ
َوال يَأتو َن َ
ك بِ َم َث ٍل إِ ّال ِ

|

اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ الئيں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بيان لے آئيں گے11:11| ،

لى جَ َھ هن َم أ ُ ٰ
ض ُّل س ً
َلى وُ جوه ِِھم إِ ٰ
الهذينَ يُح َشرونَ ع ٰ
َبيال |11:11
ك َش ٌّر مَكا ًنا َوأَ َ
ولئِ َ

|

|

وہ جو جہنم کی طرف ہانکے جائيں گے اپنے منہ کے بل ان کا ٹھکانا سب سے برا اور وہ سب سے گمراہ11:11| ،

َولَ َقد ءا َتينا موسَى الك ِٰتبَ َوجَ عَلنا َم َع ُه أَخاہُ ٰهرونَ َوزيرً ا |11:11

|

اور بيشک ہم نے موس ٰی کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے بھائی ہارون کو وزير کيا11:11| ،

َفقُل َنا اذهَبا إِلَى ال َقوم الهذينَ َك هذبوا ِبـ ٰايتِنا َف َدم ٰ
هرنھُم َتدميرً ا |11:11
ِ
ٔ

|

|

|

تو ہم نے فرمايا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آيتيں جھٹالئيں پھر ہم نے انہيں تباہ کرکے ہالک کرديا،
|11:11

|

اس ءاي ًَة ۖ َوأَع َتدنا ل ٰ ّ
ِلظلِمينَ عَذابًا أَليمًا |11:11
نوح لَمّا َك هذبُوا الرُّ ُس َل أَغرَ ٰقنھُم َوجَ ع َٰلنھُم لِل ّن ِ
َو َقو َم ٍ

|

اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹاليا ہم نے ان کو ڈبو ديا اور انہيں لوگوں کے ليے نشانی کرديا اور ہم نے
ظالموں کے ليے دردناک عذاب تيار کر رکھا ہے11:11| ،

|

َوعا ًدا َو َثمود َ۟ا َوأَ ٰ
ك َكثيرً ا |11:12
صحبَ الرهسِّ َوقُرو ًنا بَينَ ٰذلِ َ

|

اور عاد اور ثمود اور کنوئيں والوں کو اور ان کے بيچ ميں بہت سی سنگتيں (قوميں) |11:12
َو ُك ًّال ضَرَ بنا لَ ُه األَ ٰمث َل ۖ َو ُك ًّال َتبهرنا َتتبيرً ا |11:12

|

|

اور ہم نے سب سے مثاليں بيان فرمائيں اور سب کو تباہ کرکے مٹاديا11:12| ،

|

َولَ َقد أَ َتوا َعلَى ال َقر َي ِة الهتى أُمطِ رَ ت َم َطرَ السهو ِء ۚ أَ َفلَم يَكونوا يَرَ و َنھا ۚ بَل كانوا ال يَرجونَ ُنشورً ا |11:12

|

اور ضرور يہ ہو آئے ہيں اس بستی پر جس پر برا برساؤ برسا تھا تو کيا يہ اسے ديکھتے نہ تھے بلکہ انہيں جی اٹھنے کی اميد
تھی ہی نہيں |11:12

|

ث ه
َّللا ُ رَ ً
ك إِ ّال ُه ُز ًوا أَ ٰه َذا الهذى َب َع َ
سوال |11:11
ك إِن َي هتخِذو َن َ
َوإِذا رَ أَو َ

|

اور جب تمہيں ديکھتے ہيں تو تمہيں نہيں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا کيا يہ ہيں جن کو َّللا نے رسول بناکر بھيجا11:11| ،

ض ُّل س ً
َبيال |11:11
صبَرنا َعلَيھا ۚ َوسَوفَ يَعلَمونَ حينَ يَرَ ونَ العَذابَ مَن أَ َ
إِن كا َد لَيُضِ لُّنا عَن ءالِ َھتِنا لَوال أَن َ

|

|

قريب تھا کہ يہ ہميں ہمارے خداؤں سے بہکاديں اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے اور اب جانا چاہتے ہيں جس دن عذاب ديکھيں گے کہ
کون گمراہ تھا |11:11

|

َوى ُه أَ َفأَنتَ َتكونُ َعلَي ِه َو ً
َن ا هت َخ َذ إِ ٰل َھ ُه ه ٰ
كيال |11:11
أَرَ َءيتَ م ِ

|

کيا تم نے اسے ديکھا جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بناليا تو کيا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لو گے |11:11

ض ُّل س ً
َبيال |11:11
أَم َتح َسبُ أَنه أَك َثرَ هُم يَسمَعونَ أَو يَعقِلونَ ۚ إِن هُم إِ ّال َكاألَ ٰنع ِم ۖ بَل هُم أَ َ

|

|

يا يہ سمجھتے ہو کہ ان ميں بہت کچھ سنتے يا سمجھتے ہيں وہ تو نہيں مگر جيسے چوپائے بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ
|11:11

|

ك َكيفَ َم هد ِّ
الظ هل َولَو شا َء لَجَ َعلَ ُه سا ِك ًنا ُث هم جَ عَل َنا ال هشمسَ َعلَي ِه د ً
أَلَم َترَ إِ ٰ
َليال |11:11
لى رَ ِّب َ

|

اے محبوب! کيا تم نے اپنے رب کو نہ ديکھا کہ کيسا پھيال سايہ اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرايا ہوا کرديتا پھر ہم نے سورج کو اس
پر دليل کيا11:11| ،

|

ُث هم َقب ٰ
َضن ُه إِلَينا َقبضًا َيسيرً ا |11:11

|

پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سميٹا |11:11

|

َوه َُو الهذى جَ َع َل لَ ُك ُم الهي َل لِباسًا َوال هنو َم سُبا ًتا َوجَ َع َل ال هنھارَ ُنشورً ا |11:11

|

اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے ليے پردہ کيا اور نيند کو آرام اور دن بنايا اٹھنے کے ليے |11:11

َوه َُو الهذى أَر َس َل الرِّ ٰي َح بُشرً ا بَينَ َي َدى رَ ح َمتِ ِه ۚ َوأَ َ
نزلنا مِنَ السهما ِء ما ًء َطھورً ا |11:12

|

|

اور وہی ہے جس نے ہوائيں بھيجيں اپنی رحمت کے آگے مژدہ سنائی ہوئی اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے واال،
|11:12

|

لِ ُنحۦِىَ ِب ِه بَل َد ًة مَي ًتا َو ُنسقِ َي ُه ِممّا َخلَقنا أَ ٰنعمًا َوأَناسِ ىه َكثيرً ا |11:12

|

تاکہ ہم ا سسے زندہ کريں کسی مردہ شہر کو اور اسے پالئيں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدميوں کو11:12| ،

َولَ َقد صَره ٰفن ُه بَي َنھُم لِي هَذ هكروا َفأ َ ٰ
اس إِ ّال ُكفورً ا |11:12
بى أَك َث ُر ال ّن ِ

|

اور بيشک ہم نے ان ميں پانی کے پھيرے رکھے کہ وہ دهيان کريں تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا11:12| ،

َولَو شِ ئنا لَ َبعَثنا فى ُك ِّل َقر َي ٍة َنذيرً ا |11:11

|

|

اور ہم چاہتے تو ہر بستی ميں ايک ڈر سنانے واال بھيجتے |11:11

|

|

َفال ُتطِ ع ٰ
جھا ًدا َكبيرً ا |11:11
الكفِرينَ َو ٰج ِھدهُم ِب ِه ِ
ِ

|

تو کافروں کا کہا نہ مان اور اس قرآن سے ان پر جہاد کر بڑا جہاد11:11| ،

|

ين ٰهذا َعذبٌ فُ ٌ
رات َو ٰهذا مِل ٌح أُجا ٌج َوجَ َع َل بَي َنھُما ب َ
َرز ًخا َوحِجرً ا َمحجورً ا |11:11
۞ َوه َُو الهذى مَرَ َج البَحرَ ِ

|

اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں کيے دو سمندر يہ ميٹھا ہے نہايت شيريں اور يہ کھاری ہے نہايت تلخ اور ان کے بيچ ميں

|

پردہ رکھا اور روکی ہوئی آڑ |11:11

ك َقديرً ا |11:11
َوه َُو الهذى َخلَقَ مِنَ الما ِء َب َشرً ا َفجَ َعلَ ُه َن َسبًا َوصِ ھرً ا ۗ َوكانَ رَ ُّب َ

|

اور وہی ہے جس نے پانی سے بنايا آدمی پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی اور تمہارا رب قدرت واال ہے |11:11

َّللا ما ال يَن َف ُعھُم وَ ال َيضُرُّ هُم ۗ َوكانَ الكافِ ُر ع ٰ
َلى رَ ِّب ِه َظھيرً ا |11:11
دون ه ِ
َويَع ُبدونَ مِن ِ

|

|

اور َّللا کے سوا ايسوں کو پوجتے ہيں جو ان کا بھال برا کچھ نہ کريں اور کافر اپنے رب کے مقابل شيطان کو مدد ديتا ہے
|11:11

|

ك إ ِ ّال ُم َب ِّشرً ا َو َنذيرً ا |11:11
َوما أَرس َٰلن َ

|

اور ہم نے تمہيں نہ بھيجا مگر خوشی اور ڈر سناتا11:11| ،

|

لى رَ ِّب ِه س ً
خ َذ إِ ٰ
َبيال |11:11
جر إِ ّال مَن شا َء أَن َي هت ِ
قُل ما أَسـَٔل ُ ُكم َعلَي ِه مِن أَ ٍ

|

تم فرماؤ ميں اس پر تم سے کچھ اجرت نہيں مانگتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے11:11| ،

َموت وَ َسبِّح ِبحَ م ِد ِہ ۚ َو َك ٰ
َو َت َو هكل َعلَى الحَ ىِّ الهذى ال ي ُ
ب عِبا ِد ِہ َخبيرً ا |11:12
فى ِب ِه ِب ُذنو ِ

|

|

اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے
گناہوں پر خبردار |11:12

|

َرش ۚ ال هر ٰ
ت َواألَرضَ َوما بَي َنھُما فى سِ هت ِة أَي ٍّام ُث هم اس َت ٰ
حمنُ َفسـَٔل ِب ِه َخبيرً ا |11:12
الهذى َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
وى َعلَى الع ِ

|

جس نے آسمان اور زمين اور جو کچھ ان کے درميان ہے چھ دن ميں بنائے پھر عرش پر استواء فرمايا جيسا کہ اس کی شان کے
الئق ہے وہ بڑی مہر واال تو کسی جاننے والے سے اس کی تعريف پوچھ |11:12

|

حم ِن قالوا َومَا الره ٰ
َوإِذا قي َل لَ ُھ ُم اسجُدوا لِلره ٰ
حمنُ أَ َنس ُج ُد لِما َتأ ُمرُنا َوزا َدهُم ُنفورً ا ۩ |11:12

|

اور جب ان سے کہا جائے رحمن کو سجدہ کرو کہتے ہيں رحمن کيا ہے ،کيا ہم سجدہ کرليں جسے تم کہو اور اس حکم نے انہيں
اور بدکنا بڑهايا السجدة ۔12:۱2| 1

|

ك الهذى جَ َع َل فِى السهما ِء بُروجً ا َوجَ َع َل فيھا سِ ٰرجً ا وَ َق َمرً ا مُنيرً ا |11:11
َتبارَ َ

|

بڑی برکت واال ہے وہ جس نے آسمان ميں برج بنائے اور ان ميں چراغ رکھا اور چمکتا چاند11:11| ،

َوه َُو الهذى جَ َع َل الهي َل َوال هنھارَ خِل َف ًة لِمَن أَرا َد أَن ي هَذ هكرَ أَو أَرا َد ُ
شكورً ا |11:11

|

|

اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے ليے جو دهيان کرنا چاہے يا شکر کا ارادہ کرے11:11| ،

رض هَو ًنا َوإِذا خا َط َب ُھ ُم ٰ
َوعِبا ُد الره ٰ
الج ِھلونَ قالوا س َٰلمًا |11:11
حم ِن الهذينَ يَمشونَ َعلَى األَ ِ

|

|

اور رحمن کے وہ بندے کہ زمين پر آہستہ چلتے ہيں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہيں تو کہتے ہيں بس سالم |11:11

َوالهذينَ يَبيتونَ لِرَ ب ِِّھم سُجه ًدا َوق ِٰيمًا |11:11

|

اور وہ جو رات کاٹتے ہيں اپنے رب کے ليے سجدے اور قيام ميں |11:11

اصرف َع ّنا عَذابَ جَ َھ هن َم ۖ إِنه عَذابَھا كانَ غَرامًا |11:11
َوالهذينَ يَقولونَ رَ هب َنا
ِ

|

|

اور وہ جو عرض کرتے ہيں اے ہمارے رب! ہم سے پھير دے جہنم کا عذاب ،بيشک اس کا عذاب گلے کا غل (پھندا) ہے
|11:11

|

|

إِ هنھا ساءَت مُس َت َق ًّرا َومُقامًا |11:11

|
|

بيشک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے11:11| ،

َ
ك َقوامًا |11:11
ُسرفوا َولَم يَق ُتروا َوكانَ بَينَ ٰذلِ َ
َوالهذينَ إِذا أن َفقوا لَم ي ِ

|

اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہيں نہ حد سے بڑهيں اور نہ تنگی کريں اور ان دونوں کے بيچ اعتدال پر رہيں |11:11

|

ءاخرَ َوال يَق ُتلونَ ال هنفسَ الهتى حَ ره َم ه
َّللا إِ ٰلھًا َ
ك َيلقَ أَثامًا |11:12
َّللا ُ إِ ّال ِبالحَ ِّق َوال يَزنونَ ۚ َومَن يَف َعل ٰذلِ َ
َوالهذينَ ال يَدعونَ مَعَ ه ِ

|

اور وہ جو َّللا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہيں پوجتے اور اس جان کو جس کی َّللا نے حرمت رکھی ناحق نہيں مارتے اور
بدکاری نہيں کرتے اور جو يہ کام کرے وہ سزا پائے گا11:12| ،

ي ٰ
ُض َعف لَ ُه ال َعذابُ يَو َم الق ِٰي َم ِة َويَخلُد في ِه مُھا ًنا |11:12

|

|

ب قيامت کے دن اور ہميشہ اس ميں ذلت سے رہے گا11:12| ،
بڑهايا جائے گا اس پر عذا ِ

|

صلِحً ا َفأ ُ ٰ
ت ۗ َوكانَ ه
ك ُي َب ِّد ُل ه
إِ ّال مَن تابَ َوءامَنَ َو َع ِم َل َعم ًَال ٰ
َّللا ُ غَفورً ا رَ حيمًا |11:12
َّللا ُ َسيِّـٔات ِِھم حَ س َٰن ٍ
ولئِ َ

|

مگر جو توبہ کرے اور ايمان الئے اور اچھا کام کرے اور اچھا کام کرے تو ايسوں کی برائيوں کو َّللا بھالئيوں سے بدل دے گا
اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے11:12| ،

|

َومَن تابَ َو َع ِم َل ٰ
َّللا مَتابًا |11:11
صلِحً ا َفإِ هن ُه َيتوبُ إِلَى ه ِ

|

اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ َّللا کی طرف رجوع اليا جيسی چاہيے تھی11:11| ،

غو َم ّروا كِرامًا |11:11
َوالهذينَ ال يَشھَدونَ ال ّزورَ َوإِذا َمرّوا ِبالله ِ

|

|

اور جو جھوٹی گواہی نہيں ديتے اور جب بيہودہ پر گذرتے ہيں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہيں11:11| ،

|

خرّوا َعلَيھا ُ
ص ًّما َوعُميا ًنا |11:11
ت رَ ب ِِّھم لَم َي ِ
َوالهذينَ إِذا ُذ ِّكروا ِبـٔ ٰاي ِ

|

اور وہ کہ جب کہ انہيں ان کے رب کی آيتيں ياد د الئی جائيں تو ان پر بہرے اندهے ہوکر نہيں گرتے |11:11

َوالهذينَ يَقولونَ رَ بهنا هَب لَنا مِن أَ ٰ
جنا َو ُذرِّ ٰ ّيتِنا قُره َة أَعي ٍُن َواجعَلنا لِل ُم هتقينَ إِمامًا |11:11
زو ِ

|

|

اور وہ جو عرض کرتے ہيں ،اے ہمارے رب! ہميں دے ہماری بيبيوں اور اوالد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہميں پرہيزگاروں کا
پيشوا بنا |11:11

|

أُ ٰ
كي َ
حي ًهة وَ س َٰلمًا |11:11
صبَروا َو ُيلَ هقونَ فيھا َت ِ
ُجزونَ ال ُغر َف َة ِبما َ
ولئِ َ

|

ان کو جنت کا سب سے اونچا باال خانہ انعام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا اور وہاں مجرے اور سالم کے ساتھ ان کی پيشوائی ہوگی
|11:11

|

ٰخلِدينَ فيھا ۚ حَ ُس َنت مُس َت َق ًّرا َومُقامًا |11:11

|

ہميشہ اس ميں رہيں گے ،کيا ہی اچھی ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ11:11| ،

قُل ما يَع َبؤُ ۟ا ِب ُكم رَ بّى لَوال دُعاؤُ ُكم ۖ َف َقد َك هذب ُتم َفسَوفَ َيكونُ لِزامًا |11:11

|

|

تم فرماؤ تمہاری کچھ قدر نہيں ميرے رب کے يہاں اگر تم اسے نہ پوجو تو تم نے تو جھٹاليا تو اب ہوگا وہ عذاب کہ لپٹ رہے گا
|11:11

|

َّللا الره ٰ
حيم طسم |11:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ
ٰطسم |11:1

|

|

ءاي ُ
ك ٰ
ُبين |11:1
ت الك ِٰت ِ
تِل َ
ب الم ِ

|

يہ آيتيں ہيں روشن کتا ب کی |11:1

|

ك أَ ّال يَكونوا مُؤمِنينَ |11:1
ك ٰب ِ
خ ٌع َنف َس َ
لَ َعله َ

|

کہيں تم اپنی جان پر کھيل جاؤ گے ان کے غم ميں کہ وہ ايمان نہيں الئے |11:1

يھم مِنَ السهما ِء ءاي ًَة َف َظلهت أَ ٰ
عنقُھُم لَھا ٰخضِ عينَ |11:1
إِن َن َشأ ُن َن ِّزل َعلَ ِ

|

|

اگر ہم چاہيں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتاريں کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائيں |11:1

ِكر مِنَ ال هر ٰ
ُعرضينَ |11:1
حم ِن مُح َد ٍ
َوما ي ِ
َأتيھم مِن ذ ٍ
ث إِ ّال كانوا عَن ُه م ِ

|

ٰ
رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصيحت مگر اس سے منہ پھير ليتے ہيں |11:1
اور نہيں آتی ان کے پاس

َف َقد َك هذبوا َف َسي ِ َ
ھزءونَ |11:1
َأتيھم أ ٰنبؤُ ۟ا ما كانوا ِب ِه يَس َت ِ

|

تو بيشک انہوں نے جھٹاليا تو اب ان پر آيا چاہتی ہيں خبريں ان کے ٹھٹھے کی |11:1

َ
ريم |11:1
أَ َولَم يَرَ وا إِلَى األَ ِ
وج َك ٍ
رض َكم أنبَتنا فيھا مِن ُك ِّل َز ٍ

|

کيا انہوں نے زمين کو نہ ديکھا ہم نے اس ميں کتنے عزت والے جوڑے اگائے |11:1

ك لَءاي ًَة ۖ َوما كانَ أَك َث ُرهُم مُؤمِنينَ |11:2
إِنه فى ٰذلِ َ

|

بيشک اس ميں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر ايمان النے والے نہيں11:2| ،

ك لَ ُھوَ العَزي ُز ال هرحي ُم |11:2
َوإِنه رَ هب َ

|

اور بيشک تمہارا رب ضرور وہی عزت واال مہربان ہے |11:2
ت ال َقو َم ٰ ّ
ٰ
َوإِذ ٰ
الظلِمينَ |11:12
ك
موسى أَ ِن ائ ِ
نادى رَ ُّب َ

|

|

|

|

|

|

|

اور ياد کرو جب تمہارے رب نے موس ٰی کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جا11:12| ،

َقو َم فِر َعونَ ۚ أَال َي هتقونَ |11:11

|

|

جو فرعون کی قوم ہے کيا وہ نہ ڈريں گے |11:11

بون |11:11
قا َل رَ بِّ إِ ّنى أَخافُ أَن ُي َك ِّذ ِ

|

|

عرض کی کہ اے ميرے رب ميں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹال ئيں گے11:11| ،

َضيق صَدرى َوال يَن َطل ُِق لِسانى َفأَرسِ ل إِ ٰ
ُ
لى ٰهرونَ |11:11
َوي

|

|

اور ميرا سينہ تنگی کرتا ہے اور ميری زبان نہيں چلتی تو توُ ہا رون کو بھی رسول کر11:11| ،

لون |11:11
َولَھُم َعلَىه َذنبٌ َفأَخافُ أَن يَق ُت ِ

|

|

اور ان کا مجھ پر ايک الزام ہے تو ميں ڈرتا ہو ں کہيں مجھے کر ديں11:11| ،

قا َل َك ّال ۖ َفاذهَبا ِبـٔ ٰايتِنا ۖ إِ ّنا َم َع ُكم مُس َتمِعونَ |11:11

|

|

فرما يا يوں نہيں تم دو نوں ميری آئتيں لے کر جا ؤ ہم تمھا رے ساتھ سنتے ہيں |11:11

َفأتِيا فِر َعونَ َفقوال إِ ّنا رَ سو ُل رَ بِّ ٰ
العلَمينَ |11:11

|

|

تو فرعون کے پاس جاؤ پھر اس سے کہو ہم دونو ں اسکے رسل ہيں جو رب ہے سارے جہا ں کا11:11| ،

أَن أَرسِ ل َم َعنا بَنى إِ ٰ
سرءي َل |11:11

|

کہ تو ہما رے ساتھ بنی اسرائيل کو چھوڑ دے |11:11

|

|

ك سِ نينَ |11:12
ك فينا َولي ًدا َو َل ِبثتَ فينا مِن ُعم ُِر َ
قا َل أَلَم ُنرَ ِّب َ

|

بو ال کيا ہم نے تمھيں اپنے يہاں بچپن ميں نہ پاال اور تم نے ہما رے يہا ں اپنی عمر کے کئی برس گزارے ،ف1۱:12| )12

ك الهتى َف َعلتَ َوأَنتَ مِنَ ٰ
الكفِرينَ |11:12
َو َف َعلتَ َفعلَ َت َ

|

اور تم نے کيا اپنا وہ کام جو تم نے کيا اور تم نا شکر تھے |11:12

قا َل َفعَل ُتھا إِ ًذا َوأَ ۠نا مِنَ الضّالّينَ |11:12

|

|

|

ٰ
موسی نے فر ما يا ميں نے وہ کام کيا جب کہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی |11:12

َف َفرَ ُ
رت مِن ُكم لَمّا خِف ُت ُكم َف َوهَبَ لى رَ بّى حُكمًا وَ جَ َعلَنى مِنَ المُرسَلينَ |11:11

|

|

تو ميں تمھا رے يہا ں سے نکل گيا جب کے تم سے ڈرا تو ميرے رب نے مجھے حکم عطا فرمايا اور مجھے پيغمبروں سے کيا،
|11:11

|

ك نِعم ٌَة َت ُم ُّنھا َعلَىه أَن َعبهدتَ بَنى إِ ٰ
سرءي َل |11:11
َوتِل َ

|

اور يہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے غَالم بناکر رکھے بنی اسرائيل |11:11

قا َل فِر َعونُ َوما رَ بُّ ٰ
العلَمينَ |11:11

|

|

فرعون بوال اور سارے جہان کا رب کيا ہے |11:11

|

رض َوما بَي َنھُما ۖ إِن ُكن ُتم موقِنينَ |11:11
قا َل رَ بُّ الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

موس ٰی نے فرمايا رب آسمانوں اور زمين کا اور جو کچھ ان کے درميان ميں ہے ،اگر تمہيں يقين ہو |11:11

|

قا َل لِمَن حَ ولَ ُه أَال َتس َتمِعونَ |11:11

|

اپنے آس پاس والوں سے بوال کيا تم غور سے سنتے نہيں |11:11

قا َل رَ ُّب ُكم َورَ بُّ ءابائِ ُك ُم األَوه لينَ |11:11

|

|

موس ٰی نے فرمايا رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا |11:11

قا َل إِنه رَ سولَ ُك ُم الهذى أُرسِ َل إِلَي ُكم لَ َمجنونٌ |11:11

|

|

بوال تمہارے يہ رسول جو تمہاری طرف بھيجے گئے ہيں ضرور عقل نہيں رکھتے |11:11

ب َوما بَي َنھُما ۖ إِن ُكن ُتم َتعقِلونَ |11:12
َغر ِ
َشر ِق َوالم ِ
قا َل رَ بُّ الم ِ

|

|

موس ٰی نے فرمايا رب پورب (مشرق) اور پچھم (مغرب) کا اور جو کچھ ان کے درميان ہے اگر تمہيں عقل ہو |11:12

ك مِنَ المَسجونينَ |11:12
قا َل لَئ ِِن ا هت َخذتَ إِ ٰلھًا غَيرى َألَج َعلَ هن َ

|

بوال اگر تم نے ميرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرايا تو ميں ضرور تمہيں قيد کردوں گا |11:12

ُبين |11:12
جئ ُت َ
قا َل أَ َولَو ِ
ك ِب َشء ٍء م ٍ

|

فرمايا کيا اگرچہ ميں تيرے پاس کوئی روشن چيز الؤں |11:12

صدِقينَ |11:11
ت ِب ِه إِن ُكنتَ مِنَ ال ٰ ّ
قا َل َفأ ِ

کہا تو الؤ اگر سچے ہو11:11| ،

|

|

َفأ َ ٰ
لقى عَصاہُ َفإِذا هِىَ ُثعبانٌ مُبينٌ |11:11

|

|

|

|

تو موس ٰی نے اپنا عصا ڈال ديا جبھی وہ صريح اژدہا ہوگيا |11:11
َو َن َزعَ َي َدہُ َفإِذا هِىَ بَيضا ُء لِل ٰ ّنظِ رينَ |11:11

|

|

اور اپنا ہاتھ نکاال تو جبھی وہ ديکھنے والوں کی نگاہ ميں جگمگانے لگا |11:11

ح ٌر عَلي ٌم |11:11
ََل حَ ولَ ُه إِنه ٰهذا لَ ٰس ِ
قا َل لِلم َ ِ

|

|

بوال اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بيشک يہ دانا جادوگر ہيں11:11| ،

َ
َ
حر ِہ َفماذا َتأ ُمرونَ |11:11
ُخرجَ ُكم مِن أرضِ ُكم ِبسِ ِ
يُري ُد أن ي ِ

|

|

چاہتے ہيں ،کہ تمہيں تمہارے ملک سے نکال ديں اپنے جادو کے زور سے ،تب تمہارا کيا مشورہ ہے |11:11

جه َوأَخاہُ َوابعَث فِى المَدائ ِِن ٰحشِ رينَ |11:11
قالوا أَر ِ

|

وہ بولے انہيں ان کے بھائی کو ٹھہرائے رہو اور شہروں ميں جمع کرنے والے بھيجو11:11| ،

َليم |11:11
يَأتو َ
ك ِب ُك ِّل َسح ٍ
ّار ع ٍ

|

کہ وہ تيرے پاس لے آئيں ہر بڑے جادوگر دانا کو |11:11

َف ُجمِعَ السهحَ رَ ةُ ل ٰ
َعلوم |11:12
ِميق ِ
َوم م ٍ
تي ٍ

|

|

تو جمع کيے گئے جادوگر ايک مقرر دن کے وعدے پر |11:12

اس هَل أَن ُتم مُج َتمِعونَ |11:12
َوقي َل لِل ّن ِ

|

اور لوگوں سے کہا گيا کيا تم جمع ہوگئے |11:12

|

|

|

|

لَ َعلهنا َن هت ِب ُع السهحَ رَ َة إِن كانوا ُه ُم ٰ
الغلِبينَ |11:12

|

شايد ہم ان جادوگروں ہی کی پيروی کريں اگر يہ غالب آئيں |11:12

َفلَمّا جا َء السهحَ رَ ةُ قالوا لِفِر َعونَ أَئِنه لَنا َألَجرً ا إِن ُك ّنا َنحنُ ٰ
الغلِبينَ |11:11

|
|

پھر جب جادوگر آئے فرعون سے بولے کيا ہميں کچھ مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آئے11:11| ،

قا َل َنعَم َوإِ هن ُكم إِ ًذا لَمِنَ ال ُم َقره بينَ |11:11

|

|

بوال ہاں اور اس وقت تم ميرے مقرب ہوجاؤ گے |11:11

ٰ
موسى أَلقوا ما أَن ُتم ُملقونَ |11:11
قا َل لَھُم

|

|

موس ٰی نے ان سے فرمايا ڈالو جو تمہيں ڈالنا ہے |11:11

|

َفأَل َقوا حِبالَ ُھم َوعِصِ هيھُم َوقالوا ِبع هِز ِة فِر َعونَ إِ ّنا لَ َنحنُ ٰ
الغلِبونَ |11:11

|

تو انہوں نے اپنی رسياں اور الٹھياں ڈاليں اور بولے فرعون کی عزت کی قسم بيشک ہماری ہی جيت ہے11:11| ،

ٰ
َفأ َ ٰ
موسى عَصاہُ َفإِذا هِىَ َتل َقفُ ما يَأفِكونَ |11:11
لقى

|

تو موس ٰی نے اپنا عصا ڈاال جبھی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا |11:11

جدينَ |11:11
َفأُلقِىَ السهحَ رَ ةُ ٰس ِ

|

اب سجدہ ميں گرے11:11| ،

|

قالوا ءا َم ّنا بِرَ بِّ ٰ
العلَمينَ |11:11

|

|

|

جادوگر ،بولے ہم ايمان الئے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے11:11| ،

ٰ
رَ بِّ
موسى َو ٰهرونَ |11:12

|

|

جو موس ٰی اور ہارون کا رب ہے11:12| ،

|

قا َل ءامَن ُتم لَ ُه َقب َل أَن ءا َذنَ لَ ُكم ۖ إِ هن ُه لَ َكبي ُر ُك ُم الهذى َعله َم ُك ُم ال ِّسحرَ َفلَسَوفَ َتعلَمونَ ۚ َأل ُ َق ِّط َعنه أَي ِد َي ُكم َوأَر ُجلَ ُكم مِن خ ِٰل ٍ
صلِّ َب هن ُكم أَجمَعينَ
ف وَ َأل ُ َ
|11:12

|

فرعون بوال کيا تم اس پر ايمان الئے قبل اس کے کہ ميں تمہيں اجازت دوں ،بيشک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہيں جادو سکھايا
تو اب جاننا چاہتے ہو مجھے قسم ہے! بيشک ميں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا
|11:12

|

قالوا ال ضَيرَ ۖ إِ ّنا إِ ٰ
لى رَ بِّنا مُن َقلِبونَ |11:12

|

وہ بولے کچھ نقصان نہيں ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہيں |11:12

إِ ّنا َنط َم ُع أَن يَغفِرَ لَنا رَ بُّنا َخ ٰط ٰينا أَن ُك ّنا أَوه َل المُؤمِنينَ |11:11

|

|

ہميں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائيں بخش دے اس پر کہ سب سے پہلے ايمان الئے |11:11

ٰ َ َ
۞ وَ أَوحَ ينا إِ ٰ
سر ِبعِبادى إِ هن ُكم ُم هتبَعونَ |11:11
لى
موسى أن أ ِ

|

|

اور ہم نے ٰ
موسی کو وحی بھيجی کہ راتوں را ت ميرے بندو ں کو لے نکل بيشک تمھارا پيچھا ہو نا ہے ،ف1۱:21| )22

َفأَر َس َل فِر َعونُ فِى المَدائ ِِن ٰحشِ رينَ |11:11

|

اب فرعون نے شہروں ميں جمع کرنے والے بھيجے |11:11

إِنه ٰهؤُ ال ِء لَشِ ر ِذم ٌَة َقليلونَ |11:11

|

|

|

کہ يہ لوگ ايک تھوڑی جماعت ہيں11:11| ،

َوإِ هنھُم لَنا لَغائِظونَ |11:11

|

|

اور بيشک ہم سب کا دل جالتے ہيں |11:11

َوإِ ّنا لَجَ مي ٌع ٰحذِرونَ |11:11

|

|

اور بيشک ہم سب چوکنے ہيں |11:11
َفأَخرَ ٰ
ُيون |11:11
جنھُم مِن جَ ٰ ّن ٍ
ت َوع ٍ

|

|
|

تو ہم نے انہيں باہر نکاال باغوں اور چشموں11:11| ،

ريم |11:12
َو ُك ٍ
َقام َك ٍ
نوز َوم ٍ

|

اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے11:12| ،

ك َوأَورَ ٰثنھا بَنى إِ ٰ
سرءي َل |11:12
َك ٰذلِ َ

|

|

ہم نے ايسا ہی کيا اور ان کا وارث کرديا بنی اسرائيل کو |11:12

َ
ُشرقينَ |11:12
َفأتبَعوهُم م ِ

|

|

تو فرعونيوں نے ان کا تعاقب کيا دن نکلے11:12| ،

|

ٰ
معان قا َل أَ ٰ
صحبُ
موسى إِ ّنا لَ ُمدرَ كونَ |11:11
َفلَمّا َت ٰرءَا الجَ
ِ

|

پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا موس ٰی والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آليا |11:11

|

َھدين |11:11
قا َل َك ّال ۖ إِنه َمعِىَ رَ بّى َسي ِ

|

موس ٰی نے فرمايا يوں نہيں بيشک ميرا رب ميرے ساتھ ہے وہ مجھے اب راہ ديتا ہے11:11| ،

ه
ٰ
َفأَوحَ ينا إِ ٰ
ظيم |11:11
موسى أَ ِن
لى
اضرب ِبعَصا َ
ك البَحرَ ۖ َفان َفلَقَ َفكانَ ُك ُّل ف ٍ
ِ
ِرق َكالطو ِد ال َع ِ

|

|

تو ہم نے موس ٰی کو وحی فرمائی کہ دريا پر اپنا عصا مار تو جبھی دريا پھٹ گيا تو ہر حصہ ہوگيا جيسے بڑا پہاڑ |11:11

َ
الءاخرينَ |11:11
َوأَزلَفنا َث هم

|

اور وہاں قريب الئے ہم دوسروں کو |11:11

ٰ
موسى َومَن َم َع ُه أَجمَعينَ |11:11
َوأَنجَ ينا

|

|

اور ہم نے بچاليا موس ٰی اور اس کے سب ساتھ والوں کو |11:11

َ
الءاخرينَ |11:11
ُث هم أَغرَ ق َنا

|

|

پھر دوسروں کو ڈبو ديا |11:11

|

ك لَءاي ًَة ۖ َوما كانَ أَك َث ُرهُم مُؤمِنينَ |11:11
إِنه فى ٰذلِ َ

|

بيشک اس ميں ضرور نشانی ہے اور ان ميں اکثر مسلمان نہ تھے |11:11

ك لَ ُھوَ العَزي ُز ال هرحي ُم |11:12
َوإِنه رَ هب َ

|

اور بيشک تمہارا رب وہی عزت واال مہربان ہے |11:12

يھم َنبَأ َ إِ ٰبرهي َم |11:12
َوات ُل َعلَ ِ

|

|

|

|

اور ان پر پڑهو خبر ابراہيم کی |11:12

إِذ قا َل ِألَبي ِه وَ َقو ِم ِه ما َتع ُبدونَ |11:12

|

|

جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمايا تم کيا پوجتے ہو |11:12

قالوا َنع ُب ُد أَصنامًا َف َن َظ ُّل لَھا ٰعكِفينَ |11:11

|

|

بولے ہم بتوں کو پوجتے ہيں پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہيں11:11| ،

قا َل هَل يَسمَعو َن ُكم إِذ َتدعونَ |11:11

|

فرمايا کيا وہ تمہاری سنتے ہيں جب تم پکارو11:11| ،

أَو يَن َفعو َن ُكم أَو َي ُ
ض ّرونَ |11:11

|

|

يا تمہارا کچھ بھال برا کرتے ہيں |11:11

ك يَفعَلونَ |11:11
قالوا بَل َوجَ دنا ءاباءَنا َك ٰذلِ َ

|
|

بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ايسا ہی کرتے پايا11:11| ،

قا َل أَ َفرَ ءَي ُتم ما ُكن ُتم َتع ُبدونَ |11:11

|

فرمايا تو کيا تم ديکھتے ہو يہ جنہيں پوج رہے ہو11:11| ،

أَن ُتم َوءاباؤُ ُك ُم األَقدَمونَ |11:11

|

تم اور تمہارے اگلے باپ دادا |11:11

|

|

|

|

َفإِ هنھُم َع ُدوٌّ لى إِ ّال رَ به ٰ
العلَمينَ |11:11

|
|

بيشک وہ سب ميرے دشمن ہيں مگر پروردگار عالم |11:11

َھدين |11:12
الهذى َخلَ َقنى َف ُھوَ ي ِ

|

وہ جس نے مجھے پيدا کيا تو وہ مجھے راہ دے گا |11:12

َسقين |11:12
َوالهذى ه َُو يُط ِعمُنى َوي ِ

|

اور وہ جو مجھے کھالتا اور پالتا ہے |11:12

َوإِذا م َِر ُ
َشفين |11:22
ضت َف ُھوَ ي ِ

|

|

اور جب ميں بيمار ہوں تو وہی مجھے شفا ديتا ہے |11:22

ُحيين |11:21
َوالهذى يُمي ُتنى ُث هم ي ِ

|

|

|

اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا |11:21

ّين |11:21
َوالهذى أَط َم ُع أَن يَغفِرَ لى َخطيـَٔتى يَو َم الد ِ

|

|

اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ ميری خطائيں قيامت کے دن بخشے گا |11:21

صلِحينَ |11:21
رَ بِّ هَب لى حُكمًا َوأَلحِقنى ِبال ٰ ّ

|

|

اے ميرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے مالدے جو تيرے قرب خاص کے سزاوار ہيں |11:21

دق فِى الءاخِرينَ |11:21
َواجعَل لى لِسانَ صِ ٍ

|

|

اور ميری سچی ناموری رکھ پچھلوں ميں |11:21

عيم |11:21
َواجعَلنى مِن َورَ َث ِة جَ هن ِة ال هن ِ

|

|

اور مجھے ان ميں کر جو چين کے باغوں کے وارث ہيں |11:21

َواغفِر ِألَبى إِ هن ُه كانَ مِنَ الضّالّينَ |11:21

|

اور ميرے باپ کو بخش دے بيشک وہ گمراہ11:21| ،

خزنى يَو َم يُبعَثونَ |11:21
َوال ُت ِ

|

|

اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائيں گے |11:21

يَو َم ال يَن َف ُع ما ٌل َوال بَنونَ |11:22

إِ ّال مَن أَ َتى ه
َليم |11:22
َّللاَ ِب َقل ٍ
بس ٍ

|

|

مگر وہ جو َّللا کے حضور حاضر ہوا سالمت دل لے کر |11:22

|

اور قريب الئی جائے گی جنت پرہيزگاروں کے ليے |11:22

ت الجَ حي ُم لِلغاوينَ |11:21
َوبُرِّ َز ِ

|

|

جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بيٹے11:22| ،

ت الجَ هن ُة لِل ُم هتقينَ |11:22
َوأُزلِ َف ِ

|

|

اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے ليے11:21| ،

|

|

|

َوقي َل لَھُم أَينَ ما ُكن ُتم َتع ُبدونَ |11:21

|

اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہيں وہ جن کو تم پوجتے تھے11:21| ،

دون ه
َّللاِ هَل يَنصُرو َن ُكم أَو يَن َتصِ رونَ |11:21
مِن ِ

|

َّللا کے سوا ،کيا وہ تمہاری مدد کريں گے يا بدلہ ليں گے11:21| ،

َف ُكبكِبوا فيھا هُم َوالغاوۥنَ |11:21

|
|

تو اوندها ديے گئے جہنم ميں وہ اور سب گمراہ |11:21

َوجُنو ُد إِبليسَ أَجمَعونَ |11:21

|

اور ابليس کے لشکر سارے |11:21

قالوا َوهُم فيھا يَخ َتصِ مونَ |11:21

|

|

کہيں گے اور وہ اس ميں باہم جھگڑے ہوں گے11:21| ،

ُبين |11:21
َت ه ِ
اّلِل إِن ُك ّنا لَفى ض َٰل ٍل م ٍ

|

خدا کی قسم بيشک ہم کھلی گمراہی ميں تھے11:21| ،

إِذ ُن َسوّ ي ُكم ِبرَ بِّ ٰ
العلَمينَ |11:22

|

|

جبکہ انہيں رب العالمين کے برابر ٹھہراتے تھے11:22| ،

ُجرمونَ |11:22
َوما أَ َ
ضلهنا إِ هال الم ِ

|

|

|

|

|

اور ہميں نہ بہکايا مگر مجرموں نے |11:22

َفما لَنا مِن ٰشفِعينَ |11:122

|
|

تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہيں |11:122

ميم |11:121
َوال ص ٍ
َديق حَ ٍ

|

|

اور نہ کوئی غم خوار دوست |11:121

|

َفلَو أَنه لَنا َكره ًة َف َنكونَ مِنَ المُؤمِنينَ |11:121

|

تو کسی طرح ہميں پھر جانا ہوتا کہ ہم مسلمان ہوجاتے11:121| ،

ك لَءاي ًَة ۖ َوما كانَ أَك َث ُرهُم مُؤمِنينَ |11:121
إِنه فى ٰذلِ َ

|

|

بيشک اس ميں ضرور نشانی ہے ،اور ان ميں بہت ايمان والے نہ تھے11:121| ،

ك لَ ُھوَ العَزي ُز ال هرحي ُم |11:121
َوإِنه رَ هب َ

|

اور بيشک تمہارا رب وہی عزت واال مہربان ہے11:121| ،

ه
نوح المُرسَلينَ |11:121
َكذبَت َقو ُم ٍ

|

|

نوح کی قوم نے پيغمبروں کو جھٹاليا |11:121

إِذ قا َل لَھُم أَخوهُم نو ٌ
ح أَال َت هتقونَ |11:121

|

|

جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کيا تم ڈرتے نہيں |11:121

|

|

إِ ّنى لَ ُكم رَ سو ٌل أَمينٌ |11:121

|

بيشک ميں تمہارے ليے َّللا کا بھيجا ہوا امين ہوں |11:121

َّللاَ َوأَ
َفا هتقُوا ه
طيعون |11:122
ِ

|

|

تو َّللا سے ڈرو اور ميرا حکم مانو |11:122

|

َ
َلى رَ بِّ ٰ
جرىَ إِ ّال ع ٰ
العلَمينَ |11:122
َوما أَسـَٔل ُ ُكم َعلَي ِه مِن أَ ٍ
جر ۖ إِن أ ِ

|

اور ميں اس پر تم سے کچھ اجرت نہيں مانگتا ميرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے11:122| ،

َّللاَ َوأَ
َفا هتقُوا ه
طيعون |11:112
ِ

|

تو َّللا سے ڈرو اور ميرا حکم مانو11:112| ،

|

ك األَر َذلونَ |11:111
ك َوا هت َب َع َ
۞ قالوا أَ ُنؤمِنُ لَ َ

|

ے ہيں |11:111
بولے کيا ہم تم پر ايمان لے آئيں اور تمہارے ساتھ کمينے ہو ٔ

قا َل َوما عِلمى ِبما كانوا يَعمَلونَ |11:111

|

فرمايا مجھے کيا خبر ان کے کام کيا ہيں |11:111

إِن حِسا ُبھُم إِ ّال ع ٰ
َلى رَ بّى ۖ لَو َتش ُعرونَ |11:111

|

|

ان کا حساب تو ميرے رب ہی پر ہے اگر تمہيں حِس ہو |11:111

َ۠
طار ِد المُؤمِنينَ |11:111
َوما أنا بِ ِ

|

|

|

|

|

اور ميں مسلمانوں کو دور کرنے واال نہيں |11:111

إِن أَ ۠نا إِ ّال َنذي ٌر مُبينٌ |11:111

|

ميں تو نہيں مگر صاف ڈر سنانے واال |11:111

|

قالوا لَئِن لَم َتن َت ِه ٰينو ُح لَ َتكو َننه مِنَ المَرجومينَ |11:111

|

بولے اے نوح! اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کيے جاؤ گے |11:111

بون |11:111
قا َل رَ بِّ إِنه َقومى َك هذ ِ

|

|

عرض کی اے ميرے رب ميری قوم نے مجھے جھٹاليا |11:111

َفاف َتح بَينى َوبَي َنھُم َفتحً ا َو َنجِّ نى َومَن َمعِىَ مِنَ المُؤمِنينَ |11:112

|

|

تو مجھ ميں اور ان ميں پورا فيصلہ کردے اور مجھے اور ميرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے |11:112

َشحون |11:112
َفأَنجَ ٰين ُه َومَن َم َع ُه فِى الفُلكِ الم
ِ

|

تو ہم نے بچاليا اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی ميں |11:112

ُث هم أَغرَ قنا بَع ُد الباقينَ |11:112

|

پھر اس کے بعد ہم نے باقيوں کو ڈبو ديا11:112| ،

|

ك لَءاي ًَة ۖ َوما كانَ أَك َث ُرهُم مُؤمِنينَ |11:111
إِنه فى ٰذلِ َ

|

بيشک اس ميں ضرور نشانی ہے ،اور ان ميں اکثر مسلمان نہ تھے11:111| ،

|

|

|

ك لَ ُھوَ العَزي ُز ال هرحي ُم |11:111
َوإِنه رَ هب َ

|

اور بيشک تمہارا رب ہی عزت واال مہربان ہے11:111| ،

َك هذبَت عا ٌد المُرسَلينَ |11:111

|

|

عاد نے رسولوں کو جھٹاليا |11:111

|

إِذ قا َل لَھُم أَخوهُم هو ٌد أَال َت هتقونَ |11:111

|

جبکہ ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمايا کيا تم ڈرتے نہيں11:111| ،

إِ ّنى لَ ُكم رَ سو ٌل أَمينٌ |11:111

|

بيشک ميں تمہارے ليے امانتدار رسول ہوں11:111| ،

َّللاَ َوأَ
َفا هتقُوا ه
طيعون |11:111
ِ

|

|

|

تو َّللا سے ڈرو اور ميرا حکم مانو11:111| ،

|

َ
َلى رَ بِّ ٰ
جرىَ إِ ّال ع ٰ
العلَمينَ |11:111
َوما أَسـَٔل ُ ُكم َعلَي ِه مِن أَ ٍ
جر ۖ إِن أ ِ

|

اور ميں تم سے اس پر کچھ اجرت نہيں مانگتا ،ميرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب11:111| ،

َ
ريع ءاي ًَة َتعبَثونَ |11:112
أ َتبنونَ ِب ُك ِّل ٍ

|

کيا ہر بلندی پر ايک نشان بناتے ہو راہ گيروں سے ہنسنے کو |11:112

َو َت هتخِذونَ مَصانِعَ لَ َعله ُكم َتخلُدونَ |11:112

|

|

|

اور مضبوط محل چنتے ہو اس اميد پر کہ تم ہميشہ رہوگے |11:112

َوإِذا َب َطش ُتم َب َطش ُتم جَ بّارينَ |11:112

|

|

اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بيدردی سے گرفت کرتے ہو |11:112

َّللاَ َوأَ
َفا هتقُوا ه
طيعون |11:111
ِ

|

|

تو َّللا سے ڈرو اور ميرا حکم مانو11:111| ،

َوا هتقُوا الهذى أَ َم هد ُكم ِبما َتعلَمونَ |11:111

|

|

اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چيزوں سے کہ تمہيں معلوم ہيں |11:111

أَ َم هد ُكم ِبأ َ ٰنع ٍم َوبَنينَ |11:111

|

تمہاری مدد کی چوپايوں اور بيٹوں11:111| ،
ُيون |11:111
َوجَ ٰ ّن ٍ
ت َوع ٍ

|

|

اور باغوں اور چشموں سے11:111| ،

|

َ
َظيم |11:111
َوم ع ٍ
إِ ّنى أخافُ َعلَي ُكم عَذابَ ي ٍ

|

بيشک مجھے تم پر ڈر ہے ايک بڑے دن کے عذاب کا |11:111

قالوا َسوا ٌء َعلَينا أَ َو َعظتَ أَم لَم َت ُكن مِنَ ٰ
الو ِعظينَ |11:111

|

|

بولے ہميں برابر ہے چاہے تم نصيحت کرو يا ناصحوں ميں نہ ہو |11:111

|

|

إِن ٰهذا إِ ّال ُخل ُ ُق األَوه لينَ |11:111

|

يہ تو نہيں مگر وہی اگلوں کی ريت |11:111

َوما َنحنُ ِب ُمع هَذبينَ |11:112

|

|

اور ہميں عذاب ہونا نہيں |11:112

|

ك لَءاي ًَة ۖ َوما كانَ أَك َث ُرهُم مُؤمِنينَ |11:112
َف َك هذبوہُ َفأَهلَ ٰكنھُم ۗ إِنه فى ٰذلِ َ

|

تو انہوں نے اسے جھٹاليا تو ہم نے انہيں بالک کيا بيشک اس ميں ضرور نشانی ہے ،اور ان ميں بہت مسلمان نہ تھے،
|11:112

|

ك لَ ُھوَ العَزي ُز ال هرحي ُم |11:112
َوإِنه رَ هب َ

|

اور بيشک تمہارا رب ہی عزت واال مہربان ہے11:112| ،

َك هذبَت َثمو ُد المُرسَلينَ |11:111

|

|

ثمود نے رسولوں کو جھٹاليا11:111| ،

إِذ قا َل لَھُم أَخوهُم ٰ
صلِ ٌح أَال َت هتقونَ |11:111

|
|

جبکہ ان سے ان کے ہم قوم صا لح نے فرمايا کيا ڈرتے نہيں11:111| ،

إِ ّنى لَ ُكم رَ سو ٌل أَمينٌ |11:111

|

بيشک ميں تمہارے ليے َّللا کا امانتدار رسول ہوں11:111| ،

|

|

َّللاَ َوأَ
َفا هتقُوا ه
طيعون |11:111
ِ

|

تو َّللا سے ڈرو اور ميرا حکم مانو11:111| ،

|

َ
َلى رَ بِّ ٰ
جرىَ إِ ّال ع ٰ
العلَمينَ |11:111
َوما أَسـَٔل ُ ُكم َعلَي ِه مِن أَ ٍ
جر ۖ إِن أ ِ

|

اور ميں تم سے کچھ اس پر اجرت نہيں مانگتا ،ميرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے11:111| ،

أَ ُتترَ كونَ فى ما ٰهھُنا ءامِنينَ |11:111

|

کيا تم يہاں کی نعمتوں ميں چين سے چھوڑ ديے جاؤ گے |11:111
ُيون |11:111
فى جَ ٰ ّن ٍ
ت َوع ٍ

|

|
|

باغوں اور چشموں11:111| ،

خل َطلعُھا هَضي ٌم |11:112
روع َو َن ٍ
َو ُز ٍ

|

اور کھيتوں اور کھجوروں ميں جن کا شگوفہ نرم نازک11:112| ،

جبا ِل بُيو ًتا ٰف ِرهينَ |11:112
َو َتنحِتونَ مِنَ ال ِ

|

اور پہاڑوں ميں سے گھر تراشتے ہو استادی سے |11:112

َّللاَ َوأَ
َفا هتقُوا ه
طيعون |11:112
ِ

|

تو َّللا سے ڈرو اور ميرا حکم مانو11:112| ،

َ
ُسرفينَ |11:111
َوال ُتطيعوا أمرَ الم ِ

|

|

|

|

|

اور حد سے بڑهنے والوں کے کہنے پر نہ چلو |11:111

رض َوال يُصلِحونَ |11:111
الهذينَ يُفسِ دونَ فِى األَ ِ

|

|

وہ جو زمين ميں فساد پھيالتے ہيں اور بناؤ نہيں کرتے |11:111

قالوا إِ هنما أَنتَ مِنَ ال ُم َسحه رينَ |11:111

|

بولے تم پر تو جادو ہوا ہے |11:111

|

صدِقينَ |11:111
ت ِبـٔا َي ٍة إِن ُكنتَ مِنَ ال ٰ ّ
ما أَنتَ إِ ّال َب َش ٌر مِثلُنا َفأ ِ

|

|

تم تو ہميں جيسے آدمی ہو ،تو کوئی نشانی الؤ اگر سچے ہو |11:111

َعلوم |11:111
َوم م ٍ
قا َل ٰه ِذ ِہ نا َق ٌة لَھا شِ ربٌ َولَ ُكم شِ ربُ ي ٍ

|

|

فرمايا يہ ناقہ ہے ايک دن اس کے پينے کی باری اور ايک معين دن تمہاری باری11:111| ،

ظيم |11:111
َوم َع ٍ
َوال َت َمسّوها ِبسو ٍء َفيَأ ُخ َذ ُكم َعذابُ ي ٍ

|

اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ کہ تمہيں بڑے دن کا عذاب آلے گا |11:111

َف َع َقروها َفأَصبَحوا ٰندِمينَ |11:111

|

|

|

اس پر انہوں نے اس کی کونچيں کاٹ ديں پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے |11:111

ك لَءاي ًَة ۖ َوما كانَ أَك َث ُرهُم مُؤمِنينَ |11:112
َفأ َ َخ َذ ُه ُم ال َعذابُ ۗ إِنه فى ٰذلِ َ

|

|

تو انہيں عذاب نے آليا بيشک اس ميں ضرور نشانی ہے ،اور ان ميں بہت مسلمان نہ تھے11:112| ،

|

ك لَ ُھوَ العَزي ُز ال هرحي ُم |11:112
َوإِنه رَ هب َ

|

اور بيشک تمہارا رب ہی عزت واال مہربان ہے11:112| ،

َك هذبَت َقو ُم لوطٍ المُرسَلينَ |11:112

|

|
|

لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹاليا11:112| ،

إذ قا َل لَھُم أَخوهُم ٌ
لوط أَال َت هتقونَ |11:111
ِ

|

جب کہ ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمايا کيا تم نہيں ڈرتے11:111| ،

إِ ّنى لَ ُكم رَ سو ٌل أَمينٌ |11:111

|

بيشک ميں تمہارے ليے َّللا کا امانتدار رسول ہوں11:111| ،

َّللاَ َوأَ
َفا هتقُوا ه
طيعون |11:111
ِ

|

|

|

تو َّللا سے ڈرو اور ميرا حکم مانو11:111| ،

|

َ
َلى رَ بِّ ٰ
جرىَ إِ ّال ع ٰ
العلَمينَ |11:111
َوما أَسـَٔل ُ ُكم َعلَي ِه مِن أَ ٍ
جر ۖ إِن أ ِ

|

اور ميں اس پر تم سے کچھ اجرت نہيں مانگتا ميرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جان کا رب ہے11:111| ،

أَ َتأتونَ ُّ
الذكرانَ مِنَ ٰ
العلَمينَ |11:111

|

کيا مخلوق ميں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو |11:111

|

َو َت َذرونَ ما َخلَقَ لَ ُكم رَ ُّب ُكم مِن أَ ٰ
ج ُكم ۚ بَل أَن ُتم َقو ٌم عادونَ |11:111
زو ِ

|

|

اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے ليے تمہارے رب نے جوروئيں بنائيں ،بلکہ تم لوگ حد سے بڑهنے والے ہو |11:111

قالوا لَئِن لَم َتن َت ِه ٰي ُ
لوط لَ َتكو َننه مِنَ ال ُمخرَ جينَ |11:111

|

بولے اے لوط! اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال ديے جاؤ گے |11:111

قا َل إِ ّنى لِ َع َملِ ُكم مِنَ القالينَ |11:112

|

|

فرمايا ميں تمہارے کام سے بيزار ہوں |11:112

رَ بِّ َنجِّ نى َوأَهلى ِممّا يَعمَلونَ |11:112

|

|

اے ميرے رب! مجھے اور ميرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچا |11:112

َف َنجه ٰين ُه َوأَهلَ ُه أَجمَعينَ |11:112

|

تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی |11:112

جوزا فِى ٰ
إِ ّال َع ً
الغ ِبرينَ |11:111

|

|

مگر ايک بڑهيا کہ پيچھے رہ گئی |11:111

َ
الءاخرينَ |11:111
ُث هم َدمهر َنا

|

|

|

پھر ہم نے دوسروں کو ہالک کرديا11:111| ،

|

يھم َم َطرً ا ۖ َفسا َء َم َط ُر المُن َذرينَ |11:111
َوأَم َطرنا َعلَ ِ

|

اور ہم نے ان پر ايک برساؤ برسايا تو کيا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے گئيوں کا11:111| ،

|

|

ك لَءاي ًَة ۖ َوما كانَ أَك َث ُرهُم مُؤمِنينَ |11:111
إِنه فى ٰذلِ َ

|

بيشک اس ميں ضرور نشانی ہے ،اور ان ميں بہت مسلمان نہ تھے11:111| ،

ك لَ ُھوَ العَزي ُز ال هرحي ُم |11:111
َوإِنه رَ هب َ

|

اور بيشک تمہارا رب ہی عزت واال مہربان ہے11:111| ،

َك هذبَ أَ ٰ
صحبُ لـَٔي َك ِة المُرسَلينَ |11:111

|

|

جب ان سے شعيب نے فرمايا کيا ڈرتے نہيں11:111| ،

إِ ّنى لَ ُكم رَ سو ٌل أَمينٌ |11:112

|

|

بن والوں نے رسولوں کو جھٹاليا |11:111

إِذ قا َل لَھُم ُ
ش َعيبٌ أَال َت هتقونَ |11:111

|

|

بيشک ميں تمہارے ليے َّللا کا امانتدار رسول ہوں11:112| ،

َّللاَ َوأَ
َفا هتقُوا ه
طيعون |11:112
ِ

|

|

|

تو َّللا سے ڈرو اور ميرا حکم مانو11:112| ،

|

َ
َلى رَ بِّ ٰ
جرىَ إِ ّال ع ٰ
العلَمينَ |11:122
َوما أَسـَٔل ُ ُكم َعلَي ِه مِن أَ ٍ
جر ۖ إِن أ ِ

|

اور ميں اس پر تم سے کچھ اجرت نہيں مانگتا ميرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے |11:122

۞ أَوفُوا ال َكي َل َوال َتكونوا مِنَ المُخسِ رينَ |11:121

|

|

ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں ميں نہ ہو |11:121

قيم |11:121
َو ِزنوا ِبالق
ِ
ِسطاس المُس َت ِ

|

|
|

اور سيدهی ترازو سے تولو11:121| ،

َوال َت َ
رض مُفسِ دينَ |11:121
بخسُوا ال ّناسَ أَشيا َءهُم َوال َتع َثوا فِى األَ ِ

|

اور لوگوں کی چيزيں کم کرکے نہ دو اور زمين ميں فساد پھيالتے نہ پھرو |11:121

ج ِبله َة األَوه لينَ |11:121
َوا هتقُوا الهذى َخلَ َق ُكم َوال ِ

|

اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پيدا کيا اور اگلی مخلوق کو11:121| ،

قالوا إِ هنما أَنتَ مِنَ ال ُم َسحه رينَ |11:121

|

|
|

بولے تم پر جادو ہوا ہے11:121| ،

َوما أَنتَ إِ ّال َب َش ٌر ِمثلُنا َوإِن َن ُ
ك لَمِنَ ٰ
الكذِبينَ |11:121
ظ ُّن َ

|

تم تو نہيں مگر ہم جيسے آدمی اور بيشک ہم تمہيں جھوٹا سمجھتے ہيں11:121| ،

صدِقينَ |11:121
َفأَسقِط َعلَينا ِك َس ًفا مِنَ السهما ِء إِن ُكنتَ مِنَ ال ٰ ّ

|

تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو |11:121

قا َل رَ بّى أَعلَ ُم بِما َتعمَلونَ |11:122

|

|

فرمايا ميرا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کوتک (کرتوت) ہيں |11:122

|

|

|

َ
ُّ
ه
َظيم |11:122
َوم ع ٍ
َوم الظله ِة ۚ إِ هن ُه كانَ عَذابَ ي ٍ
َف َكذبوہُ َفأ َخ َذهُم َعذابُ ي ِ

|

تو انہوں نے اسے جھٹاليا تو انہيں شاميانے والے دن کے عذاب نے آليا ،بيشک وہ بڑے دن کا عذاب تھا |11:122

ك لَءاي ًَة ۖ َوما كانَ أَك َث ُرهُم مُؤمِنينَ |11:122
إِنه فى ٰذلِ َ

|

بيشک اس ميں ضرور نشانی ہے ،اور ان ميں بہت مسلمان نہ تھے11:122| ،

ك لَ ُھوَ العَزي ُز ال هرحي ُم |11:121
َوإِنه رَ هب َ

|

اور بيشک تمہارار ب ہی عزت واال مہربان ہے11:121| ،

َوإِ هن ُه لَ َتنزي ُل رَ بِّ ٰ
العلَمينَ |11:121

|

اور بيشک يہ قرآن رب العالمين کا اتارا ہوا ہے11:121| ،

َن َز َل ِب ِه الرّو ُح األَمينُ |11:121

|
|

اسے روح اال مين لے کر اترا |11:121

ع ٰ
ك لِ َتكونَ مِنَ المُنذِرينَ |11:121
َلى َق ِلب َ

تمہارے دل پر کہ تم ڈر سناؤ11:121| ،

ُبين |11:121
ِسان عَرَ ِبىٍّ م ٍ
ِبل ٍ

|

روشن عربی زبان ميں11:121| ،

َوإِ هن ُه لَفى ُزب ُِر األَوه لينَ |11:121

|

|

|

|
|

|

|

|

اور بيشک اس کا چرچا اگلی کتابوں ميں ہے |11:121

|

أَ َولَم َي ُكن لَھُم ءاي ًَة أَن يَعلَ َم ُه ُعلَ ٰمؤُ ۟ا َبنى إِ ٰ
سرءي َل |11:121

|

اور کيا يہ ان کے ليے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے ہيں بنی اسرائيل کے عالم |11:121

َولَو َن هز ٰلن ُه ع ٰ
َعض األَعجَ مينَ |11:122
َلى ب ِ

|

اور اگر ہم اسے کسی غير عربی شخص پر اتارتے11:122| ،

يھم ما كانوا ِب ِه مُؤمِنينَ |11:122
َف َقرَ أَہُ َعلَ ِ

|

|

کہ وہ انہيں پڑه کر سناتا جب بھی اس پر ايمان نہ التے |11:122

ُجرمينَ |11:122
ك َسلَ ٰكن ُه فى قُلو ِ
َك ٰذلِ َ
ب الم ِ

|

|

ہم نے يونہی جھٹالنا پيرا ديا ہے مجرموں کے دلوں ميں |11:122

ال يُؤمِنونَ ِب ِه حَ ّت ٰى يَرَ وُ ا العَذابَ األَلي َم |11:121

|

|

وہ اس پر ايمان نہ الئيں گے يہاں تک کہ ديکھيں دردناک عذاب11:121| ،

َفيَأتِ َيھُم بَغ َت ًة َوهُم ال يَش ُعرونَ |11:121

|

تو وہ اچانک ان پر آجائے گا اور انہيں خبر نہ ہوگی11:121| ،

َفيَقولوا هَل َنحنُ مُن َظرونَ |11:121

|

تو کہيں گے کيا ہميں کچھ مہلت ملے گی |11:121

|

|

|

|

جلونَ |11:121
َذابنا يَس َتع ِ
أَ َف ِبع ِ

|

تو کيا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہيں11:121| ،

أَ َفرَ َءيتَ إِن َم هت ٰعنھُم سِ نينَ |11:121

|

|
|

بھال ديکھو تو اگر کچھ برس ہم انہيں برتنے ديں |11:121

ُث هم جا َءهُم ما كانوا يوعَدونَ |11:121

|

پھر آئے ان پر جس کا وہ وعدہ ديے جاتے ہيں |11:121

ما أَ ٰ
غنى عَنھُم ما كانوا ُي َم هتعونَ |11:121

|

|

تو کيا کام آئے گا ان کے وہ جو برتتے تھے |11:121

َوما أَهلَكنا مِن َقر َي ٍة إِ ّال لَھا مُنذِرونَ |11:122

|

|

اور ہم نے کوئی بستی ہالک نہ کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں11:122| ،

ذ ٰ
ِكرى َوما ُك ّنا ٰظلِمينَ |11:122

|

نصيحت کے ليے ،اور ہم ظلم نہيں کرتے |11:122

َوما َت َن هزلَت بِ ِه ال هش ٰيطينُ |11:112

|

|

او راس قرآن کو لے کر شيطان نہ اترے |11:112

َوما يَنبَغى لَھُم َوما يَس َتطيعونَ |11:111

|

|

|

|

اور وہ اس قابل نہيں اور نہ وہ ايسا کرسکتے ہيں |11:111

همع لَ َمعزولونَ |11:111
إِ هنھُم ع ِ
َن الس ِ

|

وہ تو سننے کی جگہ سے دور کرديے گئے ہيں |11:111

َّللا إِ ٰلھًا َ
ءاخرَ َف َتكونَ مِنَ ال ُمع هَذبينَ |11:111
َفال َتد ُع مَعَ ه ِ

|

|

تو َّللا کے سوا دوسرا خدا نہ پوج کہ تجھ پر عذاب ہوگا11:111| ،

ك األَقرَ بينَ |11:111
َوأَنذِر عَشيرَ َت َ

|

|
|

اور اے محبوب! اپنے قريب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ |11:111

ك مِنَ المُؤمِنينَ |11:111
َن ا هت َب َع َ
َواخفِض جَ ناحَ َ
ك لِم ِ

|

اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پيرو مسلمانوں کے ليے |11:111

ك َفقُل إِ ّنى بَري ٌء ِممّا َتعمَلونَ |11:111
صو َ
َفإِن َع َ

|

|

تو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانيں تو فرمادو ميں تمہارے کاموں سے بے عالقہ ہوں11:111| ،

حيم |11:111
َو َت َو هكل َعلَى الع ِ
َزيز ال هر ِ

|

اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت واال مہر واال ہے |11:111

الهذى ي ٰ
ك حينَ َتقو ُم |11:112
َرى َ

|

جو تمہيں ديکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو |11:112

|

|

|

جدينَ |11:112
َو َت َقلُّ َب َ
ك فِى ال ٰ ّس ِ

|

اور نمازيوں ميں تمہارے دورے کو |11:112

إِ هن ُه ه َُو السهمي ُع العَلي ُم |11:112

|

|

بيشک وہی سنتا جانتا ہے |11:112

|

هَل أ ُ َن ِّب ُئ ُكم ع ٰ
َلى مَن َت َن هز ُل ال هش ٰيطينُ |11:111

|

کيا ميں تمہيں بتادوں کہ کس پر اترتے ہيں شيطان11:111| ،

َ
َ
َت َن هز ُل ع ٰ
ثيم |11:111
َلى ُك ِّل أفّاكٍ أ ٍ

|

|

اترتے ہيں بڑے بہتان والے گناہگار پر |11:111

ُيلقونَ السهمعَ َوأَك َث ُرهُم ٰكذِبونَ |11:111

|

|

شيطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہيں اور ان ميں اکثر جھوٹے ہيں |11:111

َوال ُّشعَرا ُء َي هت ِب ُع ُھ ُم الغاوۥنَ |11:111

|

اور شاعروں کی پيرو ی گمراہ کرتے ہيں |11:111

أَلَم َترَ أَ هنھُم فى ُك ِّل وا ٍد يَھيمونَ |11:111

|

|

کيا تم نے نہ ديکھا کہ وہ ہر نالے ميں سرگرداں پھرتے ہيں |11:111

َوأَ هنھُم يَقولونَ ما ال يَفعَلونَ |11:111

|

|

|

اور وہ کہتے ہيں جو نہيں کرتے |11:111

|

َّللاَ َكثيرً ا َوان َتصَروا مِن بَع ِد ما ُ
ت وَ َذ َكرُوا ه
ب يَن َقلِبونَ |11:111
ظلِموا ۗ َو َسيَعلَ ُم الهذينَ َظلَموا أَىه مُن َقلَ ٍ
إِ هال الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
مگر وہ جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے اور بکثرت َّللا کی ياد کی اور بدلہ ليا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا اور اب جاننا
چاہتے ہيں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائيں گے |11:111

|

ت القُ
ءاي ُ
ك ٰ
َّللا الره ٰ
ُبين |11:1
رءان َوكِتا ٍ
حيم طس ۚ تِل َ
سم ه ِ
بم ٍ
ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

يہ آيتيں ہيں قرآن اور روشن کتاب کی |11:1

ُه ًدى َوب ٰ
ُشرى لِلمُؤمِنينَ |11:1

|

|
|

ہدايت اور خوشخبری ايمان والوں کو11:1| ،

الهذينَ ُيقيمونَ الص ٰهلو َة َو ُيؤتونَ ه
الز ٰ
كو َة َوهُم بِالءاخِرَ ِة هُم يوقِنونَ |11:1

|

وہ جو نماز برپا رکھتے ہيں اور ٰ
زکوة ديتے ہيں اور وہ آخرت پر يقين رکھتے ہيں11:1| ،

إِنه الهذينَ ال يُؤمِنونَ بِالءاخِرَ ِة َز هي ّنا لَھُم أَ ٰ
عملَ ُھم َفھُم يَعمَھونَ |11:1

|

|

وہ جو آخرت پر ايمان نہيں التے ہم نے ان کے کوتک (برے اعمال) ان کی نگاہ ميں بھلے کر دکھائے ہيں |11:1

أُ ٰ
ب َوهُم فِى الءاخِرَ ِة ُه ُم األَخسَرونَ |11:1
ك الهذينَ لَھُم سو ُء العَذا ِ
ولئِ َ

|

|

تو وہ بھٹک رہے ہيں يہ وہ ہيں جن کے ليے برا عذاب ہے اور يہی آخرت ميں سب سے بڑه کر نقصان ميں |11:1

َليم |11:1
َوإِ هن َ
كيم ع ٍ
ك لَ ُتلَ هقى القُرءانَ مِن لَ ُدن حَ ٍ

|

|

|

اور بيشک تم قرآن سکھائے جاتے اور حکمت والے علم والے کی طرف سے |11:1

|

موسى ِألَهلِ ِه إِ ّنى ءا َن ُ
ٰ
َس لَ َعله ُكم َتص َطلونَ |11:1
ست نارً ا سَـٔاتي ُكم مِنھا ِب َخب ٍَر أَو ءاتي ُكم ِبشِ ھا ٍ
إِذ قا َل
ب َقب ٍ

|

جب کہ موس ٰی نے اپنی گھر والی سے کہا مجھے ايک آگ نظر پڑی ہے عنقريب ميں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر التا ہوں يا
اس ميں سے کوئی چمکتی چنگاری الؤں گا کہ تم تاپو |11:1

|

َ
َّللا رَ بِّ ٰ
ار َومَن حَ ولَھا وَ س ٰ
العلَمينَ |11:2
ُبحنَ ه ِ
بور َ
ك مَن فِى ال ّن ِ
َفلَمّا جاءَها نودِىَ أن ِ

|

پھر جب آگ کے پاس آيا ندا کی گئی کہ برکت ديا گيا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ ميں ہے يعنی موس ٰی اور جو اس کے آس پاس
ميں يعنی فرشتے اور پاکی ہے َّللا کو جو رب ہے سارے جہان کا11:2| ،

موسى إِ هن ُه أَ َنا ه
ٰ
َّللا ُ العَزي ُز الحَ كي ُم |11:2
ٰي

|

|

اے موس ٰی بات يہ ہے کہ ميں ہی ہوں َّللا عزت واال حکمت واال11:2| ،

|

ٰ
موسى ال َت َخف إِ ّنى ال َيخافُ لَدَىه المُرسَلونَ |11:12
ُدبرً ا َولَم ُي َع ِّقب ۚ ٰي
لق عَصا َ
ك ۚ َفلَمّا رَ ءاها َتھ َت ُّز َكأ َ هنھا جانٌّ َولّ ٰى م ِ
َوأَ ِ

|

اور اپنا عصا ڈال دے پھر موس ٰی نے اسے ديکھا لہراتا ہوا گويا سانپ ہے پيٹھ پھير کر چال اور مڑ کر نہ ديکھا ،ہم نے فرمايا اے
موس ٰی ڈر نہيں ،بيشک ميرے حضور رسولوں کو خوف نہيں ہوتا |11:12

إِ ّال مَن َظلَ َم ُث هم َب هد َل حُس ًنا بَع َد سو ٍء َفإ ِ ّنى غَفو ٌر رَ حي ٌم |11:11

|

|
|

ہاں جو کوئی ز يادتی کرے پھر برائی کے بعد بھالئی سے بدلے تو بيشک ميں بخشنے واال مہربان ہوں |11:11

ت إِ ٰ
ِسع ٰ
لى فِر َعونَ وَ َقو ِم ِه ۚ إِ هنھُم كانوا َقومًا ٰفسِ قينَ |11:11
ءاي ٍ
ك فى جَ ِيب َ
َوأَدخِل َي َد َ
ك َتخرُج بَيضا َء مِن غ ِ
َير سو ٍء ۖ فى ت ِ

|

اور اپنا ہاتھ اپنے گريبان ميں ڈال نکلے گا سفيد چمکتا بے عيب نو نشانيوں ميں فرعون اور اس کی قوم کی طرف ،بيشک وہ بے
حکم لوگ ہيں11:11| ،

|

َفلَمّا جاءَتھُم ٰ
ءاي ُتنا مُبصِ رَ ًة قالوا ٰهذا سِ ح ٌر مُبينٌ |11:11

|

پھر جب ہماری نشانياں آنکھيں کھولتی ان کے پاس آئيں بولے يہ تو صريح جادو ہے11:11| ،

ظلمًا َو ُعل ُ ًّوا ۚ َف ُ
َوجَ حَ دوا ِبھا َواس َتي َق َنتھا أَنفُ ُسھُم ُ
انظر َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة المُفسِ دينَ |11:11

|

|

اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں ميں ان کا يقين تھا ظلم اور تکبر سے تو ديکھو کيسا انجام ہوا فساديوں کا |11:11

َولَ َقد ءا َتينا داوۥ َد َو ُسلَ ٰيمنَ عِلمًا ۖ وَ َ
ضلَنا ع ٰ
ثير مِن عِبا ِد ِہ المُؤمِنينَ |11:11
قاال الحَ م ُد ِ هّلِلِ الهذى َف ه
َلى َك ٍ

|

|

اور بيشک ہم نے داؤد اور سليمان کو بڑا علم عطا فرمايا اور دونوں نے کہا سب خوبياں َّللا کو جس نے ہميں اپنے بہت سے ايمان
والے بندوں پر فضيلت بخشی |11:11

|

ث ُسلَ ٰيمنُ داوۥ َد ۖ وَ قا َل ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ ُعلِّمنا مَنطِ قَ ه
َو َو ِر َ
ير َوأوتينا مِن ُك ِّل َشء ٍء ۖ إِنه ٰهذا لَھ َُو ال َفض ُل المُبينُ |11:11
الط ِ

|

اور سليمان داؤد کا جانشين ہوا اور کہا اے لوگو! ہميں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چيز ميں سے ہم کو عطا ہوا بيشک
يہی ظاہر فضل ہے |11:11

|

نس َو ه
ير َفھُم َ
يوزعونَ |11:11
َوحُشِ رَ لِ ُسلَ ٰيمنَ جُنو ُدہُ مِنَ ال ِ
جنِّ َواإلِ ِ
الط ِ

|

اور جمع کيے گئے سليمان کے ليے اس کے لشکر جنوں اور آدميوں اور پرندوں سے تو وہ روکے جاتے تھے |11:11

حَ ّت ٰى إِذا أَ َتوا ع ٰ
َلى وا ِد ال هنم ِل قالَت َنملَ ٌة ٰيأ َ ُّيھَا ال هنم ُل اد ُخلوا م َٰس ِك َن ُكم ال يَحطِ َم هن ُكم ُسلَ ٰيمنُ وَ جُنو ُدہُ َوهُم ال يَش ُعرونَ |11:12

|

|

يہاں تک کہ جب چيونٹيوں کے نالے پر آئے ايک چيونٹی بولی اے چيونٹيو! اپنے گھروں ميں چلی جاؤ تمہيں کچل نہ ڈاليں سليمان
اور ان کے لشکر بے خبری ميں |11:12

|

َ
صلِحً ا َت ٰ
َلى ٰولِدَىه َوأَن أَع َم َل ٰ
ك الهتى أَن َعمتَ َعلَىه َوع ٰ
ك فى
َف َت َب هس َم ضا ِ
رضى ُه َوأَدخِلنى ِبرَ ح َمتِ َ
وزعنى أَن أَش ُكرَ نِع َم َت َ
ح ًكا مِن َقولِھا َوقا َل رَ بِّ أ ِ
صلِحينَ |11:12
ك ال ٰ ّ
عِبا ِد َ

|

تو اس کی بات مسکرا کر ہنسا اور عرض کی اے ميرے رب! مجھے توفيق دے کہ ميں شکر کروں تيرے احسان کا جو تو نے
مجھ پر اور ميرے ماں باپ پر کيے اور يہ کہ ميں وہ بھال کام کرو ں جو تجھے پسند آئے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان
بندوں ميں شامل کر جو تيرے قرب خاص کے سزاوار ہيں |11:12

َو َت َف هق َد ه
الطيرَ َفقا َل ما لِىَ ال أَرَ ى الھُد ُه َد أَم كانَ مِنَ الغائِبينَ |11:12

|

|

اور پرندوں کا جائزہ ليا تو بوال مجھے کيا ہوا کہ ميں ہد ہد کو نہيں ديکھتا يا وہ واقعی حاضر نہيں11:12| ،

ٰ
ُ
ُبين |11:11
َألع َِّذ َب هن ُه عَذابًا َشدي ًدا أَو َألَ ۟اذبَحَ هن ُه أَو لَيَأتِ َي ّنى بِسُلط ٍن م ٍ

|

|

ضرور ميں اسے سخت عذاب کرو ں گا يا ذبح کردوں گا يا کوئی روشن سند ميرے پاس الئے |11:11

َف َم َك َ
ث َغيرَ بَعي ٍد َفقا َل أَحَ ُ
َقين |11:11
جئ ُت َ
طت بِما لَم ُتحِط بِ ِه َو ِ
ك مِن َسبَإ ٍ بِ َنبَإٍ ي ٍ

|

|

تو ہد ہد کچھ زيادہ دير نہ ٹھہرا اور آکر عرض کی کہ ميں وہ بات ديکھ کر آيا ہوں جو حضور نے نہ ديکھی اور ميں شہر سبا
سے حضور کے پاس ايک يقينی خبر اليا ہوں11:11| ،

|

إِ ّنى َوجَ ُ
دت امرَ أَ ًة َتملِ ُكھُم َوأوتِيَت مِن ُك ِّل َشء ٍء َولَھا َعرشٌ عَظي ٌم |11:11

|

ميں نے ايک عورت ديکھی کہ ان پر بادشاہی کررہی ہے اور اسے ہر چيز ميں سے مال ہے اور اس کا بڑا تخت ہے |11:11

َّللا َو َزيهنَ لَ ُھ ُم ال هش ٰ
يطنُ أَ ٰ
هبيل َف ُھم ال يَھ َتدونَ |11:11
مس مِن
عملَھُم َف َ
دون ه ِ
َن الس ِ
ص هدهُم ع ِ
ِ
َوجَ د ُتھا وَ َقومَھا يَس ُجدونَ لِل هش ِ

|

ميں نے اسے اور اس کی قوم کو پايا کہ َّللا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہيں اور شيطان نے ان کے اعمانل ان کی نگاہ
ميں سنوار کر ان کو سيدهی راہ سے روک ديا تو وہ راہ نہيں پاتے11:11| ،

|

ُخر ُج َ
رض َويَعلَ ُم ما ُتخفونَ َوما ُتعلِنونَ |11:11
الخب َء فِى الس ٰهم ٰو ِ
أَ ّال يَسجُدوا ِ ه ِ
ت َواألَ ِ
ّلِل الهذى ي ِ

|

کيوں نہيں سجدہ کرتے َّللا کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمين کی چھپی چيزيں اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر
کرتے ہو |11:11

|

|

ٰ
ه
ظيم ۩ |11:11
َّللا ُ ال إِل َه إِ ّال ُهوَ رَ بُّ الع ِ
َرش ال َع ِ

|

َّللا ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہيں وہ بڑے عرش کا مالک ہے ،السجد ة۔11:1۱| )2

۞ قا َل َس َن ُ
صدَقتَ أَم ُكنتَ مِنَ ٰ
الكذِبينَ |11:11
نظ ُر أَ َ

|

|

سليمان نے فرمايا اب ہم ديکھيں گے کہ تو نے سچ کہا يا تو جھوٹوں ميں ہے |11:11

يھم ُث هم َتوَ هل عَنھُم َف ُ
جعونَ |11:12
انظر ماذا يَر ِ
اذهَب ِبك ِٰتبى ٰهذا َفأَلقِه إِلَ ِ

|

|

ميرا يہ فرمان لے جان کر ان پر ڈال پھر ان سے الگ ہٹ کر ديکھ کہ وہ کيا جواب ديتے ہيں |11:12

قالَت ٰيأ َ ُّيھَا ال َملَؤُ ۟ا إِ ّنى أُلقِىَ إِلَىه ك ِٰتبٌ َكري ٌم |11:12

|

|

وہ عورت بولی اے سردارو! بيشک ميری طرف ايک عزت واال خط ڈاال گيا |11:12

إِ هن ُه مِن ُسلَ ٰيمنَ َوإِ هن ُه ِبسم ه
َّللاِ الره ٰ
حيم |11:12
حم ِن الره ِ
ِ

|

|

بيشک وہ سليمان کی طرف سے ہے اور بيشک وہ َّللا کے نام سے ہے نہايت مہربان رحم واال11:12| ،

أَ ّال َتعلوا َعلَىه َوأتونى مُسلِمينَ |11:11

|

|

يہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے ميرے حضور حاضر ہو |11:11

قالَت ٰيأ َ ُّيھَا ال َملَؤُ ۟ا أَفتونى فى أَمرى ما ُك ُ
َدون |11:11
نت قاطِ ع ًَة أَمرً ا حَ ّت ٰى َتشھ ِ

|

|

بولی اے سردارو! ميرے اس معاملے ميں مجھے رائے دو ميں کسی معاملے ميں کوئی قطعی فيصلہ نہيں کرتی جب تک تم ميرے
پاس حاضر نہ ہو11:11| ،

|

ُ
ُ
َأس َشدي ٍد َواألَم ُر إِلَيكِ َف ُ
انظرى ماذا َتأ ُمرينَ |11:11
قالوا َنحنُ أولوا قُوه ٍة َوأولوا ب ٍ

|

وہ بولے ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہيں اور اختيار تيرا ہے تو نظر کر کہ کيا حکم ديتی ہے |11:11

ك إِذا د َ
ك يَفعَلونَ |11:11
َخلوا َقري ًَة أَفسَدوها َوجَ عَلوا أَع هِز َة أَهلِھا أَ ِذله ًة ۖ َو َك ٰذلِ َ
قالَت إِنه المُلو َ

|

|

بولی بيشک بادشاہ جب کسی بستی ميں داخل ہوتے ہيں اسے تباہ کرديتے ہيں اور اس کے عزت والوں کو ذليل اور ايسا ہی کرتے
ہيں |11:11

|

ج ُع المُرسَلونَ |11:11
يھم ِب َھ ِد هي ٍة َفناظِ رَ ةٌ ِب َم يَر ِ
َوإِ ّنى مُرسِ لَ ٌة إِلَ ِ

|

اور ميں ان کی طرف ايک تحفہ بھيجنے والی ہوں پھر ديکھوں گی کہ ايلچی کيا جواب لے کر پلٹے |11:11

ءاتى ِنۦَ ه
َّللا ُ َخي ٌر ِممّا ٰ
مال َفما ٰ
ءاتى ُكم بَل أَن ُتم بِ َھ ِد هيتِ ُكم َتفرَ حونَ |11:11
َفلَمّا جا َء ُسلَ ٰيمنَ قا َل أَ ُت ِمدّو َن ِن بِ ٍ

|

|

پھر جب وہ سليمان کے پاس آيا فرمايا کيا مال سے ميری مدد کرتے ہو تو جو مجھے َّللا نے ديا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہيں ديا
بلکہ تمہيں اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو |11:11

|

خرجَ هنھُم مِنھا أَ ِذله ًة َوهُم ٰ
صغِرونَ |11:11
ار ِ
جع إِلَ ِ
يھم َفلَ َنأتِ َي هنھُم ِبجُنو ٍد ال قِ َب َل لَھُم ِبھا َولَ ُن ِ

|

پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر الئيں گے جن کی انہيں طاقت نہ ہوگی اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذليل
کرکے نکال ديں گے يوں کہ وہ پست ہوں گے |11:11

|

قا َل ٰيأ َ ُّيھَا ال َملَؤُ ۟ا أَ ُّي ُكم يَأتينى ِبعَرشِ ھا َقب َل أَن يَأتونى مُسلِمينَ |11:12

|

سليمان نے فرمايا ،اے درباريو! تم ميں کون ہے کہ وہ اس کا تخت ميرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ ميرے حضور مطيع
ہوکر حاضر ہوں |11:12

|

ٌ
ك ۖ َوإِ ّنى َعلَي ِه لَ َق ِوىٌّ أَمينٌ |11:12
قا َل ع
ك ِب ِه َقب َل أَن َتقو َم مِن مَقا ِم َ
جنِّ أَ ۠نا ءاتي َ
ِفريت مِنَ ال ِ

|

ايک بڑا خبيث جن بوال کہ ميں وہ تخت حضور ميں حاضر کردوں گا قبل اس کے کہ حضور اجالس برخاست کريں اور ميں
بيشک اس پر قوت واال امانتدار ہوں |11:12

|

ضل رَ بّى لِيَبل ُ َونى ءَأَش ُك ُر أَم
قا َل الهذى عِن َدہُ عِل ٌم مِنَ الك ِٰت ِ
ك َطرفُ َ
ك بِ ِه َقب َل أَن يَر َت هد إِلَي َ
ب أَ ۠نا ءاتي َ
ك ۚ َفلَمّا رَ ءاہُ مُس َتقِ ًّرا عِن َدہُ قا َل ٰهذا مِن َف ِ
أَكفُ ُر ۖ َومَن َش َكرَ َفإِ هنما يَش ُك ُر لِ َنفسِ ِه ۖ َومَن َك َفرَ َفإِنه رَ بّى َغنِىٌّ َكري ٌم |11:12

|

اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ ميں اسے حضور ميں حاضر کردوں گا ايک پل مارنے سے پہلے پھر جب
سليمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ديکھا کہ يہ ميرے رب کے فضل سے ہے ،تاکہ مجھے آزمائے کہ ميں شکر کرتا ہوں يا
ناشکری ،اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو ميرا رب بے پرواہ ہے سب خوبيوں واال،
|11:12

|

قا َل َن ِّكروا لَھا عَر َشھا َن ُ
نظر أَ َتھ َتدى أَم َتكونُ مِنَ الهذينَ ال يَھ َتدونَ |11:11

|

سليمان نے حکم ديا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بيگانہ کردو کہ ہم ديکھيں کہ وہ راہ پاتی ہے يا ان ميں ہوتی ہے
جو ناواقف رہے11:11| ،

|

َفلَمّا جاءَت قي َل أَ ٰه َكذا عَر ُ
شكِ ۖ قالَت َكأ َ هن ُه ُه َو ۚ َوأوتي َنا العِل َم مِن َقبلِھا َو ُك ّنا مُسلِمينَ |11:11

|

پھر جب وہ آئی اس سے کہا گيا کيا تيرا تخت ايسا ہی ہے ،بولی گويا يہ وہی ہے اور ہم کو اس واقعہ سے پہلے خبر مل چکی اور
ہم فرمانبردار ہوئے |11:11

|

ِ ه
وم ٰكفِرينَ |11:11
صدهها ما كا َنت َتع ُب ُد مِن
َو َ
دون َّللاِ ۖ إ ِ هنھا كا َنت مِن َق ٍ

|

اور اسے روکا اس چيز نے جسے وہ َّللا کے سوا پوجتی تھی ،بيشک وہ کافر لوگوں ميں سے تھی11:11| ،

|

مت َنفسى َوأَسلَ ُ
قي َل لَھَا اد ُخلِى الصهر َح ۖ َفلَمّا رَ أَت ُه حَ سِ بَت ُه ل ُ هج ًة َو َك َش َفت عَن سا َقيھا ۚ قا َل إ ِ هن ُه صَر ٌح ُممَره ٌد مِن َقواريرَ ۗ قالَت رَ بِّ إِ ّنى َظلَ ُ
مت
ّلِل رَ بِّ ٰ
العلَمينَ |11:11
مَعَ ُسلَ ٰيمنَ ِ ه ِ

|

اس سے کہا گيا صحن ميں آ پھر جب اس نے اسے ديکھا گہرا پانی سمجھی اور اپنی ساقيں کھوليں سليمان نے فرمايا يہ تو ايک
چکنا صحن ہے شيشوں جڑا عورت نے عرض کی اے ميرے رب! ميں نے اپنی جان پر ظلم کيا اور اب سليمانے کے ساتھ َّللا کے
حضور گردن رکھتی ہوں جو رب سارے جہان کا |11:11

|

صلِحً ا أَ ِن اع ُب ُدوا ه
لى َثمو َد أَخاهُم ٰ
َولَ َقد أَرسَلنا إِ ٰ
ريقان يَخ َتصِ مونَ |11:11
َّللاَ َفإِذا هُم َف
ِ

|

اور بيشک ہم نے ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھيجا کہ َّللا کو پوجو تو جبھی وہ دو گروہ ہوگئے جھگڑا کرتے
|11:11

|

َّللا لَ َعله ُكم ُترحَ مونَ |11:11
وم لِ َم َتس َتع ِ
جلونَ ِبال هس ِّي َئ ِة َقب َل الحَ َس َن ِة ۖ لَوال َتس َتغفِرونَ ه َ
قا َل ٰي َق ِ

|

صا لح نے فرمايا اے ميری قوم! کيوں برائی کی جلدی کرتے ہو بھالئی سے پہلے َّللا سے بخشش کيوں نہيں مانگتے شايد تم پر
رحم ہو |11:11

|

قالُوا ه
َّللا ۖ بَل أَن ُتم َقو ٌم ُتف َتنونَ |11:11
ك ۚ قا َل ٰطئِ ُر ُكم عِن َد ه ِ
ك َوبِمَن َم َع َ
اطيهرنا بِ َ

|

بولے ہم نے برُا شگون کيا تم سے اور تمہارے ساتھيوں سے فرمايا تمہاری بدشگونی َّللا کے پاس ہے بلکہ تم لوگ فتنے ميں پڑے
ہو |11:11

|

رض َوال يُصلِحونَ |11:12
َوكانَ فِى المَدي َن ِة تِس َع ُة رَ هطٍ يُفسِ دونَ فِى األَ ِ

|

اور شہر ميں نو شخص تھے کہ زمين ميں فساد کرتے اور سنوار نہ چاہتے11:12| ،

|

قالوا َتقاسَموا ِب ه
ك أَهلِ ِه َوإِ ّنا لَ ٰ
صدِقونَ |11:12
اّلِلِ لَ ُن َب ِّي َت هن ُه َوأَهلَ ُه ُث هم لَ َنقولَنه ل َِولِ ِّي ِه ما َش ِھدنا مَھلِ َ

|

آپس ميں َّللا کی قسميں کھا کر بولے ہم ضرور رات کو چھاپا ماريں گے صا لح اور اس کے گھر والوں پر پھر اس کے وارث
سے کہيں گے اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بيشک ہم سچے ہيں11:12| ،

َو َم َكروا َمكرً ا َو َم َكرنا َمكرً ا َوهُم ال يَش ُعرونَ |11:12

|

او رانہوں نے اپنا سا مکر کيا اور ہم نے اپنی خفيہ تدبير فرمائی اور وہ غافل رہے11:12| ،

َف ُ
انظر َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة مَكرهِم أَ ّنا َدم ٰ
هرنھُم َو َقو َمھُم أَجمَعينَ |11:11
ِ

|

|

|

تو ديکھو کيسا انجام ہوا ان کے مکر کا ہم نے ہالک کرديا انہيں اور ان کی ساری قوم کو |11:11

وم يَعلَمونَ |11:11
خاوي ًَة ِبما َظلَموا ۗ إِنه فى ٰذلِ َ
َفتِل َ
ك بُيو ُتھُم ِ
ك لَءاي ًَة لِ َق ٍ

|

|

تو يہ ہيں ان کے گھر ڈهے پڑے بدلہ ان کے ظلم کا ،بيشک اس ميں نشانی ہے جاننے والوں کے ليے11:11| ،

َوأَنجَ ي َنا الهذينَ ءامَنوا َوكانوا َي هتقونَ |11:11

|

|

اور ہم نے ان کو بچاليا جو ايمان الئے اور ڈرتے تھے |11:11

َو ً
لوطا إِذ قا َل لِ َقو ِم ِه أَ َتأتونَ ٰ
ح َش َة َوأَن ُتم ُتبصِ رونَ |11:11
الف ِ

|

|

اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کيا بے حيائی پر آتے ہو اور تم سوجھ رہے ہو |11:11

دون ال ِّنسا ِء ۚ بَل أَن ُتم َقو ٌم َتجھَلونَ |11:11
ھو ًة مِن
أَئِ هن ُكم لَ َتأتونَ الرِّ جا َل َش َ
ِ

|

|

کيا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتيں چھوڑ کر بلکہ تم جاہل لوگ ہو |11:11

|

َ
َ
خرجوا ءا َل لوطٍ مِن َقر َيتِ ُكم ۖ إِ هنھُم أُناسٌ َي َت َطھهرونَ |11:11
۞ َفما كانَ جَ وابَ َقو ِم ِه إِ ّال أن قالوا أ ِ

|

تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر يہ کہ بولے لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو يہ لوگ تو ستھراپن چاہتے ہيں
|11:11

|

َفأَنجَ ٰين ُه َوأَهلَ ُه إِ هال امرَ أَ َت ُه َقد ٰ
هرنھا مِنَ ٰ
الغبِرينَ |11:11

|

تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت کو ہم نے ٹھہراديا تھا کہ وہ رہ جانے والوں ميں ہے
|11:11

|

يھم َم َطرً ا ۖ َفسا َء َم َط ُر المُن َذرينَ |11:12
َوأَم َطرنا َعلَ ِ

|

اور ہم نے ان پر ايک برساؤ برسايا تو کيا ہی برا برساؤ تھا ڈرا ئے ہوؤں کا11:12| ،

َ
فى ۗ ه
َلى عِبا ِد ِہ الهذينَ اص َط ٰ
قُ ِل الحَ م ُد ِ هّلِلِ َوس َٰل ٌم ع ٰ
ُشركونَ |11:12
ءَّللا ُ َخي ٌر أمّا ي ِ

|

|

تم کہو سب خوبياں َّللا کو اور سالم اس کے چنے ہوئے بندے پر کيا َّللا بہتر يا ان کے ساختہ شريک |11:12

|

ت َواألَرضَ َوأَ َ
َّللا ۚ بَل هُم َقو ٌم
أَمهن َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
نز َل لَ ُكم مِنَ السهما ِء ما ًء َفأَنبَتنا ِب ِه حَ دائِقَ ذاتَ بَھجَ ٍة ما كانَ لَ ُكم أَن ُت ِنبتوا َشجَ رَ ها ۗ أَ ِء ٰل ٌه مَعَ ه ِ
يَعدِلونَ |11:12

|

ا وہ جس نے آسمان و زمين بنائے اور تمہارے ليے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے تمہاری طاقت
نہ تھی کہ ان کے پيڑ اگاتے کيا َّللا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہيں |11:12

|

ٰ
َ
َّللا ۚ بَل أَك َث ُرهُم ال يَعلَمونَ |11:11
ج ًزا ۗ أَ ِء ٰل ٌه مَعَ ه ِ
ين حا ِ
أَمهن جَ َع َل األرضَ َقرارً ا َوجَ َع َل خِللَھا أَ ٰنھرً ا وَ جَ َع َل لَھا رَ ٰوسِ ىَ َوجَ َع َل بَينَ البَحرَ ِ
يا وہ جس نے زمين بسنے کو بنائی اور اس کے بيچ ميں نہريں نکاليں اور اس کے ليے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں ميں آڑ
رکھی کيا َّللا کے ساتھ اور خدا ہے ،بلکہ ان ميں اکثر جاہل ہيں |11:11

|

َّللا ۚ َق ً
ليال ما َت َذ هكرونَ |11:11
رض ۗ أَ ِء ٰل ٌه مَعَ ه ِ
أَمهن يُجيبُ المُض َط هر إِذا دَعاہُ َويَكشِ فُ السّو َء َويَج َعل ُ ُكم ُخلَفا َء األَ ِ

|

يا وہ جو الچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کرديتا ہے برائی اور تمہيں زمين کا وارث کرتا ہے کيا َّللا کے ساتھ اور
خدا ہے ،بہت ہی کم دهيان کرتے ہو11:11| ،

|

أَمهن يَھدي ُكم فى ُ
َّللاِ ۚ َت ٰعلَى ه
َحر َومَن يُرسِ ُل الرِّ ٰي َح بُشرً ا بَينَ َي َدى رَ ح َمتِ ِه ۗ أَ ِء ٰل ٌه مَعَ ه
ُشركونَ |11:11
ظل ُ ٰم ِ
َّللا ُ َعمّا ي ِ
ت ال َبرِّ َوالب ِ

|

يا وہ جو تمہيں راہ دکھاتا ہے اندهيريوں ميں خشکی اور تری کی اور وہ کہ ہوائيں بھيجتا ہے ،اپنی رحمت کے آگے خوشحبری
سناتی کيا َّللا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے ،برتر ہے َّللا ان کے شرک سے11:11| ،

|

ُره َن ُكم إِن ُكن ُتم ٰ
َّللا ۚ قُل هاتوا ب ٰ
أَمهن يَب َدؤُ ۟ا َ
صدِقينَ |11:11
رض ۗ أَ ِء ٰل ٌه مَعَ ه ِ
الخلقَ ُث هم يُعي ُدہُ َومَن يَر ُزقُ ُكم مِنَ السهما ِء َواألَ ِ

|

يا وہ جو خلق کی ابتداء فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور وہ جو تمہيں آسمانوں اور زمين سے روزی ديتا ہے کيا َّللا کے
ساتھ کوئی اور خدا ہے ،تم فرماؤ کہ اپنی دليل الؤ اگر تم سچے ہو |11:11

|

|

رض ال َغيبَ إِ هال ه
َّللا ُ ۚ َوما يَش ُعرونَ أَيّانَ يُبعَثونَ |11:11
قُل ال يَعلَ ُم مَن فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

ے جائيں گے11:11| ،
تم فرماؤ غيب نہيں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمين ميں ہيں مگر َّللا اور انہيں خبر نہيں کہ کب اٹھا ٔ
ك مِنھا ۖ بَل هُم مِنھا عَمونَ |11:11
ك عِل ُمھُم فِى الءاخِرَ ِة ۚ بَل هُم فى َش ٍّ
ب َِل ا ٰ ّدرَ َ

|

کيا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جانے تک پہو نچ گيا کوئی نہيں وہ اس کی طرف سے شک ميں ہيں بلکہ وہ اس سے اندهے
ہيں11:11| ،

|

َوقا َل الهذينَ َك َفروا أَ ِءذا ُك ّنا ُت ٰربًا َوءاباؤُ نا أَئِ ّنا لَ ُمخرَ جونَ |11:11

|

اور کافر بولے کيا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہوجائيں گے کيا ہم پھر نکالے جائيں گے |11:11

لَ َقد وُ عِدنا ٰهذا َنحنُ َوءاباؤُ نا مِن َقب ُل إِن ٰهذا إِ ّال أَ ٰسطي ُر األَوه لينَ |11:12

|

|

بيشک اس کا وعدہ ديا گيا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو يہ تو نہيں مگر اگلوں کی کہانياں11:12| ،

ُ
ُجرمينَ |11:12
قُل سيروا فِى األَ ِ
رض َفانظروا َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة الم ِ

|

تم فرماؤ زمين ميں چل کر ديکھو ،کيسا ہوا نجام مجرموں کا |11:12

َوال َت َ
َيق ِممّا يَم ُكرونَ |11:12
حزن َعلَ ِ
يھم َوال َت ُكن فى ض ٍ

|

اور تم ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ ہو |11:12

الوع ُد إِن ُكن ُتم ٰ
َويَقولونَ م ٰ
صدِقينَ |11:11
َتى ٰه َذا َ

|

|

اور کہتے ہيں کب آئے گا يہ وعدہ اگر تم سچے ہو11:11| ،

|

|

|

|

قُل ع ٰ
جلونَ |11:11
َسى أَن يَكونَ رَ دِفَ لَ ُكم َبعضُ الهذى َتس َتع ِ

|

تم فرماؤ قريب ہے کہ تمہارے پيچھے آ لگی ہو بعض وہ چيز جس کی تم جلدی مچارہے ہو |11:11

اس َو ٰلكِنه أَك َثرَ هُم ال يَش ُكرونَ |11:11
َوإِنه رَ هب َ
ك لَذو َفض ٍل َعلَى ال ّن ِ

|

اور بيشک تيرا رب فضل واال ہے آدميوں پر ليکن اکثر آدمی حق نہيں مانتے |11:11

ك لَيَعلَ ُم ما ُتكِنُّ صُدو ُرهُم َوما يُعلِنونَ |11:11
َوإِنه رَ هب َ

|

|

اور بيشک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سينوں ميں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہيں |11:11

ُبين |11:11
رض إ ِ ّال فى ك ِٰت ٍ
َوما مِن غائِ َب ٍة فِى السهما ِء َواألَ ِ
بم ٍ

|

|

اور جتنے غيب ہيں آسمانوں اور زمين کے سب ايک بتانے والی کتاب ميں ہيں |11:11

َلى بَنى إِ ٰ
إِنه ٰه َذا القُرءانَ َيقُصُّ ع ٰ
سرءي َل أَك َثرَ الهذى هُم في ِه يَخ َتلِفونَ |11:11

|

|

بيشک يہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائيل سے اکثر وہ باتيں جس ميں وہ اختالف کرتے ہيں |11:11

َوإِ هن ُه لَ ُھ ًدى َورَ حم ٌَة لِلمُؤمِنينَ |11:11

|

|

|

اور بيشک وہ ہدايت اور رحمت ہے مسلمانوں کے ليے11:11| ،

ك يَقضى بَي َنھُم ِبحُك ِم ِه ۚ َو ُهوَ العَزي ُز العَلي ُم |11:12
إِنه رَ هب َ

|

|

بيشک تمہارا رب ان کے آپس ميں فيصلہ فرماتا ہے اپنے حکم سے اور وہی ہے عزت و اال علم واال11:12| ،

َف َت َو هكل َعلَى ه
ُبين |11:12
َّللاِ ۖ إِ هن َ
ك َعلَى الحَ ِّق الم ِ

|

|

تو تم َّللا پر بھروسہ کرو ،بيشک تم روشن حق پر ہو11:12| ،

|

ك ال ُتس ِم ُع الم ٰ
ُدبرينَ |11:22
َوتى َوال ُتس ِم ُع ال ُّ
إِ هن َ
ص هم الدُّعا َء إِذا َولهوا م ِ

|

بيشک تمہارے سنائے نہيں سنتے مردے اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنيں جب پھريں پيٹھ دے کر |11:22

َ
ُمى عَن ض َٰللَت ِِھم ۖ إِن ُتس ِم ُع إِ ّال مَن يُؤمِنُ ِبـٔ ٰايتِنا َفھُم مُسلِمونَ |11:21
َوما أنتَ ِب ٰھدِى الع ِ

|

|

اور اندهوں کو گمراہی سے تم ہدايت کرنے والے نہيں ،تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہيں جو ہماری آيتوں پر ايمان التے ہيں اور
ہو مسلمان ہيں11:21| ،

|

رض ُت َكلِّ ُمھُم أَنه ال ّناسَ كانوا ِبـٔ ٰايتِنا ال يوقِنونَ |11:21
يھم أَخرَ جنا لَھُم داب ًهة مِنَ األَ ِ
۞ وَ إِذا َو َقعَ ال َقو ُل َعلَ ِ

|

اور جب بات ان پر آپڑے گی ہم زمين سے ان کے ليے ايک چوپايہ نکاليں گے جو لوگوں سے کالم کرے گا اس ليے کہ لوگ
ہماری آيتوں پر ايمان نہ التے تھے |11:21

|

َويَو َم َنح ُ
ش ُر مِن ُك ِّل أ ُ هم ٍة َفوجً ا ِممهن ُي َك ِّذبُ ِبـٔ ٰايتِنا َفھُم َ
يوزعونَ |11:21

|

اور جس دن اٹھائيں گے ہم ہر گروہ ميں سے ايک فوج جو ہماری آيتوں کو جھٹالتی ہے تو ان کے اگلے روکے جائيں گے کہ
پچھلے ان سے آمليں11:21| ،

|

حَ ّت ٰى إِذا جاءو قا َل أَ َك هذب ُتم ِبـٔ ٰايتى َولَم ُتحيطوا ِبھا عِلمًا أَمّاذا ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:21

|

يہاں تک کہ جب سب حاضر ہوليں گے فرمائے گا کيا تم نے ميری آيتيں جھٹالئيں حاالنکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا يا کيا کام
کرتے تھے |11:21

|

يھم ِبما َظلَموا َفھُم ال يَنطِ قونَ |11:21
َو َو َقعَ ال َقو ُل َعلَ ِ

|

اور بات پڑچکی ان پر ان کے ظلم کے سبب تو وہ اب کچھ نہيں بولتے |11:21

|

كل ٰ
وم يُؤمِنونَ |11:21
َءاي ٍ
أَلَم يَرَ وا أَ ّنا جَ عَل َنا الهي َل لِيَس ُكنوا في ِه وَ ال هنھارَ مُبصِ رً ا ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
ت لِ َق ٍ

|

کيا انہوں نے نہ ديکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ اس ميں آرام کريں اور دن کو بنايا سوجھانے واال ،بيشک اس ميں ضرور نشانياں
ہيں ان لوگوں کے ليے کہ ايمان رکھتے ہيں |11:21

|

رض إِ ّال مَن شا َء ه
َّللا ُ ۚ َو ُك ٌّل أَ َتوہُ ٰدخِرينَ |11:21
ّور َف َف ِزعَ مَن فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َومَن فِى األَ ِ
َويَو َم يُن َف ُخ فِى الص ِ

|

اور جس دن پھونکا جائے گا صُور تو گھبرائے جائيں گے جتنے آسمانوں ميں ہيں اور جتنے زمين ميں ہيں مگر جسے خدا چاہے
اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے |11:21

|

صنعَ ه
بۚ ُ
َّللاِ الهذى أَت َقنَ ُك هل َشء ٍء ۚ إِ هن ُه َخبي ٌر بِما َتفعَلونَ |11:22
جبا َل َتح َسبُھا جا ِم َد ًة َوهِىَ َتمُرُّ مَره السهحا ِ
َو َترَ ى ال ِ

|

اور تو ديکھے گا پہاڑوں کو خيال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہيں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال يہ کام ہے َّللا کا جس نے
حکمت سے بنائی ہر چيز ،بيشک اسے خبر ہے تمہارے کاموں کی11:22| ،

مَن جا َء ِبالحَ َس َن ِة َفلَ ُه َخي ٌر مِنھا َوهُم مِن َف َز ٍع يَو َمئِ ٍذ ءامِنونَ |11:22

|

|

جو نيکی الئے اس کے ليے اس سے بہتر صلہ ہے اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے |11:22

ار هَل ُت َ
جزونَ إِ ّال ما ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:22
َومَن جا َء ِبال هس ِّي َئ ِة َف ُكبهت وُ جو ُهھُم فِى ال ّن ِ

|

|

اور جو بدی الئے تو ان کے منہ اوندهائے گئے آ گ ميں تمہيں کيا بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو کرتے تھے |11:22

ِرت أَن أَع ُب َد رَ به ٰه ِذ ِہ البَل َد ِة الهذى حَ ره مَھا َولَ ُه ُك ُّل َشء ٍء ۖ َوأُم ُ
إِ هنما أُم ُ
ِرت أَن أَكونَ مِنَ المُسلِمينَ |11:21

|

|

مجھے تو يہی حکم ہوا ہے کہ پوجوں اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت واال کيا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے ،اور
مجھے حکم ہوا ہے کہ فرمانبرداروں ميں ہوں11:21| ،

|

َن اه َت ٰ
ض هل َفقُل إِ هنما أَ ۠نا مِنَ المُنذِرينَ |11:21
دى َفإِ هنما يَھ َتدى لِ َنفسِ ِه ۖ َومَن َ
َوأَن أَتل ُ َو ۟ا القُرءانَ ۖ َفم ِ

|

اور يہ کہ قرآن کی تالوت کروں تو جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی اور جو بہکے تو فرمادو کہ ميں تو يہی ڈر
سنانے واال ہوں |11:21

|

َوقُ ِل الحَ م ُد ِ هّلِلِ َسيُري ُكم ٰ
ك ِب ٰغف ٍِل َعمّا َتعمَلونَ |11:21
عرفو َنھا ۚ َوما رَ ُّب َ
ءايتِ ِه َف َت ِ

|

اور فرماؤ کہ سب خوبياں َّللا کے ليے عنقريب وہ تمہيں اپنی نشانياں دکھائے گا تو انہيں پہچان لو گے اور اے محبوب! تمہارا رب
غافل نہيں ،اے لوگو! تمہارے اعمال سے11:21| ،

َّللا الره ٰ
حيم طسم |12:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
بِ ِ
ٰطسم |12:1

|

|

|

ءاي ُ
ك ٰ
ُبين |12:1
ت الك ِٰت ِ
تِل َ
ب الم ِ

|

يہ آيتيں ہيں روشن کتاب |12:1

|

ٰ
وم يُؤمِنونَ |12:1
َنتلوا َعلَي َ
ك مِن َنبَإِ
موسى َوفِر َعونَ ِبالحَ ِّق لِ َق ٍ

|

ہم تم پر پڑهيں موس ٰی اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے ليے جو ايمان رکھتے ہيں12:1| ،

|

رض وَ جَ َع َل أَهلَھا شِ َيعًا يَس َتضعِفُ طائِ َف ًة مِنھُم ُي َذ ِّب ُح أَبنا َءهُم َويَس َتحءۦ نِسا َءهُم ۚ إِ هن ُه كانَ مِنَ المُفسِ دينَ |12:1
إِنه فِر َعونَ عَال فِى األَ ِ

|

بيشک فرعون نے زمين ميں غلبہ پايا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنايا ان ميں ايک گروہ کو کمزور ديکھتا ان کے بيٹوں کو
ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا بيشک وہ فسادی تھا12:1| ،

|

رض َو َنج َعلَھُم أَئِم ًهة َو َنج َعلَ ُھ ُم ٰ
الو ِرثينَ |12:1
َو ُنري ُد أَن َنمُنه َعلَى الهذينَ اس ُتضعِفوا فِى األَ ِ

|

اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوريوں پر احسان فرمائيں اور ان کو پيشوا بنائيں اور ان کے ملک و مال کا انہيں کو وارث بنائيں
|12:1

|

رض َو ُن ِرىَ فِرعَونَ َو ٰه ٰمنَ َوجُنو َدهُما مِنھُم ما كانوا يَح َذرونَ |12:1
َو ُن َم ِّكنَ لَھُم فِى األَ ِ

|

اور انہيں زمين ميں قبضہ ديں اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھاديں جس کا انہيں ان کی طرف سے خطرہ
ہے |12:1

|

ت َعلَي ِه َفأَلقي ِه فِى ال َي ِّم َوال َتخافى وَ ال َت َ
ٰ
َوأَوحَ ينا إِ ٰ
حزنى ۖ إِ ّنا رادّوہُ إِلَيكِ َوجاعِلوہُ مِنَ المُر َسلينَ |12:1
لى أ ُ ِّم
موسى أَن أَرضِ عي ِه ۖ َفإِذا خِف ِ

|

اور ہم نے موس ٰی کی ماں کو الہام فرمايا کہ اسے دوده پال پھر جب تجھے اس سے انديشہ ہو تو اسے دريا ميں ڈال دے اور نہ ڈر
اور نہ غم کر بيشک ہم اسے تيری طرف پھير الئيں اور اسے رسول بنائيں گے |12:1

|

َفال َت َق َط ُه ءا ُل فِر َعونَ لِيَكونَ لَھُم َع ُد ًّوا َوحَ َز ًنا ۗ إِنه فِر َعونَ َو ٰه ٰمنَ وَ جُنو َدهُما كانوا ٰخطِ ـٔينَ |12:2

|

تو اسے اٹھاليا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو بيشک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر خطا کار
تھے |12:2

|

ك ۖ ال َتق ُتلوہُ ع ٰ
ت فِر َعونَ قُ هر ُ
ت امرَ أَ ُ
خ َذہُ َولَ ًدا َوهُم ال يَشعُرونَ |12:2
َسى أَن يَن َفعَنا أَو َن هت ِ
َوقالَ ِ
َين لى َولَ َ
تع ٍ

|

اور فرعون کی بی بی نے کہا يہ بچہ ميری اور تيری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ،اسے قتل نہ کرو ،شايد يہ ہميں نفع دے يا ہم اسے
بيٹا بناليں اور وہ بے خبر تھے |12:2

|

موسى ٰف ِر ًغا ۖ إِن كادَت لَ ُتبدى بِ ِه لَوال أَن رَ بَطنا ع ٰ
ٰ
َلى َقلبِھا لِ َتكونَ مِنَ المُؤ ِمنينَ |12:12
َوأَص َب َح فُؤا ُد أ ُ ِّم

|

اور صبح کو موس ٰی کی ماں کا دل بے صبر ہوگيا ضرو ر قريب تھا کہ وہ اس کا حال کھول ديتی اگر ہم نہ ڈهارس بندهاتے اس
کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدہ پر يقين رہے |12:12

|

َوقالَت ِألُختِ ِه قُصّي ِه ۖ َف َب ُ
ب َوهُم ال يَش ُعرونَ |12:11
صرَ ت بِ ِه عَن ُج ُن ٍ

|

اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پيچھے چلی جا تو وہ اسے دور سے ديکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی
|12:11

|

۞ وَ حَ ره منا َعلَي ِه المَراضِ عَ مِن َقب ُل َفقالَت هَل أَ ُدلُّ ُكم ع ٰ
ت يَكفُلو َن ُه لَ ُكم َوهُم لَ ُه ٰنصِ حونَ |12:11
هل بَي ٍ
َلى أَ ِ

|

اور ہم نے پہلے ہی سب دائياں اس پر حرام کردی تھيں تو بولی کيا ميں تمہيں بتادوں ايسے گھر والے کہ تمہارے اس بچہ کو پال
ديں اور وہ اس کے خير خواہ ہيں |12:11

|

لى أ ُ ِّم ِه َكى َت َقره عَي ُنھا َوال َت َ
َفرَ د َٰدن ُه إِ ٰ
َّللا حَ ٌّق َو ٰلكِنه أَك َثرَ هُم ال يَعلَمونَ |12:11
حزنَ َولِ َتعلَ َم أَنه َوع َد ه ِ

|

تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھيرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ َّللا کا وعدہ سچا ہے ،ليکن
اکثر لوگ نہيں جانتے |12:11

|

َولَمّا َبلَغَ أَ ُ
ش هدہُ َواس َت ٰ
جزى المُحسِ نينَ |12:11
وى ءا َت ٰين ُه حُكمًا َوعِلمًا ۚ َو َك ٰذلِ َ
ك َن ِ

|

اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آيا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمايا اور ہم ايسا ہی صلہ ديتے ہيں نيکوں کو،
|12:11

|

َو َد َخ َل المَدي َن َة ع ٰ
ِالن ٰهذا مِن شي َعتِ ِه َو ٰهذا مِن َعدُوِّ ِہ ۖ َفاس َت ٰغ َث ُه الهذى مِن شي َعتِ ِه َعلَى الهذى مِن
َلى
ين يَق َتت ِ
حين غَفلَ ٍة مِن أَهلِھا َفوَ جَ َد فيھا رَ ُجلَ ِ
ِ
ضى َعلَي ِه ۖ قا َل ٰهذا مِن َعم َِل ال هش ٰ
موسى َف َق ٰ
ٰ
َعدُوِّ ِہ َف َو َك َزہُ
يط ِن ۖۚ إِ هن ُه َع ُدوٌّ مُضِ ٌّل مُبينٌ |12:11

|

اور اس شہر ميں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب ميں بے خبر تھے تو اس ميں دو مرد لڑتے پائے ،ايک موس ٰی،
کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موس ٰی سے مدد مانگی ،اس پر جو
اس کے دشمنوں سے تھا ،تو موس ٰی نے اس کے گھونسا مارا تو اس کا کام تما م کرديا کہا يہ کام شيطان کی طرف سے ہوا بيشک
وہ دشمن ہے کھال گمراہ کرنے واال12:11| ،

|

قا َل رَ بِّ إِ ّنى َظلَ ُ
مت َنفسى َفاغفِر لى َف َغ َفرَ لَ ُه ۚ إِ هن ُه ُهوَ الغَفو ُر الره حي ُم |12:11

|

عرض کی ،اے ميرے رب! ميں نے اپنی جان پر زيادتی کی تو مجھے بخش دے تو رب نے اسے بخش ديا ،بيشک وہی بخشنے
واال مہربان ہے12:11| ،

|

َ
َ
ُجرمينَ |12:11
قا َل رَ بِّ ِبما أن َعمتَ َعلَىه َفلَن أكونَ َظھيرً ا لِلم ِ

|

عرض کی اے ميرے رب جيسا تو نے مجھ پر احسان کيا تو اب ہرگز ميں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا12:11| ،

َ
ٰ
ك لَغ َِوىٌّ مُبينٌ |12:12
صر ُخ ُه ۚ قا َل لَ ُه
موسى إِ هن َ
َفأَص َب َح فِى المَدي َن ِة خائِ ًفا َي َترَ هقبُ َفإِ َذا الهذِى اس َتنصَرَ ہُ ِباأل ِ
مس يَس َت ِ

|

|

تو صبح کی ،اس شہر ميں ڈرتے ہوئے اس انتظار ميں کہ کيا ہوتا ہے جبھی ديکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی فرياد
کررہا ہے موس ٰی نے اس سے فرمايا بيشک تو کھال گمراہ ہے |12:12

|

َ
ٰ
رض َوما
َفلَمّا أَن أَرا َد أَن يَبطِ شَ بِالهذى ُهوَ َع ُدوٌّ لَھُما قا َل ٰي
مس ۖ إِن ُتري ُد إِ ّال أَن َتكونَ جَ بّارً ا فِى األَ ِ
موسى أَ ُتري ُد أَن َتق ُتلَنى َكما َق َتلتَ َنفسًا بِاأل ِ
ُتري ُد أَن َتكونَ مِنَ المُصلِحينَ |12:12

|

تو جب موس ٰی نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے وہ بوال اے موس ٰی کيا تم مجھے ويسا ہی قتل کرنا چاہتے
ہو جيسا تم نے کل ايک شخص کو قتل کرديا ،تم تو يہی چاہتے ہو کہ زمين ميں سخت گير بنو اور اصالح کرنا نہيں چاہتے
|12:12

|

ٰ
َوجا َء رَ ُج ٌل مِن أَقصَا المَدي َن ِة ي ٰ
ك مِنَ ال ٰ ّنصِ حينَ |12:12
َسعى قا َل ٰي
ك َفاخرُج إِ ّنى لَ َ
ك لِيَق ُتلو َ
موسى إِنه الم ََِلَ يَأ َتمِرونَ ِب َ

|

اور شہر کے پرلے کنارے سے ايک شخص دوڑ تا آيا ،کہا اے موس ٰی! بيشک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کررہے ہيں تو
نکل جايے ميں آپ کا خير خواہ ہوں |12:12

|

َف َخرَ َج مِنھا خائِ ًفا َي َترَ قهبُ ۖ قا َل رَ بِّ َنجِّ نى مِنَ ال َقوم ٰ ّ
الظلِمينَ |12:11
ِ

|

تو اس شہر سے نکال ڈرتا ہوا اس انتظار ميں کہ اب کيا ہوتا ہے عرض کی ،اے ميرے رب! مجھے ستمگاروں سے بچالے
|12:11

|

َولَمّا َت َو هج َه تِلقا َء مَديَنَ قا َل ع ٰ
َسى رَ بّى أَن يَھ ِديَنى َسوا َء السهبي ِل |12:11

|

اور جب مدين کی طرف متوجہ ہوا کہا قريب ہے کہ ميرا رب مجھے سيدهی راہ بتائے |12:11

|

ُ
ذودان ۖ قا َل ما َخط ُب ُكما ۖ قالَتا ال َنسقى حَ ّت ٰى يُصدِرَ الرِّ عا ُء ۖ
ين َت
ِ
اس يَسقونَ وَ َوجَ َد مِن دون ِِھ ُم امرَ أَ َت ِ
َولَمّا َورَ َد ما َء مَديَنَ َوجَ َد َعلَي ِه أم ًهة مِنَ ال ّن ِ
َوأَبونا َشي ٌخ َكبي ٌر |12:11

|

اور جب مدين کے پانی پر آيا وہاں لوگوں کے ايک گروہ کو ديکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پالرہے ہيں ،اور ان سے اس طرف
دو عورتيں ديکھيں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہيں موس ٰی نے فرمايا تم دونوں کا کيا حال ہے وہ بوليں ہم پانی نہيں پالتے جب
تک سب چرواہے پالکر پھير نہ لے جائيں اور ہمارے باپ بہت بوڑهے ہيں |12:11

َقى لَھُما ُث هم َت َولّ ٰى إِلَى ِّ
الظ ِّل َفقا َل رَ بِّ إِ ّنى لِما أَ َ
َفس ٰ
ير َفقي ٌر |12:11
نزلتَ إِلَىه مِن َخ ٍ

|

|

تو موس ٰی نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پال ديا پھر سايہ کی طرف پھرا عرض کی اے ميرے رب! ميں اس کھانے کا جو تو
ميرے ليے اتارے محتاج ہوں |12:11

|

َفجاءَت ُه إِ ٰ
ك أَجرَ ما َس َقيتَ لَنا ۚ َفلَمّا جا َءہُ َو َقصه َعلَي ِه ال َقصَصَ قا َل ال َت َخف ۖ َنجَ وتَ
َجز َي َ
حدىھُما َتمشى َعلَى استِحيا ٍء قالَت إِنه أَبى يَدعو َ
ك لِي ِ
مِنَ ال َقوم ٰ ّ
الظلِمينَ || 12:11
ِ
تو ان دونوں ميں سے ايک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی بولی ميرا باپ تمہيں بالتا ہے کہ تمہيں مزدوری دے اس کی جو
تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پاليا ہے جب موس ٰی اس کے پاس آيا اور اسے باتيں کہہ سنائيں اس نے کہا ڈريے نہيں ،آپ بچ
گئے ظالموں سے |12:11

|

قالَت إِ ٰ
َن اس َتـٔجَ رتَ ال َق ِوىُّ األَمينُ |12:11
حدىھُما ٰيأ َ َب ِ
ت اس َتـٔ ِ
جرہُ ۖ إِنه َخيرَ م ِ

|

ان ميں کی ايک بولی اے ميرے باپ! ان کو نوکر رکھ لو بيشک بہتر نوکر وہ جو طاقتور اور امانتدار ہو |12:11

|

ك ۖ َوما أُري ُد أَن أَ ُ
ين ع ٰ
ج ُدنى إِن
ش هق َعلَي َ
َلى أَن َتأ ُجرَ نى َث ٰمنِىَ حِجَ ٍج ۖ َفإِن أَت َممتَ َعشرً ا َفمِن عِن ِد َ
قا َل إِ ّنى أُري ُد أَن أُنكِحَ َ
ك ۚ َس َت ِ
ك إِحدَى اب َن َتىه ٰه َت ِ
شا َء ه
صلِحينَ |12:11
َّللا ُ مِنَ ال ٰ ّ

|

کہا ميں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بيٹيوں ميں سے ايک تمہيں بياہ دوں اس مہر پر کہ تم آٹھ برس ميری مالزمت کرو پھر اگر پورے
دس برس کرلو تو تمہاری طرف سے ہے اور ميں تمہيں مشقت ميں ڈالنا نہيں چاہتا قريب ہے انشاء َّللا تم مجھے نيکوں ميں پاؤ
گے |12:11

|

َ
ُدونَ َعلَىه ۖ َو ه
َّللا ُ ع ٰ
َيت َفال ع ٰ
ين َقض ُ
َلى ما َنقو ُل َوكي ٌل |12:12
ك بَينى َوبَي َن َ
قا َل ٰذلِ َ
ك ۖ أَ هيمَا األجَ لَ ِ

|

موس ٰی نے کہا يہ ميرے اور آپ کے درميان اقرار ہوچکا ،ميں ان دونوں ميں جو ميعاد پوری کردوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہيں،
اور ہمارے اس کہے پر َّللا کا ذمہ ہے |12:12

|

ب ّ
ور نارً ا قا َل ِألَهلِ ِه ام ُكثوا إِ ّنى ءا َن ُ
۞ َفلَمّا َق ٰ
ذو ٍة
ضى موسَى األَجَ َل َوسارَ بِأَهلِ ِه ءا َنسَ مِن جانِ ِ
ست نارً ا لَ َعلّى ءاتي ُكم مِنھا بِ َخب ٍَر أَو جَ َ
الط ِ
ار لَ َعله ُكم َتص َطلونَ |12:12
مِنَ ال ّن ِ

|

پھر جب موس ٰی نے اپنی ميعاد پوری کردی اور اپنی بی بی کو لے کر چال ُ
طور کی طرف سے ايک آگ ديکھی اپنی گھر والی
سے کہا تم ٹھہرو مجھے ُ
طور کی طرف سے ايک آگ نظر پڑی ہے شايد ميں وہاں سے کچھ خبر الؤ ں يا تمہارے ليے کوئی آ گ
کی چنگاری الؤں کہ تم تاپو12:12| ،

|

َ
َ
موسى إِ ّنى أَ َنا ه
َّللا ُ رَ بُّ ٰ
ٰ
العلَمينَ |12:12
َن فِى البُق َع ِة الم ُٰبرَ َك ِة مِنَ ال هشجَ رَ ِة أَن ٰي
ئ الوا ِد األيم ِ
َفلَمّا أ ٰتىھا نودِىَ مِن ٰشطِ ِ

|

پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوا ندا کی گئی ميدان کے دہنے کنارے سے برکت والے مقام ميں پيڑ سے کہ اے موس ٰی! بيشک ميں
ہی ہوں َّللا رب سارے جہان کا |12:12

|

ٰ
ك مِنَ الءامِنينَ |12:11
ُدبرً ا َولَم ُي َع ِّقب ۚ ٰي
موسى أَقبِل َوال َت َخف ۖ إِ هن َ
لق عَصا َ
ك ۖ َفلَمّا رَ ءاها َتھ َت ُّز َكأ َ هنھا جانٌّ َولّ ٰى م ِ
َوأَن أَ ِ

|

اور يہ کہ ڈال دے اپنا عصا پھر جب موس ٰی نے اسے ديکھا لہراتا ہوا گويا سانپ ہے پيٹھ پھير کر چال اور مڑ کر نہ ديکھا اے
موس ٰی سامنے آ اور ڈر نہيں ،بيشک تجھے امان ہے |12:11

|

ك إِ ٰ
كب ٰ
ََل ۟ي ِه ۚ إِ هنھُم كانوا
ك مِنَ الره ه ِ
نان مِن رَ ِّب َ
ب ۖ َف ٰذنِ َ
ك جَ ناحَ َ
َير سو ٍء َواضمُم إِلَي َ
ك فى جَ ِيب َ
اسلُك َي َد َ
ُره ِ
لى فِر َعونَ َوم َ ِ
ك َتخرُج بَيضا َء مِن غ ِ
َقومًا ٰفسِ قينَ |12:11

|

اپنا ہاتھ گريبان ميں ڈال نکلے گا سفيد چمکتا بے عيب اور اپنا ہاتھ سينے پر رکھ لے خوف دور کرنے کو تو يہ دو حُجتيں ہيں
تيرے رب کی فرعون اور اس کے درباريوں کی طرف ،بيشک وہ بے حکم لوگ ہيں12:11| ،

قا َل رَ بِّ إِ ّنى َق َت ُ
لون |12:11
لت مِنھُم َنفسًا َفأَخافُ أَن يَق ُت ِ

|

|

عرض کی اے ميرے رب! ميں نے ان ميں ايک جان مار ڈالی ہے تو ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کرديں12:11| ،

بون |12:11
ص ُح ِم ّنى لِسا ًنا َفأَرسِ ل ُه َمعِىَ ِردءًا ُي َ
َوأَخى ٰهرونُ ُهوَ أَف َ
ص ِّدقُنى ۖ إِ ّنى أَخافُ أَن ُي َك ِّذ ِ

|

|

اور ميرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زيادہ صاف ہے تو اسے ميری مدد کے ليے رسول بنا ،کہ ميری تصديق کرے
مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹالئيں گے12:11| ،

|

ٰ
َن ا هت َب َع ُكمَا ٰ
قا َل َس َن ُ
ش ُّد َع ُ
الغلِبونَ |12:11
ك ِبأَخي َ
ض َد َ
ك َو َنج َع ُل لَ ُكما سُلط ًنا َفال يَصِ لونَ إِلَي ُكما ۚ ِبـٔ ٰايتِنا أَن ُتما َوم ِ

|

فرمايا ،قريب ہے کہ ہم تيرے بازو کو تيرے بھائی سے قوت ديں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائيں گے تو وہ تم دونوں کا
کچھ نقصان نہ کرسکيں گے ،ہماری نشانيوں کے سبب تم دونوں اور جو تمہاری پيروی کريں گے غالب آؤ گے |12:11

ٰ
ت قالوا ما ٰهذا إِ ّال سِ ح ٌر مُف َترً ى َوما َسمِعنا بِ ٰھذا فى ءابائِ َنا األَوه لينَ |12:11
موسى بِـٔ ٰايتِنا َبي ِّٰن ٍ
َفلَمّا جا َءهُم

|

|

پھر جب موس ٰی ان کے پاس ہماری روشن نشانياں اليا بولے يہ تو نہيں مگر بناوٹ کا جادو اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں ميں
ايسا نہ سنا |12:11

|

ّار ۖ إِ هن ُه ال يُفلِ ُح ٰ ّ
موسى رَ بّى أَعلَ ُم ِبمَن جا َء ِبالھ ٰ
ٰ
الظلِمونَ |12:11
َوقا َل
ُدى مِن عِن ِد ِہ َومَن َتكونُ لَ ُه ٰعقِ َب ُة الد ِ

|

اور موس ٰی نے فرمايا ميرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدايت اليا اور جس کے ليے آخرت کا گھر ہوگا بيشک ظالم
مراد کو نہيں پہنچتے |12:11

|

موسى َوإِ ّنى َألَ ُ
ِمت لَ ُكم مِن إِ ٰل ٍه غَيرى َفأَوقِد لى ٰي ٰھ ٰمنُ َعلَى ّ
ٰ
صرحً ا لَ َعلّى أَ هطلِ ُع إِ ٰ
َوقا َل فِر َعونُ ٰيأ َ ُّيھَا الم ََِل ُ ما َعل ُ
ظ ُّن ُه
لى إِ ٰل ِه
ين َفاجعَل لى َ
الط ِ
مِنَ ٰ
الكذِبينَ |12:12

|

اور فرعون بوال ،اے درباريو! ميں تمہارے ليے اپنے سوا کوئی خدا نہيں جانتا تو اے ہامان! ميرے ليے گارا پکا کر ايک محل بنا
کہ شايد ميں موس ٰی کے خدا کو جھانک آؤں اور بيشک ميرے گمان ميں تو وہ جھوٹا ہے |12:12

َير الحَ ِّق َو َظ ّنوا أَ هنھُم إِلَينا ال ُيرجَ عونَ |12:12
َواس َتكبَرَ ه َُو َوجُنو ُدہُ فِى األَ ِ
رض بِغ ِ

|

|

اور اس نے اور اس کے لشکريوں نے زمين ميں بے جا بڑائی چاہی اور سمجھے کہ انہيں ہماری طرف پھرنا نہيں12:12| ،
َفأ َ َخ ٰذن ُه وَ جُنو َدہُ َف َنب َٰذنھُم فِى ال َي ِّم ۖ َف ُ
انظر َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة ٰ ّ
الظلِمينَ |12:12

|

تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دريا ميں پھينک ديا تو ديکھو کيسا انجام ہوا ستمگاروں کا12:12| ،

َ
ار ۖ َويَو َم الق ِٰي َم ِة ال يُنصَرونَ |12:11
َوجَ ع َٰلنھُم أئِم ًهة يَدعونَ إِلَى ال ّن ِ

|

|

اور انہيں ہم نے دوزخيوں کا پيشوا بنايا کہ آگ کی طرف بالتے ہيں اور قيامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی12:11| ،

َوأَتب ٰ
َعنھُم فى ٰه ِذ ِہ الدُّنيا لَع َن ًة ۖ َويَو َم الق ِٰي َم ِة هُم مِنَ المَقبوحينَ |12:11

|

اور اس دنيا ميں ہم نے ان کے پيچھے لعنت لگائی اور قيامت کے دن ان کا برا ہے12:11| ،

|

|

|

ٰ
اس َو ُه ًدى َورَ حم ًَة لَ َعلهھُم َي َت َذ هكرونَ |12:11
َولَ َقد ءا َتينا موسَى الك ِٰتبَ مِن بَع ِد ما أَهلَك َنا القُرونَ
األولى بَصائِرَ لِل ّن ِ

|

اور بيشک ہم نے موس ٰی کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے کہ اگلی سنگتيں (قوميں) ہالک فرماديں جس ميں لوگوں کے دل کی
آنکھيں کھولنے والی باتيں اور ہدايت اور رحمت تاکہ وہ نصيحت مانيں12:11| ،
َربىِّ إِذ َقضَينا إِ ٰ
لى موسَى األَمرَ َوما ُكنتَ مِنَ ال ٰ ّش ِھدينَ |12:11
َوما ُكنتَ ِبجانِ ِ
ب الغ ِ

|

|

اور تم طور کی جانت مغرب ميں نہ تھے جبکہ ہم نے موس ٰی کو رسالت کا حکم بھيجا اور اس وقت تم حاضر نہ تھے12:11| ،

يھم ٰ
ءايتِنا َو ٰل ِك ّنا ُك ّنا مُرسِ لينَ |12:11
َو ٰل ِك ّنا أَن َشأنا قُرو ًنا َف َت َ
ثاويًا فى أَه ِل مَديَنَ َتتلوا َعلَ ِ
طاو َل َعلَ ِ
يھ ُم ال ُع ُم ُر ۚ َوما ُكنتَ ِ

|

|

اہل مدين ميں مقيم تھے ان پر ہماری آيتيں پڑهتے
مگر ہوا يہ کہ ہم نے سنگتيں پيدا کيں کہ ان پر زمانہ دراز گزرا اور نہ تم ِ
ہوئے ،ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے |12:11

|

ب ّ
ك لَ َعلهھُم َي َت َذ هكرونَ |12:11
َوما ُكنتَ ِبجانِ ِ
ذير مِن َقبلِ َ
ور إِذ نادَينا َو ٰلكِن رَ حم ًَة مِن رَ ِّب َ
ك لِ ُتنذِرَ َقومًا ما أَ ٰتىھُم مِن َن ٍ
الط ِ

|

اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی ہاں تمہارے رب کی مہر ہے (کہ تمہيں غيب کے علم ديے) کہ تم ايسی قوم
کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے واال نہ آيا يہ اميد کرتے ہوئے کہ ان کو نصيحت ہو12:11| ،

يديھم َفيَقولوا رَ بهنا لَوال أَر َسلتَ إِلَينا رَ ً
سوال َف َن هت ِبعَ ٰ
ك َو َنكونَ مِنَ المُؤمِنينَ |12:11
ءايتِ َ
َولَوال أَن ُتصي َبھُم مُصيب ٌَة ِبما َق هدمَت أَ ِ

|

|

اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہيں کوئی مصيبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھيجا تو کہتے ،اے ہمارے رب! تو
نے کيوں نہ بھيجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تيری آيتوں کی پيروی کرتے اور ايمان التے |12:11

|

ٰ
ٰ
حران َت ٰظھَرا وَ قالوا إِ ّنا ِب ُك ٍّل
موسى مِن َقب ُل ۖ قالوا سِ
موسى ۚ أَ َولَم يَكفُروا ِبما أوتِىَ
َفلَمّا جا َء ُه ُم الحَ ُّق مِن عِندِنا قالوا لَوال أوتِىَ مِث َل ما أوتِىَ
ِ
ٰكفِرونَ |12:12

|

پھر جب ان کے پاس حق آيا ہماری طرف سے بولے انہيں کيوں نہ ديا گيا جو موس ٰی کو ديا گيا کيا اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو
پہلے موس ٰی کو ديا گيا بولے دو جادو ہيں ايک دوسرے کی پشتی (امداد) پر ،اور بولے ہم ان دونوں کے منکر ہيں |12:12

ب مِن عِن ِد ه
هدى مِنھُما أَ هتبِع ُه إِن ُكن ُتم ٰ
َّللاِ ه َُو أَ ٰ
صدِقينَ |12:12
قُل َفأتوا بِك ِٰت ٍ

|

|

تم فرماؤ تو َّللا کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زيادہ ہدايت کی ہو ميں اس کی پيروی کروں گا اگر تم
سچے ہو |12:12

|

َّللاَ ال يَھدِى ال َقو َم ٰ ّ
َّللاِ ۚ إِنه ه
َير ُه ًدى مِنَ ه
هن ا هتبَعَ ه ٰ
الظلِمينَ |12:12
ك َفاعلَم أَ هنما َي هت ِبعونَ أَهوا َءهُم ۚ َومَن أَ َ
َفإِن لَم يَس َتجيبوا لَ َ
ض ُّل ِمم ِ
َوى ُه ِبغ ِ

|

پھر اگر وہ يہ تمہارا فرمانا قبول نہ کريں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشو ں ہی کے پيچھے ہيں ،اور اس سے بڑه کر گمراہ کون
جو اپنی خواہش کی پيروی کرے َّللا کی ہدايت سے جدا ،بيشک َّللا ہدايت ہيں فرماتا ظالم لوگوں کو12:12| ،

۞ وَ لَ َقد وَ صهلنا لَ ُھ ُم ال َقو َل لَ َعلهھُم َي َت َذ هكرونَ |12:11

|

اور بيشک ہم نے ان کے ليے بات مسلسل اتاری کہ وہ دهيان کريں12:11| ،

الهذينَ ءا َت ٰين ُھ ُم الك ِٰتبَ مِن َقبلِ ِه هُم بِ ِه يُؤمِنونَ |12:11

|

|

|

جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ايمان التے ہيں12:11| ،

|

َوإِذا ي ٰ
يھم قالوا ءا َم ّنا بِ ِه إِ هن ُه الحَ ُّق مِن رَ بِّنا إِ ّنا ُك ّنا مِن َقبلِ ِه مُسلِمينَ |12:11
ُتلى َعلَ ِ

|

اور جب ان پر يہ آيتيں پڑهی جاتی ہيں کہتے ہيں ہم اس پر ايمان الئے ،بيشک يہی حق ہے ہمارے رب کے پا س سے ہم اس سے
پہلے ہی گردن رکھ چکے تھے |12:11

|

أُ ٰ
صبَروا َويَدرَ ءونَ ِبالحَ َس َن ِة ال هس ِّي َئ َة َو ِممّا رَ َز ٰقنھُم يُنفِقونَ |12:11
ين ِبما َ
ولئِ َ
ك يُؤ َتونَ أَجرَ هُم مَره َت ِ

|

ان کو ان کا اجر دوباال ديا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا اور وہ بھالئی سے برائی کو ٹالتے ہيں اور ہمارے ديے سے کچھ ہماری
راہ ميں خرچ کرتے ہيں |12:11

|

عمل ُ ُكم س َٰل ٌم َعلَي ُكم ال َنب َتغِى ٰ
عملُنا َولَ ُكم أَ ٰ
َوإِذا َس ِمعُوا اللهغوَ أَعرَ ضوا عَن ُه وَ قالوا لَنا أَ ٰ
الج ِھلينَ |12:11

|

اور جب بيہودہ بات سنتے ہيں اس سے تغافل کرتے ہيں اور کہتے ہيں ہمارے ليے ہمارے عمل اور تمہارے ليے تمہارے عمل،
بس تم پر سالم ہم جاہلوں کے غرضی (چاہنے والے) نہيں |12:11

|

ك ال َتھدى مَن أَح َببتَ َو ٰلكِنه ه
َّللاَ يَھدى مَن يَشا ُء ۚ َوه َُو أَعلَ ُم ِبالمُھ َتدينَ |12:11
إِ هن َ

|

بيشک يہ نہيں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدايت کردو ہاں َّللا ہدايت فرماتا ہے جسے چاہے ،اور وہ خوب جانتا ہے ہدايت
والوں کو |12:11

|

ُجبى إِلَي ِه َثم َٰر ُ
ك ُن َت َخ هطف مِن أَرضِ نا ۚ أَ َولَم ُن َم ِّكن لَھُم حَ رَ مًا ءا ِم ًنا ي ٰ
َوقالوا إِن َن هتبِ ِع الھ ٰ
ت ُك ِّل َشء ٍء ِرز ًقا مِن لَ ُد ّنا َو ٰلكِنه أَك َثرَ هُم ال
ُدى َم َع َ
يَعلَمونَ |12:11

|

اور کہتے ہيں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدايت کی پيروی کريں تو لوگ ہمارے ملک سے ہميں اچک لے جائيں گے کيا ہم نے انہيں
جگہ نہ دی امان والی حرم ميں جس کی طرف ہر چيز کے پھل الئے جاتے ہيں ہمارے پاس کی روزی ليکن ان ميں اکثر کو علم
نہيں |12:11

|

ك م َٰس ِك ُنھُم لَم ُتس َكن مِن بَع ِدهِم إ ِ ّال َق ً
ليال ۖ َو ُك ّنا َنحنُ ٰ
الو ِرثينَ |12:12
َو َكم أَهلَكنا مِن َقر َي ٍة بَطِ رَ ت مَعي َش َتھا ۖ َفتِل َ

|

اور کتنے شہر ہم نے ہالک کرديے جو اپنے عيش پر اترا گئے تھے تو يہ ہيں ان کے مکان کہ ان کے بعد ان ميں سکونت نہ ہوئی
مگر کم اور ہميں وارث ہيں |12:12

|

ث فى أُمِّھا رَ ً
رى حَ ّت ٰى يَب َع َ
ءايتِنا ۚ َوما ُك ّنا مُھلِكِى القُ ٰ
يھم ٰ
ك القُ ٰ
رى إِ ّال َوأَهلُھا ٰظلِمونَ |12:12
ك مُھلِ َ
َوما كانَ رَ ُّب َ
سوال يَتلوا َعلَ ِ

|

اور تمہارا رب شہروں کو ہالک نہيں کرتا جب تک ان کے اصل مرجع ميں رسول نہ بھيجے جو ان پر ہماری آيتيں پڑهے اور ہم
شہروں کو ہالک نہيں کرتے مگر جبکہ ان کے ساکن ستمگار ہوں |12:12

|

َّللا َخي ٌر َوأَ ٰ
بقى ۚ أَ َفال َتعقِلونَ |12:12
َوما أوتي ُتم مِن َشء ٍء َفم َٰت ُع الحَ ٰيو ِة الدُّنيا َوزي َن ُتھا ۚ َوما عِن َد ه ِ

|

اور جو کچھ چيز تمہيں دی گئی ہے اور دنيوی زندگی کا برتاوا اور اس کا سنگھارہے اور جوَّللا کے پاس ہے اور وہ بہتر اور
زيادہ باقی رہنے واال تو کيا تمہيں عقل نہيں |12:12

|

أَ َفمَن َوع َٰدن ُه َوع ًدا حَ َس ًنا َف ُھوَ ٰلقي ِه َكمَن َم هت ٰعن ُه م َٰتعَ الحَ ٰيو ِة الدُّنيا ُث هم ُهوَ يَو َم الق ِٰي َم ِة مِنَ المُحضَرينَ |12:11

|

تو کيا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ ديا تو وہ اس سے ملے گا اس جيسا ہے جسے ہم نے دنيوی زندگی کا برتاؤ برتنے ديا پھر وہ
قيامت کے دن گرفتار کرکے حاضر اليا جائے گا |12:11

|

ُناديھم َفيَقو ُل أَينَ ُ
شرَ كاءِىَ الهذينَ ُكن ُتم َتز ُعمونَ |12:11
َويَو َم ي ِ

|

اور جس دن انہيں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہيں ميرے وہ شريک جنہيں تم گمان کرتے تھے12:11| ،

|

ك ۖ ما كانوا إِيّانا يَع ُبدونَ |12:11
غو ٰينھُم َكما َغ َوينا ۖ َتبَره أنا إِلَي َ
غوينا أَ َ
يھ ُم ال َقو ُل رَ بهنا ٰهؤُ ال ِء الهذينَ أَ َ
قا َل الهذينَ حَ هق َعلَ ِ

|

کہيں گے وہ جن پر بات ثابت ہوچکی اے ہمارے رب يہ ہيں وہ جنہيں ہم نے گمراہ کيا ،ہم نے انہيں گمراہ کيا جيسے خود گمراہ
ہوئے تھے ہم ان سے بيزار ہوکر تيری طرف رجوع التے ہيں وہ ہم کو نہ پوجتے تھے |12:11

َوقي َل ادعوا ُ
شرَ كا َء ُكم َف َد َعوهُم َفلَم يَس َتجيبوا لَھُم وَ رَ أَوُ ا العَذابَ ۚ لَو أَ هنھُم كانوا يَھ َتدونَ |12:11

|

|

اور ان سے فرمايا جائے گا اپنے شريکوں کو پکارو تو وہ پکاريں گے تو وہ ان کی نہ سنيں گے اور ديکھيں گے عذاب ،کيا اچھا
ہوتا اگر وہ راہ پاتے |12:11

|

ُناديھم َفيَقو ُل ماذا أَجَ ب ُت ُم المُرسَلينَ |12:11
َويَو َم ي ِ

|
|

اور جس دن انہيں ندا کرتے گا تو فرمائے گا تم نے رسولوں کو کيا جواب ديا |12:11

يھ ُم األَنبا ُء يَو َمئِ ٍذ َفھُم ال َي َتساءَلونَ |12:11
َف َع ِميَت َعلَ ِ

|

تو اس دن ان پر خبريں اندهی ہوجائيں گی تو وہ کچھ پوجھ گچھ نہ کريں گے |12:11

صلِحً ا َفع ٰ
َفأَمّا مَن تابَ َوءامَنَ َو َع ِم َل ٰ
َسى أَن يَكونَ مِنَ المُفلِحينَ |12:11

|

|

تو وہ جس نے توبہ کی اور ايمان اليا اور اچھا کام کيا قريب ہے کہ وہ راہ ياب ہو12:11| ،

ُبحنَ ه
َّللاِ َو َت ٰع ٰ
خيَرَ ةُ ۚ س ٰ
ُشركونَ |12:12
ك يَخل ُ ُق ما يَشا ُء َويَختا ُر ۗ ما كانَ لَ ُھ ُم ال ِ
َورَ ُّب َ
لى َعمّا ي ِ

|

|

اور تمہارا رب پيدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے ان کا کچھ اختيار نہيں ،پاکی اور برتری ہے َّللا کو ان کے شرک سے،
|12:12

|

ك يَعلَ ُم ما ُتكِنُّ صُدو ُرهُم َوما يُعلِنونَ |12:12
َورَ ُّب َ

|

اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سينوں ميں چھپا ہے اور جو ظاہر کرتے ہيں |12:12

َوه َُو ه
ٰ
األولى َوالءاخِرَ ِة ۖ َولَ ُه الحُك ُم َوإِلَي ِه ُترجَ عونَ |12:12
َّللا ُ ال إِ ٰل َه إِ ّال ه َُو ۖ لَ ُه الحَ م ُد فِى

|

|

اور وہی ہے َّللا کہ کوئی خدا نہيں اس کے سوا اسی کی تعريف ہے دنيا اور آخرت ميں اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف
پھر جاؤ گے12:12| ،

|

َ
لى يَوم الق ِٰي َم ِة مَن إِ ٰل ٌه غَي ُر ه
ه
َّللاِ يَأتي ُكم ِبضِ يا ٍء ۖ أَ َفال َتسمَعونَ |12:11
قُل أرَ ءَي ُتم إِن جَ َع َل َّللا ُ َعلَي ُك ُم الهي َل سَر َم ًدا إِ ٰ ِ

|

تم فرماؤ بھال ديکھو تو اگر َّللا ہميشہ تم پر قيامت تک رات رکھے تو َّللا کے سوا کون خدا ہے جو تمہيں روشنی الدے تو کيا تم
سنتے نہيں |12:11

|

قُل أَرَ ءَي ُتم إِن جَ َع َل ه
َّللا ُ َعلَي ُك ُم ال هنھارَ سَر َم ًدا إِ ٰ
يل َتس ُكنونَ في ِه ۖ أَ َفال ُتبصِ رونَ |12:11
َوم الق ِٰي َم ِة مَن إِ ٰل ٌه غَي ُر ه ِ
َّللا يَأتي ُكم ِبلَ ٍ
لى ي ِ

|

تم فرماؤ بھال ديکھو تو اگر َّللا قيامت تک ہميشہ دن رکھے تو َّللا کے سوا کون خدا ہے جو تمہيں رات الدے جس ميں آرام کرو تو
کيا تمہيں سوجھتا نہيں |12:11

|

َومِن رَ ح َمتِ ِه جَ َع َل لَ ُك ُم الهي َل َوال هنھارَ لِ َتس ُكنوا في ِه َولِ َتب َتغوا مِن َفضلِ ِه َولَ َعله ُكم َتش ُكرونَ |12:11

|

اور اس نے اپنی مہر سے تمہارے ليے رات اور دن بنائے کہ رات ميں آرام کرو اور دن ميں اس کا فضل ڈهونڈو اور اس ليے کہ
تم حق مانو |12:11

|

ُناديھم َفيَقو ُل أَينَ ُ
شرَ كاءِىَ الهذينَ ُكن ُتم َتز ُعمونَ |12:11
َويَو َم ي ِ

|

اور جس دن انہيں ندا کرتے گا تو فرمائے گا ،کہاں ہيں؟ ميرے وہ شريک جو تم بکتے تھے12:11| ،

َو َن َزعنا مِن ُك ِّل أ ُ هم ٍة َشھي ًدا َفقُلنا هاتوا ب ٰ
ض هل عَنھُم ما كانوا يَف َترونَ |12:11
ّلِل َو َ
ُره َن ُكم َف َعلِموا أَنه الحَ هق ِ ه ِ

|

|

اور ہر گروہ ميں سے ايک گواہ نکال کر فرمائيں گے اپنی دليل الؤ تو جان ليں گے کہ حق َّللا کا ہے اور ان سے کھوئی جائيں گی
جو بناوٹيں کرتے تھے |12:11

|

ٰ
نوز ما إِنه مَفاتِحَ ُه لَ َتنوأ ُ بِالعُص َب ِة أُولِى القُوه ِة إِذ قا َل لَ ُه َقو ُم ُه ال َتفرَ ح ۖ إِنه ه
موسى َفب ٰ
ٰ
وم
َّللاَ
َغى َعلَ ِ
يھم ۖ َوءا َت ٰين ُه مِنَ ال ُك ِ
۞ إِنه قرونَ كانَ مِن َق ِ
ال ُيحِبُّ ال َف ِرحينَ |12:11

|

بيشک قارون موس ٰی کی قوم سے تھا پھر اس نے ان پر زيادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے ديے جن کی کنجياں ايک زور
آور جماعت پر بھاری تھيں ،جب اس سے اس کی قوم نے کہا اِترا نہيں بيشک َّللا اِترانے والوں کو دوست نہيں رکھتا12:11| ،

|

رض ۖ إِنه ه
ك مِنَ الدُّنيا ۖ َوأَحسِ ن َكما أَحسَنَ ه
ك ه
َواب َت ِغ فيما ٰ
َّللاَ ال ُيحِبُّ
َّللا ُ إِلَي َ
َّللا ُ ال ّدارَ الءاخِرَ َة ۖ َوال َتنسَ َنصي َب َ
ءاتى َ
بغ ال َفسا َد فِى األَ ِ
ك ۖ َوال َت ِ
المُفسِ دينَ |12:11

|

اور جو مال تجھے َّللا نے ديا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنيا ميں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جيسا َّللا نے تجھ
پر احسان کيا اور زميں ميں فساد نہ چاہ بے شک َّللا فساديوں کو دوست نہيں رکھتا12:11| ،

|

َلى عِلم عِندى ۚ أَ َولَم يَعلَم أَنه ه
نوب ِھ ُم
َّللاَ َقد أَهلَ َ
رون مَن ُهوَ أَ َش ُّد مِن ُه قُوه ًة َوأَك َث ُر جَ معًا ۚ َوال يُسـ َٔ ُل عَن ُذ ِ
ك مِن َقبلِ ِه مِنَ القُ ِ
قا َل إِ هنما أوتي ُت ُه ع ٰ ٍ
ُجرمونَ |12:12
الم ِ

|

بو ال يہ تو مجھے ايک علم سے مال ہے جو ميرے پاس ہے اور کيا اسے يہ نہيں معلوم کہ َّللا نے اس سے پہلے وہ سنگتيں
(قوميں) ہالک فرماديں جن کی قوتيں اس سے سخت تھيں اور جمع اس سے زيادہ اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہيں
|12:12

|

ٰ
ٍّ
َف َخرَ َج ع ٰ
َظيم |12:12
َلى َقو ِم ِه فى زي َنتِ ِه ۖ قا َل الهذينَ ُيريدونَ الحَ ٰيو َة الدُّنيا ٰيلَيتَ لَنا ِمث َل ما أوتِىَ قرونُ إِ هن ُه لَذو حَ ظ ع ٍ

|

تو اپنی قومی پر نکال اپنی آرائش ميں بولے وہ جو دنيا کی زندگی چاہتے ہيں کسی طرح ہم کو بھی ايسا ملتا جيسا قارون کو مال
بيشک اس کا بڑا نصيب ہے12:12| ،

|

َّللا َخي ٌر لِمَن ءامَنَ َو َع ِم َل ٰ
صبِرونَ |12:22
صلِحً ا َوال ُيلَقّ ٰىھا إِ هال ال ٰ ّ
َوقا َل الهذينَ أو ُتوا العِل َم َويلَ ُكم َثوابُ ه ِ

|

اور بولے وہ جنہيں علم ديا گيا خرابی ہو تمہاریَّ ،للا کا ثواب بہتر ہے اس کے ليے جو ايمان الئے اور اچھے کام کرے اور يہ
انہيں کو ملتا ہے جو صبر والے ہيں |12:22

|

َّللا َوما كانَ مِنَ المُن َتصِ رينَ |12:21
دار ِہ األَرضَ َفما كانَ لَ ُه مِن ِف َئ ٍة يَنصُرو َن ُه مِن
دون ه ِ
ِ
َف َخسَفنا بِ ِه َو ِب ِ

|

تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمين ميں دهنسايا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ َّللا سے بچانے ميں اس کی مدد
کرتی اور نہ وہ بدلہ لے سکا |12:21

|

َ
َّللا يَبس ُ
ُط الرِّزقَ لِمَن يَشا ُء مِن عِبا ِد ِہ َويَق ِد ُر ۖ لَوال أَن مَنه ه
َّللا ُ َعلَينا لَ َخسَفَ بِنا ۖ َوي َكأ َ هن ُه ال
مس يَقولونَ َوي َكأَنه ه َ
َوأَص َب َح الهذينَ َت َم هنوا مَكا َن ُه بِاأل ِ
يُفلِ ُح ٰ
الكفِرونَ |12:21

|

اور کل جس نے اس کے مرتبہ کی آرزو کی تھی صبح کہنے لگے عجب بات ہے َّللا رزق وسيع کرتا ہے اپنے بندوں ميں جس
کے ليے چاہے اور تنگی فرماتا ہے اگر َّللا ہم پر احسان فرماتا تو ہميں بھی دهنساديتا ،اے عجب ،کافروں کا بھال نہيں12:21| ،

رض َوال َفسا ًدا ۚ َو ٰ
العقِ َب ُة لِل ُم هتقينَ |12:21
تِل َ
ك الدّا ُر الءاخِرَ ةُ َنج َعلُھا لِلهذينَ ال ُيريدونَ ُعل ُ ًّوا فِى األَ ِ

|

|

يہ آخرت کا گھر ہم ان کے ليے کرتے ہيں جو زمين ميں تکبر نہيں چاہتے اور نہ فساد ،اور عاقبت پرہيزگاروں ہی کی ہے،
|12:21

|

مَن جا َء بِالحَ َس َن ِة َفلَ ُه َخي ٌر مِنھا ۖ َومَن جا َء بِال هس ِّي َئ ِة َفال ي َ
ت إِ ّال ما كانوا يَعمَلونَ |12:21
ُجزى الهذينَ َع ِملُوا ال هسيِّـٔا ِ

|

جو نيکی الئے اس کے ليے اس سے بہتر ہے اور جو بدی الئے بدکام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کيا تھا12:21| ،

لى مَعا ٍد ۚ قُل رَ بّى أَعلَ ُم مَن جا َء بِالھ ٰ
ك إِ ٰ
ُبين |12:21
ك القُرءانَ لَرا ُّد َ
إِنه الهذى َفرَ ضَ َعلَي َ
ُدى َومَن ه َُو فى ض َٰل ٍل م ٍ

|

|

بيشک جس نے تم پر قرآن فرض کيا وہ تمہيں پھير لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو تم فرماؤ ،ميرا رب خوب جانتا ہے اسے جو
ہدايت اليا اور جو کھلی گمراہی ميں ہے |12:21

|

َوما ُكنتَ َترجوا أَن ي ٰ
ك ۖ َفال َتكو َننه َظھيرً ا ل ِٰلكفِرينَ |12:21
ك الك ِٰتبُ إِ ّال رَ حم ًَة مِن رَ ِّب َ
ُلقى إِلَي َ

|

اور تم اميد نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھيجی جائے گی ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی تو تم ہرگز کافروں کی پشتی (مدد)
نہ کرنا |12:21

|

ُ
ك ۖ َواد ُع إِ ٰ
ك عَن ٰ
َوال َي ُ
ُشركينَ |12:21
ءاي ِ
لى رَ ِّب َ
نزلَت إِلَي َ
ت هِ
ص ُّد هن َ
ك ۖ َوال َتكو َننه مِنَ الم ِ
َّللا بَع َد إِذ أ ِ

|

اور ہرگز وہ تمہيں َّللا کی آيتوں سے نہ روکيں بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئيں اور اپنے رب کی طرف بالؤ اور
ہرگز شرک والوں ميں سے نہ ہونا |12:21

|

َّللا إِ ٰلھًا َ
ءاخرَ ۘ ال إِ ٰل َه إِ ّال ه َُو ۚ ُك ُّل َشء ٍء هالِ ٌ
ك إِ ّال َوج َھ ُه ۚ لَ ُه الحُك ُم َوإِلَي ِه ُترجَ عونَ |12:22
َوال َتد ُع مَعَ ه ِ

|

اور َّللا کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوج اس کے سوا کوئی خدا نہيں ہر چيز فانی ہے ،سوا اس کی ذات کے ،اسی کا حکم ہے اور
اسی کی طرف پھر جاؤ گے12:22| ،

َّللا الره ٰ
حيم الم |12:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
بِ ِ

الم |12:1

|

|

|

أَحَ سِ بَ ال ّناسُ أَن ُيترَ كوا أَن يَقولوا ءا َم ّنا َوهُم ال يُف َتنونَ |12:1

|

کيا لوگ اس گھمنڈ ميں ہيں کہ اتنی بات پر چھوڑ ديے جائيں گے کہ کہيں ہم ايمان الئے ،اور ان کی آزمائش نہ ہوگی |12:1

صدَقوا َولَيَعلَمَنه ٰ
َولَ َقد َف َت هنا الهذينَ مِن َقبل ِِھم ۖ َفلَيَعلَمَنه ه
الكذِبينَ |12:1
َّللا ُ الهذينَ َ

|
|

اور بيشک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور َّللا سچوں کو ديکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو ديکھے گا |12:1

ت أَن يَس ِبقونا ۚ سا َء ما يَح ُكمونَ |12:1
أَم حَ سِ بَ الهذينَ يَعمَلونَ ال هسيِّـٔا ِ

|

يا يہ سمجھے ہوئے ہيں وہ جو برے کام کرتے ہيں کہ ہم سے کہيں نکل جائيں گے کيا ہی برا حکم لگاتے ہيں12:1| ،

مَن كانَ يَرجوا لِقا َء ه
ت ۚ َوه َُو السهمي ُع العَلي ُم |12:1
َّللا لَءا ٍ
َّللاِ َفإِنه أَجَ َل ه ِ

|

جسے َّللا سے ملنے کی اميد ہو تو بيشک َّللا کی ميعاد ضرور آنے والی ہے اور وہی سنتا جانتا ہے |12:1

َن ٰ
العلَمينَ |12:1
َومَن ٰج َھ َد َفإِ هنما ي ُٰج ِھ ُد لِ َنفسِ ِه ۚ إِنه ه َ
َّللا لَ َغنِىٌّ ع ِ

|

|

|

|

|

اور جو َّللا کی راہ ميں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلے کو کوشش کرتا ہے بيشک َّللا بے پرواہ ہے سارے جہان سے |12:1

جز َي هنھُم أَحسَنَ الهذى كانوا يَعمَلونَ |12:1
َوالهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ت لَ ُن َكفِّرَ نه عَنھُم َسيِّـٔات ِِھم َولَ َن ِ

|

اور جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے ہم ضرور ان کی برائياں اتار ديں گے اور ضرور انہيں اس کام پر بدلہ ديں گے جو ان کے

|

سب کاموں ميں اچھا تھا |12:1

َو َوصهي َنا اإلِ ٰ
ج ُع ُكم َفأ ُ َن ِّب ُئ ُكم ِبما ُكن ُتم َتعمَلونَ |12:2
ك بى ما لَيسَ لَ َ
شر َ
نسنَ ِب ٰولِدَي ِه حُس ًنا ۖ َوإِن ٰجھَدا َ
ك بِ ِه عِل ٌم َفال ُتطِ عھُما ۚ إِلَىه مَر ِ
ك لِ ُت ِ

|

اور ہم نے آدمی کو تاکيد کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھالئی کی اور اگر تو وہ تجھ سے کوشش کريں کہ تو ميرا شريک ٹھہرائے
جس کا تجھے علم نہيں تو ُتو ان کا کہا نہ مان ميری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو ميں بتادوں گا تمہيں جو تم کرتے تھے |12:2

صلِحينَ |12:2
خلَ هنھُم فِى ال ٰ ّ
َوالهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
ت لَ ُند ِ
صل ِٰح ِ

|

|

اور جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے ضرور ہم انہيں نيکوں ميں شامل کريں گے |12:2

|

ك لَيَقولُنه إِ ّنا ُك ّنا َم َع ُكم ۚ أَ َولَيسَ ه
ب ه
َّللا ُ ِبأَع َل َم
اس َكعَذا ِ
َّللاِ َولَئِن جا َء َنص ٌر مِن رَ ِّب َ
اّلِل َفإِذا أوذِىَ فِى ه ِ
اس مَن يَقو ُل ءا َم ّنا ِب ه ِ
َّللا جَ َع َل فِت َن َة ال ّن ِ
َومِنَ ال ّن ِ
ُدور ٰ
العلَمينَ |12:12
ِبما فى ص ِ

|

اور بعض آدمی کہتے ہيں ہم َّللا پر ايمان الئے پھر جب َّللا کی راہ ميں انہيں کوئی تکليف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنہ کو َّللا
کے عذاب کے برابر سمجھتے ہيں اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہيں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے
کيا َّللا خوب نہيں جانتا جو کچھ جہاں بھر کے دلوں ميں ہے |12:12

َولَيَعلَمَنه ه
َّللا ُ الهذينَ ءامَنوا َولَيَعلَمَنه الم ُٰنفِقينَ |12:11

|

|

اور ضرور َّللا ظاہر کردے گا ايمان والوں کو اور ضرور ظاہر کردے گا منافقوں کو |12:11

|

َوقا َل الهذينَ َك َفروا لِلهذينَ ءا َم ُنوا ا هت ِبعوا سَبيلَنا َول َنحمِل َخ ٰط ٰي ُكم َوما هُم ِب ٰحمِلينَ مِن َخ ٰط ٰيھُم مِن َشء ٍء ۖ إِ هنھُم لَ ٰكذِبونَ |12:11

|

اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھاليں گے حاالنکہ وہ ان کے گناہوں ميں سے کچھ نہ اٹھائيں
گے ،بيشک وہ جھوٹے ہيں12:11| ،

|

َولَيَح ِملُنه أَثقالَھُم َوأَ ً
ثقاال مَعَ أَثقال ِِھم ۖ َولَيُسـَٔلُنه يَو َم الق ِٰي َم ِة َعمّا كانوا يَف َترونَ |12:11

|

اور بيشک ضرور اپنے بوجھ اٹھائيں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اور ضرور قيامت کے دن پوچھے جائيں گے جو
کچھ بہتان اٹھاتے تھے |12:11

|

فيھم أَلفَ َس َن ٍة إِ ّال َخمسينَ عامًا َفأ َ َخ َذ ُه ُم ّ
لى َقو ِم ِه َفلَ ِب َ
َولَ َقد أَرسَلنا نوحً ا إِ ٰ
الطوفانُ َوهُم ٰظلِمونَ |12:11
ث ِ

|

اور بيشک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھيجا تو وہ ان ميں پچاس سال کم ہزار برس رہا تو انہيں طوفان نے ا ٓ ليا اور وہ
ظالم تھے |12:11

|

َفأَنجَ ٰين ُه َوأَ ٰ
صحبَ السهفي َن ِة وَ جَ ع َٰلنھا ءاي ًَة ل ِٰلعلَمينَ |12:11

|

تو ہم نے اسے اور کشتی والوں کو بچاليا اور اس کشتی کو سارے جہاں کے ليے نشانی کيا |12:11

َوإِ ٰبرهي َم إِذ قا َل لِ َقو ِم ِه اع ُب ُدوا ه
َّللاَ َوا هتقوہُ ۖ ٰذلِ ُكم َخي ٌر لَ ُكم إِن ُكن ُتم َتعلَمونَ |12:11

|

|

اور ابراہيم کو جب اس نے اپنی قوم سے فرمايا کہ َّللا کو پوجو اور اس سے ڈرو ،اس ميں تمہارا بھال ہے اگر تم جانتے،
|12:11

|

َّللا ال يَملِكونَ لَ ُكم ِرز ًقا َفاب َتغوا عِن َد ه
دون ه
َّللاِ الرِّزقَ َواعبُدوہُ َواش ُكروا
َّللاِ أَ ٰوث ًنا َو َتخلُقونَ إِف ًكا ۚ إِنه الهذينَ َتع ُبدونَ مِن
إِ هنما َتع ُبدونَ مِن
دون ه ِ
ِ
ِ
لَ ُه ۖ إِلَي ِه ُترجَ عونَ |12:11

|

تم تو َّللا کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گڑ هتے ہو بے شک وہ جنھيں تم َّللا کے سوا پو جتے ہو تمہاری روزی کے
کچھ مالک نہيں تو َّللا کے پاس رزق ڈهونڈو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو ،تمہيں اسی کی طرف پھرنا ہے
|12:11

|

هسول إِ هال ال َب ٰل ُغ المُبينُ |12:12
َوإِن ُت َك ِّذبوا َف َقد َك هذبَ أ ُ َم ٌم مِن َقبلِ ُكم ۖ َوما َعلَى الر ِ

|

اور اگر تم جھٹالؤ تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹال چکے ہيں اور رسول کے ذمہ نہيں مگر صاف پہنچا دينا12:12| ،

ك َعلَى ه
ئ ه
َّللا ُ َ
أَ َولَم يَرَ وا َكيفَ يُب ِد ُ
َّللاِ يَسي ٌر |12:12
الخلقَ ُث هم يُعي ُدہُ ۚ إِنه ٰذلِ َ

|

|

اور کيا انہوں نے نہ ديکھا َّللا کيونکر خلق کی ابتداء فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا بيشک يہ َّللا کو آسان ہے |12:12

رض َف ُ
َّللا ُ يُنشِ ُئ ال هنشأ َ َة الءاخِرَ َة ۚ إِنه ه
الخلقَ ۚ ُث هم ه
َّللاَ ع ٰ
انظروا َكيفَ َبدَأَ َ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |12:12
قُل سيروا فِى األَ ِ

|

|

تم فرماؤ زمين ميں سفر کرکے ديکھو َّللا کيونکر پہلے بناتا ہے پھر َّللا دوسری اٹھان اٹھاتا ہے بيشک َّللا سب کچھ کرسکتا ہے،
|12:12

|

ُيع َِّذبُ مَن يَشا ُء َويَرحَ ُم مَن يَشا ُء ۖ َوإِلَي ِه ُتقلَبونَ |12:11

|
|

عذاب ديتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے اور تمہيں اسی کی طرف پھرنا ہے12:11| ،

صير |12:11
دون ه ِ
جزينَ فِى األَ ِ
َوما أَن ُتم ِبمُع ِ
َّللا مِن َولِىٍّ وَ ال َن ٍ
رض َوال فِى السهما ِء ۖ َوما لَ ُكم مِن ِ

|

اور نہ تم زمين ميں قابو سے نکل سکو اور نہ آسمان ميں اور تمہارے ليے َّللا کے سوا نہ کوئی کام بنانے واال اور نہ مددگار،
|12:11

|

ك َيئِسوا مِن رَ حمَتى َوأ ُ ٰ
َّللاِ َولِقائِ ِه أ ُ ٰ
ت ه
ك لَھُم َعذابٌ أَلي ٌم |12:11
َوالهذينَ َك َفروا ِبـٔ ٰاي ِ
ولئِ َ
ولئِ َ

|

اور وہ جنہوں نے ميری آيتوں اور ميرے ملنے کو نہ مانا وہ ہيں جنہيں ميری رحمت کی آس نہيں اور ان کے ليے دردناک عذاب
ہے |12:11

|

نجى ُه ه
كل ٰ
َفما كانَ جَ وابَ َقو ِم ِه إِ ّال أَن قالُوا اق ُتلوہُ أَو حَ رِّ قوہُ َفأ َ ٰ
وم يُؤمِنونَ |12:11
َءاي ٍ
ار ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
َّللا ُ مِنَ ال ّن ِ
ت لِ َق ٍ

|

تو اس کی قوم کو کچھ جواب بن نہ آيا مگر يہ بولے انہيں قتل کردو يا جالدو تو َّللا نے اسے آگ سے بچاليا بيشک اس ميں ضرور
نشانياں ہيں ايمان والوں کے ليے |12:11

|

ض ُكم بَعضًا َوم ٰ
َعض َويَل َعنُ بَع ُ
َّللا أَ ٰوث ًنا م ََو هد َة بَينِ ُكم فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا ۖ ُث هم يَو َم الق ِٰي َم ِة يَكفُ ُر بَع ُ
َأوى ُك ُم ال ّنا ُر َوما
ض ُكم ِبب ٍ
دون ه ِ
َوقا َل إِ هنمَا ا هت َخذ ُتم مِن ِ
لَ ُكم مِن ٰنصِ رينَ |12:11

|

اور ابراہيم نے فرمايا تم نے تو َّللا کے سوا يہ بت بناليے ہيں جن سے تمہاری دوستی يہی دنيا کی زندگی تک ہے پھر قيامت کے
دن تم ميں ايک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ايک دوسرے پر لعنت ڈالے گا اور تم سب کا ٹھکانا جہنم ہے اور تمہارا کوئی
مددگار نہيں |12:11

|

۞ َفـامَنَ لَ ُه ٌ
ج ٌر إِ ٰ
لى رَ بّى ۖ إِ هن ُه ُهوَ العَزي ُز الحَ كي ُم |12:11
لوط ۘ وَ قا َل إِ ّنى مُھا ِ
ٔ

|

تو لوط اس پر ايمان اليا اور ابراہيم نے کہا ميں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں بيشک وہی عزت و حکمت واال ہے،
|12:11

|

َو َوهَبنا لَ ُه إ ِ ٰ
صلِحينَ |12:11
سحقَ َويَعقوبَ وَ جَ عَلنا فى ُذرِّ هيتِ ِه ال ُّنبُوه َة َوالك ِٰتبَ َوءا َت ٰين ُه أَجرَ ہُ فِى الدُّنيا ۖ َوإِ هن ُه فِى الءاخِرَ ِة لَمِنَ ال ٰ ّ

|

اور ہم نے اسے اسحاق اور يعقوب عطا فرمائے اور ہم نے اس کی اوالد ميں نبوت اور کتاب رکھی اور ہم نے دنيا ميں اس کا
ثواب اسے عطا فرمايا اور بيشک آخرت ميں وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں ميں ہے |12:11

َو ً
لوطا إِذ قا َل لِ َقو ِم ِه إِ هن ُكم لَ َتأتونَ ٰ
ح َش َة ما َس َب َق ُكم بِھا مِن أَحَ ٍد مِنَ ٰ
العلَمينَ |12:12
الف ِ

|

|

اور لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمايا تم بيشک بے حيائی کا کام کرتے ہو ،کہ تم سے پہلے دنيا بھر ميں کسی
نے نہ کيا |12:12

|

ب ه
َّللاِ إِن ُكنتَ مِنَ ال ٰ ّ
أَئِ هن ُكم لَ َتأتونَ الرِّ جا َل َو َتق َطعونَ السهبي َل َو َتأتونَ فى نادي ُك ُم المُن َكرَ ۖ َفما كانَ جَ وابَ َقو ِم ِه إِ ّال أَن قال ُوا ائتِنا ِبعَذا ِ
صدِقينَ
|12:12

|

کيا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس ميں بری بات کرتے ہو تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا
مگر يہ کہ بولے ہم پر َّللا کا عذاب الؤ اگر تم سچے ہو |12:12

وم المُفسِ دينَ |12:12
قا َل رَ بِّ انصُرنى َعلَى ال َق ِ

|

|

عرض کی ،اے ميرے رب! ميری مدد کر ان فسادی لوگوں پر |12:12

|

َولَمّا جاءَت ُر ُسلُنا إِ ٰبرهي َم ِبالب ٰ
هل ٰه ِذ ِہ ال َقر َي ِة ۖ إِنه أَهلَھا كانوا ٰظلِمينَ |12:11
ُشرى قالوا إِ ّنا مُھلِكوا أَ ِ

|

اور جب ہمارے فرشتے ابراہيم کے پاس مژدہ لے کر آئے بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہالک کريں گے بيشک اس کے
بسنے والے ستمگاروں ہيں12:11| ،

|

قا َل إِنه فيھا ً
لوطا ۚ قالوا َنحنُ أَعلَ ُم ِبمَن فيھا ۖ لَ ُن َنجِّ َي هن ُه َوأَهلَ ُه إِ هال امرَ أَ َت ُه كا َنت مِنَ ٰ
الغ ِبرينَ |12:11

|

کہا اس ميں تو لوط ہے فرشتے بولے ہميں خوب معلوم ہے جو کوئی اس ميں ہے ،ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو
نجات ديں گے مگر اس کی عورت کو ،وہ رہ جانے والوں ميں ہے |12:11

|

َولَمّا أَن جاءَت ُر ُسلُنا ً
ك كا َنت مِنَ ٰ
لوطا سء َء ِب ِھم َوضاقَ ِب ِھم َذرعًا َوقالوا ال َت َخف َوال َت َ
الغ ِبرينَ
ك إِ هال امرَ أَ َت َ
ك َوأَهلَ َ
حزن ۖ إِ ّنا ُم َنجّو َ
|12:11

|

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے ان کا آنا اسے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور انہوں نے کہا نہ ڈريے اور
نہ غم کيجئے بيشک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات ديں گے مگر آپ کی عورت وہ رہ جانے والوں ميں ہے،
|12:11

|

َلى أَه ِل ٰه ِذ ِہ ال َقر َي ِة ِر ً
ُنزلونَ ع ٰ
جزا مِنَ السهما ِء ِبما كانوا يَف ُسقونَ |12:11
إِ ّنا م ِ

|

بيشک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہيں بدلہ ان کی نافرمانيوں کا12:11| ،

وم يَعقِلونَ |12:11
َولَ َقد َترَ كنا مِنھا ءاي ًَة َب ِّي َن ًة لِ َق ٍ

|

|

اور بيشک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے ليے |12:11

|

لى مَديَنَ أَخاهُم ُ
َوإِ ٰ
رض مُفسِ دينَ |12:11
َّللا َوارجُوا اليَو َم الءاخِرَ َوال َتع َثوا فِى األَ ِ
وم اع ُب ُدوا ه َ
شعَيبًا َفقا َل ٰي َق ِ

|

مدين کی طرف ان کے ہم قوم شعيب کو بھيجا تو اس نے فرمايا ،اے ميری قوم! َّللا کی بندگی کرو اور پچھلے دن کی اميد رکھو
اور زمين ميں فساد پھيالتے نہ پھرو12:11| ،

|

َ
َ
دارهِم ٰجثِمينَ |12:11
َف َك هذبوہُ َفأ َخ َذت ُھ ُم ال هرج َف ُة َفأصبَحوا فى ِ

|

تو انہوں نے اسے جھٹاليا تو انہيں زلزلے نے آليا تو صبح اپنے گھروں ميں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے |12:11

|

َوعا ًدا َو َثمود َ۟ا َو َقد َت َبيهنَ لَ ُكم مِن م َٰس ِكنِھم ۖ وَ َزيهنَ لَ ُھ ُم ال هش ٰ
يطنُ أَ ٰ
هبيل َوكانوا مُس َتبصِ رينَ |12:12
عملَھُم َف َ
َن الس ِ
ِ
ص هدهُم ع ِ

|

اور عاد اور ثمود کو ہالک فرمايا اور تمہيں ان کی بستياں معلوم ہوچکی ہيں اور شيطان نے ان کے کوتک ان کی نگاہ ميں بھلے
کر دکھائے اور انہيں راہ سے روکا اور انہيں سوجھتا تھا |12:12

|

ٰ
رض َوما كانوا ٰس ِبقينَ |12:12
َو ٰقرونَ وَ فِر َعونَ َو ٰه ٰمنَ ۖ َولَ َقد جا َءهُم
موسى ِبال َبي ِّٰن ِ
ت َفاس َتكبَروا فِى األَ ِ

|

اور قارون اور فرعون اور ہامان کو اور بيشک ان کے پاس موس ٰی روشن نشانياں لے کر آيا تو انہوں نے زمين ميں تکبر کيا اور
وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے |12:12

|

َف ُك ًّال أَ َخذنا ِب َذ ِنب ِه ۖ َفمِنھُم مَن أَرسَلنا َعلَي ِه حاصِ بًا َومِنھُم مَن أَ َخ َذت ُه الصهيحَ ُة َومِنھُم مَن َخسَفنا ِب ِه األَرضَ َومِنھُم مَن أَغرَ قنا ۚ َوما كانَ ه
َّللا ُ
لِيَظلِ َمھُم َو ٰلكِن كانوا أَنفُ َسھُم يَظلِمونَ |12:12

|

تو ان ميں ہر ايک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا تو ان ميں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھيجا اور ان ميں کسی کو چنگھاڑ نے آليا اور
ان ميں کسی کو زمين ميں دهنساديا اور ان ميں کسی کو ڈبو ديا اور َّللا کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے ہاں وہ خود ہی اپنی
جانوں پر ظلم کرتے تھے12:12| ،

|

دون ه
ت لَب ُ
ت ۖ لَو كانوا يَعلَمونَ |12:11
َم َث ُل الهذينَ ا هت َخذوا مِن
َيت العَن َكبو ِ
ت ا هت َخ َذت بَي ًتا ۖ َوإِنه أَوهَنَ البُيو ِ
َّللاِ أَولِيا َء َك َم َث ِل العَن َكبو ِ
ِ

|

ان کی مثال جنہوں نے َّللا کے سوا اور مالک بناليے ہيں مکڑی کی طرح ہے ،اس نے جالے کا گھر بنايا اور بيشک سب گھروں
ميں کمزور گھر مکڑی کا گھر کيا اچھا ہوتا اگر جانتے |12:11

|

َّللا يَعلَ ُم ما يَدعونَ مِن دونِ ِه مِن َشء ٍء ۚ َو ُهوَ العَزي ُز الحَ كي ُم |12:11
إِنه ه َ

|

َّللا جانتا ہے جس چيز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہيں اور وہی عزت و حکمت واال ہے |12:11

َوتِل َ َ ٰ
اس ۖ َوما يَعقِلُھا إِ هال ٰ
العلِمونَ |12:11
ضربُھا لِل ّن ِ
ك األمث ُل َن ِ

|

|

اور يہ مثاليں ہم لوگوں کے ليے بيان فرماتے ہيں ،اور انہيں نہيں سمجھتے مگر علم والے |12:11

َخلَقَ ه
ك لَءاي ًَة لِلمُؤمِنينَ |12:11
َّللا ُ الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَرضَ بِالحَ ِّق ۚ إِنه فى ٰذلِ َ

|

|

|

َّللا نے آسمان اور زمين حق بنائے ،بيشک اس ميں نشانی ہے مسلمانوں کے ليے12:11| ،

َّللاِ أَك َب ُر ۗ َو ه
َن ال َفحشا ِء َوالمُن َك ِر ۗ َولَذِك ُر ه
ب َوأَق ِِم الص ٰهلو َة ۖ إِنه الص ٰهلو َة َت ٰ
َّللا ُ يَعلَ ُم ما َتص َنعونَ |12:11
ك مِنَ الك ِٰت ِ
ات ُل ما أوحِىَ إِلَي َ
نھى ع ِ

|

اے محبوب! پڑهو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ ،بيشک نماز منع کرتی ہے بے حيائی اور بری بات

|

سے اور بيشک َّللا کا ذکر سب سے بڑا اور َّللا جانتا ہے جو تم کرتے ہو12:11| ،

ُ
ُ
َ
ح ٌد َو َنحنُ
نز َل إِلَي ُكم َوإِ ٰلھُنا َوإِ ٰل ُھ ُكم ٰو ِ
۞ وَ ال ُت ٰج ِدلوا أَه َل الك ِٰت ِ
نز َل إِلَينا َوأ ِ
ب إِ ّال بِالهتى هِىَ أح َسنُ إ ِ هال الهذينَ َظلَموا مِنھُم ۖ َوقولوا ءا َم ّنا بِالهذى أ ِ
لَ ُه مُسلِمونَ |12:11

|

اور اے مسلمانو! کتابيوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طريقہ پر مگر وہ جنہوں نے ان ميں سے ظلم کيا اور کہو ہم ايمان الئے اس پر
جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا اور ہمارا تمہارا ايک معبود ہے اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہيں
|12:11

|

ك الك ِٰتبَ ۚ َفالهذينَ ءا َت ٰين ُھ ُم الك ِٰتبَ يُؤمِنونَ بِ ِه ۖ َومِن ٰهؤُ ال ِء مَن يُؤمِنُ بِ ِه ۚ َوما يَجحَ ُد بِـ ٰايتِنا إِ هال ٰ
ك أَ َ
الكفِرونَ |12:11
نزلنا إِلَي َ
َو َك ٰذلِ َ
ٔ

|

اور اے محبوب! يونہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جنہيں ہم نے کتا ب عطا فرمائی اس پر ايمان التے ہيں ،اور کچھ ان ميں
سے ہيں جو اس پر ايمان التے ہيں ،اور ہماری آيتوں سے منکر نہيں ہوتے مگر |12:11

ب َوال َت ُخ ُّ
ك ۖ إِ ًذا َالرتابَ المُبطِ لونَ |12:12
َوما ُكنتَ َتتلوا مِن َقبلِ ِه مِن ك ِٰت ٍ
ط ُه ِبيَمينِ َ

|

|

اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑهتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے يوں ہوتا تو باطل ضرور شک التے
|12:12

|

ُدور الهذينَ أو ُتوا العِل َم ۚ َوما يَجحَ ُد ِبـ ٰايتِنا إِ هال ٰ ّ
ت َبي ِّٰن ٌ
ءاي ٌ
بَل ه َُو ٰ
الظلِمونَ |12:12
ت فى ص ِ
ٔ

|

بلکہ وہ روشن آيتيں ہيں ان کے سينوں ميں جن کو علم ديا گيا اور ہماری آيتوں کا انکار نہيں کرتے مگر ظالم |12:12

ُ
ءاي ٌ
الءاي ُ
ٰ
نز َل َعلَي ِه ٰ
َّللا َوإِ هنما أَ ۠نا َنذي ٌر مُبينٌ |12:12
ت مِن رَ ِّب ِه ۖ قُل إِ هنمَا
ت عِن َد ه ِ
َوقالوا لَوال أ ِ

|

|

اور بولے کيوں نہ اتريں کچھ نشانياں ان پر ان کے رب کی طرف سے تم فرماؤ نشانياں تو َّللا ہی کے پاس ہيں اور ميں تو يہی
صاف ڈر سنانے واال ہوں |12:12

|

ك لَرَ حم ًَة َوذ ٰ
ك الك ِٰتبَ ي ٰ
أَ َولَم يَكف ِِھم أَ ّنا أَ َ
وم يُؤمِنونَ |12:11
يھم ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
نزلنا َعلَي َ
ُتلى َعلَ ِ
ِكرى لِ َق ٍ

|

اور کيا يہ انہيں بس نہيں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑهی جاتی ہے بيشک اس ميں رحمت اور نصيحت ہے ايمان والوں
کے ليے12:11| ،

|

اّلِلِ أ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ
البطِ ِل َو َك َفروا بِ ه
فى بِ ه
رض ۗ َوالهذينَ ءامَنوا بِ ٰ
قُل َك ٰ
الخسِ رونَ |12:11
اّلِلِ بَينى َوبَي َن ُكم َشھي ًدا ۖ يَعلَ ُم ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
ولئِ َ
ت َواألَ ِ

|

تم فرماؤ َّللا بس ہے ميرے اور تمہارے درميان گواہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہے ،اور وہ جو باطل پر يقين الئے
اور َّللا کے منکر ہوئے وہی گھاٹے ميں ہيں12:11| ،

|

ب ۚ َولَوال أَجَ ٌل ُم َس ًّمى لَجا َء ُه ُم ال َعذابُ َولَيَأتِ َي هنھُم بَغ َت ًة َوهُم ال يَش ُعرونَ |12:11
ك ِبالعَذا ِ
جلو َن َ
َويَس َتع ِ

|

اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہيں اور اگر ايک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آجاتا اور ضرور ان پر اچانک
آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے12:11| ،

|

ب َوإِنه جَ َھ هن َم لَمُحي َط ٌة بِ ٰ
الكفِرينَ |12:11
ك بِالعَذا ِ
جلو َن َ
يَس َتع ِ

|

تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہيں ،اور بيشک جہنم گھيرے ہوئے ہے کافروں کو |12:11

يَو َم ي ٰ
ت أَر ُجل ِِھم َويَقو ُل ذوقوا ما ُكن ُتم َتعمَلونَ |12:11
َغشى ُھ ُم ال َعذابُ مِن َفوق ِِھم َومِن َتح ِ

|

|

جس دن انہيں ڈهانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نيچے سے اور فرمائے گا چکھو اپنے کيے کا مزہ |12:11

ُدون |12:11
ٰيعِبادِىَ الهذينَ ءامَنوا إِنه أَرضى ٰوسِ ع ٌَة َفإِ ٰ ّيىَ َفاعب ِ

|

اے ميرے بندو! جو ايمان الئے بيشک ميری زمين وسيع ہے تو ميری ہی بندگی کرو |12:11

|

|

ت ۖ ُث هم إِلَينا ُترجَ عونَ |12:11
فس ذا ِئ َق ُة المَو ِ
ُك ُّل َن ٍ

|
|

ہر جان کو موت کا مز ہ چکھنا ہے پھر ہماری ہی طرف پھروگے |12:11

ت لَ ُن َبوِّ َئ هنھُم مِنَ الجَ هن ِة ُغرَ ًفا َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا ۚ نِع َم أَج ُر ٰ
العمِلينَ |12:12
َوالهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ

|

اور بيشک جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے ضرور ہم انہيں جنت کے باال خانوں پر جگہ ديں گے جن کے نيچے نہريں بہتی
ہوں گی ہميشہ ان ميں رہيں گے ،کيا ہی اچھا اجر کام والوں کا |12:12

صبَروا َوع ٰ
َلى رَ ب ِِّھم َي َت َو هكلونَ |12:12
الهذينَ َ

|

|

وہ جنہوں نے صبر کيا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہيں |12:12

|

َو َكأَيِّن مِن دا هب ٍة ال َتح ِم ُل ِرز َقھَا ه
َّللا ُ يَر ُزقُھا َوإِيّا ُكم ۚ َوه َُو السهمي ُع العَلي ُم |12:12

|

اور زمين پر کتنے ہی چلنے والے ہيں کہ اپنی روزی ساتھ نہيں رکھتے َّللا روزی ديتا ہے انہيں اور تمہيں اور وہی سنتا جانتا ہے
|12:12

|

ت َواألَرضَ وَ َس هخرَ ال هشمسَ َوال َقمَرَ لَيَقولُنه ه
َّللا ُ ۖ َفأ َ ّن ٰى يُؤ َفكونَ |12:11
َولَئِن سَأَل َتھُم مَن َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ

|

اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمين اور کام ميں لگائے سورج اور چاند تو ضرور کہيں گے َّللا نے ،تو کہاں
اوندهے جاتے ہيں |12:11

|

َّللا ُ يَبس ُ
ه
َّللا ِب ُك ِّل َشء ٍء عَلي ٌم |12:11
ُط الرِّزقَ لِمَن يَشا ُء مِن عِبا ِد ِہ َويَق ِد ُر لَ ُه ۚ إِنه ه َ

|

َّللا کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں ميں جس کے ليے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے ليے چاہے ،بيشک َّللا سب کچھ جانتا
ہے12:11| ،

|

َولَئِن سَأَل َتھُم مَن َن هز َل مِنَ السهما ِء ما ًء َفأَحيا ِب ِه األَرضَ مِن بَع ِد مَوتِھا لَيَقولُنه ه
ّلِل ۚ بَل أَك َث ُرهُم ال يَعقِلونَ |12:11
َّللا ُ ۚ قُ ِل الحَ م ُد ِ ه ِ

|

اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی تو اس کے سبب زمين زندہ کردی مَرے پيچھے ضرور کہيں گے َّللا نے
تم فرماؤ سب خوبياں َّللا کو ،بلکہ ان ميں اکثر بے عقل ہيں |12:11

|

َوما ٰه ِذ ِہ الحَ ٰيوةُ الدُّنيا إِ ّال لَھوٌ َولَ ِعبٌ ۚ َوإِنه ال ّدارَ الءاخِرَ َة لَ ِھىَ الحَ َيوانُ ۚ لَو كانوا يَعلَمونَ |12:11

|

اور يہ دنيا کی زندگی تو نہيں مگر کھيل کود اور بيشک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے کيا اچھا تھا اگر جانتے
|12:11

|

َفإِذا رَ كِبوا فِى الفُلكِ َد َعوُ ا ه
ُشركونَ |12:11
َّللاَ مُخلِصينَ لَ ُه ال ّدينَ َفلَمّا َنج ّٰىھُم إِلَى ال َبرِّ إِذا هُم ي ِ

|

پھر جب کشتی ميں سوار ہوتے ہيں َّللا کو پکارتے ہيں ايک اسی عقيدہ الکر پھر جب وہ انہيں خشکی کی طرف بچا التا ہے جبھی
شرک کرنے لگتے ہيں |12:11

|

لِيَكفُروا ِبما ءا َت ٰينھُم َولِ َي َت َم هتعوا ۖ َفسَوفَ يَعلَمونَ |12:11

|

کہ ناشکری کريں ہماری دی ہوئی نعمت کی اور برتيں۔ تو اب جانا چاہتے ہيں12:11| ،

|

البطِ ِل يُؤمِنونَ َو ِبنِع َم ِة ه
أَ َولَم يَرَ وا أَ ّنا جَ عَلنا حَ رَ مًا ءا ِم ًنا َو ُي َت َخ هطفُ ال ّناسُ مِن حَ ول ِِھم ۚ أَ َف ِب ٰ
َّللاِ يَكفُرونَ |12:11

|

اور کيا انہوں نے يہ نہ ديکھا کہ ہم نے حرمت والی زمين پناہ بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک ليے جاتے ہيں تو کيا
باطل پر يقين التے ہيں اور َّللا کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہيں12:11| ،

|

رى َعلَى ه
هن اف َت ٰ
َّللاِ َك ِذبًا أَو َك هذبَ بِالحَ ِّق لَمّا جا َءہُ ۚ أَلَيسَ فى جَ َھ هن َم م ً
َثوى ل ِٰلكفِرينَ |12:12
َومَن أَظلَ ُم ِمم ِ

|

اور اس سے بڑه کر ظالم کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے يا حق کو جھٹالئے جب وہ اس کے پاس آئے ،کيا جہنم ميں کافروں کا
ٹھکانا نہيں |12:12

|

َّللا َلمَعَ المُحسِ نينَ |12:12
َوالهذينَ ٰجھَدوا فينا لَ َنھ ِد َي هنھُم ُس ُبلَنا ۚ َوإِنه ه َ

|

اور جنہوں نے ہماری راہ ميں کوشش کی ضرور ہم انہيں اپنے راستے دکھاديں گے اور بيشک َّللا نيکوں کے ساتھ ہے
|12:12

|

َّللا الره ٰ
حيم الم |12:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

الم |12:1

|

|

ت ال ّرو ُم |12:1
ُغلِ َب ِ

|

رومی مغلوب ہوئے12:1| ،

|

رض َوهُم مِن بَع ِد َغلَ ِب ِھم َسيَغلِبونَ |12:1
فى أَد َنى األَ ِ

|

پاس کی زمين ميں اور اپنی مغلوبی کے عنقريب غالب ہوں گے |12:1

|

ضع سِ نينَ ۗ ِ هّلِلِ األَم ُر مِن َقب ُل وَ مِن بَع ُد ۚ َويَو َمئِ ٍذ يَفرَ ُ
ح المُؤمِنونَ |12:1
فى ِب ِ

|
|

چند برس ميں حکم َّللا ہی کا ہے آگے اور پيچھے اور اس دن ايمان والے خوش ہوں گے12:1| ،

َّللا ۚ يَن ُ
ص ُر مَن يَشا ُء ۖ َو ُهوَ العَزي ُز الره حي ُم |12:1
صر ه ِ
ِب َن ِ

|

َّللا کی مدد سے مدد کرتا ہے جس کی چاہے ،اور وہی عزت واال مہربان12:1| ،

ٰ
َّللاِ ۖ ال يُخلِفُ ه
َوع َد ه
اس ال يَعلَمونَ |12:1
َّللا ُ َوع َدہُ َولكِنه أَك َثرَ ال ّن ِ

|

|

َّللا کا وعدہ َّللا اپنا وعدہ خالف نہيں کرتا ليکن بہت لوگ نہيں جانتے |12:1

ٰ
َن الءاخِرَ ِة هُم ٰغفِلونَ |12:1
يَعلَمونَ ظ ِھرً ا مِنَ الحَ ٰيو ِة الدُّنيا َوهُم ع ِ

|

|

جانتے ہيں آنکھوں کے سامنے کی دنيوی زندگی اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہيں12:1| ،

|

َ
أَ َولَم َي َت َف هكروا فى أَنفُسِ ِھم ۗ ما َخلَقَ ه
َّللا ُ الس ٰهم ٰو ِ
ئ رَ ب ِِّھم لَ ٰكفِرونَ
اس ِبلِقا ِ
ت َواألرضَ َوما بَي َنھُما إِ ّال ِبالحَ ِّق َوأَجَ ٍل ُم َس ًّمى ۗ َوإِنه َكثيرً ا مِنَ ال ّن ِ
|12:2

|

کيا انہوں نے اپنے جی ميں نہ سوچا کہَّ ،للا نے پيدا نہ کيے آسمان اور زمين اور جو کچھ ان کے درميان ہے مگر حق اور ايک
مقرر ميعاد سے اور بيشک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار رکھتے ہيں |12:2

|

رض َفي ُ
َنظروا َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة الهذينَ مِن َقبل ِِھم ۚ كانوا أَ َش هد مِنھُم قُوه ًة َوأَثارُوا األَرضَ َو َعمَروها أَك َثرَ ِممّا َعمَروها
أَ َولَم يَسيروا فِى األَ ِ
ت ۖ َفما كانَ ه
َّللا ُ لِيَظلِ َمھُم َو ٰلكِن كانوا أَنفُ َسھُم يَظلِمونَ |12:2
َوجاءَتھُم ُر ُسلُھُم ِبال َبي ِّٰن ِ

|

اور کيا انہوں نے زمين ميں سفر نہ کيا کہ ديکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کيسا ہوا وہ ان سے زيادہ زور آور تھے اور زمين
جوتی اور آباد کی ان کی آبادی سے زيادہ اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانياں الئے تو َّللا کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم
کرتا ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے |12:2

|

ت ه
ُث هم كانَ ٰع ِق َب َة الهذينَ أَ ٰسـ ٔ ُوا الس ٰ
ھزءونَ |12:12
ّوأى أَن َك هذبوا ِبـٔ ٰاي ِ
َّللاِ َوكانوا ِبھا يَس َت ِ

|

پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی ان کا انجام يہ ہوا کہ َّللا کی آيتيں جھٹالنے لگے اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے12:12| ،

ه
َّللا ُ يَب َدؤُ ۟ا َ
الخلقَ ُث هم يُعي ُدہُ ُث هم إِلَي ِه ُترجَ عونَ |12:11

|

َّللا پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا پھر اس کی طرف پھروگے |12:11

ُجرمونَ |12:11
َويَو َم َتقو ُم السّا َع ُة يُبلِسُ الم ِ

|

|

اور جس دن قيامت قائم ہوگی مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی |12:11

ش َف ٰعؤُ ۟ا َوكانوا ِب ُ
شرَ كائ ِِھم ُ
َولَم َي ُكن لَھُم مِن ُ
شرَ كائ ِِھم ٰكفِرينَ |12:11

|

|

اور ان کے شريک ان کے سفارشی نہ ہوں گے اور وہ اپنے شريکوں سے منکر ہوجائيں گے12:11| ،

َويَو َم َتقو ُم السّا َع ُة يَو َمئِ ٍذ َي َت َفره قونَ |12:11

|

|

|

|

اور جس دن قيامت قائم ہوگی اس دن الگ ہوجائيں گے |12:11

ض ٍة يُحبَرونَ |12:11
َفأَمها الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ت َفھُم فى رَ و َ

|

تو وہ جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے باغ کی کياری ميں ان کی خاطرداری ہوگی |12:11

ئ الءاخِرَ ِة َفأ ُ ٰ
ب مُحضَرونَ |12:11
ك فِى العَذا ِ
ولئِ َ
َوأَمها الهذينَ َك َفروا َو َك هذبوا ِبـٔ ٰايتِنا َولِقا ِ

|

|

اور جو کافر ہوئے اور ہماری آيتيں اور آخرت کا ملنا جھٹاليا وہ عذاب ميں الدهرے (ڈال ديے) جائيں گے |12:11

ُبحنَ ه
َفس ٰ
صبحونَ |12:11
َّللاِ حينَ ُتمسونَ وَ حينَ ُت ِ

|

|

تو َّللا کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو |12:11

ظھرونَ |12:12
َولَ ُه الحَ م ُد فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
رض َوعَشِ ًّيا َوحينَ ُت ِ

|
|

اور اسی کی تعريف ہے آسمانوں اور زمين ميں اور کچھ دن رہے اور جب تمہيں دوپہر ہو |12:12

ُخر ُ
ك ُتخرَ جونَ |12:12
ُخر ُج الحَ ىه مِنَ ال َم ِّي ِ
ُحى األَرضَ بَع َد مَوتِھا ۚ َو َك ٰذلِ َ
ج ال َميِّتَ مِنَ الحَ ىِّ َوي ِ
ت َوي ِ
ي ِ

|

|

جال تا ہے اس کے مرے پيچھے اور يوں ہی تم
وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے اور زمين کو ٕ
نکالے جاؤ گے |12:12

|

َومِن ٰ
ب ُث هم إِذا أَن ُتم َب َش ٌر َتن َتشِ رونَ |12:12
ءايتِ ِه أَن َخلَ َق ُكم مِن ُترا ٍ

|

اور اس کی نشانيوں سے ہے يہ کہ تمہيں پيدا کيا مٹی سے پھر جبھی تو انسان ہو دنيا ميں پھيلے ہوئے12:12| ،

|

كل ٰ
ءاي ِت ِه أَن َخلَقَ لَ ُكم مِن أَنفُسِ ُكم أَ ٰ
َومِن ٰ
وم َي َت َف هكرونَ |12:11
َءاي ٍ
زوجً ا لِ َتس ُكنوا إِلَيھا وَ جَ َع َل بَي َن ُكم م ََو هد ًة َورَ حم ًَة ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
ت لِ َق ٍ

|

اور اس کی نشانيوں سے ہے کہ تمہارے ليے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس ميں محبت
اور رحمت رکھی بيشک اس ميں نشانياں ہيں دهيان کرنے والوں کے ليے12:11| ،

|

كل ٰ
ءايتِ ِه َخ ُ
َومِن ٰ
ت ل ِٰلعلِمينَ |12:11
َءاي ٍ
لق الس ٰهم ٰو ِ
رض َواخت ِٰلفُ أَلسِ َنتِ ُكم َوأَ ٰلونِ ُكم ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
ت َواألَ ِ

|

اور اس کی نشانيوں سے ہے آسمانوں اور زمين کی پيدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختالف بيشک اس ميں نشانياں ہيتں
جاننے والوں کے ليے12:11| ،

|

كل ٰ
َومِن ٰ
وم يَسمَعونَ |12:11
َءاي ٍ
ھار َوابتِغاؤُ ُكم مِن َفضلِ ِه ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
ءايتِ ِه مَنا ُم ُكم بِاله ِ
يل َوال هن ِ
ت لِ َق ٍ

|

اور اس کی نشانيوں ميں ہے رات اور دن ميں تمہارا سونا اور اس کا فضل تالش کرنا بيشک اس ميں نشانياں ہيں سننے والوں کے
ليے |12:11

|

كل ٰ
َومِن ٰ
وم يَعقِلونَ |12:11
َءاي ٍ
ءايتِ ِه يُري ُك ُم ال َبرقَ َخو ًفا وَ َط َمعًا َو ُي َن ِّز ُل مِنَ السهما ِء ما ًء َفيُحءۦ بِ ِه األَرضَ بَع َد مَوتِھا ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
ت لِ َق ٍ

|

اور اس کی نشانيوں سے ہے کہ تمہيں بجلی دکھاتا ہے ڈراتی اور اميد دالتی اور آسمان سے پانی اتارتا ہے ،تو اس سے زمين کو

|

زندہ کرتا ہے اس کے مرے پيچھے ،بيشک اس ميں نشانياں ہيں عقل والوں کے ليے |12:11

َ
َ
َو ِمن ٰ َ
رض إِذا أَن ُتم َتخ ُرجونَ |12:11
مر ِہ ۚ ُث هم إِذا دَعا ُكم د َ
َعو ًة مِنَ األَ ِ
ءايتِ ِه أن َتقو َم السهما ُء َواألرضُ بِأ ِ

|

اور اس کی نشانيوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمين قائم ہيں پھر جب تمہيں زمين سے ايک ندا فرمائے گا جبھی تم
نکل پڑو گے |12:11

|

رض ۖ ُك ٌّل لَ ُه ٰقنِتونَ |12:11
َولَ ُه مَن فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

اور اسی کے ہيں جو کوئی آسمانوں اور زمين ميں ہيں ،سب اس کے زير حکم ہيں12:11| ،

|

هونُ َعلَي ِه ۚ وَ لَ ُه ال َم َث ُل األَ ٰ
َوه َُو الهذى يَب َدؤُ ۟ا َ
رض ۚ َو ُهوَ العَزي ُز الحَ كي ُم |12:11
على فِى الس ٰهم ٰو ِ
الخلقَ ُث هم يُعي ُدہُ َو ُهوَ أَ َ
ت َواألَ ِ

|

اور وہی ہے کہ اول بنا تا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور يہ تمہاری سمجھ ميں اس پر زيا دہ آسان ہونا چاہيے اور اسی کے
ليے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمين ميں اور وہی عزت و حکمت واال ہے12:11| ،

|

ضَرَ بَ لَ ُكم َم َث ًال مِن أَنفُسِ ُكم ۖ هَل لَ ُكم مِن ما َملَ َكت أَ ٰيم ُن ُكم مِن ُ
ك ُن َف ِّ
ص ُل
شرَ كا َء فى ما رَ َز ٰقن ُكم َفأَن ُتم في ِه َسوا ٌء َتخافو َنھُم َكخي َفتِ ُكم أَنفُ َس ُكم ۚ َك ٰذلِ َ
ٰ
وم يَعقِلونَ |12:12
الءاي ِ
ت لِ َق ٍ

|

تمہارے ليے ايک کہاوت بيان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے کيا تمہارے ليے تمہارے ہاتھ کے غالموں ميں سے کچھ
شريک ہيں اس ميں جو ہم نے تمہيں روزی دی تو تم سب اس ميں برابر ہو تم ان سے ڈرو جيسے آپس ميں ايک دوسرے سے
ڈرتے ہو ہم ايسی مفصل نشانياں بيان فرماتے ہيں عقل والوں کے ليے12:12| ،

|

َ
ض هل ه
َّللا ُ ۖ َوما لَھُم مِن ٰنصِ رينَ |12:12
ِلم ۖ َفمَن يَھدى مَن أَ َ
ب َِل ا هتبَعَ الهذينَ َظلَموا أهوا َءهُم ِبغ ِ
َير ع ٍ

|

بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پيچھے ہوليے بے جانے تو اسے کون ہدايت کرے جسے خدا نے گمراہ کيا اور ان کا کوئی مددگار
نہيں |12:12

|

ٰ
ّين حَ ني ًفا ۚ فِطرَ تَ ه
س ال يَعلَمونَ |12:12
َّللا ۚ ٰذلِ َ
لق ه ِ
َفأَقِم َوج َھ َ
ك الدّينُ ال َق ِّي ُم َولكِنه أَك َثرَ ال ّنا ِ
َّللاِ الهتى َف َطرَ ال ّناسَ َعلَيھا ۚ ال َتبدي َل ل َِخ ِ
ك لِلد ِ

|

تو اپنا منہ سيدها کرو َّللا کی اطاعت کے ليے ايک اکيلے اسی کے ہوکر َّللا کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پيدا کيا َّللا کی
بنائی چيز نہ بدلنا يہی سيدها دين ہے ،مگر بہت لوگ نہيں جانتے |12:12

َ
ُشركينَ |12:11
۞ ُمنيبينَ إِلَي ِه َوا هتقوہُ َوأقيمُوا الص ٰهلو َة وَ ال َتكونوا مِنَ الم ِ

|

|

اس کی طرف رجوع التے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو12:11| ،

َيھم َف ِرحونَ |12:11
مِنَ الهذينَ َفره قوا دي َنھُم َوكانوا شِ َيعًا ۖ ُك ُّل حِز ٍ
ب ِبما لَد ِ

|

|

ان ميں سے جنہوں نے اپنے دين کو ٹکڑے ٹکڑے کرديا اور ہوگئے گروہ گروہ ،ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے
|12:11

|

َوإِذا مَسه ال ّناسَ ضُرٌّ َد َعوا رَ هبھُم مُنيبينَ إِلَي ِه ُث هم إِذا أَذا َقھُم مِن ُه رَ حم ًَة إِذا َف ٌ
ُشركونَ |12:11
ريق مِنھُم بِرَ ب ِِّھم ي ِ

|

اور جب لوگوں کو تکليف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہيں اس کی طرف رجوع التے ہوئے پھر جب وہ انہيں اپنے پاس
سے رحمت کا مزہ ديتا ہے جبھی ان ميں سے ايک گروہ اپنے رب کا شريک ٹھہرانے لگتا ہے12:11| ،

|

لِيَكفُروا ِبما ءا َت ٰينھُم ۚ َف َت َم هتعوا َفسَوفَ َتعلَمونَ |12:11

|

کہ ہمارے ديے کی ناشکری کريں ،تو برت لو اب قريب جاننا چاہتے ہو |12:11

ٰ
أَم أَ َ
ُشركونَ |12:11
نزلنا َعلَ ِ
يھم سُلط ًنا َف ُھوَ َي َت َكله ُم ِبما كانوا ِب ِه ي ِ

|

|

يا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری کہ ہو انہيں ہمارے شريک بتارہی ہے |12:11

|

يديھم إِذا هُم يَق َنطونَ |12:11
َوإِذا أَ َذق َنا ال ّناسَ رَ حم ًَة َف ِرحوا ِبھا ۖ وَ إِن ُتصِ بھُم َس ِّي َئ ٌة ِبما َق هدمَت أَ ِ

|

اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ ديتے ہيں اس پر خوش ہوجاتے ہيں اور اگر انہيں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے
ہاتھوں نے بھيجا جبھی وہ نااميد ہوجاتے ہيں |12:11

|

َّللاَ يَبس ُ
أَ َولَم يَرَ وا أَنه ه
كل ٰ
وم يُؤمِنونَ |12:11
َءاي ٍ
ُط الرِّزقَ لِمَن يَشا ُء َويَق ِد ُر ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
ت لِ َق ٍ

|

اور کيا انہوں نے نہ ديکھا کہ َّللا رزق وسيع فرماتا ہے جس کے ليے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے ليے چاہے بيشک اس

|

ميں نشانياں ہيں ايمان والوں کے ليے12:11| ،

َّللا ۖ َوأ ُ ٰ
ت َذا القُ ٰ
ك ُه ُم المُفلِحونَ |12:12
َفـٔا ِ
ولئِ َ
ك َخي ٌر لِلهذينَ ُيريدونَ وَ ج َه ه ِ
هبيل ۚ ٰذلِ َ
ربى حَ قه ُه َوالمِسكينَ َوابنَ الس ِ

|

تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکين اور مسافر کو يہ بہتر ہے ان کے ليے جو َّللا کی رضا چاہتے ہيں اور انہيں کا کام بنا،
|12:12

|

َّللا َفأ ُ ٰ
اس َفال يَربوا عِن َد ه
َّللاِ ۖ َوما ءا َتي ُتم مِن َز ٰ
َوما ءا َتي ُتم مِن ِربًا لِيَرب َُو ۟ا فى أَ ٰ
ك ُه ُم المُضعِفونَ |12:12
ولئِ َ
كو ٍة ُتريدونَ َوج َه ه ِ
مو ِل ال ّن ِ

|

اور تم جو چيز زيادہ لينے کو دو کہ دينے والے کے مال بڑهيں تو وہ َّللا کے يہاں نہ بڑهے گی اور جو تم خيرات دو َّللا کی رضا
چاہتے ہوئے تو انہيں کے ُدونے ہيں |12:12

|

ه
َّللا ُ الهذى َخلَ َق ُكم ُث هم رَ َز َق ُكم ُث هم يُمي ُت ُكم ُث هم يُحيي ُكم ۖ هَل مِن ُ
ُبح َن ُه َو َت ٰع ٰ
شرَ كائِ ُكم مَن يَف َع ُل مِن ٰذلِ ُكم مِن َشء ٍء ۚ س ٰ
ُشركونَ |12:12
لى َعمّا ي ِ

|

جالئے گا کيا تمہارے شريکوں ميں بھی کوئی
َّللا ہے جس نے تمہيں پيدا کيا پھر تمہيں روزی دی پھر تمہيں مارے گا پھر تمہيں ِ
ايسا ہے جو ان کاموں ميں سے کچھ کرے پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے12:12| ،

جعونَ |12:11
اس لِيُذي َقھُم بَعضَ الهذى َعمِلوا لَ َعلهھُم يَر ِ
َحر ِبما َك َسبَت أَيدِى ال ّن ِ
َظھَرَ ال َفسا ُد فِى ال َب ِّر َوالب ِ

|

|

چمکی خرابی خشکی اور تری ميں ان برائيوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائيں تاکہ انہيں ان کے بعض کوتکوں (برے
کاموں) کا مزہ چکھائے کہيں وہ باز آئيں |12:11

|

َ
ُ
ُشركينَ |12:11
قُل سيروا فِى األَ ِ
رض َفانظروا َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة الهذينَ مِن َقب ُل ۚ كانَ أك َث ُرهُم م ِ

|

تم فرماؤ زمين ميں چل کر ديکھو کيا انجام ہوا اگلوں کا ،ان ميں بہت مشرک تھے |12:11

ص هدعونَ |12:11
َّللا ۖ يَو َمئِ ٍذ َي ه
بل أَن يَأتِىَ يَو ٌم ال مَرَ هد لَ ُه مِنَ ه ِ
َفأَقِم َوج َھ َ
ّين ال َقي ِِّم مِن َق ِ
ك لِلد ِ

|

|

تو اپنا منہ سيدها کر عبادت کے ليے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جسے َّللا کی طرف ٹلنا نہيں اس دن الگ پھٹ جائيں گے
|12:11

|

مَن َك َفرَ َف َعلَي ِه ُكف ُرہُ ۖ َومَن َع ِم َل ٰ
صلِحً ا َف ِِلَنفُسِ ِھم يَمھَدونَ |12:11

|

جو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر اور جو اچھا کام کريں وہ اپنے ہی ليے تياری کررہے ہيں |12:11

ت مِن َفضلِ ِه ۚ إِ هن ُه ال ُيحِبُّ ٰ
الكفِرينَ |12:11
َجزىَ الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صلِ ٰح ِ
لِي ِ

|

|

تاکہ صلہ دے انہيں جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے اپنے فضل سے ،بيشک وہ کافروں کو دوست نہيں رکھتا12:11| ،

ت َولِيُذي َق ُكم مِن رَ ح َمتِ ِه َولِ َتجرىَ الفُل ُ َ
َومِن ٰ
مر ِہ َولِ َتب َتغوا مِن َفضلِ ِه َولَ َعله ُكم َتش ُكرونَ |12:11
ءايتِ ِه أَن يُرسِ َل الرِّ يا َح ُم َب ِّش ٰر ٍ
ك ِبأ ِ
ِ

|

|

اور اس کی نشانيوں سے ہے کہ ہوائيں بھيجتا ہے مژدہ سناتی اور اس ليے کہ تمہيں اپنی رحمت کا ذائقہ دے اور اس ليے کہ
کشتی اس کے حکم سے چلے اور اس ليے کہ اس کا فضل تالش کرو اور اس ليے کہ تم حق مانو |12:11

|

ك ُرس ًُال إِ ٰ
ت َفان َت َقمنا مِنَ الهذينَ أَجرَ موا ۖ َوكانَ حَ ًقّا َعلَينا َنص ُر المُؤمِنينَ |12:11
لى َقوم ِِھم َفجاءوهُم ِبال َبي ِّٰن ِ
َولَ َقد أَرسَلنا مِن َقبلِ َ

|

اور بيشک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھيجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانياں الئے پھر ہم نے مجرموں
ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا |12:11
سے بدلہ ليا اور ہمارے ٔ

|

َّللا ُ الهذى يُرسِ ُل الرِّ ٰي َح َف ُتثي ُر َسحابًا َفيَبس ُ
ه
الودقَ يَخ ُر ُج مِن خ ِٰللِ ِه ۖ َفإِذا أَصابَ بِ ِه مَن يَشا ُء مِن
ُط ُه فِى السهما ِء َكيفَ يَشا ُء َويَج َعل ُ ُه ِك َس ًفا َف َترَ ى َ
عِبا ِد ِہ إِذا هُم يَس َتبشِ رونَ |12:12

|

َّللا ہے کہ بھيجتا ہے ہوائيں کہ ابھارتی ہيں بادل پھر اسے پھيالديتا ہے آسمان ميں جيسا چاہے اور اسے پارہ پارہ کرتا ہے تو ُتو
ديکھے کہ اس کے يبچ ميں مينھ نکل رہا ہے پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں ميں جس کی طرف چاہے جبھی وہ خوشياں
مناتے ہيں12:12| ،

|

يھم مِن َقبلِ ِه لَمُبلِسينَ |12:12
َوإِن كانوا مِن َقب ِل أَن ُي َن هز َل َعلَ ِ

|

اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے12:12| ،

|

لى ٰ
َف ُ
َوتى ۖ َو ُهوَ ع ٰ
ُحى الم ٰ
انظر إ ِ ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |12:12
ءاث ِر رَ ح َم ِ
ُحى األَرضَ بَع َد مَوتِھا ۚ إِنه ٰذلِ َ
ت هِ
ك لَم ِ
َّللا َكيفَ ي ِ

|

جالتا ہے اس کے مَرے پيچھے بيشک مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ
تو َّللا کی رحمت کے اثر ديکھو کيونکر زمين کو ِ
کرسکتا ہے12:12| ،

|

َولَئِن أَرسَلنا ريحً ا َفرَ أَوہُ مُص َف ًّرا لَ َظلّوا مِن بَع ِد ِہ يَكفُرونَ |12:11

|

اور اگر ہم کوئی ہوا بھيجيں جس سے وہ کھيتی کو زرد ديکھيں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگے |12:11

ك ال ُتس ِم ُع الم ٰ
ُدبرينَ |12:11
َوتى َوال ُتس ِم ُع ال ُّ
َفإِ هن َ
ص هم الدُّعا َء إِذا َولهوا م ِ

|

اس ليے کہ تم مُردوں کو نہيں سناتے اور نہ بہروں کو پکارنا سناؤ جب وہ پيٹھ دے کر پھيريں |12:11

َ
ُمى عَن ض َٰللَت ِِھم ۖ إِن ُتس ِم ُع إِ ّال مَن يُؤمِنُ ِبـٔ ٰايتِنا َفھُم مُسلِمونَ |12:11
َوما أنتَ ِب ٰھ ِد الع ِ

|

|

|

اور نہ تم اندهوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر الؤ ،تو تم اسی کو سناتے ہو جو ہماری آيتوں پر ايمان الئے تو وہ گردن رکھے
ہوئے ہيں12:11| ،

|

۞ ه
ف قُوه ًة ُث هم جَ َع َل مِن بَع ِد قُوه ٍة ضَع ًفا َو َشيب ًَة ۚ َيخل ُ ُق ما يَشا ُء ۖ َوه َُو العَلي ُم ال َقدي ُر
ف ُث هم جَ َع َل مِن بَع ِد ضَع ٍ
َّللا ُ الهذى َخلَ َق ُكم مِن ضَع ٍ
|12:11

|

َّللا ہے جس نے تمہيں ابتداء ميں کمزور بنايا پھر تمہيں ناتوانی سے طاقت بخشی پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑهاپا ديا ،بناتا
ہے جو چاہے اور وہی علم و قدرت واال ہے12:11| ،

|

ك كانوا يُؤ َفكونَ |12:11
ُجرمونَ ما لَ ِبثوا َغيرَ سا َع ٍة ۚ َك ٰذلِ َ
َويَو َم َتقو ُم السّا َع ُة يُقسِ ُم الم ِ

|

اور جس دن قيامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائيں گے کہ نہ رہے تھے مگر ايک گھڑی وہ ايسے ہی اوندهے جاتے تھے |12:11

َّللا إِ ٰ
َوقا َل الهذينَ أو ُتوا العِل َم َو ٰ
ث َو ٰل ِك هن ُكم ُكن ُتم ال َتعلَمونَ |12:11
ث ۖ َف ٰھذا يَو ُم البَع ِ
َوم البَع ِ
اإليمنَ لَ َقد لَبِث ُتم فى ك ِٰت ِ
ب هِ
لى ي ِ

|

|

اور بولے وہ جن کو علم اور ايمان مِال بيشک تم رہے َّللا کے لکھے ہوئے ميں اٹھنے کے دن تک تو يہ ہے وہ دن اٹھنے کا ليکن
تم نہ جانتے تھے |12:11

|

َفيَو َمئِ ٍذ ال يَن َف ُع الهذينَ َظلَموا مَعذِرَ ُتھُم َوال هُم يُس َتع َتبونَ |12:11

|

تو اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگے |12:11

|

اس فى ٰه َذا القُ
جئ َتھُم بِـٔا َي ٍة لَيَقولَنه الهذينَ َك َفروا إِن أَن ُتم إِ ّال مُبطِ لونَ |12:12
رءان مِن ُك ِّل َم َث ٍل ۚ َولَئِن ِ
ِ
َولَ َقد ضَرَ بنا لِل ّن ِ

|

اور بيشک ہم نے لوگوں کے ليے اس قرآن ميں ہر قسم کی مثال بيان فرمائی اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی الؤ تو ضرور
کافر کہيں گے تم تو نہيں مگر باطل پر12:12| ،

|

ك يَط َب ُع ه
َّللا ُ ع ٰ
ب الهذينَ ال يَعلَمونَ |12:12
َلى قُلو ِ
َك ٰذلِ َ

|

يوں ہی مہر کرديتا ہے َّللا جاہلوں کے دلوں پر |12:12

|

ك الهذينَ ال يوقِنونَ |12:12
َّللا حَ ٌّق ۖ َوال يَس َت ِ
خ هف هن َ
اصبر إِنه َوع َد ه ِ
َف ِ

|

تو صبرکرو بيشک َّللا کا وعدہ سچا ہے اور تمہيں سبک نہ کرديں وہ جو يقين نہيں رکھتے |12:12

َّللا الره ٰ
حيم الم |11:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

الم |11:1

|

|

|

ءاي ُ
ك ٰ
كيم |11:1
ت الك ِٰت ِ
تِل َ
ب الحَ ِ

|

يہ حکمت والی کتاب کی آيتيں ہيں11:1| ،

ُه ًدى َورَ حم ًَة لِلمُحسِ نينَ |11:1

|

|

ہدايت اور رحمت ہيں نيکوں کے ليے11:1| ،

|

الهذينَ ُيقيمونَ الص ٰهلو َة َو ُيؤتونَ ه
الز ٰ
كو َة َوهُم ِبالءاخِرَ ِة هُم يوقِنونَ |11:1

|

وہ جو نماز قائم رکھيں اور ٰ
زکوة ديں اور آخرت پر يقين الئيں11:1| ،

َلى ُه ًدى مِن رَ ب ِِّھم ۖ َوأ ُ ٰ
أُ ٰ
كع ٰ
ك ُه ُم المُفلِحونَ |11:1
ولئِ َ
ولئِ َ

|

|

وہی اپنے رب کی ہدايت پر ہيں اور انہيں کا کام بنا11:1| ،

|

خ َذها ُه ُز ًوا ۚ أ ُ ٰ
َبيل ه
ك لَھُم َعذابٌ مُھينٌ |11:1
ِلم َو َي هت ِ
ھو الحَ دي ِ
ولئِ َ
اس مَن يَش َترى لَ َ
ث لِيُضِ هل عَن س ِ
َومِنَ ال ّن ِ
َّللاِ ِبغ ِ
َير ع ٍ

|

اور کچھ لوگ کھيل کی باتيں خريدتے ہيں کہ َّللا کی راہ سے بہکاديں بے سمجھے اور اسے ہنسی بناليں ،ان کے ليے ذلت کا
عذاب ہے11:1| ،

|

كبرً ا َكأَن لَم يَسمَعھا َكأَنه فى أ ُ ُذ َني ِه َوقرً ا ۖ َف َب ِّشرہُ ِبعَذا ٍ َ
تلى َعلَي ِه ٰ
َوإِذا ُت ٰ
ليم |11:1
ءاي ُتنا َولّ ٰى مُس َت ِ
بأ ٍ

|

اور جب اس پر ہماری آيتيں پڑهی جائيں تو تکبر کرتا ہوا پھرے جيسے انہيں سنا ہی نہيں جيسے اس کے کانوں ميں ٹينٹ (روئی

|

کا پھايا) ہے تو اسے دردناک عذاب کا مژدہ دو11:1| ،
ت لَھُم جَ ٰ ّن ُ
عيم |11:2
إِنه الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ت ال هن ِ

|

بيشک جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے ان کے ليے چين کے باغ ہيں11:2| ،

َّللا حَ ًقّا ۚ َوه َُو العَزي ُز الحَ كي ُم |11:2
ٰخلِدينَ فيھا ۖ َوع َد ه ِ

|

|

ہميشہ ان ميں رہيں گےَّ ،للا کا وعدہ ہے سچا ،اور وہی عزت و حکمت واال ہے11:2| ،

|

رض رَ ٰوسِ ىَ أَن َتمي َد ِب ُكم َوب ه
َث فيھا مِن ُك ِّل دا هب ٍة ۚ َوأَ َ
َير َع َم ٍد َترَ و َنھا ۖ َوأَ ٰ
نزلنا مِنَ السهما ِء ما ًء َفأَنبَتنا فيھا مِن ُك ِّل
َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
لقى فِى األَ ِ
ت ِبغ ِ
ريم |11:12
وج َك ٍ
َز ٍ

|

اس نے آسمان بنائے بے ايسے ستونوں کے جو تمہيں نظر آئيں اور زمين ميں ڈالے لنگر کہ تمہيں لے کر نہ کانپے اور اس ميں
ہر قسم کے جانور پھيالئے ،اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمين ميں ہر نفيس جوڑا اگايا |11:12
َّللاِ َفأَرونى ماذا َخلَقَ الهذينَ مِن دونِ ِه ۚ ب َِل ٰ ّ
لق ه
ٰهذا َخ ُ
ُبين |11:11
الظلِمونَ فى ض َٰل ٍل م ٍ

|

|

يہ تو َّللا کا بنايا ہوا ہے مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا اوروں نے بنايا بلکہ ظالم کھلی گمراہی ميں ہيں11:11| ،

َّللا َغنِىٌّ حَ مي ٌد |11:11
َولَ َقد ءا َتينا ل ُ ٰقمنَ الحِك َم َة أَ ِن اش ُكر ِ هّلِلِ ۚ َومَن يَش ُكر َفإِ هنما يَش ُك ُر لِ َنفسِ ِه ۖ َومَن َك َفرَ َفإِنه ه َ

|

|

اور بيشک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ َّللا کا شکر کر اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے اور جو
ناشکری کرے تو بيشک َّللا بے پرواہ ہے سب خوبياں سراہا11:11| ،

|

ك لَ ُ
ُ
شرك ِب ه
ظل ٌم عَظي ٌم |11:11
اّلِلِ ۖ إِنه ال ِّشر َ
َوإِذ قا َل ل ُ ٰقمنُ ِالبنِ ِه َوه َُو َيعِظ ُه ٰي ُب َنىه ال ُت ِ

|

اور ياد کرو جب لقمان نے اپنے بيٹے سے کہا اور وہ نصيحت کرتا تھا اے ميرے بيٹے َّللا کا کسی کو شريک نہ کرنا ،بيشک
شرک بڑا ظلم ہے |11:11

|

هن وَ ف ٰ
نسنَ ِب ٰولِدَي ِه حَ َملَت ُه أ ُ ُّم ُه وَ ه ًنا ع ٰ
َو َوصهي َنا اإلِ ٰ
ك إِلَىه المَصي ُر |11:11
َين أَ ِن اش ُكر لى وَ ل ِٰولِدَي َ
َلى َو ٍ
ِصل ُ ُه فى عام ِ

|

اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے ميں تاکيد فرمائی اس کی ماں نے اسے پيٹ ميں رکھا کمزوری پر کمزوری
جھيلتی ہوئی اور اس کا دوده چھوٹنا دو برس ميں ہے يہ کہ حق مان ميرا اور اپنے ماں باپ کا آخر مجھی تک آنا ہے11:11| ،

|

كع ٰ َ
ج ُع ُكم
ك بى ما لَيسَ لَ َ
شر َ
َوإِن ٰجھَدا َ
ك ِب ِه عِل ٌم َفال ُتطِ عھُما ۖ وَ صاحِبھُما فِى الدُّنيا مَعرو ًفا ۖ َوا هت ِبع سَبي َل مَن أَنابَ إِلَىه ۚ ُث هم إِلَىه مَر ِ
َلى أن ُت ِ
َفأ ُ َن ِّب ُئ ُكم ِبما ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:11

|

اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کريں کہ ميرا شريک ٹھہرائے ايسی چيز کو جس کا تجھے علم نہيں تو ان کا کہنا نہ مان اور
دنيا ميں اچھی طرح ان کا ساتھ دے اور اس کی راہ چل جو ميری طرف رجوع اليا پھر ميری ہی طرف تمہيں پھر آنا ہے تو ميں

|

بتادوں گا جو تم کرتے تھے |11:11

ت ِبھَا ه
ٰي ُب َنىه إِ هنھا إِن َت ُ
َّللا لَطيفٌ َخبي ٌر |11:11
رض يَأ ِ
ك مِثقا َل حَ هب ٍة مِن َخرد ٍَل َف َت ُكن فى صَخرَ ٍة أَو فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت أَو فِى األَ ِ
َّللا ُ ۚ إِنه ه َ

|

اے ميرے بيٹے برائی اگر رائی کے دانہ برابر ہو پھر وہ پتھر کی چٹان ميں يا آسمان ميں يا زمين ميں کہيں ہو َّللا اسے لے آئے گا
بيشک َّللا ہر باريکی کا جاننے واال خبردار ہے |11:11

|

ُ
اصبر ع ٰ
ور |11:11
ٰي ُب َنىه أَق ِِم الص ٰهلو َة َوأمُر ِبالمَعرو ِ
ك ۖ إِنه ٰذلِ َ
َلى ما أَصا َب َ
َن المُن َك ِر َو ِ
ف َوان َه ع ِ
َزم األم ِ
ك مِن ع ِ

|

اے ميرے بيٹے! نماز برپا رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر،
بيشک يہ ہمت کے کام ہيں |11:11

|

خور |11:12
صعِّر َخ هد َ
َوال ُت َ
مش فِى األَ ِ
َّللا ال ُيحِبُّ ُك هل م ٍ
رض مَرَ حً ا ۖ إِنه ه َ
ُختال َف ٍ
اس َوال َت ِ
ك لِل ّن ِ

|

اور کسی سے بات کرنے ميں اپنا رخسارہ کج نہ کر اور زمين ميں اِتراتا نہ چل ،بيشک َّللا کو نہيں بھاتا کوئی اِتراتا فخر کرتا،
|11:12

|

ت لَص ُ
ك ۚ إِنه أَن َكرَ األَ ٰ
مير |11:12
صو ِ
ك َواغضُض مِن صَوتِ َ
َشي َ
َواقصِ د فى م ِ
َوت الحَ ِ

|

اور ميانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر بيشک سب آوازوں ميں بری آواز ،آواز گدهے کی |11:12

|

ٰ
اس مَن ي ُٰج ِد ُل فِى ه
أَلَم َترَ وا أَنه ه
ِلم َوال
َّللاَ َس هخرَ لَ ُكم ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َوما فِى األَ ِ
رض َوأَس َبغَ َعلَي ُكم نِ َع َم ُه ظ ِھرَ ًة َوباطِ َن ًة ۗ َومِنَ ال ّن ِ
َّللاِ ِبغ ِ
َير ع ٍ
ُنير |11:12
ُه ًدى َوال ك ِٰت ٍ
بم ٍ

|

کيا تم نے نہ ديکھا کہ َّللا نے تمہارے ليے کام ميں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہيں اور تمہيں بھرپور ديں اپنی نعمتيں
ظاہر اور چھپی اور بعضے آدمی َّللا کے بارے ميں جھگڑتے ہيں يوں کہ نہ علم نہ عقل نہ کوئی روشن کتاب |11:12

َّللا ُ قالوا بَل َن هتب ُع ما وَ جَ دنا َعلَي ِه ءاباءَنا ۚ أَ َولَو كانَ ال هش ٰ
نز َل ه
يطنُ يَدعوهُم إِ ٰ
َوإِذا قي َل لَ ُھ ُم ا هتبِعوا ما أَ َ
هعير |11:11
لى عَذا ِ
ِ
ب الس ِ

|

|

اور جب ان سے کہا جائے اس کی پيروی کرو جو َّللا نے اتارا تو کہتے ہيں بلکہ ہم تو اس کی پيروی کريں گے جس پر ہم نے
اپنے باپ دادا کوپايا کيا اگرچہ شيطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بالتا ہو |11:11

|

ُ
ثقى ۗ َوإِلَى ه
۞ َومَن يُسلِم َوج َھ ُه إِلَى ه
ُرو ِة الوُ ٰ
مور |11:11
ك ِبالع َ
َّللاِ َو ُهوَ مُحسِ نٌ َف َق ِد اس َتم َس َ
َّللاِ ٰعقِ َب ُة األ ِ

|

تو جو اپنا منہ َّللا کی طرف جھکادے اور ہو نيکوکار تو بيشک اس نے مضبوط گرہ تھامی ،اور َّللا ہی کی طرف ہے سب کاموں
کی انتہا11:11| ،

|

ُّدور |11:11
َّللا عَلي ٌم بِذا ِ
َومَن َك َفرَ َفال يَح ُزن َ
ك ُكف ُرہُ ۚ إِلَينا مَر ِ
ج ُعھُم َف ُن َن ِّب ُئھُم بِما َعمِلوا ۚ إِنه ه َ
ت الص ِ

|

اور جو کفر کرے تو تم اس کے کفر سے غم نہ کھاؤ ،انھيں ہماری ہماری ہی طرف پھرنا ہے ہم انہيں بتاديں گے جو کرتے تھے
بيشک َّللا والوں کی بات جانتا ہے11:11| ،

|

ُن َم ِّت ُعھُم َق ً
ليال ُث هم َنض َطرُّ هُم إِ ٰ
ب غَليظٍ |11:11
لى عَذا ٍ

|

ہم انہيں کچھ برتنے ديں گے پھر انہيں بے بس کرکے سخت عذاب کی طرف لے جائيں گے |11:11

ت َواألَرضَ لَيَقولُنه ه
ّلِل ۚ بَل أَك َث ُرهُم ال يَعلَمونَ |11:11
َولَئِن سَأَل َتھُم مَن َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
َّللا ُ ۚ قُ ِل الحَ م ُد ِ ه ِ

|

|

اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمين تو ضرور کہيں گے َّللا نے ،تم فرماؤ سب خوبياں َّللا کو بلکہ ان ميں
اکثر جانتے نہيں11:11| ،

|

رض ۚ إِنه ه
َّللاَ ه َُو ال َغنِىُّ الحَ مي ُد |11:11
ّلِل ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
ِهِ
ت َواألَ ِ

|

َّللا ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہے بيشک َّللا ہی بے نياز ہے سب خوبيوں سراہا11:11| ،

|

رض مِن َشجَ رَ ٍة أَ ٰقل ٌم َوالبَح ُر َي ُم ُّدہُ مِن بَع ِد ِہ سَب َع ُة أَبح ٍُر ما َنفِ َدت َكل ِٰم ُ
َّللا عَزي ٌز حَ كي ٌم |11:11
ت هِ
َولَو أَ هنما فِى األَ ِ
َّللا ۗ إِنه ه َ

|

اور اگر زمين ميں جتنے پيڑ ہيں سب قلميں ہوجائيں اور سمندر اس کی سياہی ہو اس کے پيچھے سات سمندر اور تو َّللا کی باتيں
ختم نہ ہوں گی بيشک َّللا عزت و حکمت واال ہے11:11| ،

|

ما َخلقُ ُكم َوال ب ُ
ح َد ٍة ۗ إِنه ه
َّللاَ سَمي ٌع بَصي ٌر |11:12
فس ٰو ِ
َعث ُكم إِ ّال َك َن ٍ

|

تم سب کا پيدا کرنا اور قيامت ميں اٹھانا ايسا ہی ہے جيسا ايک جان کا بيشک َّللا سنتا ديکھتا ہے |11:12

|

ھار َويولِ ُج ال هنھارَ فِى الهي ِل وَ َس هخرَ ال هشمسَ َوال َقمَرَ ُك ٌّل يَجرى إِ ٰ
َّللا ِبما َتعمَلونَ َخبي ٌر
لى أَجَ ٍل ُم َس ًّمى وَ أَنه ه َ
أَلَم َترَ أَنه ه َ
َّللا يولِ ُج الهي َل فِى ال هن ِ
|11:12

|

اے سننے والے کيا تو نے نہ ديکھا کہ َّللا رات التا ہے دن کے حصے ميں اور دن کرتا ہے رات کے حصے ميں اور اس نے
سورج اور چاند کام ميں لگائے ہر ايک ايک مقرر ميعاد تک چلتا ہے اور يہ کہ َّللا تمہارے کاموں سے خبردار ہے11:12| ،

َّللا ُهوَ الحَ ُّق َوأَنه ما يَدعونَ مِن دونِ ِه ٰالبطِ ُل َوأَنه ه
َّللاَ ُهوَ ال َعلِىُّ ال َكبي ُر |11:12
ٰذلِ َ
ك ِبأَنه ه َ

|

|

يہ اس ليے کہ َّللا ہی حق ہے اور اس کے سوا جن کو پوجتے ہيں سب باطل ہيں اور اس ليے کہ َّللا ہی بلند بڑائی واال ہے،
|11:12

|

ت ه
كل ٰ
َّللاِ لِي ُِر َي ُكم مِن ٰ
كور |11:11
َءاي ٍ
َحر بِنِع َم ِ
ت لِ ُك ِّل َ
ءايتِ ِه ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
أَلَم َترَ أَنه الفُل َ
ار َش ٍ
ص ّب ٍ
ك َتجرى فِى الب ِ

|

کيا تو نے نہ ديکھا کہ کشتی دريا ميں چلتی ہےَّ ،للا کے فضل سے تاکہ تمہيں وہ اپنی کچھ نشانياں دکھائے بيشک اس ميں نشانياں
ہيں ہر بڑے صبر کرنے والے شکرگزار کو |11:11

|

َوإِذا َغشِ َيھُم مَو ٌج َك ُّ
الظلَ ِل َد َعوُ ا ه
فور |11:11
ار َك ٍ
َّللاَ مُخلِصينَ لَ ُه ال ّدينَ َفلَمّا َنج ّٰىھُم إِلَى ال َبرِّ َفمِنھُم مُق َتصِ ٌد ۚ َوما يَجحَ ُد ِبـٔ ٰايتِنا إِ ّال ُك ُّل َخ ّت ٍ

|

اور جب ان پر آپڑتی ہے کوئی موج پہاڑوں کی طرح تو َّللا کو پکارتے ہيں نرے اسی پر عقيدہ رکھتے ہوئے پھر جب انہيں
خشکی کی طرف بچا التا ہے تو ان ميں کوئی اعتدال پر رہتا ہے اور ہماری آيتوں کا انکار نہ کرے گا مگر ہر بڑا بے وفا ناشکرا،

|

|11:11

جاز عَن والِ ِد ِہ َشيـًا ۚ إِنه َوع َد ه
َّللاِ حَ ٌّق ۖ َفال َت ُغره هن ُك ُم الحَ ٰيوةُ الدُّنيا
ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ ا هتقوا رَ هب ُكم َواخ َشوا يَومًا ال يَجزى والِ ٌد عَن َولَ ِد ِہ َوال مَولو ٌد ه َُو ٍ
ٔ
اّلِل الغَرو ُر |11:11
َوال َي ُغره هن ُكم ِب ه ِ

|

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس ميں کوئی باپ بچہ کے کام نہ آئے گا ،اور نہ کوئی کامی (کاروباری)
بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے بيشک َّللا کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز تمہيں دهوکا نہ دے دنيا کی زندگی اور ہرگز تمہيں َّللا کے علم
پر دهوکہ نہ دے وہ بڑا فريبی |11:11

|

َ
موت ۚ إِنه ه
َّللا عِن َدہُ عِل ُم السّا َع ِة َو ُي َن ِّز ُل الغ َ
رض َت ُ
رحام ۖ َوما َتدرى َنفسٌ ماذا َتكسِ بُ َغ ًدا ۖ َوما َتدرى َنفسٌ ِبأَىِّ أَ ٍ
َّللاَ
إِنه ه َ
َيث َويَعلَ ُم ما فِى األ ِ
عَلي ٌم َخبي ٌر |11:11

|

بيشک َّللا کے پاس ہے قيامت کا علم اور اتارتا ہے مينھ اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پيٹ ميں ہے ،اور کوئی جان نہيں جانتی
کہ کل کيا کمائے گی اور کوئی جان نہيں جانتی کہ کس زمين ميں مرے گی ،بيشک َّللا جاننے واال بتانے واال ہے |11:11

َّللا الره ٰ
حيم الم |11:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
بِ ِ

الم |11:1

|

|

|

ب ال رَ يبَ في ِه مِن رَ بِّ ٰ
العلَمينَ |11:1
َتنزي ُل الك ِٰت ِ

|

کتاب کا اتارنا بيشک پروردگار عالم کی طرف سے ہے11:1| ،

|

أَم يَقولونَ اف َت ٰ
ك لَ َعلهھُم يَھ َتدونَ |11:1
ذير مِن َقبلِ َ
رى ُه ۚ بَل ه َُو الحَ ُّق مِن رَ ِّب َ
ك لِ ُتنذِرَ َقومًا ما أَ ٰتىھُم مِن َن ٍ

|

کيا کہتے ہيں ان کی بنائی ہوئی ہے بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم ڈراؤ ايسے لوگوں کو جن کے پاس تم
سے پہلے کوئی ڈر سنانے واال نہ آيا اس اميد پر کہ وہ راہ پائيں11:1| ،

|

ه
ت َواألَرضَ َوما بَي َنھُما فى سِ هت ِة أَي ٍّام ُث هم اس َت ٰ
َّللا ُ الهذى َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
فيع ۚ أَ َفال َت َت َذ هكرونَ
وى َعلَى الع ِ
َرش ۖ ما لَ ُكم مِن دونِ ِه مِن َولِىٍّ وَ ال َش ٍ
|11:1

|

َّللا ہے جس نے آسمان اور زمين اور جو کچھ ان کے بيچ ميں ہے چھ دن ميں بنائے پھر عرش پر استوا فرمايا اس سے چھوٹ کر

|

(ال تعلق ہوکر) تمہارا کوئی حمايتی اور نہ سفارشی تو کيا تم دهيان نہيں کرتے11:1| ،

ُي َد ِّب ُر األَمرَ مِنَ السهما ِء إِلَى األَ ِ ُ
َوم كانَ مِقدا ُرہُ أَلفَ َس َن ٍة ِممّا َت ُع ّدونَ |11:1
رض ث هم يَع ُر ُج إِلَي ِه فى ي ٍ

|

کام کی تدبير فرماتا ہے آسمان سے زمين تک پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کہ جس کی مقدار ہزار برس ہے تمہاری
گنتی ميں |11:1

|

ب َوال هش ٰھ َد ِة العَزي ُز ال هرحي ُم |11:1
ك ٰعلِ ُم الغَي ِ
ٰذلِ َ

|

يہ ہے ہر نہاں اور عياں کا جاننے واال عزت و رحمت واال11:1| ،

الهذى أَحسَنَ ُك هل َشء ٍء َخلَ َق ُه ۖ َو َبدَأَ َخلقَ اإلِ ٰ
طين |11:1
نس ِن مِن
ٍ

|

|

وہ جس نے جو چيز بتائی خوب بنائی اور پيدائش انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی |11:1

َھين |11:2
ُث هم جَ َع َل َنسلَ ُه مِن س ُٰللَ ٍة مِن ما ٍء م ٍ

|

|

پھر اس کی نسل رکھی ايک بے قدر پانی کے خالصہ سے |11:2

|

بصرَ َواألَفـِ َد َة ۚ َق ً
ح ِه ۖ وَ جَ َع َل لَ ُك ُم السهمعَ َواألَ ٰ
ليال ما َتش ُكرونَ |11:2
ُث هم َسوّ ٰى ُه َو َن َف َخ في ِه مِن رو ِ
ٔ

|

پھر اسے ٹھيک کيا اور اس ميں اپنی طرف کی روح پھونکی اور تمہيں کان اور آنکھيں اور دل عطا فرمائے کيا ہی تھوڑا حق
مانتے ہو11:2| ،

|

لق جَ دي ٍد ۚ بَل هُم ِبلِقا ِء رَ ب ِِّھم ٰكفِرونَ |11:12
َوقالوا أَ ِءذا َ
ضلَلنا فِى األَ ِ
رض أَ ِء ّنا لَفى َخ ٍ

|

اور بولے کيا جب ہم مٹی ميں مل جائيں گے کيا پھر نئے بنيں گے ،بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہيں
|11:12

|

ت الهذى وُ ِّك َل ِب ُكم ُث هم إِ ٰ
۞ قُل َي َت َوفّ ٰى ُكم َملَ ُ
لى رَ ِّب ُكم ُترجَ عونَ |11:11
ك المَو ِ

|

تم فرماؤ تمہيں وفات ديتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے |11:11

جعنا َنعمَل ٰ
َولَو َت ٰ
صلِحً ا إِ ّنا موقِنونَ |11:11
ُجرمونَ ناكِسوا رُءوسِ ِھم عِن َد رَ ب ِِّھم رَ بهنا أَبصَرنا َو َسمِعنا َفار ِ
رى إِ ِذ الم ِ

|

|

اور کہيں تم ديکھو جب مجرم اپنے رب کے پاس سر نيچے ڈالے ہوں گے اے ہمارے رب اب ہم نے ديکھا اور سنا ہميں پھر بھيج
کہ نيک کام کريں ہم کو يقين آگيا |11:11

|

فس ه ُٰدىھا َو ٰلكِن حَ هق ال َقو ُل ِم ّنى َألَ َ
اس أَجمَعينَ |11:11
مِلَنه جَ َھ هن َم مِنَ ال ِ
َولَو شِ ئنا لَءا َتينا ُك هل َن ٍ
ج هن ِة َوال ّن ِ

|

جنوں اور
اور اگر ہم چاہتے ہر جان کو اس کی ہدايت فرماتے مگر ميری بات قرار پاچکی کہ ضرور جہنم کو بھردوں گا ان ِ
آدميوں سب سے |11:11

|

َفذوقوا ِبما َنسي ُتم لِقا َء يَو ِم ُكم ٰهذا إِ ّنا َن ٰ
سين ُكم ۖ َوذوقوا عَذابَ ال ُخل ِد ِبما ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:11

|

اب چکھو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بھولے تھے ہم نے تمہيں چھوڑ ديا اب ہميشہ کا عذاب چکھو اپنے کيے کا
بدلہ11:11| ،

|

كبرونَ ۩ |11:11
إِ هنما يُؤمِنُ ِبـٔ ٰايتِ َنا الهذينَ إِذا ُذ ِّكروا ِبھا َخرّوا سُجه ًدا َو َسبهحوا ِبحَ م ِد رَ ب ِِّھم َوهُم ال يَس َت ِ

|

ہماری آيتوں پر وہی ايمان التے ہيں کہ جب وہ انہيں ياد دالئی جاتی ہيں سجدہ ميں گر جاتے ہيں اور اپنے رب کی تعريف کرتے

|

ہوئے اس کی پاکی بولتے ہيں اور تکبر نہيں کرتے ،السجدة۔11:12| 2

َت َت ٰ
ج ِع يَدعونَ رَ هبھُم َخو ًفا َو َط َمعًا َو ِممّا رَ َز ٰقنھُم يُنفِقونَ |11:11
َن المَضا ِ
جافى جُنو ُبھُم ع ِ

|

ان کی کروٹيں جدا ہوتی ہيں خوابگاہوں ہسے اور اپنے رب کو پکارتے ہيں ڈرتے اور اميد کرتے اور ہمارے ديے ہوئے سے کچھ
خيرات کرتے ہيں11:11| ،

|

َفال َتعلَ ُم َنفسٌ ما أُخفِىَ لَھُم مِن قُ هر ِة أَعي ٍُن جَ زا ًء ِبما كانوا يَعمَلونَ |11:11

|

تو کسی جی کو نہيں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے ليے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا |11:11

أَ َفمَن كانَ مُؤ ِم ًنا َكمَن كانَ فاسِ ًقا ۚ ال يَس َتوۥنَ |11:12

|

|

تو کيا جو ايمان واال ہے وہ اس جيسا ہوجائے گا جو بے حکم ہے يہ برابر نہيں11:12| ،
ت الم ٰ
ت َفلَھُم جَ ٰ ّن ُ
َأوى ُن ُز ًال ِبما كانوا يَعمَلونَ |11:12
أَمها الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ

|

|

جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے ان کے ليے بسنے کے باغ ہيں ،ان کے کاموں کے صلہ ميں مہمانداری |11:12

|

ُ
َ
َ
َوأَمها الهذينَ َفسَقوا َفم ٰ
ار الهذى ُكن ُتم ِب ِه ُت َك ِّذبونَ |11:12
َأوى ُھ ُم ال ّنا ُر ۖ ُكلهما أرادوا أن يَخرُجوا مِنھا أعيدوا فيھا َوقي َل لَھُم ذوقوا عَذابَ ال ّن ِ

|

رہے وہ جو بے حکم ہيں ان کا ٹھکانا آ گ ہے ،جب کبھی اس ميں سے نکلنا چاہيں گے پھر اسی ميں پھير ديے جائيں گے اور ان
سے کہا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹالتے تھے11:12| ،

ب األَ ٰ
جعونَ |11:11
دنى دونَ العَذا ِ
َولَ ُنذي َق هنھُم مِنَ العَذا ِ
ب األَكب َِر لَ َعلهھُم يَر ِ

|

|

اور ضرور ہم انہيں چکھائيں گے کچھ نزديک کا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے جسے ديکھنے واال اميد کرے کہ ابھی باز آئيں

|

گے11:11| ،

ُ َ
ُجرمينَ ُمن َتقِمونَ |11:11
َومَن أَظلَ ُم ِممهن ُذ ِّكرَ ِبـٔ ٰاي ِ
ت رَ ِّب ِه ث هم أعرَ ضَ عَنھا ۚ إِ ّنا مِنَ الم ِ

|

اور اس سے بڑه کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آيتوں سے نصيحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھير ليا بيشک ہم
مجرموں سے بدلہ لينے والے ہيں11:11| ،

|

َولَ َقد ءا َتينا موسَى الك ِٰتبَ َفال َت ُكن فى مِر َي ٍة مِن لِقائِ ِه ۖ وَ جَ ع َٰلن ُه ُه ًدى لِبَنى إ ِ ٰ
سرءي َل |11:11

|

اور بيشک ہم نے موس ٰی کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے ميں شک نہ کرو اور ہم نے اسے بنی اسرائيل کے ليے ہدايت
کيا11:11| ،

|

َ
َ
صبَروا ۖ َوكانوا ِبـٔ ٰايتِنا يوقِنونَ |11:11
مرنا لَمّا َ
َوجَ عَلنا مِنھُم أ ِئم ًهة يَھدونَ ِبأ ِ

|

اور ہم نے ان ميں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بناتے جبکہ انہوں نے صبر کيا اور وہ ہماری آيتوں پر يقين التے
تھے11:11| ،

|

ك ه َُو يَفصِ ُل بَي َنھُم يَو َم الق ِٰي َم ِة فيما كانوا في ِه يَخ َتلِفونَ |11:11
إِنه رَ هب َ

|

بيشک تمہارا رب ان ميں فيصلہ کردے گا قيامت کے دن جس بات ميں اختالف کرتے تھے |11:11

كل ٰ
ت ۖ أَ َفال يَسمَعونَ |11:11
َءاي ٍ
رون يَمشونَ فى م َٰس ِكن ِِھم ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
أَ َولَم يَھ ِد لَھُم َكم أَهلَكنا مِن َقبل ِِھم مِنَ القُ ِ

|
|

اور کيا انہيں اس پر ہدايت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتيں (قوميں) ہالک کرديں کہ آج يہ ان کے گھروں ميں چل پھر
رہے ہيں بيشک اس ميں ضرور نشانياں ہيں تو کيا سنتے نہيں |11:11

|

أَ َولَم يَرَ وا أَ ّنا َن ُ
خر ُ
ج ِب ِه َزرعًا َتأ ُك ُل مِن ُه أَ ٰنع ُمھُم َوأَنفُ ُسھُم ۖ أَ َفال يُبصِ رونَ |11:11
سوق الما َء إِلَى األَ ِ
رض ال ُجر ُِز َف ُن ِ

|

اور کيا نہيں ديکھتے کہ ہم پانی بھيجتے ہيں خشک زمين کی طرف پھر اس سے کھيتی نکالتے ہيں کہ اس ميں سے ان کے
چوپائے اور وہ خود کھاتے ہيں تو کيا انہيں سوجھتانہيں |11:11

َتى ٰه َذا ال َفت ُح إِن ُكن ُتم ٰ
َويَقولونَ م ٰ
صدِقينَ |11:12

|

|

اور کہتے ہيں يہ فيصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو |11:12

|

تح ال يَن َف ُع الهذينَ َك َفروا ٰ
إيم ُنھُم َوال هُم يُن َظرونَ |11:12
قُل يَو َم ال َف ِ

|

تم فرماؤ فيصلہ کے دن کافروں کو ان کا ايمان النا نفع نہ دے گا اور نہ انہيں مہلت ملے |11:12

َ
عرض عَنھُم وَ ان َتظِ ر إِ هنھُم مُن َتظِ رونَ |11:12
َفأ ِ

|

تو ان سے منہ پھيرلو اور انتظار کرو بيشک انہيں بھی انتظار کرنا ہے |11:12

|

|

َّللاَ َوال ُتطِ ع ٰ
حم ِن ال هرحيم ٰيأ َ ُّيھَا ال هن ِبىُّ ا هت ِق ه
َّللا الره ٰ
َّللا كانَ عَليمًا حَ كيمًا |11:1
سم ه ِ
الكفِرينَ َوالم ُٰنفِقينَ ۗ إِنه ه َ
ِ
ِب ِ
ِ

|

اے غيب کی خبريں بتانے والے (نبی) َّللا کا يوں ہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا بيشک َّللا علم و حکمت واال
ہے11:1| ،

|

ٰ
َّللا كانَ ِبما َتعمَلونَ َخبيرً ا |11:1
َوا هت ِبع ما
ك مِن رَ ِّب َ
يوحى إِلَي َ
ك ۚ إِنه ه َ

|

اور اس کی پيروی رکھنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہيں وحی ہوتی ہے ،اے لوگو! َّللا تمہارے کام ديکھ رہا ہے11:1| ،

فى ِب ه
َو َت َو هكل َعلَى ه
اّلِلِ َو ً
َّللاِ ۚ َو َك ٰ
كيال |11:1

|

|

اور اے محبوب! تم َّللا پر بھروسہ رکھو ،اور َّللا بس ہے کام بنانے واال11:1| ،

|

ما جَ َع َل ه
َين فى جَ وفِ ِه ۚ َوما جَ َع َل أَ ٰ
زوجَ ُك ُم ا ٰلّـٔى ُت ٰظ ِھرونَ مِنھُنه أُم ٰهھتِ ُكم ۚ َوما جَ َع َل أَدعِيا َء ُكم أَبنا َء ُكم ۚ ٰذلِ ُكم َقول ُ ُكم ِبأ َ ٰفو ِه ُكم ۖ
َّللا ُ لِرَ ج ٍُل مِن َقلب ِ
َو ه
َّللا ُ يَقو ُل الحَ هق َو ُهوَ يَھدِى السهبي َل |11:1

|

َّللا نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے اور تمہاری ان عورتوں کو جنہيں تم کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنايا اور نہ
تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بيٹا بنايا يہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے اور َّللا حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے |11:1

|

ادعوهُم ِلءابائ ِِھم ُهوَ أَقس ُ
َّللا ۚ َفإِن لَم َتعلَموا ءابا َءهُم َفإِ ٰ
ّين َوم َٰولي ُكم ۚ َولَيسَ َعلَي ُكم ُجنا ٌح فيما أَخ َطأ ُتم بِ ِه َو ٰلكِن ما َت َع همدَت
َط عِن َد ه ِ
خو ُن ُكم فِى الد ِ
قُلو ُب ُكم ۚ َوكانَ ه
َّللا ُ غَفورً ا رَ حيمًا |11:1

|

انہيں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو يہ َّللا کے نزديک زيادہ ٹھيک ہے پھر اگر تمہيں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو دين ميں
تمہارے بھائی ہيں اور بشريت ميں تمہارے چچا زاد اور تم پر اس ميں کچھ گناہ نہيں جو نا دانستہ تم سے صادر ہوا ہاں وہ گناہ ہے
جو دل کے قصد سے کرو اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے11:1| ،

|

ُ
ُ
َ
ب ه
ضھُم أَ ٰ
ولى ِبالمُؤمِنينَ مِن أَنفُسِ ِھم ۖ َوأَ ٰ
ال هن ِبىُّ أَ ٰ
رحام بَع ُ
جرينَ إِ ّال أَن َتفعَلوا
َعض فى ك ِٰت ِ
ولى ِبب ٍ
َّللاِ مِنَ المُؤمِنينَ َوالم ُٰھ ِ
زو ُج ُه أم ٰهھ ُتھُم ۗ َوأولُوا األ ِ
إِ ٰ
ب َمسطورً ا |1
ك فِى الك ِٰت ِ
لى أَولِيا ِئ ُكم مَعرو ًفا ۚ كانَ ٰذلِ َ

|3: 6

يہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زيادہ مالک ہے اور اس کی بيبياں ان کی مائيں ہيں اور رشتہ والے َّللا کی کتاب ميں ايک
دوسرے سے زيادہ قريب ہيں بہ نسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے مگر يہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو يہ کتاب ميں
لکھا ہے |11:1

|

موسى َوعيسَى ابن مَر َي َم ۖ َوأَ َخذنا مِنھُم ٰ
َوإذ أَ َخذنا مِنَ ال هنبءّ ۦنَ ٰ
ميث ًقا َغ ً
ٰ
ليظا |11:1
نوح َوإِ ٰبرهي َم َو
ميث َقھُم َومِن َ
ِ
ِ
ِ
ك َومِن ٍ

|

اور اے محبوب! ياد کرو جب ہم نے نبيوں سے عہد ليا اور تم سے اور نوح اور ابراہيم اور موسی ٰ اور ع ٰ
يسی بن مريم سے اور ہم
نے ان سے گاڑها عہد ليا11:1| ،

|

صدِقينَ عَن صِ دق ِِھم ۚ وَ أَ َع هد ل ِٰلكفِرينَ عَذابًا أَليمًا |11:2
لِيَسـَٔ َل ال ٰ ّ

|

تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے اور اس نے کافروں کے ليے دردناک عذاب تيار کر رکھا ہے11:2| ،

|

يھم ريحً ا َوجُنو ًدا لَم َترَ وها ۚ َوكانَ ه
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءا َم ُنوا اذ ُكروا نِع َم َة ه
َّللا ُ ِبما َتعمَلونَ َبصيرً ا |11:2
َّللاِ َعلَي ُكم إِذ جاءَت ُكم جُنو ٌد َفأَرسَلنا َعلَ ِ

|

اے ايمان والو! َّللا کا احسان اپنے اوپر ياد کرو جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندهی اور وہ لشکر بھيجے جو تمہيں
نظر نہ آئے اور َّللا تمہارے کام ديکھتا ہے |11:2

|

الظ ۠
جرَ َو َت ُ
اّلِل ُّ
ت األَ ٰ
نونا |11:12
بص ُر َو َبلَ َغ ِ
إِذ جاءو ُكم مِن َفو ِق ُكم َومِن أَس َف َل مِن ُكم َوإِذ زا َغ ِ
ظ ّنونَ ِب ه ِ
ت القُلوبُ الحَ نا ِ

|

جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نيچے سے اور جبکہ ٹھٹک کر رہ گئيں نگاہيں اور دل گلوں کے پاس آگئے
اور تم َّللا پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے اميد و ياس کے |11:12

لزلوا ِز ً
لزاال َشدي ًدا |11:11
هُنالِ َ
ك اب ُتلِىَ المُؤمِنونَ َو ُز ِ

|

|

وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے11:11| ،

لوب ِھم مَرَ ضٌ ما َو َع َد َنا ه
َّللا ُ وَ رَ سول ُ ُه إِ ّال ُغرورً ا |11:11
َوإِذ يَقو ُل الم ُٰنفِقونَ َوالهذينَ فى قُ ِ

|

|

اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں ميں روگ تھا ہميں َّللا و رسول نے وعدہ نہ ديا تھا مگر فريب کا |11:11

|

َ
جعوا ۚ َويَس َتـٔذِنُ َف ٌ
ريق مِن ُھ ُم ال هن ِبىه يَقولونَ إِنه بُيو َتنا َعورَ ةٌ َوما هِىَ ِب َعورَ ٍة ۖ إِن يُريدونَ إِ ّال
َثربَ ال مُقا َم لَ ُكم َفار ِ
َوإِذ قالَت طائِ َف ٌة مِنھُم ٰيأه َل ي ِ
فِرارً ا |11:11

|

اور جب ان ميں سے ايک گروہ نے کہا اے مدينہ والو! يہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہيں تم گھروں کو واپس چلو اور ان ميں
سے ايک گروہ نبی سے اذن مانگتا تھا يہ کہہ کر ہمارے گھر بے حفاظت ہيں ،اور وہ بے حفاظت نہ تھے ،وہ تو نہ چاہتے تھے
مگر بھاگنا11:11| ،

|

َ
قطارها ُث هم ُسئِلُوا الفِت َن َة لَءا َتوها َوما َتلَبهثوا بِھا إِ ّال َيسيرً ا |11:11
َولَو ُد ِ
خلَت َعلَ ِ
يھم مِن أ ِ

|

اور اگر ان پر فوجيں مدينہ کے اطراف سے آئيں پھر ان سے کفر چاہتيں تو ضرور ان کا مانگا دے بيٹھتے اور اس ميں دير نہ
کرتے مگر تھوڑی |11:11

|

َ
ه
ه
َّللا مَسـ ً
ّ
وال |11:11
َولَ َقد كانوا ٰع َھ ُدوا َّللاَ مِن َقب ُل ال ي َُولونَ األ ٰدبرَ ۚ َوكانَ عَھ ُد ِ ٔ

|

اور بيشک اس سے پہلے وہ َّللا سے عہد کرچکے تھے کہ پيٹھ نہ پھيريں گے ،اور َّللا کا وعدہ پوچھا جائے گا |11:11

ت أَ ِو ال َقت ِل َوإِ ًذا ال ُت َم هتعونَ إِ ّال َق ً
ليال |11:11
قُل لَن يَن َف َع ُك ُم الفِرا ُر إِن َفرَ ر ُتم مِنَ المَو ِ

|

|

تم فرماؤ ہرگز تمہيں بھاگنا نفع نہ دے گا اگر موت يا قتل سے بھاگو اور جب بھی دنيا نہ برتنے ديے جاؤ گے مگر تھوڑی
|11:11

|

دون ه
قُل مَن َذا الهذى يَعصِ ُم ُكم مِنَ ه
َّللاِ َولِ ًّيا َوال َنصيرً ا |11:11
َّللاِ إِن أَرا َد بِ ُكم سوءًا أَو أَرا َد بِ ُكم رَ حم ًَة ۚ وَ ال َي ِ
جدونَ لَھُم مِن ِ

|

تم فرماؤ وہ کون ہے جو َّللا کا حکم تم پر سے ٹال دے اگر وہ تمہارا برا چاہے يا تم پر مہر (رحم) فرمانا چاہے اور وہ َّللا کے سوا
کوئی حامی نہ پائيں گے نہ مددگار11:11| ،

|

۞ َقد يَعلَ ُم ه
خون ِِھم َهل ُ هم إِلَينا ۖ َوال يَأتونَ البَأسَ إِ ّال َق ً
َّللا ُ ال ُم َعوِّ قينَ مِن ُكم َوالقائِلينَ ِإلِ ٰ
ليال |11:12

|

بيشک َّللا جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہيں اور اپنے بھائيوں سے کہتے ہيں ہماری طرف چلے آؤ اور
لڑائی ميں نہيں آتے مگر تھوڑے |11:12

|

الخوفُ رَ أَي َتھُم ي ُ
ت ۖ َفإِذا َذهَبَ َ
ك َتدو ُر أَع ُي ُنھُم َكالهذى ي ٰ
أَشِ حه ًة َعلَي ُكم ۖ َفإِذا جا َء َ
الخوفُ َسلَقو ُكم ِبأَلسِ َن ٍة حِدا ٍد
ُغشى َعلَي ِه مِنَ المَو ِ
َنظرونَ إِلَي َ
الخير ۚ أ ُ ٰ
َ
ك لَم يُؤمِنوا َفأَح َب َط ه
َّللا ُ أَ ٰ
َّللا َيسيرً ا |11:12
ك َعلَى ه ِ
عملَھُم ۚ َوكانَ ٰذلِ َ
ولئِ َ
أشِ حه ًة َعلَى َ ِ

|

تمہاری مدد ميں گئی کرتے (کمی کرتے) ہيں پھر جب ڈر کا وقت آئے تم انہيں ديکھو گے تمہاری طرف يوں نظر کرتے ہيں کہ
ان کی آنکھيں گھوم رہی ہيں جيسے کسی پر موت چھائی ہو پھر جب ڈر کا وقت نکل جائے تمہيں طعنے دينے لگيں تيز زبانوں
سے مال غنيمت کے اللچ ميں يہ لوگ ايمان الئے ہی نہيں تو َّللا نے ان کے عمل اکارت کرديے اور يہ َّللا کو آسان ہے،
|11:12

|

َ
يَحسَبونَ األَحزابَ لَم يَذهَبوا ۖ َوإن يَأ ِ َ
َ
ب يَسـَلونَ عَن أَنبائِ ُكم ۖ َولَو كانوا في ُكم ما ٰق َتلوا إِ ّال َق ً
ليال
ِ
ت األحزابُ ي ََودّوا لَو أ هنھُم بادونَ فِى األعرا ِ ٔ
|11:12

|

وہ سمجھ رہے ہيں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہ گئے اور اگر لشکر دوبارہ آئيں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح گا نؤں ميں

|

نکل کر تمہاری خبريں پوچھتے اور اگر وہ تم ميں رہتے جب بھی نہ لڑتے مگر تھوڑے |11:12

َّللا َواليَو َم الءاخِرَ َو َذ َكرَ ه
َّللاَ َكثيرً ا |11:11
َّللا أ ُ َ
سول ه ِ
لَ َقد كانَ لَ ُكم فى رَ ِ
سوةٌ حَ َس َن ٌة لِمَن كانَ يَرجُوا ه َ

|

بيشک تمہيں رسول َّللا کی پيروی بہتر ہے اس کے ليے کہ َّللا اور پچھلے دن کی اميد رکھتا ہو اور َّللا کو بہت ياد کرے
|11:11

|

صدَقَ ه
َولَمّا رَ ءَا المُؤمِنونَ األَحزابَ قالوا ٰهذا ما َو َع َد َنا ه
َّللا ُ َورَ سول ُ ُه ۚ َوما زا َدهُم إِ ّال ٰ
إيم ًنا َو َتسليمًا |11:11
َّللا ُ َورَ سول ُ ُه َو َ

|

اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر ديکھے بولے يہ ہے وہ جو ہميں وعدہ ديا تھا َّللا اور اس کے رسول نے اور سچ فرمايا
َّللا اور اس کے رسول نے اور اس سے انہيں نہ بڑها مگر ايمان اور َّللا کی رضا پر راضی ہونا11:11| ،

|

ضى َنح َب ُه َومِنھُم مَن يَن َتظِ ُر ۖ َوما َبدهلوا َت ً
َّللا َعلَي ِه ۖ َفمِنھُم مَن َق ٰ
بديال |11:11
مِنَ المُؤمِنينَ ِرجا ٌل َ
صدَقوا ما ٰع َھ ُدوا ه َ

|

مسلمانوں ميں کچھ وہ مرد ہيں جنہوں نے سچا کرديا جو عہد َّللا سے کيا تھا تو ان ميں کوئی اپنی منت پوری کرچکا اور کوئی راہ
ديکھ رہا ہے اور وہ ذرا نہ بدلے |11:11

|

يھم ۚ إِنه ه
َجزىَ ه
َّللاَ كانَ غَفورً ا رَ حيمًا |11:11
َّللا ُ ال ٰ ّ
صدِقينَ ِبصِ دق ِِھم َو ُيع َِّذبَ الم ُٰنفِقينَ إِن شا َء أَو يَتوبَ َعلَ ِ
لِي ِ

|

تاکہ َّللا سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے ،يا انہيں توبہ دے ،بيشک َّللا بخشنے واال مہربان
ہے11:11| ،

|

َّللا ُ المُؤمِنينَ القِتا َل ۚ وَ كانَ ه
َّللا ُ الهذينَ َك َفروا بِ َغيظِ ِھم لَم يَنالوا َخيرً ا ۚ َو َك َفى ه
َورَ هد ه
َّللا ُ َق ِو ًّيا ع ً
َزيزا |11:11

|

اور َّللا نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹايا کہ کچھ بھال نہ پايا اور َّللا نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفايت فرمادی
اور َّللا زبردست عزت واال ہے11:11| ،

|

َوأَ َ
لوب ِھ ُم الرُّ عبَ َفري ًقا َتق ُتلونَ َو َتأسِ رونَ َفري ًقا |11:11
ب مِن ص
نز َل الهذينَ ٰظھَرو ُهم مِن أَه ِل الك ِٰت ِ
ِ
َياصيھم وَ َق َذفَ فى قُ ِ

|

اور جن اہ ِل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہيں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں ميں رُعب ڈاال ان ميں ايک گروہ کو تم
قتل کرتے ہو اور ايک گروہ کو قيد |11:11

|

مولَھُم وَ أَرضًا لَم َت َطـوها ۚ َوكانَ ه
َّللا ُ ع ٰ
ضھُم وَ د ِٰيرَ هُم َوأَ ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقديرً ا |11:11
َوأَورَ َث ُكم أَر َ
ٔ

|

اور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان کی زمين اور ان کی زمين اور ان کے مکان اور ان کے مال اور وہ زمين جس پر تم نے ابھی
قدم نہيں رکھا ہے اور َّللا ہر چيز پر قادر ہے11:11| ،

|

ك إِن ُكن ُتنه ُت ِردنَ الحَ ٰيو َة الدُّنيا َوزي َن َتھا َف َتعالَينَ أ ُ َم ِّتع ُكنه َوأ ُ َس ِّرح ُكنه َسراحً ا جَ ً
ٰيأ َ ُّيھَا ال هن ِبىُّ قُل ِألَ ٰ
ميال |11:12
ج َ
زو ِ

|

اے غيب بتانے والے (نبی)! اپنی بيبيوں سے فرمادے اگر تم دنيا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ ميں تمہيں مال ُدوں
اور اچھی طرح چھوڑ ُدوں |11:12

|

َّللا َورَ سولَ ُه َوال ّدارَ الءاخِرَ َة َفإِنه ه
ت مِن ُكنه أَجرً ا َعظيمًا |11:12
َّللاَ أَ َع هد لِلمُحسِ ٰن ِ
َوإِن ُكن ُتنه ُت ِردنَ ه َ

|

اور اگر تم َّللا اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بيشک َّللا نے تمہاری نيکی واليوں کے ليے بڑا اجر تيار کر
رکھا ہے11:12| ،

|

ح َش ٍة ُم َب ِّي َن ٍة ي ٰ
َّللا َيسيرً ا |11:12
ت مِن ُكنه ِب ٰف ِ
ٰينِسا َء ال هن ِبىِّ مَن يَأ ِ
ك َعلَى ه ِ
ين ۚ َوكانَ ٰذلِ َ
ُضعَف لَھَا ال َعذابُ ضِ ع َف ِ

|

اے نبی کی بيبيو! جو تم ميں صريح حيا کے خالف کوئی جرأت کرے اس پر اوروں سے ُدونا عذاب ہوگا اور يہ َّللا کو آسان ہے،
|11:12

|

۞ َومَن يَق ُنت مِن ُكنه ِ هّلِلِ َورَ سولِ ِه َو َتعمَل ٰ
ين َوأَع َتدنا لَھا ِرز ًقا َكريمًا |11:11
صلِحً ا ُنؤتِھا أَجرَ ها مَره َت ِ

|

اور جو تم ميں فرمانبردار رہے َّللا اور رسول کی اور اچھا کام کرے ہم اسے اوروں سے ُدونا ثواب ديں گے اور ہم نے اس کے
ليے عزت کی روزی تيار کر رکھی ہے |11:11

|

ول َفيَطمَعَ الهذى فى َق ِلب ِه مَرَ ضٌ َوقُلنَ َق ً
وال مَعرو ًفا |11:11
ٰينِسا َء ال هن ِبىِّ لَس ُتنه َكأَحَ ٍد مِنَ ال ِّنسا ِء ۚ إ ِ ِن ا هت َقي ُتنه َفال َتخضَعنَ ِبال َق ِ

|

اے نبی کی بيبيو! تم اور عورتوں کی طرح نہيں ہو اگر َّللا سے ڈرو تو بات ميں ايسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ اللچ
کرے ہاں اچھی بات کہو |11:11

|

َّللاَ َورَ سولَ ُه ۚ إِ هنما يُري ُد ه
كو َة َوأَطِ عنَ ه
األولى ۖ َوأَقِمنَ الص ٰهلو َة َوءاتينَ ه
الز ٰ
ٰ
َو َقرنَ فى بُيوتِ ُكنه َوال َتبَره جنَ َتبَرُّ َج ٰ
الج ِھلِ هي ِة
َّللا ُ لِيُذهِبَ عَن ُك ُم الرِّ جسَ
ت َو ُي َط ِّھرَ ُكم َتطھيرً ا |11:11
أَه َل البَي ِ

|

اور اپنے گھروں ميں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جيسے اگلی جاہليت کی بے پردگی اور نماز قائم رکھو اور ٰ
زکوة دو اور َّللا
اور اس کے رسول کا حکم مانو ا ّلِل تو يہی چاہتا ہے ،اے نبی کے گھر والو! کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہيں پاک
کرکے خوب ستھرا کردے |1

|3: 33

ت ه
ُتلى فى بُيوتِ ُكنه مِن ٰ
َواذ ُكرنَ ما ي ٰ
َّللا كانَ لَطي ًفا َخبيرً ا |11:11
ءاي ِ
َّللاِ َوالحِك َم ِة ۚ إِنه ه َ

|

اور ياد کرو جو تمہارے گھروں ميں پڑهی جاتی ہيں َّللا کی آيتيں اور حکمت بيشک َّللا ہر باريکی جانتا خبردار ہے11:11| ،

|

الخشِ عينَ َو ٰ
ت َو ٰ
القنِتينَ َو ٰ
ت َو ٰ
ت
ص ِبرينَ َوال ٰ ّ
ت َوال ٰ ّ
صدِقينَ َوال ٰ ّ
ت َوال ٰ ّ
الخشِ ٰع ِ
ص ِب ٰر ِ
صد ِٰق ِ
القن ِٰت ِ
ت وَ المُؤمِنينَ وَ المُؤم ِٰن ِ
إِنه المُسلِمينَ َوالمُسل ِٰم ِ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
َ
َ
ّ
ّ
ه
ه
ُ
َ
ً
ٰ
َ
ٰ
ٰ
ٰ
ه
جرً
ثيرً
ت أ َعد َّللا ُ لھُم مَغفِرَ ة َوأ ا
صئِمينَ َوال ّ
ت َوال ّ
َّللا ك ا َوالذكِر ِ
ت َوالحفِظينَ فروجَ ھُم َوالحفِظ ِ
صئِم ِ
ص ِّد ٰق ِ
ص ِّدقينَ َوال ُم َت َ
َوال ُم َت َ
ت َوالذكِرينَ َ
َعظيمًا |11:11

|

بيشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتيں اور ايمان والے اور ايمان والياں اور فرمانبردار اور فرمانبرداريں اور سچے اور سچياں
اور صبر والے اور صبر والياں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والياں اور خيرات کرنے والے اور خيرات کرنے
والياں اور روزے والے اورروزے والياں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والياں اور َّللا کو بہت ياد کرنے
والے اور ياد کرنے والياں ان سب کے ليے اس نے بخشش اور بڑا ثواب تيار کر رکھا ہے11:11| ،

|

َ
َعص ه
ِن َوال مُؤ ِم َن ٍة إِذا َقضَى ه
ض هل ض َٰل ًال مُبي ًنا
َّللا ُ َورَ سول ُ ُه أَمرً ا أَن يَكونَ لَ ُھ ُم ال ِ
َّللاَ َورَسولَ ُه َف َقد َ
مرهِم ۗ َومَن ي ِ
َوما كانَ لِمُؤم ٍ
خيَرَ ةُ مِن أ ِ
|11:11

|

اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب َّللا و رسول کچھ حکم فرماديں تو انہيں اپنے معاملہ کا کچھ اختيار
رہے اور جو حکم نہ مانے َّللا اور اس کے رسول کا وہ بيشک صر يح گمراہی بہکا11:11| ،

|

َّللا ُ مُبدي ِه َو َتخ َشى ال ّناسَ َو ه
ك َما ه
َوإِذ َتقو ُل لِلهذى أَن َع َم ه
َّللا ُ أَحَ ُّق أَن َت ٰ
خشى ُه ۖ
َّللا َو ُتخفى فى َنفسِ َ
ك َزوجَ َ
َّللا ُ َعلَي ِه َوأَن َعمتَ َعلَي ِه أَمسِ ك َعلَي َ
ك َوا هت ِق ه َ
َ
ٰ
زوج أَدعِيائ ِِھم إِذا َقضَوا مِنھُنه وَ َطرً ا ۚ َوكانَ أَم ُر ه
َّللاِ م ً
َ
َفلَمّا َق ٰ
َفعوال
ضى َزي ٌد مِنھا وَ طرً ا َزوه جن َكھا لِ َكى ال يَكونَ َعلَى المُؤمِنينَ حَ رَ ٌج فى أ ٰ ِ
|11:11

|

اور اے محبوب! ياد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے َّللا نے اسے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی کہ اپنی بی بی
اپنے پاس رہنے دے اور َّللا سے ڈر اور تم اپنے دل ميں رکھتے تھے وہ جسے َّللا کو ظاہر کرنا منظور تھا اور تمہيں لوگوں کے
طعنہ کا انديشہ تھا اور َّللا زيادہ سزاوار ہے کہ اس کا خوف رکھو پھر جب زيد کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے
نکاح ميں دے دی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں (منہ بولے بيٹوں) کی بيبيوں ميں جب ان سے ان کا کام

|

ختم ہوجائے اور َّللا کا حکم ہوکر رہنا11:11| ،

ما كانَ َعلَى ال هن ِبىِّ مِن حَ رَ ج فيما َفرَ ضَ ه
َّللا َقدَرً ا َمقدورً ا |11:12
َّللا فِى الهذينَ َخلَوا مِن َقب ُل ۚ َوكانَ أَم ُر ه ِ
َّللا ُ لَ ُه ۖ ُس هن َة ه ِ
ٍ

|

نبی پر کوئی حرج نہيں اس بات ميں جو َّللا نے اس کے ليے مقرر فرمائی َّللا کا دستور چال آرہا ہے اس ميں جو پہلے گزر چکے
اور َّللا کا کام مقرر تقدير ہے |11:12

|

َّللا ۗ َو َك ٰ
اّلِل حَ سيبًا |11:12
الهذينَ ُي َبلِّغونَ ِر ٰس ٰل ِ
فى بِ ه ِ
ت هِ
َّللا َويَخ َشو َن ُه وَ ال يَخ َشونَ أَحَ ًدا إِ هال ه َ

|

وہ جو َّللا کے پيام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور َّللا کے سوا کسی کا خوف نہ کرے ،اور َّللا بس ہے حساب لينے واال
|11:12

|

َّللا وَ خا َت َم ال هن ِبءّ ۦنَ ۗ َوكانَ ه
َّللا ُ ِب ُك ِّل َشء ٍء عَليمًا |11:12
ما كانَ ُمحَ هم ٌد أَبا أَحَ ٍد مِن ِرجالِ ُكم َو ٰلكِن رَ سو َل ه ِ

|

محمد تمہارے مردوں ميں کسی کے باپ نہيں ہاں َّللا کے رسول ہيں اور سب نبيوں کے پچھلے اور َّللا سب کچھ جانتا ہے،
|11:12

|

َّللا ذِكرً ا َكثيرً ا |11:11
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءا َم ُنوا اذ ُكرُوا ه َ

|

اے ايمان والو َّللا کو بہت زيادہ ياد کرو11:11| ،

َو َسبِّحوہُ ُبكرَ ًة َوأَ ً
صيال |11:11

|

اور صبح و شام اس کی پاکی بولو |11:11

|

|

ٰ
ُخرجَ ُكم مِنَ ُّ
ور ۚ َوكانَ ِبالمُؤمِنينَ رَ حيمًا |11:11
الظل ُ ٰم ِ
ه َُو الهذى ُي َ
ت إِلَى ال ّن ِ
صلّى َعلَي ُكم َومَل ِئ َك ُت ُه لِي ِ

|

وہی ہے کہ درود بھيجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہيں اندهيريوں سے اجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر
مہربان ہے11:11| ،

|

ح هي ُتھُم يَو َم يَل َقو َن ُه س َٰل ٌم ۚ َوأَ َع هد لَھُم أَجرً ا َكريمًا |11:11
َت ِ

|

ان کے ليے ملتے وقت کی دعا سالم ہے اور ان کے ليے عزت کا ثواب تيار کر رکھا ہے11:11| ،

ك ٰش ِھ ًدا َو ُم َب ِّشرً ا َو َنذيرً ا |11:11
ٰيأ َ ُّيھَا ال هن ِبىُّ إِ ّنا أَرس َٰلن َ

|

|

(اے غيب کی خبريں بتانے والے (نبی) بيشک ہم نے تمہيں بھيجا حاضر ناظر اور خوشخبری ديتا اور ڈر سناتا |11:11

َودا ِعيًا إِلَى ه
َّللاِ بِإِذنِ ِه َوسِ راجً ا مُنيرً ا |11:11

|

|

اور َّللا کی طرف اس کے حکم سے بالتا او ر چمکادينے دينے واال ا ٓ فتاب |11:11

َّللا َف ً
ضال َكبيرً ا |11:11
َو َب ِّش ِر المُؤمِنينَ ِبأَنه لَھُم مِنَ ه ِ

|

|

اور ايمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے ليے َّللا کا بڑا فضل ہے11:11| ،

َوال ُتطِ ع ٰ
فى بِ ه
اّلِلِ َو ً
َّللا ۚ َو َك ٰ
كيال |11:12
الكفِرينَ َوال ُم ٰنفِقينَ َودَع أَ ٰذىھُم َو َت َو هكل َعلَى ه ِ
ِ

|

|

اور کافروں اور منافقوں کی خوشی نہ کرو اور ان کی ايذا پر درگزر فرماؤ اور َّللا پر بھروسہ رکھو ،اور َّللا بس ہے کارساز،
|11:12

|

يھنه مِن ِع هد ٍة َتع َتدّو َنھا ۖ َف َم ِّتعوهُنه َو َس ِّرحوهُنه َسراحً ا
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِذا َن َكح ُت ُم ال ُمؤم ِٰن ِ
ت ُث هم َطلهق ُتموهُنه مِن َق ِ
بل أَن َت َمسّوهُنه َفما لَ ُكم َعلَ ِ
جَ ً
ميال |11:12

|

اے ايمان والو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہيں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دو تو تمہارے ليے کچھ عدت نہيں جسے
گنو تو انہيں کچھ فائدہ دو اور اچھی طرح سے چھوڑ دو |11:12

|

ك ِممّا أَفا َء ه
ك أَ ٰ
ت
ك َوبَنا ِ
ك َوبَنا ِ
ك َوبَنا ِ
ك َوبَنا ِ
ت خالِ َ
ت َع ٰ ّمتِ َ
ت َع ِّم َ
َّللا ُ َعلَي َ
ك ا ٰلّتى ءا َتيتَ أُجورَ هُنه َوما َملَ َكت يَمي ُن َ
زوجَ َ
ٰيأ َ ُّيھَا ال هنبِىُّ إِ ّنا أَحلَلنا لَ َ
دون المُؤمِنينَ ۗ َقد َعلِمنا ما َفرَ ضنا
ك َوامرَ أَ ًة مُؤ ِم َن ًة إِن َو َهبَت َنفسَھا لِل هن ِبىِّ إِن أَرا َد ال هن ِبىُّ أَن يَس َتنكِحَ ھا خالِص ًَة لَ َ
ك ا ٰلّتى هاجَ رنَ َم َع َ
ٰخ ٰلتِ َ
ك مِن ِ
ك حَ رَ ٌج ۗ َوكانَ ه
يھم فى أَ ٰ
َّللا ُ غَفورً ا رَ حيمًا |11:12
ج ِھم َوما َملَ َكت أَ ٰيم ُنھُم لِ َكيال يَكونَ َعلَي َ
زو ِ
َعلَ ِ

|

اے غيب بتانے والے (نبی)! ہم نے تمہارے ليے حالل فرمائيں تمہاری وہ بيبياں جن کو تم مہر دو اور تمہارے ہاتھ کا مال کنيزيں
جو َّللا نے تمہيں غنيمت ميں ديں اور تمہارے چچا کی بيٹياں اور پھپيوں کی بيٹياں اور ماموں کی بيٹياں اور خاالؤں کی بيٹياں
جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اور ايمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نذر کرے اگر نبی اسے نکاح ميں النا چاہے يہ
خاص تمہارے ليے ہہے امت کے ليے نہيں ہميں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کيا ہے ان کی بيبيوں اور ان کے ہاتھ کی
مال کنيزوں ميں يہ خصوصيت تمہاری اس ليے کہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو ،اور َّللا بخشنے واال مہربان11:12| ،

|

دنى أَن َت َقره أَع ُي ُنھُنه َوال ي َ
ك أَ ٰ
َحزنه َويَرضَينَ
ك ۚ ٰذلِ َ
َن اب َتغَيتَ ِممهن ع ََزلتَ َفال جُنا َح َعلَي َ
۞ ُترجى مَن َتشا ُء مِنھُنه َو ُتـٔوى إِلَي َ
ك مَن َتشا ُء ۖ َوم ِ
لوب ُكم ۚ َوكانَ ه
ِبما ءا َتي َتھُنه ُكلُّھُنه ۚ َو ه
َّللا ُ عَليمًا حَ ليمًا |11:11
َّللا ُ يَعلَ ُم ما فى قُ ِ

|

پيچھے ہٹاؤ ان ميں سے جسے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو اور جسے تم نے کنارے کرديا تھا اسے تمہارا جی چاہے
تو اس ميں بھی تم پر کچھ گناہ نہيں يہ امر اس سے نزديک تر ہے کہ ان کی آنکھيں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کريں اور تم انہيں جو
کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہيں اور َّللا جانتا ہے جو تم سب کے دلوں ميں ہے ،اور َّللا علم و حلم واال ہے،
|11:11

|

ك ۗ َوكانَ ه
َّللا ُ ع ٰ
ك ال ِّنسا ُء مِن َبع ُد َوال أَن َت َب هد َل ِب ِھنه مِن أَ ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء رَ قيبًا |11:11
ال َي ِ
ك حُس ُنھُنه إِ ّال ما َملَ َكت يَمي ُن َ
زو ٍج َولَو أَعجَ َب َ
ح ُّل لَ َ

|

ان کے بعد اور عورتيں تمہيں حالل نہيں اور نہ يہ کہ ان کے عوض اور بيبياں بدلو اگرچہ تمہيں ان کا حسن بھائے مگر کنيز
تمہارے ہاتھ کا مالک اور َّللا ہر چيز پر نگہبان ہے11:11| ،

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َتد ُخلوا بُيوتَ ال هن ِبىِّ إِ ّال أَن يُؤ َذنَ َل ُكم إِ ٰ
عام َغيرَ ٰنظِ رينَ إِ ٰنى ُه َو ٰلكِن إِذا ُدعي ُتم َفاد ُخلوا َفإِذا َطعِم ُتم َفان َتشِ روا َوال
لى َط ٍ
َ
ٰ
ه
بۚ
ث ۚ إِنه ٰذلِ ُكم كانَ يُؤذِى ال هن ِبىه َفيَس َتحءۦ مِن ُكم ۖ َوَّللا ُ ال يَس َتحءۦ مِنَ الحَ ِّق ۚ َوإِذا سَأل ُتموهُنه مَتعًا َفسـَٔلوهُنه مِن وَ را ِء حِجا ٍ
مُس َتـٔنِسينَ لِحَ دي ٍ
ٰ
َ
َ
َ
َ
ه
ه
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ٰ
َ
ً
َّللا َعظيمًا
ٰذلِ ُكم أَط َھ ُر لِقُلوبِكم َوقلوبِ ِھنه ۚ َوما كانَ لكم أن تؤذوا رَ سو َل َّللاِ وَ ال أن تنكِحوا أزوجَ ُه مِن بَع ِد ِہ أ َبدا ۚ إِنه ذلِكم كانَ عِن َد ِ
|11:11

|

اے ايمان والو! نبی کے گھروں ميں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ مثالً کھانے کے ليے بالئے جاؤ نہ يوں کہ خود اس کے
پکنے کی راہ تکو ہاں جب بالئے جاؤ تو حاضر ہو اور جب کھا چکو تو متفرق ہوجاؤ نہ يہ کہ بيٹھے باتوں ميں دل بہالؤ بيشک
اس ميں نبی کو ايذا ہوتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور َّللا حق فرمانے ميں نہيں شرماتا ،اور جب تم ان سے برتنے کی
کوئی چيز مانگو تو پردے کے باہر مانگو ،اس ميں زيادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی اور تمہيں نہيں پہنچتا کہ

رسول َّللا کو ايذا دو اور نہ يہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بيبيوں سے نکاح کرو بيشک يہ َّللا کے نزديک بڑی سخت بات ہے
|11:11

|

إِن ُتبدوا َشيـًا أَو ُتخفوہُ َفإِنه ه
َّللاَ كانَ ِب ُك ِّل َشء ٍء عَليمًا |11:11
ٔ

|

اگر تم کوئی بات ظاہر کرو يا چھپاؤ تو بيشک سب کچھ جانتا ہے11:11| ،

|

خون ِِھنه َوال أَبنا ِء إِ ٰ
يھنه فى ءابائ ِِھنه َوال أَبنائ ِِھنه َوال إ ِ ٰ
َّللا ۚ إِنه
خون ِِھنه وَ ال أَبنا ِء أَ َخ ٰوت ِِھنه َوال نِسائ ِِھنه وَ ال ما َملَ َكت أَ ٰيم ُنھُنه ۗ َوا هتقينَ ه َ
ال جُنا َح َعلَ ِ
َّللا كانَ ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َشھي ًدا |11:11
هَ

|

ان پر مضائقہ نہيں ان کے باپ اور بيٹوں اور بھائيوں اور بھتيجوں اور بھانجوں اور اپنے دين کی عورتوں اور اپنی کنيزوں ميں
اور َّللا سے ڈرتی ہو ،بيشک َّللا ہر چيز َّللا کے سامنے ہے11:11| ،

|

صلّوا َعلَي ِه َو َسلِّموا َتسليمًا |11:11
صلّونَ َعلَى ال هن ِبىِّ ۚ ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا َ
َّللا َوم َٰلئِ َك َت ُه ُي َ
إِنه ه َ

|

بيشک َّللا اور اس کے فرشتے درود بھيجتے ہيں اس غيب بتانے والے (نبی) پر ،اے ايمان والو! ان پر درود اور خوب سالم بھيجو
|11:11

|

َّللاَ وَ رَ سولَ ُه لَ َع َن ُھ ُم ه
إِنه الهذينَ ُيؤذونَ ه
َّللا ُ فِى الدُّنيا َوالءاخِرَ ِة َوأَ َع هد لَھُم عَذابًا مُھي ًنا |11:11

|

بيشک جو ايذا ديتے ہيں َّللا اور اس کے رسول کو ان پر َّللا کی لعنت ہے دنيا اور آخرت ميں اور َّللا نے ان کے ليے ذلت کا عذاب
تيار کر رکھا ہے |11:11

|

َير مَا اك َتسَبوا َف َق ِد اح َتمَلوا ب ُٰھت ًنا َوإِثمًا مُبي ًنا |11:12
َوالهذينَ ُيؤذونَ المُؤمِنينَ َوالمُؤم ِٰن ِ
ت بِغ ِ

|

اور جو ايمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کئے ستاتے ہيں انہوں نے بہتان اور کھال گناہ اپنے سر ليا |11:12

|

دنى أَن ُيعرَ فنَ َفال يُؤ َذينَ ۗ َوكانَ ه
ك أَ ٰ
ٰيأ َ ُّيھَا ال هن ِبىُّ قُل ِألَ ٰ
َّللا ُ غَفورً ا رَ حيمًا
يھنه مِن جَ ٰلبيبِ ِھنه ۚ ٰذلِ َ
ك َوبَناتِ َ
ج َ
زو ِ
ك َونِسا ِء المُؤمِنينَ ُيدنينَ َعلَ ِ
|11:12

|

اے نبی! اپنی بيبيوں اور صاحبزاديو ں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرمادو کہ اپنی چادروں کا ايک حصہ اپنے منہ پر ڈالے

|

رہيں يہ اس سے نزديک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائيں اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے11:12| ،

ك فيھا إِ ّال َق ً
ليال |11:12
ُجاورو َن َ
غر َي هن َ
لوب ِھم مَرَ ضٌ َوالمُر ِ
ك ِب ِھم ُث هم ال ي ِ
۞ لَئِن لَم يَن َت ِه الم ُٰنفِقونَ َوالهذينَ فى قُ ِ
جفونَ فِى المَدي َن ِة لَ ُن ِ

|

اگر باز نہ آئے منافق اور جن کے دلوں ميں روگ ہے اور مدينہ ميں جھوٹ اڑانے والے تو ضرور ہم تمہيں ان پر شہ ديں گے
پھر وہ مدينہ ميں تمہارے پاس نہ رہيں گے مگر تھوڑے دن |11:12

مَلعونينَ ۖ أَي َنما ُثقِفوا أُخِذوا وَ قُ ِّتلوا َت ً
قتيال |11:11

|

|

پھٹکارے ہوئے ،جہاں کہيں مليں پکڑے جائيں اور گن گن کر قتل کيے جائيں11:11| ،

ُس هن َة ه
َّللا َت ً
بديال |11:11
ج َد لِ ُس هن ِة ه ِ
َّللاِ فِى الهذينَ َخلَوا مِن َقب ُل ۖ َولَن َت ِ

|

|

َّللا کا دستور چال آتا ہے ان لوگوں ميں جو پہلے گزر گئے اور تم َّللا کا دستور ہرگز بدلتا نہ پاؤ گے11:11| ،

ك لَ َع هل السّا َع َة َتكونُ َقريبًا |11:11
َّللا ۚ َوما يُدري َ
َن السّا َع ِة ۖ قُل إِ هنما عِلمُھا عِن َد ه ِ
يَسـَٔل ُ َ
ك ال ّناسُ ع ِ

|

|

لوگ تم سے قيامت کا پوچھتے ہيں تم فرماؤ اس کا علم تو َّللا ہی کے پاس ہے ،اور تم کيا جانو شايد قيامت پاس ہی ہو |11:11

َّللا َلعَنَ ٰ
الكفِرينَ َوأَ َع هد لَھُم َسعيرً ا |11:11
إِنه ه َ

|

بيشک َّللا نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے ليے بھڑکتی آگ تيار کر رکھی ہے11:11| ،

جدونَ َولِ ًّيا َوال َنصيرً ا |11:11
ٰخلِدينَ فيھا أَ َب ًدا ۖ ال َي ِ

|

اس ميں ہميشہ رہيں گے اس ميں نہ کوئی حمايتی پائيں گے نہ مددگار |11:11

۠
ار يَقولونَ ٰيلَي َتنا أَ َطع َنا ه
الرهسوال |11:11
َّللاَ َوأَ َطع َنا
يَو َم ُت َقلهبُ وُ جو ُهھُم فِى ال ّن ِ

|

|

|

|

جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ ميں تلے جائيں گے کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے َّللا کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا
حکم مانا |11:11

|

ضلّو َنا الس ۠
هبيال |11:11
َوقالوا رَ بهنا إِ ّنا أَ َطعنا سا َد َتنا َو ُكبَراءَنا َفأ َ َ

|

اور کہيں گے اے ہمارے رب! ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہميں راہ سے بہکاديا،
|11:11

|

ب َوالعَنھُم لَع ًنا َكبيرً ا |11:12
ين مِنَ العَذا ِ
رَ بهنا ءات ِِھم ضِ ع َف ِ

|

اے ہمارے رب! انہيں آگ کا ُدونا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر11:12| ،

|

موسى َفبَره أَہُ ه
ٰ
َّللا َوجيھًا |11:12
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َتكونوا َكالهذينَ ءا َذوا
َّللا ُ ِممّا قالوا ۚ َوكانَ عِن َد ه ِ

|

اے ايمان والو! ان جيسے نہ ہونا جنہوں نے موس ٰی کو ستايا تو َّللا نے اسے بَری فرماديا اس بات سے جو انہوں نے کہی اور
موس ٰی َّللا کے يہاں آبرو واال ہے |11:12

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءا َم ُنوا ا هتقُوا ه
َّللاَ َوقولوا َق ً
وال سَدي ًدا |11:12

|

اے ايمان والو! َّللا سے ڈرو اور سيدهی بات کہو |11:12

|

فاز َف ً
َّللا وَ رَ سولَ ُه َف َقد َ
يُصلِح لَ ُكم أَ ٰ
وزا َعظيمًا |11:11
عملَ ُكم َويَغفِر لَ ُكم ُذنو َب ُكم ۗ َومَن يُطِ ِع ه َ

|

تمہارے اعمال تمہارے ليے سنواردے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا ،اور جو َّللا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اس
نے بڑی کاميابی پائی11:11| ،

|

نسنُ ۖ إِ هن ُه كانَ َظلومًا جَ ً
جبا ِل َفأَبَينَ أَن يَحمِل َنھا َوأَش َفقنَ مِنھا َوحَ َملَھَا اإلِ ٰ
ھوال |11:11
إِ ّنا عَرَ ض َنا األَما َن َة َعلَى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
رض َوال ِ

|

بيشک ہم نے امانت پيش فرمائی آسمانوں اور زمين اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کيا اور اس سے ڈر
گئے اور آدمی نے اٹھالی ،بيشک وہ اپنی جان کو مشقت ميں ڈالنے واال بڑا نادان ہے11:11| ،

|

ت ۗ َوكانَ ه
ت َويَتوبَ ه
لِ ُيع َِّذبَ ه
َّللا ُ غَفورً ا رَ حيمًا |11:11
َّللا ُ َعلَى المُؤمِنينَ َوالمُؤم ِٰن ِ
ُشر ٰك ِ
َّللا ُ الم ُٰنفِقينَ َوالم ُٰنف ِٰق ِ
ُشركينَ َوالم ِ
ت َوالم ِ

|

تاکہ َّللا عذاب منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اور َّللا توبہ قبول فرمائے مسلمان
مردوں اور مسلمان عورتوں کی ،اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے11:11| ،

|

رض َولَ ُه الحَ م ُد فِى الءاخِرَ ِة ۚ َوه َُو الحَ كي ُم َ
َّللا الره ٰ
الخبي ُر |11:1
ّلِل الهذى لَ ُه ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
حيم الحَ م ُد ِ ه ِ
سم ه ِ
ت َوما فِى األَ ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

سب خوبياں َّللا کو کہ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں اور آخرت ميں اسی کی تعريف ہے اور
وہی ہے حکمت واال خبردار11:1| ،

|

َنز ُل مِنَ السهما ِء َوما يَع ُر ُ
رض َوما يَخ ُر ُ
ج فيھا ۚ َو ُهوَ الره حي ُم الغَفو ُر |11:1
يَعلَ ُم ما َيلِ ُج فِى األَ ِ
ج مِنھا َوما ي ِ

|

جانتا ہے جو کچھ زمين ميں جاتا ہے اور جو زمين سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس ميں چڑهتا ہے اور وہی
ہے مہربان بخشنے واال11:1| ،

|

َوقا َل الهذينَ َك َفروا ال َتأتي َنا السّا َع ُة ۖ قُل ب ٰ
رض َوال أَص َغ ُر مِن
ب ۖ ال يَع ُزبُ عَن ُه مِثقا ُل َذره ٍة فِى الس ٰهم ٰو ِ
َلى َورَ بّى لَ َتأتِ َي هن ُكم ٰعل ِِم الغَي ِ
ت َوال فِى األَ ِ
ُبين |11:1
ك َوال أَك َب ُر إِ ّال فى ك ِٰت ٍ
ٰذلِ َ
بم ٍ

|

اور کافر بولے ہم پر قيامت نہ آئے گی تم فرماؤ کيوں نہيں ميرے رب کی قسم بيشک ضرور آئے گی غيب جاننے واال اس سے
غيب نہيں ذرہ بھر کوئی چيز آسمانوں ميں اور نہ زمين ميں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر ايک صاف بتانے والی کتاب
ميں ہے |11:1

|

ت ۚ أُ ٰ
ك لَھُم مَغفِرَ ةٌ وَ ِر ٌ
زق َكري ٌم |11:1
َجزىَ الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ولئِ َ
لِي ِ

|

تاکہ صلہ دے انہيں جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے يہ ہيں جن کے ليے بخشش ہے اور عزت کی روزی |11:1

جزينَ أ ُ ٰ
َوالهذينَ َسعَو فى ٰ
جز أَلي ٌم |11:1
ولئِ َ
ءايتِنا م ُٰع ِ
ك لَھُم َعذابٌ مِن ِر ٍ

|

|

اور جنہوں نے ہماری آيتوں ميں ہرانے کی کوشش کی ان کے ليے سخت عذاب دردناک ميں سے عذاب ہے11:1| ،

ُ
ك ه َُو الحَ هق َويَھدى إِ ٰ
َزيز الحَ مي ِد |11:1
ك مِن رَ ِّب َ
نز َل إِلَي َ
لى صِ ٰرطِ الع ِ
َويَرَ ى الهذينَ أو ُتوا العِل َم الهذى أ ِ

|

|

اور جنہيں علم واال وہ جانتے ہيں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا وہی حق ہے اور عزت والے سب
خوبيوں سراہے کی راہ بتاتا ہے11:1| ،

|

َوقا َل الهذينَ َك َفروا هَل َن ُدلُّ ُكم ع ٰ
لق جَ دي ٍد |11:1
َلى رَ ُج ٍل ُي َن ِّب ُئ ُكم إِذا م ُِّزق ُتم ُك هل ُمم هَز ٍق إِ هن ُكم لَفى َخ ٍ

|

اور کافر بولے کيا ہم تمہيں ايسا مرد بتاديں جو تمہيں خبر دے کہ جب تم پرزہ ہوکر بالکل ريزہ ہوکر بالکل ريزہ ريزہ ہوجاؤ تو
پھر تمہيں نيا بَننا ہے11:1| ،

|

رى َعلَى ه
أَف َت ٰ
ب َوالض ٰهل ِل البَعي ِد |11:2
ج هن ٌة ۗ ب َِل الهذينَ ال يُؤمِنونَ بِالءاخِرَ ِة فِى العَذا ِ
َّللاِ َك ِذبًا أَم بِ ِه ِ

|

کيا َّللا پر اس نے جھوٹ باندها يا اسے سودا ہے بلکہ وہ جو آخرت پر ايمان نہيں التے عذاب اور دور کی گمراہی ميں ہيں،
|11:2

|

أَ َفلَم يَرَ وا إِ ٰ
ك
يھم ِك َس ًفا مِنَ السهما ِء ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
يديھم َوما َخل َفھُم مِنَ السهما ِء َواألَ ِ
رض ۚ إِن َن َشأ َنخسِ ف بِ ِھ ُم األَرضَ أَو ُنسقِط َعلَ ِ
لى ما بَينَ أَ ِ
ب |11:2
لَءاي ًَة لِ ُك ِّل عَب ٍد مُني ٍ

|

تو کيا انہوں نے نہ ديکھا جو ان کے آگے اور پيچھے ہے آسمان اور زمين ہم چاہيں تو انہيں زمين ميں دهنساديں يا ان پر آسمان کا
ٹکڑا گراديں ،بيشک اس ميں نشانی ہے ہر رجوع النے والے بندے کے ليے |11:2

جبا ُل أَوِّ بى َم َع ُه َو ه
۞ وَ لَ َقد ءا َتينا داوۥ َد ِم ّنا َف ً
الطيرَ ۖ َوأَلَ ّنا لَ ُه الحَ دي َد |11:12
ضال ۖ ٰي ِ

|

|

اور بيشک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل ديا اے پہاڑو! اس کے ساتھ َّللا کی رجوع کرو اور اے پرندو! اور ہم نے اس کے ليے لوہا
نرم کيا |11:12

|

ت وَ َق ِّدر فِى السهر ِد ۖ َواعمَلوا ٰ
صلِحً ا ۖ إِ ّنى ِبما َتعمَلونَ بَصي ٌر |11:11
أَ ِن اعمَل ٰس ِب ٰغ ٍ

|

کہ وسيع ِزر ہيں بنا اور بنانے ميں اندازے کا لحاظ رکھ اور تم سب نيکی کرو ،بيشک تمہارے کام ديکھ رہا ہوں11:11| ،

|

َ
َ
مرنا ُنذِق ُه
ِطر ۖ َومِنَ ال ِ
جنِّ مَن يَع َم ُل بَينَ َي َدي ِه ِبإِ ِ
ذن رَ ِّب ِه ۖ َومَن ي َِزغ مِنھُم عَن أ ِ
َولِ ُسلَ ٰيمنَ الرّي َح ُغ ُدوُّ ها َشھ ٌر َورَ واحُھا َشھ ٌر ۖ َوأسَلنا لَ ُه عَينَ الق ِ
هعير |11:11
مِن عَذا ِ
ب الس ِ

|

اور سليمان کے بس ميں ہوا کردی اس کی صبح کی منزل ايک مہينہ کی راہ اور شام کی منزل ايک مہينے کی راہ اور ہم نے اس
کے ليے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہايا اور جنوں ميں سے وہ جو اس کے آگے کا م کرتے اس کے رب کے حکم سے ادر جو
ان ميں ہما رے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑ کتی آ گ کا عذاب چکھائيں گے11:11| ،

|

ت ۚ اعمَلوا ءا َل داوۥ َد ُ
شكرً ا ۚ َو َقلي ٌل مِن عِبادِىَ ال هشكو ُر |11:11
دور راسِ ٰي ٍ
فان َكالجَ وا ِ
يَعمَلونَ لَ ُه ما يَشا ُء مِن م َٰحريبَ َو َت ٰمثي َل وَ ِ
ج ٍ
ب َوقُ ٍ

|

اس کے ليے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصويريں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن اور لنگردار ديگيں اے داؤد

|

والو! شکر کرو اور ميرے بندوں ميں کم ہيں شکر والے11:11| ،

َفلَمّا َقضَينا َعلَي ِه ال َموتَ ما َدلهھُم ع ٰ
جنُّ أَن لَو كانوا يَعلَمونَ ال َغيبَ ما لَبِثوا فِى
رض َتأ ُك ُل مِنسَأ َ َت ُه ۖ َفلَمّا َخ هر َت َب هي َن ِ
َلى مَوتِ ِه إِ ّال دا هب ُة األَ ِ
ت ال ِ
ُھين |11:11
العَذا ِ
ب الم ِ

|

پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھيجا جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمين کی ديمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی،
جنوں کی حقيقت کھل گئی اگر غيب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب ميں نہ ہوتے |11:11
پھر جب سليمان زمين پر آيا ِ
زق رَ ِّب ُكم َواش ُكروا لَ ُه ۚ بَل َدةٌ َط ِّي َب ٌة َورَ بٌّ غَفو ٌر |11:11
تان عَن ي ٍ
َمين َوشِ ما ٍل ۖ ُكلوا مِن ِر ِ
لَ َقد كانَ لِ َسبَإٍ فى مَس َكن ِِھم ءاي ٌَة ۖ جَ هن ِ

|

|

بيشک سبا کے ليے ان کی آبادی ميں نشانی تھی دو باغ دہنے اور بائيں اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو پاکيزہ شہر
اور بخشنے واال رب |11:11

|

ُ
در َقلي ٍل |11:11
يھم سَي َل الع َِر ِم َو َبد ٰهلنھُم ِبجَ هن َت ِ
َفأَعرَ ضوا َفأَرسَلنا َعلَ ِ
ين َذوا َتى أ ُك ٍل َخمطٍ َوأَث ٍل َو َشء ٍء مِن سِ ٍ
يھم جَ هن َت ِ

|

تو انہوں نے منہ پھيرا تو ہم نے ان پر زور کا اہال (سيالب) بھيجا اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ انہيں بدل ديے جن ميں
بکٹا (بدمزہ) ميوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بيرياں |11:11

ك جَ َز ٰينھُم ِبما َك َفروا ۖ َوهَل ُن ٰجزى إِ هال ال َكفورَ |11:11
ٰذلِ َ

|

|

ہم نے انہيں يہ بدلہ ديا ان کی ناشکری کی سزا ،اور ہم کسے سزا ديتے ہيں اسی کو جو نا شکرا ہے11:11| ،

َوجَ عَلنا بَي َنھُم َوبَينَ القُرَ ى الهتى ٰبرَ كنا فيھا قُرً ى ٰظ ِھرَ ًة وَ َقدهرنا فيھَا السهيرَ ۖ سيروا فيھا لَيالِىَ َوأَيّامًا ءامِنينَ |11:12

|

|

اور ہم نے کيے تھے ان ميں اور ان شہروں ميں ہم نے برکت رکھی سر راہ کتنے شہر اور انہيں منزل کے اندازے پر رکھا ان
ميں چلو راتوں اور دنوں امن و امان سے |11:12

|

َفقالوا رَ بهنا ٰبعِد بَينَ أَسفارنا َو َظلَموا أَنفُ َسھُم َفجَ ع َٰلنھُم أَ
َ
كل ٰ
كور |11:12
َءاي ٍ
ت لِ ُك ِّل َ
حاديث َوم هَز ٰقنھُم ُك هل ُمم هَز ٍق ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
ّار َش ٍ
صب ٍ
ِ

|

تو بولے اے ہمارے رب! ہميں سفر ميں دوری ڈال اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کيا تو ہم نے انہيں کہانياں کرديا اور انہيں
پوری پريشانی سے پراگندہ کرديا بيشک اس ميں ضروری نشانياں ہيں ہر بڑے صبر والے ہر بڑے شکر والے کے ليے
|11:12

|

يھم إِبليسُ َظ هن ُه َفا هتبَعوہُ إِ ّال َفري ًقا مِنَ المُؤمِنينَ |11:12
َولَ َقد َ
صدهقَ َعلَ ِ

|

اور بيشک ابليس نے انہيں اپنا گمان سچ کر دکھايا تو وہ اس کے پيچھے ہوليے مگر ايک گروہ کہ مسلمان تھا |11:12

َوما كانَ لَ ُه َعلَيھم مِن س ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء حَ ٌ
كع ٰ
فيظ |11:11
ُلط ٍن إِ ّال لِ َنعلَ َم مَن يُؤمِنُ ِبالءاخِرَ ِة ِممهن ه َُو مِنھا فى َش ٍّ
ك ۗ َورَ ُّب َ
ِ

|

|

اور شيطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس ليے کہ ہم دکھاديں کہ کون آخرت پر ايمان التا اور کون اس سے شک ميں ہے ،اور
تمہارا رب ہر چيز پر نگہبان ہے11:11| ،

|

ھير
قُ ِل ادعُوا الهذينَ َزعَم ُتم مِن
َّللا ۖ ال يَملِكونَ مِثقا َل َذره ٍة فِى الس ٰهم ٰو ِ
دون ه ِ
ت َوال فِى األَ ِ
رض َوما لَھُم ِ
فيھما مِن شِ ركٍ َوما لَ ُه مِنھُم مِن َظ ٍ
ِ
|11:11

|

تم فرماؤ پکارو انہيں جنہيں َّللا کے سوا سمجھے بيٹھے ہو وہ ذرہ بھر کے مالک نہيں آسمانوں ميں اور نہ زمين ميں اور نہ ان کا
ان دونوں ميں کچھ حصہ اور نہ َّللا کا ان ميں سے کوئی مددگار11:11| ،

|

لوب ِھم قالوا ماذا قا َل رَ ُّب ُكم ۖ قالُوا الحَ هق ۖ َوه َُو ال َعلِىُّ ال َكبي ُر |11:11
َوال َتن َف ُع ال هش ٰف َع ُة عِن َدہُ إِ ّال لِمَن أَذِنَ لَ ُه ۚ حَ ّت ٰى إِذا فُ ِّزعَ عَن قُ ِ

|

اور اس کے پاس شفاعت کام نہيں ديتی مگر جس کے ليے وہ اذن فرمائے ،يہاں تک کہ جب اذن دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ
دور فرمادی جاتی ہے ،ايک دوسرے سے کہتے ہيں تمہارے ربنے کيا ہی بات فرمائی ،وہ کہتے ہيں جو فرمايا حق فرمايا اور وہی
ہے بلند بڑائی واال11:11| ،

|

رض ۖ قُ ِل ه
َّللا ُ ۖ َوإِ ّنا أَو إِيّا ُكم لَع ٰ
ُبين |11:11
۞ قُل مَن يَر ُزقُ ُكم مِنَ الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
َلى ُه ًدى أَو فى ض َٰل ٍل م ٍ

|

تم فرماؤ کون جو تمہيں روزی ديتا ہے آسمانوں اور زمين سے تم خود ہی فرماؤ َّللا اور بيشک ہم يا تم يا تو ضرور ہدايت پر ہيں
يا کھلی گمراہی ميں |11:11

|

قُل ال ُتسـَٔلونَ َعمّا أَجرَ منا َوال ُنسـَٔ ُل َعمّا َتعمَلونَ |11:11

|

تم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان ميں اگر کوئی جرم کيا تو اس کی تم سے پوچھ نہيں ،نہ تمہارے کوتکوں کا ہم سے سوال |11:11

قُل يَج َم ُع بَي َننا رَ بُّنا ُث هم يَف َت ُح بَي َننا ِبالحَ ِّق َوه َُو ال َف ّتا ُ
ح العَلي ُم |11:11

|

|

تم فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہم ميں سچا فيصلہ فرمادے گا اور وہی ہے بڑا نياؤ چکانے (درست فيصلہ کرنے)
واال سب کچھ جانتا11:11| ،

|

شرَ كا َء ۖ َك ّال ۚ بَل ه َُو ه
قُل أَرونِىَ الهذينَ أَلحَ ق ُتم بِ ِه ُ
َّللا ُ العَزي ُز الحَ كي ُم |11:11

|

تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو وہ شريک جو تم نے اس سے مالئے ہيں ہشت ،بلکہ وہی ہے َّللا عزت واال حکمت واال11:11| ،

ٰ
اس ال يَعلَمونَ |11:12
َوما أَرس َٰلن َ
اس َبشيرً ا َو َنذيرً ا َولكِنه أَك َثرَ ال ّن ِ
ك إ ِ ّال كافه ًة لِل ّن ِ

|

|

اور اے محبوب! ہم نے تم کو نہ بھيجا مگر ايسی رسالت سے جو تمام آدميوں کو گھيرنے والی ہے خوشخبری ديتا اور ڈر سناتا
ليکن بہت لوگ نہيں جانتے |11:12

|

الوع ُد إِن ُكن ُتم ٰ
َويَقولونَ م ٰ
صدِقينَ |11:12
َتى ٰه َذا َ

|

اور کہتے ہيں يہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو11:12| ،

|

َوم ال َتس َتـٔخِرونَ عَن ُه سا َع ًة َوال َتس َتقدِمونَ |11:12
قُل لَ ُكم ميعا ُد ي ٍ

|

تم فرماؤ تمہارے ليے ايک ايسے دن کا وعدہ جس سے تم نہ ايک گھڑی پيچھے ہٹ سکو اور نہ آگے بڑه سکو |11:12

|

رى إ ِ ِذ ٰ ّ
َوقا َل الهذينَ َك َفروا لَن ُنؤمِنَ ِب ٰھ َذا القُ
ضھُم إِ ٰ
رءان َوال ِبالهذى بَينَ َيدَي ِه ۗ َولَو َت ٰ
ج ُع بَع ُ
َعض ال َقو َل
لى ب ٍ
الظلِمونَ مَوقوفونَ ِعن َد رَ ب ِِّھم يَر ِ
ِ
يَقو ُل الهذينَ اس ُتضعِفوا لِلهذينَ اس َتكبَروا لَوال أَن ُتم لَ ُك ّنا مُؤمِنينَ

|| 34: 31

اور کافر بولے ہم ہرگز نہ ايمان الئيں گے اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے آگے تھيں اور کسی طرح تو ديکھے جب
ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کيے جائيں گے ،ان ميں ايک دوسرے پر بات ڈالے گا وہ جو دبے تھے ان سے کہيں گے جو
اونچے کھينچتے (بڑے بنے ہوئے) تھے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ايمان لے آتے11:11| ،

|

َن الھ ٰ
ُجرمينَ |11:11
قا َل الهذينَ اس َتكبَروا لِلهذينَ اس ُتضعِفوا أَ َنحنُ َ
صد َٰدن ُكم ع ِ
ُدى بَع َد إِذ جا َء ُكم ۖ بَل ُكن ُتم م ِ

|

وہ جو اونچے کھينچتے تھے ان سے کہيں گے جو دبے ہوئے تھے کيا ہم نے تمہيں روک ديا ہدايت سے بعد اس کے کہ تمہارے
پاس آئی بلکہ تم خود مجرم تھے11:11| ،

|

اّلِل َو َنج َع َل لَ ُه أَندا ًدا ۚ َوأَ َس ُّروا ال هندا َم َة لَمّا رَ أَوُ ا العَذابَ
ھار إِذ َتأمُرو َننا أَن َنكفُرَ ِب ه ِ
َوقا َل الهذينَ اس ُتضعِفوا لِلهذينَ اس َتكبَروا بَل مَك ُر الهي ِل َوال هن ِ
َ ٰ
عناق الهذينَ َك َفروا ۚ هَل ي َ
ُجزونَ إِ ّال ما كانوا يَعمَلونَ |11:11
َوجَ عَل َنا األغل َل فى أَ ِ

|

اور کہيں گے وہ جو دبے ہوئے تھے ان سے جو اونچے کھينچتے تھے بلکہ رات دن کا داؤں (فريب) تھا جبکہ تم ہميں حکم ديتے
تھے کہ َّللا کا انکار کريں اور اس کے برابر والے ٹھہرائيں ،اور دل ہی دل ميں پچھتانے لگے جب عذاب ديکھا اور ہم نے طوق
ڈالے ان کی گردنوں ميں جو منکر تھے وہ کيا بدلہ پائيں گے مگر وہی جو کچھ کرتے تھے |11:11

ذير إِ ّال قا َل ُمترَ فوها إِ ّنا بِما أُرسِ ل ُتم بِ ِه ٰكفِرونَ |11:11
َوما أَرسَلنا فى َقر َي ٍة مِن َن ٍ

|

|

اور ہم نے جب کبھی کسی شہر ميں کوئی ڈر سنانے واال بھيجا وہاں کے آسودوں (اميروں) نے يہی کہا کہ تم جو لے کر بھيجے
گئے ہم اس کے منکر ہيں |11:11

|

مو ًال َوأَ ٰ
َوقالوا َنحنُ أَك َث ُر أَ ٰ
ول ًدا َوما َنحنُ ِب ُمع هَذبينَ |11:11

|

اور بولے ہم مال اور اوالد ميں بڑه کر ہيں اور ہم پر عذاب ہونا نہيں |11:11

ٰ
قُل إِنه رَ بّى يَبس ُ
اس ال يَعلَمونَ |11:11
ُط الرِّزقَ لِمَن يَشا ُء َويَق ِد ُر َولكِنه أَك َثرَ ال ّن ِ

|

|

تم فرماؤ بيشک ميرا رب رزق وسيع کرتا ہے جس کے ليے چاہے اور تنگی فرماتا ہے ليکن بہت لوگ نہيں جانتے11:11| ،

|

صلِحً ا َفأ ُ ٰ
مول ُ ُكم َوال أَ ٰ
لفى إِ ّال مَن ءامَنَ َو َع ِم َل ٰ
ول ُد ُكم ِبالهتى ُت َقرِّ ُب ُكم عِندَنا ُز ٰ
َوما أَ ٰ
ف ِبما َعمِلوا َوهُم فِى ال ُغر ُٰف ِ
ك لَھُم جَ زا ُء الضِّع ِ
ت ءامِنونَ
ولئِ َ
|11:11

|

اور تمہارے مال اور تمہاری اوالد اس قابل نہيں کہ تمہيں ہمارے قريب تک پہنچائيں مگر وہ جو ايمان الئے اور نيکی کی ان کے
ليے ُدونا ُدوں (کئی گنا) صلہ ان کے عمل کا بدلہ اور وہ باالخانوں ميں امن و امان سے ہيں |11:11

جزينَ أ ُ ٰ
َوالهذينَ يَس َعونَ فى ٰ
ب مُحضَرونَ |11:12
ك فِى العَذا ِ
ولئِ َ
ءايتِنا م ُٰع ِ

|

|

اور ہو جو ہماری آيتوں ميں ہرانے کی کوشش کرتے ہيں وہ عذاب ميں الدهرے جائيں گے |11:12

|

قُل إِنه رَ بّى يَبس ُ
ُط الرِّزقَ لِمَن يَشا ُء مِن عِبا ِد ِہ َويَق ِد ُر لَ ُه ۚ َوما أَن َفق ُتم مِن َشء ٍء َفھ َُو يُخلِفُ ُه ۖ َوه َُو َخي ُر ال ٰ ّر ِزقينَ |11:12

|

تم فرماؤ بيشک ميرا رب رزق وسيع فرماتا ہے اپنے بندوں ميں جس کے ليے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے ليے چاہے اور
جو چيز تم َّللا کی راہ ميں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دينے واال |11:12

َويَو َم يَح ُ
ش ُرهُم جَ ميعًا ُث هم يَقو ُل لِلم َٰلئِ َك ِة أَ ٰهؤُ ال ِء إِيّا ُكم كانوا يَع ُبدونَ |11:12

|

|

اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کيا يہ تمہيں پوجتے تھے |11:12

قالوا س ٰ
جنه ۖ أَك َث ُرهُم ِب ِھم مُؤمِنونَ |11:11
ُبح َن َ
ك أَنتَ َولِيُّنا مِن دون ِِھم ۖ بَل كانوا يَع ُبدونَ ال ِ

|

|

جنوں کو پوجتے تھے ان ميں اکثر انہيں پر يقين الئے تھے
وہ عرض کريں گے پاکی ہے تجھ کو تو ہمارا دوست ہے نہ وہ بلکہ وہ ِ
|11:11

|

ك بَع ُ
َفاليَو َم ال يَملِ ُ
ار الهتى ُكن ُتم بِھا ُت َك ِّذبونَ |11:11
َعض َنفعًا وَ ال َ
ض ُكم لِب ٍ
ض ًّرا َو َنقو ُل لِلهذينَ َظلَموا ذوقوا عَذابَ ال ّن ِ

|

تو آج تم ميں ايک دوسرے کو بھلے برے کا کچھ اختيار نہ رکھے گا او رہم فرمائيں گے ظالموں سے اس آگ کا عذاب چکھو
جسے تم جھٹالتے تھے |11:11

|

يھم ٰ
َوإِذا ُت ٰ
ص هد ُكم َعمّا كانَ يَع ُب ُد ءاباؤُ ُكم َوقالوا ما ٰهذا إِ ّال إِف ٌ
ت قالوا ما ٰهذا إِ ّال رَ ُج ٌل يُري ُد أَن َي ُ
ك مُف َترً ى ۚ َوقا َل الهذينَ َك َفروا
ءاي ُتنا َبي ِّٰن ٍ
تلى َعلَ ِ
لِلحَ ِّق لَمّا جا َءهُم إِن ٰهذا إِ ّال سِ ح ٌر مُبينٌ |11:11

|

اور جب ان پر ہماری روشن آيتيں پڑهی جائيں تو کہتے ہيں يہ تو نہيں مگر ايک مرد کہ تمہيں روکنا چاہتے ہيں تمہارے باپ دادا
کے معبودو ں سے اور کہتے ہيں يہ تو نہيں مگر بہتان جوڑا ہوا ،اور کافروں نے حق کو کہا جب ان کے پاس آيا يہ تو نہيں مگر
کھال جادو11:11| ،

|

ذير |11:11
َوما ءا َت ٰينھُم مِن ُك ُت ٍ
يھم َقبلَ َ
ب يَدرُسو َنھا ۖ َوما أَرسَلنا إِلَ ِ
ك مِن َن ٍ

|

اور ہم نے انہيں کچھ کتابيں نہ ديں جنہيں پڑهتے ہوں نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے واال آيا |11:11

كير |11:11
َو َك هذبَ الهذينَ مِن َقبل ِِھم َوما َبلَغوا مِعشارَ ما ءا َت ٰينھُم َف َك هذبوا ُرسُلى ۖ َف َكيفَ كانَ َن ِ

|

|

اور ان سے اگلوں نے جھٹاليا اور يہ اس کے دسويں کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہيں ديا تھا پھر انہوں نے ميرے رسولوں کو
جھٹاليا تو کيسا ہوا ميرا انکا کرنا |11:11

|

۞ قُل إِ هنما أَ ِع ُ
َثنى وَ فُ ٰر ٰ
ح َد ٍة ۖ أَن َتقوموا ِ هّلِلِ م ٰ
ب َشدي ٍد
ج هن ٍة ۚ إِن ُهوَ إِ ّال َنذي ٌر لَ ُكم بَينَ َي َدى عَذا ٍ
ظ ُكم بِ ٰو ِ
دى ُث هم َت َت َف هكروا ۚ ما بِصاحِبِ ُكم مِن ِ
|11:11

|

تم فرماؤ ميں تمہيں ايک نصيحت کرتا ہوں کہ َّللا کے ليے کھڑے رہو دو دو اور اکيلے اکيلے پھر سوچو کہ تمہارے ان صاحب
ميں جنون کی کوئی بات نہيں ،وہ تو نہيں مگر نہيں مگر تمہيں ڈر سنانے والے ايک سخت عذاب کے آگے |11:11

َ
جرىَ إِ ّال َعلَى ه
َّللاِ ۖ َوه َُو ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َشھي ٌد |11:11
قُل ما سَأَل ُت ُكم مِن أَ ٍ
جر َف ُھوَ لَ ُكم ۖ إِن أ ِ

|

|

تم فرماؤ ميں نے تم سے اس پر کچھ اجر مانگا ہو تو وہ تمہيں کو ميرا اجر تو َّللا ہی پر ہے اور وہ ہر چيز پر گواہ ہے،
|11:11

|

ب |11:12
قُل إِنه رَ بّى يَقذِفُ ِبالحَ ِّق َع ٰلّ ُم ال ُغيو ِ

|

تم فرماؤ بيشک ميرا رب حق پر القا فرماتا ہے بہت جاننے واال سب نبيوں کا11:12| ،

قُل جا َء الحَ ُّق َوما يُب ِد ُ
ئ ٰالبطِ ُل َوما يُعي ُد |11:12

|

تم فرماؤ حق آيا اور باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر کر آئے |11:12

|

|

َلى َنفسى ۖ َوإِ ِن اه َتد ُ
لت َفإِ هنما أَضِ ُّل ع ٰ
ضلَ ُ
َيت َف ِبما يوحى إِلَىه رَ بّى ۚ إِ هن ُه سَمي ٌع َقريبٌ |11:12
قُل إِن َ

|

تم فرماؤ اگر ميں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا اور اگر ميں نے راہ پائی تو اس کے سبب جو ميرا رب ميری طرف وحی فرماتا
ہے بيشک وہ سننے واال نزديک ہے |11:12

|

ُ
َولَو َت ٰ
ب |11:11
َكان َقري ٍ
رى إِذ َف ِزعوا َفال َفوتَ وَ أخِذوا مِن م ٍ

|

اور کسی طرح تو ديکھے جب وہ گھبراہٹ ميں ڈالے جائيں گے پھر بچ کر نہ نکل سکيں گے اور ايک قريب جگہ سے پکڑ ليے
جائيں گے |11:11

|

َكان بَعي ٍد |11:11
َوقالوا ءا َم ّنا بِ ِه َوأَ ّن ٰى لَ ُھ ُم ال هتناوُ شُ مِن م ٍ

|

اور کہيں گے ہم اس پر ايمان الئے اور اب وہ اسے کيونکر پائيں اتنی دور جگہ سے |11:11

َكان بَعي ٍد |11:11
َو َقد َك َفروا بِ ِه مِن َقب ُل ۖ َويَقذِفونَ ِبالغَي ِ
ب مِن م ٍ

|

|

کہ پہلے تو اس سے کفر کرچکے تھے ،اور بے ديکھے پھينک مارتے ہيں دور مکان سے |11:11

ب |11:11
ك مُري ٍ
َوحي َل بَي َنھُم َوبَينَ ما يَش َتھونَ َكما فُ ِع َل ِبأَشياع ِِھم مِن َقب ُل ۚ إِ هنھُم كانوا فى َش ٍّ

|

|

اور روک کردی گئی ان ميں اور اس ميں جسے چاہتے ہيں جيسے ان کے پہلے گروہوں سے کيا گيا تھا بيشک وہ دهوکا ڈالنے
والے شک ميں تھے |11:11

|

ثنى َو ُث ٰل َ
ث َور ُٰبعَ ۚ يَزي ُد فِى َ
رض جاع ِِل الم َٰل ِئ َك ِة ُرس ًُال أُولى أَجنِحَ ٍة َم ٰ
َّللا الره ٰ
لق ما يَشا ُء ۚ إِنه
ّلِل فاطِ ِر الس ٰهم ٰو ِ
حيم الحَ م ُد ِ ه ِ
سم ه ِ
ت َواألَ ِ
الخ ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ
َّللا ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |11:1
هَ

|

سب خوبياں َّللا کو جو آسمانوں اور زمين کا بنانے واال فرشتوں کو رسول کرنے واال جن کے دو دو تين تين چار چار پر ہيں،
بڑهاتا ہے آفرينش (پيدائش) ميں جو چاہے بيشک َّللا ہر چيز پر قادر ہے11:1| ،

|

ما يَف َتح ه
ك لَھا ۖ َوما يُمسِ ك َفال مُرسِ َل لَ ُه مِن بَع ِد ِہ ۚ َوه َُو العَزي ُز الحَ كي ُم |11:1
اس مِن رَ ح َم ٍة َفال مُمسِ َ
َّللا ُ لِل ّن ِ
ِ

|

َّللا جو رحمت لوگوں کے ليے کھولے اس کا کوئی روکنے واال نہيں ،اور جو کچھ روک لے تو اس کی روک کے بعد اس کا کوئی
چھوڑنے واال نہيں ،اور وہی عزت و حکمت واال ہے11:1| ،

|

ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ اذ ُكروا نِع َمتَ ه
رض ۚ ال إِ ٰل َه إِ ّال ه َُو ۖ َفأ َ ّن ٰى ُتؤ َفكونَ |11:1
َّللاِ َعلَي ُكم ۚ هَل مِن ٰخل ٍِق غَي ُر ه ِ
َّللا يَر ُزقُ ُكم مِنَ السهما ِء َواألَ ِ

|

اے لوگو! اپنے اوپر َّللا کا احسان ياد کرو کيا َّللا کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے کہ آسمان اور زمين سے تمہيں روزی دے ،اس
کے سوا کوئی معبود نہيں ،تو تم کہاں اوندهے جاتے ہو |11:1

|

ك ۚ َوإِلَى ه
َّللاِ ُترجَ ُع األُمو ُر |11:1
ك َف َقد ُك ِّذبَت ُر ُس ٌل مِن َقبلِ َ
َوإِن ُي َك ِّذبو َ

|

اور اگر يہ تمہيں جھٹالئيں تو بيشک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹالئے گئے اور سب کام َّللا ہی کی طرف سے پھرتے ہيں
|11:1

|

اّلِل الغَرو ُر |11:1
َّللا حَ ٌّق ۖ َفال َت ُغره هن ُك ُم الحَ ٰيوةُ الدُّنيا ۖ َوال َي ُغره هن ُكم ِب ه ِ
ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ إِنه َوع َد ه ِ

|

اے لوگو! بيشک َّللا کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہيں دهوکا نہ دے دنيا کی زندگی ،اور ہرگز تمہيں َّللا کے حکم پر فريب نہ دے وہ
بڑا فريبی |11:1

|

إنه ال هش ٰ
يطنَ لَ ُكم َع ُدوٌّ َفا هتخِذوہُ َع ُد ًّوا ۚ إِ هنما يَدعوا حِز َب ُه لِيَكونوا مِن أَ ٰ
هعير |11:1
صح ِ
ِ
ب الس ِ

|

بيشک شيطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو وہ تو اپنے گروہ کو اسی ليے بالتا ہے کہ دوزخيوں ميں ہوں
|11:1

|

ت لَھُم مَغفِرَ ةٌ َوأَج ٌر َكبي ٌر |11:1
الهذينَ َك َفروا لَھُم َعذابٌ َشدي ٌد ۖ َوالهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ

|

کافروں کے ليے سخت عذاب ہے ،اور جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے ان کے ليے بخشش اور بڑا ثواب ہے11:1| ،

|

ت ۚ إِنه ه
أَ َفمَن ُز ِّينَ لَ ُه سو ُء َع َملِ ِه َفرَ ءاہُ حَ َس ًنا ۖ َفإِنه ه
يھم حَ س َٰر ٍ
َّللاَ عَلي ٌم بِما يَص َنعونَ
َّللاَ يُضِ ُّل مَن يَشا ُء َويَھدى مَن يَشا ُء ۖ َفال َتذهَب َنف ُس َ
ك َعلَ ِ
|11:2

|

تو کيا وہ جس کی نگاہ ميں اس کا برا کام آراستہ کيا گيا کہ اس نے اسے بھال سمجھا ہدايت والے کی طرح ہوجائے گا اس ليے َّللا
گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ ديتا ہے جسے چاہے ،تو تمہاری جان ان پر حسرتوں ميں نہ جائے َّللا خوب جانتا ہے جو کچھ
وہ کرتے ہيں11:2| ،

|

َو ه
َّللا ُ الهذى أَر َس َل الرِّ ٰي َح َف ُتثي ُر َسحابًا َفس ُٰقن ُه إِ ٰ
ك ال ُّنشو ُر |11:2
لى َبلَ ٍد َم ِّي ٍ
ت َفأَحيَينا بِ ِه األَرضَ بَع َد مَوتِھا ۚ َك ٰذلِ َ

|

اور َّللا ہے جس نے بھيجيں ہوائيں کہ بادل ابھارتی ہيں ،پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہيں تو اس کے سبب
ہم زمين کو زندہ فرماتے ہيں اس کے مرے پيچھے يونہی حشر ميں اٹھنا ہے |11:2

|

ت لَھُم َعذابٌ َشدي ٌد ۖ َومَك ُر أ ُ ٰ
مَن كانَ يُري ُد الع هِز َة َفلِله ِه الع هِزةُ جَ ميعًا ۚ إِلَي ِه يَص َع ُد ال َكلِ ُم ه
ك
الطيِّبُ َوال َع َم ُل ال ٰ ّ
صلِ ُح يَر َف ُع ُه ۚ َوالهذينَ يَم ُكرونَ ال هسيِّـٔا ِ
ولئِ َ
ه َُو يَبو ُر |11:12

|

جسے عزت کی چاہ ہو تو عزت تو سب َّللا کے ہاتھ ہے اسی کی طرف چڑهتا ہے پاکيزہ کالم اور جو نيک کام سے وہ اسے بلند
کرتا ہے اور وہ جو برے داؤں (فريب) کرتے ہيں ان کے ليے سخت عذاب ہے اور انہيں کا مکر برباد ہوگا (ف12:12| 12

|

َو ه
زوجً ا ۚ َوما َتح ِم ُل مِن أ ُ ٰ
ب ُث هم مِن ُنط َف ٍة ُث هم جَ َعلَ ُكم أَ ٰ
ض ُع إ ِ ّال ِبعِل ِم ِه ۚ َوما ُي َع هم ُر مِن ُم َع هم ٍر َوال يُن َقصُ مِن ُعم ُِر ِہ إِ ّال
َّللا ُ َخلَ َق ُكم مِن ُترا ٍ
نثى َوال َت َ
َّللا يَسي ٌر |11:11
فى ك ِٰت ٍ
ك َعلَى ه ِ
ب ۚ إِنه ٰذلِ َ

|

اور َّللا نے تمہيں بنايا مٹی سے پھر پانی کی بوند سے پھر تمہيں کيا جوڑے جوڑے اور کسی مادہ کو پيٹ نہيں رہتا اور نہ وہ
جتنی ہے مگر اس کے علم سے ،اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے يا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے يہ سب ايک
کتاب ميں ہے بيشک يہ َّللا کو آسان ہے |11

|: 11

َحران ٰهذا َعذبٌ فُ ٌ
رات سائِ ٌغ َشرا ُب ُه َو ٰهذا مِل ٌح أُجا ٌ
ك
َوما يَس َت ِوى الب
خرجونَ حِلي ًَة َتلبَسو َنھا ۖ َو َترَ ى الفُل َ
ِ
ج ۖ َومِن ُك ٍّل َتأ ُكلونَ لَحمًا َط ِر ًّيا َو َتس َت ِ
في ِه مَواخِرَ لِ َتب َتغوا مِن َفضلِ ِه َولَ َعله ُكم َتش ُكرونَ |11:11

|

اور دونوں سمندر ايک سے نہيں يہ ميٹھا ہے خوب ميٹھا پانی خوشگوار اور يہ کھاری ہے تلخ اور ہر ايک ميں سے تم کھاتے ہو
تازہ گوشت اور نکالتے ہو پہننے کا ايک گہنا (زيور) اور تو کشتيوں کو اس ميں ديکھے کہ پانی چيرتی ہيں تاکہ تم اس کا فضل
تالش کرو اور کسی طرح حق مانو |11:11

|

َخرَ ال هشمسَ َوال َقمَرَ ُك ٌّل يَجرى ِألَجَ ٍل ُم َس ًّمى ۚ ٰذلِ ُك ُم ه
يل َوس ه
َّللا ُ رَ ُّب ُكم لَ ُه المُل ُ
ك ۚ َوالهذينَ َتدعونَ مِن دونِ ِه
ھار َويولِ ُج ال هنھارَ فِى اله ِ
يولِ ُج الهي َل فِى ال هن ِ
ِطمير |11:11
ما يَملِكونَ مِن ق
ٍ

|

رات التا ہے دن کے حصہ ميں اور دن التا ہے رات کے حصہ ميں اور اس نے کام ميں لگائے سورج اور چاند ہر ايک ايک
مقرر ميعاد تک چلتا ہے يہ ہے َّللا تمہارا رب اسی کی بادشاہی ہے ،اور اس کے سوا جنہيں تم پوجتے ہو دانہ ُخرما کے چھلکے
تک کے مالک نہيں11:11| ،

|

بير |11:11
إِن َتدعوهُم ال يَسمَعوا ُدعا َء ُكم َولَو َسمِعوا مَا اس َتجابوا لَ ُكم ۖ َويَو َم الق ِٰي َم ِة يَكفُرونَ بِشِ ر ِك ُكم ۚ َوال ُي َن ِّب ُئ َ
ك مِث ُل َخ ٍ

|

تم انہيں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنيں ،اور بالفرض سن بھی ليں تو تمہاری حاجت روانہ کرسکيں اور قيامت کے دن وہ
تمہارے شرک سے منکر ہوں گے اور تجھے کوئی نہ بتائے گا اس بتانے والے کی طرح |11:11

َّللاِ ۖ َو ه
۞ ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ أَن ُت ُم الفُ َقرا ُء إِلَى ه
َّللا ُ ه َُو ال َغنِىُّ الحَ مي ُد |11:11

|

اے لوگو! تم سب َّللا کے محتاج اور َّللا ہی بے نياز ہے سب خوبيوں سراہا11:11| ،

لق جَ دي ٍد |11:11
إِن َي َشأ يُذهِب ُكم َويَأ ِ
ت ِب َخ ٍ

|

|

وہ چاہے تو تمہيں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے |11:11

ك َعلَى ه
َزيز |11:11
َوما ٰذلِ َ
َّللاِ ِبع ٍ

|

|

|

اور يہ َّللا پر کچھ دشوار نہيں11:11| ،

|

لى حِملِھا ال يُحمَل مِن ُه َشء ٌء َولَو كانَ ذا قُ ٰ
خرى ۚ َوإِن َتد ُع مُث َقلَ ٌة إِ ٰ
وازرَ ةٌ ِوزرَ أ ُ ٰ
ب وَ أَقامُوا
ربى ۗ إِ هنما ُتن ِذ ُر الهذينَ َيخ َشونَ رَ هبھُم بِالغَي ِ
َوال َت ِز ُر ِ
الص ٰهلو َة ۚ َومَن َت َز ّك ٰى َفإِ هنما َي َت َز ّك ٰى لِ َنفسِ ِه ۚ َوإِلَى ه
َّللاِ المَصي ُر |11:12

|

اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی اور اگر کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بالئے تو
اس کے بوجھ ميں سے کوئی کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قريب رشتہ دار ہو اے محبوب! تمہارا ڈر سناتا انہيں کو کام ديتا ہے جو بے
ديکھے اپنے رب! سے ڈرتے ہيں اور نماز قائم رکھتے ہيں ،اور جو ستھرا ہوا تو اپنے ہی بھلے کو ستھرا ہوا اور َّللا ہی کی
طرف پھرنا ہے11:12| ،

|

َوما يَس َت ِوى األَ ٰ
عمى َوالبَصي ُر |11:12

|

اور برابر نہيں اندها اور انکھيارا |11:12

َو َال ُّ
الظل ُ ٰم ُ
ت َو َال ال ّنو ُر |11:12

|

اور نہ اندهيرياں اور اجاال |11:12

َو َال ِّ
الظ ُّل َو َال الحَ رو ُر |11:11

|

|

|

اور نہ سايہ اور نہ تيز دهوپ |11:11

|

َ
مو ُ
َوما يَس َت ِوى األَحيا ُء َو َال األَ ٰ
بور |11:11
ت ۚ إِنه ه َ
َّللا يُس ِم ُع مَن يَشا ُء ۖ َوما أنتَ ِبمُسم ٍِع مَن فِى القُ ِ

|

اور برابر نہيں زندے اور مردے بيشک َّللا سنا تا ہے جسے چاہے اور تم نہيں سنانے والے انہيں جو قبروں ميں پڑے ہيں
|11:11

|

إِن أَنتَ إِ ّال َنذي ٌر |11:11

|

تم تو يہی ڈر سنانے والے ہو |11:11

|

ك بِالحَ ِّق َبشيرً ا َو َنذيرً ا ۚ َوإِن مِن أ ُ هم ٍة إِ ّال َخال فيھا َنذي ٌر |11:11
إِ ّنا أَرس َٰلن َ

|

اے محبوب! بيشک ہم نے تمہيں حق کے ساتھ بھيجا خوشخبری ديتا اور ڈر سنا تا اور جو کوئی گروہ تھا سب ميں ايک ڈر سنانے
واال گزر چکا |11:11

|

ت َو ِب ُّ
ُنير |11:11
الزب ُِر َو ِبالك ِٰت ِ
ك َف َقد َك هذبَ الهذينَ مِن َقبل ِِھم جاءَتھُم ُر ُسلُھُم ِبال َبي ِّٰن ِ
َوإِن ُي َك ِّذبو َ
ب الم ِ

|

اور اگر يہ تمہيں جھٹالئيں تو ان سے اگلے بھی جھٹالچکے ہيں ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دليليں اور صحيفے اور
چمکتی کتاب لے کر11:11| ،

|

ُث هم أَ َخ ُ
كير |11:11
ذت الهذينَ َك َفروا ۖ َف َكيفَ كانَ َن ِ

|

|

پھر ميں نے کافروں کو پکڑا تو کيسا ہوا ميرا انکار |11:11

َّللا أَ َ
جبا ِل ُج َد ٌد بيضٌ وَ حُم ٌر مُخ َتلِفٌ أَ ٰلو ُنھا َوغَرابيبُ سو ٌد
نز َل مِنَ السهما ِء ما ًء َفأَخرَ جنا ِب ِه َثم َٰر ٍ
ت مُخ َتلِ ًفا أَ ٰلو ُنھا ۚ َومِنَ ال ِ
أَلَم َترَ أَنه ه َ
|11:11

|

کيا تو نے نہ ديکھا کہ َّللا نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے پھل نکالے رنگ برنگ اور پہاڑوں ميں راستے ہيں سفيد
اور سرخ رنگ رنگ کے او رکچھ کالے بھوچنگ (سياہ کالے) |11:11

|

َّللا عَزي ٌز غَفو ٌر |11:12
اس َوالدهوابِّ َواألَ ٰنع ِم مُخ َتلِفٌ أَ ٰلو ُن ُه َك ٰذلِ َ
َّللا مِن عِبا ِد ِہ ال ُعلَ ٰمؤُ ۟ا ۗ إِنه ه َ
ك ۗ إِ هنما يَخ َشى ه َ
َومِنَ ال ّن ِ

|

اور آدميوں اور جانوروں اور چوپايوں کے رنگ يونہی طرح طرح کے ہيں َّللا سے اس کے بندوں ميں وہی ڈرتے ہيں جو علم
والے ہيں بيشک َّللا بخشنے واال عزت واال ہے11:12| ،

|

إِنه الهذينَ يَتلونَ ك ِٰتبَ ه
َّللاِ َوأَقامُوا الص ٰهلو َة َوأَن َفقوا ِممّا رَ َز ٰقنھُم سِ ًّرا َوعَالنِي ًَة يَرجونَ ت ِٰجرَ ًة لَن َتبورَ |11:12

|

بيشک وہ جو َّللا کی کتاب پڑهتے ہيں اور نماز قائم رکھتے اور ہمارے ديے سے کچھ ہماری راہ ميں خرچ کرتے ہيں پوشيدہ اور
ظاہر وہ ايسی تجارت کے اميدوار ہيں جس ميں ہرگز ٹوُ ٹا (نقصان) نہيں11:12| ،

لِي َُو ِّف َيھُم أُجورَ هُم َويَزي َدهُم مِن َفضلِ ِه ۚ إِ هن ُه غَفو ٌر َشكو ٌر |11:12

|

|

تاکہ ان کے ثواب انہيں بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زيادہ عطا کرے ،بيشک وہ بخشنے واال قدر فرمانے واال ہے،
|11:12

|

ص ِّد ًقا لِما بَينَ َيدَي ِه ۗ إِنه ه
َّللاَ ِبعِبا ِد ِہ لَ َخبي ٌر بَصي ٌر |11:11
ك مِنَ الك ِٰت ِ
ب ُهوَ الحَ ُّق ُم َ
َوالهذى أَوحَ ينا إِلَي َ

|

اور ہو کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھيجی وہی حق ہے اپنے سے اگلی کتابوں کی تصديق فرماتی ہوئی ،بيشک َّللا اپنے
بندوں سے خبردار ديکھنے واال ہے |11:11

|

ساب ٌق ِب َ
ك ُهوَ ال َفض ُل ال َكبي ُر
الخ ٰير ِ
َّللا ۚ ٰذلِ َ
ت ِبإِذ ِن ه ِ
ُث هم أَورَ ث َنا الك ِٰتبَ الهذينَ اص َط َفينا مِن عِبادِنا ۖ َفمِنھُم ظالِ ٌم لِ َنفسِ ِه َومِنھُم مُق َتصِ ٌد َومِنھُم ِ
|11:11

|

پھر ہم نے کتاب کا وارث کيا اپنے چُنے ہوئے بندوں کو تو ان ميں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان ميں کوئی ميانہ چال پر
ہے ،اور ان ميں کوئی وہ ہے جو َّللا کے حکم سے بھالئيوں ميں سبقت لے گيا يہی بڑا فضل ہے11:11| ،
جَ ٰ ّن ُ
ب َولُؤل ُ ًؤا ۖ َولِبا ُسھُم فيھا حَ ري ٌر |11:11
ساورَ مِن َذ َه ٍ
تع ٍ
َدن يَد ُخلو َنھا ُيحَ لهونَ فيھا مِن أَ ِ

|

|

بسنے کے باغوں ميں داخل ہوں گے وہ ان ميں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائيں گے اور وہاں ان کی پوشاک ريشمی ہے،
|11:11

|

َوقالُوا الحَ م ُد ِ هّلِلِ الهذى أَذهَبَ َع هنا الحَ َزنَ ۖ إِنه رَ بهنا لَغَفو ٌر َشكو ٌر |11:11

|

اور کہيں گے سب خوبياں َّللا کو جس نے ہمارا غم دور کيا بيشک ہمارا رب بخشنے واال قدر فرمانے واال ہے |11:11

صبٌ َوال َي َمسُّنا فيھا لُغوبٌ |11:11
الهذى أَحَ لهنا دارَ المُقا َم ِة مِن َفضلِ ِه ال َي َمسُّنا فيھا َن َ

|

|

وہ جس نے ہميں آرام کی جگہ اتارا اپنے فضل سے ،ہميں اس ميں نہ کوئی تکليف پہنچے نہ ہميں اس ميں کوئی تکان الحق ہو،
|11:11

|

َوالهذينَ َك َفروا لَھُم نا ُر جَ َھ هن َم ال ي ٰ
فور |11:11
َذابھا ۚ َك ٰذلِ َ
ُقضى َعلَ ِ
ك َنجزى ُك هل َك ٍ
يھم َفيَموتوا َوال ي َُخفهفُ عَنھُم مِن ع ِ

|

اور جنہوں نے کفر کيا ان کے ليے جہنم کی آگ ہے نہ ان کی قضا آئے کہ مرجائيں اور نہ ان پر اس کا عذاب کچھ ہلکا کياجائے،
ہم ايسی ہی سزا ديتے ہيں ہر بڑے ناشکرے کو11:11| ،

|

َ
خرجنا َنعمَل ٰ
صلِحً ا َغيرَ الهذى ُك ّنا َنع َم ُل ۚ أَ َولَم ُن َعمِّر ُكم ما َي َت َذ هك ُر في ِه مَن َت َذ هكرَ َوجا َء ُك ُم ال هنذي ُر ۖ َفذوقوا َفما
َوهُم يَص َط ِرخونَ فيھا رَ بهنا أ ِ
ل ّٰ
صير || 11:11
ِلظلِمينَ مِن َن ٍ
اور وہ اس ميں چالتے ہوں گے اے ہمارے رب! ہميں نکال کہ ہم اچھا کام کريں اس کے خالف جو پہلے کرتے تھے اور کيا ہم
نے تمہيں وہ عمر نہ دی تھی جس ميں سمجھ ليتا جسے سمجھنا ہوتا اور ڈر سنانے واال تمہارے پاس تشريف اليا تھا تو اب چکھو
کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہيں،

|| 35: 37

ُّدور |11:12
رض ۚ إِ هن ُه عَلي ٌم ِبذا ِ
ب الس ٰهم ٰو ِ
َّللا ٰعلِ ُم غَي ِ
ت َواألَ ِ
إِنه ه َ
ت الص ِ

|

بيشک َّللا جاننے واال ہے آسمانوں اور زمين کی ہر چھپی بات کا ،بيشک وہ دلوں کی بات جانتا ہے11:12| ،

|

الكفِرينَ ُكف ُرهُم عِن َد رَ ب ِِّھم إِ ّال مَق ًتا ۖ َوال يَزي ُد ٰ
رض ۚ َفمَن َك َفرَ َف َعلَي ِه ُكف ُرہُ ۖ َوال يَزي ُد ٰ
الكفِرينَ ُكف ُرهُم إِ ّال َخسارً ا
ه َُو الهذى جَ َعلَ ُكم َخ ٰلئِفَ فِى األَ ِ
|11:12

|

وہی ہے جس نے تمہيں زمين ميں اگلوں کا جانشين کيا تو جو کفر کرے اس کا کفر اسی پر پڑے اور کافروں کو ان کا کفر ان کے
رب کے يہاں نہيں بڑهائے گا مگر بيزاری اور کافروں کو ان کا کفر نہ بڑهائے گا مگر نقصان |11:12

|

دون ه
قُل أَرَ ءَي ُتم ُ
ت أَم ءا َت ٰين ُھم ك ِٰتبًا َفھُم ع ٰ
رض أَم لَھُم شِ ر ٌ
ت مِن ُه ۚ
َلى َب ِّي َن ٍ
شرَ كا َء ُك ُم الهذينَ َتدعونَ مِن
ك فِى الس ٰهم ٰو ِ
َّللاِ أَرونى ماذا َخلَقوا مِنَ األَ ِ
ِ
بَل إِن َي ِع ُد ٰ ّ
الظلِمونَ بَع ُ
ضھُم بَعضًا إ ِ ّال ُغرورً ا |11:12

|

تم فرماؤ بھال بتالؤ تو اپنے وہ شريک جنہيں َّللا کے سوا پوجتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمين ميں سے کونسا حصہ بنايا يا
آسمانوں ميں کچھ ان کا ساجھا ہے يا ہم نے انہيں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روشن دليلوں پر ہيں بلکہ ظالم آپس ميں ايک
دوسرے کو وعدہ نہيں ديتے مگر فريب کا |11:12

|

َّللا يُمسِ ُ
ت َواألَرضَ أَن َتزوال ۚ َولَئِن زالَتا إِن أَم َس َكھُما مِن أَحَ ٍد مِن بَع ِد ِہ ۚ إِ هن ُه كانَ حَ لي ًما غَفورً ا |11:11
ك الس ٰهم ٰو ِ
۞ إِنه ه َ

|

بيشک َّللا روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمين کو کہ جنبش نہ کريں اور اگر وہ ہٹ جائيں تو انہيں کون روکے َّللا کے سوا ،بيشک
وہ علم بخشنے واال ہے11:11| ،

|

َوأَقسَموا ِب ه
اّلِلِ جَ ھ َد أَ ٰيمن ِِھم لَئِن جا َءهُم َنذي ٌر لَيَكو ُننه أَ ٰ
هدى مِن إِحدَى األُم َِم ۖ َفلَمّا جا َءهُم َنذي ٌر ما زا َدهُم إِ ّال ُنفورً ا |11:11

|

اور انہوں نے َّللا کی قسم کھائی اپنی قسموں ميں حد کی کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے واال آيا تو وہ ضرور
کسی نہ کسی گروہ سے زيادہ راہ پر ہوں گے پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے واال تشريف اليا تو اس نے انہيں نہ بڑها مگر نفرت
کرنا |11:11

|

َحيق المَك ُر ال هس ِّي ُئ إِ ّال بِأَهلِ ِه ۚ َفھَل ي ُ
ت ه
َّللاِ َت ً
ِّئ ۚ َوال ي ُ
ج َد
ج َد لِ ُس هن ِ
استِكبارً ا فِى األَ ِ
بديال ۖ َولَن َت ِ
َنظرونَ إِ ّال ُس هنتَ األَوه لينَ ۚ َفلَن َت ِ
رض َومَكرَ ال هسي ِ
ت ه
َّللاِ َت ً
حويال |11:11
لِ ُس هن ِ

|

اپنی جان کو زمين ميں اونچا کھينچنا اور برا داؤں اور برا داؤں (فريب) اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے تو کا ہے کے انتظار ميں
ہيں مگر اسی 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،
|11:11

|

رض َفي ُ
َنظروا َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة الهذينَ مِن َقبل ِِھم َوكانوا أَ َش هد مِنھُم قُوه ًة ۚ َوما كانَ ه
ت َوال فِى
ج َزہُ مِن َشء ٍء فِى الس ٰهم ٰو ِ
أَ َولَم يَسيروا فِى األَ ِ
َّللا ُ لِيُع ِ
رض ۚ إِ هن ُه كانَ عَليمًا َقديرً ا |11:11
األَ ِ

|

اور کيا انہوں نے زمين ميں سفر نہ کيا کہ ديکھتے ان سے اگلوں کا کيسا انجام ہوا اور وہ ان سے زور ميں سخت تھے اور َّللا وہ
نہيں جس کے قابو سے نکل سکے کوئی شئے آسمانوں اور نہ زمين ميں ،بيشک وہ علم و قدرت واال ہے11:11| ،

|

َولَو يُؤاخ ُِذ ه
ھرها مِن دا هب ٍة َو ٰلكِن ي َُؤ ِّخ ُرهُم إِ ٰ
كع ٰ
َّللا كانَ ِبعِبا ِد ِہ َبصيرً ا
َّللا ُ ال ّناسَ ِبما َكسَبوا ما َترَ َ
لى أَجَ ٍل ُم َس ًّمى ۖ َفإِذا جا َء أَجَ لُھُم َفإِنه ه َ
َلى َظ ِ
|11:11

|

اور اگر َّللا لوگوں کو ان کے کيے پر پکڑتا تو زمين کی پيٹھ پر کوئی چلنے واال نہ چھوڑتا ليکن ايک مقرر ميعاد تک انہيں ڈهيل
ديتا ہے پھر جب ان کا وعدہ آئے گا تو بيشک َّللا کے سب بندے اس کی نگاہ ميں ہيں |11:11

َّللا الره ٰ
حيم يس |11:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
بِ ِ
ٰ
يسں |11:1

|

|

َوالقُ
كيم |11:1
ِ
رءان الحَ ِ

|

حکمت والے قرآن کی قسم11:1| ،

ك لَمِنَ المُرسَلينَ |11:1
إِ هن َ

بيشک تم |11:1

|

|

|

ع ٰ
قيم |11:1
َلى صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ

|

سيدهی راہ پر بھيجے گئے ہو |11:1

حيم |11:1
َتنزي َل الع ِ
َزيز الره ِ

|

|

|

عزت والے مہربان کا اتارا ہوا11:1| ،

|

لِ ُتنذِرَ َقومًا ما أُنذِرَ ءاباؤُ هُم َفھُم ٰغفِلونَ |11:1

|
|

تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہيں11:1| ،

لَ َقد حَ هق ال َقو ُل ع ٰ
َلى أَك َث ِرهِم َفھُم ال يُؤمِنونَ |11:1

|

بيشک ان ميں اکثر پر بات ثابت ہوچکی ہے تو وہ ايمان نہ الئيں گے |11:1

ٰ
َ
إِ ّنا جَ عَلنا فى أَ ٰ
ذقان َفھُم مُقمَحونَ |11:2
عنق ِِھم أَغل ًال َف ِھىَ إِلَى األ ِ

|

|

ہم نے ان کی گردنو ں ميں طوق کرديے ہيں کہ وہ ٹھوڑيوں تک ہيں تو يہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے |11:2

يديھم َس ًّدا َومِن َخلف ِِھم َس ًّدا َفأَغ َش ٰينھُم َفھُم ال يُبصِ رونَ |11:2
َين أَ ِ
َوجَ عَلنا مِن ب ِ

|

|

اور ہم نے ان کے آگے ديوار بنادی اور ان کے پيچھے ايک ديوار اور انہيں اوپر سے ڈهانک ديا تو انہيں کچھ نہيں سوجھتا
|11:2

|

يھم ءَأَن َذر َتھُم أَم لَم ُتنذِرهُم ال يُؤمِنونَ |11:12
َو َسوا ٌء َعلَ ِ

|

ڈراؤ يا نہ ڈراؤ وہ ايمان النے کے نہيں11:12| ،
اور انہيں ايک سا ہے تم انہيں
ٕ

|

َن ا هتبَعَ ِّ
الذكرَ َو َخشِ ىَ ال هر ٰ
ريم |11:11
حمنَ بِالغَي ِ
ب ۖ َف َب ِّشرہُ بِمَغفِرَ ٍة َوأَ ٍ
إِ هنما ُتن ِذ ُر م ِ
جر َك ٍ

|

تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصيحت پر چلے اور رحمن سے بے ديکھے ڈرے ،تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی
بشارت دو |11:11

|

ٰ
َ
ٰ
حى الم ٰ
ُبين |11:11
مام م ٍ
إِ ّنا َنحنُ ُن ِ
َوتى َو َنك ُتبُ ما َقدهموا َوءاثرَ هُم ۚ َو ُك هل َشء ٍء أحصَين ُه فى إِ ٍ

|

جالئيں گے اور ہم لکھ رہے ہيں جو انہوں نے آگے بھيجا اور جو نشانياں پيچھے چھوڑ گئے اور ہر چيز ہم
بيشک ہم مُردوں کو ِ
نے گن رکھی ہے ايک بتانے والی کتاب ميں |11:11

|

اضرب لَھُم َم َث ًال أَ ٰ
صحبَ ال َقر َي ِة إِذ جا َءهَا المُرسَلونَ |11:11
َو ِ

|

اور ان سے نشانياں بيان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے (رسول) آئے11:11| ،

ث َفقالوا إِ ّنا إِلَي ُكم مُرسَلونَ |11:11
ين َف َك هذبوهُما َفع هَززنا ِبثالِ ٍ
إِذ أَرسَلنا إِلَ ِ
يھ ُم اث َن ِ

|

|

جب ہم نے ان کی طرف دو بھيجے پھر انہوں نے ان کو جھٹاليا تو ہم نے تيسرے سے زور ديا اب ان سب نے کہا کہ بيشک ہم
تمہاری طرف بھيجے گئے ہيں11:11| ،

|

نز َل الره ٰ
قالوا ما أَن ُتم إِ ّال َب َش ٌر مِثلُنا َوما أَ َ
حمنُ مِن َشء ٍء إِن أَن ُتم إِ ّال َتكذِبونَ |11:11

|

بولے تم تو نہيں مگر ہم جيسے آدمی اور رحمن نے کچھ نہيں اتارا تم نرے جھوٹے ہو11:11| ،

قالوا رَ بُّنا يَعلَ ُم إِ ّنا إِلَي ُكم لَمُرسَلونَ |11:11

|

وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بيشک ضرور ہم تمہاری طرف بھيجے گئے ہيں11:11| ،

َوما َعلَينا إِ هال الب َٰل ُغ المُبينُ |11:11

|

|

|

اور ہمارے ذمہ نہيں مگر صاف پہنچا دينا |11:11

|

قالوا إِ ّنا َت َطيهرنا ِب ُكم ۖ لَئِن لَم َتن َتھوا لَ َنر ُج َم هن ُكم َولَ َي َم هس هن ُكم ِم ّنا َعذابٌ أَلي ٌم |11:12

|

بولے ہم تمہيں منحوس سمجھتے ہيں بيشک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہيں سنگسار کريں گے بيشک ہمارے ہاتھوں تم پر
دکھ کی مار پڑے گی11:12| ،

|

ٰ
َ
َ ُ
ُسرفونَ |11:12
قالوا طئِ ُر ُكم َم َع ُكم ۚ أئِن ذ ِّكر ُتم ۚ بَل أن ُتم َقو ٌم م ِ

|

انہوں نے فرمايا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے کيا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے بلکہ تم حد سے بڑهنے والے لوگ
ہو |11:12

|

َوجا َء مِن أَقصَا المَدي َن ِة رَ ُج ٌل ي ٰ
وم ا هت ِبعُوا المُرسَلينَ |11:12
َسعى قا َل ٰي َق ِ

|

اور شہر کے پرلے کنارے سے ايک مرد دوڑتا آيا بوال ،اے ميری قوم! بھيجے ہوؤں کی پيروی کرو11:12| ،

ا هت ِبعوا مَن ال يَسـَٔل ُ ُكم أَجرً ا َوهُم مُھ َتدونَ |11:11

|

|

ايسوں کی پيروی کرو جو تم سے کچھ نيگ (اجر) نہيں مانگتے اور وہ راہ پر ہيں11:11| ،

َوما لِىَ ال أَع ُب ُد الهذى َف َطرَ نى َوإِلَي ِه ُترجَ عونَ |11:11

|

|

اور مجھے کيا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پيدا کيا اور اسی کی طرف تمہيں پلٹنا ہے11:11| ،

دن الر ٰ
ِذون |11:11
غن َع ّنى َش ٰف َع ُتھُم َشيـًٔا َوال يُنق ِ
هحمنُ بِضُرٍّ ال ُت ِ
ءَأَ هتخ ُِذ مِن دونِ ِه ءالِھ ًَة إِن ي ُِر ِ

|

|

کيا َّللا کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر ٰ
رحمن ميرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش ميرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے
بچاسکيں11:11| ،

|

ُبين |11:11
إِ ّنى إِ ًذا لَفى ض َٰل ٍل م ٍ

|

بيشک جب تو ميں کھلی گمراہی ميں ہو |11:11

إِ ّنى ءام ُ
َعون |11:11
َنت ِبرَ ِّب ُكم َفاسم ِ

|

|

مقرر ميں تمہارے رب پر ايمان اليا تو ميری سنو |11:11

قي َل اد ُخ ِل الجَ هن َة ۖ قا َل ٰيلَيتَ َقومى يَعلَمونَ |11:11

|

|

|

اس سے فرمايا گيا کہ جنت ميں داخل ہو کہا کسی طرح ميری قوم جانتی11:11| ،

ِبما َغ َفرَ لى رَ بّى َوجَ َعلَنى مِنَ ال ُمكرَ مينَ |11:11

|

جيسی ميرے رب نے ميری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں ميں کيا |11:11

نزلنا ع ٰ
۞ َوما أَ َ
ُنزلينَ |11:12
َلى َقو ِم ِه ِمن بَع ِد ِہ مِن جُن ٍد مِنَ السهما ِء َوما ُك ّنا م ِ

|

|

اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہميں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا11:12| ،

ح َد ًة َفإِذا هُم ٰخمِدونَ |11:12
إِن كا َنت إِ ّال صَيحَ ًة ٰو ِ

|

وہ تو بس ايک ہی چيخ تھی جبھی وہ بجھ کر رہ گئے11:12| ،

|

ھزءونَ |11:12
ٰيحَ سرَ ًة َعلَى العِبا ِد ۚ ما ي ِ
َأتيھم مِن رَ سو ٍل إِ ّال كانوا ِب ِه يَس َت ِ

|

اور کہا گيا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے ہيں11:12| ،

جعونَ |11:11
يھم ال يَر ِ
رون أَ هنھُم إِلَ ِ
أَلَم يَرَ وا َكم أَهلَكنا َقبلَھُم مِنَ القُ ِ

|

|

کيا انہوں نے نہ ديکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتيں ہالک فرمائيں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہيں |11:11

َوإِن ُك ٌّل لَمّا جَ مي ٌع لَدَينا مُحضَرونَ |11:11

|

|

اور جتنے بھی ہيں سب کے سب ہمارے حضور حاضر الئے جائيں گے |11:11

َوءاي ٌَة لَ ُھ ُم األَرضُ المَي َت ُة أَحي َٰينھا َوأَخرَ جنا مِنھا حَ ًّبا َفمِن ُه يَأ ُكلونَ |11:11

|

|

|

اور ان کے ليے ايک نشانی مردہ زمين ہے ہم نے اسے زندہ کيا اور پھر اس سے اناج نکاال تو اس ميں سے کھاتے ہيں،
|11:11

|

خيل َوأَ ٰ
ُيون |11:11
عن ٍ
َوجَ عَلنا فيھا جَ ٰ ّن ٍ
ت مِن َن ٍ
ب َو َفجه رنا فيھا مِنَ الع ِ

|

اور ہم نے اس ميں باغ بنائے کھجوروں اور انگو روں کے اور ہم نے اس ميں کچھ چشمے بہائے کہ11:11| ،

يديھم ۖ أَ َفال يَش ُكرونَ |11:11
لِيَأ ُكلوا مِن َثم َِر ِہ َوما َع ِملَت ُه أَ ِ

|

|

اس کے پھلوں ميں سے کھائيں اور يہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہيں تو کيا حق نہ مانيں گے |11:11

زو َج ُكلهھا ِممّا ُت ِنب ُ
ُبحنَ الهذى َخلَقَ األَ ٰ
س ٰ
ت األَرضُ َومِن أَنفُسِ ِھم َو ِممّا ال يَعلَمونَ |11:11

|

|

پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چيزوں سے جنہيں زمين اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چيزوں سے جن کی
انہيں خبر نہيں |11:11

|

َوءاي ٌَة لَ ُھ ُم الهي ُل َنسلَ ُخ مِن ُه ال هنھارَ َفإِذا هُم مُظلِمونَ |11:11

|

اور ان کے ليے ايک نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کھينچ ليتے ہيں جبھی وہ اندهيروں ميں ہيں11:11| ،

َليم |11:12
َوال هشمسُ َتجرى لِ ُمس َت َق ٍّر لَھا ۚ ٰذلِ َ
ك َتقدي ُر الع ِ
َزيز الع ِ

|

اور سورج چلتا ہے اپنے ايک ٹھہراؤ کے ليے يہ حکم ہے زبردست علم والے کا |11:12

َوال َقمَرَ َقد ٰ
ديم |11:12
َناز َل حَ ّت ٰى عا َد َكالع
ِ
هرن ُه م ِ
ُرجون ال َق ِ

|

|

|

اور چاند کے ليے ہم نے منزليں مقرر کيں يہاں تک کہ پھر ہوگيا جيسے کھجور کی پرانی ڈال (ٹہنی) |11:12

َ
ھار ۚ َو ُك ٌّل فى َفلَكٍ يَسبَحونَ |11:12
در َ
ك ال َقمَرَ َو َال الهي ُل ِ
ساب ُق ال هن ِ
َال ال هشمسُ يَنبَغى لَھا أن ُت ِ

|

|

سورج کو نہيں پہنچتا کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ايک ،ايک گھيرے ميں پير رہا ہے،
|11:12

|

َشحون |11:11
َوءاي ٌَة لَھُم أَ ّنا حَ مَلنا ُذرِّ هي َتھُم فِى الفُلكِ الم
ِ

|

اور ان کے ليے نشانی يہ ہے کہ انہيں ان بزرگوں کی پيٹھ ميں ہم نے بھری کشتی ميں سوار کيا |11:11

َو َخلَقنا لَھُم مِن مِثلِ ِه ما يَر َكبونَ |11:11

|

اور ان کے ليے ويسی ہی کشتياں بناديں جن پر سوار ہوتے ہيں11:11| ،

غرقھُم َفال صَري َخ لَھُم َوال هُم يُن َقذونَ |11:11
َوإِن َن َشأ ُن ِ

|

|

اور ہم چاہيں تو انہيں ڈبوديں تو نہ کوئی ان کی فرياد کو پہنچنے واال ہو اور نہ وہ بچائے جائيں11:11| ،

إِ ّال رَ حم ًَة ِم ّنا َوم َٰتعًا إِ ٰ
حين |11:11
لى ٍ

|

|

|

مگر ہماری طرف کی رحمت اور ايک وقت تک برتنے دينا |11:11

َوإِذا قي َل لَ ُھ ُم ا هتقوا ما بَينَ أَيدي ُكم َوما َخل َف ُكم لَ َعله ُكم ُترحَ مونَ |11:11

|

|

اور جب ان سے فرمايا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پيچھے آنے واال ہے اس اميد پر کہ تم پر
مہر ہو تو منہ پھير ليتے ہيں11:11| ،

|

أتيھم مِن ءا َي ٍة مِن ٰ
ُعرضينَ |11:11
ءاي ِ
َوما َت ِ
ت رَ ب ِِّھم إ ِ ّال كانوا عَنھا م ِ

|

اور جب کبھی ان کے رب کی نشانيوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ پھيرليتے ہيں11:11| ،

|

َّللا ُ قا َل الهذينَ َك َفروا لِلهذينَ ءامَنوا أَ ُنط ِع ُم مَن لَو يَشا ُء ه
َوإِذا قي َل لَھُم أَنفِقوا ِممّا رَ َز َق ُك ُم ه
ُبين |11:11
َّللا ُ أَط َع َم ُه إِن أَن ُتم إِ ّال فى ض َٰل ٍل م ٍ

|

اور جب ان سے فرمايا جائے َّللا کے ديے ميں سے کچھ اس کی راہ ميں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے ليے کہتے ہيں کہ کيا ہم
اسے کھالئيں جسے َّللا چاہتا تو کھالديتا تم تو نہيں مگر کھلی گمراہی ميں11:11| ،

الوع ُد إِن ُكن ُتم ٰ
َويَقولونَ م ٰ
صدِقينَ |11:12
َتى ٰه َذا َ

|

|

اور کہتے ہيں کب آئے گا يہ وعدہ اگر تم سچے ہو |11:12

ما ي ُ
خصِّمونَ |11:12
ح َد ًة َتأ ُخ ُذهُم َوهُم َي ِ
َنظرونَ إِ ّال صَيحَ ًة ٰو ِ

|

|

راہ نہيں ديکھتے مگر ايک چيخ کی کہ انہيں آلے گی جب وہ دنيا کے جھگڑے ميں پھنسے ہوں گے11:12| ،

َفال يَس َتطيعونَ َتوصِ ي ًَة َوال إِ ٰ
جعونَ |11:12
لى أَهل ِِھم يَر ِ

|

|

تو نہ وصيت کرسکيں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کرجائيں |11:12

ث إِ ٰ
لى رَ ب ِِّھم يَنسِ لونَ |11:11
ّور َفإِذا هُم مِنَ األَجدا ِ
َو ُنفِ َخ فِى الص ِ

|

|

اور پھونکا جائے گا صور جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چليں گے11:11| ،

قالوا ٰي َويلَنا مَن َب َع َثنا مِن مَر َقدِنا ۗ ٰهذا ما َو َع َد الره ٰ
صدَقَ المُرسَلونَ |11:11
حمنُ َو َ

|

|

کہيں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہميں سوتے سے جگاديا يہ ہے وہ جس کا ٰ
رحمن نے وعدہ ديا تھا اور رسولوں نے حق
فرمايا |11:11

|

ح َد ًة َفإِذا هُم جَ مي ٌع لَدَينا مُحضَرونَ |11:11
إِن كا َنت إِ ّال صَيحَ ًة ٰو ِ

|

وہ تو نہ ہوگی مگر ايک چنگھاڑ جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہوجائيں گے |11:11

َفاليَو َم ال ُتظلَ ُم َنفسٌ َشيـًٔا َوال ُت َ
جزونَ إِ ّال ما ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:11

|

|

تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہيں بدال نہ ملے گا اپنے کيے کا11:11| ،

صحبَ الجَ هن ِة اليَو َم فى ُ
إِنه أَ ٰ
ش ُغ ٍل ٰفكِھونَ |11:11

|

بيشک جنت والے آج دل کے بہالووں ميں چين کرتے ہيں |11:11

هُم َوأَ ٰ
زو ُجھُم فى ظِ ٰل ٍل َعلَى األَرائِكِ ُم هتكِـٔونَ |11:11

|

|

وہ اور ان کی بيبياں سايوں ميں ہيں ،تختوں پر تکيہ لگائے11:11| ،

لَھُم فيھا ٰف ِكھ ٌَة َولَھُم ما َي هدعونَ |11:11

|

|

ان کے ليے اس ميں ميوہ ہے اور ان کے ليے ہے اس ميں جو مانگيں11:11| ،

س َٰل ٌم َق ً
حيم |11:12
وال مِن رَ بٍّ رَ ٍ

|

|

|
|

ان پر سالم ہوگا ،مہربان رب کا فرمايا ہوا |11:12

َ
َو ٰ
ُجرمونَ |11:12
امت ُزوا اليَو َم أ ُّيھَا الم ِ

|

اور آج الگ پھٹ جاؤ ،اے مجرمو! |11:12

|

۞ أَلَم أَعھَد إلَي ُكم ٰيبَنى ءا َد َم أَن ال َتع ُب ُدوا ال هش ٰ
يطنَ ۖ إِ هن ُه لَ ُكم َع ُدوٌّ مُبينٌ |11:12
ِ

|

اے اوالد آدم کيا ميں نے تم سے عہد نہ ليا تھا کہ شيطان کو نہ پوجنا بيشک وہ تمہارا کھال دشمن ہے11:12| ،

َوأَن اعبُدونى ۚ ٰهذا صِ ٰر ٌ
ط مُس َتقي ٌم |11:11
ِ

|

اور ميری بندگی کرنا يہ سيدهی راہ ہے11:11| ،

|

|

ج ِب ًّال َكثيرً ا ۖ أَ َفلَم َتكونوا َتعقِلونَ |11:11
َولَ َقد أَ َ
ض هل مِن ُكم ِ

|
|

اور بيشک اس نے تم ميں سے بہت سی خلقت کو بہکاديا ،تو کيا تمہيں عقل نہ تھی |11:11

ٰه ِذ ِہ جَ َھ هن ُم الهتى ُكن ُتم توعَدونَ |11:11

|
|

يہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا11:11| ،

اصلَوهَا اليَو َم ِبما ُكن ُتم َتكفُرونَ |11:11

|

آج اسی ميں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا11:11| ،

|

اليَو َم َنختِ ُم ع ٰ
يديھم َو َتش َھ ُد أَر ُجلُھُم ِبما كانوا يَكسِ بونَ |11:11
َلى أَ ٰفوه ِِھم َو ُت َكلِّمُنا أَ ِ

|

آج ہم ان کے مونھوں پر مہر کرديں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کريں گے اور ان پاؤں ان کے کئے کی گواہی ديں گے
|11:11

|

َولَو َنشا ُء لَ َطمَسنا ع ٰ
َلى أَع ُين ِِھم َفاس َت َبقُوا الص ِّٰر َط َفأ َ ّن ٰى يُبصِ رونَ |11:11

|

اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھيں مٹاديتے پھر لپک کر رستہ کی طرف جاتے تو انہيں کچھ نہ سوجھتا |11:11

ٰ
َولَو َنشا ُء لَ َمس ٰ
َخنھُم ع ٰ
جعونَ |11:11
َلى مَكا َنت ِِھم َفمَا اس َتطعوا مُضِ ًّيا َوال يَر ِ

|

اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بيٹھے ان کی صورتيں بدل ديتے نہ آگے بڑه سکتے نہ پيچھے لوٹتے |11:11

َومَن ُن َعمِّرہُ ُن َن ِّكس ُه فِى َ
لق ۖ أَ َفال يَعقِلونَ |11:12
الخ ِ

|

|

اور جسے ہم بڑی عمر کا کريں اسے پيدائش ميں الٹا پھيريں تو کيا سمجھے نہيں |11:12

|

|

َوما َعله ٰمن ُه ال ِّشعرَ َوما يَنبَغى لَ ُه ۚ إِن ه َُو إِ ّال ذِك ٌر وَ قُرءانٌ مُبينٌ |11:12

|

اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھايا اور نہ وہ ان کی شان کے الئق ہے ،وہ تو نہيں مگر نصيحت اور روشن قرآن |11:12

لِيُنذِرَ مَن كانَ حَ ًّيا َو َيح هِق ال َقو ُل َعلَى ٰ
الكفِرينَ |11:12

|

|

کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہوجائے |11:12

أَ َولَم يَرَ وا أَ ّنا َخلَقنا لَھُم ِممّا َع ِملَت أَيدينا أَ ٰنعمًا َفھُم لَھا ٰملِكونَ |11:11

|

|

اور کيا انہوں نے نہ ديکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے ليے پيدا کيے تو يہ ان کے مالک ہيں11:11| ،

َو َذله ٰلنھا لَھُم َفمِنھا رَ كو ُبھُم َومِنھا يَأ ُكلونَ |11:11

|

اور انہيں ان کے ليے نرم کرديا تو کسی پر سوار ہوتے ہيں اور کسی کو کھاتے ہيں11:11| ،

َشاربُ ۖ أَ َفال يَش ُكرونَ |11:11
َولَھُم فيھا م َٰنفِ ُع َوم ِ

|

|

اور ان کے ليے ان ميں کئی طرح کے نفع اور پينے کی چيزيں ہيں تو کيا شکر نہ کريں گے |11:11

َّللا ءالِھ ًَة لَ َعلهھُم يُنصَرونَ |11:11
َوا هت َخذوا مِن
دون ه ِ
ِ

|

اور انہوں نے َّللا کے سوا اور خدا ٹھہراليے کہ شايد ان کی مدد ہو |11:11

ال يَس َتطيعونَ َنصرَ هُم َوهُم لَھُم جُن ٌد مُحضَرونَ |11:11

|

|

وہ ان کی مدد نہيں کرسکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئيں گے |11:11

ك َقولُھُم ۘ إِ ّنا َنعلَ ُم ما يُسِ رّونَ َوما يُعلِنونَ |11:11
َفال يَح ُزن َ

|

|

|

|

تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو بيشک ہم جانتے ہيں جو وہ چھپاتے ہيں اور ظاہر کرتے ہيں |11:11

أَ َولَم يَرَ اإلِ ٰ
نسنُ أَ ّنا َخلَ ٰقن ُه مِن ُنط َف ٍة َفإِذا ه َُو َخصي ٌم مُبينٌ |11:11

|

|

اور کيا آدمی نے نہ ديکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنايا جبھی وہ صريح جھگڑالو ہے |11:11

ُحى الع ِٰظ َم َوهِىَ رَ مي ٌم |11:12
َوضَرَ بَ لَنا َم َث ًال َو َنسِ ىَ َخل َق ُه ۖ قا َل مَن ي ِ

|

|

اور ہمارے ليے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پيدائش بھول گيا بوال ايسا کون ہے کہ ہڈيوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئيں،
|11:12

|

لق عَلي ٌم |11:12
قُل يُحييھَا الهذى أَن َشأَها أَوه َل مَره ٍة ۖ َوه َُو ِب ُك ِّل َخ ٍ

|

تم فرماؤ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہيں بنايا ،اور اسے ہر پيدائش کا علم ہے |11:12

الهذى جَ َع َل لَ ُكم مِنَ ال هشجَ ِر األَخض َِر نارً ا َفإِذا أَن ُتم مِن ُه توقِدونَ |11:22

|

|

جس نے تمہارے ليے ہرے پيڑ ميں ا ٓ گ پيدا کی جبھی تم اس سے سلگاتے ہو |11:22
َلى َو ُهوَ َ
َلى أَن يَخلُقَ مِثلَھُم ۚ ب ٰ
ت َواألَرضَ بِ ٰقد ٍِر ع ٰ
الخ ٰل ّ ُق العَلي ُم |11:21
أَ َولَيسَ الهذى َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ

|
|

اور کيا وہ جس نے آسمان اور زمين بنائے ان جيسے اور نہيں بناسکتا کيوں نہيں اور وہی بڑا پيدا کرنے واال سب کچھ جانتا،
|11:21

|

إِ هنما أَم ُرہُ إِذا أَرا َد َشيـًٔا أَن يَقو َل لَ ُه ُكن َف َيكونُ |11:21

|

اس کا کام تو يہی ہے کہ جب کسی چيز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا وہ فوراً ہوجاتی ہے11:21| ،

ُبحنَ الهذى ِب َي ِد ِہ َملَ ُ
َفس ٰ
كوت ُك ِّل َشء ٍء َوإِلَي ِه ُترجَ عونَ |11:21

|

|

تو پاکی ہے ،اسے جس کے ہاتھ ہر چيز کا قبضہ ہے ،اور اسی کی طرف پھيرے جاؤ گے |11:21
َّللا الره ٰ
ص ًفّا |11:1
حيم َوال ٰ ّ
ص ٰفّ ِ
ت َ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندهيں |11:1
ٰ
ت َزجرً ا |11:1
ج ٰر ِ
َفال ّز ِ

|

پھر ان کی کہ جھڑک کر چالئيں |11:1
ت ذِكرً ا |11:1
َفال ٰ ّتل ِٰي ِ

|

|

|

پھر ان جماعتوں کی ،کہ قرآن پڑهيں11:1| ،

ح ٌد |11:1
إِنه إِ ٰل َھ ُكم لَ ٰو ِ

|

|

بيشک تمہارا معبود ضرور ايک ہے11:1| ،

|

رض َوما بَي َنھُما وَ رَ بُّ الم َٰش ِر ِق |11:1
رَ بُّ الس ٰهم ٰو ِ
ت وَ األَ ِ

|

مالک آسمانوں اور زمين کا اور جو کچھ ان کے درميان ہے اور مالک مشرقوں کا |11:1

ب |11:1
إِ ّنا َز هي هنا السهما َء الدُّنيا ِبزي َن ٍة ال َكوا ِك ِ

|

اور بيشک ہم نے نيچے کے آسمان کو تاروں کے سنگھار سے آراستہ کيا11:1| ،

ٰ
ً
مار ٍد |11:1
َوحِفظا مِن ُك ِّل َشيط ٍن ِ

|

اور نگاہ رکھنے کو ہر شيطان سرکش سے |11:1

|

|

|

|

ََل األَ ٰ
ب |11:2
على َويُق َذفونَ مِن ُك ِّل جا ِن ٍ
ال َي هسمهعونَ إِلَى الم َ ِ

|

عالم باال کی طرف کان نہيں لگاسکتے اور ان پر ہر طرف سے مار پھينک ہوتی ہے |11:2

دُحورً ا ۖ َولَھُم َعذابٌ واصِ بٌ |11:2

|

|

انہيں بھگانے کو اور ان کے ليے ہميشہ کا عذاب11:2| ،

إِ ّال مَن َخطِ فَ َ
الخط َف َة َفأَت َب َع ُه شِ ھابٌ ثاقِبٌ |11:12

|

|

مگر جو ايک آده بار اُچک لے چال تو روشن انگار اس کے پيچھے لگا11:12| ،

ب |11:11
الز ٍ
َفاس َتفت ِِھم أَهُم أَ َش ُّد َخل ًقا أَم مَن َخلَقنا ۚ إِ ّنا َخلَ ٰقنھُم مِن
ٍ
طين ِ

|

|

تو ان سے پوچھو کيا ان کی پيدائش زيادہ مضبوط ہے يا ہماری اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغيرہ کی بيشک ہم نے ان کو
چپکتی مٹی سے بنايا |11:11

|

جبتَ َوي َ
َسخرونَ |11:11
بَل َع ِ

|

بلکہ تمہيں اچنبھا آيا اور وہ ہنسی کرتے ہيں |11:11

َوإِذا ُذ ِّكروا ال يَذ ُكرونَ |11:11

|

|

اور سمجھائے نہيں سمجھتے11:11| ،

َوإِذا رَ أَوا ءاي ًَة يَس َتسخِرونَ |11:11

|

|

اور جب کوئی نشانی ديکھتے ہيں ٹھٹھا کرتے ہيں11:11| ،

|

َوقالوا إِن ٰهذا إ ِ ّال سِ ح ٌر مُبينٌ |11:11

|

اور کہتے ہيں يہ تو نہيں مگر کھال جادو11:11| ،

أَ ِءذا مِتنا َو ُك ّنا ُترابًا َوع ِٰظمًا أَ ِء ّنا لَمَبعوثونَ |11:11

|

|

کيا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈياں ہوجائيں گے کيا ہم ضرور اٹھائے جائيں گے11:11| ،

أَ َوءاباؤُ َنا األَوه لونَ |11:11

|

اور کيا ہمارے اگلے باپ دادا بھی |11:11

قُل َنعَم َوأَن ُتم ٰدخِرونَ |11:12

|

|

تم فرماؤ ہاں يوں کہ ذليل ہو کے11:12| ،

|

ح َدةٌ َفإِذا هُم ي ُ
َنظرونَ |11:12
َفإِ هنما هِىَ َزجرَ ةٌ ٰو ِ

|

تو وہ تو ايک ہی جھڑک ہے جبھی وہ ديکھنے لگيں گے11:12| ،

ّين |11:12
َوقالوا ٰي َويلَنا ٰهذا يَو ُم الد ِ

|

|

اور کہيں گے ہائے ہماری خرابی ان سے کہا جائے گا يہ انصاف کا دن ہے |11:12

صل الهذى ُكن ُتم ِب ِه ُت َك ِّذبونَ |11:11
ٰهذا يَو ُم ال َف ِ

|

يہ ہے وہ فيصلے کا دن جسے تم جھٹالتے تھے |11:11

|

۞ اح ُ
شرُوا الهذينَ َظلَموا َوأَ ٰ
زوجَ ھُم َوما كانوا يَع ُبدونَ |11:11

|

|

|

ہانکو ظالموں اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ وہ پوجتے تھے11:11| ،

دون ه
َّللاِ َفاهدوهُم إِ ٰ
حيم |11:11
مِن
ِ
لى صِ ٰرطِ الجَ ِ

|

َّللا کے سوا ،ان سب کو ہانکو را ِہ دوزخ کی طرف11:11| ،

َوقِفوهُم ۖ إِ هنھُم مَسـٔولونَ |11:11

|

|

اور انہيں ٹھہراؤ ان سے پوچھنا ہے |11:11

ما لَ ُكم ال َتناصَرونَ |11:11

|

|

|
|

تمہيں کيا ہوا ايک دوسرے کی مدد کيوں نہيں کرتے |11:11

بَل ُه ُم اليَو َم مُس َتسلِمونَ |11:11

|

بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہيں |11:11

|

ضھُم ع ٰ
َوأَق َب َل بَع ُ
َعض َي َتساءَلونَ |11:11
َلى ب ٍ

|

اور ان ميں ايک نے دوسرے کی طرف منہ کيا آپس ميں پوچھتے ہوئے11:11| ،

َمين |11:12
َن الي ِ
قالوا إِ هن ُكم ُكن ُتم َتأتو َننا ع ِ

|

بولے تم ہمارے دہنی طرف سے بہکانے آتے تھے |11:12

قالوا بَل لَم َتكونوا مُؤمِنينَ |11:12

|

جواب ديں گے تم خود ہی ايمان نہ رکھتے تھے |11:12

|

|

|

َوما كانَ لَنا َعلَي ُكم مِن س ٰ
ُلط ٍن ۖ بَل ُكن ُتم َقومًا ٰطغينَ |11:12

|

اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے11:12| ،

َفحَ هق َعلَينا َقو ُل رَ بِّنا ۖ إِ ّنا لَذائِقونَ |11:11

|

|

تو ثابت ہوگئی ہم پر ہمارے رب کی بات ہميں ضرور چکھنا ہے |11:11

غو ٰين ُكم إِ ّنا ُك ّنا ٰغوينَ |11:11
َفأ َ َ

|

|

تو ہم نے تمہيں گمراہ کيا کہ ہم خود گمراہ تھے11:11| ،

ب مُش َت ِركونَ |11:11
َفإِ هنھُم يَو َمئِ ٍذ فِى العَذا ِ

|

تو اس دن وہ سب کے سب عذاب ميں شريک ہيں |11:11

ُجرمينَ |11:11
إِ ّنا َك ٰذلِ َ
ك َنف َع ُل ِبالم ِ

|

|

|

مجرموں کے ساتھ ہم ايسا ہی کرتے ہيں11:11| ،

|

إِ هنھُم كانوا إِذا قي َل لَھُم ال إِ ٰل َه إِ هال ه
كبرونَ |11:11
َّللا ُ يَس َت ِ

|

بيشک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ َّللا کے سوا کسی کی بندگی نہيں تو اونچی کھينچتے (تکبر کرتے) تھے |11:11

َ
َجنون |11:11
تاركوا ءالِ َھتِنا لِشاع ٍِر م
ٍ
َويَقولونَ أئِ ّنا لَ ِ

|

اور کہتے تھے کيا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑديں ايک ديوانہ شاعر کے کہنے سے |11:11

صدهقَ المُرسَلينَ |11:11
بَل جا َء بِالحَ ِّق وَ َ

|

|

|

بلکہ وہ تو حق الئے ہيں اور انہوں نے رسولوں کی تصديق فرمائی |11:11

إ هن ُكم لَذائِقُوا العَذا ِ َ
ليم |11:12
ِ
ب األ ِ

|

بيشک تمہيں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے11:12| ،

َوما ُت َ
جزونَ إِ ّال ما ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:12

|

تو تمہيں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کيے کا |11:12

َّللا المُخلَصينَ |11:12
إِ ّال عِبا َد ه ِ

|

|

مگر جو َّللا کے چُنے ہوئے بندے ہيں |11:12

أُ ٰ
ك لَھُم ِر ٌ
زق مَعلو ٌم |11:11
ولئِ َ

|

|

|

ان کے ليے وہ روزی ہے جو ہمارے علم ميں ہيں11:11| ،

َف ٰو ِك ُه ۖ َوهُم ُمكرَ مونَ |11:11

|

ميوے اور ان کی عزت ہوگی11:11| ،
عيم |11:11
فى جَ ٰ ّن ِ
ت ال هن ِ

|

|

چين کے باغوں ميں11:11| ،

عَل ٰى ُسر ٍُر ُم َت ٰقبِلينَ |11:11

|

|

تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے |11:11

|

|

|

َعين |11:11
يُطافُ َعلَ ِ
أس مِن م ٍ
يھم ِب َك ٍ

|

ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا |11:11
بَيضا َء لَ هذ ٍة لِل ٰ ّ
ش ِربينَ |11:11

|

|

سفيد رنگ پينے والوں کے ليے لذت |11:11

ال فيھا غَو ٌل َوال هُم عَنھا ي َ
ُنزفونَ |11:11

|

|

نہ اس ميں خمار ہے اور نہ اس سے ان کا سَر ِپھرے |11:11
ت ه
َوعِن َدهُم ٰقصِ ٰر ُ
ف عينٌ |11:12
الطر ِ

|

|

اور ان کے پاس ہيں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ ديکھيں گی |11:12

َكأ َ هنھُنه َبيضٌ َمكنونٌ |11:12

|

بڑی آنکھوں والياں گويا وہ انڈے ہيں پوشيدہ رکھے ہوئے |11:12

ضھُم ع ٰ
َفأَق َب َل بَع ُ
َعض َي َتساءَلونَ |11:12
َلى ب ٍ

|

|

تو ان ميں ايک نے دوسرے کی طرف منہ کيا پوچھتے ہوئے |11:12

قا َل قائِ ٌل مِنھُم إِ ّنى كانَ لى َقرينٌ |11:11

|

ان ميں سے کہنے واال بوال ميرا ايک ہمنشين تھا |11:11

ص ِّدقينَ |11:11
ك لَمِنَ ال ُم َ
يَقو ُل أَ ِء هن َ

|

|

|

|

مجھ سے کہا کرتا کيا تم اسے سچ مانتے ہو |11:11

أَ ِءذا مِتنا َو ُك ّنا ُترابًا َوع ِٰظمًا أَ ِء ّنا لَمَدينونَ |11:11

|

|

کيا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈياں ہوجائيں گے تو کيا ہميں جزا سزا دی جائے گی |11:11

قا َل هَل أَن ُتم م ه
ُطلِعونَ |11:11

|

کہا کيا تم جھانک کر ديکھو گے |11:11

ه
حيم |11:11
َفاطلَعَ َفرَ ءاہُ فى سَوا ِء الجَ ِ

|

|

پھر جھانکا تو اسے بيچ بھڑکتی آگ ميں ديکھا |11:11

ردين |11:11
اّلِل إِن ِكدتَ لَ ُت
قا َل َت ه ِ
ِ

|

|

کہا خدا کی قسم قريب تھا کہ تو مجھے ہالک کردے |11:11

َولَوال نِع َم ُة رَ بّى لَ ُك ُ
نت مِنَ المُحضَرينَ |11:11

|

|

اور ميرا رب فضل نہ کرے تو ضرور ميں بھی پکڑ کر حاضر کيا جاتا |11:11

أَ َفما َنحنُ ِب َم ِّيتينَ |11:12

|

تو کيا ہميں مرنا نہيں11:12| ،

|

ٰ
األولى َوما َنحنُ بِ ُمع هَذبينَ |11:12
إِ ّال مَو َت َت َنا

|

مگر ہماری پہلی موت اور ہم پر عذاب نہ ہوگا |11:12

|

|

|

إِنه ٰهذا َل ُھوَ ال َفو ُز ال َعظي ُم |11:12

|

بيشک يہی بڑی کاميابی ہے11:12| ،

ِثل ٰهذا َفليَع َم ِل ٰ
العمِلونَ |11:11
لِم ِ

|

|

ايسی ہی بات کے ليے کاميوں کو کام کرنا چاہيے11:11| ،

ً َ
وم |11:11
أَ ٰذلِ َ
ك َخي ٌر ُن ُزال أم َشجَ رَ ةُ ال هزقّ ِ

|

تو يہ مہمانی بھلی يا تھوہڑ کا پيڑ |11:11
إِ ّنا جَ ع َٰلنھا فِت َن ًة ل ٰ ّ
ِلظلِمينَ |11:11

|

|

|

بيشک ہم نے اسے ظالموں کی جانچ کيا ہے |11:11

إِ هنھا َشجَ رَ ةٌ َتخ ُر ُ
حيم |11:11
ج فى أَ ِ
صل الجَ ِ

|

|

بيشک وہ ايک پيڑ ہے کہ جہنم کی جڑ ميں نکلتا ہے |11:11

طين |11:11
َطلعُھا َكأ َ هن ُه رُءوسُ ال هش ٰي ِ

|

|

اس کا شگوفہ جيسے ديووں کے سر |11:11

|

َفإِ هنھُم لَءاكِلونَ مِنھا َفمالِـٔونَ مِنھَا ال ُبطونَ |11:11

|

پھر بيشک وہ اس ميں سے کھائيں گے پھر اس سے پيٹ بھريں گے11:11| ،

ُ
ميم |11:11
ث هم إِنه لَھُم َعلَيھا لَ َشوبًا مِن حَ ٍ

|

|

پھر بيشک ان کے ليے اس پر کھولتے پانی کی ملونی (مالوٹ) ہے |11:11

حيم |11:12
ُث هم إِنه مَر ِ
ج َعھُم َإلِلَى الجَ ِ

|
|

پھر ان کی بازگشت ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے |11:12

إِ هنھُم أَل َفوا ءابا َءهُم ضالّينَ |11:12

|

بيشک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے11:12| ،

َلى ٰ
َفھُم ع ٰ
ءاث ِرهِم ُيھرَ عونَ |11:12

|

|

تو وہ انہيں کے نشان قدم پر دوڑے جاتے ہيں |11:12

ض هل َقبلَھُم أَك َث ُر األَوه لينَ |11:11
َولَ َقد َ

|

|

اور بيشک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے |11:11

فيھم مُنذِرينَ |11:11
َولَ َقد أَرسَلنا ِ

|

اور بيشک ہم نے ان ميں ڈر سنانے والے بھيجے |11:11

َف ُ
انظر َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة المُن َذرينَ |11:11

|

تو ديکھو ڈرائے گيوں کا کيسا انجام ہوا |11:11

َّللا المُخلَصينَ |11:11
إِ ّال عِبا َد ه ِ

|

مگر َّللا کے چُنے ہوئے بندے |11:11

|

|

|

|

|

َولَ َقد ٰ
نادىنا نو ٌح َفلَنِع َم ال ُمجيبونَ |11:11

|

اور بيشک ہميں نوح نے پکارا تو ہم کيا ہی اچھے قبول فرمانے والے |11:11

ظيم |11:11
َو َنجه ٰين ُه َوأَهلَ ُه مِنَ ال َكر ِ
ب ال َع ِ

|

|

اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکليف سے نجات دی11:11| ،

َوجَ عَلنا ُذرِّ هي َت ُه ُه ُم الباقينَ |11:11

|

اور ہم نے اسی کی اوالد باقی رکھی |11:11

َو َترَ كنا َعلَي ِه فِى الءاخِرينَ |11:12

|

|

اور ہم نے پچھلوں ميں اس کی تعريف باقی رکھی |11:12

نوح فِى ٰ
س َٰل ٌم ع ٰ
العلَمينَ |11:12
َلى ٍ

|

نوح پر سالم ہو جہاں والوں ميں |11:12

جزى المُحسِ نينَ |11:22
إِ ّنا َك ٰذلِ َ
ك َن ِ

|

|

بيشک ہم ايسا ہی صلہ ديتے ہيں نيکوں کو11:22| ،

إِ هن ُه مِن عِبا ِد َنا المُؤمِنينَ |11:21

|

|

|

بيشک وہ ہمارے اعل ٰی درجہ کے کامل االيمان بندوں ميں ہے11:21| ،

َ
الءاخرينَ |11:21
ُث هم أَغرَ ق َنا

|

|

|

پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو ديا |11:21

۞ وَ إِنه مِن شي َعتِ ِه َإلِ ٰبرهي َم |11:21

|

|

اور بيشک اسی کے گروہ سے ابراہيم ہے |11:21

َليم |11:21
إِذ جا َء رَ هب ُه ِب َقل ٍ
بس ٍ

|

|

جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غير سے سالمت دل لے کر |11:21

إِذ قا َل ِألَبي ِه وَ َقو ِم ِه ماذا َتع ُبدونَ |11:21

|

جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمايا تم کيا پوجتے ہو11:21| ،

أَئِف ًكا ءالِھ ًَة دونَ ه
َّللاِ ُتريدونَ |11:21

|

کيا بہتان سے َّللا کے سوا اور خدا چاہتے ہو11:21| ،

َفما َظ ُّن ُكم ِبرَ بِّ ٰ
العلَمينَ |11:21

|

تو تمہارا کيا گمان سے رب العالمين پر |11:21

جوم |11:22
َف َن َظرَ َنظرَ ًة فِى ال ُّن ِ

|

|

پھر اس نے ايک نگاہ ستاروں کو ديکھا |11:22

َفقا َل إِ ّنى سَقي ٌم |11:22

|

|

پھر کہا ميں بيمار ہونے واال ہوں |11:22

|

|

|

|

ُدبرينَ |11:22
َف َت َولهوا عَن ُه م ِ

|
|

تو وہ اس پر پيٹھ دے کر پھر گئے |11:22

َف َ
راغ إِ ٰ
لى ءالِ َھت ِِھم َفقا َل أَال َتأ ُكلونَ |11:21

|

پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چال تو کہا کيا تم نہيں کھاتے |11:21

ما لَ ُكم ال َتنطِ قونَ |11:21

|

تمہيں کيا ہوا کہ نہيں بولتے |11:21

َف َ
َمين |11:21
راغ َعلَ ِ
يھم ضَربًا ِبالي ِ

|

|

تو لوگوں کی نظر بچا کر انہيں دہنے ہاتھ سے مارنے لگا |11:21

َفأَقبَلوا إِلَي ِه ي َِزفّونَ |11:21

|

تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے |11:21

قا َل أَ َتع ُبدونَ ما َتنحِتونَ |11:21

|

|

فرمايا کيا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوجتے ہو11:21| ،

َو ه
َّللا ُ َخلَ َق ُكم َوما َتعمَلونَ |11:21

|

|

اور َّللا نے تمہيں پيدا کيا اور تمہارے اعمال کو |11:21

َ
حيم |11:21
قالُوا ابنوا لَ ُه ب ُٰني ًنا َفألقوہُ فِى الجَ ِ

|

|

|

|

|

بولے اس کے ليے ايک عمارت چنو پھر اسے بھڑکتی آگ ميں ڈال دو11:21| ،

َفأَرادوا ِب ِه َكي ًدا َفجَ ع َٰلن ُھ ُم األَس َفلينَ |11:22

|

تو انہوں نے اس پر داؤں چلنا (فريب کرنا) چاہا ہم نے انہيں نيچا دکھايا |11:22

َوقا َل إِ ّنى ذا ِهبٌ إِ ٰ
َھدين |11:22
لى رَ بّى َسي ِ

|

|

اور کہا ميں اپنے رب کی طرف جانے واال ہوں اب وہ مجھے راہ دے گا |11:22

صلِحينَ |11:122
رَ بِّ هَب لى مِنَ ال ٰ ّ

|

ٰالہی مجھے الئق اوالد دے11:122| ،

ٰ
ٰ
ليم |11:121
َف َب هشرن ُه ِب ُغل ٍم حَ ٍ

|

|

|

تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ايک عقل مند لڑکے کی11:121| ،

|

ك َف ُ
ج ُدنى إِن شا َء ه
انظر ماذا َت ٰ
َفلَمّا َبلَغَ َم َع ُه السهعىَ قا َل ٰي ُب َنىه إِ ّنى أَ ٰ
َّللا ُ مِنَ ال ٰ ّ
رى ۚ قا َل ٰيأ َ َب ِ
صبِرينَ
َنام أَ ّنى أَذ َب ُح َ
ت اف َعل ما ُتؤ َم ُر ۖ َس َت ِ
رى فِى الم ِ
|11:121

|

پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہوگيا کہا اے ميرے بيٹے ميں نے خواب ديکھا ميں تجھے ذبح کرتا ہوں اب تو ديکھ تيری
کيا رائے ہے کہا اے ميرے باپ کی جيئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے ،خدا نے چاہتا تو قريب ہے کہ آپ مجھے صابر پائيں
گے11:121| ،

|

بين |11:121
َفلَمّا أَسلَما َو َتله ُه لِلجَ ِ

|

تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بيٹے کو ماتھے کے بل لٹايا اس وقت کا حال نہ پوچھ |11:121

َو ٰند َٰين ُه أَن ٰيإِ ٰبرهي ُم |11:121

|

|

اور ہم نے اسے ندائی فرمائی کہ اے ابراہيم11:121| ،

جزى المُحسِ نينَ |11:121
صدهقتَ الرُّءيا ۚ إِ ّنا َك ٰذلِ َ
َقد َ
ك َن ِ

|

|

بيشک تو نے خواب سچ کردکھايا ہم ايسا ہی صلہ ديتے ہيں نيکوں کو11:121| ،

إِنه ٰهذا لَ ُھوَ الب َٰلؤُ ۟ا المُبينُ |11:121

|
|

بيشک يہ روشن جانچ تھی11:121| ،

ٰ
ظيم |11:121
ِبح َع ٍ
َو َفدَين ُه ِبذ ٍ

|

اور ہم نے ايک بڑا ذبيحہ اس کے فديہ ميں دے کر اسے بچاليا |11:121

َو َترَ كنا َعلَي ِه فِى الءاخِرينَ |11:122

|

اور ہم نے پچھلوں ميں اس کی تعريف باقی رکھی11:122| ،

س َٰل ٌم ع ٰ
َلى إِ ٰبرهي َم |11:122

|

|

|

سالم ہو ابراہيم پر |11:122

|

جزى المُحسِ نينَ |11:112
َك ٰذلِ َ
ك َن ِ

|

ہم ايسا ہی صلہ ديتے ہيں نيکوں کو11:112| ،

إِ هن ُه مِن عِبا ِد َنا المُؤمِنينَ |11:111

|

|

بيشک وہ ہمارے اعل ٰی درجہ کے کامل االيمان بندوں ميں ہيں11:111| ،

|

|

َو َب هش ٰ
رن ُه ِبإِ ٰ
صلِحينَ |11:111
سحقَ َن ِب ًّيا مِنَ ال ٰ ّ

|

ب خاص کے سزاواروں ميں |11:111
اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غيب کی خبريں بتانے واال نبی ہمارے قر ِ

َلى إِ ٰ
َو ٰبرَ كنا َعلَي ِه َوع ٰ
سحقَ ۚ َومِن ُذرِّ هيت ِِھما مُحسِ نٌ وَ ظالِ ٌم لِ َنفسِ ِه مُبينٌ |11:111

|

اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر اور ان کی اوالد ميں کوئی اچھا کام کرنے واال اور کوئی اپنی جان پر صريح ظلم
کرنے واال |11:111

|

ٰ
َولَ َقد َم َن ّنا ع ٰ
موسى َو ٰهرونَ |11:111
َلى

|

اور بيشک ہم نے موس ٰی اور ہارون پر احسان فرمايا |11:111

ظيم |11:111
َو َنجه ٰينھُما َو َقو َمھُما مِنَ ال َكر ِ
ب ال َع ِ

|

|

اور انہيں اور ان کی قوم کو بڑی سختی سے نجات بخشی |11:111

َو َنص ٰ
َرنھُم َفكانوا ُه ُم ٰ
الغلِبينَ |11:111

|

اور ان کی ہم نے مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے |11:111

َوءا َت ٰين ُھمَا الك ِٰتبَ المُس َتبينَ |11:111

|

اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی |11:111

َو َهد َٰين ُھمَا الص ِّٰر َط المُس َتقي َم |11:112

|

|

اور ان کو سيدهی راہ دکھائی11:112| ،

|

|

|

|

يھما فِى الءاخِرينَ |11:112
َو َترَ كنا َعلَ ِ

|

اور پچھلوں ميں ان کی تعريف باقی رکھی11:112| ،

ٰ
س َٰل ٌم ع ٰ
موسى َو ٰهرونَ |11:112
َلى

|

سالم ہو موس ٰی اور ہارون پر11:112| ،

جزى المُحسِ نينَ |11:111
إِ ّنا َك ٰذلِ َ
ك َن ِ

|

|

بيشک ہم ايسا ہی صلہ ديتے ہيں نيکوں کو11:111| ،

إِ هنھُما مِن عِبا ِد َنا المُؤمِنينَ |11:111

|

|

|

بيشک وہ دونوں ہمارے اعل ٰی درجہ کے کامل االيمان بندوں ميں ہيں11:111| ،

َوإِنه إِلياسَ لَمِنَ المُرسَلينَ |11:111

|
|

اور بيشک الياس پيغمبروں سے ہے |11:111

إِذ قا َل لِ َقو ِم ِه أَال َت هتقونَ |11:111

|

|

جب اس نے اپنی قوم سے فرمايا کيا تم ڈرتے نہيں |11:111

َعال َو َت َذرونَ أَحسَنَ ٰ
أَ َتدعونَ ب ً
الخلِقينَ |11:111

|

|

کيا بعل کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پيدا کرنے والے َّللا کو11:111| ،

َّللا رَ هب ُكم وَ رَ به ءابائِ ُك ُم األَوه لينَ |11:111
هَ

|

|

جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا |11:111

َف َك هذبوہُ َفإِ هن ُھم لَمُحضَرونَ |11:111

|

|

پھر انہو ں نے اسے جھٹاليا تو وہ ضرور پکڑے آئيں گے |11:111

َّللا المُخلَصينَ |11:112
إِ ّال عِبا َد ه ِ

|

مگر اللہکے چُنے ہوئے بندے |11:112

َو َترَ كنا َعلَي ِه فِى الءاخِرينَ |11:112

|

|

اور ہم نے پچھلوں ميں اس کی ثنا باقی رکھی11:112| ،

س َٰل ٌم ع ٰ
َلى إِل ياسينَ |11:112

|

سالم ہو الياس پر11:112| ،

|

جزى المُحسِ نينَ |11:111
إِ ّنا َك ٰذلِ َ
ك َن ِ

|

|

بيشک ہم ايسا ہی صلہ ديتے ہيں نيکوں کو11:111| ،

إِ هن ُه مِن عِبا ِد َنا المُؤمِنينَ |11:111

|

|

|

بيشک وہ ہمارے اعل ٰی درجہ کے کامل االيمان بندوں ميں ہے11:111| ،

ً
لوطا لَمِنَ المُرسَلينَ |11:111
َوإِنه

|

اور بيشک لوط پيغمبروں ميں ہے11:111| ،

|

|

إِذ َنجه ٰين ُه َوأَهلَ ُه أَجمَعينَ |11:111

|

جبکہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی11:111| ،

جوزا فِى ٰ
إِ ّال َع ً
الغ ِبرينَ |11:111

|

مگر ايک بڑهيا کہ رہ جانے والوں ميں ہوئی |11:111

َ
الءاخرينَ |11:111
ُث هم َدمهر َنا

|

پھر دوسروں کو ہم نے ہالک فرماديا |11:111

ُصبحينَ |11:111
َوإِ هن ُكم لَ َت ُم ّرونَ َعلَ ِ
يھم م ِ

|

|

او ربيشک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو11:111| ،

يل ۗ أَ َفال َتعقِلونَ |11:112
َو ِباله ِ

|

اور رات ميں تو کيا تمہيں عقل نہيں |11:112

َوإِنه يو ُنسَ لَمِنَ المُرسَلينَ |11:112

|

اور بيشک يونس پيغمبروں سے ہے11:112| ،

َشحون |11:112
إِذ أَ َبقَ إِلَى الفُلكِ الم
ِ

|

|

جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گيا |11:112

َفسا َه َم َفكانَ مِنَ ال ُمدحَ ضينَ |11:111

|

|

|

|

|

|

تو قرعہ ڈاال تو ڈهکيلے ہوؤں ميں ہوا11:111| ،

ُ
الحوت َوه َُو مُلي ٌم |11:111
َفال َت َق َم ُه

|

|

پھر اسے مچھلی نے نگل ليا اور وہ اپنے آپ کو مالمت کرتا تھا |11:111

َفلَوال أَ هن ُه كانَ مِنَ ال ُم َس ِّبحينَ |11:111

|

تو اگر وہ تسبيح کرنے واال نہ ہوتا |11:111

لَلَ ِب َ
ث فى بَطنِ ِه إِ ٰ
َوم يُبعَثونَ |11:111
لى ي ِ

|

|

ضرور اس کے پيٹ ميں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائيں گے |11:111

۞ َف َنب َٰذن ُه ِبالعَرا ِء َوه َُو سَقي ٌم |11:111

|

پھر ہم نے اسے ميدان ميں ڈال ديا اور وہ بيمار تھا |11:111

َقطين |11:111
َوأَنبَتنا َعلَي ِه َشجَ رَ ًة مِن ي
ٍ

|

|
|

اور ہم نے اس پر کدو کا پيڑ اگايا |11:111

َوأَرس َٰلن ُه إِ ٰ
ف أَو يَزيدونَ |11:111
لى م ِ۟ا َئ ِة أَل ٍ

|

اور ہم نے اسے الکھ آدميوں کی طرف بھيجا بلکہ زيادہ11:111| ،

َفـٔامَنوا َف َم هت ٰعنھُم إِ ٰ
حين |11:112
لى ٍ

|

|

|

تو وہ ايمان لے آئے تو ہم نے انہيں ايک وقت تک برتنے ديا |11:112

|

|

ك الب ُ
َنات َولَ ُھ ُم البَنونَ |11:112
َفاس َتفت ِِھم أَلِرَ ِّب َ

|

تو ان سے پوچھو کيا تمہارے رب کے ليے بيٹياں ہيں اور ان کے بيٹے |11:112

أَم َخلَق َنا الم َٰلئِ َك َة إِ ٰن ًثا َوهُم ٰش ِھدونَ |11:112

|

يا ہم نے مالئکہ کو عورتيں پيدا کيا اور وہ حاضر تھے |11:112

أَال إِ هنھُم مِن إِفك ِِھم لَيَقولونَ |11:111

|

سنتے ہو بيشک وہ اپنے بہتان سے کہتے ہيں11:111| ،

َولَ َد ه
َّللا ُ َوإِ هنھُم لَ ٰكذِبونَ |11:111

|

|

کہ َّللا کی اوالد ہے اور بيشک وہ ضرور جھوٹے ہيں11:111| ،

ت َعلَى البَنينَ |11:111
أَص َط َفى البَنا ِ

|

کيا اس نے بيٹياں پسند کيں بيٹے چھوڑ کر11:111| ،

ما لَ ُكم َكيفَ َتح ُكمونَ |11:111

|

تمہيں کيا ہے ،کيسا حکم لگاتے ہو |11:111

أَ َفال َت َذ هكرونَ |11:111

|

تو کيا دهيان نہيں کرتے |11:111

أَم لَ ُكم س ٰ
ُلطنٌ مُبينٌ |11:111

|

|

|

|

|

|

|

يا تمہارے ليے کوئی کھلی سند ہے11:111| ،

َفأتوا ِبك ِٰت ِب ُكم إِن ُكن ُتم ٰ
صدِقينَ |11:111

|

|

تو اپنی کتاب الؤ اگر تم سچے ہو11:111| ،

|

ج هن ُة إِ هنھُم لَمُحضَرونَ |11:112
ج هن ِة َن َسبًا ۚ َولَ َقد َعلِ َم ِ
ت ال ِ
َوجَ عَلوا بَي َن ُه َوبَينَ ال ِ

|

اور اس ميں اور جنوں ميں رشتہ ٹھہرايا اور بيشک جنوں کو معلوم ہے کہ وہ ضرور حاضر الئے جائيں گے |11:112

ُبحنَ ه
س ٰ
َّللاِ َعمّا يَصِ فونَ |11:112

|
|

پاکی ہے َّللا کو ان باتوں سے کہ يہ بتاتے ہيں11:112| ،

َّللا المُخلَصينَ |11:112
إِ ّال عِبا َد ه ِ

|

مگر َّللا کے چُنے ہوئے بندے |11:112

َفإِ هن ُكم َوما َتع ُبدونَ |11:111

|

|

تو تم اور جو کچھ تم َّللا کے سوا پوجتے ہو |11:111

ما أَن ُتم َعلَي ِه ِب ٰفتِنينَ |11:111

|

|

تم اس کے خالف کسی کو بہکانے والے نہيں |11:111

حيم |11:111
إِ ّال مَن ُهوَ صا ِل الجَ ِ

|

|

مگر اسے جو بھڑکتی آگ ميں جانے واال ہے |11:111

|

|

َوما ِم ّنا إِ ّال لَ ُه مَقا ٌم مَعلو ٌم |11:111

|

اور فرشتے کہتے ہيں ہم ميں ہر ايک کا ايک مقام معلوم ہے |11:111

َوإِ ّنا لَ َنحنُ الصّافّونَ |11:111

|
|

اور بيشک ہم پر پھيالئے حکم کے منتظر ہيں11:111| ،

َوإِ ّنا لَ َنحنُ ال ُم َس ِّبحونَ |11:111

|

اور بيشک ہم اس کی تسبيح کرنے والے ہيں11:111| ،

َوإِن كانوا لَيَقولونَ |11:111

|

|

اور بيشک وہ کہتے تھے |11:111

|

لَو أَنه عِندَنا ذِكرً ا مِنَ األَوه لينَ |11:112

|
|

اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصيحت ہوتی |11:112

َّللا المُخلَصينَ |11:112
لَ ُك ّنا عِبا َد ه ِ

|

تو ضرور ہم َّللا کے چُنے ہوئے بندے ہوتے |11:112

َف َك َفروا بِ ِه ۖ َفسَوفَ يَعلَمونَ |11:112

|

|

تو اس کے منکر ہوئے تو عنقريب جان ليں گے |11:112

َولَ َقد َس َب َقت َكلِ َم ُتنا لِعِبا ِد َنا المُرسَلينَ |11:111

|

|

|

اور بيشک ہمارا کالم گزر چکا ہے ہمارے بھيجے ہوئے بندوں کے ليے11:111| ،

إِ هنھُم لَ ُھ ُم المَنصورونَ |11:111

|

کہ بيشک انہيں کی مدد ہوگی11:111| ،

َوإِنه جُن َدنا لَ ُھ ُم ٰ
الغلِبونَ |11:111

|

|
|

اور بيشک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا11:111| ،

حين |11:111
َف َت َو هل عَنھُم حَ ّت ٰى ٍ

|

تو ايک وقت تم ان سے منہ پھير لو |11:111

َوأَبصِ رهُم َفسَوفَ يُبصِ رونَ |11:111

|

|

اور انہيں ديکھتے رہو کہ عنقريب وہ ديکھيں گے |11:111

جلونَ |11:111
َذابنا يَس َتع ِ
أَ َف ِبع ِ

|

|

|

تو کيا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہيں11:111| ،

َفإِذا َن َز َل ِبساحَ ت ِِھم َفسا َء صَبا ُ
ح المُن َذرينَ |11:111

|

|

پھر جب اترے گا ان کے آنگن ميں تو ڈرائے گيوں کی کيا ہی بری صبح ہوگی11:111| ،

حين |11:112
َو َت َو هل عَنھُم حَ ّت ٰى
ٍ

|

اور ايک وقت تک ان سے منہ پھيرلو11:112| ،

|

|

َوأَبصِ ر َفسَوفَ يُبصِ رونَ |11:112

|

اور انتظار کرو کہ وہ عنقريب ديکھيں گے11:112| ،

س ٰ
ك رَ بِّ ال ِع هز ِة َعمّا يَصِ فونَ |11:122
ُبحنَ رَ ِّب َ

|

|

پاکی ہے تمہارے رب کو عزت والے رب کو ان کی باتوں سے |11:122

َوس َٰل ٌم َعلَى المُرسَلينَ |11:121

|

اور سالم ہے پيغمبروں پر |11:121

ّلِل رَ بِّ ٰ
العلَمينَ |11:121
َوالحَ م ُد ِ ه ِ

|

|
|

اور سب خوبياں َّللا کو سارے جہاں کا رب ہے11:121| ،

ِّ
حيم ص ۚ َوالقُ
َّللا الره ٰ
كر |12:1
سم ه ِ
ِ
رءان ذِى الذ ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

اس نامور قرآن کی قسم |12:1

|

|

|

قاق |12:1
ب َِل الهذينَ َك َفروا فى ع هِز ٍة َوشِ ٍ

|

بلکہ کافر تکبر اور خالف ميں ہيں |12:1

|

َناص |12:1
رن َفنا َدوا وَ التَ حينَ م ٍ
َكم أَهلَكنا مِن َقبل ِِھم مِن َق ٍ

|

ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتيں کھپائيں تو اب وہ پکاريں اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا |12:1

جبوا أَن جا َءهُم مُن ِذ ٌر مِنھُم ۖ وَ قا َل ٰ
ح ٌر َك ّذابٌ |12:1
الكفِرونَ ٰهذا ٰس ِ
َو َع ِ

|

|

اور انہيں اس کا اچنبھا ہوا کہ ان کے پاس انہيں ميں کا ايک ڈر سنانے واال تشريف اليا اور کافر بولے يہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا،
|12:1

|

ح ًدا ۖ إِنه ٰهذا لَ َشء ٌء عُجابٌ |12:1
أَجَ َع َل الءالِ َھ َة إِ ٰلھًا ٰو ِ

|

کيا اس نے بہت خداؤں کا ايک خدا کرديا بيشک يہ عجيب بات ہے12:1| ،

|

ُ
اصبروا ع ٰ
َلى ءالِ َھتِ ُكم ۖ إِنه ٰهذا لَ َشء ٌء يُرا ُد |12:1
َوان َطلَقَ الم ََِل مِنھُم أَ ِن امشوا َو ِ

|

اور ان ميں کے سردار چلے کہ اس کے پاس سے چل دو اور اپنے خداؤں پر صابر رہو بيشک اس ميں اس کا کوئی مطلب ہے،
|12:1

|

ما َسمِعنا بِ ٰھذا فِى ال ِمله ِة الءاخِرَ ِة إِن ٰهذا إِ هال اخت ِٰل ٌق |12:1

|

ين نصرانيت ميں بھی نہ سنی يہ تو نری نئی گڑهت ہے12:1| ،
يہ تو ہم نے سب سے پہلے د ِ
أَءُنز َل َعلَي ِه ِّ
ب |12:2
الذك ُر مِن بَينِنا ۚ بَل هُم فى َش ٍّ
ك مِن ذِكرى ۖ بَل لَمّا يَذوقوا عَذا ِ
ِ

|

|

کيا ان پر قرآن اتارا گيا ہم سب ميں سے بلکہ وہ شک ميں ہيں ميری کتاب سے بلکہ ابھی ميری مار نہيں چکھی ہے |12:2

ب |12:2
الوهّا ِ
َزيز َ
أَم عِن َدهُم َخزائِنُ رَ ح َم ِة رَ ِّب َ
ك الع ِ

|

|

کيا وہ تمہارے رب کی رحمت کے خزانچی ہيں وہ عزت واال بہت عطا فرمانے واال ہے |12:2

رض َوما بَي َنھُما ۖ َفليَر َتقوا فِى األَ ٰ
أَم لَھُم مُل ُ
ب |12:12
سب ِ
ك الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

|

کيا ان کے ليے ہے سلطنت آسمانوں اور زمين کی اور جو کچھ ان کے درميان ہے ،تو رسياں لٹکا کر چڑه نہ جائيں |12:12

ب |12:11
ك َمھزو ٌم مِنَ األَحزا ِ
جُن ٌد ما هُنالِ َ

|

|

يہ ايک ذليل لشکر ہے انہيں لشکروں ميں سے جو وہيں بھگاديا جائے گا |12:11

ه
نوح َوعا ٌد َوفِر َعونُ ُذو األَوتا ِد |12:11
َكذبَت َقبلَھُم َقو ُم ٍ

|

|

ان سے پہلے جھٹال چکے ہيں نوح کی قوم اور عاد اور چوميخا کرنے والے فرعون |12:11

صحبُ لـَي َك ِة ۚ أ ُ ٰ
َو َثمو ُد وَ َقو ُم لوطٍ َوأَ ٰ
ك األَحزابُ |12:11
ولئِ َ
ٔ

|

اور ثمود اور لوط کی قوم اور بن والے يہ ہيں وہ گروہ |12:11

ب |12:11
إِن ُك ٌّل إِ ّال َك هذبَ ال ُّر ُس َل َفحَ هق عِقا ِ

|

|

|

ان ميں کوئی ايسا نہيں جس نے رسولوں کو نہ جھٹاليا ہو تو ميرا عذاب الزم ہوا |12:11

َوما ي ُ
واق |12:11
َنظ ُر ٰهؤُ ال ِء إ ِ ّال صَيحَ ًة ٰو ِ
ح َد ًة ما لَھا مِن َف ٍ

|

اور يہ راہ نہيں ديکھتے مگر ايک چيخ کی جسے کوئی پھير نہيں سکتا12:11| ،

ه
ب |12:11
َوم الحِسا ِ
َوقالوا رَ بهنا َعجِّ ل لَنا قِطنا َقب َل ي ِ

|

|

|

اور بولے اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہميں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے |12:11

اصبر ع ٰ
َلى ما يَقولونَ َواذ ُكر عَبدَنا داوۥ َد َذا األَي ِد ۖ إِ هن ُه أَوّ ابٌ |12:11
ِ

|

|

تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو ياد کرو بيشک وہ بڑا رجوع کرنے واال ہے |12:11

شراق |12:12
إِ ّنا َس هخر َنا ال ِ
ِ
جبا َل َم َع ُه ُي َس ِّبحنَ بِالعَشِ ىِّ َواإلِ

|

بيشک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرماديے کہ تسبيح کرتے شام کو اور سورج چمکتے |12:12

|

|

َو ه
الطيرَ مَحشورَ ًة ۖ ُك ٌّل لَ ُه أَوّ ابٌ |12:12

|

اور پرندے جمع کيے ہوئے سب اس کے فرمانبردار تھے |12:12

ب |12:12
َو َشدَدنا مُل َك ُه َوءا َت ٰين ُه الحِك َم َة وَ َفص َل الخِطا ِ

|

|

اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کيا اور اسے حکمت اور قو ِل فيصل ديا |12:12
ك َن َبؤُ ۟ا َ
صم إِذ َتسَوه رُوا المِحرابَ |12:11
۞ َوهَل أَ ٰتى َ
الخ ِ

|

|

اور کيا تمہيں اس دعوے والوں کی بھی خبر آئی جب وہ ديوار کود کر داؤد کی مسجد ميں آئے |12:11

|

َعض َفاح ُكم بَي َننا بِالحَ ِّق َوال ُتشطِ ط َواهدِنا إِ ٰ
َغى بَعضُنا ع ٰ
صمان ب ٰ
إِذ َد َخلوا ع ٰ
َلى داوۥ َد َف َف ِزعَ مِنھُم ۖ قالوا ال َت َخف ۖ َخ
لى َسوا ِء الص ِّٰرطِ
َلى ب ٍ
ِ
|12:11

|

جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گيا انہوں نے عرض کی ڈريے نہيں ہم دو فريق ہيں کہ ايک نے دوسرے پر
ف حق نہ کيجئے اور ہميں سيدهی راہ بتايے12:11| ،
زيادتی کی ہے تو ہم ميں سچا فيصلہ فرماديجئے اور خال ِ

ب |12:11
ح َدةٌ َفقا َل أَكفِلنيھا َوع هَزنى فِى الخِطا ِ
إِنه ٰهذا أَخى لَ ُه تِس ٌع َوتِسعونَ َنعجَ ًة َولِىَ َنعجَ ٌة ٰو ِ

|

|

بيشک يہ ميرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے ُدنبياں ہيں اور ميرے پاس ايک ُدنبی ،اب يہ کہتا ہے وہ بھی مجھے حوالے کردے
اور بات ميں مجھ پر زور ڈالتا ہے12:11| ،

|

ضھُم ع ٰ
ك إِ ٰ
ج ِه ۖ َوإِنه َكثيرً ا مِنَ ال ُخلَطا ِء لَيَبغى بَع ُ
ت وَ َقلي ٌل ما هُم ۗ
َعض إِ هال الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
َلى ب ٍ
ك ِبسُؤا ِل َنعجَ ِت َ
قا َل لَ َقد َظلَ َم َ
لى نِعا ِ
َو َظنه داوۥ ُد أَ هنما َف َت ٰ ّن ُه َفاس َتغ َفرَ رَ هب ُه وَ َخره را ِكعًا َوأَنابَ ۩ |12:11

|

داؤد نے فرمايا بيشک يہ تجھ پر زيادتی کرتا ہے کہ تيری ُدنبی اپنی ُدنبيوں ميں مالنے کو مانگتا ہے ،اور بيشک اکثر ساجھے
والے ايک دوسرے پر زيادتی کرتے ہيں مگر جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے اور وہ بہت تھوڑے ہيں اب داؤد سمجھا کہ ہم
نے يہ اس کی جانچ کی تھی تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے ميں گر پڑا اور رجوع اليا( ،السجدة 12:1۵| )12

ك ۖ َوإِنه لَ ُه عِندَنا لَ ُز ٰ
ب |12:11
لفى َو ُحسنَ مَـٔا ٍ
َف َغ َفرنا لَ ُه ٰذلِ َ

|

|

تو ہم نے اسے يہ معاف فرمايا ،اور بيشک اس کے ليے ہماری بارگاہ ميں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانا ہے12:11| ،

|

َبيل ه
ك عَن سَبي ِل ه
اس ِبالحَ ِّق َوال َت هت ِب ِع الھ ٰ
َّللاِ لَھُم
َوى َفيُضِ له َ
ٰيداوۥ ُد إِ ّنا جَ ع َٰلن َ
ك َخلي َف ًة فِى األَ ِ
َّللاِ ۚ إِنه الهذينَ يَضِ لّونَ عَن س ِ
رض َفاح ُكم بَينَ ال ّن ِ
ب |12:11
َعذابٌ َشدي ٌد ِبما َنسوا يَو َم الحِسا ِ

|

اے داؤد بيشک ہم نے تجھے زمين ميں نائب کيا تو لوگوں ميں سچا حکم کر اور خواہش کے پيچھے نہ جانا کہ تجھے َّللا کی راہ
سے بہکادے گی ،بيشک وہ جو َّللا کی راہ سے بہکتے ہيں ان کے ليے سخت عذاب ہے اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول
بيٹھے |12:11

|

ار |12:11
َوما َخلَق َنا السهما َء َواألَرضَ َوما بَي َنھُما ٰبطِ ًال ۚ ٰذلِ َ
ك َظنُّ الهذينَ َك َفروا ۚ َف َوي ٌل لِلهذينَ َك َفروا مِنَ ال ّن ِ

|

اور ہم نے آسمان اور زمين اور جو کچھ ان کے درميان ہے بيکار نہ بنائے ،يہ کافروں کا گمان ہے تو کافروں کی خرابی ہے آگ
سے12:11| ،

|

ت َكالمُفسِ دينَ فِى األَ ِ َ
ّار |12:12
أَم َنج َع ُل الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
رض أم َنج َع ُل ال ُم هتقينَ َكالفُج ِ

|

کيا ہم انہيں جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے ان جيسا کرديں جو زمين ميں فساد پھيالتے ہيں ،يا ہم پرہيزگاروں کو شرير بے
حکموں کے برابر ٹھہراديں |12:12

|

ك لِ َي هدبهروا ٰ
ك ِٰتبٌ أَ َ
ك م ُٰبرَ ٌ
ب |12:12
ءايتِ ِه َولِ َي َت َذ هكرَ أُولُوا األَ ٰلب ِ
نز ٰلن ُه إِلَي َ

|

يہ ايک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آيتوں کو سوچيں اور عقلمند نصيحت مانيں12:12| ،

َو َوهَبنا لِداوۥ َد ُسلَ ٰيمنَ ۚ نِع َم العَب ُد ۖ إِ هن ُه أَوّ ابٌ |12:12

|

اور ہم نے داؤد کو سليمان عطا فرمايا ،کيا اچھا بندہ بيشک وہ بہت رجوع النے واال |12:12

صف ِٰن ُ
جيا ُد |12:11
إِذ ع ُِرضَ َعلَي ِه ِبالعَشِ ىِّ ال ٰ ّ
ت ال ِ

|

|

|

جبکہ اس پر پيش کيے گئے تيسرے پہر کو کہ روکئے تو تين پاؤں پر کھڑے ہوں چوتھے سم کا کنارہ زمين پر لگائے ہوئے اور
چالئے تو ہوا ہوجائيں |12:11

|

َبت حُبه َ
َفقا َل إِ ّنى أَحب ُ
ب |12:11
ِكر رَ بّى حَ ّت ٰى َتوارَ ت ِبالحِجا ِ
ير عَن ذ ِ
الخ ِ

|

تو سليمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی ياد کے ليے پھر انہيں چالنے کا حکم ديا يہاں تک کہ
نگاہ سے پردے ميں چھپ گئے |12:11

|

َ
ناق |12:11
ّوق وَ األع ِ
ُردّوها َعلَىه ۖ َف َطفِقَ َمسحً ا ِبالس ِ

|

پھر حکم ديا کہ انہيں ميرے پاس واپس الؤ تو ان کی پنڈليوں اور گردنوں پر ہاتھ پھيرنے لگا |12:11

َولَ َقد َف َت ّنا ُسلَ ٰيمنَ َوأَل َقينا ع ٰ
َلى ُكرسِ ِّي ِه جَ َس ًدا ُث هم أَنابَ |12:11

|

|

اور بيشک ہم نے سليمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ايک بے جان بدن ڈال ديا پھر رجوع اليا |12:11

الوهّابُ |12:11
ك أَنتَ َ
قا َل رَ بِّ اغفِر لى َوهَب لى مُل ًكا ال يَنبَغى ِألَحَ ٍد مِن بَعدى ۖ إِ هن َ

|

|

عرض کی اے ميرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ايسی سلطنت عطا کر کہ ميرے بعد کسی کو الئق نہ ہو بيشک تو ہی بڑی
دين واال12:11| ،

|

َ
مر ِہ رُخا ًء حَ ُ
يث أَصابَ |12:11
َف َس هخرنا لَ ُه الرّي َح َتجرى ِبأ ِ

|

تو ہم نے ہوا اس کے بس ميں کردی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا12:11| ،

اص |12:11
َوال هش ٰيطينَ ُك هل َب ّنا ٍء َو َغوّ ٍ

|

اور ديو بس ميں کرديے ہر معمار اور غوطہ خور |12:11

َو َ
ءاخرينَ ُم َقره نينَ فِى األَصفا ِد |12:12

|

اور دوسرے اور بيڑيوں ميں جکڑے ہوئے |12:12

|

|

|

َ َ
ب |12:12
َير حِسا ٍ
ٰهذا َعطاؤُ نا َفام ُنن أو أمسِ ك ِبغ ِ

|

يہ ہماری عطا ہے اب تو چاہے تو احسان کر يا روک رکھ تجھ پر کچھ حساب نہيں12:12| ،

َوإِنه لَ ُه عِندَنا لَ ُز ٰ
ب |12:12
لفى َو ُحسنَ مَـٔا ٍ

|

|
|

اور بيشک اس کے ليے ہماری بارگاہ ميں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانا ہے12:12| ،

نادى رَ هب ُه أَ ّنى َم هسنِىَ ال هش ٰ
َواذ ُكر عَبدَنا أَيّوبَ إِذ ٰ
ب |12:11
ب َوعَذا ٍ
يطنُ ِب ُنص ٍ

|

اور ياد کرو ہمارے بندہ ايوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شيطان نے تکليف اور ايذا لگادی12:11| ،

بار ٌد وَ َشرابٌ |12:11
ار ُكض ِب ِرجلِ َ
ك ۖ ٰهذا مُغ َت َس ٌل ِ

|

|

ہم نے فرمايا زمين پر اپنا پاؤں مار يہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پينے کو |12:11

َو َوهَبنا لَ ُه أَهلَ ُه َومِثلَھُم َم َعھُم رَ حم ًَة ِم ّنا َوذ ٰ
ب |12:11
ِكرى ِألُولِى األَ ٰلب ِ

|

|

اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرماديے اپنی رحمت کرنے اور عقلمندوں کی نصيحت کو،
|12:11

|

ً
اضرب بِ ِه َوال َتح َنث ۗ إِ ّنا َوجَ ٰدن ُه صابِرً ا ۚ نِع َم العَب ُد ۖ إِ هن ُه أَوّ ابٌ |12:11
َو ُخذ بِ َي ِد َ
ك ضِ غثا َف ِ

|

اور فرمايا کہ اپنے ہاتھ ميں ايک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ بے ہم نے اسے صابر پايا کيا اچھا بندہ بيشک وہ
بہت رجوع النے واال ہے12:11| ،

|

سحقَ َويَعقوبَ أُولِى األَيدى َواألَ ٰ
َواذ ُكر ع ِٰبدَنا إِ ٰبرهي َم َوإِ ٰ
بص ِر |12:11

|

اور ياد کرو ہمارے بندوں ابراہيم اور اسحاق اور يعقوب قدرت اور علم والوں کو |12:11

|

إِ ّنا أَخلَ ٰ
ّار |12:11
صنھُم ِبخالِ َ
ص ٍة ذِكرَ ى الد ِ

|

بيشک ہم نے انہيں ايک کھری بات سے امتياز بخشا کہ وہ اس گھر کی ياد ہے |12:11

َ
خيار |12:11
َوإِ هنھُم عِندَنا لَمِنَ المُص َط َفينَ األ ِ

|

اور بيشک وہ ہمارے نزديک چُنے ہوئے پسنديدہ ہيں12:11| ،

َ
َواذ ُكر إِ ٰ
خيار |12:12
سمعي َل َوال َيسَعَ َو َذا الكِف ِل ۖ وَ ُك ٌّل مِنَ األ ِ

|

|

اور ياد کرو اسماعيل اور يسع اور ذو الکفل کو اورسب اچھے ہيں12:12| ،

ب |12:12
ٰهذا ذِك ٌر ۚ َوإِنه لِل ُم هتقينَ لَ ُحسنَ مَـٔا ٍ

|

|

يہ نصيحت ہے اور بيشک پرہيزگاروں کا ٹھکانا12:12| ،
َدن ُم َف هتحَ ًة لَ ُھ ُم األَ ٰبوبُ |12:12
جَ ٰ ّن ِ
تع ٍ

|

|

|

بھال بسنے کے باغ ان کے ليے سب دروازے کھلے ہوئے12:12| ،

ب |12:11
ُم هتكِـٔينَ فيھا يَدعونَ فيھا ِب ٰف ِك َھ ٍة َكثيرَ ٍة َو َشرا ٍ

|

|

ان ميں تکيہ لگائے ان ميں بہت سے ميوے اور شراب مانگتے ہيں12:11| ،

ت ه
۞ َوعِن َدهُم ٰقصِ ٰر ُ
ف أَترابٌ |12:11
الطر ِ

|

|

اور ان کے پاس وہ بيبياں ہيں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہيں اٹھاتيں ،ايک عمر کی |12:11

ب |12:11
َوم الحِسا ِ
ٰهذا ما توعَدونَ لِي ِ

|

|

يہ ہے وہ جس کا تمہيں وعدہ ديا جاتا ہے حساب کے دن12:11| ،

إِنه ٰهذا لَ ِرزقُنا ما لَ ُه مِن َنفا ٍد |12:11

|

بيشک يہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا |12:11
ٰهذا ۚ َوإِنه ل ٰ ّ
ب |12:11
ِلطغينَ لَ َشره مَـٔا ٍ

|

|
|

ان کو تو يہ ہے اور بيشک سرکشوں کا برا ٹھکانا12:11| ،

جَ َھ هن َم يَصلَو َنھا َف ِبئسَ المِھا ُد |12:11

|

جہنم کہ اس ميں جائيں گے تو کيا ہی برا بچھونا |12:11

ٰهذا َفليَذوقوہُ حَ مي ٌم َو َغس ٌ
ّاق |12:11

|

|

ان کو يہ ہے تو اسے چکھيں کھولتا پانی اور پيپ |12:11

ءاخ ُر مِن َشكلِ ِه أَ ٰ
َو َ
زو ٌ
ج |12:12

|

|

|

اور اسی شکل کے اور جوڑے |12:12

|

ار |12:12
ٰهذا َفو ٌج مُق َت ِ
ح ٌم َم َع ُكم ۖ ال مَرحَ بًا ِب ِھم ۚ إِ هنھُم صالُوا ال ّن ِ

|

ان سے کہا جائے گا يہ ايک اور فوج تمہارے ساتھ دهنسی پڑتی ہے جو تمہاری تھی وہ کہيں گے ان کو کھلی جگہ نہ مليو آگ
ميں تو ان کو جانا ہی ہے12:12| ،

|

قالوا بَل أَن ُتم ال مَرحَ بًا ِب ُكم ۖ أَن ُتم َقدهم ُتموہُ لَنا ۖ َف ِبئسَ ال َقرا ُر |12:12

|

وہاں بھی تنگ جگہ ميں رہيں تابع بولے بلکہ تمہيں کھلی جگہ نہ مليو ،يہ مصيبت تم ہمارے آگے الئے تو کيا ہی برا ٹھکانا
|12:12

|

ار |12:11
قالوا رَ بهنا مَن َق هد َم لَنا ٰهذا َف ِزدہُ عَذابًا ضِ ع ًفا فِى ال ّن ِ

|

وہ بولے اے ہمارے رب جو يہ مصيبت ہمارے آگے اليا اسے آگ ميں ُدونا عذاب بڑها12:11| ،

جاال ُك ّنا َن ُع ُّدهُم مِنَ األَ
رى ِر ً
َوقالوا ما لَنا ال َن ٰ
شرار |12:11
ِ

|

اور بولے ہميں کيا ہوا ہم ان مردوں کو نہيں ديکھتے جنہيں برا سمجھتے تھے |12:11

َ
خر ًّيا أَم زاغَت عَن ُھ ُم األَ ٰ
بص ُر |12:11
أ هت َخ ٰذنھُم سِ ِ

|

|

کيا ہم نے انہيں ہنسی بناليا يا آنکھيں ان کی طرف سے پھر گئيں |12:11

ك لَحَ ٌّق َتخا ُ
ار |12:11
إِنه ٰذلِ َ
ص ُم أَ ِ
هل ال ّن ِ

|

|

|

بيشک يہ ضرور حق ہے دوزخيوں کا باہم جھگڑ12:11| ،

قُل إِ هنما أَ ۠نا مُن ِذ ٌر ۖ َوما مِن إِ ٰل ٍه إِ هال ه
َّللا ُ ٰ
ح ُد ال َقھّا ُر |12:11
الو ِ

|

|

تم فرماؤ ميں ڈر سنانے واال ہی ہوں اور معبود کوئی نہيں مگر ايک َّللا سب پر غالب12:11| ،
رض َوما بَي َن ُھمَا العَزي ُز ال َغ ٰفّ ُر |12:11
رَ بُّ الس ٰهم ٰو ِ
ت وَ األَ ِ

|

|

مالک آسمانوں اور زمين کا اور جو کچھ ان کے درميان ہے صاحب عزت بڑا بخشنے واال12:11| ،

قُل ه َُو َن َبؤٌ ۟ا عَظي ٌم |12:11

|

|

تم فرماؤ وہ بڑی خبر ہے12:11| ،

َ
ُعرضونَ |12:12
أن ُتم عَن ُه م ِ

|

|

تم اس سے غفلت ميں ہو |12:12

|

ََل األَ ٰ
على إِذ يَخ َتصِ مونَ |12:12
ِلم ِبالم َ ِ
ما كانَ لِىَ مِن ع ٍ

|

مجھے عالم باال کی کيا خبر تھی جب وہ جھگڑتے تھے |12:12

ٰ
يوحى إِلَىه إِ ّال أَ هنما أَ ۠نا َنذي ٌر مُبينٌ |12:12
إِن

|

|

مجھے تو يہی وحی ہوتی ہے کہ ميں نہيں مگر روشن ڈر سنانے واال |12:12

طين |12:11
ك لِلم َٰلئِ َك ِة إِ ّنى ٰخل ٌِق َب َشرً ا مِن
إِذ قا َل رَ ُّب َ
ٍ

|

|

جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمايا کہ ميں مٹی سے انسان بناؤں گا |12:11

َفإِذا سَوه ي ُت ُه َو َن َف ُ
جدينَ |12:11
خت في ِه مِن روحى َف َقعوا لَ ُه ٰس ِ

|

|

پھر جب ميں اسے ٹھيک بنالوں اور اس ميں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے ليے سجدے ميں گرنا12:11| ،

َف َسجَ َد الم َٰلئِ َك ُة ُكلُّھُم أَجمَعونَ |12:11

|

تو سب فرشتو ں نے سجدہ کيا ايک ايک نے کہ کوئی باقی نہ رہا12:11| ،

إِ ّال إِبليسَ اس َتكبَرَ َوكانَ مِنَ ٰ
الكفِرينَ |12:11

|

مگر ابليس نے اس نے غرور کيا اور وہ تھا ہی کافروں ميں |12:11

|

|

|

ك أَن َتس ُج َد لِما َخلَ ُ
قت ِب َي َدىه ۖ أَس َتك َبرتَ أَم ُكنتَ مِنَ العالينَ |12:11
قا َل ٰيإِبليسُ ما َم َن َع َ

|

فرمايا اے ابليس تجھے کس چيز نے روکا کہ تو اس کے ليے سجدہ کرے جسے ميں نے اپنے ہاتھوں سے بنايا تجھے غرور آگيا
يا تو تھا ہی مغروروں ميں |12:11

|

طين |12:11
نار َو َخلَق َت ُه مِن
ٍ
قا َل أَ ۠نا َخي ٌر مِن ُه ۖ َخلَق َتنى مِن ٍ

|

بوال ميں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنايا اور اسے مٹی سے پيدا کيا12:11| ،

ك رَ جي ٌم |12:11
قا َل َفاخرُج مِنھا َفإِ هن َ

|

فرمايا تو جنت سے نکل جا کہ تو راندها (لعنت کيا) گيا |12:11

ك لَع َنتى إِ ٰ
ّين |12:12
َوإِنه َعلَي َ
َوم الد ِ
لى ي ِ

|

|

اور بيشک تجھ پر ميری لعنت ہے قيامت تک |12:12

قا َل رَ بِّ َفأَنظِ رنى إِ ٰ
َوم يُبعَثونَ |12:12
لى ي ِ

|

|

بوال اے ميرے رب ايسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ اٹھائے جائيں |12:12

ك مِنَ المُن َظرينَ |12:22
قا َل َفإِ هن َ

|

فرمايا تو ُتو مہلت والوں ميں ہے12:22| ،

إِ ٰ
َعلوم |12:21
الوق ِ
َوم َ
ت الم ِ
لى ي ِ

|

|

اس جانے ہوئے وقت کے دن تک |12:21

|

|

|

قا َل َفبع هِز ِت َ ُ
غو َي هنھُم أَجمَعينَ |12:21
ك َأل ِ
ِ

|

بوال تيری عزت کی قسم ضرور ميں ان سب کو گمراہ کردوں گا12:21| ،

ك مِن ُھ ُم المُخلَصينَ |12:21
إِ ّال عِبا َد َ

|

مگر جو ان ميں تيرے چنے ہوئے بندے ہيں12:21| ،

قا َل َفالحَ ُّق َوالحَ هق أَقو ُل |12:21

|

|

|

فرمايا تو سچ يہ ہے اور ميں سچ ہی فرماتا ہوں12:21| ،

َألَ َ
ك مِنھُم أَجمَعينَ |12:21
ك َو ِممهن َت ِب َع َ
مِلَنه جَ َھ هن َم مِن َ

|

|

بيشک ميں ضرور جہنم بھردوں گا تجھ سے اور ان ميں سے جتنے تيری پيروی کريں گے سب سے12:21| ،

جر َوما أَ ۠نا مِنَ ال ُم َت َكلِّفينَ |12:21
قُل ما أَسـَٔل ُ ُكم َعلَي ِه مِن أَ ٍ

|

تم فرماؤ ميں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہيں مانگتا اور ميں بناوٹ والوں سے نہيں12:21| ،

إِن ه َُو إِ ّال ذِك ٌر ل ِٰلعلَمينَ |12:21

|

وہ تو نہيں مگر نصيحت سارے جہان کے ليے12:21| ،

حين |12:22
َولَ َتعلَمُنه َنبَأَہُ بَع َد
ٍ

|

|
|

اور ضرور ايک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے |12:22

ب مِنَ ه
َّللا الره ٰ
كيم |12:1
حيم َتنزي ُل الك ِٰت ِ
سم ه ِ
َّللاِ الع ِ
َزيز الحَ ِ
حم ِن ال هر ِ
بِ ِ

|

|

|

کتاب اتارنا ہے َّللا عزت و حکمت والے کی طرف سے12:1| ،

إِ ّنا أَ َ
َّللا مُخلِصًا لَ ُه ال ّدينَ |12:1
نزلنا إِلَي َ
ك الك ِٰتبَ ِبالحَ ِّق َفاع ُب ِد ه َ

|

|

بيشک ہم نے تمہاری طرف يہ کتاب حق کے ساتھ اتاری تو َّللا کو کو پوجو نرے اس کے بندے ہوکر12:1| ،

|

َّللاَ يَح ُك ُم بَي َنھُم فى ما هُم في ِه يَخ َتلِفونَ ۗ إِنه ه
فى إِنه ه
أَال ِ هّلِلِ الدّينُ الخالِصُ ۚ َوالهذينَ ا هت َخذوا مِن دونِ ِه أَولِيا َء ما َنع ُب ُدهُم إِ ّال لِ ُي َقرِّبونا إِلَى ه
َّللاِ ُزل ٰ
َّللاَ
ال يَھدى مَن ه َُو ٰك ِذبٌ َكفّا ٌر |12:1

|

ہاں خالص َّللا ہی کی بندگی ہے اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور والی بناليے کہتے ہيں ہم تو انہيں صرف اتنی بات کے ليے
پوجتے ہيں کہ يہ ہميں َّللا کے پاس نزديک کرديںَّ ،للا ان پر فيصلہ کردے گا اس بات کا جس ميں اختالف کررہے ہيں بيشک َّللا
راہ نہيں ديتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو |12:1

|

ُبح َن ُه ۖ ُهوَ ه
لَو أَرا َد ه
َّللا ُ ٰ
فى ِممّا يَخل ُ ُق ما يَشا ُء ۚ س ٰ
خ َذ َولَ ًدا َالص َط ٰ
ح ُد ال َقھّا ُر |12:1
الو ِ
َّللا ُ أَن َي هت ِ

|

َّللا اپنے ليے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق ميں سے جسے چاہتا چن ليتا پاکی ہے اسے وہی ہے ايک َّللا سب پر غالب12:1| ،

|

َ
يل ۖ وَ َس هخرَ ال هشمسَ َوال َقمَرَ ۖ ُك ٌّل َيجرى ِألَجَ ٍل ُم َس ًّمى ۗ أَال ه َُو
َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
ھار َو ُي َكوِّ ُر ال هنھارَ َعلَى اله ِ
ت َواألرضَ بِالحَ ِّق ۖ ُي َكوِّ ُر الهي َل َعلَى ال هن ِ
العَزي ُز ال َغ ٰفّ ُر |12:1

|

اس نے آسمان اور زمين حق بنائے رات کو دن پر لپيٹتا ہے اور دن کو رات پر لپيٹتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام ميں
لگايا ہر ايک ،ايک ٹھہرائی ميعاد کے ليے چلتا ہے سنتا ہے وہی صاحب عزت بخشنے واال ہے12:1| ،

|

زوج ۚ يَخلُقُ ُكم فى بُط ُ
لق فى ُ
َ
َ َ
ح َد ٍة ُث هم جَ َع َل مِنھا َزوجَ ھا َوأَ َ
ثۚ
ت َث ٰل ٍ
ظل ُ ٰم ٍ
فس ٰو ِ
ون أم ٰهھتِ ُكم َخل ًقا مِن بَع ِد َخ ٍ
َخلَ َق ُكم مِن َن ٍ
ِ
نز َل لَ ُكم مِنَ األ ٰنع ِم ث ٰمنِ َي َة أ ٰ ٍ
ٰذلِ ُك ُم ه
َّللا ُ رَ ُّب ُكم لَ ُه المُل ُ
ك ۖ ال إِ ٰل َه إِ ّال ه َُو ۖ َفأ َ ّن ٰى ُتصرَ فونَ |12:1

|

اس نے تمہيں ايک جان سے بنايا پھر اسی سے اس کا جوڑ پيدا کيا اور تمہارے ليے چوپايوں ميں سے آٹھ جوڑے تھے تمہيں
تمہاری ماؤں کے پيٹ ميں بناتا ہے ايک طرح کے بعد اور طرح تين اندهيريوں ميں يہ ہے َّللا تمہارا رب اسی کی بادشاہی ہے،
اس کے سوا کسی کی بندگی نہيں ،پھر کہيں پھيرے جاتے ہو |12:1

|

خرى ۗ ُث هم إِ ٰ
وازرَ ةٌ ِوزرَ أ ُ ٰ
ٰ
ج ُع ُكم
َّللا َغنِىٌّ عَن ُكم ۖ َوال ي
َرضى لِعِبا ِد ِہ ال ُكفرَ ۖ َوإِن َتش ُكروا يَر َ
لى رَ ِّب ُكم مَر ِ
إِن َتكفُروا َفإِنه ه َ
ض ُه لَ ُكم ۗ َوال َت ِز ُر ِ
ُّدور |12:1
َف ُي َن ِّب ُئ ُكم بِما ُكن ُتم َتعمَلونَ ۚ إِ هن ُه عَلي ٌم بِذا ِ
ت الص ِ

|

اگر تم ناشکری کرو تو بيشک َّللا بے نياز ہے تم سے اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہيں ،اور اگر شکر کرو تو اسے
تمہارے ليے پسند فرماتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہيں اٹھائے گی پھر تمہيں اپنے رب ہی کی طرف
پھرنا ہے تو وہ تمہيں بتادے گا جو تم کرتے تھے بيشک وہ دلوں کی بات جانتا ہے12:1| ،

|

۞ وَ إِذا مَسه اإلِ ٰ
نسنَ ُ
ّلِل أَندا ًدا لِيُضِ هل عَن سَبيلِ ِه ۚ قُل
ض ٌّر دَعا رَ هب ُه مُنيبًا إِلَي ِه ُث هم إِذا َخوه لَ ُه نِعم ًَة مِن ُه َنسِ ىَ ما كانَ يَدعوا إِلَي ِه مِن َقب ُل َوجَ َع َل ِ ه ِ
ك َق ً
ك مِن أَ ٰ
ار |12:2
صح ِ
ليال ۖ إِ هن َ
فر َ
ب ال ّن ِ
َت َم هتع ِب ُك ِ

|

اور جب آدمی کو کوئی تکليف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اسی طرف جھکا ہوا پھر جب َّللا نے اسے اپنے پاس سے کوئی
نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس ليے پہلے پکارا تھا اور َّللا کے برابر والے ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بہکادے تم
فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لے بيشک تو دوزخيوں ميں ہے12:2| ،

|

أَمهن ه َُو ٰقن ٌ
ج ًدا وَ قائِمًا يَح َذ ُر الءاخِرَ َة َويَرجوا رَ ح َم َة رَ ِّب ِه ۗ قُل هَل يَس َت ِوى الهذينَ يَعلَمونَ َوالهذينَ ال يَعلَمونَ ۗ إِ هنما َي َت َذ هك ُر أُولُوا
ِت ءانا َء اله ِ
يل سا ِ
ب |12:2
األَ ٰلب ِ

|

کيا وہ جسے فرمانبرداری ميں رات کی گھڑياں گزريں سجود ميں اور قيام ميں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس
لگائے کيا وہ نافرمانوں جيسا ہو جائے گا تم فرماؤ کيا برابر ہيں جاننے والے اور انجان ،نصيحت تو وہی مانتے ہيں جو عقل والے
ہيں12:2| ،

|

َ
قُل ٰيعِبا ِد الهذينَ ءا َم ُنوا ا هتقوا رَ هب ُكم ۚ لِلهذينَ أَحسَنوا فى ٰه ِذ ِہ الدُّنيا حَ َس َن ٌة ۗ َوأَرضُ ه
ب
ير حِسا ٍ
َّللاِ ٰوسِ ع ٌَة ۗ إِ هنما ي َُوفهى ال ٰ ّ
ص ِبرونَ أجرَ هُم ِب َغ ِ
|12:12

|

تم فرماؤ اے ميرے بندو! جو ايمان الئے اپنے سے ڈرو ،جنہوں نے بھالئی کی ان کے ليے اس دنيا ميں بھالئی ہے اور َّللا کی
زمين وسيع ہے صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور ديا جائے گا بے گنتی |12:12

قُل إِ ّنى أُم ُ
َّللا مُخلِصًا لَ ُه ال ّدينَ |12:11
ِرت أَن أَع ُب َد ه َ

|

تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ َّللا کو پوجوں نرا اس کا بندہ ہوکر12:11| ،

َوأُم ُ
ِرت ِألَن أَكونَ أَوه َل المُسلِمينَ |12:11

|

اور مجھے حکم ہے کہ ميں سب سے پہلے گردن رکھوں |12:11

|

|

|

قُل إِ ّنى أَخافُ إِن َعص ُ
ظيم |12:11
َوم َع ٍ
َيت رَ بّى عَذابَ ي ٍ

|

تم فرماؤ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہوجائے تو مجھے اپنے رب سے ايک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے |12:11

َّللا أَع ُب ُد مُخلِصًا لَ ُه دينى |12:11
قُ ِل ه َ

|

|

تم فرماؤ ميں َّللا ہی کو پوجتا ہوں نرا اس کا بندہ ہوکر12:11| ،

|

َفاعبُدوا ما شِ ئ ُتم مِن دونِ ِه ۗ قُل إِنه ٰ
ك ه َُو ال ُخسرانُ المُبينُ |12:11
هليھم يَو َم الق ِٰي َم ِة ۗ أَال ٰذلِ َ
الخسِ رينَ الهذينَ َخسِ روا أَنفُ َسھُم َوأَ ِ

|

تو تم اس کے سوا جسے چاہو پوجو تم فرماؤ پوری ہار انہيں جو اپنی جان اور اپنے گھر والے قيامت کے دن ہار بيٹھے ہاں ہاں
يہی کھلی ہار ہے12:11| ،

|

ظلَ ٌل مِنَ ال ّنار َومِن َتحت ِِھم ُ
لَھُم مِن َفوقِ ِھم ُ
ك ي َُخوِّ فُ ه
قون |12:11
ظلَ ٌل ۚ ٰذلِ َ
َّللا ُ بِ ِه عِبا َدہُ ۚ ٰيعِبا ِد َفا هت ِ
ِ

|

ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہيں اور ان کے نيچے پہاڑ اس سے َّللا ڈراتا ہے اپنے بندوں اے ميرے بندو! تم مجھ سے ڈرو
|12:11

|

َوالهذينَ اج َت َنبُوا ٰ ّ
الطغوتَ أَن يَعبُدوها َوأَنابوا إِلَى ه
َّللاِ لَ ُھ ُم الب ٰ
ُشرى ۚ َف َب ِّشر عِبا ِد |12:11

|

اور وہ جو بتوں کی پوجا سے بچے اور َّللا کی طرف رجوع ہوئے انہيں کے ليے خوشخبری ہے تو خوشی سناؤ ميرے ان بندوں
کو12:11| ،

|

َّللا ُ ۖ َوأ ُ ٰ
الهذينَ يَس َتمِعونَ ال َقو َل َف َي هتبعونَ أَح َس َن ُه ۚ أ ُ ٰ
ك الهذينَ ه َٰدى ُھ ُم ه
ب |12:12
ك هُم أُولُوا األَ ٰلب ِ
ولئِ َ
ولئِ َ
ِ

|

جو کان لگا کر بات سنيں پھر اس کے بہتر پر چليں يہ ہيں جن کو َّللا نے ہدايت فرمائی اور يہ ہيں جن کو عقل ہيں |12:12

ُ
أَ َفمَن حَ هق َعلَي ِه َكلِ َم ُة العَذا ِ َ َ
ار |12:12
ب أ َفأنتَ ُتنقِذ مَن فِى ال ّن ِ

|

|

تو کيا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہوچکی نجات والوں کے برابر ہوجائے گا تو کيا تم ہدايت دے کر آگ کے مستحق کو بچالو
گے |12:12

|

ٰ
َّللاِ ۖ ال يُخلِفُ ه
ِن الهذينَ ا هت َقوا رَ هبھُم لَھُم ُغرَ فٌ مِن َفوقِھا ُغرَ فٌ مَبنِي ٌهة َتجرى مِن َتحتِھَا األَن ٰھ ُر ۖ َوع َد ه
َّللا ُ الميعا َد |12:12
لك ِ

|

ليکن جو اپنے رب سے ڈرے ان کے ليے باال خانے ہيں ان پر باال خانے بنے ان کے نيچے نہريں بہيںَّ ،للا کا وعدہَّ ،للا وعدہ
خالف نہيں کرتا12:12| ،

|

نز َل مِنَ السهما ِء ما ًء َف َسلَ َك ُه ي َٰنبيعَ فِى األَ ِ ُ
ج ِب ِه َزرعًا مُخ َتلِ ًفا أَ ٰلو ُن ُه ُث هم يَھي ُج َف َت ٰ
َّللا أَ َ
ُخر ُ
رى ُه مُص َف ًّرا ُث هم يَج َعل ُ ُه ح ُٰطمًا ۚ إِنه فى
أَلَم َترَ أَنه ه َ
رض ث هم ي ِ
ك لَذ ٰ
ب |12:11
ِكرى ِألُولِى األَ ٰلب ِ
ٰذلِ َ

|

کيا تو نے نہ ديکھا کہ َّللا نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زمين ميں چشمے بنائے پھر اس سے کھيتی نکالتا ہے کئی رنگت
کی پھر سوکھ جاتی ہے تو ُتو ديکھے کہ وہ پيلی پڑ گئی پھر اسے ريزہ ريزہ کرديتا ہے ،بيشک اس ميں دهيان کی بات ہے عقل
مندوں کو |12:11

|

َّللاِ ۚ أ ُ ٰ
َّللا ُ صَدرَ ہُ لَِل ٰ
ِكر ه
أَ َفمَن َشرَ َح ه
سل ِم َفھ َُو ع ٰ
ُبين |12:11
ولئِ َ
ك فى ض َٰل ٍل م ٍ
َلى ٍ
نور مِن رَ ِّب ِه ۚ َف َوي ٌل ل ِٰلقسِ َي ِة قُلو ُبھُم مِن ذ ِ
ِ

|

تو کيا وہ جس کا سينہ َّللا نے اسالم کے ليے کھول ديا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اس جيسا ہوجائے گا جو سنگدل
ہے تو خرابی ہے ان کی جن کے دل يا ِد خدا کی طرف سے سخت ہوگئے ہيں وہ کھلی گمراہی ميں ہيں12:11| ،

|

ك ُهدَى ه
ه
ث ك ِٰتبًا ُم َت ٰشبِھًا مَثانِىَ َتق َشعِرُّ مِن ُه جُلو ُد الهذينَ يَخ َشونَ رَ هبھُم ُث هم َتلينُ جُلو ُدهُم َوقُلو ُبھُم إِ ٰ
َّللاِ يَھدى
َّللا ُ َن هز َل أَحسَنَ الحَ دي ِ
َّللا ۚ ٰذلِ َ
ِكر ه ِ
لى ذ ِ
بِ ِه مَن يَشا ُء ۚ َومَن يُضلِ ِل ه
َّللا ُ َفما لَ ُه مِن ها ٍد

|| 39: 23

َّللا نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ايک سی ہے دوہرے بيان والی اس سے بال کھڑے ہوتے ہيں ان کے بدن
پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہيں ،پھر ان کی کھاليں اور دل نرم پڑتے ہيں يا ِد خدا کی طرف رغبت ميں يہ َّللا کی ہدايت ہے راہ
دکھائے اس سے جسے چاہے ،اور جسے َّللا گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے واال نہيں12:11| ،
ب يَو َم الق ِٰي َم ِة ۚ َوقي َل ل ٰ ّ
ِلظلِمينَ ذوقوا ما ُكن ُتم َتكسِ بونَ |12:11
جھ ِه سو َء العَذا ِ
أَ َفمَن َي هتقى بِ َو ِ

|

|

تو کيا وہ جو قيامت کے دن برے عذاب کی ڈهال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا نجات والے کی طرح ہوجائے گا اور ظالموں
سے فرمايا جائے گا اپنا کمايا چکھو |12:11

|

َك هذبَ الهذينَ مِن َقبل ِِھم َفأ َ ٰتى ُھ ُم ال َعذابُ مِن حَ ُ
يث ال يَش ُعرونَ |12:11

|

ان سے اگلوں نے جھٹاليا تو انہيں عذاب آيا جہاں سے انہيں خبر نہ تھی |12:11

|

َفأَذا َق ُھ ُم ه
َّللا ُ الخِزىَ فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا ۖ َولَ َعذابُ الءاخِرَ ِة أَك َب ُر ۚ لَو كانوا يَعلَمونَ |12:11

|

اور َّللا نے انہيں دنيا کی زندگی ميں رسوائی کا مز ہ چکھايا اور بيشک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ،کيا اچھا تھا اگر وہ جانتے
|12:11

|

اس فى ٰه َذا القُ
رءان مِن ُك ِّل َم َث ٍل لَ َعلهھُم َي َت َذ هكرونَ |12:11
ِ
َولَ َقد ضَرَ بنا لِل ّن ِ

|

اور بيشک ہم نے لوگوں کے ليے اس قرآن ميں ہر قسم کی کہاوت بيان فرمائی کہ کسی طرح انہيں دهيان ہو |12:11

قُرءا ًنا عَرَ بِ ًّيا َغيرَ ذى ِع َو ٍج لَ َعلهھُم َي هتقونَ |12:12

|

|

عربی زبان کا قرآن جس ميں اصالً کجی نہيں کہ کہيں وہ ڈريں |12:12

|

ضَرَ بَ ه
َّللا ُ َم َث ًال رَ ج ًُال في ِه ُ
يان َم َث ًال ۚ الحَ م ُد ِ هّلِلِ ۚ بَل أَك َث ُرهُم ال يَعلَمونَ |12:12
شرَ كا ُء ُم َت ٰشكِسونَ َورَ ج ًُال َسلَمًا لِرَ ج ٍُل هَل يَس َت ِو ِ

|

َّللا ايک مثال بيان فرماتا ہے ايک غالم ميں کئی بدخو آقا شريک اور ايک نرے ايک مول ٰی کا ،کيا ان دونوں کا حال ايک سا ہے
سب خوبياں َّللا کو بلکہ ان کے اکثر نہيں جانتے |12:12

ك َمي ٌ
ِّت َوإِ هنھُم َم ِّيتونَ |12:12
إِ هن َ

|

|

بيشک تمہيں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے |12:12

ُث هم إِ هن ُكم يَو َم الق ِٰي َم ِة عِن َد رَ ِّب ُكم َتخ َتصِ مونَ |12:11

|

|

پھر تم قيامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے |12:11

|

ِّدق إِذ جا َءہُ ۚ أَلَيسَ فى جَ َھ هن َم م ً
َثوى ل ِٰلكفِرينَ |12:11
۞ َفمَن أَظلَ ُم ِممهن َك َذبَ َعلَى ه ِ
َّللا وَ َك هذبَ ِبالص ِ

|

تو اس سے بڑه کر ظالم کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے اور حق کو جھٹالئے جب اس کے پاس آئے ،کيا جہنم ميں کافروں کا
ٹھکانہ نہيں12:11| ،

|

صدهقَ ب ِه ۙ أ ُ ٰ
ك ُه ُم ال ُم هتقونَ |12:11
ولئِ َ
ِّدق وَ َ
ِ
َوالهذى جا َء ِبالص ِ

|

اور وہ جو يہ سچ لے کر تشريف الئے اور وہ جنہوں نے ان کی تصديق کی |12:11

ك جَ زا ُء المُحسِ نينَ |12:11
لَھُم ما يَشاءونَ عِن َد رَ ب ِِّھم ۚ ٰذلِ َ

|

|

يہی ڈر والے ہيں ،ان کے لےيے ہے ،جو وہ چاہيں اپنے رب کے پاس ،نيکوں کا يہی صلہ ہے12:11| ،

َّللا ُ عَنھُم أَ َ َ
لِ ُي َك ِّفرَ ه
َن الهذى كانوا يَعمَلونَ |12:11
َجز َيھُم أَجرَ هُم بِأَحس ِ
سوأ الهذى َعمِلوا َوي ِ

|

|

تاکہ َّللا ان سے اتار دے برے سے برا کام جو انہوں نے کيا اور انہيں ان کے ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ
کرتے تھے12:11| ،

|

ك ِبالهذينَ مِن دونِ ِه ۚ َومَن يُضلِ ِل ه
أَلَيسَ ه
َّللا ُ َفما لَ ُه مِن ها ٍد |12:11
َّللا ُ ِبكا ٍ
ف عَب َدہُ ۖ َوي َُخوِّ فو َن َ

|

کيا َّللا اپنے بندے کو کافی نہيں اور تمہيں ڈراتے ہيں اس کے سوا اوروں سے اور جسے َّللا گمراہ کرے اس کی کوئی ہدايت
کرنے واال نہيں12:11| ،

|

َّللا ُ َفما لَ ُه مِن مُضِ ٍّل ۗ أَلَيسَ ه
َومَن يَھ ِد ه
ِقام |12:11
َّللا ُ ِبع ٍ
َزيز ذِى انت ٍ

|

اور جسے َّللا ہدايت دے اسے کوئی بہکانے واال نہيں ،کيا َّللا عزت واال بدلہ لينے واال نہيں |12:11

|

َّللا إِن أَرا َدنِىَ ه
ت َواألَرضَ لَيَقولُنه ه
ض ٍّر هَل هُنه ٰكشِ ٰف ُ
ت ُ
َّللا ُ ِب ُ
ضرِّ ِہ أَو أَرادَنى
َولَئِن سَأَل َتھُم مَن َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
دون ه ِ
َّللا ُ ۚ قُل أَ َفرَ ءَي ُتم ما َتدعونَ مِن ِ
سبىَ ه
ِبرَ ح َم ٍة هَل هُنه مُمسِ ٰك ُ
َّللا ُ ۖ َعلَي ِه َي َت َو هك ُل ال ُم َت َو ِّكلونَ |12:12
ت رَ ح َمتِ ِه ۚ قُل حَ ِ

|

اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمين کس نے بنائے تو ضرور کہيں گے َّللا نے تم فرماؤ بھال بتاؤ تو وہ جنہيں تم َّللا کے
سوا پوجتے ہو اگر َّللا مجھے کوئی تکليف پہنچانا چاہے تو کيا وہ اس کی بھيجی تکليف ٹال ديں گے يا وہ مجھ پر مہر (رحم)
فرمانا چاہے تو کيا وہ اس کی مہر کو روک رکھيں گے تم فرماؤ َّللا مجھے بس ہے بھروسے والے اس پر بھروسہ کريں،
|12:12

|

وم اعمَلوا ع ٰ
َلى مَكا َنتِ ُكم إِ ّنى ٰع ِم ٌل ۖ َفسَوفَ َتعلَمونَ |12:12
قُل ٰي َق ِ

|

تم فرماؤ ،اے ميری قوم! اپنی جگہ کام کيے جاؤ ميں اپنا کام کرتا ہوں تو آگے جان جاؤ گے12:12| ،

ح ُّل َعلَي ِه َعذابٌ مُقي ٌم |12:12
مَن يَأتي ِه َعذابٌ يُخزي ِه َو َي ِ

|

|

کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا اور کس پر اترتا ہے عذاب کہ رہ پڑے گا |12:12

|

َن اه َت ٰ
إِ ّنا أَ َ
كيل |12:11
دى َفلِ َنفسِ ِه ۖ َومَن َ
نزلنا َعلَي َ
يھم ِب َو ٍ
ض هل َفإِ هنما يَضِ ُّل َعلَيھا ۖ َوما أَنتَ َعلَ ِ
اس ِبالحَ ِّق ۖ َفم ِ
ك الك ِٰتبَ لِل ّن ِ

|

بيشک ہم نے تم پر يہ کتاب لوگوں کی ہدايت کو حق کے ساتھ اتاری تو جس نے راہ پائی تو اپنے بھلے کو اور جو بہکا وہ اپنے
ہی برے کو بہکا اور تم کچھ ان کے ذمہ دار نہيں |12:11

|

ه
خرى إِ ٰ
ضى َعلَيھَا ال َموتَ َويُرسِ ُل األ ُ ٰ
ك الهتى َق ٰ
َّللا ُ َي َت َو هفى األَنفُسَ حينَ مَوتِھا َوالهتى لَم َتمُت فى مَنامِھا ۖ َفيُمسِ ُ
ك
لى أَجَ ٍل ُم َس ًّمى ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
ل ٰ
وم َي َت َف هكرونَ |12:11
َءاي ٍ
ت لِ َق ٍ

|

َّللا جانوں کو وفات ديتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مريں انہيں ان کے سوتے ميں پھر جس پر موت کا حکم فرماديا اسے
روک رکھتا ہے اور دوسری ايک ميعاد مقرر تک چھوڑ ديتا ہے بيشک اس ميں ضرور نشانياں ہيں سوچنے والوں کے ليے
|12:11

|

َّللا ُ
ش َفعا َء ۚ قُل أَوَ لَو كانوا ال يَملِكونَ َشيـًٔا َوال يَعقِلونَ |12:11
أَ ِم ا هت َخذوا مِن
دون ه ِ
ِ

|

کيا انہوں نے َّللا کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہيں تم فرماؤ کيا اگرچہ وہ کسی چيز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھيں،
|12:11

|

قُل ِ هّلِلِ ال هش ٰف َع ُة جَ ميعًا ۖ لَ ُه مُل ُ
رض ۖ ُث هم إِلَي ِه ُترجَ عونَ |12:11
ك الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

تم فرماؤ شفاعت تو سب َّللا کے ہاتھ ميں ہے اسی کے ليے ہے آسمانوں اور زمين کی بادشاہی ،پھر تمہيں اسی کی طرف پلٹنا ہے
|12:11

|

َوإِذا ُذكِرَ ه
َّللا ُ َوح َدہُ اشمَأ َ هزت قُلوبُ الهذينَ ال يُؤمِنونَ ِبالءاخِرَ ِة ۖ َوإِذا ُذكِرَ الهذينَ مِن دونِ ِه إِذا هُم يَس َتبشِ رونَ |12:11

|

اور جب ايک َّللا کا ذکر کيا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہيں ان کے جو آخرت پر ايمان نہيں التے اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر

|

ہوتا ہے جبھی وہ خوشياں مناتے ہيں12:11| ،

ك فى ما كانوا في ِه يَخ َتلِفونَ |12:11
رض ٰعلِ َم الغَي ِ
قُ ِل الله ُھ هم فاطِ رَ الس ٰهم ٰو ِ
ب َوال هش ٰھ َد ِة أَنتَ َتح ُك ُم بَينَ عِبا ِد َ
ت َواألَ ِ

|

تم عرض کرو اے َّللا! آسمانوں اور زمين کے پيدا کرنے والے نہاں اور عياں کے جاننے والے تو اپنے بندوں ميں فيصلہ فرمائے
گا جس ميں وہ اختالف رکھتے تھے |12:11

|

رض جَ ميعًا َومِثلَ ُه َم َع ُه َالف َت َدوا بِ ِه مِن سو ِء العَذا ِ
َّللا ما لَم يَكونوا يَح َتسِ بونَ
ب يَو َم الق ِٰي َم ِة ۚ َوبَدا لَھُم مِنَ ه ِ
َولَو أَنه لِلهذينَ َظلَموا ما فِى األَ ِ
|12:11

|

اور اگر ظالموں کے ليے ہوتا جو کچھ زمين ميں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جيسا تو يہ سب چھڑائی (چھڑانے) ميں ديتے
روز ِ قيامت کے بڑے عذاب سے اور انہيں َّللا کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خيال ميں نہ تھی |12:11

َوبَدا لَھُم َسيِّـٔ ُ
ھزءونَ |12:12
ات ما َكسَبوا َوحاقَ ِب ِھم ما كانوا بِ ِه يَس َت ِ

|

|

اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائياں کھل گئيں اور ان پر آپڑا وہ جس کی ہنسی بناتے تھے |12:12

|

ض ٌّر دَعانا ُث هم إِذا َخوه ٰلن ُه نِعم ًَة ِم ّنا قا َل إِ هنما أوتي ُت ُه ع ٰ
َفإِذا مَسه اإلِ ٰ
نسنَ ُ
ِلم ۚ بَل هِىَ فِت َن ٌة َو ٰلكِنه أَك َثرَ هُم ال يَعلَمونَ |12:12
َلى ع ٍ

|

پھر جب آدمی کو کوئی تکليف پہنچتی ہے تو ہميں بالتا ہے پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائيں کہتا ہے يہ
تو مجھے ايک علم کی بدولت ملی ہے بلکہ وہ تو آزمائش ہے مگر ان ميں بہتوں کو علم نہيں |12:12

َقد قالَھَا الهذينَ مِن َقبل ِِھم َفما أَ ٰ
غنى عَنھُم ما كانوا يَكسِ بونَ |12:12

|

ان سے اگلے بھی ايسے ہی کہہ چکے تو ان کا کمايا ان کے کچھ کام نہ آيا12:12| ،

|

|

ات ما َكسَبوا ۚ َوالهذينَ َظلَموا مِن ٰهؤُ ال ِء َسيُصي ُبھُم َسيِّـٔ ُ
َفأَصا َبھُم َسيِّـٔ ُ
جزينَ |12:11
ات ما َكسَبوا َوما هُم ِبمُع ِ

|

تو ان پر پڑ گئيں ان کی کمائيوں کی برائياں اور وہ جو ان ميں ظالم عنقريب ان پر پڑيں گی ان کی کمائيوں کی برائياں اور وہ قابو

|

سے نہيں نکل سکتے |12:11

َّللا يَبس ُ
كل ٰ
وم يُؤمِنونَ |12:11
َءاي ٍ
ُط الرِّ زقَ لِمَن يَشا ُء َويَق ِد ُر ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
أَ َولَم يَعلَموا أَنه ه َ
ت لِ َق ٍ

|

کيا انہيں معلوم نہيں کہ َّللا روزی کشادہ کرتا ہے جس کے ليے چاہے اور تنگ فرماتا ہے ،بيشک اس ميں ضرور نشانياں ہيں

|

ايمان والوں کے ليے12:11| ،

َّللا يَغفِ ُر ُّ
َلى أَنفُسِ ِھم ال َتق َنطوا مِن رَ ح َم ِة ه
۞ قُل ٰيعِبادِىَ الهذينَ أَسرَ فوا ع ٰ
الذنوبَ جَ ميعًا ۚ إِ هن ُه ه َُو الغَفو ُر ال هرحي ُم |12:11
َّللاِ ۚ إِنه ه َ

|

تم فرماؤ اے ميرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زيادتی کی َّللا کی رحمت سے نااميد نہ ہو ،بيشک َّللا سب گناہ بخش ديتا ہے
بيشک وہی بخشنے واال مہربان ہے12:11| ،

|

َوأَنيبوا إِ ٰ
لى رَ ِّب ُكم َوأَسلِموا لَ ُه مِن َقب ِل أَن يَأتِ َي ُك ُم ال َعذابُ ُث هم ال ُتنصَرونَ |12:11

|

اور اپنے رب کی طرف رجوع الؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو،
|12:11

|

ُ
َ
نز َل إِلَي ُكم مِن رَ ِّب ُكم مِن َقب ِل أَن يَأتِ َي ُك ُم ال َعذابُ َبغ َت ًة َوأَن ُتم ال َتش ُعرونَ |12:11
َوا هتبِعوا أحسَنَ ما أ ِ

|

اور اس کی پيروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آجائے
اور تمہيں خبر نہ ہو |12:11

|

َّللا َوإِن ُك ُ
َلى ما َفر ُ
تى ع ٰ
أَن َتقو َل َنفسٌ ٰيحَ سرَ ٰ
نت لَمِنَ ال ٰ ّسخِرينَ |12:11
هطت فى جَ ن ِ
ب هِ

|

کہ کہيں کوئی جان يہ نہ کہے کہ ہائے افسوس! ان تقصيروں پر جو ميں نے َّللا کے بارے ميں کيں اور بيشک ميں ہنسی بنايا کرتا
تھا |12:11

|

َّللا ه َٰدىنى لَ ُك ُ
نت مِنَ ال ُم هتقينَ |12:11
أَو َتقو َل لَو أَنه ه َ

|

|

يا کہے اگر َّللا مجھے راہ دکھاتا تو ميں ڈر والوں ميں ہوتا12:11| ،

أَو َتقو َل حينَ َترَ ى العَذابَ لَو أَنه لى َكره ًة َفأَكونَ مِنَ المُحسِ نينَ |12:12

|

يا کہے جب عذاب ديکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ ميں نيکياں کروں |12:12

ءايتى َف َك هذبتَ ِبھا َواس َتك َبرتَ َو ُكنتَ مِنَ ٰ
ك ٰ
ب ٰ
الكفِرينَ |12:12
َلى َقد جاءَت َ

|

|

ہاں کيوں نہيں بيشک تيرے پاس ميری آيتيں آئيں تو ُتو نے انہيں جھٹاليا اور تکبر کيا اور تو کافر تھا |12:12

ُسو هدةٌ ۚ أَلَيسَ فى جَ َھ هن َم م ً
َثوى لِل ُم َت َك ِّبرينَ |12:12
َّللا وُ جو ُهھُم م َ
َويَو َم الق ِٰي َم ِة َترَ ى الهذينَ َك َذبوا َعلَى ه ِ

|

|

اور قيامت کے دن تم ديکھو گے انہيں جنہوں نے َّللا پر جھوٹ باندها کہ ان کے منہ کالے ہيں کيا مغرور ٹھکانا جہنم ميں نہيں
|12:12

|

َو ُي َنجِّ ى ه
َفازت ِِھم ال َي َم ُّس ُھ ُم السّو ُء َوال هُم ي َ
َّللا ُ الهذينَ ا هت َقوا بِم َ
َحزنونَ |12:11

|

اور َّللا بچائے گا پرہيزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ نہ انہيں عذاب چھوئے اور نہ انہيں غم ہو12:11| ،

ه
َّللا ُ ٰخل ُِق ُك ِّل َشء ٍء ۖ َوه َُو ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َوكي ٌل |12:11

|

|

َّللا ہر چيز کا پيدا کرنے واال ہے ،اور وہ ہرچيز کا مختار ہے12:11| ،

|

َّللا أ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ
الخسِ رونَ |12:11
رض ۗ َوالهذينَ َك َفروا بِـٔ ٰاي ِ
لَ ُه مَقالي ُد الس ٰهم ٰو ِ
ولئِ َ
ت هِ
ت َواألَ ِ

|

اسی کے ليے ہيں آسمانوں اور زمين کی کنجياں اور جنہوں نے َّللا کی آيتوں کا انکار کيا وہی نقصان ميں ہيں12:11| ،

َّللا َتأمُرو ّنى أَع ُب ُد أَ ُّيھَا ٰ
الج ِھلونَ |12:11
قُل أَ َف َغيرَ ه ِ

|

|

تم فرماؤ تو کيا َّللا کے سوا دوسرے کے پوجنے کو مجھ سے کہتے ہو ،اے جاہلو! |12:11

|

ك َولَ َتكو َننه مِنَ ٰ
الخسِ رينَ |12:11
ك لَئِن أَشرَ كتَ لَيَح َب َطنه َع َمل ُ َ
ك َوإِلَى الهذينَ مِن َقبلِ َ
َولَ َقد أوحِىَ إِلَي َ

|

اور بيشک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف کہ اسے سننے والے اگر تو نے َّللا کا شريک کيا تو ضرور
تيرا سب کيا دهرا اَکارت جائے گا اور ضرور تو ہار ميں رہے گا12:11| ،
ب َِل ه
َّللاَ َفاعبُد َو ُكن مِنَ ال ٰ ّشكِرينَ |12:11

|

|

بلکہ َّللا ہی کی بندگی کر اور شکر والوں سے ہو |12:11

|

َطو ٰ ّي ٌ
ُبح َن ُه َو َت ٰع ٰ
ت ِبيَمينِ ِه ۚ س ٰ
ض ُت ُه يَو َم الق ِٰي َم ِة َوالس ٰهم ٰو ُ
ُشركونَ |12:11
در ِہ َواألَرضُ جَ ميعًا َقب َ
َوما َق َدرُوا ه َ
تم ِ
لى َعمّا ي ِ
َّللا حَ هق َق ِ

|

اور انہوں نے َّللا کی قدر نہ کی جيسا کہ اس کا حق تھا اور وہ قيامت کے دن سب زمينوں کو سميٹ دے گا اور اس کی قدرت سے
سب آسمان لپيٹ ديے جائيں گے اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے12:11| ،

|

خرى َفإِذا هُم قِيا ٌم ي ُ
رض إِ ّال مَن شا َء ه
َّللا ُ ۖ ُث هم ُنفِ َخ في ِه أ ُ ٰ
َنظرونَ |12:12
ص ِعقَ مَن فِى الس ٰهم ٰو ِ
ّور َف َ
ت َومَن فِى األَ ِ
َو ُنفِ َخ فِى الص ِ

|

اور صُور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہوجائيں گے جتنے آسمانوں ميں ہيں اور جتنے زمين ميں مگر جسے َّللا چاہے پھر وہ
دوبارہ پھونکا جائے گا جبھی وہ ديکھتے ہوئے کھڑے ہوجائيں گے |12:12

|

َوأَشرَ َق ِ َ
ج ۟اي َء ِبال هن ِبءّ ۦنَ َوال ُّشھَدا ِء َوقُضِ ىَ بَي َنھُم ِبالحَ ِّق َوهُم ال ُيظلَمونَ |12:12
نور رَ بِّھا َووُ ضِ عَ الك ِٰتبُ َو ِ
ت األرضُ ِب ِ

|

اور زمين جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے اور رکھی جائے گی کتاب اور الئے جائيں گے انبياء اور يہ نبی اور اس کی
امت کے ان پر گواہ ہونگے اور لوگوں ميں سچا فيصلہ فرماديا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا12:12| ،

فس ما َع ِملَت َو ُهوَ أَعلَ ُم ِبما يَفعَلونَ |12:12
َووُ ِّفيَت ُك ُّل َن ٍ

|

اور ہر جان کو اس کا کيا بھرپور ديا جائے گا اور اسے خوب معلوم جو وہ کرتے تھے |12:12

|

|

لى جَ َھ هن َم ُز َمرً ا ۖ حَ ّت ٰى إِذا جاءوها فُتِحَ ت أَ ٰبوبُھا َوقا َل لَھُم َخ َز َن ُتھا أَلَم يَأتِ ُكم ُر ُس ٌل ِمن ُكم يَتلونَ َعلَي ُكم ٰ
َوسيقَ الهذينَ َك َفروا إِ ٰ
ت رَ ِّب ُكم
ءاي ِ
ب َعلَى ٰ
َويُنذِرو َن ُكم لِقا َء يَو ِم ُكم ٰهذا ۚ قالوا ب ٰ
الكفِرينَ |12:11
َلى َو ٰلكِن حَ هقت َكلِ َم ُة العَذا ِ

|

اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائيں گے گروہ گروہ يہاں تک کہ جب وہاں پہنچيں گے اس کے دروازے کھولے جائيں گے اور
اس کے داروغہ ان سے کہيں گے کيا تمہارے پاس تمہيں ميں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آيتيں پڑهتے
تھے اور تمہيں اس دن سے ملنے سے ڈراتے تھے ،کہيں گے کيوں نہيں مگر عذاب کا قول کافروں پر ٹھيک اترا |12:11

َثوى ال ُم َت َك ِّبرينَ |12:11
قي َل اد ُخلوا أَ ٰبوبَ جَ َھ هن َم ٰخلِدينَ فيھا ۖ َف ِبئسَ م َ

|

|

فرمايا جائے گا جاؤ جہنم کے دروازوں ميں اس ميں ہميشہ رہنے ،تو کيا ہی برا ٹھکانا متکبروں کا12:11| ،

|

َوسيقَ الهذينَ ا هت َقوا رَ هبھُم إِلَى الجَ هن ِة ُز َمرً ا ۖ حَ ّت ٰى إِذا جاءوها َوفُتِحَ ت أَ ٰبوبُھا َوقا َل لَھُم َخ َز َن ُتھا س َٰل ٌم َعلَي ُكم طِ ب ُتم َفاد ُخلوها ٰخلِدينَ |12:11

|

اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سوارياں گروہ گروہ جنت کی طرف چالئی جائيں گی ،يہاں تک کہ جب وہاں پہنچيں گے
اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہيں گے سالم تم پر تم خوب رہے تو جنت ميں جاؤ
ہميشہ رہنے12:11| ،

|

ص َد َقنا َوع َدہُ وَ أَورَ َث َنا األَرضَ َن َتبَوه أ ُ مِنَ الجَ هن ِة حَ ُ
يث َنشا ُء ۖ َفنِع َم أَج ُر ٰ
العمِلينَ |12:11
َوقالُوا الحَ م ُد ِ هّلِلِ الهذى َ

|

اور وہ کہيں گے سب خوبياں َّللا کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کيا اور ہميں اس زمين کا وارث کيا کہ ہم جنت ميں رہيں جہاں
چاہيں ،تو کيا ہی اچھا ثواب کاميوں (اچھے کام کرنيوالوں) کا |12:11

|

ٰ
ّلِل رَ بِّ ٰ
العلَمينَ |12:11
َرش ُي َس ِّبحونَ ِبحَ م ِد رَ ب ِِّھم ۖ َوقُضِ ىَ بَي َنھُم ِبالحَ ِّق وَ قي َل الحَ م ُد ِ ه ِ
َو َترَ ى المَلئِ َك َة حافّينَ مِن حَ و ِل الع ِ

|

اور تم فرشتوں کو ديکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کيے اپنے رب کی تعريف کے ساتھ ا س کی پاکی بولتے اور لوگوں ميں
سچا فيصلہ فرماديا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب خوبياں َّللا کو جو سارے جہاں کا رب |12:11

َّللا الره ٰ
حيم حم |12:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ
ٰح ٓم |12:1

|

|

|

ب مِنَ ه
َليم |12:1
َتنزي ُل الك ِٰت ِ
َّللاِ الع ِ
َزيز الع ِ

|

يہ کتاب اتارنا ہے َّللا کی طرف سے جو عزت واال ،علم واال12:1| ،

|

ب ذِى ه
غاف ِِر ه
ول ۖ ال إِ ٰل َه إِ ّال ه َُو ۖ إِلَي ِه المَصي ُر |12:1
ب َشدي ِد العِقا ِ
قاب ِل ال هتو ِ
الذن ِ
الط ِ
ب وَ ِ

|

گناہ بخشنے واال اور توبہ قبول کرنے واال سخت عذاب کرنے واال بڑے انعام واال اس کے سوا کوئی معبود نہيں ،اسی کی طرف
پھرنا ہے |12:1

|

ما ي ُٰج ِد ُل فى ٰ
الب ٰل ِد |12:1
ءاي ِ
َّللا إ ِ هال الهذينَ َك َفروا َفال يَغرُر َ
ت هِ
ك َت َقلُّ ُبھُم فِى ِ

|

َّللا کی آيتوں ميں جھگڑا نہيں کرتے مگر کافر تو اے سننے والے تجھے دهوکا نہ دے ان کا شہروں ميں اہل گہلے (اِتراتے) پھرنا
|12:1

|

ه
نوح َواألَحزابُ مِن بَع ِدهِم ۖ َو َهمهت ُك ُّل أ ُ هم ٍة ِبرَ سول ِِھم لِيَأ ُخذوہُ ۖ َو ٰجدَلوا ِب ٰ
ب
البطِ ِل لِيُدحِضوا ِب ِه الحَ هق َفأ َ َخذ ُتھُم ۖ َف َكيفَ كانَ عِقا ِ
َكذبَت َقبلَھُم َقو ُم ٍ
|12:1

|

ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے جھٹاليا ،اور ہر امت نے يہ قصد کيا کہ اپنے رسول کو پکڑ ليں اور
باطل کے ساتھ جھگڑے کہ اس سے حق کو ٹال ديں تو ميں نے انہيں پکڑا ،پھر کيسا ہوا ميرا عذاب |12:1

ك َعلَى الهذينَ َك َفروا أَ هنھُم أَ ٰ
ك حَ قهت َكلِم ُ
ار |12:1
َت رَ ِّب َ
َو َك ٰذلِ َ
صحبُ ال ّن ِ

|

|

اور يونہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہوچکی ہے کہ وہ دوزخی ہيں12:1| ،

|

الهذينَ يَحمِلونَ العَرشَ َومَن حَ ولَ ُه ُي َس ِّبحونَ ِبحَ م ِد رَ ب ِِّھم َويُؤمِنونَ ِب ِه َويَس َتغفِرونَ لِلهذينَ ءامَنوا رَ بهنا َوسِ عتَ ُك هل َشء ٍء رَ حم ًَة َوعِلمًا َفاغفِر
حيم |12:1
لِلهذينَ تابوا َوا هتبَعوا سَبيلَ َ
ك وَ ق ِِھم عَذابَ الجَ ِ

|

وہ جو عرش اٹھاتے ہيں اور جو اس کے گرد ہيں اپنے کی تعريف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ايمان التے اور
مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہيں اے رب ہمارے تيرے رحمت و علم ميں ہر چيز کی سمائی ہے تو انہيں بخش دے جنہوں نے
توبہ کی اور تيری راہ پر چلے اور انہيں دوزخ کے عذاب سے بچالے12:1| ،

|

صلَ َح مِن ءابائ ِِھم َوأَ ٰ
ك أَنتَ العَزي ُز الحَ كي ُم |12:2
رَ بهنا َوأَدخِلھُم جَ ٰ ّن ِ
ج ِھم َو ُذرِّ ٰ ّيت ِِھم ۚ إِ هن َ
َدن الهتى َوعَد َتھُم َومَن َ
زو ِ
تع ٍ

|

اے ہمارے رب! اور انہيں بسنے کے باغوں ميں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمايا ہے اور ان کو جو نيک ہوں ان کے

|

باپ دادا اور بيبيوں اور اوالد ميں بيشک تو ہی عزت و حکمت واال ہے12:2| ،

ك ُهوَ ال َفو ُز ال َعظي ُم |12:2
ت ۚ َومَن َت ِق ال هسيِّـٔا ِ
َوق ِِھ ُم ال هسيِّـٔا ِ
ت يَو َمئِ ٍذ َف َقد رَ حِم َت ُه ۚ َو ٰذلِ َ

|

اور انہيں گناہوں کی شامت سے بچالے ،اور جسے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچائے تو بيشک تو نے اس پر رحم فرمايا،
اور يہی بڑی کاميابی ہے12:2| ،

|

َّللا أَك َب ُر مِن مَقتِ ُكم أَنفُ َس ُكم إِذ ُتد َعونَ إِلَى ٰ
إِنه الهذينَ َك َفروا يُنا َدونَ لَ َم ُ
اإليم ِن َف َتكفُرونَ |12:12
قت ه ِ

|

بيشک جنہوں نے کفر کيا ان کو ندا کی جائے گی کہ ضرور تم سے َّللا کی بيزاری اس سے بہت زيادہ ہے جيسے تم آج اپنی جان

|

سے بيزار ہو جب کہ تم ايمان کی طرف بالئے جاتے تو تم کفر کرتے12:12| ،

نوبنا َفھَل إِ ٰ
َبيل |12:11
روج مِن س ٍ
ين َفاع َترَ فنا ِب ُذ ِ
ين َوأَحيَي َت َنا اث َن َت ِ
قالوا رَ بهنا أَ َم هت َنا اث َن َت ِ
لى ُخ ٍ

|

کہيں گے اے ہمارے رب تو نے ہميں دوبارہ مردہ کيا اور دوبارہ زندہ کيا اب ہم اپنے گناہوں پر ُمقِر ہوئے تو آگ سے نکلنے کی
بھی کوئی راہ ہے |12:11

|

ٰذلِ ُكم بِأ َ هن ُه إِذا ُدعِىَ ه
بير |12:11
َّللا ُ وَ ح َدہُ َك َفر ُتم ۖ َوإِن ُيشرَ ك بِ ِه ُتؤمِنوا ۚ َفالحُك ُم ِ ه ِ
ّلِل ال َعلِىِّ ال َك ِ

|

يہ اس پر ہوا کہ جب ايک َّللا پکارا جاتا تو تم کفر کرتے اور ان کا شريک ٹھہرايا جاتا تو تم مان ليتے تو حکم َّللا کے ليے ہے جو
سب سے بلند بڑا12:11| ،

|

ه َُو الهذى يُري ُكم ٰ
ءايتِ ِه َو ُي َن ِّز ُل لَ ُكم مِنَ السهما ِء ِرز ًقا ۚ َوما َي َت َذ هك ُر إِ ّال مَن يُنيبُ |12:11

|

وہی ہے کہ تمہيں اپنی نشانياں دکھاتا ہے اور تمہارے ليے آسمان سے روزی اتارتا ہے اور نصيحت نہيں مانتا مگر جو رجوع
الئے |12:11

|

َّللا مُخلِصينَ لَ ُه ال ّدينَ َولَو َك ِر َہ ٰ
الكفِرونَ |12:11
َفادعُوا ه َ

|

تو َّللا کی بندگی کرو نرے اس کے بندے ہوکر پڑے برا مانيں کافر12:11| ،

|

َ
مر ِہ ع ٰ
الق |12:11
رَ في ُع ال هدرَ ٰج ِ
َلى مَن يَشا ُء مِن عِبا ِد ِہ لِيُنذِرَ يَو َم ال هت ِ
ت ُذو الع ِ
َرش يُلقِى الرّو َح مِن أ ِ

|

بلند درجے دينے واال عرش کامالک ايمان کی جان وحی ڈالتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں ميں جس پر چاہے کہ وہ ملنے کے
دن سے ڈرائے |12:11

|

َخفى َعلَى ه
ك اليَو َم ۖ ِ هّلِلِ ٰ
يَو َم هُم ٰب ِرزونَ ۖ ال ي ٰ
َن المُل ُ
ّار |12:11
الو ِ
َّللاِ مِنھُم َشء ٌء ۚ لِم ِ
ح ِد ال َقھ ِ

|

جس دن وہ بالکل ظاہر ہوجائيں گے َّللا پر ان کا کچھ حال چھپا نہ ہوگا آج کسی کی بادشاہی ہے ايک َّللا سب پر غا لب کی ،ف)11
|۵2:1۱

|

فس بِما َك َسبَت ۚ ال ُ
ظل َم اليَو َم ۚ إِنه ه
اليَو َم ُت ٰ
ب |12:11
َّللاَ سَري ُع الحِسا ِ
جزى ُك ُّل َن ٍ

|

پاے گی آج کسی پر زيادتی نہيں ،بيشک َّللا جلد حساب لينے واال ہے12:11| ،
کے کا بدلہ ٔ
آج ہر جان اپنے ٔ
ّٰ
الءاز َف ِة إِ ِذ القُلوبُ لَدَى الحَ نا ِ ٰ
فيع يُطا ُع |12:12
َوأَنذِرهُم يَو َم
ِ
ج ِر كظِ مينَ ۚ ما لِلظلِمينَ مِن حَ ٍ
ميم َوال َش ٍ

|

|

اور انہيں ڈراؤ اس نزديک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آجائيں گے غم ميں بھرے ،اور ظالموں کا نہ کوئی
دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے |12:12

يَعلَ ُم خائِ َن َة األَعي ُِن َوما ُتخفِى الصُّدو ُر |12:12

|

|

َّللا جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سينوں ميں چھپا ہے |12:12

|

َو ه
َّللا ه َُو السهمي ُع البَصي ُر |12:12
َّللا ُ يَقضى ِبالحَ ِّق ۖ َوالهذينَ يَدعونَ مِن دونِ ِه ال يَقضونَ ِب َشء ٍء ۗ إِنه ه َ

|

اور َّللا سچا فيصلہ فرماتا ہے ،اور اس کے سوا جن کو پوجتے ہيں وہ کچھ فيصلہ نہيں کرتے بيشک َّللا ہی سنتا اور ديکھتا ہے
|12:12

|

رض َفي ُ
رض َفأ َ َخ َذ ُه ُم ه
نوب ِھم
َنظروا َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة الهذينَ كانوا مِن َقبل ِِھم ۚ كانوا هُم أَ َش هد مِنھُم قُوه ًة وَ ءاثارً ا فِى األَ ِ
۞ أَ َولَم يَسيروا فِى األَ ِ
َّللا ُ ِب ُذ ِ
واق |12:11
َوما كانَ لَھُم مِنَ ه ِ
َّللا مِن ٍ

|

تو کيا انہوں نے زمين ميں سفر نہ کيا کہ ديکھتے کيسا انجام ہوا ان سے اگلوں کا ان کی قوت اور زمين ميں جو نشانياں چھوڑ
گئے ان سے زائد تو َّللا نے انہيں ان کے گناہوں پر پکڑا ،اور َّللا سے ان کا کوئی بچانے واال نہ ہوا |12:11

ت َف َك َفروا َفأ َ َخ َذ ُه ُم ه
ب |12:11
َّللا ُ ۚ إِ هن ُه َق ِوىٌّ َشدي ُد العِقا ِ
أتيھم ُر ُسلُھُم بِال َبي ِّٰن ِ
ٰذلِ َ
ك بِأ َ هنھُم كا َنت َت ِ

|

|

يہ اس ليے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانياں لے کر آئے پھر وہ کفر کرتے تو َّللا نے انہيں پکڑا ،بيشک َّللا زبردست
عذاب واال ہے12:11| ،

|

ٰ
ٰ
ُبين |12:11
َولَ َقد أَرسَلنا
موسى ِبـٔ ٰايتِنا َوسُلط ٍن م ٍ

|

اور بيشک ہم نے موس ٰی کو اپنی نشانيوں اور روشن سند کے ساتھ بھيجا12:11| ،

إِ ٰ
ح ٌر َك ّذابٌ |12:11
لى فِر َعونَ َو ٰه ٰمنَ وَ ٰقرونَ َفقالوا ٰس ِ

|

|

فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف تو وہ بولے جادوگر ہے بڑا جھوٹا |12:11

|

َفلَمّا جا َءهُم ِبالحَ ِّق مِن عِندِنا قالُوا اق ُتلوا أَبنا َء الهذينَ ءامَنوا َم َع ُه َواس َتحيوا نِسا َءهُم ۚ َوما َكي ُد ٰ
الكفِرينَ إِ ّال فى ض َٰل ٍل |12:11

|

پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق اليا بولے جو اس پر ايمان الئے ان کے بيٹے قتل کرو اور عورتيں زندہ رکھو اور کافروں
کا داؤ نہيں مگر بھٹکتا پھرتا |12:11

|

ٰ
رض ال َفسا َد |12:11
َوقا َل فِر َعونُ َذرونى أَق ُتل
ُظھرَ فِى األَ ِ
موسى َوليَد ُع رَ هب ُه ۖ إِ ّنى أَخافُ أَن ُي َب ِّد َل دي َن ُكم أَو أَن ي ِ

|

اور فرعون بوال مجھے چھوڑو ميں موس ٰی کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے ميں ڈرتا ہوں کہيں وہ تمہارا دين بدل دے يا
زمين ميں فساد چمکائے |12:11

|

موسى إِ ّنى ع ُ
ٰ
ب |12:11
َوقا َل
َوم الحِسا ِ
ُذت ِبرَ بّى َورَ ِّب ُكم مِن ُك ِّل ُم َت َكب ٍِّر ال يُؤمِنُ ِبي ِ

|

اور موس ٰی نے کہا ميں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ ليتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر يقين نہيں التا |12:11

|

إيم َن ُه أَ َتق ُتلونَ رَ ج ًُال أَن يَقو َل رَ ِّبىَ ه
َوقا َل رَ ُج ٌل مُؤ ِمنٌ مِن ءا ِل فِر َعونَ يَك ُت ُم ٰ
ت مِن رَ ِّب ُكم ۖ َوإِن َي ُ
ك ٰك ِذبًا َف َعلَي ِه َك ِذ ُب ُه ۖ َوإِن
َّللا ُ َو َقد جا َء ُكم ِبال َبي ِّٰن ِ
َي ُ
ُسرفٌ َك ّذابٌ |12:12
ك صا ِد ًقا يُصِ ب ُكم َبعضُ الهذى َي ِع ُد ُكم ۖ إِنه ه َ
َّللا ال يَھدى مَن ه َُو م ِ

|

اور بوال فرعون والوں ميں سے ايک مرد مسلمان کہ اپنے ايمان کو چھپاتا تھا کيا ايک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا
ہے کہ ميرا رب َّللا ہے اور بيشک وہ روشن نشانياں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے الئے اور اگر بالفرض وہ غلط
کہتے ہيں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر ،اور اگر وہ سچے ہيں تو تمہيں پہنچ جائے گا کچھ وہ جس کا تمہيں وعدہ ديتے ہيں
بيشک َّللا راہ نہيں ديتا اسے جو حد سے بڑهنے واال بڑا جھوٹا ہو |12:12

|

َأس ه
َّللاِ إِن جاءَنا ۚ قا َل فِر َعونُ ما أُري ُكم إِ ّال ما أَ ٰ
رض َفمَن يَن ُ
وم لَ ُك ُم المُل ُ
رى َوما أَهدي ُكم إِ ّال سَبي َل الرهشا ِد
ك اليَو َم ٰظ ِھرينَ فِى األَ ِ
صرُنا مِن ب ِ
ٰي َق ِ
|12:12

|

اے ميری قوم! آج بادشاہی تمہاری ہے اس زمين ميں غلبہ رکھتے ہو تو َّللا کے عذاب سے ہميں کون بچالے گا اگر ہم پر آئے
فرعون بوال ميں تو تمہيں وہی سمجھاتا ہوں جو ميری سوجھ ہے اور ميں تمہيں وہی بتاتا ہوں جو بھالئی کی راہ ہے12:12| ،

َ
ب |12:12
َوم األَحزا ِ
وم إِ ّنى أخافُ َعلَي ُكم مِث َل ي ِ
َوقا َل الهذى ءامَنَ ٰي َق ِ

|

اور وہ ايمان واال بوال اے ميری قوم! مجھے تم پر اگلے گروہوں کے دن کا سا خوف ہے |12:12

َّللا ُ يُري ُد ُ
ب َقوم نوح َوعا ٍد َو َثمو َد َوالهذينَ مِن بَع ِدهِم ۚ َومَا ه
ظلمًا لِلعِبا ِد |12:11
مِث َل دَأ ِ ِ
ٍ

|

|

جيسا دستور گزرا نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد اوروں کا اور َّللا بندوں پر ظلم نہيں چاہتا |12:11

وم إِ ّنى أَخافُ َعلَي ُكم يَو َم ال هتنا ِد |12:11
َو ٰي َق ِ

|

اور اے ميری قوم ميں تم پر اس دن سے ڈراتا ہوں جس دن پکار مچے گی |12:11

َّللاِ مِن عاصِ م ۗ َومَن يُضل ِِل ه
يَو َم ُت َولّونَ مُدبِرينَ ما لَ ُكم مِنَ ه
َّللا ُ َفما لَ ُه مِن ها ٍد |12:11
ٍ

|

|

|

|

جس دن پيٹھ دے کر بھاگو گے َّللا سے تمہيں کوئی بچانے واال نہيں ،اور جسے َّللا گمراہ کرے اس کا کوئی راہ دکھانے واال نہيں،
|12:11

|

ك يُضِ ُّل ه
َث ه
َّللا ُ مِن بَع ِد ِہ رَ ً
ك قُل ُتم لَن يَبع َ
َّللا ُ مَن ه َُو
ت َفما ِزل ُتم فى َش ٍّ
َولَ َقد جا َء ُكم يوسُفُ مِن َقب ُل بِال َبي ِّٰن ِ
سوال ۚ َك ٰذلِ َ
ك ِممّا جا َء ُكم بِ ِه ۖ حَ ّت ٰى إِذا َهلَ َ
ُسرفٌ مُرتابٌ |12:11
م ِ

|

اور بيشک اس سے پہلے تمہارے پاس يوسف روشن نشانياں لے کر آئے تو تم ان کے الئے ہوئے سے شک ہی ميں رہے ،يہاں
تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمايا تم بولے ہرگز اب َّللا کوئی رسول نہ بھيجے گا َّللا يونہی گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے
بڑهنے واال شک النے واال ہے |12:11

|

َّللاِ بغَير س ٰ
ك يَط َب ُع ه
َّللا ُ ع ٰ
الهذينَ ي ُٰجدِلونَ فى ٰ
ّار |12:11
َلى ُك ِّل َقل ِ
ءاي ِ
َّللا َوعِن َد الهذينَ ءامَنوا ۚ َك ٰذلِ َ
ُلط ٍن أَ ٰتىھُم ۖ َك ُبرَ مَق ًتا عِن َد ه ِ
ب ُم َت َكب ٍِّر جَ ب ٍ
ت ه ِ ِ

|

وہ جو َّللا کی آيتوں ميں جھگڑا کرتے ہيں بغير کسی سند کے ،کہ انہيں ملی ہو ،کس قدر سخت بيزاری کی بات ہے َّللا کے نزديک
اور ايمان النے والوں کے نزديکَّ ،للا يوں ہی مہر کرديتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر |12:11

صرحً ا لَ َعلّى أَبل ُ ُغ األَ ٰ
سببَ |12:11
ابن لى َ
َوقا َل فِر َعونُ ٰي ٰھ ٰمنُ ِ

|

|

اور فرعون بوال اے ہامان! ميرے ليے اونچا محل بنا شايد ميں پہنچ جاؤں راستوں تک12:11| ،

|

موسى َوإِ ّنى َألَ ُ
ٰ
ت َفأ َ هطلِعَ إِ ٰ
أَ ٰ
ك ُز ِّينَ لِفِرعَونَ سو ُء َع َملِ ِه وَ ُ
ب
هبيل ۚ وَ ما َكي ُد فِر َعونَ إِ ّال فى َتبا ٍ
لى إِ ٰل ِه
سببَ الس ٰهم ٰو ِ
ظ ُّن ُه ٰك ِذبًا ۚ َو َك ٰذلِ َ
َن الس ِ
ص هد ع ِ
|12:11

|

کا ہے کے راستے آسمان کے تو موس ٰی کے خدا کو جھانک کر ديکھوں اور بيشک ميرے گمان ميں تو وہ جھوٹا ہے اور يونہی
فرعون کی نگاہ ميں اس کا برا کام بھال کر دکھا گيا اور وہ راستے ميں روکا گيا ،اور فرعون کا داؤ ہالک ہونے ہی کو تھا،
|12:11

|

عون أَه ِد ُكم سَبي َل الره شا ِد |12:12
وم ا هت ِب ِ
َوقا َل الهذى ءامَنَ ٰي َق ِ

|

اور وہ ايمان واال بوال ،اے ميری قوم! ميرے پيچھے چلو ميں تمہيں بھالئی کی راہ بتاؤں12:12| ،

رار |12:12
وم إِ هنما ٰه ِذ ِہ الحَ ٰيوةُ الدُّنيا م َٰت ٌع َوإِنه الءاخِرَ َة هِىَ دا ُر ال َق ِ
ٰي َق ِ

|

|

اے ميری قوم! يہ دنيا کا جينا تو کچھ برتنا ہی ہے اور بيشک وہ پچھال ہميشہ رہنے کا گھر ہے12:12| ،

|

نثى وَ ه َُو مُؤ ِمنٌ َفأ ُ ٰ
ك يَد ُخلونَ الجَ هن َة ي َ
صلِحً ا مِن َذ َك ٍر أَو أ ُ ٰ
ُجزى إِ ّال مِثلَھا ۖ َومَن َع ِم َل ٰ
مَن َع ِم َل َس ِّي َئ ًة َفال ي ٰ
ب
َير حِسا ٍ
ولئِ َ
ُرزقونَ فيھا ِبغ ِ
|12:12

|

جو برُا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی اور جو اچھا کام کرے مرد خواہ عورت اور جو مسلمان تو وہ جنت ميں داخل
کيے جائيں گے وہاں بے گنتی رزق پائيں گے |12:12

|

وم ما لى أَدعو ُكم إِلَى ال هن ٰ
ار |12:11
جو ِة َو َتدعو َننى إِلَى ال ّن ِ
۞ َو ٰي َق ِ

|

اور اے ميری قوم مجھے کيا ہوا ميں تمہيں بالتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بالتے ہو دوزخ کی طرف |12:11
َتدعو َننى ِألَكفُرَ ب ه ِ ُ
َ۠ َ
َزيز ال َغ ٰفّ ِر |12:11
شر َ
ِ
ك بِ ِه ما لَيسَ لى بِ ِه عِل ٌم َوأنا أدعو ُكم إِلَى الع ِ
اّلِل َوأ ِ

|

|

مجھے اس طرف بالتے ہو کہ َّللا کا انکا کروں اور ايسے کو اس کا شريک کروں جو ميرے علم ميں نہيں ،اور ميں تمہيں اس
عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بالتا ہوں12:11| ،

|

َعوةٌ فِى الدُّنيا َوال فِى الءاخِرَ ِة َوأَنه مَرَ دهنا إِلَى ه َ
ُسرفينَ هُم أَ ٰ
ار |12:11
ال جَ رَ َم أَ هنما َتدعو َننى إِلَي ِه لَيسَ لَ ُه د َ
صحبُ ال ّن ِ
َّللاِ َوأنه الم ِ

|

آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بالتے ہو اسے بالنا کہيں کام کا نہيں دنيا ميں نہ آخرت ميں اور يہ ہمارا پھرنا َّللا کی
طرف ہے اور يہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہيں12:11| ،

|

َف َس َتذ ُكرونَ ما أَقو ُل لَ ُكم ۚ َوأ ُ َفوِّ ضُ أَمرى إِلَى ه
َّللا بَصي ٌر بِالعِبا ِد |12:11
َّللاِ ۚ إِنه ه َ

|

تو جلد وہ وقت آتا ہے کہ جو ميں تم سے کہہ رہا ہوں ،اسے ياد کرو گے اور ميں اپنے کام َّللا کو سونپتا ہوں ،بيشک َّللا بندوں کو
ديکھتا ہے |12:11

|

َف َو ٰقى ُه ه
ب |12:11
ال فِر َعونَ سو ُء العَذا ِ
َّللا ُ َسيِّـٔا ِ
ت ما َم َكروا ۖ وَ حاقَ ِبـٔ ِ

|

تو َّللا نے اسے بچاليا ان کے مکر کی برائيوں سے اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھيرا12:11| ،

|

ب |12:11
ال ّنا ُر ُيعرَ ضونَ َعلَيھا ُغ ُد ًّوا َوعَشِ ًّيا ۖ َويَو َم َتقو ُم السّا َع ُة أَدخِلوا ءا َل فِرعَونَ أَ َش هد العَذا ِ

|

آ گ جس پر صبح و شام پيش کيے جاتے ہيں اور جس دن قيامت قائم ہوگی ،حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب ميں داخل
کرو12:11| ،

|

َ
ار |12:11
ار َفيَقو ُل ال ُّ
ضع َٰفؤُ ۟ا لِلهذينَ اس َتكبَروا إِ ّنا ُك ّنا لَ ُكم َت َبعًا َفھَل أن ُتم ُمغنونَ َع ّنا َنصيبًا مِنَ ال ّن ِ
َوإِذ َي َتحا ّجونَ فِى ال ّن ِ

|

اور جب وہ آگ ميں باہم جھگڑيں گے تو کمزور ان سے کہيں گے جو بڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تھے تو کيا تم ہم سے آگ
کا کوئی حصہ گھٹا لوگے12:11| ،

|

َّللا َقد حَ َك َم بَينَ العِبا ِد |12:12
قا َل الهذينَ اس َتكبَروا إِ ّنا ُك ٌّل فيھا إِنه ه َ

|

وہ تکبر والے بولے ہم سب آگ ميں ہيں بيشک َّللا بندوں ميں فيصلہ فرماچکا |12:12

ب |12:12
ار ل َِخ َز َن ِة جَ َھ هن َم ادعوا رَ هب ُكم ي َُخفِّف َع ّنا يَومًا مِنَ العَذا ِ
َوقا َل الهذينَ فِى ال ّن ِ

|

|

اور جو آگ ميں ہيں اس کے داروغوں سے بولے اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ايک دن ہلکا کردے12:12| ،

َلى ۚ قالوا َفادعوا ۗ َوما ُد ٰعؤُ ۟ا ٰ
ت ۖ قالوا ب ٰ
قالوا أَ َولَم َت ُ
الكفِرينَ إِ ّال فى ض َٰل ٍل |12:12
ك َتأتي ُكم ُر ُسل ُ ُكم ِبال َبي ِّٰن ِ

|

|

انہوں نے کہا کيا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانياں نہ التے تھے بولے کيوں نہيں بولے تو تمہيں دعا کرو اور کافروں کی دعا
نہيں ،مگر بھٹکتے پھرنے کو12:12| ،

|

ص ُر ُر ُسلَنا َوالهذينَ ءامَنوا فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا َويَو َم يَقو ُم األَ ٰ
إِ ّنا لَ َنن ُ
شھ ُد |12:11

|

بيشک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کريں گے اور ايمان والوں کی دنيا کی زندگی ميں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے
|12:11

|

ّٰ
ّار |12:11
يَو َم ال يَن َف ُع الظلِمينَ مَعذِرَ ُتھُم ۖ َولَ ُھ ُم اللهع َن ُة َولَھُم سو ُء الد ِ

|

جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ ديں گے اور ان کے ليے لعنت ہے اور ان کے ليے بُرا گھر |12:11

ُدى َوأَورَ ثنا بَنى إِ ٰ
َولَ َقد ءا َتينا موسَى الھ ٰ
سرءي َل الك ِٰتبَ |12:11

|

اور بيشک ہم نے موس ٰی کو رہنمائی عطا فرمائی اور بنی اسرائيل کو کتاب کا وارث کيا |12:11

ُه ًدى َوذ ٰ
ب |12:11
ِكرى ِألُولِى األَ ٰلب ِ

|

|

|

عقلمندوں کی ہدايت اور نصيحت کو تو اے محبوب12:11| ،

|

ك ِبالعَشِ ىِّ َواإلِ ٰبك ِر |12:11
ك َو َسبِّح ِبحَ م ِد رَ ِّب َ
َّللا حَ ٌّق َواس َتغفِر لِ َذ ِنب َ
اصبر إِنه َوع َد ه ِ
َف ِ

|

تم صبر کرو بيشک َّللا کا وعدہ سچا ہے اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو اور اپنے رب کی تعريف کرتے ہوئے صبح اور
شام اس کی پاکی بولو |12:11

|

ٰ َ
إِنه الهذينَ ي ُٰجدِلونَ فى ٰ
اّلِل ۖ إِ هن ُه ُهوَ السهمي ُع البَصي ُر |12:11
ءاي ِ
ُدورهِم إ ِ ّال كِب ٌر ما هُم بِ ٰبلِغي ِه ۚ َفاس َتعِذ بِ ه ِ
ت هِ
َير سُلط ٍن أ ٰتىھُم ۙ إِن فى ص ِ
َّللا بِغ ِ
وہ جو َّللا کی آيتوں ميں جھگڑا کرتے ہيں بغير کسی سند کے جو انہيں ملی ہو ان کے دلوں ميں نہيں مگر ايک بڑائی کی ہوس
جسے نہ پہنچيں گے تو تم َّللا کی پناہ مانگو بيشک وہی سنتا ديکھتا ہے12:11| ،

ٰ
لَ َخ ُ
اس ال يَعلَمونَ |12:11
لق الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
اس َولكِنه أَك َثرَ ال ّن ِ
لق ال ّن ِ
رض أَك َب ُر مِن َخ ِ

|

|

بيشک آسمانوں اور زمين کی پيدائش آدميوں کی پيدائش سے بہت بڑی ليکن بہت لوگ نہيں جانتے |12:11

ت َو َال المُسء ُء ۚ َق ً
َوما يَس َت ِوى األَ ٰ
ليال ما َت َت َذ هكرونَ |12:12
عمى َوالبَصي ُر َوالهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ

|

|

اور اندها اور انکھيارا برابر نہيں اور نہ وہ جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے اور بدکار کتنا کم دهيان کرتے ہو12:12| ،

ٰ
اس ال يُؤمِنونَ |12:12
إِنه السّا َع َة لَءاتِي ٌَة ال رَ يبَ فيھا َولكِنه أَك َثرَ ال ّن ِ

|

|

|

بيشک قيامت ضرور آنے والی ہے اس ميں کچھ شک نہيں ليکن بہت لوگ ايمان نہيں التے |12:12

كبرونَ عَن عِبادَتى َسيَد ُخلونَ جَ َھ هن َم داخِرينَ |12:12
َوقا َل رَ ُّب ُك ُم ادعونى أَس َت ِ
جب لَ ُكم ۚ إِنه الهذينَ يَس َت ِ

|

|

اور تمہارے رب نے فرمايا مجھ سے دعا کرو ميں قبول کروں گا بيشک وہ جو ميری عبادت سے اونچے کھينچتے (تکبر کرتے)
ہيں عنقريب جہنم ميں جائيں گے ذليل ہوکر12:12| ،

|

ٰ
َّللا ُ الهذى جَ َع َل لَ ُك ُم الهي َل لِ َتس ُكنوا في ِه َوال هنھارَ مُبصِ رً ا ۚ إِنه ه
ه
اس ال يَش ُكرونَ |12:11
اس َولكِنه أَك َثرَ ال ّن ِ
َّللاَ لَذو َفض ٍل َعلَى ال ّن ِ

|

َّللا ہے جس نے تمہارے ليے رات بنائی کہ اس ميں آرام پاؤ اور دن بنايا آنکھيں کھولتا بيشک َّللا لوگوں پر فضل واال ہے ليکن
بہت آدمی شکر نہيں کرتے12:11| ،

|

ٰذلِ ُك ُم ه
َّللا ُ رَ ُّب ُكم ٰخل ُِق ُك ِّل َشء ٍء ال إِ ٰل َه إ ِ ّال ه َُو ۖ َفأ َ ّن ٰى ُتؤ َفكونَ |12:11

|

وہ ہے َّللا تمہارا رب ہر چيز کا بنانے واال اس کے سوا کسی کی بندگی نہيں تو کہاں اوندهے جاتے ہو |12:11

ت ه
ك يُؤ َف ُ
َّللاِ يَجحَ دونَ |12:11
ك الهذينَ كانوا ِبـٔ ٰاي ِ
َك ٰذلِ َ

|

|

يونہی اوندهے ہوتے ہيں وہ جو َّللا کی آيتوں کا انکار کرتے ہيں |12:11

|

صوه رَ ُكم َفأَحسَنَ ص َُورَ ُكم َورَ َز َق ُكم مِنَ ه
ك ه
ت ۚ ٰذلِ ُك ُم ه
ه
َّللا ُ رَ بُّ ٰ
الطي ِّٰب ِ
العلَمينَ
َّللا ُ رَ ُّب ُكم ۖ َف َتبارَ َ
َّللا ُ الهذى جَ َع َل لَ ُك ُم األَرضَ َقرارً ا َوالسهما َء ِبنا ًء وَ َ
|12:11

|

َّللا ہے جس نے تمہارے ليے زمين ٹھہراؤ بنائی اور آسمان چھت اور تمہاری تصوير کی تو تمہاری صورتيں اچھی بنائيں اور
تمہيں ستھری چيزيں روزی ديں يہ ہے َّللا تمہارا رب ،تو بڑی برکت واال ہے َّللا رب سارے جہان کا12:11| ،

ّلِل رَ بِّ ٰ
العلَمينَ |12:11
ه َُو الحَ ىُّ ال إِ ٰل َه إِ ّال ُهوَ َفادعوہُ مُخلِصينَ لَ ُه ال ّدينَ ۗ الحَ م ُد ِ ه ِ

|

|

وہی زندہ ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہيں تو اسے پوجو نرے اسی کے بندے ہوکر ،سب خوبياں َّللا کو جو سارے جہاں کا
رب12:11| ،

|

دون ه
ِرت أَن أُسلِ َم لِرَ بِّ ٰ
ت مِن رَ بّى َوأُم ُ
َّللاِ لَمّا جا َءنِىَ ال َبي ِّٰن ُ
۞ قُل إِ ّنى ُن ُ
العلَمينَ |12:11
ھيت أَن أَع ُب َد الهذينَ َتدعونَ مِن ِ

|

تم فرماؤ ميں منع کيا گيا ہوں کہ انہيں پوجوں جنہيں تم َّللا کے سوا پوجتے ہو جبکہ ميرے پاس روشن دليليں ميرے رب کی طرف
سے آئيں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ رب العالمين کے حضور گردن رکھوں12:11| ،

|

ُ
ُ
ه َُو الهذى َخلَ َق ُكم مِن ُترا ٍ ُ
ُخر ُج ُكم طِ ً
ش ً
ش هد ُكم ُث هم لِ َتكونوا ُ
فال ُث هم لِ َتبلُغوا أَ ُ
يوخا ۚ َومِن ُكم مَن ُي َت َوفّ ٰى مِن َقب ُل ۖ َولِ َتبلُغوا
ب ث هم مِن ُنط َف ٍة ث هم مِن َعلَ َق ٍة ث هم ي ِ
أَجَ ًال ُم َس ًّمى َولَ َعله ُكم َتعقِلونَ |12:11

|

وہی ہے جس نے تمہيں مٹی سے بنايا پھر پانی کی بوند سے پھر خون کی پھٹک سے پھرتمہيں نکالتا ہے بچہ پھرتمہيں باقی رکھتا
ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو پھر اس ليے کہ بوڑهے ہو اور تم ميں کوئی پہلے ہی اٹھاليا جاتا ہے اور اس ليے کہ تم ايک مقرر
وعدہ تک پہنچو اور اس ليے کہ سمجھو |12:11

|

ُميت ۖ َفإِذا َق ٰ
ه َُو الهذى يُحءۦ َوي ُ
ضى أَمرً ا َفإِ هنما يَقو ُل لَ ُه ُكن َف َيكونُ |12:12

|

جالتا ہے اور مارتا ہے پھر جب کوئی حکم فرماتا ہے تو اس سے يہی کہتا ہے کہ ہو جا جبھی وہ ہوجاتا ہے
وہی ہے کہ ِ
|12:12

|

أَلَم َترَ إِلَى الهذينَ ي ُٰجدِلونَ فى ٰ
َّللا أَ ّن ٰى يُصرَ فونَ |12:12
ءاي ِ
ت هِ

|

کيا تم نے انہيں نہ ديکھا جو َّللا کی آيتوں ميں جھگڑے ہيں کہاں پھيرے جاتے ہيں |12:12

ب َو ِبما أَرسَلنا ِب ِه ُر ُسلَنا ۖ َفسَوفَ يَعلَمونَ |12:12
الهذينَ َك هذبوا ِبالك ِٰت ِ

|

|

وہ جنہوں نے جھٹالئی کتاب اور جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھيجا ،ف )122وہ عنقريب جان جائيں گے |12:12

إ ِذ األَ ٰ
غل ُل فى أَ ٰ
عنق ِِھم َوالس ٰهلسِ ُل ُيسحَ بونَ |12:11
ِ

|

جب ان کی گردنوں ميں طوق ہوں گے اور زنجيريں گھسيٹے جائيں گے12:11| ،

ُ
ار ُيسجَ رونَ |12:11
ميم ث هم فِى ال ّن ِ
فِى الحَ ِ

|

|

|

کھولتے پانی ميں ،پھر آگ ميں دہکائے جائيں گے |12:11

َ
ُ
شركونَ |12:11
ث هم قي َل لَھُم أينَ ما ُكن ُتم ُت ِ

|

|

پھر ان سے فرمايا جائے گا کہاں گئے وہ جو تم شريک بناتے تھے |12:11

|

َّللا ُ ٰ
ك يُضِ ُّل ه
دون ه
الكفِرينَ |12:11
مِن
ضلّوا َع ّنا بَل لَم َن ُكن َندعوا مِن َقب ُل َشيـًٔا ۚ َك ٰذلِ َ
َّللاِ ۖ قالوا َ
ِ

|

َّللا کے مقابل ،کہيں گے وہ تو ہم سے گم گئے بلکہ ہم پہلے کچھ پوجتے ہی نہ تھے َّللا يونہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو،
|12:11

|

َير الحَ ِّق َو ِبما ُكن ُتم َتمرَ حونَ |12:11
ٰذلِ ُكم ِبما ُكن ُتم َتفرَ حونَ فِى األَ ِ
رض بِغ ِ

|

يہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمين ميں باطل پر خوش ہوتے تھے اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے12:11| ،

اد ُخلوا أَ ٰبوبَ جَ َھ هن َم ٰخلِدينَ فيھا ۖ َف ِبئسَ مَثوَ ى ال ُم َت َك ِّبرينَ |12:11

|

|

جاؤ جہنم کے دروازوں ميں اس ميں ہميشہ رہنے ،تو کيا ہی برا ٹھکانا مغروروں کا |12:11

ك َفإِلَينا ُيرجَ عونَ |12:11
ك بَعضَ الهذى َن ِع ُدهُم أَو َن َت َو هف َي هن َ
َّللا حَ ٌّق ۚ َفإِمّا ُن ِر َي هن َ
َفاصبِر إِنه َوع َد ه ِ

|

|

تو تم صبر کرو بيشک َّللا کا وعدہ سچا ہے ،تو اگر ہم تمہيں دکھاديں کچھ وہ چيز جس کا انہيں وعدہ ديا جاتا ہے يا تمہيں پہلے ہی
وفات ديں بہرحال انہيں ہماری ہی طرف پھرنا |12:11

|

َّللا ۚ َفإِذا جا َء أَم ُر
ذن ه ِ
ك َومِنھُم مَن لَم َنقصُص َعلَي َ
ك مِنھُم مَن َقصَصنا َعلَي َ
َولَ َقد أَرسَلنا ُرس ًُال مِن َقبلِ َ
ك ۗ َوما كانَ لِرَ ٍ
سول أَن يَأتِىَ بِـٔا َي ٍة إِ ّال بِإِ ِ
ك المُبطِ لونَ |12:12
َّللا قُضِ ىَ ِبالحَ ِّق َو َخسِ رَ هُنالِ َ
هِ

|

اور بيشک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھيجے کہ جن ميں کسی کا احوال تم سے بيان فرمايا اور کسی کا احوال نہ بيان فرمايا
اور کسی رسول کو نہيں پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے بے حکم خدا کے ،پھر جب َّللا کا حکم آئے گا سچا فيصلہ فرماديا جائے گا
اور باطل والوں کا وہاں خسارہ12:12| ،

|

ه
َّللا ُ الهذى جَ َع َل لَ ُك ُم األَ ٰنع َم لِ َتر َكبوا مِنھا َومِنھا َتأ ُكلونَ |12:12

|

َّللا ہے جس نے تمہارے ليے چوپائے بنائے کہ کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ12:12| ،

ُدور ُكم َو َعلَيھا َو َعلَى الفُلكِ ُتحمَلونَ |12:22
َولَ ُكم فيھا م َٰنفِ ُع َولِ َتبلُغوا َعلَيھا حاجَ ًة فى ص ِ

|

|

اور تمہارے ليے ان ميں کتنے ہی فائدے ہيں اور اس ليے کہ تم ان کی پيٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو اور ان پر اور
کشتيوں پر سوار ہوتے ہو12:22| ،

|

ءايتِ ِه َفأَىه ٰ
َويُري ُكم ٰ
َّللا ُتنكِرونَ |12:21
ءاي ِ
ت هِ

|

اور وہ تمہيں اپنی نشانياں دکھاتا ہے تو َّللا کی کونسی نشانی کا انکار کرو گے |12:21

|

رض َفي ُ
رض َفما أَ ٰ
غنى عَنھُم ما كانوا
َنظروا َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة الهذينَ مِن َقبل ِِھم ۚ كانوا أَك َثرَ مِنھُم َوأَ َش هد قُوه ًة وَ ءاثارً ا فِى األَ ِ
أَ َفلَم يَسيروا فِى األَ ِ
يَكسِ بونَ |12:21

|

کيا انہوں نے زمين ميں سفر نہ کيا کہ ديکھتے ان سے اگلوں کا کيسا انجام ہوا ،وہ ان سے بہت تھے اور ان کی قوت اور زمين
ميں نشانياں ان سے زيادہ تو ان کے کيا کام آيا جو انہوں نے کمايا12:21| ،

|

ھزءونَ |12:21
َفلَمّا جاءَتھُم ُر ُسلُھُم ِبال َبي ِّٰن ِ
ِلم وَ حاقَ ِب ِھم ما كانوا ِب ِه يَس َت ِ
ت َف ِرحوا بِما عِن َدهُم مِنَ الع ِ

|

تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دليليں الئے ،تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنيا کا علم تھا اور انہيں پر الٹ
پڑا جس کی ہنسی بناتے تھے |12:21

|

ُشركينَ |12:21
َفلَمّا رَ أَوا بَأسَنا قالوا ءا َم ّنا بِ ه ِ
اّلِل َوح َدہُ َو َك َفرنا بِما ُك ّنا بِ ِه م ِ

|

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب ديکھا بولے ہم ايک َّللا پر ايمان الئے اور جو اس کے شريک کرتے تھے ان کے منکر ہوئے
|12:21

|

ك ٰ
ك يَن َف ُعھُم ٰ
َفلَم َي ُ
الكفِرونَ |12:21
َّللا الهتى َقد َخلَت فى عِبا ِد ِہ ۖ وَ َخسِ رَ هُنالِ َ
إيم ُنھُم لَمّا رَ أَوا بَأسَنا ۖ ُس هنتَ ه ِ

|

تو ان کے ايمان نے انہيں کام نہ ديا جب انہوں نے ہمارا عذاب ديکھ لياَّ ،للا کا دستور جو اس کے بندوں ميں گزر چکا اور وہاں
کافر گھاٹے ميں رہے |12:21

|

َّللا الره ٰ
حيم حم |11:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ
ٰح ٓم |11:1

|

|

َتنزي ٌل مِنَ الره ٰ
حيم |11:1
حم ِن ال هر ِ

|

يہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا11:1| ،

|

صلَت ٰ
ك ِٰتبٌ فُ ِّ
وم يَعلَمونَ |11:1
ءاي ُت ُه قُرءا ًنا عَرَ ِب ًّيا لِ َق ٍ

|

ايک کتاب ہے جس کی آيتيں مفصل فرمائی گئيں عربی قرآن عقل والوں کے ليے11:1| ،

َبشيرً ا َو َنذيرً ا َفأَعرَ ضَ أَك َث ُرهُم َفھُم ال يَسمَعونَ |11:1

|

|
|

خوشخبری ديتا اور ڈر سناتا تو ان ميں اکثر نے منہ پھيرا تو وہ سنتے ہی نہيں |11:1

حجابٌ َفاعمَل إِ هننا ٰعمِلونَ |11:1
ك ِ
َوقالوا قُلوبُنا فى أَ ِك هن ٍة ِممّا َتدعونا إِلَي ِه َوفى ءاذانِنا َوق ٌر َومِن بَينِنا َوبَينِ َ

|

اور بولے ہمارے دل غالف ميں ہيں اس بات سے جس کی طرف تم ہميں بالتے ہو اور ہمارے کانوں ميں ٹينٹ (روئی) ہے اور
ہمارے اور تمہارے درميان روک ہے تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہيں |11:1

|

ٰ
ُشركينَ |11:1
قُل إِ هنما أَ ۠نا َب َش ٌر مِثل ُ ُكم
يوحى إِلَىه أَ هنما إِ ٰل ُھ ُكم إِ ٰل ٌه ٰو ِ
ح ٌد َفاس َتقيموا إِلَي ِه َواس َتغفِروہُ ۗ َو َوي ٌل لِلم ِ

|

تم فرماؤ آدمی ہونے ميں تو ميں تمہيں جيسا ہوں مجھے وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ايک ہی معبود ہے ،تو اس کے حضور
سيدهے رہو اور اس سے معافی مانگو اور خرابی ہے شرک والوں کو11:1| ،

الهذينَ ال ُيؤتونَ ه
الز ٰ
كو َة َوهُم بِالءاخِرَ ِة هُم ٰكفِرونَ |11:1

|

|

وہ جو ٰ
زکوة نہيں ديتے اور وہ آخرت کے منکر ہيں |11:1

|

َمنون |11:2
ت لَھُم أَج ٌر غَي ُر م
إِنه الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ٍ

|

بيشک جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے ان کے ليے بے انتہا ثواب ہے |11:2

|

َ
ك رَ بُّ ٰ
العلَمينَ |11:2
َين َو َتجعَلونَ لَ ُه أَندا ًدا ۚ ٰذلِ َ
۞ قُل أَئِ هن ُكم لَ َتكفُرونَ ِبالهذى َخلَقَ األرضَ فى يَوم ِ

|

تم فرماؤ کيا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے دو دن ميں زمين بنائی اور اس کے ہمسر ٹھہراتے رہو وہ ہے سارے جہان کا
رب |11:2

|

َ
َ
َ
ّام َسوا ًء لِلسّائِلينَ |11:12
َوجَ َع َل فيھا رَ ٰوسِ ىَ مِن َفوقِھا َو ٰبرَ َ
ك فيھا َو َق هدرَ فيھا أ ٰقو َتھا فى أر َب َع ِة أي ٍ

|

اور اس ميں اس کے اوپر سے لنگر ڈالے (بھاری بوجھ رکھے) اور اس ميں برکت رکھی اور اس ميں اس کے بسنے والوں کی
روزياں مقرر کيں يہ سب مالکر چار دن ميں ٹھيک جواب پوچھنے والوں کو11:12| ،

|

ُث هم اس َت ٰ
رض ائتِيا َطوعًا أَو َكرهًا قالَتا أَ َتينا طائِعينَ |11:11
وى إِلَى السهما ِء َوهِىَ دُخانٌ َفقا َل لَھا َولِِلَ ِ

|

پھر آسمان کی طرف قصد فرمايا اور وہ دهواں تھا تو اس سے اور زمين سے فرمايا کہ دونوں حاضر ہو خوشی سے چاہے
ناخوشی سے ،دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے11:11| ،

|

َصبي َح َوح ً
وحى فى ُك ِّل سَما ٍء أَمرَ ها ۚ َو َز هي هنا السهما َء الدُّنيا ِبم ٰ
َين َوأَ ٰ
َف َق ٰ
َليم |11:11
ضىھُنه سَبعَ س َٰموا ٍ
ِفظا ۚ ٰذلِ َ
ت فى يَوم ِ
ك َتقدي ُر الع ِ
َزيز الع ِ

|

تو انہيں پورے سات آسمان کرديا دو دن ميں اور ہر آسمان ميں اسی کے کام کے احکام بھيجے اور ہم نے نيچے کے آسمان کو
چراغوں سے آراستہ کيا اور نگہبانی کے ليے يہ اس عزت والے علم والے کا ٹھہرايا ہوا ہے11:11| ،

ص ِع َق ًة مِث َل ٰ
َفإِن أَعرَ ضوا َفقُل أَن َذر ُت ُكم ٰ
ص ِع َق ِة عا ٍد َو َثمو َد |11:11

|

|

پھر اگر وہ منہ پھيريں تو تم فرماؤ کہ ميں تمہيں ڈراتا ہوں ايک کڑ ک سے جيسی کڑ ک عاد اور ثمود پر آئی تھی |11:11

|

َّللا ۖ قالوا لَو شا َء رَ بُّنا َألَ َ
نز َل َم ٰل ِئ َك ًة َفإِ ّنا ِبما أُرسِ ل ُتم ِب ِه ٰكفِرونَ |11:11
يديھم َومِن َخلف ِِھم أَ ّال َتعبُدوا إِ هال ه َ
َين أَ ِ
إِذ جاءَت ُھ ُم ال ُّر ُس ُل مِن ب ِ

|

جب رسول ان کے آگے پيچھے پھرتے تھے کہ َّللا کے سوا کسی کو نہ پوجو ،بولے ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا تو جو کچھ
تم لے کر بھيجے گئے ہم اسے نہيں مانتے |11:11

|

َّللا الهذى َخلَ َقھُم ه َُو أَ َش ُّد مِنھُم قُوه ًة ۖ َوكانوا بِـٔ ٰايتِنا يَجحَ دونَ
َفأَمّا عا ٌد َفاس َتكبَروا فِى األَ ِ
َير الحَ ِّق َوقالوا مَن أَ َش ُّد ِم ّنا قُوه ًة ۖ أَ َولَم يَرَ وا أَنه ه َ
رض بِغ ِ
|11:11

|

تو وہ جو عاد تھے انہيں نے زمين ميں ناحق تکبر کيا اور بولے ہم سے زيادہ کس کا زور ،اور کيا انہوں نے نہ جانا کہ َّللا جس
نے انہيں بنايا ان سے زيادہ قوی ہے ،اور ہماری آيتوں کا انکار کرتے تھے11:11| ،

|

ى فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا ۖ َولَ َعذابُ الءاخِرَ ِة أَ ٰ
صرً ا فى أَي ٍّام َنحِسا ٍ
خزى ۖ َوهُم ال يُنصَرونَ
يھم ريحً ا صَر َ
ت لِ ُنذي َقھُم عَذابَ الخِز ِ
َفأَرسَلنا َعلَ ِ
|11:11

|

تو ہم نے ان پر ايک آندهی بھيجی سخت گرج کی ان کی شامت کے دنوں ميں کہ ہم انہيں رسوائی کا عذاب چکھائيں دنيا کی زندگی
ميں اور بيشک آخرت کے عذاب ميں سب سے بڑی رسوائی ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی11:11| ،

|

ُدى َفأ َ َخ َذتھُم ٰ
َمى َعلَى الھ ٰ
َوأَمّا َثمو ُد َف َھد َٰينھُم َفاس َتحَ بُّوا الع ٰ
الھون ِبما كانوا يَكسِ بونَ |11:11
ب
ص ِع َق ُة العَذا ِ
ِ

|

اور رہے ثمود انہيں ہم نے راہ دکھائی تو انہوں نے سوجھنے پر اندهے ہونے کو پسند کيا تو انہيں ذلت کے عذاب کی کڑ ک نے آ
ليا سزا ان کے کيے کی |11:11

|

َو َنجه ي َنا الهذينَ ءامَنوا َوكانوا َي هتقونَ |11:12

|

اور ہم نے انہيں بچاليا جو ايمان الئے اور ڈرتے تھے |11:12

َويَو َم يُح َش ُر أَعدا ُء ه
ار َفھُم َ
يوزعونَ |11:12
َّللاِ إِلَى ال ّن ِ

|

|

اور جس دن َّللا کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائيں گے تو ان کے اگلوں کو روکيں گے11:12| ،

يھم سَم ُعھُم َوأَ ٰ
بص ُرهُم َوجُلو ُدهُم بِما كانوا يَعمَلونَ |11:12
حَ ّت ٰى إِذا ما جاءوها َش ِھ َد َعلَ ِ

|

|

يہاں تک کہ پچھلے آ مليں يہاں تک کہ جب وہاں پہنچيں گے ان کے کان اور ان کی آنکھيں اور ان کے چمڑے سب ان پر ان کے
کيے کی گواہی ديں گے |11:12

|

َوقالوا لِجُلو ِدهِم لِ َم َش ِھد ُتم َعلَينا ۖ قالوا أَن َط َق َنا ه
َّللا ُ الهذى أَن َطقَ ُك هل َشء ٍء َوه َُو َخلَ َق ُكم أَوه َل مَره ٍة َوإِلَي ِه ُترجَ عونَ |11:11

|

اور وہ اپنی کھالوں سے کہيں گے تم نے ہم پر کيوں گواہی دی ،وہ کہيں گی ہميں َّللا نے بلوايا جس نے ہر چيز کو گويائی بخشی
اور اس نے تمہيں پہلی بار بنايا اور اسی کی طرف تمہيں پھرنا ہے11:11| ،

|

بص ُر ُكم َوال جُلو ُد ُكم َو ٰلكِن َظ َنن ُتم أَنه ه
َوما ُكن ُتم َتس َتتِرونَ أَن يَش َھ َد َعلَي ُكم سَم ُع ُكم َوال أَ ٰ
َّللاَ ال يَعلَ ُم َكثيرً ا ِممّا َتعمَلونَ |11:11

|

اور تم اس سے کہاں چھپ کر جاتے کہ تم پر گواہی ديں تمہارے کان اور تمہاری آنکھيں اور تمہاری کھاليں ليکن تم تو يہ
سمجھے بيٹھے تھے کہ َّللا تمہارے بہت سے کام نہيں جانتا |11:11

ردى ُكم َفأَصبَح ُتم مِنَ ٰ
َو ٰذلِ ُكم َظ ُّن ُك ُم الهذى َظ َنن ُتم ِبرَ ِّب ُكم أَ ٰ
الخسِ رينَ |11:11

|

|

اور يہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کيا اور اس نے تمہيں ہالک کرديا تو اب رہ گئے ہارے ہوؤں ميں،
|11:11

|

َفإِن يَصبِروا َفال ّنا ُر َمثوً ى لَھُم ۖ َوإِن يَس َتعتِبوا َفما هُم مِنَ المُع َتبينَ |11:11

|

پھر اگر وہ صبر کريں تو آگ ان کا ٹھکانا ہے اور اگر وہ منانا چاہيں تو کوئی ان کا منانا نہ مانے11:11| ،

|

نس ۖ إِ هنھُم كانوا
يھ ُم ال َقو ُل فى أُم ٍَم َقد َخلَت ِمن َقبل ِِھم مِنَ ال ِ
يديھم َوما َخل َفھُم َوحَ هق َعلَ ِ
۞ وَ َقيهضنا لَھُم قُرَ نا َء َف َزيهنوا لَھُم ما بَينَ أَ ِ
جنِّ َواإلِ ِ
ٰخسِ رينَ |11:11

|

اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی تعينات کيے انہوں نے انہيں بھال کرديا جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پيچھے اور ان پر بات
پوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے جن اور آدميوں کے ،بيشک وہ زياں کار تھے11:11| ،

َوقا َل الهذينَ َك َفروا ال َتسمَعوا ل ِٰھ َذا القُ
رءان َوال َغوا في ِه لَ َعله ُكم َتغلِبونَ |11:11
ِ

|

اور کافر بولے يہ قرآن نہ سنو اور اس ميں بيہودہ غل کرو شايد يونہی تم غالب آؤ |11:11

|

|

سوأَ الهذى كانوا يَعمَلونَ |11:11
جز َي هنھُم أَ َ
َفلَ ُنذي َقنه الهذينَ َك َفروا عَذابًا َشدي ًدا َولَ َن ِ

|

تو بيشک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائيں گے اور بيشک ہم ان کے بُرے سے بُرے کام کا انہيں بدلہ ديں گے
|11:11

|

َّللا ال ّنا ُر ۖ لَھُم فيھا دا ُر ال ُخل ِد ۖ جَ زا ًء ِبما كانوا ِبـٔ ٰايتِنا يَجحَ دونَ |11:12
ك جَ زا ُء أَعدا ِء ه ِ
ٰذلِ َ

|

يہ ہے َّللا کے دشمنوں کا بدلہ آ گ ،اس ميں انہيں ہميشہ رہنا ہے ،سزا اس کی کہ ہماری آيتوں کا انکار کرتے تھے11:12| ،

نس َنجعَلھُما َتحتَ أَقدامِنا لِيَكونا مِنَ األَس َفلينَ |11:12
ين أَض َّالنا مِنَ ال ِ
جنِّ َواإلِ ِ
َوقا َل الهذينَ َك َفروا رَ بهنا أَ ِر َنا اله َذ ِ

|

|

اور کافر بولے اے ہمارے رب ہميں دکھا وہ دونوں جن اور آدمی جنہوں نے ہميں گمراہ کيا کہ ہم انہيں اپنے پاؤں تلے ڈاليں کہ وہ
ہر نيچے سے نيچے رہيں |11:12

|

إِنه الهذينَ قالوا رَ ُّب َنا ه
يھ ُم الم َٰل ِئ َك ُة أَ ّال َتخافوا َوال َت َ
حزنوا َوأَبشِ روا ِبالجَ هن ِة الهتى ُكن ُتم توعَدونَ |11:12
َّللا ُ ُث هم اس َت ٰقموا َت َت َن هز ُل َعلَ ِ

|

بيشک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب َّللا ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہيں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو
اس جنت پر جس کا تمہيں وعدہ ديا جاتا تھا |11:12

|

َنحنُ أَولِياؤُ ُكم فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا َوفِى الءاخِرَ ِة ۖ َولَ ُكم فيھا ما َتش َتھى أَنفُ ُس ُكم َولَ ُكم فيھا ما َت هدعونَ |11:11

|

ہم تمہارے دوست ہيں دنيا کی زندگی ميں اور آخرت ميں اور تمہارے ليے ہے اس ميں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے ليے اس
ميں جو مانگو11:11| ،

|

حيم |11:11
ُن ُز ًال مِن غ ٍ
َفور رَ ٍ

|

مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے11:11| ،

|

َومَن أَح َسنُ َق ً
َّللا وَ َع ِم َل ٰ
صلِحً ا َوقا َل إِ هننى مِنَ المُسلِمينَ |11:11
وال ِم همن دَعا إِلَى ه ِ

|

اور اس سے زيادہ کس کی بات اچھی جو َّللا کی طرف بالئے اور نيکی کرے اور کہے ميں مسلمان ہوں |11:11

ك َوبَي َن ُه ع َٰدوَ ةٌ َكأ َ هن ُه َولِىٌّ حَ مي ٌم |11:11
َوال َتس َت ِوى الحَ َس َن ُة َو َال ال هس ِّي َئ ُة ۚ اد َفع ِبالهتى هِىَ أَح َسنُ َفإِ َذا الهذى بَي َن َ

|

|

اور نيکی اور بدی برابر نہ ہوجائيں گی ،اے سننے والے برائی کو بھالئی سے ٹال جبھی وہ کہ تجھ ميں اور اس ميں دشمنی تھی
ايسا ہوجائے گا جيسا کہ گہرا دوست |11:11

|

ٍّ
ظيم |11:11
َوما ُيلَقّ ٰىھا إِ هال الهذينَ َ
صبَروا َوما ُيلَقّ ٰىھا إِ ّال ذو حَ ظ َع ٍ

|

اور يہ دولت نہيں ملتی مگر صابروں کو ،اور اسے نہيں پاتا مگر بڑے نصيب واال11:11| ،

ك مِنَ ال هش ٰ
يط ِن َن ٌ
َوإِمّا ي َ
اّلِل ۖ إِ هن ُه ه َُو السهمي ُع العَلي ُم |11:11
زغ َفاس َتعِذ ِب ه ِ
َنز َغ هن َ

|

|

اور اگر تجھے شيطان کا کوئی کونچا (تکليف) پہنچے تو َّللا کی پناہ مانگ بيشک وہی سنتا جانتا ہے11:11| ،

|

َومِن ٰ
مس َوال لِل َقم َِر وَ اسجُدوا ِ هّلِلِ الهذى َخلَ َقھُنه إِن ُكن ُتم إِيّاہُ َتع ُبدونَ |11:11
ءايتِ ِه الهي ُل َوال هنھا ُر َوال هشمسُ َوال َق َم ُر ۚ ال َتسجُدوا لِل هش ِ

|

اور اس کی نشانيوں ميں سے ہيں رات اور دن اور سورج اور چاند سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو اور َّللا کو سجدہ کرو
جس نے انہيں پيدا کيا اگر تم اس کے بندے ہو11:11| ،

|

ھار َوهُم ال يَسـَٔمونَ ۩ |11:12
َفإِ ِن اس َتكبَروا َفالهذينَ عِن َد رَ ِّب َ
ك ُي َس ِّبحونَ لَ ُه ِباله ِ
يل َوال هن ِ

|

تو اگر يہ تکبر کريں تو وہ جو تمہارے رب کے پاس ہيں رات دن اس کی پاکی بولتے ہيں اور اکتاتے نہيں ،السجدة ۔)11
|۵1:12

|

َ
َوتى ۚ إِ هن ُه ع ٰ
ُحى الم ٰ
ك َترَ ى األَرضَ ٰخشِ ع ًَة َفإِذا أَ َ
َومِن ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر
ءاي ِت ِه أَ هن َ
نزلنا َعلَيھَا الما َء اه َت هزت وَ رَ بَت ۚ إِنه الهذى أحياها لَم ِ
|11:12

|

اور اس کی نشانيوں سے ہے کہ تو زمين کو ديکھے بے قدر پڑی پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور بڑه چلی،
جالئے گا ،بيشک وہ سب کچھ کرسکتا ہے11:12| ،
جاليا ضرور مردے ِ
بيشک جس نے اسے ِ

|

ءايتِنا ال يَخ َفونَ َعلَينا ۗ أَ َفمَن ي ٰ
إِنه الهذينَ يُلحِدونَ فى ٰ
ار َخي ٌر أَم مَن يَأتى ءا ِم ًنا يَو َم الق ِٰي َم ِة ۚ اعمَلوا ما شِ ئ ُتم ۖ إِ هن ُه ِبما َتعمَلونَ بَصي ٌر
ُلقى فِى ال ّن ِ
|11:12

|

بيشک وہ جو ہماری آيتوں ميں ٹيڑهے چلتے ہيں ہم سے چھپے نہيں تو کيا جو آ گ ميں ڈاال جائے گا وہ بھال ،يا جو قيامت ميں
امان سے آئے گا جو جی ميں آئے کرو بيشک وہ تمہارے کام ديکھ رہا ہے11:12| ،

ِّ
كر لَمّا جا َءهُم ۖ وَ إِ هن ُه لَك ِٰتبٌ عَزي ٌز |11:11
إِنه الهذينَ َك َفروا بِالذ ِ

|

|

بيشک جو ذکر سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آيا ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ ،اور بيشک وہ عزت والی کتاب ہے
|11:11

|

كيم حَ مي ٍد |11:11
ال يَأتي ِه ٰالبطِ ُل مِن ب ِ
َين َيدَي ِه َوال مِن َخلفِ ِه ۖ َتنزي ٌل مِن حَ ٍ

|

باطل کو اس کی طرف راہ نہيں نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پيچھے سے اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبيوں سراہے کا،
|11:11

|

ك لَذو مَغفِرَ ٍة َوذو عِقا ٍ َ
ليم |11:11
ك ۚ إِنه رَ هب َ
ك إ ِ ّال ما َقد قي َل لِلرُّ س ُِل مِن َقبلِ َ
ما يُقا ُل لَ َ
بأ ٍ

|

تم سے نہ فرمايا جائے مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمايا ،کہ بيشک تمہارا رب بخشش واال اور دردناک عذاب واال ہے
|11:11

|

صلَت ٰ
َولَو جَ ع َٰلن ُه قُرءا ًنا أَعجَ ِم ًّيا لَقالوا لَوال فُ ِّ
ءاي ُت ُه ۖ ءَأَعجَ مِىٌّ َوعَرَ ِبىٌّ ۗ قُل ُهوَ لِلهذينَ ءامَنوا ُه ًدى َوشِ فا ٌء ۖ وَ الهذينَ ال يُؤمِنونَ فى ءاذان ِِھم َوق ٌر
يھم َعمًى ۚ أ ُ ٰ
َكان بَعي ٍد |11:11
ولئِ َ
َوه َُو َعلَ ِ
ك يُنا َدونَ مِن م ٍ

|

اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے تو ضرور کہتے کہ اس کی آيتيں کيوں نہ کھولی گئيں کيا کتاب عجمی اور نبی عربی
تم فرماؤ وہ ايمان والوں کے ليے ہدايت اور شفا ہے اور وہ جو ايمان نہيں التے ان کے کانوں ميں ٹينٹ (روئی) ہے اور وہ ان پر
اندها پن ہے گويا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہيں |11:11

|

ب |11:11
ك مِن ُه مُري ٍ
ك لَقُضِ ىَ بَي َنھُم ۚ َوإِ هنھُم لَفى َش ٍّ
َولَ َقد ءا َتينا موسَى الك ِٰتبَ َفاخ ُتلِفَ في ِه ۗ َولَوال َكلِم ٌَة َس َب َقت مِن رَ ِّب َ

|

اور بيشک ہم نے موس ٰی کو کتاب عطا فرمائی تو اس ميں اختالف کيا گيا اور اگر ايک بات تمہارے رب کی طرف سے گزر نہ
چکی ہوتی تو جبھی ان کا فيصلہ ہوجاتا اور بيشک وہ ضرور اس کی طرف سے ايک دهوکا ڈالنے والے شک ميں ہيں،
|11:11

|

مَن َع ِم َل ٰ
ك بِ َظ ٰلّ ٍم لِلعَبي ِد |11:11
صلِحً ا َفلِ َنفسِ ِه ۖ َومَن أَسا َء َف َعلَيھا ۗ َوما رَ ُّب َ

|

جو نيکی کرے وہ اپنے بھلے کو اور جو برائی کرے اپنے بُرے کو ،اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہيں کرتا11:11| ،

|

ُناديھم أَينَ ُ
ت مِن أَكمامِھا َوما َتح ِم ُل مِن أ ُ ٰ
۞ إِلَي ِه ُيرَ ُّد عِل ُم السّا َع ِة ۚ َوما َتخ ُر ُ
ك
ج مِن َثم َٰر ٍ
شرَ كاءى قالوا ءا َذ ٰ ّن َ
نثى َوال َت َ
ض ُع إِ ّال ِبعِل ِم ِه ۚ َويَو َم ي ِ
ما ِم ّنا مِن َشھي ٍد |11:11

|

قيامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے اور کوئی پھل اپنے غالف سے نہيں نکلتا اور نہ کسی مادہ کو پيٹ رہے اور نہ جنے مگر اس
کے علم سے اور جس دن انہيں ندا فرمائے گا کہاں ہيں ميرے شريک کہيں گے ہم تجھ سے کہہ چکے ہيں کہ ہم ميں کوئی گواہ
نہيں |11:11

|

َحيص |11:12
ض هل عَنھُم ما كانوا يَدعونَ مِن َقب ُل ۖ وَ َظ ّنوا ما لَھُم مِن م ٍ
َو َ

|

اور گم گيا ان سے جسے پہلے پوجتے تھے اور سمجھ ليے کہ انہيں کہيں بھاگنے کی جگہ نہيں11:12| ،

الخير َوإن َم هس ُه ال هشرُّ َفيَـوسٌ َق ٌ
ال يَسـَٔ ُم اإلِ ٰ
نوط |11:12
نسنُ مِن ُدعا ِء َ ِ ِ
ٔ

|

|

آدمی بھالئی مانگنے سے نہيں اُکتاتا اور کوئی برائی پہنچے تو نااميد آس ٹوٹا |11:12

|

ضرّا َء َمسهت ُه لَيَقولَنه ٰهذا لى َوما أَ ُ
لى رَ بّى إِنه لى عِن َدہُ لَلح ٰ
عت إِ ٰ
ج ُ
ُسنى ۚ َفلَ ُن َن ِّب َئنه الهذينَ
َولَئِن أَ َذ ٰقن ُه رَ حم ًَة ِم ّنا مِن بَع ِد َ
ظنُّ السّا َع َة قائِم ًَة َولَئِن ُر ِ
ب غَليظٍ |11:1
َك َفروا ِبما َعمِلوا َولَ ُنذي َق هنھُم مِن عَذا ٍ

|0

اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ ديں اس تکليف کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو کہے گا يہ تو ميری ہے اور ميرے گمان
ميں قيامت قائم نہ ہوگی اور اگر ميں رب کی طرف لوٹايا بھی گيا تو ضرور ميرے ليے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے تو ضرور
ہم بتاديں گے کافروں کو جو انہوں نے کيا اور ضرور انہيں گاڑها عذاب چکھائيں گے |11:12

َوإِذا أَنعَمنا َعلَى اإلِ ٰ
َريض |11:11
نس ِن أَعرَ ضَ َو َنـٔا ِبجان ِِب ِه َوإِذا َم هس ُه ال هشرُّ َفذو ُدعا ٍء ع ٍ

|

|

اورجب ہم آدمی پر احسان کرتے ہيں تو منہ پھير ليتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے اور جب اسے تکليف پہنچتی ہے تو
چوڑی دعا واال ہے |11:11

|

قاق بَعي ٍد |11:11
َّللا ُث هم َك َفر ُتم ِب ِه مَن أَ َ
قُل أَرَ ءَي ُتم إِن كانَ مِن عِن ِد ه ِ
ض ُّل ِممهن ُهوَ فى شِ ٍ

|

تم فرماؤ بھال بتاؤ اگر يہ قرآن اللہکے پاس سے ہے پھر تم اس کے منکر ہوئے تو اس سے بڑه کر گمراہ کون جو دور کی ضد
ميں ہے |11:11

|

ك أَ هن ُه َع ٰ
ريھم ٰ
لى ُك ِّل َشء ٍء َشھي ٌد |11:11
ءايتِنا فِى
الءافاق َوفى أَنفُسِ ِھم حَ ّت ٰى َي َت َبيهنَ لَھُم أَ هن ُه الحَ ُّق ۗ أَ َولَم يَك ِ
ف بِرَ ِّب َ
َس ُن ِ
ِ

|

ابھی ہم انہيں دکھائيں گے اپنی آيتيں دنيا بھر ميں اور خود ان کے آپے ميں يہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بيشک وہ حق ہے کيا
تمہارے رب کا ہر چيز پر گواہ ہونا کافی نہيں11:11| ،

|

أَال إ هنھُم فى مِر َي ٍة مِن لِقا ِء رَ ب ِِّھم ۗ أَال إ هن ُه ب ُك ِّل َشء ٍء م ٌ
ُحيط |11:11
ِ ِ
ِ

|

سنو انہيں ضرور اپنے رب سے ملنے ميں شک ہے سنو! وہ ہر چيز کو محيط ہے |11:11

َّللا الره ٰ
حيم حم |11:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ
ٰح ٓم |11:1

|

|

|

عسق |11:1

|

ٓع ٓسقٓ |11:1

|

ك ه
َّللا ُ العَزي ُز الحَ كي ُم |11:1
ك َوإِلَى الهذينَ مِن َقبلِ َ
ك يوحى إِلَي َ
َك ٰذلِ َ

|

يونہی وحی فرماتا ہے تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف َّللا عزت و حکمت واال11:1| ،

رض ۖ َوه َُو ال َعلِىُّ ال َعظي ُم |11:1
لَ ُه ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َوما فِى األَ ِ

|

|

اسی کا ہے جو کچھ آسمان ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے ،اور وہی بلندی و عظمت واال ہے11:1| ،

|

رض ۗ أَال إِنه ه
َتكا ُد الس ٰهم ٰو ُ
َّللاَ ه َُو الغَفو ُر ال هرحي ُم |11:1
ت َي َت َف هطرنَ مِن َفوق ِِھنه ۚ َوالم َٰلئِ َك ُة ُي َس ِّبحونَ ِبحَ م ِد رَ ب ِِّھم َويَس َتغفِرونَ لِمَن فِى األَ ِ

|

قريب ہوتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شق ہوجائيں اور فرشتے اپنے رب کی تعريف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور زمين
والوں کے ليے معافی مانگتے ہيں سن لو بيشک َّللا ہی بخشنے واال مہربان ہے11:1| ،

َّللا ُ حَ ٌ
َوالهذينَ ا هت َخذوا مِن دونِ ِه أَولِيا َء ه
يھم ِب َوكي ٍل |11:1
يھم َوما أَنتَ َعلَ ِ
فيظ َعلَ ِ

|

|

اور جنہوں نے َّللا کے سوا اور والی بنارکھے ہيں وہ َّللا کی نگاہ ميں ہيں اور تم ان کے ذمہ دار نہيں11:1| ،

|

ريق فِى الجَ هن ِة وَ َف ٌ
مع ال رَ يبَ في ِه ۚ َف ٌ
ك قُرءا ًنا عَرَ ِب ًّيا لِ ُتنذِرَ أ ُ هم القُ ٰ
هعير |11:1
ك أَوحَ ينا إِلَي َ
َو َك ٰذلِ َ
ريق فِى الس ِ
رى َومَن حَ ولَھا َو ُتنذِرَ يَو َم الجَ ِ

|

اور يونہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن وحی بھيجا کہ تم ڈراؤ سب شہروں کی اصل مکہ والوں کو اور جتنے اس کے گرد ہيں
اور تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن سے جس ميں کچھ شک نہيں ايک گروہ جنت ميں ہے اور ايک گروہ دوزخ ميں11:1| ،
خ ُل مَن يَشا ُء فى رَ ح َمتِ ِه ۚ َو ٰ ّ
َولَو شا َء ه
صير |11:2
ح َد ًة َو ٰل ِكن يُد ِ
َّللا ُ لَجَ َعلَھُم أُم ًهة ٰو ِ
الظلِمونَ ما لَھُم مِن َولِىٍّ َوال َن ٍ

|

|

اور َّللا چاہتا تو ان سب کو ايک دين پر کرديتا ليکن َّللا اپنی رحمت ميں ليتا ہے جسے چاہے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ
مددگار |11:2

|

أَم ا هت َخذوا مِن دونِ ِه أَولِيا َء ۖ َف ه
َوتى َوه َُو ع ٰ
ُحى الم ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |11:2
اّلِل ُ ه َُو َ
الولِىُّ َوه َُو ي ِ
ِ

|

جالئے گا ،اور وہ سب کچھ کرسکتا ہے |11:2
کيا َّللا کے سوا اور والی ٹھہراليے ہيں تو َّللا ہی والی ہے اور وہ مُردے ِ
َّللا ۚ ٰذلِ ُك ُم ه
َّللا ُ رَ بّى َعلَي ِه َت َو هك ُ
لت َوإِلَي ِه أُنيبُ |11:12
َومَا اخ َتلَف ُتم في ِه مِن َشء ٍء َفحُك ُم ُه إِلَى ه ِ

|

|

تم جس بات ميں اختالف کرو تو اس کا فيصلہ َّللا کے سپرد ہے يہ ہے َّللا ميرا رب ميں نے اس پر بھروسہ کيا ،اور ميں اس کی
طرف رجوع التا ہوں |11:12

|

زوجً ا َومِنَ األَ ٰنع ِم أَ ٰ
رض ۚ جَ َع َل لَ ُكم مِن أَنفُسِ ُكم أَ ٰ
زوجً ا ۖ يَذرَ ؤُ ُكم في ِه ۚ لَيسَ َكمِثلِ ِه َشء ٌء ۖ َوه َُو السهمي ُع البَصي ُر |11:11
فاطِ ُر الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

آسمانوں اور زمين کا بنانے واال ،تمہارے ليے تمہيں ميں سے جوڑے بنائے اور نر و مادہ چوپائے ،اس سے تمہاری نسل پھيالتا
ہے ،اس جيسا کوئی نہيں ،اور وہی سنتا ديکھتا ہے11:11| ،

|

رض ۖ يَبس ُ
ُط الرِّ زقَ لِمَن يَشا ُء َويَق ِد ُر ۚ إِ هن ُه ِب ُك ِّل َشء ٍء عَلي ٌم |11:11
لَ ُه مَقالي ُد الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

اسی کے ليے ہيں آسمانوں اور زمين کی کنجياں روزی وسيع کرتا ہے جس کے ليے چاہے اور تنگ فرماتا ہے بيشک وہ سب کچھ
جانتا ہے11:11| ،

|

ٰ
ٰ
موسى َو
ك َوما َوصهينا ِب ِه إِ ٰبرهي َم َو
عيسى ۖ أَن أَقيمُوا ال ّدينَ وَ ال َت َت َفره قوا في ِه ۚ َك ُبرَ
ّين ما َوص ّٰى ِب ِه نوحً ا َوالهذى أَوحَ ينا إِلَي َ
۞ َشرَ عَ لَ ُكم مِنَ الد ِ
ُشركينَ ما َتدعوهُم إِلَي ِه ۚ ه
َّللا ُ يَج َتبى إِلَي ِه مَن يَشا ُء َويَھدى إِلَي ِه مَن يُنيبُ |11:11
َعلَى الم ِ

|

تمہارے ليے دين کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو ديا اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور جس کا حکم ہم نے
ابراہيم اور موس ٰی اور ع ٰ
يسی کو ديا کہ دين ٹھيک رکھو اور اس ميں پھوٹ نہ ڈالو مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ جس کی طرف
تم انہيں بالتے ہو ،اور َّللا اپنے قريب کے ليے چن ليتا ہے جسے چاہے اور اپنی طرف راہ ديتا ہے اسے جو رجوع الئے
|11:11

|

ك إِ ٰ َ
أور ُثوا الك ِٰتبَ مِن
َوما َت َفره قوا إِ ّال مِن بَع ِد ما جا َء ُه ُم العِل ُم بَغيًا بَي َنھُم ۚ َولَوال َكلِم ٌَة َس َب َقت مِن رَ ِّب َ
لى أجَ ٍل ُم َس ًّمى لَقُضِ ىَ بَي َنھُم ۚ َوإِنه الهذينَ ِ
ب |11:11
ك مِن ُه مُري ٍ
بَع ِدهِم لَفى َش ٍّ

|

اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد اس کے کہ انہيں علم آچکا تھا آپس کے حسد سے اور اگر تمہارے رب کی ايک بات گزر نہ
چکی ہوتی ايک مقرر ميعاد تک تو کب کا ان ميں فيصلہ کرديا ہوتا اور بيشک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس
سے ايک دهوکا ڈالنے والے شک ميں ہيں

|| 42: 14

ِرت ِألَع ِد َل بَي َن ُك ُم ۖ ه
نز َل ه
َّللا ُ رَ بُّنا َورَ ُّب ُكم ۖ لَنا أَ ٰ
ب ۖ َوأُم ُ
َنت ِبما أَ َ
ك َفاد ُع ۖ َواس َتقِم َكما أ ُ ِمرتَ ۖ َوال َت هت ِبع أَهوا َءهُم ۖ َوقُل ءام ُ
عملُنا َولَ ُكم
َّللا ُ ِمن ك ِٰت ٍ
َفل ِٰذلِ َ
عمل ُ ُكم ۖ ال ُح هج َة بَي َننا َوبَي َن ُك ُم ۖ ه
أَ ٰ
َّللا ُ يَج َم ُع بَي َننا ۖ َوإِلَي ِه المَصي ُر |11:11

|

تو اسی ليے بالؤ اور ثابت قدم رہو جيسا تمہيں حکم ہوا ہے اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو اور کہو کہ ميں ايمان اليا اس پر جو
کوئی کتاب َّللا نے اتاری اور مجھے حکم ہے کہ ميں تم ميں انصاف کروں َّللا ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے ہمارے ليے ہمارا
عمل اور تمہارے ليے تمہارا کيا کوئی حجت نہيں ہم ميں اور تم ميں َّللا ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے،
|11:11

|

ضبٌ َولَھُم عَذابٌ َشدي ٌد |11:11
َّللا مِن بَع ِد مَا اس ُتجيبَ لَ ُه حُجه ُتھُم دا ِ
يھم َغ َ
َوالهذينَ يُحا ّجونَ فِى ه ِ
حض ٌَة عِن َد رَ ب ِِّھم َو َعلَ ِ

|

اور وہ جو َّللا کے بارے ميں جھگڑتے ہيں بعد اس کے کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کرچکے ہيں ان کی دليل محض بے ثبات
ہے ان کے رب کے پاس اور ان پر غضب ہے اور ان کے ليے سخت عذاب ہے |11:11

ه
َّللا ُ الهذى أَ َ
ك لَ َع هل السّا َع َة َقريبٌ |11:11
نز َل الك ِٰتبَ ِبالحَ ِّق َوالميزانَ ۗ َوما يُدري َ

|

|

َّللا ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کی ترازو اور تم کيا جانو شايد قيامت قريب ہی ہو |11:11

|

ج ُل ِبھَا الهذينَ ال يُؤمِنونَ ِبھا ۖ َوالهذينَ ءامَنوا مُشفِقونَ مِنھا َويَعلَمونَ أَ هنھَا الحَ ُّق ۗ أَال إِنه الهذينَ ُيمارونَ فِى السّا َع ِة لَفى ض َٰل ٍل بَعي ٍد
يَس َتع ِ
|11:12

|

اس کی جلدی مچارہے ہيں وہ جو اس پر ايمان نہيں رکھتے اور جنہيں اس پر ايمان ہے وہ اس سے ڈر رہے ہيں اورجانتے ہيں کہ
بيشک وہ حق ہے ،سنتے ہو بيشک جو قيامت ميں شک کرتے ہيں ضرور ُدور کی گمراہی ميں ہيں11:12| ،

ه
َّللا ُ لَطيفٌ ِبعِبا ِد ِہ يَر ُز ُق مَن يَشا ُء ۖ وَ ه َُو ال َق ِوىُّ العَزي ُز |11:12

|

|

َّللا اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جسے چاہے روزی ديتا ہے اور وہی قوت و عزت واال ہے11:12| ،

|

رث الءاخِرَ ِة َن ِزد لَ ُه فى حَ رثِ ِه ۖ َومَن كانَ يُري ُد حَ َ
مَن كانَ يُري ُد حَ َ
ب |11:12
رث الدُّنيا ُنؤتِ ِه مِنھا َوما لَ ُه فِى الءاخِرَ ِة مِن َنصي ٍ

|

جو آخرت کی کھيتی چاہے ہم اس کے ليے اس کی کھيتی بڑهائيں اور جو دنيا کی کھيتی چاہے ہم اسے اس ميں سے کچھ ديں گے
اور آخرت ميں اس کا کچھ حصہ نہيں |11:12

|

َّللا ُ ۚ َولَوال َكلِ َم ُة ال َفص ِل لَقُضِ ىَ بَي َنھُم ۗ َوإِنه ٰ ّ
ّين ما لَم يَأ َذن بِ ِه ه
أَم لَھُم ُ
الظلِمينَ لَھُم َعذابٌ أَلي ٌم |11:11
شرَ ٰكؤُ ۟ا َشرَ عوا لَھُم مِنَ الد ِ

|

يا ان کے ليے کچھ شريک ہيں جنہوں نے ان کے ليے وہ دين نکال ديا ہے کہ َّللا نے اس کی اجازت نہ دی اور اگر ايک فيصلہ کا
وعدہ نہ ہوتا تو يہيں ان ميں فيصلہ کرديا جاتا اور بيشک ظالموں کے ليے دردناک عذاب ہے |11:11

|

َترَ ى ٰ ّ
ك ه َُو
الظلِمينَ مُشفِقينَ ِممّا َكسَبوا َوه َُو واقِ ٌع بِ ِھم ۗ َوالهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
ت الجَ ّنا ِ
ت فى رَ وضا ِ
صل ِٰح ِ
ت ۖ لَھُم ما يَشاءونَ عِن َد رَ ب ِِّھم ۚ ٰذلِ َ
ال َفض ُل ال َكبي ُر |11:11

|

تم ظالموں کو ديکھو گے کہ اپنی کمائيوں سے سہمے ہوئے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہيں گی اور جو ايمان الئے اور اچھے
کام کيے وہ جنت کی پھلواريوں ميں ہيں ،ان کے ليے ان کے رب کے پاس ہے جو چاہيں ،يہی بڑا فضل ہے11:11| ،

|

ك الهذى ُي َب ِّش ُر ه
ت ۗ قُل ال أَسـَٔل ُ ُكم َعلَي ِه أَجرً ا إِ هال الم ََو هد َة فِى القُ ٰ
ربى ۗ َومَن يَق َت ِرف حَ َس َن ًة َن ِزد لَ ُه فيھا
َّللا ُ عِبا َدہُ الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ٰذلِ َ
حُس ًنا ۚ إِنه ه
َّللاَ غَفو ٌر َشكو ٌر |11:11

|

يہ ہے وہ جس کی خوشخبری ديتا ہے َّللا اپنے بندوں کو جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے ،تم فرماؤ ميں اس پر تم سے کچھ
اجرت نہيں مانگتا مگر قرابت کی محبت اور جو نيک کام کرے ہم اس کے ليے اس ميں اور خوبی بڑهائيں ،بيشک َّللا بخشنے واال
قدر فرمانے واال ہے11:11| ،

|

ك ۗ َويَم ُح ه
َّللاِ َك ِذبًا ۖ َفإِن َي َشإِ ه
رى َعلَى ه
َّللا ُ يَختِم ع ٰ
أَم يَقولونَ اف َت ٰ
ُّدور |11:11
َّللا ُ ٰالبطِ َل َو ُيح ُِّق الحَ هق ِب َكل ِٰمتِ ِه ۚ إِ هن ُه عَلي ٌم ِبذا ِ
َلى َق ِلب َ
ت الص ِ

|

يا يہ کہتے ہيں کہ انہوں نے َّللا پر جھوٹ بانده ليا اور َّللا چاہے تو تمہارے اوپر اپنی رحمت و حفاظت کی مہر فرمادے اور مٹا

|

تا ہے باطل کو اور حق کو ثابت فرماتا ہے اپنی باتوں سے بيشک وہ دلوں کی باتيں جانتا ہے11:11| ،

ت َويَعلَ ُم ما َتفعَلونَ |11:11
َن ال هسيِّـٔا ِ
َوه َُو الهذى يَق َب ُل ال هتو َب َة عَن عِبا ِد ِہ َويَعفوا ع ِ

|

اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو،
|11:11

|

ت َويَزي ُدهُم مِن َفضلِ ِه ۚ َو ٰ
الكفِرونَ لَھُم َعذابٌ َشدي ٌد |11:11
َويَس َتجيبُ الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ

|

اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے اور انہيں اپنے فضل سے اور انعام ديتا ہے ،اور کافروں کے
ليے سخت عذاب ہے11:11| ،

|

۞ وَ لَو َب َس َط ه
رض َو ٰلكِن ُي َن ِّز ُل ِب َقد ٍَر ما يَشا ُء ۚ إِ هن ُه ِبعِبا ِد ِہ َخبي ٌر بَصي ٌر |11:11
َّللا ُ الرِّزقَ لِعِبا ِد ِہ لَ َب َغوا فِى األَ ِ

|

اور اگر َّللا اپنے سب بندوں کا رزق وسيع کرديتا تو ضرور زمين ميں فساد پھيالتے ليکن وہ اندازہ سے اتارتا ہے جتنا چاہے،
بيشک وہ بندوں سے خبردار ہے انہيں ديکھتا ہے11:11| ،

|

َيث مِن بَع ِد ما َق َنطوا َويَن ُ
َوه َُو الهذى ُي َن ِّز ُل الغ َ
الولِىُّ الحَ مي ُد |11:12
ش ُر رَ ح َم َت ُه ۚ َوه َُو َ

|

اور وہی ہے کہ مينہ اتارتا ہے ان کے نا اميد ہونے پر اور اپنی رحمت پھيالتا ہے اور وہی کام بنانے واال ہے سب خوبيوں سراہا،
|11:12

|

رض َوما ب ه
فيھما مِن دا هب ٍة ۚ َوه َُو ع ٰ
ءايتِ ِه َخ ُ
َومِن ٰ
َلى جَ مع ِِھم إِذا يَشا ُء َقدي ٌر |11:12
لق الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
َث ِ

|

اور اس کی نشانيوں سے ہے آسمانوں اور زمين کی پيدائش اور جو چلنے والے ان ميں پھيالئے ،اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر
جب چاہے قادر ہے11:12| ،

|

َوما أَ ٰ
ثير |11:12
ص َب ُكم مِن مُصي َب ٍة َفبِما َك َسبَت أَيدي ُكم َويَعفوا عَن َك ٍ

|

اور تمہيں جو مصيبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمايا اور بہت کچھ تو معاف فرماديتا ہے،
|11:12

|

صير |11:11
رض ۖ َوما لَ ُكم مِن
دون ه ِ
جزينَ فِى األَ ِ
َوما أَن ُتم ِبمُع ِ
َّللا مِن َولِىٍّ َوال َن ٍ
ِ

|

اور تم زمين ميں قابو سے نہيں نکل سکتے اور نہ َّللا کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مددگار |11:11

ءايتِ ِه الجَ وار فِى البَحر َكاألَ ٰ
َومِن ٰ
عل ِم |11:11
ِ
ِ

|

|

اور اس کی نشانيوں سے ہيں دريا ميں چلنے والياں جيسے پہاڑياں11:11| ،

|

كل ٰ
ِن الرّي َح َفيَظلَلنَ رَ وا ِك َد ع ٰ
كور |11:11
َءاي ٍ
ت لِ ُك ِّل َ
ھر ِہ ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
ّار َش ٍ
صب ٍ
إِن َي َشأ يُسك ِ
َلى َظ ِ

|

وہ چاہے تو ہوا تھما دے اس کی پيٹھ پر ٹھہری رہ جائيں بيشک اس ميں ضرور نشانياں ہيں ہر بڑے صابر شاکر کو |11:11

ثير |11:11
يوبقھُنه ِبما َكسَبوا َو َيعفُ عَن َك ٍ
أَو ِ

|

يا انہيں تباہ کردے لوگوں کے گناہوں کے سبب اور بہت معاف فرمادے |11:11

َويَعلَ َم الهذينَ ي ُٰجدِلونَ فى ٰ
َحيص |11:11
ءايتِنا ما لَھُم مِن م ٍ

|

|

|

اور جان جائيں وہ جو ہماری آيتوں ميں جھگڑتے ہيں ،کہ انہيں کہيں بھا گنے کی جگہ نہيں11:11| ،

بقى لِلهذينَ ءامَنوا َو َع ٰ
َّللا َخي ٌر َوأَ ٰ
لى رَ ب ِِّھم َي َت َو هكلونَ |11:11
َفما أوتي ُتم مِن َشء ٍء َفم َٰت ُع الحَ ٰيو ِة الدُّنيا ۖ َوما عِن َد ه ِ

|
|

تمہيں جو کچھ مال ہے وہ جيتی دنيا ميں برتنےکا ہے اور وہ جو َّللا کے پاس ہے بہتر ہے اور زيادہ باقی رہنے واال ان کے ليے
جو ايمان الئے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہيں |11:11

|

َوالهذينَ يَج َتنِبونَ َك ٰبئِرَ اإلِ ِثم َوال َف ٰوحِشَ َوإِذا ما َغضِ بوا هُم يَغفِرونَ |11:11

|

اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حيائيوں سے بچتے ہيں اور جب غصہ آئے معاف کرديتے ہيں11:11| ،

ٰ
شورى بَي َنھُم َو ِممّا رَ َز ٰقنھُم يُنفِقونَ |11:12
َوالهذينَ اس َتجابوا لِرَ ب ِِّھم َوأَقامُوا الص ٰهلو َة َوأَم ُرهُم

|

|

اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے ديے
سے کچھ ہماری راہ ميں خرچ کرتے ہيں11:12| ،

َوالهذينَ إِذا أَصا َب ُھ ُم البَغ ُى هُم يَن َتصِ رونَ |11:12

|

|

اور وہ کہ جب انہيں بغاوت پہنچے بدلہ ليتے ہيں |11:12

|

َّللاِ ۚ إِ هن ُه ال ُيحِبُّ ٰ ّ
َوجَ ٰزؤُ ۟ا َس ِّي َئ ٍة َس ِّي َئ ٌة مِثلُھا ۖ َفمَن عَفا َوأَصلَ َح َفأَج ُرہُ َعلَى ه
الظلِمينَ |11:12

|

اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے تو جس نے معاف کيا اور کام سنوارا تو اس کا اجر َّللا پر ہے ،بيشک وہ دوست نہيں
رکھتا ظالموں کو |11:12

|

ظل ِم ِه َفأ ُ ٰ
َن ان َتصَرَ بَع َد ُ
َبيل |11:11
ولئِ َ
يھم مِن س ٍ
ك ما َعلَ ِ
َولَم ِ

|

اور بے شک جس نے اپنی مظلو می پر بدلہ ليا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہيں11:11| ،

|

رض بغَير الحَ ِّق ۚ أ ُ ٰ
َ
ك لَھُم َعذابٌ أَلي ٌم |11:11
ولئِ َ
إِ هنمَا السهبي ُل َعلَى الهذينَ يَظلِمونَ ال ّناسَ َويَبغونَ فِى األ ِ ِ ِ

|

مواخذہ تو انہيں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہيں اور زمين ميں ناحق سرکشی پھيالتے ہيں ان کے ليے دردناک عذاب ہے،
|11:11

|

ُ
مور |11:11
صبَرَ َو َغ َفرَ إِنه ٰذلِ َ
َولَمَن َ
َزم األ ِ
ك لَمِن ع ِ

|

اور بيشک جس نے صبر کيا اور بخش ديا تو يہ ضرور ہمت کے کام ہيں11:11| ،

|

َّللا ُ َفما لَ ُه مِن َولِىٍّ مِن بَع ِد ِہ ۗ َو َترَ ى ٰ ّ
َومَن يُضلِ ِل ه
الظلِمينَ لَمّا رَ أَوُ ا العَذابَ يَقولونَ هَل إِ ٰ
َبيل |11:11
لى مَرَ ٍّد مِن س ٍ

|

اور جسے َّللا گمراہ کرے اس کا کوئی رفيق نہيں َّللا کے مقابل اور تم ظالموں کو ديکھو گے کہ جب عذاب ديکھيں گے کہيں گے
کيا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے |11:11

|

الذ ِّل ي ُ
ف َخفِىٍّ ۗ َوقا َل الهذينَ ءامَنوا إِنه ٰ
رىھُم ُيعرَ ضونَ َعلَيھا ٰخشِ عينَ مِنَ ُّ
َو َت ٰ
هليھم يَو َم
َنظرونَ مِن َطر ٍ
الخسِ رينَ الهذينَ َخسِ روا أَنفُ َسھُم َوأَ ِ
الق ِٰي َم ِة ۗ أَال إِنه ٰ ّ
ُقيم || 11:11
الظلِمينَ فى عَذا ٍ
بم ٍ
اور تم انہيں ديکھو گے کہ آگ پر پيش کيے جاتے ہيں ذلت سے دبے لچے چھپی نگاہوں ديکھتے ہيں اور ايمان والے کہيں گے
بيشک ہار (نقصان) ميں وہ ہيں جو اپنی جانيں اور اپنے گھر والے ہار بيٹھے قيامت کے دن سنتے ہو بيشک ظالم ہميشہ کے عذاب
ميں ہيں11:11| ،

|

َّللاِ ۗ َومَن يُضل ِِل ه
دون ه
َبيل |11:11
َوما كانَ لَھُم مِن أَولِيا َء يَنصُرو َنھُم مِن
َّللا ُ َفما لَ ُه مِن س ٍ
ِ

|

اور ان کے کوئی دوست نہ ہوئے کہ َّللا کے مقابل ان کی مدد کرتے اور جسے َّللا گمراہ کرے اس کے ليے کہيں راستہ نہيں
|11:11

|

كير |11:11
بل أَن يَأتِىَ يَو ٌم ال مَرَ هد لَ ُه مِنَ ه ِ
اس َتجيبوا لِرَ ِّب ُكم مِن َق ِ
َّللا ۚ ما لَ ُكم مِن مَلجَ إٍ يَو َمئِ ٍذ َوما لَ ُكم مِن َن ٍ

|

اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو َّللا کی طرف سے ٹلنے واال نہيں اس دن تمہيں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ
تمہيں انکار کرتے بنے |11:11

|

يھم حَ ً
ك إِ هال الب َٰل ُغ ۗ َوإِ ّنا إِذا أَ َذق َنا اإلِ ٰ
يديھم َفإِنه
فيظا ۖ إِن َعلَي َ
َفإِن أَعرَ ضوا َفما أَرس َٰلن َ
نسنَ ِم ّنا رَ حم ًَة َف ِر َح ِبھا ۖ َوإِن ُتصِ بھُم َس ِّي َئ ٌة ِبما َق هدمَت أَ ِ
ك َعلَ ِ
اإلِن ٰسنَ َكفو ٌر |11:12

|

تو اگر وہ منہ پھيريں تو ہم نے تمہيں ان پر نگہبان بناکر نہيں بھيجا تم پر تو نہيں مگر پہنچادينا اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف
سے کسی رحمت کا مزہ ديتے ہيں اور اس پر خوش ہوجاتا ہے اور اگر انہيں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے
آگے بھيجا تو انسان بڑا ناشکرا ہے |11:12

|

رض ۚ يَخل ُ ُق ما يَشا ُء ۚ َي َھبُ لِمَن يَشا ُء إِ ٰن ًثا َو َي َھبُ لِمَن يَشا ُء ُّ
ّلِل مُل ُ
الذكورَ |11:12
ك الس ٰهم ٰو ِ
ِهِ
ت َواألَ ِ

|

َّللا ہی کے ليے ہے آسمانوں اور زمين کی سلطنت پيدا کرتا ہے جو چاہے جسے چاہے بيٹياں عطا فرمائے اور جسے چاہے بيٹے
دے |11:12

|

أَو ي َُزوِّ ُجھُم ُذكرا ًنا َوإِ ٰن ًثا ۖ َويَج َع ُل مَن يَشا ُء عَقيمًا ۚ إِ هن ُه عَلي ٌم َقدي ٌر |11:12

|

يا دونوں مال دے بيٹے اور بيٹياں اور جسے چاہے بانجھ کردے بيشک وہ علم و قدرت واال ہے11:12| ،

|

۞ َوما كانَ لِ َب َش ٍر أَن ُي َكلِّ َم ُه ه
ب أَو يُرسِ َل رَ ً
سوال َفيوحِىَ ِبإِذنِ ِه ما يَشا ُء ۚ إِ هن ُه َعلِىٌّ حَ كي ٌم |11:11
ئ حِجا ٍ
َّللا ُ إ ِ ّال َوحيًا أَو مِن وَ را ِ

|

اور کسی آدمی کو نہيں پہنچتا کہ َّللا اس سے کالم فرمائے مگر وحی کے طور پر يا يوں کہ وہ بشر پر وہ عظمت کے ادهر ہو يا
کوئی فرشتہ بھيجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے بيشک وہ بلندی و حکمت واال ہے11:11| ،

|

َ
ك لَ َتھدى إِ ٰ
مرنا ۚ ما ُكنتَ َتدرى مَا الك ِٰتبُ َو َال ٰ
لى
اإليمنُ َو ٰلكِن جَ ع َٰلن ُه نورً ا َنھدى ِب ِه مَن َنشا ُء مِن عِبادِنا ۚ َوإِ هن َ
ك أَوحَ ينا إِلَي َ
َو َك ٰذلِ َ
ك روحً ا مِن أ ِ
قيم |11:11
صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ

|

اور يونہی ہم نے تمہيں وحی بھيجی ايک جان فزا چيز اپنے حکم سے ،اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی
تفصيل ہاں ہم نے اسے نور کيا جس سے ہم راہ دکھاتے ہيں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہيں ،اور بيشک تم ضرور سيدهی راہ
بتاتے ہو |11:11

|

صِ ٰرطِ ه
َّللا َتصي ُر األُمو ُر |11:11
َّللاِ الهذى لَ ُه ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
رض ۗ أَال إِلَى ه ِ
ت وَ ما فِى األَ ِ

|

َّللا کی راہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ،سنتے ہو سب کام َّللا ہی کی طرف پھيرتے ہيں،
|11:11

|

َّللا الره ٰ
حيم حم |11:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

ٰح ٓم |11:1

|

ُبين |11:1
َوالك ِٰت ِ
ب الم ِ

|

روشن کتاب کی قسم |11:1

|

إِ ّنا جَ ع َٰلن ُه قُ ٰ
رء ًنا عَرَ ِب ًّيا لَ َعله ُكم َتعقِلونَ |11:1

|
|

ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو |11:1

ب لَدَينا لَ َعلِىٌّ حَ كي ٌم |11:1
َوإِ هن ُه فى أ ُ ِّم الك ِٰت ِ

|

اور بيشک وہ اصل کتاب ميں ہمارے پاس ضرور بلندی و حکمت واال ہے11:1| ،

َ
أَ َف َنضربُ عَن ُك ُم ِّ
ُسرفينَ |11:1
الذكرَ َ
صفحً ا أن ُكن ُتم َقومًا م ِ
ِ

|

|

تو کيا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھيرديں اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑهنے والے ہو |11:1

َو َكم أَرسَلنا مِن َن ِبىٍّ فِى األَوه لينَ |11:1

|

|

اور ہم نے کتنے ہی غيب بتانے والے (نبی) اگلوں ميں بھيجے11:1| ،

ھزءونَ |11:1
َوما ي ِ
َأتيھم مِن َن ِبىٍّ إِ ّال كانوا ِب ِه يَس َت ِ

|

|

اور ان کے پاس جو غيب بتانے واال (نبی) آيا اس کی ہنسی ہی بنايا کيے |11:1

َفأَهلَكنا أَ َش هد مِنھُم بَط ًشا َو َم ٰ
ضى َم َث ُل األَوه لينَ |11:2

|

|

تو ہم نے وہ ہالک کرديے جو ان سے بھی پکڑ ميں سخت تھے اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے11:2| ،

|

ت َواألَرضَ لَيَقولُنه َخلَ َقھُنه العَزي ُز العَلي ُم |11:2
َولَئِن سَأَل َتھُم مَن َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ

|

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمين کس نے بنائے تو ضرور کہيں گے انہيں بنايا اس عزت والے علم والے نے
|11:2

|

الهذى جَ َع َل لَ ُك ُم األَرضَ مَھ ًدا َوجَ َع َل لَ ُكم فيھا ُسب ًُال لَ َعله ُكم َتھ َتدونَ |11:12

|
|

جس نے تمہارے ليے زمين کو بچھونا کيا اورتمہارے ليے اس ميں راستے کيے کہ تم راہ پاؤ |11:12

ك ُتخرَ جونَ |11:11
َوالهذى َن هز َل مِنَ السهما ِء ما ًء ِب َقد ٍَر َفأَن َشرنا ِب ِه بَل َد ًة مَي ًتا ۚ َك ٰذلِ َ

|

اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ايک اندازے سے تو ہم نے اس سے ايک مردہ شہر زندہ فرماديا ،يونہی تم نکالے جاؤ گے
|11:11

|

َوالهذى َخلَقَ األَ ٰ
زو َج ُكلهھا وَ جَ َع َل لَ ُكم مِنَ الفُلكِ َواألَ ٰنع ِم ما َتر َكبونَ |11:11

|

اور جس نے سب جوڑے بنائے اور تمہارے ليے کشتيوں اور چوپايوں سے سوارياں بنائيں11:11| ،

|

لِ َتس َتوۥا ع ٰ ُ
ھور ِہ ُث هم َتذ ُكروا نِع َم َة رَ ِّب ُكم إِ َذا اس َت َوي ُتم َعلَي ِه َو َتقولوا س ٰ
ُقرنينَ |11:11
ُبحنَ الهذى َس هخرَ لَنا ٰهذا َوما ُك ّنا لَ ُه م ِ
َلى ظ ِ

|

کہ تم ان کی پيٹھوں پر ٹھيک بيٹھو پھر اپنے رب کی نعمت ياد کرو جب اس پر ٹھيک بيٹھ لو اور يوں کہو پاکی ہے اسے جس نے
اس سواری کو ہمارے بس ميں کرديا اور يہ ہمارے بوتے (قابو) کی نہ تھی11:11| ،

َوإِ ّنا إِ ٰ
لى رَ بِّنا لَمُن َقلِبونَ |11:11

|

|

اور بيشک ہميں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے |11:11

|

َوجَ عَلوا لَ ُه مِن عِبا ِد ِہ جُزءًا ۚ إِنه اإلِ ٰ
نسنَ لَ َكفو ٌر مُبينٌ |11:11

|

اور اس کے ليے اس کے بندوں ميں سے ٹکڑا ٹھہرايا بيشک آدمی کھال ناشکرا ہے |11:11

|

ت وَ أَ ٰ
صفى ُكم ِبالبَنينَ |11:11
أَ ِم ا هت َخ َذ ِممّا يَخل ُ ُق بَنا ٍ

|

کيا اس نے اپنے ليے اپنی مخلوق ميں سے بيٹياں ليں اور تمہيں بيٹوں کے ساتھ خاص کيا |11:11

َوإِذا ُب ِّشرَ أَحَ ُدهُم ِبما ضَرَ بَ لِل هر ٰ
ُسو ًّدا َوه َُو َكظي ٌم |11:11
حم ِن َم َث ًال َظ هل َوجھُ ُه م َ

|

|

اور جب ان ميں کسی کو خوشخبری دی جائے اس چيز کی جس کا وصف رحمن کے ليے بتاچکا ہے تو دن بھر اس کا منہ کاال
رہے اور غم کھايا کرے |11:11

|

َ
۟
ُبين |11:12
ِصام غَي ُر م ٍ
أ َومَن ُي َن هشؤُ ا فِى الحِل َي ِة َوه َُو فِى الخ ِ

|

اور کيا وہ جو گہنے (زيور) ميں پروان چڑهے اور بحث ميں صاف بات نہ کرے |11:12

َوجَ َعلُوا الم َٰلئِ َك َة الهذينَ هُم ع ِٰب ُد الره ٰ
حم ِن إِ ٰن ًثا ۚ أَ َش ِھدوا َخل َقھُم ۚ َس ُتك َتبُ َش ٰھ َد ُتھُم َويُسـَٔلونَ |11:12

|

|

اور انہوں نے فرشتوں کو ،کہ ٰ
رحمن کے بندے ہيں عورتيں ٹھہرايا کيا ان کے بناتے وقت يہ حاضر تھے اب لکھ لی جائے گی ان
کی گواہی اور ان سے جواب طلب ہوگا |11:12

|

َوقالوا لَو شا َء الره ٰ
ِلم ۖ إِن هُم إِ ّال يَخ ُرصونَ |11:12
حمنُ ما َعب َٰدنھُم ۗ ما لَھُم ِب ٰذلِ َ
ك مِن ع ٍ

|

ٰ
رحمن چاہتا ہم انہيں نہ پوجتے انہيں اس کی حقيقت کچھ معلوم نہيں يونہی اٹکليں دوڑاتے ہيں |11:12
اور بولے اگر

أَم ءا َت ٰينھُم ك ِٰتبًا مِن َقبلِ ِه َفھُم ِب ِه مُس َتمسِ كونَ |11:11

|

يا اس سے قبل ہم نے انہيں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ تھامے ہوئے ہيں |11:11

َلى ٰ
َلى أ ُ هم ٍة َوإِ ّنا ع ٰ
بَل قالوا إِ ّنا َوجَ دنا ءاباءَنا ع ٰ
ءاث ِرهِم مُھ َتدونَ |11:11

|

|

بلکہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ايک دين پر پايا اور ہم ان کی لکير پر چل رہے ہيں |11:11

|

|

لى ٰ
َلى أ ُ هم ٍة َوإِ ّنا َع ٰ
ذير إِ ّال قا َل ُمترَ فوها إِ ّنا َوجَ دنا ءاباءَنا ع ٰ
ءاث ِرهِم مُق َتدونَ |11:11
ك ما أَرسَلنا مِن َقبلِ َ
َو َك ٰذلِ َ
ك فى َقر َي ٍة مِن َن ٍ

|

اور ايسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر ميں ڈر سنانے واال بھيجا وہاں کے آسُودوں (اميروں) نے يہی کہا کہ ہم نے اپنے
باپ دادا کو ايک دين پر پايا اور ہم ان کی لکير کے پيچھے ہيں |11:11

|

جئ ُت ُكم ِبأ َ ٰ
هدى ِممّا وَ جَ د ُتم َعلَي ِه ءابا َء ُكم ۖ قالوا إِ ّنا ِبما أُرسِ ل ُتم ِب ِه ٰكفِرونَ |11:11
۞ ٰق َل أَ َولَو ِ

|

نبی نے فرمايا اور کيا جب بھی کہ ميں تمہارے پاس وہ الؤں جو سيدهی راہ ہو اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے بولے جو
کچھ تم لے کر بھيجے گئے ہم اسے نہيں مانتے |11:11

َفان َت َقمنا مِنھُم ۖ َف ُ
انظر َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة ال ُم َك ِّذبينَ |11:11

|

|

تو ہم نے ان سے بدلہ ليا تو ديکھو جھٹالنے والوں کا کيسا انجام ہوا11:11| ،

َوإِذ قا َل إِ ٰبرهي ُم ِألَبي ِه وَ َقو ِم ِه إِ هننى بَرا ٌء ِممّا َتع ُبدونَ |11:11

|

|

اور جب ابراہيم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمايا ميں بيزار ہوں تمہارے معبودو ں سے11:11| ،

ھدين |11:11
إِ هال الهذى َف َطرَ نى َفإِ هن ُه َس َي ِ

|

|

سوا اس کے جس نے مجھے پيدا کيا کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا11:11| ،

جعونَ |11:12
َوجَ َعلَھا َكلِم ًَة باقِي ًَة فى َعق ِِب ِه لَ َعلهھُم يَر ِ

|

|

اور اسے اپنی نسل ميں باقی کالم رکھا کہ کہيں وہ باز آئيں |11:12

بَل َم هت ُ
عت ٰهؤُ ال ِء َوءابا َءهُم حَ ّت ٰى جا َء ُه ُم الحَ ُّق وَ رَ سو ٌل مُبينٌ |11:12

|

|

بلکہ ميں نے انہيں اور ان کے باپ دادا کو دنيا کے فائدے ديے يہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے واال رسول تشريف
اليا |11:12

|

َولَمّا جا َء ُه ُم الحَ ُّق قالوا ٰهذا سِ ح ٌر َوإ ِ ّنا ِب ِه ٰكفِرونَ |11:12

|

اور جب ان کے پاس حق آيا بولے يہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہيں11:12| ،

َوقالوا لَوال ُن ِّز َل ٰه َذا القُرءانُ ع ٰ
ظيم |11:11
َلى رَ ُج ٍل مِنَ ال َقر َي َت ِ
ين َع ٍ

|

|

اور بولے کيوں نہ اتارا گيا يہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر |11:11

|

خ َذ بَع ُ
ُخر ًّيا ۗ
َعض دَرَ ٰج ٍ
ت لِ َي هت ِ
ضھُم َفوقَ ب ٍ
ك ۚ َنحنُ َقسَمنا بَي َنھُم مَعي َش َتھُم فِى الحَ ٰيو ِة الدُّنيا ۚ وَ رَ َفعنا بَع َ
أَهُم يَقسِ مونَ رَ ح َمتَ رَ ِّب َ
ضھُم بَعضًا س ِ
َورَ حم ُ
ك َخي ٌر ِممّا يَجمَعونَ |11:11
َت رَ ِّب َ

|

کيا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہيں ہم نے ان ميں ان کی زيست کا سامان دنيا کی زندگی ميں بانٹا اور ان ميں ايک دوسرے
پر درجوں بلندی دی کہ ان ميں ايک دوسرے کی ہنسی بنائے اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتھا سے بہتر |11:11

ح َد ًة لَجَ عَلنا لِمَن يَكفُ ُر ِبالره ٰ
َعار َج َعلَيھا يَظھَرونَ |11:11
حم ِن لِبُيوت ِِھم ُسقُ ًفا مِن ِف ه
َولَوال أَن يَكونَ ال ّناسُ أُم ًهة ٰو ِ
ض ٍة َوم ِ

|

|

اور اگر يہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ايک دين پر ہوجائيں تو ہم ضرور ٰ
رحمن کے منکروں کے ليے چاندی کی چھتيں اور سيڑهياں
بناتے جن پر چڑهتے11:11| ،

|

َولِبُيوت ِِھم أَ ٰبوبًا َو ُسرُرً ا َعلَيھا َي هتكِـٔونَ |11:11

|

اور ان کے گھروں کے ليے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکيہ لگاتے11:11| ،

ك لِل ُم هتقينَ |11:11
ك لَمّا م َٰت ُع الحَ ٰيو ِة الدُّنيا ۚ َوالءاخِرَ ةُ عِن َد رَ ِّب َ
َو ُزخ ُر ًفا ۚ َوإِن ُك ُّل ٰذلِ َ

|

|

اور طرح طرح کی آرائش اور يہ جو کچھ ہے جيتی دنيا ہی کا اسباب ہے ،اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہيزگاروں کے ليے
ہے |11:11

|

حمن ُن َقيِّض لَ ُه َش ٰ
يط ًنا َفھ َُو لَ ُه َقرينٌ |11:11
ِكر ال هر ٰ ِ
َومَن َيعشُ عَن ذ ِ

|

اور جسے رند تو آئے (شب کوری ہو) رحمن کے ذکر سے ہم اس پر ايک شيطان تعينات کريں کہ وہ اس کا ساتھی رہے،
|11:11

|

َوإِ هنھُم لَ َي ُ
هبيل َويَحسَبونَ أَ هنھُم مُھ َتدونَ |11:11
َن الس ِ
صدّو َنھُم ع ِ

|

اور بيشک وہ شياطين ان کو راہ سے روکتے ہيں اور سمجھتے يہ ہيں کہ وہ راہ پر ہيں11:11| ،

ين َف ِبئسَ ال َقرينُ |11:12
َشر َق ِ
حَ ّت ٰى إِذا جاءَنا قا َل ٰيلَيتَ بَينى َوبَي َنكَ بُع َد الم ِ

|

|

يہاں تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا اپنے شيطان سے کہے گا ہائے کسی طرح مجھ ميں تجھ ميں پورب پچھم کا فاصلہ ہوتا
تو کيا ہی برا ساتھی ہے11:12| ،

|

ب مُش َت ِركونَ |11:12
َولَن يَن َف َع ُك ُم اليَو َم إِذ َظلَم ُتم أَ هن ُكم فِى العَذا ِ

|
|

اور ہرگز تمہارا اس سے بھال نہ ہوگا آج جبکہ تم نے ظلم کيا کہ تم سب عذاب ميں شريک ہو11:12| ،

ُبين |11:12
أَ َفأَنتَ ُتس ِم ُع ال ُّ
ص هم أَو َتھدِى ال ُعمىَ وَ مَن كانَ فى ض َٰل ٍل م ٍ

|

تو کيا تم بہروں کو سناؤ گے يا اندهوں کو راہ دکھاؤ گے اور انہيں جو کھلی گمراہی ميں ہيں |11:12

ك َفإِ ّنا مِنھُم ُمن َتقِمونَ |11:11
َفإِمّا َنذ َهبَنه ِب َ

|

تو اگر ہم تمہيں لے جائيں تو ان سے ہم ضرور بدلہ ليں گے |11:11

يھم مُق َتدِرونَ |11:11
أَو ُن ِر َي هن َ
ك الهذى َوع َٰدنھُم َفإِ ّنا َعلَ ِ

|

|

يا تمہيں دکھاديں جس کا انہيں ہم نے وعدہ ديا ہے تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہيں11:11| ،

كع ٰ
قيم |11:11
ك ۖ إِ هن َ
َفاس َتمسِ ك ِبالهذى أوحِىَ إِلَي َ
َلى صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ

|

|

|

تو مضبوط تھامے رہو اسے جو تمہاری طرف وحی کی گئی بيشک تم سيدهی راہ پر ہو11:11| ،

ك ۖ وَ سَوفَ ُتسـَٔلونَ |11:11
ك َولِ َقو ِم َ
َوإِ هن ُه لَذِك ٌر لَ َ

|

|

اور بيشک وہ شرف ہے تمہارے ليے اور تمہاری قوم کے ليے اور عنقريب تم سے پوچھا جائے گا |11:11

دون ال هر ٰ
حم ِن ءالِھ ًَة يُعبَدونَ |11:11
َوسـَٔل مَن أَرسَلنا مِن َقبلِ َ
ك مِن ُر ُسلِنا أَجَ عَلنا مِن ِ

|

|

اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھيجے کيا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا ہو
|11:11

|

ََل ۟ي ِه َفقا َل إِ ّنى رَ سو ُل رَ بِّ ٰ
موسى ِبـٔ ٰايتِنا إِ ٰ
ٰ
العلَمينَ |11:11
َولَ َقد أَرسَلنا
لى فِرعَونَ َوم َ ِ

|

اور بيشک ہم نے موس ٰی کو اپنی نشايوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھيجا تو اس نے فرمايا بيشک ميں اس
کا رسول ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے11:11| ،

َفلَمّا جا َءهُم ِبـٔ ٰايتِنا إِذا هُم مِنھا يَضحَ كونَ |11:11

|

|

پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانياں اليا جبھی وہ ان پر ہنسنے لگے |11:11

|

جعونَ |11:12
ريھم مِن ءا َي ٍة إِ ّال هِىَ أَك َب ُر مِن أُختِھا ۖ َوأَ َخ ٰذنھُم ِبالعَذا ِ
ب لَ َعلهھُم يَر ِ
َوما ُن ِ

|

اور ہم انہيں جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی اور ہم نے انہيں مصيبت ميں گرفتار کيا کہ وہ بام آئيں |11:12

ك إِ هننا لَمُھ َتدونَ |11:12
َوقالوا ٰيأ َ ُّي َه السّا ِ
ك ِبما ع َِھ َد عِن َد َ
ح ُر اد ُع لَنا رَ هب َ

|

|

اور بولے کہ اے جادوگر ہمارے ليے اپنے رب سے دعا کر کہ اس عہد کے سبب جو اس کا تيرے پاس ہے بيشک ہم ہدايت پر
آئيں گے |11:12

|

َفلَمّا َك َشفنا عَن ُھ ُم العَذابَ إِذا هُم يَن ُكثونَ |11:12

|

پھر جب ہم نے ان سے وہ مصيبت ٹال دی جبھی وہ عہد توڑ گئے |11:12

|

َو ٰ
وم أَلَيسَ لى مُل ُ
ك مِصرَ َو ٰه ِذ ِہ األَ ٰنھ ُر َتجرى مِن َتحتى ۖ أَ َفال ُتبصِ رونَ |11:11
نادى فِر َعونُ فى َقو ِم ِه قا َل ٰي َق ِ

|

اور فرعون اپنی قوم ميں پکارا کہ اے ميری قوم! کيا ميرے ليے مصر کی سلطنت نہيں اور يہ نہريں کہ ميرے نيچے بہتی ہيں تو
کيا تم ديکھتے نہيں |11:11

|

أَم أَ ۠نا َخي ٌر مِن ٰه َذا الهذى ُهوَ َمھينٌ وَ ال يَكا ُد يُبينُ |11:11

|

يا ميں بہتر ہوں اس سے کہ ذليل ہے اور بات صاف کرتا معلوم نہيں ہوتا |11:11

ُ
ب أَو جا َء َم َع ُه الم َٰلئِ َك ُة مُق َت ِرنينَ |11:11
سورَ ةٌ مِن َذ َه ٍ
َفلَوال ألقِىَ َعلَي ِه أَ ِ

|

|

تو اس پر کيوں نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن يا اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس رہتے |11:11

َفاس َت َخفه َقو َم ُه َفأَطاعوہُ ۚ إِ هنھُم كانوا َقومًا ٰفسِ قينَ |11:11

|

پھر اس نے اپنی قوم کو کم عقل کرليا تو وہ اس کے کہنے پر چلے بيشک وہ بے حکم لوگ تھے11:11| ،

َفلَمّا ءاسَفو َنا ان َت َقمنا مِنھُم َفأَغرَ ٰقنھُم أَجمَعينَ |11:11

|

|

|

پھر جب انہوں نے وہ کيا جس پر ہمارا غضب ان پر آيا ہم نے ان سے بدلہ ليا تو ہم نے ان سب کو ڈبوديا11:11| ،

َفجَ ع َٰلنھُم َسلَ ًفا َو َم َث ًال لِلءاخِرينَ |11:11

|

انہيں ہم نے کرديا اگلی داستان اور کہاوت پچھلوں کے ليے |11:11

ك مِن ُه يَصِ ّدونَ |11:11
۞ وَ لَمّا ض ُِربَ ابنُ مَر َي َم َم َث ًال إِذا َقو ُم َ

|

|

|

ابن مريم کی مثال بيان کی جائے ،جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتے ہيں |11:11
اور جب ِ
ك إِ ّال جَ د ًَال ۚ بَل هُم َقو ٌم َخصِ مونَ |11:12
َوقالوا ء َٰألِ َھ ُتنا َخي ٌر أَم ُهوَ ۚ ما ضَرَ بوہُ لَ َ

|

|

اور کہتے ہيں کيا ہمارے معبود بہتر ہيں يا وہ انہوں نے تم سے يہ نہ کہی مگر ناحق جھگڑے کو بلکہ وہ ہيں جھگڑالو لوگ
|11:12

|

إِن ه َُو إِ ّال عَب ٌد أَنعَمنا َعلَي ِه وَ جَ ع َٰلن ُه َم َث ًال لِبَنى إِ ٰ
سرءي َل |11:12

|

وہ تو نہيں مگر ايک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمايا اور اسے ہم نے بنی اسرائيل کے ليے عجيب نمونہ بنايا |11:12

رض يَخلُفونَ |11:12
َولَو َنشا ُء لَجَ عَلنا مِن ُكم م َٰلئِ َك ًة فِى األَ ِ

|

|

اور اگر ہم چاہتے تو زمين ميں تمہارے بدلے فرشتے بساتے |11:12

َوإ هن ُه لَعِل ٌم لِلسّا َع ِة َفال َتم َترُنه بھا َوا هتبعون ۚ ٰهذا صِ ٰر ٌ
ط مُس َتقي ٌم |11:11
ِ ِ
ِ
ِ

|

|

اور بيشک عيسی ٰۚ قيامت کی خبر ہے تو ہرگز قيامت ميں شک نہ کرنا اور ميرے پيرو ہونا يہ سيدهی راہ ہے11:11| ،

ص هد هن ُك ُم ال هش ٰ
َوال َي ُ
يطنُ ۖ إِ هن ُه لَ ُكم َع ُدوٌّ مُبينٌ |11:11

|

|

اور ہرگز شيطان تمہيں نہ روک دے بيشک وہ تمہارا کھال دشمن ہے11:11| ،

|

ُ
َّللا َوأَ
ٰ
طيعون |11:11
َولَمّا جا َء
عيسى بِال َبي ِّٰن ِ
ت قا َل َقد ِ
جئ ُت ُكم بِالحِك َم ِة َو ِأل َب ِّينَ لَ ُكم بَعضَ الهذى َتخ َتلِفونَ في ِه ۖ َفا هتقُوا ه َ
ِ

|

اور جب ع ٰ
يسی روشن نشانياں اليا اس نے فرمايا ميں تمہارے پاس حکمت لے کر آيا اور اس ليے ميں تم سے بيان کردوں بعض وہ
باتيں جن ميں تم اختالف رکھتے ہو تو َّللا سے ڈرو اور ميرا حکم مانو11:11| ،

َّللا ُهوَ رَ بّى َورَ ُّب ُكم َفاعبُدوہُ ۚ ٰهذا صِ ٰر ٌ
ط مُس َتقي ٌم |11:11
إِنه ه َ

|

|

بيشک َّللا ميرا رب اور تمہارا رب تو اسے پوجو ،يہ سيدهی راہ ہے |11:11

َ
بي َ
ليم |11:11
َوم أ ٍ
َفاخ َتلَفَ األحزابُ مِن بَين ِِھم ۖ َف َوي ٌل لِلهذينَ َظلَموا مِن عَذا ِ ٍ

|

|

پھر وہ گروہ آپس ميں مختلف ہوگئے تو ظالموں کی خرابی ہے ايک درد ناک دن کے عذاب سے |11:11

هَل ي ُ
َنظرونَ إِ هال السّا َع َة أَن َتأتِ َيھُم بَغ َت ًة َوهُم ال يَش ُعرونَ |11:11

|

کاہے کے انتظار ميں ہيں مگر قيامت کے کہ ان پر اچانک آجائے اور انہيں خبر نہ ہو11:11| ،

األَخ ِّال ُء يَو َمئِ ٍذ بَع ُ
َعض َع ُدوٌّ إ ِ هال ال ُم هتقينَ |11:11
ضھُم لِب ٍ

|

گہرے دوست اس دن ايک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہيزگار |11:11

ٰيعِبا ِد ال َخوفٌ َعلَي ُك ُم اليَو َم َوال أَن ُتم َت َ
حزنونَ |11:12

|

|

ان سے فرمايا جائے گا اے ميرے بندو آج نہ تم پر خوف نہ تم کو غم ہو11:12| ،

الهذينَ ءامَنوا ِبـٔ ٰايتِنا َوكانوا مُسلِمينَ |11:12

|

|

وہ جو ہماری آيتوں پر ايمان الئے اور مسلمان تھے11:12| ،

اد ُخلُوا الجَ هن َة أَن ُتم َوأَ ٰ
زو ُج ُكم ُتحبَرونَ |11:12

|

|

|

داخل ہو جنت ميں تم اور تمہاری بيبياں اور تمہاری خاطريں ہوتيں |11:12

|

ب ۖ وَ فيھا ما َتش َتھي ِه األَنفُسُ َو َتلَ ُّذ األَعيُنُ ۖ َوأَن ُتم فيھا ٰخلِدونَ |11:11
ب َوأَكوا ٍ
ف مِن َذ َه ٍ
يھم بِصِ حا ٍ
يُطافُ َعلَ ِ

|

|

ان پر دورہ ہوگا سونے کے پيالوں اور جاموں کا اور اس ميں جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے اور تم اس ميں
ہميشہ رہو گے11:11| ،

|

أورث ُتموها ِبما ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:11
َوتِل َ
ك الجَ هن ُة الهتى ِ

|

اور يہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کيے گئے اپنے اعمال سے11:11| ،

لَ ُكم فيھا ٰف ِكھ ٌَة َكثيرَ ةٌ مِنھا َتأ ُكلونَ |11:11

|
|

تمہارے ليے اس ميں بہت ميوے ہيں کہ ان ميں سے کھاؤ |11:11

ب جَ َھ هن َم ٰخلِدونَ |11:11
ُجرمينَ فى عَذا ِ
إِنه الم ِ

|

بيشک مجرم جہنم کے عذاب ميں ہميشہ رہنے والے ہيں11:11| ،

ال ُي َف هت ُر عَنھُم َوهُم في ِه مُبلِسونَ |11:11

|

|

|

وہ کبھی ان پر سے ہلکا نہ پڑے گا اور وہ اس ميں بے آ س رہيں گے |11:11
َوما َظلَ ٰمنھُم َو ٰلكِن كانوا ُه ُم ٰ ّ
الظلِمينَ |11:11

|

|

اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کيا ،ہاں وہ خود ہی ظالم تھے |11:11

َونا َدوا ٰي ٰملِ ُ
ك ۖ قا َل إ ِ هن ُكم ٰمكِثونَ |11:11
َقض َعلَينا رَ ُّب َ
ك لِي ِ

|

|

اور وہ پکاريں گے اے مالک تيرا رب ہميں تمام کرچکے وہ فرمائے گا تمہيں تو ٹھہرنا |11:11

ج ٰئن ُكم ِبالحَ ِّق َو ٰلكِنه أَك َثرَ ُكم لِلحَ ِّق ٰك ِرهونَ |11:12
لَ َقد ِ

|

|

بيشک ہم تمہارے پاس حق الئے مگر تم ميں اکثر کو حق ناگوار ہے11:12| ،

َ
َ َ
ُبرمونَ |11:12
أم أبرَ موا أمرً ا َفإِ ّنا م ِ

|

|

کيا انہوں نے اپنے خيال ميں کوئی کام پکا کرليا ہے |11:12

|

جوىھُم ۚ ب ٰ
أَم يَحسَبونَ أَ ّنا ال َنس َم ُع سِ ره هُم َو َن ٰ
َيھم يَك ُتبونَ |11:22
َلى َو ُر ُسلُنا لَد ِ

|

تو ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہيں کيا اس گھمنڈ ميں ہيں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی مشورت نہيں سنتے ،ہاں کيوں نہيں اور
ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہيں11:22| ،

حم ِن َولَ ٌد َفأ َ ۠نا أَوه ُل ٰ
قُل إِن كانَ لِل هر ٰ
العبِدينَ |11:21

|

|

ٰ
رحمن کے کوئی بچہ ہوتا ،تو سب سے پہلے ميں پوجتا |11:21
تم فرماؤ بفرض محال

س ٰ
َرش َعمّا يَصِ فونَ |11:21
ُبحنَ رَ بِّ الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
رض رَ بِّ الع ِ

|

|

پاکی ہے آسمانوں اور زمين کے رب کو ،عرش کے رب کو ان باتوں سے جو يہ بناتے ہيں |11:21

َف َذرهُم يَخوضوا َويَلعَبوا حَ ّت ٰى ي ُٰلقوا يَو َم ُھ ُم الهذى يوعَدونَ |11:21

|

|

تو تم انہيں چھوڑو کہ بيہودہ باتيں کريں اور کھيليں يہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائيں جس کا ان سے وعدہ ہے |11:21

رض إِ ٰل ٌه ۚ َو ُهوَ الحَ كي ُم العَلي ُم |11:21
َوه َُو الهذى فِى السهما ِء إِ ٰل ٌه َوفِى األَ ِ

|

اور وہی آسمان والوں کا خدا اور زمين والوں کا خدا اور وہی حکمت و علم واال ہے11:21| ،

ك الهذى لَ ُه مُل ُ
رض َوما بَي َنھُما َوعِن َدہُ عِل ُم السّا َع ِة وَ إِلَي ِه ُترجَ عونَ |11:21
ك الس ٰهم ٰو ِ
َو َتبارَ َ
ت َواألَ ِ

|

|

|

اور بڑی برکت واال ہے وہ کہ اسی کے ليے ہے سلطنت آسمانوں اور زمين کی اور جو کچھ ان کے درميان ہے اور اسی کے پاس
ہے قيامت کا علم ،اور تمہيں اس کی طرف پھرنا11:21| ،

|

َوال يَملِ ُ
ك الهذينَ يَدعونَ مِن دونِ ِه ال هش ٰف َع َة إِ ّال مَن َش ِھ َد ِبالحَ ِّق َوهُم يَعلَمونَ |11:21

|

اور جن کو يہ َّللا کے سوا پوجتے ہيں شفاعت کا اختيار نہيں رکھتے ،ہاں شفاعت کا اختيار انہيں ہے جو حق کی گواہی ديں اور
علم رکھيں |11:21

|

َولَئِن سَأَل َتھُم مَن َخلَ َقھُم لَيَقول ُنه ه
َّللا ُ ۖ َفأ َ ّن ٰى يُؤ َفكونَ |11:21

|

اور اگر تم ان سے پوچھو انہيں کس نے پيدا کيا تو ضرور کہيں گے َّللا نے تو کہاں اوندهے جاتے ہيں |11:21

َوقيلِ ِه ٰيرَ بِّ إِنه ٰهؤُ ال ِء َقو ٌم ال يُؤمِنونَ |11:22

|

مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے ميرے رب! يہ لوگ ايمان نہيں التے11:22| ،

َفاص َفح عَنھُم وَ قُل س َٰل ٌم ۚ َفسَوفَ يَعلَمونَ |11:22

|

تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سالم ہے کہ آگے جان جائيں گے |11:22

َّللا الره ٰ
حيم حم |11:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ
ٰح ٓم |11:1

|

|

ُبين |11:1
َوالك ِٰت ِ
ب الم ِ

|

قسم اس روشن کتاب کی |11:1

|

إِ ّنا أَ َ
نز ٰلن ُه فى لَيلَ ٍة م ُٰبرَ َك ٍة ۚ إِ ّنا ُك ّنا مُنذِرينَ |11:1

|

|

|

|

بيشک ہم نے اسے برکت والی رات ميں اتارا بيشک ہم ڈر سنانے والے ہيں |11:1

كيم |11:1
فيھا ُيفرَ ُق ُك ُّل أَ ٍ
مر حَ ٍ

|

|

اس ميں بانٹ ديا جاتا ہے ہر حکمت واال کام |11:1

أَمرً ا مِن عِندِنا ۚ إِ ّنا ُك ّنا مُرسِ لينَ |11:1

|

|

ہمارے پاس کے حکم سے ،بيشک ہم بھيجنے والے ہيں |11:1

ك ۚ إِ هن ُه ه َُو السهمي ُع العَلي ُم |11:1
رَ حم ًَة مِن رَ ِّب َ

|

|

تمہارے رب کی طرف سے رحمت ،بيشک وہی سنتا جانتا ہے11:1| ،

رض َوما بَي َنھُما ۖ إِن ُكن ُتم موقِنينَ |11:1
رَ بِّ الس ٰهم ٰو ِ
ت وَ األَ ِ

|

|

وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمين کا اور جو کچھ ان کے درميان ہے ،اگر تمہيں يقين ہو |11:1

ال إِ ٰل َه إِ ّال ه َُو يُحءۦ َوي ُ
ُميت ۖ رَ ُّب ُكم وَ رَ بُّ ءابائِ ُك ُم األَوه لينَ |11:2

|

|

جالئے اور مارے ،تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب11:2| ،
اس کے سوا کسی کی بندگی نہيں وہ ِ

ك يَلعَبونَ |11:2
بَل هُم فى َش ٍّ

|
|

بلکہ وہ شک ميں پڑے کھيل رہے ہيں |11:2

ُبين |11:12
خان م ٍ
َفار َتقِب يَو َم َتأتِى السهما ُء بِ ُد ٍ

|

تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ايک ظاہر دهواں الئے گا11:12| ،

|

|

يَغ َشى ال ّناسَ ۖ ٰهذا َعذابٌ أَلي ٌم |11:11

|

کہ لوگوں کو ڈهانپ لے گا يہ ہے دردناک عذاب11:11| ،

رَ هب َنا اكشِ ف َع هنا العَذابَ إِ ّنا مُؤمِنونَ |11:11

|

|

اس دن کہيں گے ،اے ہمارے رب! ہم پر سے عذاب کھول دے ہم ايمان التے ہيں |11:11

أَ ّن ٰى لَ ُھ ُم ِّ
الذ ٰ
كرى وَ َقد جا َءهُم رَ سو ٌل مُبينٌ |11:11

|

|

کہاں سے ہو انہيں نصيحت ماننا حاالنکہ ان کے پاس صاف بيان فرمانے واال رسول تشريف الچکا |11:11

ُث هم َت َولهوا عَن ُه وَ قالوا ُم َعله ٌم َمجنونٌ |11:11

|

|

اس سے روگرداں ہوئے اور بولے سکھايا ہوا ديوانہ ہے |11:11

ب َق ً
ليال ۚ إِ هن ُكم عائِدونَ |11:11
إِ ّنا كاشِ فُوا العَذا ِ

|

|

ہم کچھ دنوں کو عذاب کھولے ديتے ہيں تم پھر وہی کرو گے |11:11

يَو َم َنبطِ شُ البَط َش َة ال ُك ٰ
برى إِ ّنا مُن َتقِمونَ |11:11

|

|

جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑيں گے بيشک ہم بدلہ لينے والے ہيں11:11| ،

۞ وَ لَ َقد َف َت ّنا َقبلَھُم َقو َم فِر َعونَ َوجا َءهُم رَ سو ٌل َكري ٌم |11:11

|

|

اور بيشک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ايک معزز رسول تشريف اليا |11:11

أَن أَدّوا إِلَىه عِبا َد ه
َّللاِ ۖ إِ ّنى لَ ُكم رَ سو ٌل أَمينٌ |11:12

|

|

کہ َّللا کے بندوں کو مجھے سپرد کردو بيشک ميں تمہارے ليے امانت واال رسول ہوں11:12| ،

ٰ
ُبين |11:12
َوأَن ال َتعلوا َعلَى ه ِ
َّللا ۖ إِ ّنى ءاتي ُكم ِبسُلط ٍن م ٍ

|

اور َّللا کے مقابل سرکشی نہ کرو ،ميں تمہارے پاس ايک روشن سند التا ہوں |11:12

َوإِ ّنى ع ُ
ُمون |11:12
ُذت ِبرَ بّى َورَ ِّب ُكم أَن َترج ِ

|

|

اور ميں پناہ ليتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو |11:12

لون |11:11
َوإِن لَم ُتؤمِنوا لى َفاع َت ِز ِ

|

|

|

اور اگر ميرا يقين نہ الؤ تو مجھ سے کنارے ہوجاؤ |11:11

َ
ُجرمونَ |11:11
َفدَعا رَ هب ُه أنه ٰهؤُ ال ِء َقو ٌم م ِ

|

|

تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ يہ مجرم لوگ ہيں11:11| ،

َ
سر ِبعِبادى لَ ً
يال إِ هن ُكم ُم هتبَعونَ |11:11
َفأ ِ

|

|

ہم نے حکم فرمايا کہ ميرے بندوں کو راتوں رات لے نکل ضرور تمہارا پيچھا کيا جائے گا |11:11

َواترُكِ البَحرَ رَ ً
هوا ۖ إِ هنھُم جُن ٌد ُمغرَ قونَ |11:11

|

اور دريا کو يونہی جگہ جگہ سے چھوڑ دے بيشک وہ لشکر ڈبو ديا جائے گا |11:11
ُيون |11:11
َكم َترَ كوا مِن جَ ٰ ّن ٍ
ت َوع ٍ

|

کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے11:11| ،

|

|

|

ريم |11:11
َقام َك ٍ
روع َوم ٍ
َو ُز ٍ

|

او رکھيت اور عمدہ مکانات |11:11

َو َنع َم ٍة كانوا فيھا ٰفكِھينَ |11:11

|

|
|

اور نعمتيں جن ميں فارغ البال تھے |11:11

ك ۖ َوأَورَ ٰثنھا َقومًا َ
ءاخرينَ |11:12
َك ٰذلِ َ

|

ہم نے يونہی کيا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کرديا |11:12

يھ ُم السهما ُء َواألَرضُ َوما كانوا مُن َظرينَ |11:12
َفما َب َكت َعلَ ِ

|

|
|

تو ان پر آسمان اور زمين نہ روئے اور انہيں مہلت نہ دی گئی |11:12

َولَ َقد َنجه ينا بَنى إِ ٰ
ُھين |11:12
سرءي َل مِنَ العَذا ِ
ب الم ِ

|

اور بيشک ہم نے بنی اسرائيل کو ذلت کے عذاب سے نجات بخشی |11:12

ُسرفينَ |11:11
مِن فِر َعونَ ۚ إِ هن ُه كانَ عالِيًا مِنَ الم ِ

|

فرعون سے ،بيشک وہ متکبر حد سے بڑهنے والوں سے11:11| ،

َولَ َق ِد اخ َت ٰ
ِلم َعلَى ٰ
رنھُم ع ٰ
العلَمينَ |11:11
َلى ع ٍ

|

|

اور بيشک ہم نے انہيں دانستہ چن ليا اس زمانے والوں سے11:11| ،

ٰ
ت ما في ِه ب َٰلؤٌ ۟ا مُبينٌ |11:11
الءاي ِ
َوءا َت ٰينھُم مِنَ

|

|

|

ہم نے انہيں وہ نشانياں عطا فرمائيں جن ميں صريح انعام تھا |11:11

إِنه ٰهؤُ ال ِء لَيَقولونَ |11:11

|

|

بيشک يہ کہتے ہيں11:11| ،

|

ٰ
األولى َوما َنحنُ بِمُن َشرينَ |11:11
إِن هِىَ إِ ّال مَو َت ُت َنا

|

وہ تو نہيں مگر ہمارا ايک دفعہ کا مرنا اور ہم اٹھائے نہ جائيں گے |11:11

َفأتوا ِبـٔابائِنا إِن ُكن ُتم ٰ
صدِقينَ |11:11

|

|

تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو |11:11

|

َ
َ
َ
ُجرمينَ |11:11
أهُم َخي ٌر أم َقو ُم ُتب ٍهع َوالهذينَ مِن َقبل ِِھم ۚ أهلَ ٰكنھُم ۖ إِ هنھُم كانوا م ِ

|

کيا وہ بہتر ہيں يا تبع کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہيں ہالک کرديا بيشک وہ مجرم لوگ تھے |11:11

ت َواألَرضَ َوما بَي َنھُما ٰلعِبينَ |11:12
َوما َخلَق َنا ال هس ٰم ٰو ِ

|

اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمين اور جو کچھ ان کے درميان ہے کھيل کے طور پر |11:12

ما َخلَ ٰقنھُما إِ ّال ِبالحَ ِّق َو ٰلكِنه أَك َثرَ هُم ال يَعلَمونَ |11:12

|

ہم نے انہيں نہ بنايا مگر حق کے ساتھ ليکن ان ميں اکثر جانتے نہيں |11:12

صل ٰ
ميق ُتھُم أَجمَعينَ |11:12
إِنه يَو َم ال َف ِ

|

بيشک فيصلہ کا دن ان سب کی ميعاد ہے11:12| ،

|

|

|

|

يَو َم ال يُغنى مَولًى عَن مَولًى َشيـًٔا وَ ال هُم يُنصَرونَ |11:11

|

جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی |11:11

ح َم ه
َّللا ُ ۚ إِ هن ُه ُهوَ العَزي ُز ال هرحي ُم |11:11
إِ ّال مَن رَ ِ

|

مگر جس پر َّللا رحم کرے بيشک وہی عزت واال مہربان ہے11:11| ،

إِنه َشجَ رَ تَ ه
وم |11:11
الزقّ ِ

|

بيشک تھوہڑ کا پيڑ |11:11

َ
َ
ثيم |11:11
طعا ُم األ ِ

|

|

گنہگاروں کی خوراک ہے |11:11

ُطون |11:11
َكالمُھ ِل يَغلى فِى الب ِ

|

|

گلے ہوئے تانبے کی طرح پيٹوں ميں جوش مارتا ہے11:11| ،

ميم |11:11
َكغ ِ
َلى الحَ ِ

|

|

|

جيسا کھولتا پانی جوش مارے |11:11

|

ُخذوہُ َفاعتِلوہُ إِ ٰ
حيم |11:11
لى سَوا ِء الجَ ِ

|

اسے پکڑو ٹھيک بھڑکتی آگ کی طرف بزور گھسيٹتے لے جاؤ11:11| ،

ُث هم ُ
ميم |11:12
صبّوا َفوقَ رَ أسِ ِه مِن عَذا ِ
ب الحَ ِ

|

|

|

|

پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو |11:12

ك أَنتَ العَزي ُز ال َكري ُم |11:12
ُذق إِ هن َ

|
|

چکھ ،ہاں ہاں تو ہی بڑا عزت واال کرم واال ہے |11:12

إِنه ٰهذا ما ُكن ُتم ِب ِه َتم َترونَ |11:12

|

بيشک يہ ہے وہ جس ميں تم شبہہ کرتے تھے |11:12

مين |11:11
َقام أَ ٍ
إِنه ال ُم هتقينَ فى م ٍ

|

بيشک ڈر والے امان کی جگہ ميں ہيں |11:11
ُيون |11:11
فى جَ ٰ ّن ٍ
ت َوع ٍ

|

|

|

باغوں اور چشموں ميں11:11| ،

|

س َوإِس َتبرَ ٍق ُم َت ٰق ِبلينَ |11:11
يَلبَسونَ مِن سُن ُد ٍ

|

پہنيں گے کريب اور قناديز آمنے سامنے |11:11

ك َو َزوه ٰ
عين |11:11
َك ٰذلِ َ
حور ٍ
جنھُم ِب ٍ

|

|

يونہی ہے ،اور ہم نے انہيں بياہ ديا نہايت سياہ اور روشن بڑی آنکھوں واليوں سے11:11| ،

يَدعونَ فيھا بِ ُك ِّل ٰف ِك َھ ٍة ءامِنينَ |11:11

|

اس ميں ہر قسم کا ميوہ مانگيں گے امن و امان سے |11:11

|

|

ٰ
حيم |11:11
ال يَذوقونَ فيھَا ال َموتَ إِ هال المَو َت َة
األولى ۖ َووَ ٰقىھُم عَذابَ الجَ ِ

|

اس ميں پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکھيں گے اور َّللا نے انہيں آگ کے عذاب سے بچاليا11:11| ،

َف ً
ك ه َُو ال َفو ُز العَظي ُم |11:11
ك ۚ ٰذلِ َ
ضال مِن رَ ِّب َ

|

تمہارے رب کے فضل سے ،يہی بڑی کاميابی ہے11:11| ،

َفإِ هنما َيس ٰ
ك لَ َعلهھُم َي َت َذ هكرونَ |11:12
هرن ُه ِبلِسانِ َ

|

|

تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان ميں آسان کيا کہ وہ سمجھيں |11:12

َفار َتقِب إِ هنھُم مُر َتقِبونَ |11:12

|

تو تم انتظار کرو وہ بھی کسی انتظار ميں ہيں |11:12

َّللا الره ٰ
حيم حم |11:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ
ٰح ٓم |11:1

|

|

|

ب مِنَ ه
كيم |11:1
َتنزي ُل الك ِٰت ِ
َّللاِ الع ِ
َزيز الحَ ِ

|

کتاب کا اتارنا ہے َّللا عزت و حکمت والے کی طرف سے11:1| ،

رض ل ٰ
ت لِلمُؤمِنينَ |11:1
َءاي ٍ
إِنه فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

|

بيشک آسمانوں اور زمين ميں نشانياں ہيں ايمان والوں کے ليے |11:1

َوفى َخلقِ ُكم َوما َيب ُّ
ءاي ٌ
ُث مِن دا هب ٍة ٰ
وم يوقِنونَ |11:1
ت لِ َق ٍ

|

|

|

|

اور تمہاری پيدائش ميں اور جو جو جانور وہ پھيالتا ہے ان ميں نشانياں ہيں يقين والوں کے ليے11:1| ،

|

نز َل ه
ءاي ٌ
ف الرِّ ٰي ِح ٰ
ھار َوما أَ َ
وم يَعقِلونَ |11:1
زق َفأَحيا ِب ِه األَرضَ بَع َد مَوتِھا َو َتصري ِ
َواخت ِٰل ِ
ف اله ِ
َّللا ُ مِنَ السهما ِء مِن ِر ٍ
يل َوال هن ِ
ت لِ َق ٍ

|

اور رات اور دن کی تبديليوں ميں اور اس ميں کہ َّللا نے آسمان سے روزی کا سبب مينہ اتارا تو اس سے زمين کو اس کے مَرے
پيچھے زندہ کيا اور ہواؤں کی گردش ميں نشانياں ہيں عقل مندوں کے ليے11:1| ،

ت ه
َّللا َو ٰ
ءاي ُ
ك ٰ
ءايتِ ِه يُؤمِنونَ |11:1
ك ِبالحَ ِّق ۖ َف ِبأَىِّ حَ دي ٍ
ث بَع َد ه ِ
َّللاِ َنتلوها َعلَي َ
تِل َ

|

|

يہ َّللا کی آيتيں ہيں کہ ہم تم پر حق کے ساتھ پڑهتے ہيں ،پھر َّللا اور اس کی آيتوں کو چھوڑ کر کونسی بات پر ايمان الئيں گے،
|11:1

|

َ
َ
ثيم |11:1
َوي ٌل لِ ُك ِّل أفّاكٍ أ ٍ

|

خرابی ہے ہر بڑے بہتان ہائے گنہگار کے ليے |11:1

|

كبرً ا َكأَن لَم يَسمَعھا ۖ َف َب ِّشرہُ ِبعَذا ٍ َ
ت ه
َّللاِ ُت ٰ
يَس َم ُع ٰ
ليم |11:2
ءاي ِ
تلى َعلَي ِه ُث هم يُصِ رُّ مُس َت ِ
بأ ٍ

|

َّللا کی آيتوں کو سنتا ہے کہ اس پر پڑهی جاتی ہيں پھر ہٹ پر جمتا ہے غرور کرتا گويا انہيں سنا ہی نہيں تو اسے خوشخبری
سناؤ درد ناک عذاب کی11:2| ،

|

ءايتِنا َشيـًا ا هت َخ َذها ُه ُزوً ا ۚ أ ُ ٰ
َوإِذا َعلِ َم مِن ٰ
ك لَھُم َعذابٌ مُھينٌ |11:2
ولئِ َ
ٔ

|

اور جب ہماری آيتوں ميں سے کسی پر اطالع پائے اس کی ہنسی بناتا ہے ان کے ليے خواری کا عذاب11:2| ،

َّللا أَولِيا َء ۖ َولَھُم َعذابٌ َعظي ٌم |11:12
دون ه ِ
مِن َورائ ِِھم جَ َھ هن ُم ۖ َوال يُغنى عَنھُم ما َكسَبوا َشيـًٔا َوال مَا ا هت َخذوا مِن ِ

|

|

ان کے پيچھے جہنم ہے اور انہيں کچھ کام نہ دے گا ان کا کمايا ہوا اور نہ وہ جو َّللا کے سوا حمايتی ٹھہرا رکھے تھے اور ان
کے ليے بڑا عذاب ہے11:12| ،

|

جز أَلي ٌم |11:11
ٰهذا ُه ًدى ۖ َوالهذينَ َك َفروا ِبـٔ ٰاي ِ
ت رَ ب ِِّھم لَھُم َعذابٌ مِن ِر ٍ

|

يہ راہ دکھانا ہے اور جنہوں نے اپنے رب کی آيتوں کو نہ مانا ان کے ليے دردناک عذاب ميں سے سخت تر عذاب ہے،
|11:11

|

َ
۞ ه
َّللا ُ الهذى س ه
جرىَ الفُل ُ
مر ِہ َولِ َتب َتغوا مِن َفضلِ ِه َولَ َعله ُكم َتش ُكرونَ |11:11
ك في ِه ِبأ ِ
َخرَ لَ ُك ُم البَحرَ لِ َت ِ

|

َّللا ہے جس نے تمہارے بس ميں دريا کرديا کہ اس ميں اس کے حکم سے کشتياں چليں اور اس ليے کہ اس کا فضل تالش کرو
اور اس ليے کہ حق مانو |11:11

|

كل ٰ
وم َي َت َف هكرونَ |11:11
َءاي ٍ
َو َس هخرَ لَ ُكم ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
رض جَ ميعًا مِن ُه ۚ إِنه فى ٰذلِ َ
ت َوما فِى األَ ِ
ت لِ َق ٍ

|

اور تمہارے ليے کام ميں لگائے جو کچھ آسمان ميں ہيں اور جو کچھ زمين ميں اپنے حکم سے بے شک اس ميں نشا نياں ہيں
سوچنے والوں کے لئے11:11| ،

|

َجزىَ َقومًا ِبما كانوا يَكسِ بونَ |11:11
قُل لِلهذينَ ءامَنوا يَغفِروا لِلهذينَ ال يَرجونَ أَيّا َم ه ِ
َّللا لِي ِ

|

ايمان وا لوں سے فرماؤ درگزريں ان سے جو َّللا کے دنوں کی اميد نہيں رکھتے تاکہ َّللا ايک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے
|11:11

|

صلِحً ا َفلِ َنفسِ ِه ۖ َومَن أَسا َء َف َعلَيھا ۖ ُث هم إِ ٰ
مَن َع ِم َل ٰ
لى رَ ِّب ُكم ُترجَ عونَ |11:11

|

جو بھال کام کرے تو اپنے ليے اور برا کرے تو اپنے برے کو پھر اپنے رب کی طرف پھيرے جاؤ گے |11:11

سرءي َل الك ِٰتبَ َوالحُك َم َوال ُّنبُوه َة َورَ َز ٰقنھُم مِنَ ه
ت وَ َفض ٰهلنھُم َعلَى ٰ
َولَ َقد ءا َتينا بَنى إِ ٰ
العلَمينَ |11:11
الطي ِّٰب ِ

|

|

اور بيشک ہم نے بنی اسرائيل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی اور ہم نے انہيں ستھری روزياں ديں اور انہيں ان کے
زمانے والوں پر فضيلت بخشی11:11| ،

|

َ
َوءا َت ٰينھُم َبي ِّٰن ٍ
ك يَقضى بَي َنھُم يَو َم الق ِٰي َم ِة فيما كانوا في ِه يَخ َتلِفونَ
مر ۖ َفمَا اخ َتلَفوا إِ ّال مِن بَع ِد ما جا َء ُه ُم العِل ُم بَغيًا بَي َنھُم ۚ إِنه رَ هب َ
ت مِنَ األ ِ
|11:11

|

اور ہم نے انہيں اس کام کی روشن دليليں ديں تو انہوں نے اختالف نہ کيا مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آچکا آپس کے حسد
سے بيشک تمہارا رب قيامت کے دن ان ميں فيصلہ کردے گا جس بات ميں اختالف کرتے يں11:11| ،

َ
كع ٰ
مر َفا هت ِبعھا َوال َت هت ِبع أَهوا َء الهذينَ ال يَعلَمونَ |11:12
ُث هم جَ ع َٰلن َ
َلى َشري َع ٍة مِنَ األ ِ

|

|

پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستہ پر تمہيں کيا تو اسی راہ پر چلو اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دو |11:12
َّللا َشيـًا ۚ َوإِنه ٰ ّ
َعض ۖ وَ ه
ه
الظلِمينَ بَع ُ
َّللا ُ َولِىُّ ال ُم هتقينَ |11:12
ضھُم أَولِيا ُء ب ٍ
إِ هنھُم لَن يُغنوا عَن َ
ك مِنَ ِ ٔ

|

|

بيشک وہ َّللا کے مقابل تمہيں کچھ کام نہ ديں گے ،اور بيشک ظالم ايک دوسرے کے دوست ہيں اور ڈر والوں کا دوست َّللا
|11:12

|

ٰهذا ب ٰ
وم يوقِنونَ |11:12
َصئِ ُر لِل ّن ِ
اس َو ُه ًدى َورَ حم ٌَة لِ َق ٍ

|

يہ لوگوں کی آنکھيں کھولنا ہے اور ايمان والوں کے ليے ہدايت و رحمت11:12| ،

|

ت َسوا ًء مَحياهُم َومَما ُتھُم ۚ سا َء ما يَح ُكمونَ |11:11
ت أَن َنج َعلَھُم َكالهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
أَم حَ سِ بَ الهذينَ اج َترَ حُوا ال هسيِّـٔا ِ

|

کيا جنہوں نے برائيوں کا ارتکاب کيا يہ سمجھتے ہيں کہ ہم انہيں ان جيسا کرديں گے جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے کہ ان کی
ان کی زندگی اور موت برابر ہوجائے کيا ہی برا حکم لگاتے ہيں11:11| ،

|

َو َخلَقَ ه
ت َواألَرضَ ِبالحَ ِّق َولِ ُت ٰ
فس ِبما َك َسبَت َوهُم ال يُظلَمونَ |11:11
َّللا ُ الس ٰهم ٰو ِ
جزى ُك ُّل َن ٍ

|

اور َّللا نے آسمان اور زمين کو حق کے ساتھ بنايا اور اس ليے کہ ہر جان اپنے کيے کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہوگا،
|11:11

|

ضله ُه ه
َلى سَم ِع ِه َو َق ِلب ِه َوجَ َع َل ع ٰ
ِلم َو َخ َت َم ع ٰ
َّللا ُ ع ٰ
َن ا هت َخ َذ إ ِ ٰل َھ ُه ه ٰ
َّللا ۚ أَ َفال َت َذ هكرونَ
َلى َبص َِر ِہ غ ِٰش َو ًة َفمَن يَھدي ِه مِن بَع ِد ه ِ
َوى ُه َوأَ َ
أَ َفرَ َءيتَ م ِ
َلى ع ٍ
|11:11

|

بھال ديکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہراليا اور َّللا نے اسے با وصف علم کے گمراہ کيا اور اس کے کان اور دل
پر مہر لگادی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈاال تو َّللا کے بعد اسے کون راہ دکھائے ،تو کيا تم دهيان نہيں کرتے11:11| ،

|

ك مِن عِلم ۖ إِن هُم إِ ّال ي ُ
َوقالوا ما هِىَ إ ِ ّال حَ يا ُت َنا ال ُّدنيا َن ُ
َظ ّنونَ |11:11
موت َو َنحيا َوما يُھلِ ُكنا إِ هال الدهه ُر ۚ َوما لَھُم ِب ٰذلِ َ
ٍ

|

اور بولے وہ تو نہيں مگر يہی ہماری دنيا کی زندگی مرتے ہيں اور جيتے ہيں اور ہميں ہالک نہيں کرتا مگر زمانہ اور انہيں اس
کا علم نہيں وہ تو نرے گمان دوڑاتے ہيں |11:11

|

ت ما كانَ حُجه َتھُم إِ ّال أَن قالُوا ائتوا ِبـٔابائِنا إِن ُكن ُتم ٰ
يھم ٰ
َوإِذا ُت ٰ
صدِقينَ |11:11
ءاي ُتنا َبي ِّٰن ٍ
تلى َعلَ ِ

|

اور جب ان پر ہماری روشن آيتيں پڑهی جائيں تو بس ان کی حجت يہی ہوتی ہے کہ کہتے ہيں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم
سچے ہو |11:11

|

ٰ
قُ ِل ه
َّللا ُ يُحيي ُكم ُث هم يُمي ُت ُكم ُث هم يَج َم ُع ُكم إ ِ ٰ
اس ال يَعلَمونَ |11:11
َوم الق ِٰي َم ِة ال رَ يبَ في ِه َولكِنه أَك َثرَ ال ّن ِ
لى ي ِ

|

جالتا ہے پھر تم کو مارے گا پھر تم سب کو اکٹھا کريگا قيامت کے دن جس ميں کوئی شک نہيں ليکن بہت آدمی
تم فرماؤ َّللا تمہيں ِ
نہيں جانتے |11:11

|

ّلِل مُل ُ
رض ۚ َويَو َم َتقو ُم السّا َع ُة يَو َمئِ ٍذ يَخ َس ُر المُبطِ لونَ |11:11
ك الس ٰهم ٰو ِ
َو ِ ه ِ
ت َواألَ ِ

|

اور َّللا ہی کے ليے ہے آسمانوں اور زمين کی سلطنت ،اور جس دن قيامت قائم ہوگی باطل والوں کی اس دن ہار ہے |11:11

لى ك ِٰت ِبھَا اليَو َم ُت َ
دعى إِ ٰ
رى ُك هل أ ُ هم ٍة جاثِي ًَة ۚ ُك ُّل أ ُ هم ٍة ُت ٰ
َو َت ٰ
جزونَ ما ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:12

|

|

نامہ اعمال کی طرف باليا جائے گا آج تمہيں تمہارے کيے
اور تم ہر گرو ہ کو ديکھو گے زانو کے بل گرے ہوئے ہر گروہ اپنے ٔ
کا بدلہ ديا جائے گا11:12| ،

|

ٰهذا ك ِٰتبُنا يَنطِ ُق َعلَي ُكم بِالحَ ِّق ۚ إِ ّنا ُك ّنا َنس َتنسِ ُخ ما ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:12

|

ہمارا يہ نوشتہ تم پر حق بولتا ہے ،ہم لکھتے رہے تھے جو تم نے کيا11:12| ،

|

ك ُهوَ ال َفو ُز المُبينُ |11:12
َفأَمها الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
ت َفيُد ِ
صل ِٰح ِ
خلُھُم رَ ُّبھُم فى رَ ح َمتِ ِه ۚ ٰذلِ َ

|

تو وہ جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے ان کا رب انہيں اپنی رحمت ميں لے گا يہی کھلی کاميابی ہے11:12| ،

ءايتى ُت ٰ
َوأَمها الهذينَ َك َفروا أَ َفلَم َت ُكن ٰ
ُجرمينَ |11:11
تلى َعلَي ُكم َفاس َتكبَر ُتم َو ُكن ُتم َقومًا م ِ

|

|

اور جو کافر ہوئے ان سے فرمايا جائے گا ،کيا نہ تھا کہ ميری آيتيں تم پر پڑهی جاتی تھيں تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم
لوگ تھے11:11| ،

|

َّللا حَ ٌّق َوالسّا َع ُة ال رَ يبَ فيھا قُل ُتم ما َندرى مَا السّا َع ُة إِن َن ُ
ظنُّ إِ ّال َظ ًّنا َوما َنحنُ ِبمُس َتيقِنينَ |11:11
َوإِذا قي َل إِنه َوع َد ه ِ

|

اور جب کہا جاتا بيشک َّللا کا وعدہ سچا ہے اور قيامت ميں شک نہيں تم کہتے ہم نہيں جانتے قيامت کيا چيز ہے ہميں تو يونہی
کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہميں يقين نہيں11:11| ،

|

َوبَدا لَھُم َسيِّـٔ ُ
ھزءونَ |11:11
ات ما َعمِلوا َوحاقَ بِ ِھم ما كانوا بِ ِه يَس َت ِ

|

اور ان پر کھل گئيں ان کے کاموں کی برائياں اور انہيں گھيرليا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے11:11| ،

نسى ُكم َكما َنسي ُتم لِقا َء يَو ِم ُكم ٰهذا َوم ٰ
َوقي َل اليَو َم َن ٰ
َأوى ُك ُم ال ّنا ُر َوما لَ ُكم مِن ٰنصِ رينَ |11:11

|

|

اور فرمايا جائے گا آج ہم تمہيں چھوڑديں گے جيسے تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے اور تمہارا ٹھکانا آ گ ہے
اور تمہارا کوئی مددگار نہيں |11:11

|

ٰذلِ ُكم ِبأ َ هن ُك ُم ا هت َخذ ُتم ٰ
َّللا ُه ُز ًوا وَ غَره ت ُك ُم الحَ ٰيوةُ الدُّنيا ۚ َفاليَو َم ال ُيخرَ جونَ مِنھا َوال هُم يُس َتع َتبونَ |11:11
ءاي ِ
ت هِ

|

يہ اس ليے کہ تم نے َّللا کی آيتوں کا ٹھٹھا (مذاق) بنايا اور دنيا کی زندگی نے تمہيں فريب ديا تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائيں
اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے |11:11

|

رض رَ بِّ ٰ
العلَمينَ |11:11
َفلِله ِه الحَ م ُد رَ بِّ الس ٰهم ٰو ِ
ت َورَ بِّ األَ ِ

|

تو َّللا ہی کے ليے سب خوبياں ہيں آسمانوں کا رب اور زمين کا رب اور سارے جہاں کا رب11:11| ،

|

رض ۖ َو ُهوَ العَزي ُز الحَ كي ُم |11:11
ِبريا ُء فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
َولَ ُه الك ِ

|
|

اور اسی کے ليے بڑائی ہے آسمانوں اور زمين ميں ،اور وہی عزت و حکمت واال ہے11:11| ،

َّللا الره ٰ
حيم حم |11:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ
ٰح ٓم |11:1

|

|

ب مِنَ ه
كيم |11:1
َتنزي ُل الك ِٰت ِ
َّللاِ الع ِ
َزيز الحَ ِ

|

يہ کتاب اتارنا ہے َّللا عزت و حکمت والے کی طرف سے11:1| ،

|

ُ
َ
َ
ُعرضونَ |11:1
ما َخلَق َنا الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألرضَ َوما بَي َنھُما إِ ّال ِبالحَ ِّق َوأجَ ٍل ُم َس ًّمى ۚ َوالهذينَ َك َفروا َعمّا أنذِروا م ِ

|

ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمين اور جو کچھ ان کے درميان ہے مگر حق کے ساتھ اور ايک مقرر ميعاد پر اور کافر اس چيز
سے کہ ڈرائے گئے منہ پھيرے ہيں |11:1

|

َ َٰ
رض أَم لَھُم شِ ر ٌ
ِلم إِن
ت ۖ ائتونى ِبك ِٰت ٍ
ك فِى الس ٰهم ٰو ِ
ون ه ِ
َّللا أَرونى ماذا َخلَقوا مِنَ األَ ِ
قُل أَرَ ءَي ُتم ما َتدعونَ مِن د ِ
ب مِن َقب ِل ٰهذا أو أثرَ ٍة ِمن ع ٍ
ُكن ُتم ٰ
صدِقينَ |11:1

|

تم فرماؤ بھال بتاؤ تو وہ جو تم َّللا کے سوا پوجتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمين کا کون سا ذرہ بنايا يا آسمان ميں ان کا کوئی
حصہ ہے ،ميرے پاس الؤ اس سے پہلی کوئی کتاب يا کچھ بچا کھچا علم اگر تم سچے ہو |11:1

َّللا مَن ال يَس َتجيبُ لَ ُه إِ ٰ
َوم الق ِٰي َم ِة َوهُم عَن ُدعائ ِِھم ٰغفِلونَ |11:1
دون ه ِ
َومَن أَ َ
ض ُّل ِممهن يَدعوا مِن ِ
لى ي ِ

|

|

اور اس سے بڑه کر گمراہ کون جو َّللا کے سوا ايسوں کو پوجے جو قيامت تک اس کی نہ سنيں اور انہيں ان کی پوجا کی خبر
تک نہيں |11:1

|

َوإِذا حُشِ رَ ال ّناسُ كانوا لَھُم أَعدا ًء َوكانوا ِبعِبا َدت ِِھم ٰكفِرينَ |11:1

|

اور جب لوگوں کا حشر ہوگا وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان سے منکر ہوجائيں گے |11:1

يھم ٰ
َوإِذا ُت ٰ
ت قا َل الهذينَ َك َفروا لِلحَ ِّق لَمّا جا َءهُم ٰهذا سِ ح ٌر مُبينٌ |11:1
ءاي ُتنا َبي ِّٰن ٍ
تلى َعلَ ِ

|

|

اور جب ان پر پڑهی جائيں ہماری روشن آيتيں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کو کہتے ہيں يہ کھال جادو ہے |11:1

|

رى ُه ۖ قُل إِ ِن اف َترَ ي ُت ُه َفال َتملِكونَ لى مِنَ ه
َّللاِ َشيـًٔا ۖ ه َُو أَعلَ ُم ِبما ُتفيضونَ في ِه ۖ َك ٰ
أَم يَقولونَ اف َت ٰ
فى ِب ِه َشھي ًدا بَينى َوبَي َن ُكم ۖ َوه َُو الغَفو ُر ال هرحي ُم
|11:2

|

کيا کہتے ہيں انہوں نے اسے جی سے بنايا تم فرماؤ اگر ميں نے اسے جی سے بناليا ہوگا تو تم َّللا کے سامنے ميرا کچھ اختيار
نہيں رکھتے وہ خوب جانتا ہے جن باتوں ميں تم مشغول ہو اور وہ کافی ہے ميرے اور تمہارے درميان گواہ ،اور وہی بخشنے واال
مہربان ہے |11:2

|

ٰ
قُل ما ُك ُ
يوحى إِلَىه َوما أَ ۠نا إِ ّال َنذي ٌر مُبينٌ |11:2
نت ِبدعًا مِنَ الرُّ س ُِل َوما أَدرى ما يُف َع ُل بى َوال ِب ُكم ۖ إِن أَ هت ِب ُع إِ ّال ما

|

تم فرماؤ ميں کوئی انوکھا رسول نہيں اور ميں نہيں جانتا ميرے ساتھ کيا کيا جائے گا اور تمہارے ساتھ کيا ميں تو اسی کا تابع ہوں
جو مجھے وحی ہوتی ہے اور ميں نہيں مگر صاف ڈر سنانے واال11:2| ،

|

َّللاَ ال يَھدِى ال َقو َم ٰ ّ
َلى مِثلِ ِه َفـامَنَ َواس َتكبَر ُتم ۖ إِنه ه
سرءي َل ع ٰ
َّللا َو َك َفر ُتم ِب ِه وَ َش ِھ َد شا ِه ٌد مِن بَنى إِ ٰ
الظلِمينَ
قُل أَرَ ءَي ُتم إِن كانَ مِن عِن ِد ه ِ
ٔ
|11:12

|

تم فرماؤ بھال ديکھو تو اگر وہ قرآن َّللا کے پاس سے ہو اور تم نے اس کا انکار کيا اور بنی اسرائيل کا ايک گواہ اس پر گواہی
دے چکا تو وہ ايمان اليا اور تم نے تکبر کيا بيشک َّللا راہ نہيں ديتا ظالموں کو11:12| ،

|

َوقا َل الهذينَ َك َفروا لِلهذينَ ءامَنوا لَو كانَ َخيرً ا ما َسبَقونا إِلَي ِه ۚ َوإِذ لَم يَھ َتدوا ِب ِه َف َسيَقولونَ ٰهذا إِف ٌ
ك َقدي ٌم |11:11

|

اور کافروں نے مسلمانوں کو کہا اگر اس ميں کچھ بھالئی ہو تو يہ ہم سے آگے اس تک نہ پہنچ جاتے اور جب انہيں اس کی ہدايت
نہ ہوئی تو اب کہيں گے کہ يہ پرانا بہتان ہے11:11| ،

|

ص ِّد ٌق لِسا ًنا عَرَ ِب ًّيا لِيُنذِرَ الهذينَ َظلَموا َوب ٰ
ٰ
َومِن َقبلِ ِه ك ِٰتبُ
ُشرى لِلمُحسِ نينَ |11:11
موسى إِمامًا َورَ حم ًَة ۚ َو ٰهذا ك ِٰتبٌ ُم َ

|

اور اس سے پہلے موس ٰی کی کتاب سے پيشوا اور مہربانی ،اور يہ کتاب ہے تصديق فرماتی عربی زبان ميں کہ ظالموں کو ڈر
سنائے ،اور نيکوں کو بشارت11:11| ،

|

إِنه الهذينَ قالوا رَ ُّب َنا ه
يھم َوال هُم ي َ
َحزنونَ |11:11
َّللا ُ ُث هم اس َت ٰقموا َفال َخوفٌ َعلَ ِ

|

بيشک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب َّللا ہے پھر ثابت قدم رہے نہ ان پر خوف نہ ان کو غم |11:11

أُ ٰ
ك أَ ٰ
صحبُ الجَ هن ِة ٰخلِدينَ فيھا جَ زا ًء ِبما كانوا يَعمَلونَ |11:11
ولئِ َ

|

|

وہ جنت والے ہيں ہميشہ اس ميں رہيں گے ان کے اعمال کا انعام11:11| ،

|

ِصل ُ ُه َث ٰلثونَ َشھرً ا ۚ حَ ّت ٰى إِذا َب َلغَ أَ ُ
ضعَت ُه ُكرهًا ۖ َوحَ مل ُ ُه َوف ٰ
نسنَ ِب ٰولِدَي ِه إ ِ ٰ
َو َوصهي َنا اإلِ ٰ
ش هدہُ َو َب َلغَ أَربَعينَ َس َن ًة قا َل رَ بِّ
حس ًنا ۖ حَ َملَت ُه أ ُ ُّم ُه ُكرهًا َووَ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
رضى ُه َوأصلِح لى فى ذرِّ يهتى ۖ إِ ّنى ُت ُ
صلِحً ا َت ٰ
َلى ٰولِدَىه َوأن أع َم َل ٰ
ك الهتى أن َعمتَ َعلَىه َوع ٰ
ك َوإِ ّنى ِمنَ المُسلِمينَ
بت إِلَي َ
وزعنى أَن أَش ُكرَ نِع َم َت َ
أ ِ
|11:11

|

اور ہم نے آدمی کو حکم کيا اپنے ماں باپ سے بھالئی کرے ،ا س کی ماں نے اسے پيٹ ميں رکھا تکليف سے اور جنا اس کو
تکليف سے ،اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دوده چھڑانا تيس مہينے ميں ہے يہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور چاليس
برس کا ہوا عرض کی اے ميرے رب! ميرے دل ميں ڈال کہ ميں تيری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور ميرے ماں باپ
پر کی اور ميں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے اور ميرے ليے ميری اوالد ميں صالح (نيکی) رکھ ميں تيری طرف رجوع اليا
اور ميں مسلمان ہوں |11:11

|

أُ ٰ
جاو ُز عَن َسيِّـٔات ِِھم فى أَ ٰ
ِّدق الهذى كانوا يوعَدونَ |11:11
صح ِ
ك الهذينَ َن َت َق هب ُل عَنھُم أَحسَنَ ما َعمِلوا َو َن َت َ
ولئِ َ
ب الجَ هن ِة ۖ َوع َد الص ِ

|

يہ ہيں وہ جن کی نيکياں ہم قبول فرمائيں گے اور ان کی تقصيروں سے درگزر فرمائيں گے جنت والوں ميں ،سچا وعدہ جو انہيں
ديا جاتا تھا |11:11

|

َّللا حَ ٌّق َفيَقو ُل ما ٰهذا إِ ّال
ت القُرونُ مِن َقبلى َوهُما يَس َت
َوالهذى قا َل ل ِٰولِدَي ِه أُفٍّ لَ ُكما أَ َتعِدانِنى أَن أُخرَ َج وَ َقد َخلَ ِ
ك ءامِن إِنه وَ ع َد ه ِ
َّللا َويلَ َ
غيثان ه َ
ِ
أَ ٰسطي ُر األَوه لينَ |11:11

|

اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اُف تم سے دل پک گيا (بيزار ہے) کيا مجھے يہ وعدہ ديتے ہو کہ پھر زندہ کيا جاؤں گا
حاالنکہ مجھ پر سے پہلے سنگتيں گزر چکيں اور وہ دونوں َّللا سے فرياد کرتے ہيں تيری خرابی ہو ايمان ال ،بيشک َّللا کا وعدہ
سچا ہے تو کہتا ہے يہ تو نہيں مگر اگلوں کی کہانياں |11:11

|

أُ ٰ
نس ۖ إِ هنھُم كانوا ٰخسِ رينَ |11:12
ول ِئ َ
يھ ُم ال َقو ُل فى أُم ٍَم َقد َخلَت مِن َقبل ِِھم مِنَ ال ِ
ك الهذينَ حَ هق َعلَ ِ
جنِّ َواإلِ ِ

|
|

يہ وہ ہيں جن پر بات ثابت ہوچکی ان گروہوں ميں جو ان سے پلے گزرے جن اور آدمی ،بيشک وہ زياں کار تھے11:12| ،

َولِ ُك ٍّل دَرَ ٰج ٌ
ت ِممّا َعمِلوا ۖ َولِي َُو ِّف َيھُم أَ ٰ
عملَھُم َوهُم ال يُظلَمونَ |11:12

|

اور ہر ايک کے ليے اپنے اپنے عمل کے درجے ہيں اور تاکہ َّللا ان کے کام انہيں پورے بھردے |11:12

|

كبرونَ فِى
ار أَذهَب ُتم َطي ِّٰبتِ ُكم فى حَ ياتِ ُك ُم الدُّنيا َواس َتم َتع ُتم ِبھا َفاليَو َم ُتج َزونَ عَذابَ
الھون ِبما ُكن ُتم َتس َت ِ
ِ
َويَو َم ُيعرَ ضُ الهذينَ َك َفروا َعلَى ال ّن ِ
َير الحَ ِّق َو ِبما ُكن ُتم َتف ُسقونَ |11:12
األَ ِ
رض ِبغ ِ

|

اور ان پر ظلم نہ ہوگا ،اور جس دن کافر آگ پر پيش کيے جائيں گے ،ان سے فرمايا جائے گا تم اپنے حصہ کی پاک چيزيں اپنی
دنيا ہی کی زندگی ميں فنا کرچکے اور انہيں برت چکے تو آج تمہيں ذلت کا عذاب بدلہ ديا جائے گا سزا اس کی کہ تم زمين ميں
ناحق تکبر کرتے تھے اور سزا اس کی کہ حکم عدولی کرتے تھے |11:12

|

َ
َ
ه
ظيم
ف وَ َقد َخلَ ِ
۞ وَ اذ ُكر أَخا عا ٍد إِذ أَن َذرَ َقو َم ُه بِاألَحقا ِ
ت ال ُّن ُذ ُر مِن ب ِ
َوم َع ٍ
َين َيدَي ِه َومِن َخلفِ ِه أ ّال َتعبُدوا إ ِ هال َّللاَ إِ ّنى أخافُ َعلَي ُكم عَذابَ ي ٍ
|11:11

|

ين احقاف ميں ڈرايا اور بيشک اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے
اور ياد کرو عاد کے ہم قوم کو جب اس نے ان کو سرزم ِ
اور اس کے بعد آئے کہ َّللا کے سوا کسی کو نہ پُوجو ،بيشک مجھے تم پر ايک بڑے دن کے عذاب کا انديشہ ہے11:11| ،

صدِقينَ |11:11
جئ َتنا لِ َتأفِ َكنا عَن ءالِ َھتِنا َفأتِنا ِبما َت ِع ُدنا إِن ُكنتَ مِنَ ال ٰ ّ
قالوا أَ ِ

|

|

بولے کيا تم اس ليے آئے کہ ہميں ہمارے معبودوں سے پھير دو ،تو ہم پر الؤ جس کا ہميں وعدہ ديتے ہو اگر تم سچے ہو،
|11:11

|

قا َل إِ هنمَا العِل ُم عِن َد ه
لت بِ ِه َو ٰل ِك ّنى أَ ٰ
َّللاِ َوأ ُ َبلِّ ُغ ُكم ما أُرسِ ُ
رى ُكم َقومًا َتجھَلونَ |11:11

|

اس نے فرمايا اس کی خبر تو َّللا ہی کے پاس ہے ميں تو تمہيں اپنے رب کے پيام پہنچاتا ہوں ہاں ميری دانست ميں تم نرے جاہل
لوگ ہو |11:11

|

َفلَمّا رَ أَوہُ عارضًا مُس َت ِ َ
عارضٌ مُمطِ رُنا ۚ بَل ُهوَ مَا اس َتعجَ ل ُتم ِب ِه ۖ ري ٌح فيھا َعذابٌ أَلي ٌم |11:11
قب َل أو ِد َيت ِِھم قالوا ٰهذا ِ
ِ

|

پھر جب انہوں نے عذاب کو ديکھا بادل کی طرح آسمان کے کنارے ميں پھيال ہوا ان کی واديوں کی طرف آتا بولے يہ بادل ہے کہ
ہم پر برسے گا بلکہ يہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے ،ايک آندهی ہے جس ميں دردناک عذاب11:11| ،

َ
مر رَ بِّھا َفأَصبَحوا ال ي ٰ
ُجرمينَ |11:11
ُرى إِ ّال م َٰس ِك ُنھُم ۚ َك ٰذلِ َ
جزى ال َقو َم الم ِ
ك َن ِ
ُت َد ِّم ُر ُك هل َشء ٍء ِبأ ِ

|

|

ہر چيز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سُونے مکان ،ہم ايسی ہی
سزا ديتے ہيں مجرموں کو11:11| ،

|

غنى عَنھُم سَم ُعھُم َوال أَ ٰ
بصرً ا َوأَفـِٔ َد ًة َفما أَ ٰ
َولَ َقد َم هك ٰ ّنھُم فيما إِن َم هك ٰ ّن ُكم في ِه َوجَ عَلنا لَھُم سَمعًا َوأَ ٰ
بص ُرهُم َوال أَفـِٔ َد ُتھُم مِن َشء ٍء إِذ كانوا يَجحَ دونَ
ھزءونَ |11:11
ِبـٔ ٰاي ِ
ت هِ
َّللا َوحاقَ ِب ِھم ما كانوا ِب ِه يَس َت ِ

|

اور بيشک ہم نے انہيں وہ مقدور ديے تھے جو تم کو نہ ديے اور ان کے ليے کان اور آنکھ اور دل بنائے تو ان کے کام کان اور
آنکھيں اور دل کچھ کام نہ آئے جبکہ وہ َّللا کی آيتوں کا انکار کرتے تھے اور انہيں گھيرليا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے
تھے11:11| ،

|

ٰ
َولَ َقد أَهلَكنا ما حَ ولَ ُكم مِنَ القُ ٰ
جعونَ |11:11
رى وَ صَره ف َنا
الءاي ِ
ت لَ َعلهھُم يَر ِ

|

اور بيشک ہم نے ہالک کرديں تمہارے آس پاس کی بستياں اور طرح طرح کی نشانياں الئے کہ وہ باز آئيں |11:11

ك إِف ُكھُم َوما كانوا يَف َترونَ |11:12
ضلّوا عَنھُم ۚ وَ ٰذلِ َ
َّللا قُربا ًنا ءالِھ ًَة ۖ بَل َ
دون ه ِ
َفلَوال َنصَرَ ُه ُم الهذينَ ا هت َخذوا مِن ِ

|

|

تو کيوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے َّللا کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا بلکہ وہ ان سے گم گئے اور يہ
ان کا بہتان و افتراء ہے |11:12

|

جنِّ يَس َتمِعونَ القُرءانَ َفلَمّا حَ ضَروہُ قالوا أَنصِ توا ۖ َفلَمّا قُضِ ىَ َولهوا إِ ٰ
لى َقوم ِِھم مُنذِرينَ |11:12
َوإِذ صَرَ فنا إِلَي َ
ك َن َفرً ا مِنَ ال ِ

|

اور جبکہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھيرے کان لگا کر قرآن سنتے ،پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس ميں بولے خاموش رہو
پھر جب پڑهنا ہوچکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے |11:12

|

ُ
ص ِّد ًقا لِما بَينَ َيدَي ِه يَھدى إِلَى الحَ ِّق َوإِ ٰ
ٰ
قيم |11:12
نز َل مِن بَع ِد
موسى ُم َ
لى َط ٍ
قالوا ٰي َقومَنا إِ ّنا َسمِعنا ك ِٰتبًا أ ِ
ريق مُس َت ٍ

|

بولے اے ہماری قوم ہم نے ايک کتاب سنی کہ موس ٰی کے بعد اتاری گئی اگلی کتابوں کی تصديق فرمائی حق اور سيدهی راہ
دکھائی11:12| ،

|

جر ُكم مِن عَذا ٍ َ
ٰي َقومَنا أَجيبوا داعِىَ ه
ليم |11:11
نوب ُكم َو ُي ِ
َّللاِ َوءامِنوا ِب ِه يَغفِر لَ ُكم مِن ُذ ِ
بأ ٍ

|

اے ہماری قوم! َّللا کے منادی کی بات مانو اور اس پر ايمان الؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہيں دردناک عذاب سے
بچالے11:11| ،

|

رض َولَيسَ لَ ُه مِن دونِ ِه أَولِيا ُء ۚ أ ُ ٰ
جب داعِىَ ه
ُبين |11:11
ولئِ َ
ج ٍز فِى األَ ِ
َّللاِ َفلَيسَ بِمُع ِ
َومَن ال ُي ِ
ك فى ض َٰل ٍل م ٍ

|

اور جو َّللا کے منادی کی بات نہ مانے وہ زمين ميں قابو سے نکل کر جانے واال نہيں اور َّللا کے سامنے اس کا کوئی مددگار
نہيں وہ کھلی گمراہی ميں ہيں11:11| ،

|

أَ َولَم يَرَ وا أَنه ه
َلى إِ هن ُه ع ٰ
َوتى ۚ ب ٰ
َلى أَن يُحۦِىَ الم ٰ
ت َواألَرضَ َولَم يَعىَ ِب َخلق ِِھنه ِب ٰقد ٍِر ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |11:11
َّللاَ الهذى َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ

|

جالئے ،کيوں
کيا انہوں نے نہ جانا کہ وہ َّللا جس نے آسمان اور زمين بنائے اور ان کے بنانے ميں نہ تھکا قادر ہے کہ مردے ِ
نہيں بيشک وہ سب کچھ کرسکتا ہے11:11| ،

|

ار أَلَيسَ ٰهذا بِالحَ ِّق ۖ قالوا ب ٰ
َلى َورَ بِّنا ۚ قا َل َفذوقُوا العَذابَ بِما ُكن ُتم َتكفُرونَ |11:11
َويَو َم ُيعرَ ضُ الهذينَ َك َفروا َعلَى ال ّن ِ

|

اور جس دن کافر آگ پر پيش کيے جائيں گے ،ان سے فرمايا جائے گا کيا يہ حق نہيں کہيں گے کيوں نہيں ہمارے رب کی قسم،
فرمايا جائے گا تو عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا |11:11

|

َفاصبر َكما َ ُ
ھار ۚ ب َٰل ٌغ ۚ َفھَل يُھلَ ُ
ك إِ هال
َزم مِنَ الرُّ ُس ِل َوال َتس َتع ِ
جل لَھُم ۚ َكأ َ هنھُم يَو َم يَرَ ونَ ما يوعَدونَ لَم يَلبَثوا إِ ّال ساع ًَة مِن َن ٍ
ِ
صبَرَ أولُوا الع ِ
ال َقو ُم ٰ
الفسِ قونَ |11:11

|

تو تم صبر کرو جيسا ہمت والے رسولوں نے صبر کيا اور ان کے ليے جلدی نہ کرو گويا وہ جس دن ديکھيں گے جو انہيں وعدہ
ديا جاتا ہے دنيا ميں نہ ٹھہرے تھے مگر دن کی ايک گھڑی بھر يہ پہنچانا ہے تو کون ہالک کيے جائيں گے مگر بے حکم لوگ
|11:11

|

َبيل ه
ض هل أَ ٰ
َّللا الره ٰ
عملَھُم |11:1
َّللاِ أَ َ
حيم الهذينَ َك َفروا َو َ
سم ه ِ
صدّوا عَن س ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

جنہوں نے کفر کيا اور َّللا کی راہ سے روکا َّللا نے ان کے عمل برباد کيے |11:1

|

ت َوءامَنوا ِبما ُن ِّز َل ع ٰ
َلى ُمحَ هم ٍد َو ُهوَ الحَ ُّق مِن رَ ب ِِّھم ۙ َك هفرَ عَنھُم َسيِّـٔات ِِھم َوأَصلَ َح بالَھُم |11:1
َوالهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ

|

اور ايمان الئے اور اچھے کام کيے اور اس پر ايمان الئے جو محمد پر اتارا گيا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے َّللا

|

نے ان کی برائياں اتار ديں اور ان کی حالتيں سنوار ديں |11:1

َضربُ ه
اس أَ ٰمثلَھُم |11:1
ك ِبأَنه الهذينَ َك َفرُوا ا هت َبعُوا ٰالبطِ َل وَ أَنه الهذينَ ءا َم ُنوا ا هت َبعُوا الحَ هق مِن رَ ب ِِّھم ۚ َك ٰذلِ َ
ٰذلِ َ
َّللا ُ لِل ّن ِ
كي ِ

|

يہ اس ليے کہ کافر باطل کے پيرو ہوئے اور ايمان والوں نے حق کی پيروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے َّللا لوگوں
سے ان کے احوال يونہی بيان فرماتا ہے |11:1

|

ثخن ُتموهُم َف ُ
ب حَ ّت ٰى إِذا أَ َ
ك َولَو يَشا ُء
َفإِذا لَقي ُت ُم الهذينَ َك َفروا َفضَربَ ال ِّرقا ِ
الوثاقَ َفإِمّا َم ًّنا بَع ُد َوإِمّا فِدا ًء حَ ّت ٰى َتضَعَ الحَ ربُ أَوزارَ ها ۚ ٰذلِ َ
شدُّوا َ
ه
َّللا َفلَن يُضِ هل أَ ٰ
عملَ ُھم |11:1
َبيل ه ِ
ض ُكم ِبب ٍ
َّللا ُ َالن َتصَرَ مِنھُم َو ٰلكِن لِيَبل ُ َو ۟ا بَع َ
َعض ۗ َوالهذينَ قُتِلوا فى س ِ

|

تو جب کافروں سے تمہارا سامناہو تو گردنيں مارنا ہے يہاں تک کہ جب انہيں خوب قتل کرلو تو مضبوط باندهو ،پھر اس کے بعد
چاہے احسان کرکے چھوڑ دو چاہے فديہ لے لو يہاں تک کہ لڑائی اپنابوجھ رکھ دے بات يہ ہے اورَّللا چاہتا تو آپ ہی اُن سے بدلہ
ليتا مگر اس لئے تم ميں ايک کو دوسرے سے جانچے اور جو َّللا کی راہ ميں مارے گئے َّللا ہرگز ان کے عمل ضائع نہ فرمائے
گا |11:1

|

َھديھم َويُصلِ ُح بالَھُم |11:1
َسي ِ

|

جلد انہيں راہ دے گا اور ان کا کام بنادے گا11:1| ،

خل ُ ُھ ُم الجَ هن َة َع هر َفھا لَھُم |11:1
َويُد ِ

|

|

اور انہيں جنت ميں لے جائے گا انہيں اس کی پہچان کرادی ہے |11:1

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِن َتن ُ
َّللا يَنصُر ُكم َو ُي َثبِّت أَقدا َم ُكم |11:1
صرُوا ه َ

|

|

|

اے ايمان والو اگر تم دين خدا کی مدد کرو گے َّللا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمادے گا |11:1

ض هل أَ ٰ
عملَھُم |11:2
َوالهذينَ َك َفروا َف َتعسًا لَھُم َوأَ َ

|

اور جنہوں نے کفر کيا تو ان پر تباہی پڑے اور َّللا ان کے اعمال برباد کرے11:2| ،

نز َل ه
َّللا ُ َفأَح َب َط أَ ٰ
ك ِبأ َ هنھُم َك ِرهوا ما أَ َ
عملَھُم |11:2
ٰذلِ َ

|

|

يہ اس ليے کہ انہيں ناگوار ہوا جو َّللا نے اتارا تو َّللا نے ان کا کيا دهرا اِکارت کيا11:2| ،

|

رض َفي ُ
َنظروا َكيفَ كانَ ٰعقِ َب ُة الهذينَ مِن َقبل ِِھم ۚ َدمهرَ ه
يھم ۖ َول ِٰلكفِرينَ أَ ٰمثلُھا |11:12
۞ أَ َفلَم يَسيروا فِى األَ ِ
َّللا ُ َعلَ ِ

|

تو کيا انہوں نے زمين ميں سفر نہ کيا کہ ديکھتے ان سے اگلوں کا کيسا انجام ہواَّ ،للا نے ان پر تباہی ڈالی اور ان کافروں کے ليے
بھی ويسی کتنی ہی ہيں |11:12

|

َّللا مَولَى الهذينَ ءامَنوا َوأَنه ٰ
الكفِرينَ ال م ٰ
َولى لَھُم |11:11
ٰذلِ َ
ك ِبأَنه ه َ

|

يہ اس ليے کہ مسلمانوں کا مول ٰی َّللا ہے اور کافروں کا کوئی مول ٰی نہيں11:11| ،

|

ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ۖ َوالهذينَ َك َفروا َي َت َم هتعونَ َويَأ ُكلونَ َكما َتأ ُك ُل األَ ٰنع ُم َوال ّنا ُر م ً
َثوى
ت جَ ٰ ّن ٍ
خ ُل الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
َّللا يُد ِ
إِنه ه َ
لَھُم |11:11

|

بيشک َّللا داخل فرمائے گا انہيں جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے باغوں ميں جن کے نيچے نہريں رواں ،اور کافر برتتے ہيں
اور کھاتے ہيں جيسے چوپائے کھائيں اور آگ ميں ان کا ٹھکانا ہے11:11| ،

|

ك أَهلَ ٰكنھُم َفال ناصِ رَ لَھُم |11:11
ك الهتى أَخرَ جَ ت َ
َو َكأَيِّن مِن َقر َي ٍة هِىَ أَ َش ُّد قُوه ًة مِن َقر َيتِ َ

|

اور کتنے ہی شہر کہ اس شہر سے قوت ميں زيادہ تھے جس نے تمہيں تمہارے شہر سے باہر کيا ،ہم نے انہيں ہالک فرمايا تو ان
کا کوئی مددگار نہيں |11:11

|

أَ َفمَن كانَ ع ٰ
َلى َب ِّي َن ٍة مِن رَ ِّب ِه َكمَن ُز ِّينَ لَ ُه سو ُء َع َملِ ِه َوا هتبَعوا أَهوا َءهُم |11:11

|

تو کيا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دليل پر ہو اُس جيسا ہوگا جس کے برے عمل اسے بھلے دکھائے گئے اور وہ اپنی
خواہشوں کے پيچھے چلے |11:11

|

َ
مر لَ هذ ٍة لِل ٰ ّش ِربينَ َوأَ ٰنھ ٌر مِن َع َس ٍل
َير ءاسِ ٍن َوأَ ٰنھ ٌر مِن لَب ٍَن لَم َي َت َغيهر َطع ُم ُه َوأَ ٰنھ ٌر مِن َخ ٍ
َم َث ُل الجَ هن ِة الهتى وُ ِع َد ال ُم هتقونَ ۖ فيھا أ ٰنھ ٌر مِن ما ٍء غ ِ
ص ًفّى ۖ َولَھُم فيھا مِن ُك ِّل ه
ار َوسُقوا ما ًء حَ ميمًا َف َق هطعَ أَمعا َءهُم |11:11
الثم َٰر ِ
ُم َ
ت وَ مَغفِرَ ةٌ مِن رَ ب ِِّھم ۖ َكمَن ه َُو ٰخلِ ٌد فِى ال ّن ِ

|

احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہيزگاروں سے ہے ،اس ميں ايسی پانی کی نہريں ہيں جو کبھی نہ بگڑے اور ايسے دوده کی
نہريں ہيں جس کا مزہ نہ بدال اور ايسی شراب کی نہريں ہيں جس کے پينے ميں لذت ہے اور ايسی شہد کی نہريں ہيں جو صاف
کيا گيا اور ان کے ليے اس ميں ہر قسم کے پھل ہيں ،اور اپنے رب کی مغفرت کيا ايسے چين والے ان کی برابر ہوجائيں گے
جنہيں ہميشہ آگ ميں رہنا اور انہيں کھولتا پانی پاليا جائے گا کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کردے11:11| ،

|

ك قالوا لِلهذينَ أو ُتوا العِل َم ماذا قا َل ءانِ ًفا ۚ أ ُ ٰ
ك الهذينَ َطبَعَ ه
َّللا ُ ع ٰ
لوب ِھم َوا هتبَعوا أَهوا َءهُم
ولئِ َ
ك حَ ّت ٰى إِذا َخرَ جوا مِن عِن ِد َ
َومِنھُم مَن يَس َت ِم ُع إِلَي َ
َلى قُ ِ
|11:11

|

اور ان ميں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہيں يہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائيں علم والوں سے کہتے ہيں ابھی
انہوں نے کيا فرمايا يہ ہيں وہ جن کے دلوں پر َّللا نے مہر کردی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے |11:11

ءاتىھُم َت ٰ
َوالهذينَ اه َت َدوا زا َدهُم ُه ًدى َو ٰ
قوىھُم |11:11

|

|

اور جنہوں نے راہ پائی َّللا نے ان کی ہدايت اور زيادہ فرمائی اور ان کی پرہيزگاری انہيں عطا فرمائی |11:11

ُ
َنظرونَ إِ هال السّا َع َة أَن َتأتِ َيھُم بَغ َت ًة ۖ َف َقد جا َء أَ
َفھَل ي ُ
شراطھا ۚ َفأ َ ّن ٰى لَھُم إِذا جاءَتھُم ذ ٰ
ِكرىھُم |11:12

|

|

تو کاہے کے انتظار ميں ہيں مگر قيامت کے کہ ان پر اچانک آجائے ،کہ اس کی عالمتيں تو آہی چکی ہيں پھر جب آجائے گی تو
کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا11:12| ،

|

ت ۗ َو ه
َفاعلَم أَ هن ُه ال إِ ٰل َه إ ِ هال ه
َّللا ُ يَعلَ ُم ُم َت َقله َب ُكم َوم ٰ
َثوى ُكم |11:12
ك َولِلمُؤمِنينَ َوالمُؤم ِٰن ِ
َّللا ُ َواس َتغفِر لِ َذ ِنب َ

|

تو جان لو کہ َّللا کے سوا کسی کی بندگی نہيں اور اے محبوب! اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی
معافی مانگو اور َّللا جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام لينا |11:12

|

ُ
لوب ِھم مَرَ ضٌ ي ُ
ك َن َظرَ
َنظرونَ إِلَي َ
نزلَت سورَ ةٌ مُح َكم ٌَة َو ُذكِرَ فيھَا القِتا ُل ۙ رَ أَيتَ الهذينَ فى قُ ِ
َويَقو ُل الهذينَ ءامَنوا لَوال ُن ِّزلَت سورَ ةٌ ۖ َفإِذا أ ِ
ت ۖ َفأ َ ٰ
ولى لَھُم |11:12
المَغشِ ىِّ َعلَي ِه مِنَ المَو ِ

|

اور مسلمان کہتے ہيں کوئی سورت کيوں نہ اتاری گئی پھر جب کوئی پختہ سورت اتاری گئی اور اس ميں جہاد کا حکم فرمايا گيا
تو تم ديکھو گے انہيں جن کے دلوں ميں بيماری ہے کہ تمہاری طرف اس کا ديکھنا ديکھتے ہيں جس پر مُرونی چھائی ہو ،تو ان
کے حق ميں بہتر يہ تھا کہ فرمانبرداری کرتے |11:12

|

ص َدقُوا ه
َّللاَ لَكانَ َخيرً ا لَھُم |11:11
طاع ٌَة َو َقو ٌل َمعروفٌ ۚ َفإِذا ع ََز َم األَم ُر َفلَو َ

|

اور اچھی بات کہتے پھر جب حکم ناطق ہوچکا تو اگر َّللا سے سچے رہتے تو ان کا بھال تھا11:11| ،

رض َو ُت َق ِّطعوا أَرحا َم ُكم |11:11
َفھَل َعسَي ُتم إِن َت َولهي ُتم أَن ُتفسِ دوا فِى األَ ِ

|

|

تو کيا تمہارے يہ لچھن نظر آتے ہيں کہ اگر تمہيں حکومت ملے تو زمين ميں فساد پھيالؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو11:11| ،

أُ ٰ
ك الهذينَ لَ َع َن ُھ ُم ه
عمى أَ ٰ
ص همھُم َوأَ ٰ
بصرَ هُم |11:11
َّللا ُ َفأ َ َ
ولئِ َ

|

يہ ہيں وہ لوگ جن پر َّللا نے لعنت کی اور انہيں حق سے بہرا کرديا اور ان کی آنکھيں پھوڑ ديں |11:11

أَ َفال َي َت َدبهرونَ القُرءانَ أَم ع ٰ
ب أَقفالُھا |11:11
َلى قُلو ٍ

|

|

تو کيا وہ قرآن کو سوچتے نہيں يا بعضے دلوں پر ان کے قفل لگے ہيں |11:11

|

َلى أَ ٰدبرهِم مِن بَع ِد ما َت َبيهنَ لَ ُھ ُم ال ُھدَى ۙ ال هش ٰ
يطنُ سَوه َل لَھُم َوأَ ٰ
إِنه الهذينَ ار َتدّوا ع ٰ
ملى لَھُم |11:11
ِ

|

بيشک وہ جو اپنے پيچھے پلٹ گئے بعد اس کے کہ ہدايت ان پر کھل چکی تھی شيطان نے انہيں فريب ديا اور انہيں دنيا ميں
مدتوں رہنے کی اميد دالئی |11:11

|

َ
مر ۖ َو ه
ك ِبأ َ هنھُم قالوا لِلهذينَ َك ِرهوا ما َن هز َل ه
َّللا ُ يَعلَ ُم إِسرارَ هُم |11:11
ٰذلِ َ
َّللا ُ َس ُنطي ُع ُكم فى ب ِ
َعض األ ِ

|

|

يہ اس ليے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہيں َّللا کا اتارا ہوا ناگوار ہے ايک کام ميں ہم تمہاری مانيں گے اور َّللا ان کی چھپی
ہوئی جانتا ہے11:11| ،

|

ٰ
َضربونَ وُ جو َهھُم َوأَ ٰدبرَ هُم |11:11
َف َكيفَ إِذا َت َو هفت ُھ ُم المَلئِ َك ُة ي ِ

|

تو کيسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کريں گے ان کے منہ اور ان کی پيٹھيں مارتے ہوئے |11:11

ضو َن ُه َفأَح َب َط أَ ٰ
َّللا َو َك ِرهوا ِر ٰ
ك ِبأ َ هن ُھ ُم ا هتبَعوا ما أَ َ
عملَھُم |11:12
ٰذلِ َ
سخ َط ه َ

|

|

يہ اس ليے کہ وہ ايسی بات کے تابع ہوئے جس ميں َّللا کی ناراضی ہے اور اس کی خوشی انہيں گوارا نہ ہوئی تو اس نے ان کے
اعمال اَکارت کرديے11:12| ،

|

َ
َ
ُخر َج ه
َّللا ُ أَ ٰ
ضغ َنھُم |11:12
أم حَ سِ بَ الهذينَ فى قُلوبِ ِھم مَرَ ضٌ أن لَن ي ِ

|

کيا جن کے دلوں ميں بيماری ہے اس گھمنڈ ميں ہيں کہ َّللا ان کے چھپے َبير ظاہر نہ فرمائے گا |11:12

حن ال َقو ِل ۚ َو ه
َّللا ُ يَعلَ ُم أَ ٰ
َولَو َنشا ُء َألَرَ ٰين َكھُم َفلَعَرَ ف َتھُم ِب ٰ
عملَ ُكم |11:12
عر َف هنھُم فى لَ ِ
سيمھُم ۚ َولَ َت ِ

|

|

اور اگر ہم چاہيں تو تمہيں ان کو دکھاديں کہ تم ان کی صورت سے پہچان لو اور ضرور تم انہيں بات کے اسلوب ميں پہچان لو
گے اور َّللا تمہارے عمل جانتا ہے |11:12

|

ص ِبرينَ َو َنبل ُ َو ۟ا أَخبارَ ُكم |11:11
َولَ َنبل ُ َو هن ُكم حَ ّت ٰى َنعلَ َم الم ُٰج ِھدينَ مِن ُكم َوال ٰ ّ

|

اور ضرور ہم تمہيں جانچيں گے يہاں تک کہ ديکھ ليں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو اور تمہاری خبريں آزماليں
|11:11

|

ُحب ُ
ُدى لَن َيضُرُّ وا ه
ط أَ ٰ
َّللا وَ شا ُّقوا الرهسو َل مِن بَع ِد ما َت َبيهنَ لَ ُھ ُم الھ ٰ
عملَھُم |11:11
َبيل ه ِ
إِنه الهذينَ َك َفروا َو َ
صدّوا عَن س ِ
َّللاَ َشيـًٔا َو َسي ِ

|

بيشک وہ جنہوں نے کفر کيا اور َّللا کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ہدايت ان پر ظاہر ہوچکی تھی وہ
ہرگز َّللا کو کچھ نقصان نہ پہچائيں گے ،اور بہت جلد َّللا ان کا کيا دهرا اَکارت کردے گا |11:11

|

َّللا َوأَطيعُوا الرهسو َل َوال ُتبطِ لوا أَ ٰ
عملَ ُكم |11:11
۞ ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا أَطيعُوا ه َ

|

اے ايمان والو َّللا کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل باطل نہ کرو |11:11

َّللا ُث هم ماتوا َوهُم ُكفّا ٌر َفلَن يَغفِرَ ه
َّللا ُ لَھُم |11:11
َبيل ه ِ
إِنه الهذينَ َك َفروا َو َ
صدّوا عَن س ِ

|

|

بيشک جنہوں نے کفر کيا اور َّللا کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مرگئے تو َّللا ہر گز انہيں نہ بخشے گا |11:11

َفال َت ِھنوا َو َتدعوا إِلَى السهلم َوأَن ُت ُم األَعلَونَ َو ه
َّللا ُ َم َع ُكم َولَن َيتِرَ ُكم أَ ٰ
عملَ ُكم |11:11
ِ

|

|

تو تم سستی نہ کرو اور آپ صلح کی طرف نہ بالؤ اور تم ہی غالب آؤ گے ،اور َّللا تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال
ميں تمہيں نقصان نہ دے گا |11:11

|

إِ هنمَا الحَ ٰيوةُ الدُّنيا لَ ِعبٌ َولَھوٌ ۚ َوإِن ُتؤمِنوا َو َت هتقوا يُؤتِ ُكم أُجورَ ُكم َوال يَسـَٔل ُكم أَ ٰ
مولَ ُكم |11:11

|

دنيا کی زندگی تو يہی کھيل کود ہے اور اگر تم ايمان الؤ اور پرہيزگاری کرو تو وہ تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا اور کچھ
تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا |11:11

|

ُخرج أَ ٰ
إِن يَسـَٔل ُكموها َفيُحفِ ُكم َت َ
ضغ َن ُكم |11:11
بخلوا َوي ِ

|

اگر انہيں تم سے طلب کرے اور زيادہ طلب کرے تم بخل کرو گے اور وہ بخل تمہارے دلوں کے ميل ظاہر کردے گا11:11| ،

|

َبخ ُل عَن َنفسِ ِه ۚ وَ ه
َبخل َفإِ هنما ي َ
َبخ ُل ۖ َومَن ي َ
َّللا َفمِن ُكم مَن ي َ
َّللا ُ ال َغنِىُّ َوأَن ُت ُم الفُ َقرا ُء ۚ َوإِن َت َت َولهوا َيس َتبدِل
ٰهأَن ُتم ٰهؤُ ال ِء ُتد َعونَ لِ ُتنفِقوا فى سَبي ِل ه ِ
َقومًا َغيرَ ُكم ُث هم ال يَكونوا أَ ٰمثلَ ُكم |11:12

|

ہاں ہاں يہ جو تم ہو بالئے جاتے ہو کہ َّللا کی راہ ميں خرچ کرو تو تم ميں کوئی بخل کرتا ہے اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان
پر بخل کرتا ہے اور َّللا بے نياز ہے اور تم سب محتاج اور اگر تم منہ پھيرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا پھر وہ تم
جيسے نہ ہوں گے |11:1

|8

َّللا الره ٰ
ك َفتحً ا مُبي ًنا |12:1
حيم إِ ّنا َف َتحنا لَ َ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

بيشک ہم نے تمہارے ليے روشن فتح دی |12:1

|

ك ه
ك صِ ٰر ًطا مُس َتقيمًا |12:1
ك َويَھ ِد َي َ
ك َوما َتأ َ هخرَ َو ُيتِ هم نِع َم َت ُه َعلَي َ
َّللا ُ ما َت َق هد َم مِن َذ ِنب َ
لِيَغفِرَ لَ َ

|

تاکہ َّللا تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اور اپنی نعمتيں تم پر تمام کردے اور تمہيں
سيدهی راہ دکھادے |12:1

|

ك ه
َّللا ُ َنصرً ا ع ً
َويَن ُ
َزيزا |12:1
صرَ َ

|

اور َّللا تمہاری زبردست مدد فرمائے |12:1

|

رض ۚ َوكانَ ه
إيم ًنا مَعَ ٰ
ب المُؤمِنينَ لِيَزدادوا ٰ
ه َُو الهذى أَ َ
َّللا ُ عَليمًا حَ كيمًا |12:1
إيمن ِِھم ۗ َو ِ هّلِلِ جُنو ُد الس ٰهم ٰو ِ
نز َل السهكي َن َة فى قُلو ِ
ت َواألَ ِ

|

وہی ہے جس نے ايمان والوں کے دلوں ميں اطمينان اتارا تاکہ انہيں يقين پر يقين بڑهے اور َّللا ہی کی ملک ہيں تمام لشکر
آسمانوں اور زمين کے اور َّللا علم و حکمت واال ہے |12:1

|

َّللا َف ً
وزا عَظيمًا |12:1
ت جَ ٰ ّن ٍ
خ َل المُؤمِنينَ َوالمُؤم ِٰن ِ
لِيُد ِ
ك عِن َد ه ِ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا َو ُي َك ِّفرَ عَنھُم َسيِّـٔات ِِھم ۚ َوكانَ ٰذلِ َ

|

تاکہ ايمان والے مردوں اور ايمان والی عورتوں کو باغوں ميں لے جائے جن کے نيچے نہريں رواں ہميشہ ان ميں رہيں اور انکی
برائياں ان سے اتار دے ،اور يہ َّللا کے يہاں بڑی کاميابی ہے12:1| ،

|

ت ّ
يھم دائِرَ ةُ السهو ِء ۖ َو َغضِ بَ ه
الظا ّنينَ ِب ه
يھم َولَ َع َنھُم َوأَ َع هد لَھُم جَ َھ هن َم ۖ
ُشر ٰك ِ
َو ُيع َِّذبَ الم ُٰنفِقينَ َوالم ُٰنف ِٰق ِ
َّللا ُ َعلَ ِ
اّلِلِ َظنه السهو ِء ۚ َعلَ ِ
ُشركينَ َوالم ِ
ت َوالم ِ
َوساءَت َمصيرً ا |12:1

|

اور عذاب دے منافق مَردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مَردوں اور مشرک عورتوں کو جو َّللا پر گمان رکھتے ہيں انہيں پر
ہے بری گردش اور َّللا نے اُن پر غضب فرمايا اور انہيں لعنت کی اور ان کے ليے جہنم تيار فرمايا ،اور وہ کيا ہی برا انجام ہے،
|12:1

|

رض ۚ َوكانَ ه
َّللا ُ ع ً
َزيزا حَ كيمًا |12:1
ّلِل جُنو ُد الس ٰهم ٰو ِ
َو ِ ه ِ
ت َواألَ ِ

|

اور َّللا ہی کی ملک ہيں آسمانوں اور زمين کے سب لشکر ،اور َّللا عزت و حکمت واال ہے12:1| ،

|

ك ٰش ِھ ًدا َو ُم َب ِّشرً ا َو َنذيرً ا |12:2
إِ ّنا أَرس َٰلن َ

|

بيشک ہم نے تمہيں بھيجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا |12:2

اّلِل وَ رَ سولِ ِه َو ُتع َِّزروہُ َو ُتوَ قِّروہُ َو ُت َسبِّحوہُ ُبكرَ ًة َوأَ ً
صيال |12:2
لِ ُتؤمِنوا ِب ه ِ

|

|
|

تاکہ اے لوگو تم َّللا اور اس کے رسول پر ايمان الؤ اور رسول کی تعظيم و توقير کرو اور صبح و شام َّللا کی پاکی بولو |12:2
ث َفإِ هنما يَن ُك ُ
يديھم ۚ َفمَن َن َك َ
َلى َنفسِ ِه ۖ َومَن أَ ٰ
ثع ٰ
َّللا َف َسيُؤتي ِه أَجرً ا َعظيمًا
َّللا َي ُد ه ِ
ُبايعو َن َ
وفى ِبما ٰع َھ َد َعلَي ُه ه َ
ُبايعونَ ه َ
َّللا َفوقَ أَ ِ
ك إِ هنما ي ِ
إِنه الهذينَ ي ِ
|12:12

|

وہ جو تمہاری بيعت کرتے ہيں وہ تو َّللا ہی سے بيعت کرتے ہيں ان کے ہاتھوں پر َّللا کا ہاتھ ہے ،تو جس نے عہد توڑا اس نے
اپنے بڑے عہد کو توڑا اور جس نے پورا کيا وہ عہد جو اس نے َّللا سے کيا تھا تو بہت جلد َّللا اسے بڑا ثواب دے گا |12:12

|

ب َش َغلَتنا أَ ٰ
لوب ِھم ۚ قُل َفمَن يَملِ ُ
َّللا َشيـًٔا إِن
ك الم َُخلهفونَ مِنَ األَعرا ِ
ك لَ ُكم مِنَ ه ِ
َسيَقو ُل لَ َ
مولُنا َوأَهلونا َفاس َتغفِر لَنا ۚ يَقولونَ ِبأَلسِ َنت ِِھم ما لَيسَ فى قُ ِ
ض ًّرا أَو أَرا َد ِب ُكم َنفعًا ۚ بَل كانَ ه
َّللا ُ ِبما َتعمَلونَ َخبيرً ا |12:11
أَرا َد ِب ُكم َ

|

اب تم سے کہيں گے جو گنوار (اعرابی) پيچھے رہ گئے تھے کہ ہميں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا اب
حضور ہماری مغفرت چاہيں اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہيں جو ان کے دلوں ميں نہيں تم فرماؤ تو َّللا کے سامنے کسے تمہارا

|

کچھ اختيار ہے اگر وہ تمہارا برا چاہے يا تمہاری بھالئی کا ارادہ فرمائے ،بلکہ َّللا کو تمہارے کاموں کی خبر ہے12:11| ،

بَل َظ َنن ُتم أَن لَن يَن َقلِبَ الرهسو ُل َوالمُؤمِنونَ إِ ٰ
لوب ُكم وَ َظ َنن ُتم َظنه السهو ِء َو ُكن ُتم َقومًا بورً ا |12:11
هليھم أَ َب ًدا َو ُز ِّينَ ٰذلِ َ
لى أَ ِ
ك فى قُ ِ

|

بلکہ تم تو يہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز گھروں کو واپس نہ آئيں گے اور اسی کو اپنے دلوں ميں بھال
سمجھيں ہوئے تھے اور تم نے برا گمان کيا اور تم ہالک ہونے والے لوگ تھے |12:11

َومَن لَم يُؤمِن بِ ه
اّلِلِ وَ رَ سولِ ِه َفإِ ّنا أَع َتدنا ل ِٰلكفِرينَ َسعيرً ا |12:11

|

|

اور جو ايمان نہ الئے َّللا اور اس کے رسول پر تو بيشک ہم نے کافروں کے ليے بھڑکتی آگ تيار کر رکھی ہے12:11| ،

رض ۚ يَغفِ ُر لِمَن يَشا ُء َو ُيع َِّذبُ مَن يَشا ُء ۚ َوكانَ ه
ّلِل مُل ُ
َّللا ُ غَفورً ا رَ حيمًا |12:11
ك الس ٰهم ٰو ِ
َو ِ ه ِ
ت َواألَ ِ

|

|

اور َّللا ہی کے ليے ہے آسمانوں اور زمين کی سلطنت ،جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے اور َّللا بخشنے واال
مہربان ہے12:11| ،

|

َّللاِ ۚ قُل لَن َت هتبِعونا َك ٰذلِ ُكم قا َل ه
لى مَغانِ َم لِ َتأ ُخذوها َذرونا َن هتبِع ُكم ۖ ُيريدونَ أَن ُي َب ِّدلوا َك ٰل َم ه
َسيَقو ُل الم َُخلهفونَ إِ َذا ان َطلَق ُتم إِ ٰ
َّللا ُ مِن َقب ُل ۖ َف َسيَقولونَ
بَل َتحسُدو َننا ۚ بَل كانوا ال يَف َقھونَ إِ ّال َق ً
ليال |12

|: 15

اب کہيں گے پيچھے بيٹھ رہنے والے جب تم غنيمتيں لينے چلو تو ہميں بھی اپنے پيچھے آنے دو وہ چاہتے ہيں َّللا کا کالم بدل ديں
تم فرماؤ ہرگز ہمارے ساتھ نہ آؤ َّللا نے پہلے سے يونہی فرماديا تو اب کہيں گے بلکہ تم ہم سے جلتے ہو بلکہ وہ بات نہ
سمجھتے تھے مگر تھوڑی |12

|: 15

لى َق ُ
َأس َشدي ٍد ُت ٰقتِلو َنھُم أَو يُسلِمونَ ۖ َفإِن ُتطيعوا يُؤ ِت ُك ُم ه
َّللا ُ أَجرً ا حَ َس ًنا ۖ َوإِن َت َت َولهوا َكما َت َولهي ُتم
قُل لِلم َُخلهفينَ مِنَ األَعرا ِ
وم أولى ب ٍ
ب َس ُتد َعونَ إ ِ ٰ ٍ
مِن َقب ُل ُيع َِّذب ُكم عَذابًا أَليمًا |12:11

|

ان پيچھے رہ گئے ہوئے گنواروں سے فرماؤ عنقريب تم ايک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بالئے جاؤ گے کہ ان سے لڑو يا وہ
مسلمان ہوجائيں ،پھر اگر تم فرمان مانو گے َّللا تمہيں اچھا ثواب دے گا ،ور اگر پھر گے جيسے پہلے پھر گئے تو تمھيں درد ناک
عذاب دے گا12:11| ،

|

لَيسَ َعلَى األَ ٰ
َريض حَ رَ ٌ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ۖ
َّللا وَ رَ سولَ ُه يُدخِل ُه جَ ٰ ّن ٍ
عمى حَ رَ ٌج َوال َعلَى األَعرَ ِج حَ رَ ٌج َوال َعلَى الم ِ
ج ۗ َومَن يُطِ ِع ه َ
َومَن َي َت َو هل ُيع َِّذب ُه عَذابًا أَليمًا |12:11

|

اندهے پر تنگی نہيں اور نہ لنگڑے پر مضائقہ اور نہ بيمار پر مواخذہ اور جو َّللا اور اس کے رسول کا حکم مانے َّللا اسے باغوں
ميں لے جائے گا جن کے نيچے نہريں رواں اور جو پھر جائے گا اسے دردناک عذاب فرمائے گا12:11| ،

|

۞ لَ َقد رَ ضِ ىَ ه
لوب ِھم َفأ َ َ
يھم َوأَ ٰث َبھُم َفتحً ا َقريبًا |12:12
ُبايعو َن َ
نز َل السهكي َن َة َعلَ ِ
ك َتحتَ ال هشجَ رَ ِة َف َعلِ َم ما فى قُ ِ
َن المُؤمِنينَ إِذ ي ِ
َّللا ُ ع ِ

|

بيشک َّللا راضی ہوا ايمان والوں سے جب وہ اس پيڑ کے نيچے تمہاری بيعت کرتے تھے تو َّللا نے جانا جو ان کے دلوں ميں ہے
تو ان پر اطمينان اتارا اور انہيں جلد آنے والی فتح کا انعام ديا |12:12

َومَغانِ َم َكثيرَ ًة يَأ ُخذو َنھا ۗ َوكانَ ه
َّللا ُ ع ً
َزيزا حَ كيمًا |12:12

|

|

اور بہت سی غنيمتيں جن کو ليں ،اور َّللا عزت و حکمت واال ہے12:12| ،

|

َو َع َد ُك ُم ه
اس عَن ُكم َولِ َتكونَ ءاي ًَة لِل ُمؤمِنينَ َويَھ ِد َي ُكم صِ ٰر ًطا مُس َتقيمًا |12:12
َّللا ُ مَغا ِن َم َكثيرَ ًة َتأ ُخذو َنھا َفعَجه َل لَ ُكم ٰه ِذ ِہ َو َكفه أَيدِىَ ال ّن ِ

|

اور َّللا نے تم سے وعدہ کيا ہے بہت سی غنيمتوں کا کہ تم لو گے تو تمہيں يہ جلد عطا فرمادی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک
ديے اور اس ليے کہ ايمان والوں کے ليے نشانی ہو اور تمہيں سيدهی راہ دکھائے |12:12

َّللا ُ ِبھا ۚ َوكانَ ه
خرى لَم َتقدِروا َعلَيھا َقد أَحا َط ه
َّللا ُ ع ٰ
َوأ ُ ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقديرً ا |12:11

|

|

اور ايک اور جو تمہارے بل (بس) کی نہ تھی وہ َّللا کے قبضہ ميں ہے ،اور َّللا ہر چيز پر قادر ہے12:11| ،

جدونَ َولِ ًّيا َوال َنصيرً ا |12:11
َولَو ٰق َتلَ ُك ُم الهذينَ َك َفروا لَ َولهوُ ا األَ ٰدبرَ ُث هم ال َي ِ

|

|

اور اگر کافر تم سے لڑيں تو ضرور تمہارے مقابلہ سے پيٹھ پھيرديں گے پھر کوئی حمايتی نہ پائيں گے نہ مددگار12:11| ،

ج َد لِ ُس هن ِة ه
ُس هن َة ه
َّللاِ َت ً
بديال |12:11
َّللاِ الهتى َقد َخلَت مِن َقب ُل ۖ َولَن َت ِ

|

|

َّللا کا دستور ہے کہ پہلے سے چال آتا ہے اور ہرگز تم َّللا کا دستور بدلتا نہ پاؤ گے12:11| ،

|

يھم ۚ َوكانَ ه
َّللا ُ بِما َتعمَلونَ َبصيرً ا |12:11
َطن َم هك َة مِن بَع ِد أَن أَظ َفرَ ُكم َعلَ ِ
َوه َُو الهذى َكفه أَي ِد َيھُم عَن ُكم َوأَي ِد َي ُكم عَنھُم بِب ِ

|

اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک ديے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک ديے وادی مکہ ميں بعد اس کے کہ تمہيں ان
پر قابو دے ديا تھا ،اور َّللا تمہارے کام ديکھتا ہے12:11| ،

|

حله ُه ۚ َولَوال ِرجا ٌل مُؤمِنونَ َونِسا ٌء مُؤم ِٰن ٌ
ت لَم َتعلَموهُم أَن َت َطـٔوهُم
رام َوالھَدىَ مَعكو ًفا أَن يَبلُغَ َم ِ
ُه ُم الهذينَ َك َفروا َو َ
َن المَس ِ
صدّو ُكم ع ِ
ج ِد الحَ ِ
خ َل ه
َّللا ُ فى رَ ح َمتِ ِه مَن يَشا ُء ۚ لَو َت َزيهلوا لَع هَذب َنا الهذينَ َك َفروا مِنھُم عَذابًا أَليمًا |12:11
ِلم ۖ لِيُد ِ
َف ُتصي َب ُكم مِنھُم َمعَره ةٌ ِبغ ِ
َير ع ٍ

|

وہ وہ ہيں جنہوں نے کفر کيا اور تمہيں مسج ِد حرام سے روکا اور قربانی کے جانور رُکے پڑے اپنی جگہ پہنچنے سے اور اگر يہ
نہ ہوتا کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتيں جن کی تمہيں خبر نہيں کہيں تم انہيں روند ڈالو تو تمہيں ان کی طرف سے
انجانی ميں کوئی مکروہ پہنچے تو ہم تمہيں ان کی قتال کی اجازت ديتے ان کا يہ بچاؤ اس ليے ہے کہ َّللا اپنی رحمت ميں داخل
کرے جسے چاہے ،اگر وہ جدا ہوجاتے تو ہم ضرور ان ميں کے کافروں کو دردناک عذاب ديتے |12:11

|

نز َل ه
لز َمھُم َكلِ َم َة ال هت ٰ
َلى رَ سولِ ِه َو َعلَى المُؤمِنينَ َوأَ َ
َّللا ُ سَكي َن َت ُه ع ٰ
الج ِھلِ هي ِة َفأ َ َ
لوب ِھ ُم الحَ ِم هي َة حَ ِم هي َة ٰ
قوى َوكانوا أَحَ هق ِبھا
إِذ جَ َع َل الهذينَ َك َفروا فى قُ ِ
َوأَهلَھا ۚ َوكانَ ه
َّللا ُ ِب ُك ِّل َشء ٍء عَليمًا |12:11

|

زمانہ جاہليت کی اَڑ (ضد) تو َّللا نے اپنا اطمينان اپنے رسول اور ايمان والوں پر
جبکہ کافروں نے اپنے دلوں ميں اَڑ رکھی وہی
ٔ
اتارا اور پرہيزگاری کا کلمہ ان پر الزم فرمايا اور وہ اس کے زيادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے اور َّللا سب کچھ جانتا ہے
|12:11

|

ج َد الحَ را َم إِن شا َء ه
صدَقَ ه
َّللا ُ ءامِنينَ ُمحَ لِّقينَ رُءو َس ُكم َو ُم َق ِّ
صرينَ ال َتخافونَ ۖ َف َعلِ َم ما لَم َتعلَموا
لَ َقد َ
َّللا ُ رَ سولَ ُه الرُّءيا ِبالحَ ِّق ۖ لَ َتد ُخلُنه المَس ِ
ك َفتحً ا َقريبًا |12:11
دون ٰذلِ َ
َفجَ َع َل مِن ِ

|

بيشک َّللا نے سچ کرديا اپنے رسول کا سچا خواب بيشک تم ضرور مسجد حرام ميں داخل ہوگے اگر َّللا چاہے امن و امان سے
اپنے سروں کے بال منڈاتے يا ترشواتے بے خوف ،تو اس نے جانا جو تمہيں معلوم نيں تو اس سے پہلے ايک نزديک آنے والی
فتح رکھی |12:11

|

ّين ُكلِّ ِه ۚ َو َك ٰ
ه َُو الهذى أَر َس َل رَ سولَ ُه ِبالھ ٰ
اّلِل َشھي ًدا |12:12
فى ِب ه ِ
دين الحَ ِّق لِي ِ
ُظھرَ ہُ َعلَى الد ِ
ُدى وَ ِ

|

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدايت اور سچے دين کے ساتھ بھيجا کہ اسے سب دينوں پر غالب کرے اور َّللا کافی ہے گواہ
|12:12

|

َ
ضال مِنَ ه
ُمحَ هم ٌد رَ سو ُل ه
رىھُم ُر هكعًا سُجه ًدا يَب َتغونَ َف ً
َّللاِ َو ِر ٰ
ار ُرحَ ما ُء بَي َنھُم ۖ َت ٰ
ضو ًنا ۖ سيماهُم فى وُ جوه ِِھم مِن
َّللاِ ۚ َوالهذينَ َم َع ُه أشِ دّا ُء َع َلى ال ُك ّف ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُّ
َ
ه
وى ع ٰ
ازرَ ہُ َفاس َتغلظ َفاس َت ٰ
رع أخرَ َج َشطـَٔ ُه َفـٔ َ
ك َمثلھُم فِى التو ٰ
جبُ الزرّاعَ لِيَغيظ ِب ِھ ُم
أَ َث ِر السُّجو ِد ۚ ٰذلِ َ
رى ِة ۚ َو َمثلھُم فِى اإلِ ِ
َلى سوقِ ِه يُع ِ
نجيل َك َز ٍ
ال ُكفّارَ ۗ َو َع َد ه
ت مِنھُم مَغفِرَ ًة َوأَجرً ا َعظيمًا |12:12
َّللا ُ الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ

|

محمد َّللا کے رسول ہيں ،اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہيں اور آپس ميں نرم دل تو انہيں ديکھے گا رکوع کرتے سجدے
ميں گرتے َّللا کا فضل و رضا چاہتے ،ان کی عالمت ان کے چہروں ميں ہے سجدوں کے نشان سے يہ ان کی صفت توريت ميں
ہے ،اور ان کی صفت انجيل ميں جيسے ايک کھيتی اس نے اپنا پٹھا نکاال پھر اسے طاقت دی پھر دبيز ہوئی پھر اپنی ساق پر
سيدهی کھڑی ہوئی کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جليںَّ ،للا نے وعدہ کيا ان سے جو ان ميں ايمان اور
اچھے کاموں والے ہيں بخشش اور بڑے ثواب کا12:12| ،

|

ى ه
َّللا الره ٰ
َّللا سَمي ٌع عَلي ٌم |12:1
سم ه ِ
حيم ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال ُت َق ِّدموا بَينَ َي َد ِ
َّللا ۚ إِنه ه َ
َّللاِ َورَ سولِ ِه ۖ َوا هتقُوا ه َ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

اے ايمان والو َّللا اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑهو اور َّللا سے ڈرو بيشک َّللا سنتا جانتا ہے12:1| ،

|
|

َعض أَن َتح َب َط أَ ٰ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َتر َفعوا أَ ٰ
صو َت ُكم َفوقَ صَو ِ
عمل ُ ُكم َوأَن ُتم ال َتش ُعرونَ
ھر بَعضِ ُكم لِب ٍ
ت ال هن ِبىِّ َوال َتجھَروا لَ ُه ِبال َق ِ
ول َكجَ ِ
|12:1

|

اے ايمان والو اپنی آوازيں اونچی نہ کرو اس غيب بتانے والے (نبی) کی آواز سے اور ان کے حضور بات چال کر نہ کہو جيسے
آپس ميں ايک دوسرے کے سامنے چالتے ہو کہ کہيں تمہارے عمل اَکارت نہ ہوجائيں اور تمہيں خبر نہ ہو |12:1

َّللاِ أ ُ ٰ
ك الهذينَ ام َتحَ نَ ه
سول ه
َّللا ُ قُلو َبھُم لِل هت ٰ
إِنه الهذينَ َي ُغضّونَ أَ ٰ
قوى ۚ لَھُم مَغفِرَ ةٌ َوأَج ٌر عَظي ٌم |12:1
ولئِ َ
صو َتھُم عِن َد رَ ِ

|

|

بيشک وہ جو اپنی آوازيں پست کرتے ہيں رسول َّللا کے پاس وہ ہيں جن کا دل َّللا نے پرہيزگاری کے ليے پرکھ ليا ہے ،ان کے

|

ليے بخشش اور بڑا ثواب ہے12:1| ،

ت أَك َث ُرهُم ال يَعقِلونَ |12:1
ك مِن َورا ِء ال ُحج ُٰر ِ
إِنه الهذينَ يُنادو َن َ

|

بيشک وہ جو تمہيں حجروں کے باہر سے پکارتے ہيں ان ميں اکثر بے عقل ہيں |12:1

يھم لَكانَ َخيرً ا لَھُم ۚ وَ ه
َّللا ُ غَفو ٌر رَ حي ٌم |12:1
َولَو أَ هنھُم َ
صبَروا حَ ّت ٰى َتخ ُر َج إِلَ ِ

|

|

اور اگر وہ صبر کرتے يہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشريف التے تو يہ ان کے ليے بہتر تھا ،اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے
|12:1

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِن جا َء ُكم فاسِ ٌق بِ َنبَإٍ َف َت َبيهنوا أَن ُتصيبوا َقومًا بِجَ ٰھلَ ٍة َف ُتصبِحوا ع ٰ
َلى ما َفعَل ُتم ٰندِمينَ |12:1

|

اے ايمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر الئے تو تحقيق کرلو کہ کہيں کسی قوم کو بے جانے ايذا نہ دے بيٹھو پھر
اپنے کيے پر پچھتاتے رہ جاؤ12:1| ،

|

َ
َواعلَموا أَنه في ُكم رَ سو َل ه
َّللا حَ بهبَ إِلَي ُك ُم اإل ٰيمنَ وَ َز هي َن ُه فى قُلوبِ ُكم َو َكره َہ إِلَي ُك ُم ال ُكفرَ َوالفُسوقَ
مر لَ َعنِ ُّتم َو ٰلكِنه ه َ
َّللاِ ۚ لَو يُطي ُع ُكم فى َك ٍ
ثير مِنَ األ ِ
َوالعِصيانَ ۚ أ ُ ٰ
ك ُه ُم ال ٰ ّرشِ دونَ |12:1
ولئِ َ

|

اور جان لو کہ تم ميں َّللا کے رسول ہيں بہت معاملوں ميں اگر يہ تمہاری خوشی کريں تو تم ضرور مشقت ميں پڑو ليکن َّللا نے
تمہيں ايمان پيارا کرديا ہے اور اسے تمہارے دلوں ميں آراستہ کرديا اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہيں ناگوار کر دی،
ايسے ہی لوگ راہ پر ہيں |12:1

|

َّللا َونِعم ًَة ۚ وَ ه
َف ً
َّللا ُ عَلي ٌم حَ كي ٌم |12:2
ضال مِنَ ه ِ

|

َّللا کا فضل اور احسان ،اور َّللا علم و حکمت واال ہے12:2| ،

|

خرى َف ٰقتِلُوا الهتى َتبغى حَ ّت ٰى َتفء َء إِ ٰ َ
مر ه
حدىھُما َعلَى األ ُ ٰ
تان مِنَ المُؤمِنينَ اق َت َتلوا َفأَصلِحوا بَي َنھُما ۖ َفإِن َبغَت إِ ٰ
َّللاِ ۚ َفإِن فاءَت
َوإِن طائِ َف ِ
لى أ ِ
َّللا ُيحِبُّ المُقسِ طينَ
َفأَصلِحوا بَي َنھُما ِبالع ِ
َدل َوأَقسِ طوا ۖ إِنه ه َ

|| 49: 9

اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس ميں لڑيں تو ان ميں صلح کراؤ پھر اگر ايک دوسرے پر زيادتی کرے تو اس زيادتی والے
سے لڑو يہاں تک کہ وہ َّللا کے حکم کی طرف پلٹ آئے ،پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان ميں اصالح کردو اور عدل
کرو ،بيشک عدل والے َّللا کو پيارے ہيں،

|| 49: 9

َّللا لَ َعله ُكم ُترحَ مونَ |12:12
إِ هنمَا المُؤمِنونَ إِ َ
خوةٌ َفأَصلِحوا بَينَ أَ َخ َوي ُكم ۚ َوا هتقُوا ه َ

|

مسلمان مسلمان بھائی ہيں تو اپنے دو بھائيوں ميں صلح کرو اور َّللا سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو |12:12

|

َسى أَن يَكونوا َخيرً ا مِنھُم َوال نِسا ٌء مِن نِسا ٍء ع ٰ
وم ع ٰ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال ي َ
َسى أَن َي ُكنه َخيرً ا مِنھُنه ۖ َوال َتلمِزوا أَنفُ َس ُكم َوال
َسخر َقو ٌم مِن َق ٍ
اإليمن ۚ َومَن لَم َي ُتب َفأ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ ّ
ب ۖ بِئسَ ِاالس ُم الفُ ُ
الظلِمونَ |12:11
َتنابَزوا بِاألَ ٰلق ِ
ولئِ َ
سوق بَع َد ٰ ِ

|

اے ايمان والو نہ مَرد مَردوں سے ہنسيں عجب نہيں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتيں عورتوں سے ،دور نہيں
کہ وہ ان ہنسے واليوں سے بہتر ہوں اور آپس ميں طعنہ نہ کرو اور ايک دوسرے کے برے نام نہ رکھو کيا ہی برا نام ہے مسلمان
ہوکر فاسق کہالنا اور جو توبہ نہ کريں تو وہی ظالم ہيں12:11| ،

|

الظنِّ إِنه بَعضَ ه
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءا َم ُنوا اج َتنِبوا َكثيرً ا مِنَ ه
الظنِّ إِث ٌم ۖ َوال َتجَ سهسوا َوال يَغ َتب بَع ُ
ض ُكم بَعضًا ۚ أَ ُيحِبُّ أَحَ ُد ُكم أَن يَأ ُك َل لَح َم أَخي ِه مَي ًتا
َّللا ۚ إِنه ه
َّللاَ َتوّ ابٌ رَ حي ٌم
َف َك ِره ُتموہُ ۚ َوا هتقُوا ه َ

|| 49: 12

اے ايمان والو بہت گمانوں سے بچو بيشک کوئی گمان گناہ ہوجاتا ہے اور عيب نہ ڈهونڈهو اور ايک دوسرے کی غيبت نہ کرو کيا
تم ميں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو يہ تمہيں گوارا نہ ہوگا اور َّللا سے ڈرو بيشک َّللا بہت توبہ
قبول کرنے واال مہربان ہے12:11| ،

|

تقى ُكم ۚ إِنه ه
شعوبًا وَ َقبائِ َل لِ َتعارَ فوا ۚ إِنه أَكرَ َم ُكم عِن َد ه
نثى َوجَ ع َٰلن ُكم ُ
َّللاِ أَ ٰ
ٰيأ َ ُّيھَا ال ّناسُ إِ ّنا َخلَ ٰقن ُكم مِن َذ َك ٍر َوأ ُ ٰ
َّللاَ عَلي ٌم َخبي ٌر |12:11

|

اے لوگو! ہم نے تمہيں ايک مرد اورايک عورت سے پيدا کيا اور تمہيں شاخيں اور قبيلے کيا کہ آپس ميں پہچان رکھو بيشک َّللا
کے يہاں تم ميں زيادہ عزت واال وہ جو تم ميں زيادہ پرہيزگارہے بيشک َّللا جاننے واال خبردار ہے12:11| ،

|

اإليمنُ فى قُلوبِ ُكم ۖ َوإِن ُتطيعُوا ه
َّللاَ َورَ سولَ ُه ال َيلِت ُكم مِن أَ ٰ
ت األَعرابُ ءا َم ّنا ۖ قُل لَم ُتؤمِنوا َو ٰلكِن قولوا أَسلَمنا َولَمّا يَد ُخ ِل ٰ
عملِ ُكم َشيـًٔا ۚ
۞ قالَ ِ
َّللا غَفو ٌر رَ حي ٌم |12:11
إِنه ه َ

|

گنوار بولے ہم ايمان الئے تم فرماؤ تم ايمان تو نہ الئے ہاں يوں کہوں کہ ہم مطيع ہوئے اور ابھی ايمان تمہارے دلوں ميں کہاں
داخل ہوا اور اگر تم َّللا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہيں نقصان نہ دے گا بيشک َّللا
بخشنے واال مہربان ہے،

|| 49: 14

َّللا ۚ أ ُ ٰ
إِ هنمَا المُؤمِنونَ الهذينَ ءامَنوا ِب ه
اّلِلِ َورَ سولِ ِه ُث هم لَم يَرتابوا َو ٰجھَدوا ِبأ َ ٰ
صدِقونَ |12:11
ك ُه ُم ال ٰ ّ
ولئِ َ
َبيل ه ِ
مول ِِھم َوأَنفُسِ ِھم فى س ِ

|

ايمان والے تو وہی ہيں جو َّللا اور اس کے رسول پر ايمان الئے پھر شک نہ کيا اور اپنی جان اور مال سے َّللا کی راہ ميں جہاد
کيا وہی سچے ہيں |12:11

|

رض ۚ وَ ه
َّللاَ ِبدينِ ُكم َو ه
قُل أَ ُت َعلِّمونَ ه
َّللا ُ ِب ُك ِّل َشء ٍء عَلي ٌم |12:11
َّللا ُ يَعلَ ُم ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َوما فِى األَ ِ

|

تم فرماؤ کيا تم َّللا کو اپنا دين بتاتے ہو ،اور َّللا جانتا ہے جو کچھ آسمانوں ميں اور جو کچھ زمين ميں ہے اور َّللا سب کچھ جانتا
ہے |12:11

|

ك أَن أَسلَموا ۖ قُل ال َت ُم ّنوا َعلَىه إ ٰ
سل َم ُكم ۖ َب ِل ه
َِليم ِن إِن ُكن ُتم ٰ
َّللا ُ َيمُنُّ َعلَي ُكم أَن ه َٰدى ُكم ل ٰ
صدِقينَ |12:11
َي ُم ّنونَ َعلَي َ
ِ

|

اے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہيں کہ مسلمان ہوگئے ،تم فرماؤ اپنے اسالم کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ َّللا تم پر احسان
رکھتا ہے کہ اس نے تمہيں اسالم کی ہدايت کی اگر تم سچے ہو |12:11

رض ۚ َو ه
َّللا ُ بَصي ٌر ِبما َتعمَلونَ |12:12
َّللا يَعلَ ُم َغيبَ الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
إِنه ه َ

|

|

بيشک َّللا جانتا ہے آسمانوں اور زمين کے سب غيب ،اور َّللا تمہارے کام ديکھ رہا ہے |12:12

حيم ق ۚ َوالقُ
َّللا الره ٰ
رءان المَجي ِد |12:1
سم ه ِ
ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

|

عزت والے قرآن کی قسم |12:1

|

جبوا أَن جا َءهُم مُن ِذ ٌر مِنھُم َفقا َل ٰ
الكفِرونَ ٰهذا َشء ٌء َعجيبٌ |12:1
بَل َع ِ

|

بلکہ انھيں اس کا اچنبھا ہوا کہ ان کے پاس انہی ميں کا ايک ڈر سنانے واال تشريف اليا تو کافر بولے يہ تو عجيب بات ہے،
|12:1

|

ك رَ ج ٌع بَعي ٌد |12:1
أَ ِءذا مِتنا َو ُك ّنا ُترابًا ۖ ٰذلِ َ

|

کيا جب ہم مرجائيں اور مٹی ہوجائيں گے پھر جيئں گے يہ پلٹنا دور ہے |12:1

َقد َعلِمنا ما َتنقُصُ األَرضُ مِنھُم ۖ وَ عِندَنا ك ِٰتبٌ حَ ٌ
فيظ |12:1

|

|

ہم جانتے ہيں جو کچھ زمين ان ميں سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس ايک ياد رکھنے والی کتاب ہے |12:1

َريج |12:1
بَل َك هذبوا بِالحَ ِّق لَمّا جا َءهُم َفھُم فى أَ ٍ
مر م ٍ

|

|

بلکہ انہوں نے حق کو جھٹاليا جب وہ ان کے پاس آيا تو وہ ايک مضطرب بے ثبات بات ميں ہيں |12:1
ٰ
ُ
َ
ٰ
روج |12:1
أ َفلَم يَنظروا إِلَى السهما ِء َفو َقھُم َكيفَ َب َنينھا َو َز هي ّنھا َوما لَھا مِن فُ ٍ

|

|

تو کيا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ ديکھا ہم نے اسے کيسے بنايا اور سنوارا اور اس ميں کہيں رخنہ نہيں |12:1

َ
َ
َ
ٰ
َھيج |12:1
وج ب ٍ
َواألرضَ َمدَدنھا َوأل َقينا فيھا رَ ٰوسِ ىَ َوأنبَتنا فيھا مِن ُك ِّل َز ٍ

|

|

اور زمين کو ہم نے پھياليا اور اس ميں لنگر ڈالے (بھاری وزن رکھے) (ف 21۵اور اس ميں ہر بارونق جوڑا اُگايا12:1| ،

َتبصِ رَ ًة َوذ ٰ
ب |12:2
ِكرى لِ ُك ِّل عَب ٍد مُني ٍ

|

|

|

سوجھ اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے ليے |12:2

ت َوحَ به الحَ صي ِد |12:2
َو َن هزلنا مِنَ السهما ِء ما ًء م ُٰبرَ ًكا َفأَنبَتنا ِب ِه جَ ٰ ّن ٍ

|

اور ہم نے آسمان سے برکت واال پانی اتارا تو اس سے باغ اُگائے اور اناج کہ کاٹا جاتا ہے |12:2

ت لَھا َطل ٌع َنضي ٌد |12:12
َوال هنخ َل باسِ ٰق ٍ

|

|
|

اور کھجور کے لمبے درخت جن کا پکا گابھا12:12| ،

ك ال ُخرو ُج |12:11
ِرز ًقا لِلعِبا ِد ۖ َوأَحيَينا ِب ِه بَل َد ًة مَي ًتا ۚ َك ٰذلِ َ

|

جاليا يونہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہے |12:11
بندووں کی روزی کے ليے اور ہم نے اس سے مردہ شہر ِ
ه
نوح َوأَ ٰ
صحبُ ال هرسِّ َو َثمو ُد |12:11
َكذبَت َقبلَھُم َقو ُم ٍ

|

ان سے پہلے جھٹاليا نوح کی قوم اور رس والوں اور ثمود |12:11

َوعا ٌد وَ فِر َعونُ َوإِ ٰ
خونُ لوطٍ |12:11

|

|

|

اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوموں |12:11

|

َوأَ ٰ
صحبُ األَي َك ِة َو َقو ُم ُتب ٍهع ۚ ُك ٌّل َك هذبَ الرُّ ُس َل َفحَ هق َوعي ِد |12:11

|

اور بَن والوں اور تبع کی قوم نے ان ميں ہر ايک نے رسولوں کو جھٹاليا تو ميرے عذاب کا وعدہ ثابت ہوگيا |12:11

أَ َفعَيينا بِ َ
لق جَ دي ٍد |12:11
بس مِن َخ ٍ
لق األَوه ِل ۚ بَل هُم فى لَ ٍ
الخ ِ

|

تو کيا ہم پہلی بار بناکر تھک گئے بلکہ وہ نئے بننے سے شبہ ميں ہيں12:11| ،

|

|

َولَ َقد َخلَق َنا اإلِ ٰ
الوري ِد |12:11
بل َ
سوسُ ِب ِه َنف ُس ُه ۖ َو َنحنُ أَقرَ بُ إِلَي ِه مِن حَ ِ
نسنَ َو َنعلَ ُم ما ُت َو ِ

|

اور بيشک ہم نے آدمی کو پيدا کيا اور ہم جانتے ہيں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زيادہ
نزديک ہيں |12:11

|

مال َقعي ٌد |12:11
َن ال ِّش ِ
َمين َوع ِ
َن الي ِ
يان ع ِ
إِذ َي َتلَ هقى ال ُم َتلَ ِّق ِ

|

اور جب اس سے ليتے ہيں دو لينے والے ايک داہنے بيٹھا اور ايک بائيں |12:11

ما يَلف ُ
ول إِ ّال لَدَي ِه رَ قيبٌ عَتي ٌد |12:12
ِظ مِن َق ٍ

|

|

کوئی بات وہ زبان سے نہيں نکالتا کہ اس کے پاس ايک محافظ تيار نہ بيٹھا ہو |12:12

ك ما ُكنتَ مِن ُه َتحي ُد |12:12
َوجاءَت سَكرَ ةُ المَو ِ
ت بِالحَ ِّق ۖ ٰذلِ َ

|

اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ يہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا12:12| ،

الوعي ِد |12:12
ك يَو ُم َ
ّور ۚ ٰذلِ َ
َو ُنفِ َخ فِى الص ِ

|

|

وعدہ عذاب کا دن |12:12
اور صُور پھونکا گيا يہ ہے
ٔ

فس َمعَھا سائ ٌِق وَ َشھي ٌد |12:11
َوجاءَت ُك ُّل َن ٍ

|

|

|

اور ہر جان يوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ايک ہانکنے واال اور ايک گواہ |12:11

ك اليَو َم حَ دي ٌد |12:11
ص ُر َ
ك َف َب َ
ك ِغطا َء َ
لَ َقد ُكنتَ فى غَفلَ ٍة مِن ٰهذا َف َك َشفنا عَن َ

|

|

بيشک تو اس سے غفلت ميں تھا تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھايا تو آج تيری نگاہ تيز ہے |12:11

|

َوقا َل َقري ُن ُه ٰهذا ما لَدَىه عَتي ٌد |12:11

|

اور اس کا ہمنشين فرشتہ بوال يہ ہے جو ميرے پاس حاضر ہے12:11| ،

ار عَني ٍد |12:11
أَلقِيا فى جَ َھ هن َم ُك هل َكفّ ٍ

|

|

حکم ہوگا تم دونوں جہنم ميں ڈال دو ہر بڑے ناشکرے ہٹ دهرم کو12:11| ،

اع ل َ
ب |12:11
ير مُع َت ٍد مُري ٍ
ِلخ ِ
َم ّن ٍ

|

|

جو بھالئی سے بہت روکنے واال حد سے بڑهنے واال شک کرنے واال |12:11

الهذى جَ َع َل مَعَ ه
َّللاِ إِ ٰلھًا َ
ب ال هشدي ِد |12:11
ءاخرَ َفأَلقِياہُ فِى العَذا ِ

|

|

جس نے َّللا کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرايا تم دونوں اسے سخت عذاب ميں ڈالو12:11| ،

۞ قا َل َقري ُن ُه رَ بهنا ما أَطغَي ُت ُه َو ٰلكِن كانَ فى ض َٰل ٍل بَعي ٍد |12:11

|

|

اس کے ساتھی شيطان نے کہا ہمارے رب ميں نے اسے سرکش نہ کيا ہاں يہ آپ ہی دور کی گمراہی ميں تھا |12:11

قا َل ال َتخ َتصِ موا لَدَىه َو َقد َقد ُ
الوعي ِد |12:12
همت إِلَي ُكم ِب َ

|

فرمائے گا ميرے پاس نہ جھگڑو ميں تمہيں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا |12:12
ما ُي َب هد ُل ال َقو ُل لَدَىه َوما أَ ۠نا بِ َظ ٰلّ ٍم لِلعَبي ِد |12:12

|

ميرے يہاں بات بدلتی نہيں اور نہ ميں بندوں پر ظلم کروں12:12| ،

ت َو َتقو ُل هَل مِن مَزي ٍد |12:12
يَو َم َنقو ُل لِجَ َھ هن َم َه ِل ام َت َِل ِ

|

|

|

|

|

جس دن ہم جہنم سے فرمائيں گے کيا تو بھر گئی وہ عرض کرے گی کچھ اور زيادہ ہے |12:12

ت الجَ هن ُة لِل ُم هتقينَ َغيرَ بَعي ٍد |12:11
َوأُزلِ َف ِ

|

اور پاس الئی جائے گی جنت پرہيزگاروں کے کہ ان سے دور نہ ہوگی |12:11

ب حَ فيظٍ |12:11
ٰهذا ما توعَدونَ لِ ُك ِّل أَوّ ا ٍ

|

|

يہ ہے وہ جس کا تم وعدہ ديے جاتے ہو ہر رجوع النے والے نگہداشت والے کے ليے |12:11

مَن َخشِ ىَ الره ٰ
ب |12:11
ب مُني ٍ
ب َوجا َء ِب َقل ٍ
حمنَ ِبالغَي ِ

|

جو رحمن سے بے ديکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل اليا |12:11

ك يَو ُم ال ُخلو ِد |12:11
اد ُخلوها ِبس َٰل ٍم ۖ ٰذلِ َ

|

|

ان سے فرمايا جائے گا جنت ميں جاؤ سالمتی کے ساتھ يہ ہميشگی کا دن ہے |12:11

لَھُم ما يَشاءونَ فيھا َولَدَينا مَزي ٌد |12:11

|

|

|

ان کے ليے ہے اس ميں جو چاہيں اور ہمارے پاس اس سے بھی زيادہ ہے |12:11

َحيص |12:11
الب ٰل ِد هَل مِن م ٍ
َو َكم أَهلَكنا َقبلَھُم مِن َق ٍ
رن هُم أَ َش ُّد مِنھُم بَط ًشا َف َن هقبوا فِى ِ

|

|

اور ان سے پہلے ہم نے کتنی سنگتيں (قوميں) ہالک فرماديں کہ گرفت ميں ان سے سخت تھيں تو شہروں ميں کاوشيں کيں ہے
کہيں بھاگنے کی جگہ |12:11

|

ك لَذ ٰ
ِكرى لِمَن كانَ لَ ُه َقلبٌ أَو أَل َقى السهمعَ َوه َُو َشھي ٌد |12:11
إِنه فى ٰذلِ َ

|

بيشک اس ميں نصيحت ہے اس کے ليے جو دِل رکھتا ہو يا کان لگائے اور متوجہ ہو12:11| ،

ب |12:12
ت َواألَرضَ َوما بَي َنھُما فى سِ هت ِة أَي ٍّام َوما َمسهنا مِن لُغو ٍ
َولَ َقد َخلَق َنا الس ٰهم ٰو ِ

|

|

اور بيشک ہم نے آسمانوں اور زمين کو اور جو کچھ ان کے درميان ہے چھ دن ميں بنايا ،اور تکان ہمارے پاس نہ آئی |12:12

ُ
اصبر ع ٰ
ب |12:12
مس وَ َقب َل ال ُغرو ِ
َلى ما يَقولونَ َو َسبِّح ِبحَ م ِد رَ ِّب َ
لوع ال هش ِ
َف ِ
ك َقب َل ط ِ

|

تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعريف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے
پہلے |12:12

|

يل َف َسبِّح ُه َوأَ ٰدبرَ السُّجو ِد |12:12
َومِنَ اله ِ

|
|

اور کچھ رات گئے اس کی تسبيح کرو اور نمازوں کے بعد |12:12

ب |12:11
َكان َقري ٍ
َواس َتمِع يَو َم يُنا ِد المُنا ِد مِن م ٍ

|

اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے واال پکارے گا ايک پاس جگہ سے |12:11

روج |12:11
يَو َم يَسمَعونَ الصهيحَ َة بِالحَ ِّق ۚ ٰذلِ َ
ك يَو ُم ال ُخ ِ

|

|

جس دن چنگھاڑ سنيں گے حق کے ساتھ ،يہ دن ہے قبروں سے باہر آنے کا12:11| ،

إِ ّنا َنحنُ ُنحءۦ َو ُن ُ
ميت َوإِلَي َنا المَصي ُر |12:11

|

جالئيں اور ہم ماريں اور ہماری طرف پھرنا ہے |12:11
بيشک ہم ِ
ك حَ ش ٌر َعلَينا يَسي ٌر |12:11
يَو َم َت َش هق ُق األَرضُ عَنھُم سِ راعًا ۚ ٰذلِ َ

|

|

|

|

جس دن زمين ان سے پھٹے گی تو جلدی کرتے ہوئے نکليں گے يہ حشر ہے ہم کو آسان12:11| ،

ّار ۖ َف َذ ِّكر ِبالقُ
رءان مَن َيخافُ َوعي ِد |12:11
َنحنُ أَعلَ ُم ِبما يَقولونَ ۖ َوما أَنتَ َعلَ ِ
ِ
يھم ِبجَ ب ٍ

|

|

ہم خوب جان رہے ہيں جو وہ کہہ رہے ہيں اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے نہيں تو قرآن سے نصيحت کرو اسے جو ميری

|

دهمکی سے ڈرے12:11| ،

حم ِن ال هرحيم َو ٰ ّ
َّللا الره ٰ
ت َذ ً
روا |11:1
الذ ِر ٰي ِ
سم ه ِ
ِ
ِب ِ

قسم ان کی جو بکھير کر اڑانے والياں |11:1

َف ٰ
ت ِوقرً ا |11:1
الحم ِٰل ِ

|

|
|

پھر نرم چلنے والياں |11:1

ت أَمرً ا |11:1
َفال ُم َقس ِّٰم ِ

|

|

پھر بوجھ اٹھانے والياں |11:1

َف ٰ
ت يُسرً ا |11:1
الج ِر ٰي ِ

|

|

پھر حکم سے بانٹنے والياں |11:1

إِ هنما توعَدونَ لَصاد ٌ
ِق |11:1

|

|

بيشک جس بات کا تمہيں وعدہ ديا جاتا ہے ضروری سچ ہے11:1| ،

َوإِنه ال ّدينَ لَ ٰو ِق ٌع |11:1

|

|

اور بيشک انصاف ضرور ہونا |11:1

ت ال ُحبُكِ |11:1
َوالسهما ِء ذا ِ

|

آرائش والے آسمان کی قسم |11:1

ف |11:2
إِ هن ُكم لَفى َقو ٍل مُخ َتلِ ٍ

|

|

تم مختلف بات ميں ہو |11:2

يُؤ َف ُ
ك |11:2
ك عَن ُه مَن أُفِ َ

|

|

|

اس قرآن سے وہی اوندها کيا جاتا ہے جس کی قسمت ہی ميں اوندهايا جانا ہو |11:2

قُتِ َل َ
الخ ٰ ّرصونَ |11:12

|

مارے جايں دل سے تراشنے والے |11:12

الهذينَ هُم فى َغمرَ ٍة ساهونَ |11:11

|

جو نشے ميں بھولے ہوئے ہيں |11:11

ّين |11:11
يَسـَٔلونَ أَيّانَ يَو ُم الد ِ

|

|

|

پوچھتے ہيں انصاف کا دن کب ہوگا |11:11

يَو َم هُم َعلَى ال ّنا ِر يُف َتنونَ |11:11

|

|

اس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائيں گے |11:11

|

|

جلونَ |11:11
ذوقوا فِت َن َت ُكم ٰه َذا الهذى ُكن ُتم ِب ِه َتس َتع ِ

|

اور فرمايا جائے گا چکھو اپنا تپنا ،يہ ہے وہ جس کی تمہيں جلدی تھی |11:11
ُيون |11:11
إِنه ال ُم هتقينَ فى جَ ٰ ّن ٍ
ت َوع ٍ

|

|

بيشک پرہيزگار باغوں اور چشموں ميں ہيں |11:11

|

ءاخِذينَ ما ٰ
ك مُحسِ نينَ |11:11
ءاتىھُم رَ ُّبھُم ۚ إِ هنھُم كانوا َقب َل ٰذلِ َ

|

اپنے رب کی عطائيں ليتے ہوئے ،بيشک وہ اس سے پہلے نيکو کار تھے11:11| ،

كانوا َق ً
ليال مِنَ الهي ِل ما يَھجَ عونَ |11:11

|

وہ رات ميں کم سويا کرتے |11:11

َوباألَ
سحار هُم يَس َتغفِرونَ |11:12
ِ
ِ

|

|

اور پچھلی رات استغفار کرتے |11:12

َوفى أَ ٰ
َحروم |11:12
مول ِِھم حَ ٌّق لِلسّائِ ِل َوالم
ِ

|
|

اور ان کے مالوں ميں حق تھا منگتا اور بے نصيب کا |11:12

ءاي ٌ
رض ٰ
ت لِلموقِنينَ |11:12
َوفِى األَ ِ

|

اور زمين ميں نشانياں ہيں يقين والوں کو |11:12

َوفى أَنفُسِ ُكم ۚ أَ َفال ُتبصِ رونَ |11:11

|

|

|

|

اور خود تم ميں تو کيا تمہيں سوجھتا نہيں11:11| ،

َوفِى السهما ِء ِرزقُ ُكم َوما توعَدونَ |11:11

|

|

اور آسمان ميں تمہارا رزق ہے اور جو تمہيں وعدہ ديا جاتا ہے |11:11

رض إِ هن ُه لَحَ ٌّق مِث َل ما أَ هن ُكم َتنطِ قونَ |11:11
َف َورَ بِّ السهما ِء وَ األَ ِ

|

|

تو آسمان اور زمين کے رب کی قسم بيشک يہ قرآن حق ہے ويسی ہی زبان ميں جو تم بولتے ہو11:11| ،

ك حَ ُ
ف إِ ٰبرهي َم ال ُمكرَ مينَ |11:11
ديث ضَي ِ
هَل أَ ٰتى َ

|

اے محبوب! کيا تمہارے پاس ابراہيم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی |11:11

إِذ َد َخلوا َعلَي ِه َفقالوا س َٰلمًا ۖ قا َل س َٰل ٌم َقو ٌم مُن َكرونَ |11:11

|

|

پھر اپنے گھر گيا تو ايک فربہ بچھڑا لے آيا |11:11

يھم قا َل أَال َتأ ُكلونَ |11:11
َف َقره َب ُه إِلَ ِ

|

|

جب وہ اس کے پاس آکر بولے سالم کہا ،سالم ناشناسا لوگ ہيں |11:11

َف َ
راغ إِ ٰ
َمين |11:11
لى أَهلِ ِه َفجا َء ِبعِج ٍل س ٍ

|

|

|

پھر اسے ان کے پاس رکھا کہا کيا تم کھاتے نہيں11:11| ،

|

ٰ
َ
َليم |11:12
َفأوجَ سَ مِنھُم خي َف ًة ۖ قالوا ال َت َخف ۖ َو َب هشروہُ بِ ُغل ٍم ع ٍ

|

تو اپنے جی ميں ان سے ڈرنے لگا وہ بولے ڈريے نہيں اور اسے ايک علم والے لڑکے کی بشارت دی11:12| ،

|

ص هكت وَ جھَھا َوقالَت عَجو ٌز عَقي ٌم |11:12
َفأَق َبلَ ِ
ت امرَ أَ ُت ُه فى صَره ٍة َف َ

|

اس پر اس کی بی بی چالتی آئی پھر اپنا ماتھا ٹھونکا اور بولی کيا بڑهيا بانجھ |11:12

قالوا َك ٰذلِكِ قا َل رَ بُّكِ ۖ إِ هن ُه ُهوَ الحَ كي ُم العَلي ُم |11:12

|

انہوں نے کہا تمہارے رب نے يونہی فرماديا ،اور وہی حکيم دانا ہے11:12| ،

۞ قا َل َفما َخط ُب ُكم أَ ُّيھَا المُرسَلونَ |11:11

|

|

بولے ہم ايک مجرم قوم کی طرف بھيجے گئے ہيں |11:11

طين |11:11
يھم حِجارَ ًة مِن
لِ ُنرسِ َل َعلَ ِ
ٍ

|

|

کہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑيں11:11| ،

ُسرفينَ |11:11
ُم َسوه م ًَة عِن َد رَ ِّب َ
ك لِلم ِ

|

|

ابراہيم نے فرمايا تو اے فرشتو! تم کس کام سے آئے |11:11

قالوا إِ ّنا أُرسِ لنا إِ ٰ
ُجرمينَ |11:11
وم م ِ
لى َق ٍ

|

|

|

جو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑهنے والوں کے ليے نشان کيے رکھے ہيں |11:11

َفأَخرَ جنا مَن كانَ فيھا مِنَ المُؤمِنينَ |11:11

|

تو ہم نے اس شہر ميں جو ايمان والے تھے نکال ليے11:11| ،

ت مِنَ المُسلِمينَ |11:11
َفما وَ جَ دنا فيھا َغيرَ بَي ٍ

|

|

|

|

تو ہم نے وہاں ايک ہی گھر مسلمان پايا |11:11

َو َترَ كنا فيھا ءاي ًَة لِلهذينَ يَخافونَ العَذابَ األَلي َم |11:11

|

اور ہم نے اس ميں نشانی باقی رکھی ان کے ليے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہيں |11:11

ٰ
موسى إِذ أَرس َٰلن ُه إِ ٰ
ٰ
ُبين |11:12
َوفى
لى فِر َعونَ بِسُلط ٍن م ٍ

|

اور موس ٰی ميں جب ہم نے اسے روشن سند لے کر فرعون کے پاس بھيجا |11:12

ح ٌر أَو َمجنونٌ |11:12
َف َت َولّ ٰى ِبرُكنِ ِه َوقا َل ٰس ِ

|

|

|

تو اپنے لشکر سميت پھر گيا اورت بوال جادوگر ہے يا ديوانہ11:12| ،

َفأ َ َخ ٰذن ُه وَ جُنو َدہُ َف َنب َٰذنھُم فِى ال َي ِّم َوه َُو مُلي ٌم |11:12

|

|

تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دريا ميں ڈال ديا اس حال ميں کہ وہ اپنے آپ کو مالمت کررہا تھا |11:12

يھ ُم الرّي َح العَقي َم |11:11
َوفى عا ٍد إِذ أَرسَلنا َعلَ ِ

|

اور عاد ميں جب ہم نے ان پر خشک آندهی بھيجی |11:11

َ
ميم |11:11
ما َت َذ ُر مِن َشء ٍء أ َتت َعلَي ِه إ ِ ّال جَ َعلَت ُه َكالره ِ

|

|

جس چيز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چيز کی طرح چھوڑتی |11:11

حين |11:11
َوفى َثمو َد إِذ قي َل لَھُم َت َم هتعوا حَ ّت ٰى ٍ

|

|

اور ثمود ميں جب ان سے فرمايا گيا ايک وقت تک برت لو |11:11

|

|

ص ِع َق ُة َوهُم ي ُ
َ
َنظرونَ |11:11
مر رَ ب ِِّھم َفأ َ َخ َذت ُھ ُم ال ٰ ّ
َف َع َتوا عَن أ ِ

|

تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہيں کڑک نے آليا |11:11

ٰ
ِيام َوما كانوا مُن َتصِ رينَ |11:11
َفمَا اس َتطعوا مِن ق ٍ

|
|

تو وہ نہ کھڑے ہوسکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے11:11| ،

نوح مِن َقب ُل ۖ إِ هنھُم كانوا َقومًا ٰفسِ قينَ |11:11
َو َقو َم ٍ

|

اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہالک فرمايا ،بيشک وہ فاسق لوگ تھے11:11| ،

َوالسهما َء َب َن ٰينھا ِبأ َ ۟يي ٍد َوإِ ّنا لَموسِ عونَ |11:11

|

|

اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنايا اور بيشک ہم وسعت دينے والے ہيں |11:11

َواألَرضَ َفرَ ٰ
شنھا َفنِع َم ٰ
الم ِھدونَ |11:12

|

|

اور زمين کو ہم نے فرش کيا تو ہم کيا ہی اچھے بچھالے والے11:12| ،

ين لَ َعله ُكم َت َذ هكرونَ |11:12
َومِن ُك ِّل َشء ٍء َخلَقنا َزوجَ ِ

|

اور ہم نے ہر چيز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دهيان کرو |11:12

َففِ ّروا إِلَى ه
َّللاِ ۖ إِ ّنى لَ ُكم مِن ُه َنذي ٌر مُبينٌ |11:12

|

|

|

تو َّللا کی طرف بھاگو بيشک ميں اس کی طرف سے تمہارے ليے صريح ڈر سنانے واال ہوں11:12| ،

َوال َتجعَلوا مَعَ ه
َّللاِ إِ ٰلھًا َ
ءاخرَ ۖ إِ ّنى لَ ُكم مِن ُه َنذي ٌر مُبينٌ |11:11

|

|

|

اور َّللا کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ ،بيشک ميں اس کی طرف سے تمہارے ليے صريح ڈر سنانے واال ہوں11:11| ،

ح ٌر أَو َمجنونٌ |11:11
ك ما أَ َتى الهذينَ مِن َقبل ِِھم مِن
رَسول إِ ّال قالوا سا ِ
َك ٰذلِ َ
ٍ

|

يونہی جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشريف اليا تو يہی بولے کہ جادوگر ہے يا ديوانہ11:11| ،

صوا بِ ِه ۚ بَل هُم َقو ٌم طاغونَ |11:11
أَ َتوا َ

|

کيا آپس ميں ايک دوسرے کو يہ بات کہہ مرے ہيں بلکہ وہ سرکش لوگ ہيں |11:11

َ
َلوم |11:11
َف َت َو هل عَنھُم َفما أنتَ ِبم ٍ

|

|

تو اے محبوب! تم ان سے منہ پھير لو تو تم پر کچھ الزام نہيں |11:11

َو َذ ِّكر َفإِنه ِّ
الذ ٰ
كرى َتن َف ُع المُؤمِنينَ |11:11

|

|

اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ ديتا ہے11:11| ،

َوما َخلَ ُ
ُدون |11:11
قت ال ِ
جنه َواإلِنسَ إ ِ ّال لِيَعب ِ

|

|

اور ميں نے جن اور آدمی اتنے ہی ليے بنائے کہ ميری بندگی کريں |11:11

ُ
ُ
ِمون |11:11
ما أري ُد مِنھُم مِن ِر ٍ
زق َوما أري ُد أَن يُطع ِ

|

|

ميں ان سے کچھ رزق نہيں مانگتا اور نہ يہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا ديں |11:11

َّللا ُهوَ الره ّز ُ
اق ُذو القُوه ِة ال َمتينُ |11:12
إِنه ه َ

|

بيشک َّللا ہی بڑا رزق دينے واال قوت واال قدرت واال ہے |11:12

|

|

|

|

ب أَ ٰ
لون |11:12
َفإِنه لِلهذينَ َظلَموا َذنوبًا مِث َل َذنو ِ
صح ِب ِھم َفال يَس َتع ِ
ج ِ

|

تو بيشک ان ظالموں کے ليے عذاب کی ايک باری ہے جيسے ان کے ساتھ والوں کے ليے ايک باری تھی تو مجھ سے جلدی نہ
کريں |11:12

|

َف َوي ٌل لِلهذينَ َك َفروا مِن يَوم ِِھ ُم الهذى يوعَدونَ |11:12

|

تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ ديے جاتے ہيں |11:12

حم ِن ال هرحيم َو ّ
َّللا الره ٰ
ور |11:1
سم ه ِ
الط ِ
ِ
ِب ِ

طور کی قسم |11:1

|

َسطور |11:1
بم
َوك ِٰت ٍ
ٍ

|
|

اور اس نوشتہ کی |11:1

َنشور |11:1
فى رَ ٍّق م
ٍ

|

جو کھلے دفتر ميں لکھا ہے |11:1

َعمور |11:1
ت الم
َوالبَي ِ
ِ

|

اور بيت معمور |11:1

|

َرفوع |11:1
ف الم
َوالسهق ِ
ِ

|

اور بلند چھت |11:1

|

|

|

|

َسجور |11:1
َحر الم
ِ
َوالب ِ

|
|

اور سلگائے ہوئے سمندر کی |11:1

ك لَ ٰوقِ ٌع |11:1
إِنه عَذابَ رَ ِّب َ

|

بيشک تيرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے |11:1

ما لَ ُه مِن داف ٍِع |11:2

|

|

اسے کوئی ٹالنے واال نہيں |11:2

يَو َم َتمو ُر السهما ُء َمورً ا |11:2

|

|
|

جس دن آسمان ہلنا سا ہلنا ہليں گے |11:2

جبا ُل َسيرً ا |11:12
َو َتسي ُر ال ِ

|

اور پہاڑ چلنا سا چلنا چليں گے |11:12

َف َوي ٌل يَو َمئِ ٍذ لِل ُم َك ِّذبينَ |11:11

|

|

تو اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی ہے |11:11

وض يَلعَبونَ |11:11
الهذينَ هُم فى َخ ٍ

|

وہ جو مشغلہ ميں کھيل رہے ہيں11:11| ،

يَو َم ُي َدعّونَ إِ ٰ
نار جَ َھ هن َم َد ًّعا |11:11
لى ِ

|

|

|

جس دن جہنم کی طرف دهکا دے کر دهکيلے جائيں گے |11:11

ٰه ِذ ِہ ال ّنا ُر الهتى ُكن ُتم ِبھا ُت َك ِّذبونَ |11:11

|

يہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹالتے تھے |11:11

أَ َفسِ ح ٌر ٰهذا أَم أَن ُتم ال ُتبصِ رونَ |11:11

|

|

|

تو کيا يہ جادو ہے يا تمہيں سوجھتا نہيں |11:11

|

صبروا سَوا ٌء َعلَي ُكم ۖ إِ هنما ُت َ
جزونَ ما ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:11
اصبروا أَو ال َت ِ
اصلَوها َف ِ

|

اس ميں جاؤ اب چاہے صبر کرو يا نہ کرو ،سب تم پر ايک سا ہے تمہيں اسی کا بدلہ جو تم کرتے تھے |11:11
عيم |11:11
إِنه ال ُم هتقينَ فى جَ ٰ ّن ٍ
ت َو َن ٍ

|

|

بيشک پرہيزگار باغوں اور چين ميں ہيں |11:11

|

ٰفكِھينَ ِبما ٰ
حيم |11:12
ءاتىھُم رَ ُّبھُم َو َو ٰقىھُم رَ ُّبھُم عَذابَ الجَ ِ

|

اپنے رب کے دين پر شاد شاد اور انہيں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچاليا |11:12

ُكلوا َواشرَ بوا هَنيـًٔا ِبما ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:12

|

|

کھاؤ اور پيو خوشگواری سے صِ لہ اپنے اعمال کا |11:12

َلى ُسر ٍُر مَصفو َف ٍة ۖ َو َزوه ٰ
ُم هتكِـٔينَ ع ٰ
عين |11:12
حور ٍ
جنھُم بِ ٍ

|

|

تختوں پر تکيہ لگائے جو قطار لگا کر بچھے ہيں اور ہم نے انہيں بياہ ديا بڑی آنکھوں والی حوروں سے11:12| ،

|

َ
ُ
َوالهذينَ ءامَنوا َوا هت َبعَتھُم ُذرِّ هي ُتھُم ِب ٰ َ
ئ ِبما َكسَبَ رَ هينٌ |11:11
امر ٍ
إيم ٍن ألحَ قنا ِب ِھم ذرِّ هي َتھُم َوما ألَ ٰتنھُم مِن َع َمل ِِھم مِن َشء ٍء ۚ ُك ُّل ِ

|

اور جو ايمان الئے اور ان کی اوالد نے ايمان کے ساتھ ان کی پيروی کی ہم نے ان کی اوالد ان سے مالدی اور ان کے عمل ميں
انہيں کچھ کمی نہ دی سب آدمی اپنے کيے ميں گرفتار ہيں |11:11

ٰ
َ ٰ
حم ِممّا يَش َتھونَ |11:11
َوأمدَدنھُم ِبف ِك َھ ٍة َولَ ٍ

|

|

اور ہم نے ان کی مدد فرمائی ميوے اور گوشت سے جو چاہيں |11:11

َي َت ٰن َزعونَ فيھا َكأسًا ال لَغوٌ فيھا َوال َتأثي ٌم |11:11

|

|

ايک دوسرے سے ليتے ہيں وہ جام جس ميں نہ بيہودگی اور گنہگاری |11:11

يھم ِغلمانٌ لَھُم َكأ َ هنھُم لُؤلُؤٌ َمكنونٌ |11:11
۞ َو َيطوفُ َعلَ ِ

|

|

اور ان کے خدمت گار لڑکے ان کے گرد پھريں گے گويا وہ موتی ہيں چھپا کر رکھے گئے |11:11

ضھُم ع ٰ
َوأَق َب َل بَع ُ
َعض َي َتساءَلونَ |11:11
َلى ب ٍ

|

اور ان ميں ايک نے دوسرے کی طرف منہ کيا پوچھتے ہوئے |11:11

قالوا إِ ّنا ُك ّنا َقب ُل فى أَهلِنا مُشفِقينَ |11:11

|

|

بولے بيشک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں ميں سہمے ہوئے تھے |11:11

ه
هموم |11:11
َفمَنه َّللا ُ َعلَينا َو َو ٰقىنا عَذابَ الس ِ

|

تو َّللا نے ہم پر احسان کيا اور ہميں لُو کے عذاب سے بچاليا |11:11

|

|

|

إِ ّنا ُك ّنا مِن َقب ُل َندعوہُ ۖ إِ هن ُه ُهوَ البَرُّ الره حي ُم |11:12

|

بيشک ہم نے اپنی پہلی زندگی ميں اس کی عبادت کی تھی ،بيشک وہی احسان فرمانے واال مہربان ہے11:12| ،

َجنون |11:12
ِن وَ ال م
َف َذ ِّكر َفما أَنتَ ِبنِع َم ِ
ت رَ ِّب َ
ٍ
ك ِبكاه ٍ

|

تو اے محبوب! تم نصيحت فرماؤ کہ تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون11:12| ،

َنون |11:12
أَم يَقولونَ شا ِع ٌر َن َترَ بهصُ ِب ِه رَ يبَ الم ِ

|

ث زمانہ کا انتظارہے |11:12
يا کہتے ہيں يہ شاعر ہيں ہميں ان پر حواد ِ

قُل َترَ بهصوا َفإِ ّنى َم َع ُكم مِنَ ال ُم َترَ ِّبصينَ |11:11

|

تم فرماؤ انتظار کيے جاؤ ميں بھی تمہارے انتظار ميں ہوں |11:11

أَم َتأ ُم ُرهُم أَ ٰ
حل ُمھُم ِب ٰھذا ۚ أَم هُم َقو ٌم طاغونَ |11:11

|

|

کيا ان کی عقليں انہيں يہی بتاتی ہيں يا وہ سرکش لوگ ہيں |11:11

أَم يَقولونَ َت َقوه لَ ُه ۚ بَل ال يُؤمِنونَ |11:11

|

|

|

يا کہتے ہيں انہوں نے يہ قرآن بناليا ،بلکہ وہ ايمان نہيں رکھتے |11:11

ث مِثلِ ِه إِن كانوا ٰ
صدِقينَ |11:11
َفليَأتوا ِبحَ دي ٍ

|

تو اس جيسی ايک بات تو لے آئيں اگر سچے ہيں11:11| ،

َ
َير َشء ٍء أَم ُه ُم ٰ
الخلِقونَ |11:11
أم ُخلِقوا مِن غ ِ

|

|

|

|

|

|

کيا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے يا وہی بنانے والے ہيں |11:11

ت َواألَرضَ ۚ بَل ال يوقِنونَ |11:11
أَم َخلَقُوا الس ٰهم ٰو ِ

|

يا آسمان اور زمين انہوں نے پيدا کيے بلکہ انہيں يقين نہيں |11:11

ك أَم ُه ُم المُصَيطِ رونَ |11:11
أَم عِن َدهُم َخزائِنُ رَ ِّب َ

|

|

حاکم اعل ٰی) ہيں |11:11
يا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہيں يا وہ کڑوڑے ( ِ
ٰ
ُبين |11:12
أَم لَھُم ُسله ٌم يَس َتمِعونَ في ِه ۖ َفليَأ ِ
ت مُس َت ِم ُعھُم ِبسُلط ٍن م ٍ

|

|

يا ان کے پاس کوئی زينہ ہے جس ميں چڑه کر سن ليتے ہيں تو ان کا سننے واال کوئی روشن سند الئے11:12| ،

أَم لَ ُه الب َٰن ُ
ت َولَ ُك ُم البَنونَ |11:12

|

کيا اس کو بيٹياں اور تم کو بيٹے |11:12

|

أَم َتسـَٔلُھُم أَجرً ا َفھُم مِن مَغرَ ٍم مُث َقلونَ |11:12

|

يا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہہو تو وہ چٹی کے بوجھ ميں دبے ہيں |11:12

أَم عِن َد ُه ُم الغَيبُ َفھُم يَك ُتبونَ |11:11

|

|

يا ان کے پاس غيب ہيں جس سے وہ حکم لگاتے ہيں |11:11

أَم ُيريدونَ َكي ًدا ۖ َفالهذينَ َك َفروا ُه ُم المَكيدونَ |11:11

|

|

يا کسی داؤ ں (فريب) کے ارادہ ميں ہيں تو کافروں پر ہی داؤں (فريب) پڑنا ہے |11:11

|

|

َّللا ۚ س ٰ
ُشركونَ |11:11
ُبحنَ ه ِ
أَم لَھُم إِ ٰل ٌه غَي ُر ه ِ
َّللا َعمّا ي ِ

|

يا َّللا کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے َّللا کو پاکی ان کے شرک سے11:11| ،

َوإِن يَرَ وا كِس ًفا مِنَ السهما ِء ساق ًِطا يَقولوا َسحابٌ مَركو ٌم |11:11

|

|

اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ديکھيں تو کہيں گے تہ بہ تہ بادل ہے |11:11

َف َذرهُم حَ ّت ٰى ي ُٰلقوا يَو َم ُھ ُم الهذى في ِه يُصعَقونَ |11:11

|

|

تو تم انہيں چھوڑ دو يہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے مليں جس ميں بے ہوش ہوں گے |11:11

يَو َم ال يُغنى عَنھُم َكي ُدهُم َشيـًٔا وَ ال هُم يُنصَرونَ |11:11

|

|

جس دن ان کا داؤ ں (فريب) کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہو |11:11

ك َو ٰلكِنه أَك َثرَ هُم ال يَعلَمونَ |11:11
َوإِنه لِلهذينَ َظلَموا عَذابًا دونَ ٰذلِ َ

|

|

اور بيشک ظالموں کے ليے اس سے پہلے ايک عذاب ہے مگر ان ميں اکثر کو خبر نہيں |11:11

ك حينَ َتقو ُم |11:12
ك ِبأَع ُينِنا ۖ َو َسبِّح ِبحَ م ِد رَ ِّب َ
ك َفإِ هن َ
ُكم رَ ِّب َ
َو ِ
اصبر لِح ِ

|

|

اور اے محبوب! تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بيشک تم ہماری نگہداشت ميں ہو اور اپنے رب کی تعريف کرتے ہوئے
اس کی پاکی بولو جب تم کھڑے ہو |11:12

جوم |11:12
َومِنَ اله ِ
يل َف َسبِّح ُه َوإِ ٰدبرَ ال ُّن ِ

|

|

اور کچھ رات ميں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پيٹھ ديتے |11:12

|

جم إِذا ه ٰ
َّللا الره ٰ
َوى |11:1
سم ه ِ
حيم َوال هن ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

اس پيارے چمکتے تارے محمد کی قسم! جب يہ معراج سے اترے |11:1

ح ُب ُكم َوما َغ ٰ
وى |11:1
ض هل صا ِ
ما َ

|

تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے |11:1

َن الھ ٰ
َوى |11:1
َوما يَنطِ ُق ع ِ

|

|

اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہيں کرتے11:1| ،

ٰ
يوحى |11:1
إِن ه َُو إِ ّال َوح ٌى

|

وہ تو نہيں مگر وحی جو انہيں کی جاتی ہے |11:1

َعله َم ُه َشدي ُد القُ ٰ
وى |11:1

|

|

انہيں سکھايا سخت قوتوں والے طاقتور نے |11:1

ذو مِره ٍة َفاس َت ٰ
وى |11:1

|

|

|

پھر اس جلوہ نے قصد فرمايا |11:1

َوه َُو ِباألُفُ ِق األَ ٰ
على |11:1

|

|

اور وہ آسمان بريں کے سب سے بلند کنارہ پر تھا |11:1

ُث هم دَنا َف َت َدلّ ٰى |11:2

|

|

|

|

پھر وہ جلوہ نزديک ہوا پھر خوب اتر آيا |11:2

َين أَو أَ ٰ
دنى |11:2
َفكانَ قابَ َقوس ِ

|

تو اس جلوے اور اس محبوب ميں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم |11:2

لى عَب ِد ِہ ما أَ ٰ
وحى إِ ٰ
َفأ َ ٰ
وحى |11:12

|

اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی |11:12

ما َك َذبَ الفُؤا ُد ما رَ ٰ
أى |11:11

|

دل نے جھوٹ نہ کہا جو ديکھا |11:11

َلى ما ي ٰ
أَ َف ُت ٰمرو َن ُه ع ٰ
َرى |11:11

|

|

|

تو کيا تم ان سے ان کے ديکھے ہوئے پر جھگڑ تے ہو |11:11

َولَ َقد رَ ءاہُ َنزلَ ًة أ ُ ٰ
خرى |11:11

|

اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبار ديکھا |11:11

عِن َد سِ درَ ِة المُن َت ٰ
ھى |11:11

|

سدرة المنتہ ٰی کے پاس |11:11

عِندَها جَ هن ُة الم ٰ
َأوى |11:11

|

|

اس کے پاس جنت الماو ٰی ہے11:11| ،

|

|

|

|

إِذ يَغ َشى السِّدرَ َة ما ي ٰ
َغشى |11:11

|

جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا |11:11

ما َ
ص ُر َوما َط ٰ
غى |11:11
زاغ ال َب َ

|

|

آنکھ نہ کسی طرف پھر نہ حد سے بڑهی |11:11

ت رَ ِّب ِه ال ُك ٰ
أى مِن ٰ
لَ َقد رَ ٰ
برى |11:12
ءاي ِ

|

|

بيشک اپنے رب کی بہت بڑی نشانياں ديکھيں |11:12
أَ َفرَ ءَي ُت ُم ال ٰلّتَ َوال ُع ّز ٰى |11:12

|

تو کيا تم نے ديکھ ا الت اور عز ٰی |11:12

َوم َٰنو َة ّ
الثالِ َث َة األ ُ ٰ
خرى |11:12

|

اور اس تيسری منات کو |11:12

أَلَ ُك ُم ه
الذ َك ُر َولَ ُه األ ُ ٰ
نثى |11:11

|

|

کيا تم کو بيٹا اور اس کو بيٹی |11:11

ٰ
ضيزى |11:11
ك إِ ًذا قِسم ٌَة
تِل َ

|

|

|

جب تو يہ سخت بھونڈی تقسيم ہے |11:11

|

|

َّللا ُ بھا مِن س ٰ
ُلط ٍن ۚ إِن َي هت ِبعونَ إِ هال ه
الظنه َوما َتھوَ ى األَنفُسُ ۖ َولَ َقد جا َءهُم مِن رَ ب ِِّھ ُم الھ ٰ
إِن هِىَ إِ ّال أَسما ٌء َسمهي ُتموها أَن ُتم َوءاباؤُ ُكم ما أَ َ
ُدى
نز َل ه ِ
|11:11

|

وہ تو نہيں مگر کچھ نام کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ ليے ہيں َّللا نے ان کی کوئی سند نہيں اتاری ،وہ تو نرے گمان
اور نفس کی خواہشوں کے پيچھے ہيں حاالنکہ بيشک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدايت آئی |11:11

َ
َِل ٰ
نس ِن ما َت َم ّن ٰى |11:11
أم ل ِ

|

|

کيا آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ خيال باندهے |11:11

ٰ
األولى |11:11
َفلِله ِه الءاخِرَ ةُ َو

|

|

تو آخرت اور دنيا سب کا مالک َّللا ہی ہے |11:11

|

ت ال ُتغنى َش ٰف َع ُتھُم َشيـًا إِ ّال مِن بَع ِد أَن يَأ َذنَ ه
ٰ
َرضى |11:11
َّللا ُ لِمَن يَشا ُء َوي
۞ َو َكم مِن َملَكٍ فِى الس ٰهم ٰو ِ
ٔ

|

اور کتنے ہی فرشتے ہيں آسمانوں ميں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہيں آتی مگر جبکہ َّللا اجازت دے دے جس کے ليے چاہے اور
پسند فرمائے |11:11

|

إِنه الهذينَ ال يُؤمِنونَ ِبالءاخِرَ ِة لَ ُي َسمّونَ الم َٰلئِ َك َة َتس ِم َي َة األ ُ ٰ
نثى |11:11

|

بيشک وہ جو آخرت پر ايمان رکھتے نہيں مالئکہ کا نام عورتوں کا سا رکھتے ہيں |11:11

الظنه ۖ َوإِنه ه
َوما لَھُم ِب ِه مِن عِلم ۖ إِن َي هت ِبعونَ إِ هال ه
الظنه ال يُغنى مِنَ الحَ ِّق َشيـًٔا |11:12
ٍ

|

|

اور انہيں اس کی کچھ خبر نہيں ،وہ تو نرے گمان کے پيچھے ہيں ،اور بيشک گمان يقين کی جگہ کچھ کام نہيں ديتا |11:12

َ
ِكرنا َولَم ي ُِرد إِ هال الحَ ٰيو َة الدُّنيا |11:12
عرض عَن مَن َت َولّ ٰى عَن ذ ِ
َفأ ِ

|

تو تم اس سے منہ پھير لو ،جو ہماری ياد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنيا کی زندگی |11:12

|

|

َن اه َت ٰ
دى |11:12
ك ُهوَ أَعلَ ُم ِبمَن َ
ِلم ۚ إِنه رَ هب َ
ٰذلِ َ
ض هل عَن سَبيلِ ِه َو ُهوَ أَعلَ ُم بِم ِ
ك مَبلَ ُغھُم مِنَ الع ِ

|

يہاں تک ان کے علم کی پہنچ ہے بيشک تمہارا خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا اور وہ خوب جانتا ہے جس نے راہ پائی،
|11:12

|

َ
َجزىَ الهذينَ أَحسَنوا ِبالحُس َنى |11:11
ّلِل ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
َو ِ ه ِ
ت َوما فِى األَ ِ
َجزىَ الهذينَ أ ٰسـٔوا ِبما َعمِلوا َوي ِ
رض لِي ِ

|

اور َّللا ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کيے کا بدلہ دے اور نيکی
کرنے والوں کو نہايت اچھا صلہ عطا فرمائے11:11| ،

|

ُطون أُم ٰهھتِ ُكم ۖ
الهذينَ يَج َتنِبونَ َك ٰبئِرَ اإلِ ِثم َوال َف ٰوحِشَ إِ هال الله َم َم ۚ إِنه رَ هب َ
ك ٰوسِ ُع المَغفِرَ ِة ۚ ُهوَ أَعلَ ُم ِب ُكم إِذ أَن َشأ َ ُكم مِنَ األَ ِ
رض َوإِذ أَن ُتم أَ ِ
ج هن ٌة فى ب ِ
َن ا هت ٰ
قى
َفال ُت َز ّكوا أَنفُ َس ُكم ۖ ه َُو أَعلَ ُم ِبم ِ

|| 53: 32

وہ جو بڑے گناہوں اور بے حيائيوں سے بچتے ہيں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے بيشک تمہارے رب کی مغفرت
وسيع ہے ،وہ تمہيں خوب جانتا ہے تمہيں مٹی سے پيدا کيا اور جب تم اپنی ماؤں کے پيٹ ميں حمل تھے ،تو آپ اپنی جانوں کو
ستھرا نہ بتاؤ وہ خوب جانتا ہے جو پرہيزگار ہيں |11:11

أَ َفرَ َءيتَ الهذى َت َولّ ٰى |11:11

|

تو کيا تم نے ديکھا جو پھر گيا |11:11

عطى َق ً
ليال َوأَ ٰ
َوأَ ٰ
كدى |11:11

|

|

|

اور کچھ تھوڑا سا ديا اور روک رکھا |11:11

ب َفھ َُو ي ٰ
َرى |11:11
أَعِن َدہُ عِل ُم الغَي ِ

|

|

کيا اس کے پاس غيب کا علم ہے تو وہ ديکھ رہا ہے |11:11

ٰ
أَم لَم ُي َنبهأ ِبما فى ُ
موسى |11:11
ف
ص ُح ِ

|

|

کيا اسے اس کی خبر نہ آئی جو صحيفوں ميں ہے موس ٰی کے |11:11

َوإِ ٰبرهي َم الهذى َوفّ ٰى |11:11

|

|

اور ابراہيم کے جو پورے احکام بجااليا |11:11

َ
وازرَ ةٌ ِوزرَ أ ُ ٰ
خرى |11:12
أ ّال َت ِز ُر ِ

|

|

کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہيں اٹھاتی |11:12

َ
نس ِن إِ ّال ما س ٰ
َِل ٰ
َعى |11:12
َوأن لَيسَ ل ِ

|

اور يہ کہ آدمی نہ پاے گا مگر اپنی کوشش |11:12

َوأَنه سَع َي ُه سَوفَ ي ٰ
ُرى |11:12

|

|

اور يہ کہ اس کی کو شش عنقر يب ديکھی جاے گی |11:12

ُجزى ُه الجَ زا َء األَ ٰ
ُث هم ي ٰ
وفى |11:11

|

پھر اس کا بھرپور بدال ديا جائے گا |11:11

ك المُن َت ٰ
َوأَنه إِ ٰ
ھى |11:11
لى رَ ِّب َ

|

|

اور يہ کہ بيشک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے |11:11

ك َوأَ ٰ
بكى |11:11
َوأَ هن ُه ُهوَ أَضحَ َ

|

|

اور يہ کہ وہی ہے جس نے ہنسايا اور راليا |11:11

|

|

|

َوأَ هن ُه ُهوَ أَماتَ َوأَحيا |11:11

|

جاليا |11:11
اور يہ کہ وہی ہے جس نے مارا اور ِ
ين ه
َوأَ هن ُه َخلَقَ ه
الذ َكرَ َواأل ُ ٰ
نثى |11:11
الزوجَ ِ

|

|

اور يہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے نر اور مادہ |11:11

مِن ُنط َف ٍة إِذا ُت ٰ
منى |11:11

|

|

نطفہ سے جب ڈاال جائے |11:11

َوأَنه َعلَي ِه ال هنشأ َ َة األ ُ ٰ
خرى |11:11

|

|

اور يہ کہ اسی کے ذمہ ہے پچھال اٹھانا (دوبارہ زندہ کرنا) |11:11

غنى َوأَ ٰ
َوأَ هن ُه ُهوَ أَ ٰ
قنى |11:12

|

اور يہ کہ اسی نے غن ٰی دی اور قناعت دی |11:12

َوأَ هن ُه ُهوَ رَ بُّ ال ِّش ٰ
عرى |11:12

|

او ريہ کہ وہی ستارہ شِ عر ٰی کا رب ہے |11:12

ٰ
األولى |11:12
ك عا ًدا
َوأَ هن ُه أَهلَ َ

|

|

اور يہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہالک فرمايا |11:12

َو َثمود َ۟ا َفما أَ ٰ
بقى |11:11

|

|

|

|

اور ثمود کو تو کوئی باقی نہ چھوڑا |11:11

|

نوح مِن َقب ُل ۖ إِ هنھُم كانوا هُم أَظلَ َم َوأَ ٰ
طغى |11:11
َو َقو َم ٍ

|

اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو بيشک وہ ان سے بھی ظالم اور سرکش تھے |11:11

َوالمُؤ َتفِ َك َة أَ ٰ
هوى |11:11

|

اور اس نے الٹنے والی بستی کو نيچے گرايا |11:11

َف َغ ّش ٰىھا ما َغ ّش ٰى |11:11

|

|

تو اس پر چھايا جو کچھ چھايا |11:11

ٰ
مارى |11:11
ك َت َت
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب َ

|

|

تو اے سننے والے اپنے رب کی کون سی نعمتوں ميں شک کرے گا11:11| ،

ٰ
األولى |11:11
ٰهذا َنذي ٌر مِنَ ال ُّن ُذ ِر

|

يہ ايک ڈر سنانے والے ہيں اگلے ڈرانے والوں کی طرح |11:11

الءاز َف ُة |11:11
ت
أَ ِز َف ِ
ِ

|

پاس آئی پاس آنے والی |11:11

|

َّللا كاشِ َف ٌة |11:12
دون ه ِ
لَيسَ لَھا مِن ِ

|

َّللا کے سوا اس کا کوئی کھولنے واال نہيں |11:12

|

|

|

|

ث َتعجَ بونَ |11:12
أَ َفمِن ٰه َذا الحَ دي ِ

|

تو کيا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو |11:12

َو َتضحَ كونَ َوال َتبكونَ |11:12

|

اور ہنستے ہو اور روتے نہيں |11:12

َوأَن ُتم ٰسمِدونَ |11:11

|

|

|

اور تم کھيل ميں پڑے ہو11:11| ،

ّلِل َواعبُدوا ۩ |11:11
َفاسجُدوا ِ ه ِ

|

|

تو َّللا کے ليے سجدہ اور اس کی بندگی کرو |11:11

|

َّللا الره ٰ
ت السّا َع ُة َوان َش هق ال َق َم ُر |11:1
حيم اق َترَ َب ِ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

پاس آئی قيامت اور شق ہوگيا چاند |11:1

|

|

ُعرضوا َويَقولوا سِ ح ٌر مُس َتمِرٌّ |11:1
َوإِن يَرَ وا ءاي ًَة ي ِ

|

اور اگر ديکھيں کوئی نشانی تو منہ پھيرتے اور کہتے ہيں يہ تو جادو ہے چال آتا11:1| ،

مر مُس َتقِرٌّ |11:1
َو َك هذبوا َوا هتبَعوا أَهوا َءهُم ۚ َو ُك ُّل أَ ٍ

|

|

اور انہوں نے جھٹاليا اور اپنی خواہشوں کے پيچھے ہوئے اور ہر کام قرار پاچکا ہے |11:1

َولَ َقد جا َءهُم مِنَ األَنبا ِء ما في ِه مُزدَجَ ٌر |11:1

|

|

اور بيشک ان کے پاس وہ خبريں آئيں جن ميں کافی روک تھی |11:1

غن ال ُّن ُذ ُر |11:1
حِكم ٌَة ٰبلِغ ٌَة ۖ َفما ُت ِ

|

|

انتہاء کو پہنچی ہوئی حکمت پھر کيا کام ديں ڈر سنانے والے11:1| ،

ّاع إِ ٰ
لى َشء ٍء ُن ُك ٍر |11:1
َف َت َو هل عَنھُم ۘ يَو َم يَد ُع الد ِ

|

|

تو تم ان سے منہ پھيرلو جس دن بالنے واال ايک سخت بے پہچانی بات کی طرف بالئے گا |11:1

ُخ هشعًا أَ ٰ
ث َكأ َ هنھُم جَ را ٌد مُن َتشِ ٌر |11:1
بص ُرهُم يَخ ُرجونَ مِنَ األَجدا ِ

|

نيچی آنکھيں کيے ہوئے قبروں سے نکليں گے گويا وہ ٹڈی ہيں پھيلی ہوئی |11:1

مُھطِ عينَ إِلَى الدّاع ۖ يَقو ُل ٰ
الكفِرونَ ٰهذا يَو ٌم عَسِ ٌر |11:2
ِ

|

|

|

بالنے والے کی طرف لپکتے ہوئے کافر کہيں گے يہ دن سخت ہے11:2| ،

ه
جرَ |11:2
نوح َف َك هذبوا عَبدَنا َوقالوا َمجنونٌ َواز ُد ِ
۞ َكذبَت َقبلَھُم َقو ُم ٍ

|

|

ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹاليا تو ہمارے بندہ کو جھوٹا بتايا اور بولے وہ مجنون ہے اور اسے جھڑکا |11:2

َفدَعا رَ هب ُه أَ ّنى َمغلوبٌ َفان َتصِ ر |11:12

|

تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ ميں مغلوب ہوں تو ميرا بدلہ لے11:12| ،

َف َف َتحنا أَ ٰبوبَ السهما ِء بِما ٍء مُن َھم ٍِر |11:11

|

تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول ديے زور کے بہتے پانی سے |11:11

|

|

|

َو َفجه ر َنا األَرضَ عُيو ًنا َفال َت َقى الما ُء ع ٰ
مر َقد قُدِرَ |11:11
َلى أَ ٍ

|

اور زمين چشمے کرکے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی |11:11

َوحَ م َٰلن ُه ع ٰ
ت أَ ٰلو ٍح َو ُدس ٍُر |11:11
َلى ذا ِ

|

اور ہم نے نوح کو سوار کيا تختوں اور کيلوں والی پر کہ |11:11

َتجرى ِبأَع ُينِنا جَ زا ًء لِمَن كانَ ُكفِرَ |11:11

|

|

ہماری نگاہ کے روبرو بہتی اس کے صلہ ميں جس کے ساتھ کفر کيا گيا تھا11:11| ،

َولَ َقد َترَ ٰكنھا ءاي ًَة َفھَل مِن ُم هدك ٍِر |11:11

|

|

اور ہم نے اس نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دهيان کرنے واال |11:11

َف َكيفَ كانَ عَذابى َو ُن ُذ ِر |11:11

|

|

|

تو کيسا ہوا ميرا عذاب اور ميری دهمکياں11:11| ،

ِّ
كر َفھَل مِن ُم هدك ٍِر |11:11
َولَ َقد َيسهر َنا القُرءانَ لِلذ ِ

|

|

اور بيشک ہم نے قرآن ياد کرنے کے ليے آسان فرماديا تو ہے کوئی ياد کرنے واال |11:11

َك هذبَت عا ٌد َف َكيفَ كانَ عَذابى َو ُن ُذ ِر |11:12

|

عاد نے جھٹاليا تو کيسا ہوا ميرا عذاب اور ميرے ڈر دالنے کے فرمان |11:12

حس مُس َتمِرٍّ |11:12
يھم ريحً ا صَر َ
إِ ّنا أَرسَلنا َعلَ ِ
َوم َن ٍ
صرً ا فى ي ِ

|

|

|

بيشک ہم نے ان پر ايک سخت آندهی بھيجی ايسے دن ميں جس کی نحوست ان پر ہميشہ کے ليے رہی |11:12

نز ُع ال ّناسَ َكأ َ هنھُم أَعجا ُز َنخ ٍل مُن َقع ٍِر |11:12
َت ِ

|

لوگوں کو يوں دے مارتی تھی کہ گويا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے ڈنڈ (سوکھے تنے) ہيں |11:12

َف َكيفَ كانَ عَذابى َو ُن ُذ ِر |11:11

|

تو کيا کيسا ہوا ميرا عذاب اور ڈر کے فرمان11:11| ،

ِّ
كر َفھَل مِن ُم هدك ٍِر |11:11
َولَ َقد َيسهر َنا القُرءانَ لِلذ ِ

|

|

اور بيشک ہم نے آسان کيا قرآن ياد کرنے کے ليے تو ہے کوئی ياد کرنے واال11:11| ،

َك هذبَت َثمو ُد ِبال ُّن ُذ ِر |11:11

|

|

|

ثمود نے رسولوں کو جھٹاليا |11:11

|

ح ًدا َن هت ِب ُع ُه إِ ّنا إ ِ ًذا لَفى ض َٰل ٍل َو ُسع ٍُر |11:11
َفقالوا أَ َب َشرً ا ِم ّنا ٰو ِ

|

تو بولے کيا ہم اپنے ميں کے ايک آدمی کی تابعداری کريں جب تو ہم ضرور گمراہ اور ديوانے ہيں |11:11

أَءُلقِىَ ِّ
الذك ُر َعلَي ِه مِن بَينِنا بَل ُهوَ َك ّذابٌ أَشِ ٌر |11:11

|

کيا ہم سب ميں سے اس پر بلکہ يہ سخت جھوٹا اترونا (شيخی باز) ہے |11:11

َن ال َك ّذابُ األَشِ ُر |11:11
َسيَعلَمونَ َغ ًدا م ِ

|

بہت جلد کل جان جائيں گے کون تھا بڑا جھوٹا اترونا (شيخی باز) |11:11

|

|

|

|

إِ ّنا مُرسِ لُوا ال ّنا َق ِة فِت َن ًة لَھُم َفار َتقِبھُم وَ اص َط ِبر |11:11

|
|

ہم ناقہ بھيجنے والے ہيں انکی جانچ کو تو اے صا لح! تو راہ ديکھ اور صبر کر |11:11

ض ٌر |11:12
َو َنبِّئھُم أَنه الما َء قِسم ٌَة بَي َنھُم ۖ ُك ُّل شِ ر ٍ
ب مُح َت َ

|

اور انہيں خبر دے دے کہ پانی ان ميں حصوں سے ہے ہر حصہ پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے |11:12

ٰ
عاطى َف َع َقرَ |11:12
ح َبھُم َف َت
َفنا َدوا صا ِ

|

تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی کونچيں کاٹ ديں |11:12

َف َكيفَ كانَ عَذابى َو ُن ُذ ِر |11:12

|

|

|

پھر کيسا ہوا ميرا عذاب اور ڈر کے فرمان |11:12

|

َشيم المُح َتظِ ِر |11:11
يھم صَيحَ ًة ٰو ِ
إِ ّنا أَرسَلنا َعلَ ِ
ح َد ًة َفكانوا َكھ ِ

|

بيشک ہم نے ان پر ايک چنگھاڑ بھيجی جبھی وہ ہوگئے جيسے گھيرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس سوکھی روندی ہوئی
|11:11

|

ِّ
كر َفھَل مِن ُم هدك ٍِر |11:11
َولَ َقد َيسهر َنا القُرءانَ لِلذ ِ

|

اور بيشک ہم نے آسان کيا قرآن ياد کرنے کے ليے تو ہے کوئی ياد کرنے واال11:11| ،

َك هذبَت َقو ُم لوطٍ بِال ُّن ُذ ِر |11:11

|

لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹاليا11:11| ،

|

|

يھم حاصِ بًا إِ ّال ءا َل لوطٍ ۖ َنجه ٰينھُم ِب َسحَ ٍر |11:11
إِ ّنا أَرسَلنا َعلَ ِ

|

بيشک ہم نے ان پر پتھراؤ بھيجا سوائے لو ط کے گھر والوں کے ہم نے انہيں پچھلے پہر بچاليا11:11| ،

ك َنجزى مَن َش َكرَ |11:11
نِعم ًَة ِمن عِندِنا ۚ َك ٰذلِ َ

|

اپنے پاس کی نعمت فرماکر ،ہم يونہی صلہ ديتے ہيں اسے جو شکر کرے |11:11

َولَ َقد أَن َذرَ هُم بَط َش َتنا َف َتمارَ وا ِبال ُّن ُذ ِر |11:11

|

|

|

اور بيشک اس نے انہيں ہماری گرفت سے ڈرايا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں ميں شک کيا |11:11

َولَ َقد ٰر َودوہُ عَن ضَيفِ ِه َف َطمَسنا أَع ُي َنھُم َفذوقوا عَذابى َو ُن ُذ ِر |11:11

|

|

انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسالنا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھيں ميٹ دی (چوپٹ کرديں) فرمايا چکھو ميرا عذاب اور ڈر
کے فرمان |11:11

|

صبهحَ ھُم ُبكرَ ًة َعذابٌ مُس َتقِ ٌّر |11:12
َولَ َقد َ

|

اور بيشک صبح تڑکے ان پر ٹھہرنے واال عذاب آيا |11:12

َفذوقوا عَذابى َو ُن ُذ ِر |11:12

|

|

تو چکھو ميرا عذاب اور ڈر کے فرمان11:12| ،

ِّ
كر َفھَل مِن ُم هدك ٍِر |11:12
َولَ َقد َيسهر َنا القُرءانَ لِلذ ِ

|

|

اور بيشک ہم نے آسان کيا قرآن ياد کرنے کے ليے تو ہے کوئی ياد کرنے واال11:12| ،

|

َولَ َقد جا َء ءا َل فِر َعونَ ال ُّن ُذ ُر |11:11

|

اور بيشک فرعون والوں کے پاس رسول آئے |11:11

َزيز مُق َتد ٍِر |11:11
َك هذبوا ِبـٔ ٰايتِنا ُكلِّھا َفأ َ َخ ٰذنھُم أَخ َذ ع ٍ

|

|

انہوں نے ہماری سب نشانياں جھٹالئيں تو ہم نے ان پر گرفت کی جو ايک عزت والے اور عظيم قدرت والے کی شان تھی،
|11:11

|

أَ ُكفّا ُر ُكم َخي ٌر مِن أ ُ ٰ
ولئِ ُكم أَم لَ ُكم بَرا َءةٌ فِى ُّ
الزب ُِر |11:11

|

کيا تمہارے کافر ان سے بہتر ہيں يا کتابوں ميں تمہاری چھٹی لکھی ہوئی ہے |11:11

أَم يَقولونَ َنحنُ جَ مي ٌع مُن َتصِ ٌر |11:11

|

يا يہ کہتے ہيں کہ ہم سب مل کر بدلہ لے ليں گے |11:11

َسي َ
ُھز ُم الجَ م ُع َوي َُولّونَ ال ُّد ُبرَ |11:11

|

|

اب بھگائی جاتی ہے يہ جماعت اور پيٹھيں پھيرديں گے |11:11

ب َِل السّا َع ُة مَو ِع ُدهُم َوالسّا َع ُة أَ ٰ
دهى َوأَمَرُّ |11:11

|

|

بلکہ ان کا وعدہ قيامت پر ہے اور قيامت نہايت کڑوی اور سخت کڑوی |11:11

ُجرمينَ فى ض َٰل ٍل َو ُسع ٍُر |11:11
إِنه الم ِ

|

بيشک مجرم گمراہ اور ديوانے ہيں |11:11

|

|

|

ار ع ٰ
َلى وُ جوه ِِھم ذوقوا مَسه َس َقرَ |11:12
يَو َم ُيسحَ بونَ فِى ال ّن ِ

|

جس دن آگ ميں اپنے مونہوں پر گھسيٹے جائيں گے اور فرمايا جائے گا ،چکھو دوزخ کی آنچ11:12| ،

إِ ّنا ُك هل َشء ٍء َخلَ ٰقن ُه ِب َقد ٍَر |11:12

|

بيشک ہم نے ہر چيز ايک اندازہ سے پيدا فرمائی |11:12

مح ِبال َبص َِر |11:12
َوما أَمرُنا إِ ّال ٰو ِ
ح َدةٌ َكلَ ٍ

|

|

اور ہمارا کام تو ايک بات کی بات ہے جيسے پلک مارنا |11:12

َولَ َقد أَهلَكنا أَشيا َع ُكم َفھَل مِن ُم هدك ٍِر |11:11

|

|

اور بيشک ہم نے تمہاری وضع کے ہالک کرديے تو ہے کوئی دهيان کرنے واال |11:11

َو ُك ُّل َشء ٍء َفعَلوہُ فِى ُّ
الزب ُِر |11:11

|

اور انہوں نے جو کچھ کيا سب کتابوں ميں ہے |11:11

بير مُس َت َط ٌر |11:11
َغير َو َك ٍ
َو ُك ُّل ص ٍ

|

اور ہر چھوٹی بڑی چيز لکھی ہوئی ہے |11:11
ت َو َنھ ٍَر |11:11
إِنه ال ُم هتقينَ فى جَ ٰ ّن ٍ

|

|

بيشک پرہيزگار باغوں اور نہر ميں ہيں11:11| ،

دق عِن َد مَليكٍ مُق َتد ٍِر |11:11
فى مَق َع ِد صِ ٍ

|

|

|

|

|

سچ کی مجلس ميں عظيم قدرت والے بادشاہ کے حضور |11:11

حيم ال هر ٰ
َّللا الره ٰ
حمنُ |11:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ
ٰ
رحمن |11:1

|

|

َعله َم القُرءانَ |11:1

|
|

نے اپنے محبوب کو قرآن سکھايا |11:1

َخلَقَ اإلِ ٰ
نسنَ |11:1

|

انسانيت کی جان محمد کو پيدا کيا11:1| ،

َعله َم ُه البَيانَ |11:1

|

|
|

ما کان وما يکون کا بيان انہيں سکھايا |11:1

ُسبان |11:1
ال هشمسُ َوال َق َم ُر ِبح ٍ

|

سورج اور چاند حساب سے ہيں |11:1

ُدان |11:1
َوال هنج ُم َوال هشجَ ُر يَسج ِ

|

|

اور سبزے اور پيڑ سجدہ کرتے ہيں |11:1

َوالسهما َء رَ َفعَھا َو َوضَعَ الميزانَ |11:1

|

|

اور آسمان کو َّللا نے بلند کيا اور ترازو رکھی |11:1

|

|

الميزان |11:2
أَ ّال َتط َغوا فِى
ِ

|

کہ ترازو ميں بے اعتدالی نہ کرو |11:2

|

الوزنَ ِبالقِسطِ َوال ُتخسِ رُوا الميزانَ |11:2
َوأَقيمُوا َ

|

اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ11:2| ،

َ
نام |11:12
َواألَرضَ َو َ
ضعَھا لِِل ِ

|
|

اور زمين رکھی مخلوق کے ليے |11:12

فيھا ٰف ِكھ ٌَة َوال هنخ ُل ُ َ
كمام |11:11
ذات األ ِ

|

اس ميں ميوے اور غالف والی کھجوريں |11:11

ف َوالره يحانُ |11:11
َوالحَ بُّ ُذو العَص ِ

|

|

اور بھُس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول11:11| ،

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

|

|

تو اے جن و انس! تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے |11:11

نسنَ مِن ص ٰ
َخلَقَ اإلِ ٰ
ار |11:11
َلص ٍل َكال َف ّخ ِ

|

اس نے آدمی کو بنا يا بجتی مٹی سے جيسے ٹھيکری |11:11

نار |11:11
مار ٍج مِن ٍ
َو َخلَقَ الجانه مِن ِ

|

|

|

اور جن کو پيدا فرمايا آگ کے لُوکے (لپيٹ) سے |11:11

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

|

تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

َين |11:11
َغرب ِ
َشر َق ِ
ين َورَ بُّ الم ِ
رَ بُّ الم ِ

|
|

دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب |11:11

بان |11:12
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:12| ،

ِيان |11:12
ين يَل َتق ِ
مَرَ َج البَحرَ ِ

|

|

|

اس نے دو سمندر بہائے کہ ديکھنے ميں معلوم ہوں ملے ہوئے |11:12

بَي َنھُما ب َ
ِيان |11:12
َرز ٌخ ال يَبغ ِ

|

اور ہے ان ميں روک کہ ايک دوسرے پر بڑه نہيں سکتا |11:12

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

يَخ ُر ُج مِن ُھمَا اللُّؤلُؤُ َوال َمرجانُ |11:11

|

ان ميں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے11:11| ،

|

|

|

|

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

ات فِى البَحر َكاألَ ٰ
وار المُن َشـٔ ُ
عل ِم |11:11
ِ
َولَ ُه الجَ ِ

|

|

اور اسی کی ہيں وہ چلنے والياں کہ دريا ميں اٹھی ہوئی ہيں جيسے پہاڑ |11:11

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

فان |11:11
ُك ُّل مَن َعلَيھا ٍ

|

|

|

زمين پر جتنے ہيں سب کو فنا ہے |11:11

|

ٰ
َبقى َوج ُه رَ ِّب َ ُ
َوي ٰ
كرام |11:11
ك ذو الجَ ل ِل َواإلِ ِ

|

اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی واال |11:11

بان |11:12
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:12| ،

|

أن |11:12
يَسـَٔل ُ ُه مَن فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
َوم ُهوَ فى َش ٍ
رض ۚ ُك هل ي ٍ

|

اسی کے منگتا ہيں جتنے آسمانوں اور زمين ميں ہيں اسے ہر دن ايک کام ہے |11:12

بان |11:12
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:12| ،

َس َنف ُر ُغ لَ ُكم أَ ُّي َه ه
الن |11:11
الث َق ِ

|

|

جلد سب کام نبٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہيں اے دونوں بھاری گروہ |11:11

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

|

رض َفانفُذوا ۚ ال َتنفُذونَ إ ّال بس ٰ
َ
َ
ُلط ٍن |11:11
قطار الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
ٰيمَع َشرَ ال ِ
ِ ِ
جنِّ َواإلِ ِ
نس إِ ِن اس َت َطع ُتم أن َتنفُذوا مِن أ ِ

|

اے جن و انسان کے گروہ اگر تم سے ہوسکے کہ آسمانوں اور زمين کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ ،جہاں نکل کر جاؤ

|

گے اسی کی سلطنت ہے |11:11

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

|

يُر َس ُل َعلَي ُكما ُ ٌ
ران |11:11
نار َو ُنحاسٌ َفال َتن َتصِ ِ
شواظ مِن ٍ

|

تم پر چھوڑی جائے گی بے دهويں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کاال دهواں تو پھر بدال نہ لے سکو گے |11:11

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

هان |11:11
َفإِ َذا ان َشقه ِ
ت السهما ُء َفكا َنت وَ ر َد ًة َكال ِّد ِ

|

|

|

پھر جب آسمان پھٹ ائے گا تو گالب کے پھول کا سا ہوجائے گا جيسے سرخ نری (بکرے کی رنگی ہوئی کھال) |11:11

بان |11:12
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|
|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:12| ،

َفيَو َمئِ ٍذ ال يُسـ َٔ ُل عَن َذ ِنب ِه إِنسٌ َوال جانٌّ |11:12

|

جن سے |11:12
تو اس دن گنہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور ِ
بان |11:12
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

|
|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:12| ،

َ
سيمھُم َفي َ ُ
ُجرمونَ ِب ٰ
قدام |11:11
ُيعرَ فُ الم ِ
ُؤخذ ِبال هن ٰوصى َواأل ِ

|

مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائيں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم ميں ڈالے جائيں گے |11:11

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے |11:11

ِّ
ُجرمونَ |11:11
ٰه ِذ ِہ جَ َھ هن ُم الهتى ُي َكذبُ ِبھَا الم ِ

|

يہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹالتے ہيں11:11| ،

ءان |11:11
ميم ٍ
يَطوفونَ بَي َنھا َوبَينَ حَ ٍ

|

|

|

پھيرے کريں گے اس ميں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی ميں |11:11

|

|

|

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

تان |11:11
َولِمَن خافَ مَقا َم رَ ِّب ِه جَ هن ِ

|

|

اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے ليے دو جنتيں ہيں |11:11

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

فنان |11:12
َذواتا أَ ٍ

|

|

بہت سی ڈالوں والياں |11:12

|

بان |11:12
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:12| ،

يان |11:12
ِ
جر ِ
فيھما ع ِ
َينان َت ِ

|

|

ان ميں دو چشمے بہتے ہيں |11:12

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

وجان |11:11
فيھما مِن ُك ِّل ٰف ِك َھ ٍة َز
ِ
ِ

|

|

|

ان ميں ہر ميوہ دو دو قسم کا11:11| ،

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

|

ُم هتكِـٔينَ ع ٰ
دان |11:11
ين ٍ
َلى فُر ٍ
ُش بَطائِ ُنھا مِن إِس َتبرَ ٍق ۚ وَ جَ َنى الجَ هن َت ِ

|

اور ايسے بچھونوں پر تکيہ لگائے جن کا اَستر قناويز کا اور دونوں کے ميوے اتنے جھکے ہوئے کہ نيچے سے چن لو
|11:11

|

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

|

ت ه
فيھنه ٰقصِ ٰر ُ
ف لَم يَطمِثھُنه إِنسٌ َقبلَھُم َوال جانٌّ |11:11
الطر ِ
ِ

|

ان بچھونوں پر وہ عورتيں ہيں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہيں ديکھتيں ان سے پہلے انہيں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ
جن نے11:11| ،
ِ

|

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

ُ
الياقوت َوال َمرجانُ |11:12
َكأ َ هنھُنه

|

گويا وہ لعل اور ياقوت اور مونگا ہيں |11:12

بان |11:12
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

|

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:12| ،

حس ِن إ ِ هال اإلِ ٰ
هَل جَ زا ُء اإلِ ٰ
حسنُ |11:12

|

نيکی کا بدلہ کيا ہے مگر نيکی |11:12

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

تان |11:11
َومِن دون ِِھما جَ هن ِ

|

|

اور ان کے سوا دو جنتيں اور ہيں |11:11

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

هتان |11:11
مُدهام ِ

|

|

|

نہايت سبزی سے سياہی کی جھلک دے رہی ہيں11:11| ،

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

َينان َنض َ
تان |11:11
ِ
ّاخ ِ
فيھما ع ِ

|

ان ميں دو چشمے ہيں چھلکتے ہوئے11:11| ،

|

|

|

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|
|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

فيھما ٰف ِكھ ٌَة َو َنخ ٌل َو ُرمّانٌ |11:12
ِ

|

ان ميں ميوے اور کھجوريں اور انار ہيں11:12| ،

بان |11:12
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:12| ،

فيھنه َخ ٰير ٌ
حسانٌ |11:12
ت ِ
ِ

|

|

|

ان ميں عورتيں ہيں عادت کی نيک صورت کی اچھی |11:12

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

َقصور ٌ
ٰ
ِيام |11:11
حو ٌر م
ت فِى الخ ِ

|

حوريں ہيں خيموں ميں پردہ نشين |11:11

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

|

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

لَم يَطمِثھُنه إِنسٌ َقبلَھُم وَ ال جانٌّ |11:11

|

|

|

جن نے11:11| ،
ان سے پہلے انہيں ہاتھ نہ لگايا کسی آدمی اور نہ کسی ِ
بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے |11:11

ُم هتكِـٔينَ ع ٰ
ِسان |11:11
َلى رَ فرَ ٍ
ضر َوعَب َق ِرىٍّ ح ٍ
ف ُخ ٍ

|

|

تکيہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنيوں پر11:11| ،

بان |11:11
َف ِبأَىِّ ءاال ِء رَ ِّب ُكما ُت َك ِّذ ِ

|

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹالؤ گے11:11| ،

ٰ
كرام |11:12
ك اس ُم رَ ِّب َ
َت ٰبرَ َ
ك ذِى الجَ ل ِل َواإلِ ِ

|

|

بڑی برکت واال ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی واال11:12| ،

َّللا الره ٰ
ت الواقِ َع ُة |11:1
حيم إِذا وَ َق َع ِ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

جب ہولے گی وہ ہونے والی |11:1

لَيسَ لِوَ ق َعتِھا كا ِذب ٌَة |11:1

|

|

|

اس وقت اس کے ہونے ميں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی11:1| ،

خافِض ٌَة رافِع ٌَة |11:1

|

|

کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلندی دينے والی |11:1

|

|

|

ت األَرضُ رَ ًّجا |11:1
إِذا ُر هج ِ

|

جب زمين کانپے گی تھرتھرا کر |11:1

جبا ُل َب ًّسا |11:1
َو ُب هس ِ
ت ال ِ

|

|

اور پہاڑ ريزہ ريزہ ہوجائيں گے چُورا ہوکر |11:1
َفكا َنت هَبا ًء مُنب ًَّثا |11:1

|

|

تو ہوجائيں گے جيسے روزن کی دهوپ ميں غبار کے باريک ذرے پھيلے ہوئے |11:1

َو ُكن ُتم أَ ٰ
زوجً ا َث ٰل َث ًة |11:1

|

اور تين قسم کے ہوجاؤ گے11:1| ،

|

صحبُ المَي َم َن ِة ما أَ ٰ
َفأ َ ٰ
صحبُ المَي َم َن ِة |11:2

|

تو دہنی طرف والے کيسے دہنی طرف والے |11:2

صحبُ المَشـَٔ َم ِة ما أَ ٰ
َوأَ ٰ
صحبُ المَشـَٔ َم ِة |11:2

|

اور بائيں طرف والے کيسے بائيں طرف والے |11:2

َوال ٰ ّس ِبقونَ ال ٰ ّس ِبقونَ |11:12

|

|

|

اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے |11:12

أُ ٰ
ك ال ُم َقره بونَ |11:11
ولئِ َ

|

|

|

|

ب بارگاہ ہيں11:11| ،
وہی مقر ِ
عيم |11:11
فى جَ ٰ ّن ِ
ت ال هن ِ

|
|

چين کے باغوں ميں11:11| ،

ُثله ٌة مِنَ األَوه لينَ |11:11

|
|

اگلوں ميں سے ايک گروہ |11:11

َو َقلي ٌل مِنَ الءاخِرينَ |11:11

|

اور پچھلوں ميں سے تھوڑے |11:11

ع ٰ
َلى ُسر ٍُر مَوضو َن ٍة |11:11

|

جڑاؤ تختوں پر ہوں گے |11:11

ُم هتكِـٔينَ َعلَيھا ُم َت ٰق ِبلينَ |11:11

|

|

|

ان پر تکيہ لگائے ہوئے آمنے سامنے |11:11

يھم ِو ٰلدنٌ م َُخلهدونَ |11:11
َيطوفُ َعلَ ِ

|

|

ان کے گرد ليے پھريں گے ہميشہ رہنے والے لڑکے |11:11

َعين |11:12
بِأَكوا ٍ
أس مِن م ٍ
ب َوأَباريقَ َو َك ٍ

|

|

کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب |11:12

|

ُنزفونَ |11:12
ال ُي َ
ص هدعونَ عَنھا وَ ال ي ِ

|

کہ اس سے نہ انہيں درد سر ہو اور نہ ہوش ميں فرق آئے |11:12

َو ٰف ِك َھ ٍة ِممّا َي َت َخيهرونَ |11:12

|

اور ميوے جو پسند کريں |11:12

ير ِممّا يَش َتھونَ |11:11
حم َط ٍ
َولَ ِ

|

|

اور پرندوں کا گوشت جو چاہيں |11:11

َوحو ٌر عينٌ |11:11

|

|

اور بڑی آنکھ والياں حوريں |11:11

َكنون |11:11
َكأ َ ٰمث ِل اللُّؤل ُ ِؤ الم
ِ

|

|

جيسے چھپے رکھے ہوئے موتی |11:11

جَ زا ًء ِبما كانوا يَعمَلونَ |11:11

|

صلہ ان کے اعمال کا |11:11

|

ال يَسمَعونَ فيھا لَ ً
غوا َوال َتأثيمًا |11:11

|

|

اس ميں نہ سنيں گے نہ کوئی بيکار با ت نہ گنہگاری |11:11

إِ ّال ً
قيال س َٰلمًا س َٰلمًا |11:11

|

|

|

|

ہاں يہ کہنا ہوگا سالم سالم |11:11

َمين ما أَ ٰ
َوأَ ٰ
َمين |11:11
صحبُ الي ِ
صحبُ الي ِ

|

اور دہنی طرف والے کيسے دہنی طرف والے |11:11

در مَخضو ٍد |11:12
فى سِ ٍ

|
|

بے کانٹوں کی بيريوں ميں |11:12

َ
لح مَنضو ٍد |11:12
َوط ٍ

|
|

اور کيلے کے گچھوں ميں |11:12

َوظِ ٍّل مَمدو ٍد |11:12

|

اور ہميشہ کے سائے ميں |11:12

|

|

ب |11:11
َوما ٍء مَسكو ٍ

|

اور ہميشہ جاری پانی ميں |11:11

َو ٰف ِك َھ ٍة َكثيرَ ٍة |11:11

|

اور بہت سے ميووں ميں |11:11

ال مَقطو َع ٍة َوال مَمنو َع ٍة |11:11

|

|

جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائيں |11:11

|

|

ُش مَرفو َع ٍة |11:11
َوفُر ٍ

|

اور بلند بچھونوں ميں |11:11

إِ ّنا أَن َش ٰأنھُنه إِنشا ًء |11:11

|

|

بيشک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھايا11:11| ،

َفجَ ع َٰلنھُنه أَبكارً ا |11:11

|

تو انہيں بنايا کنوارياں اپنے شوہر پر پيارياں11:11| ،

ُع ُربًا أَترابًا |11:11

|
|

انہيں پيار دالئياں ايک عمر والياں |11:11

ِألَ ٰ
َمين |11:12
صح ِ
ب الي ِ

|

دہنی طرف والوں کے ليے11:12| ،

ُثله ٌة مِنَ األَوه لينَ |11:12

|

|

اگلوں ميں سے ايک گروہ11:12| ،

َو ُثله ٌة مِنَ الءاخِرينَ |11:12

|

|

اور پچھلوں ميں سے ايک گروہ |11:12

صحبُ ال ِّشما ِل ما أَ ٰ
َوأَ ٰ
صحبُ ال ِّشما ِل |11:11

|
|

|

|

اور بائيں طرف والے کيسے بائيں طرف والے |11:11

ميم |11:11
َموم َوحَ ٍ
فى س ٍ

|

جلتی ہوا اور کھولتے پانی ميں11:11| ،

َحموم |11:11
َوظِ ٍّل مِن ي
ٍ

|

|

اور جلتے دهوئيں کی چھاؤں ميں |11:11

ريم |11:11
ال ِ
بار ٍد وَ ال َك ٍ

|

|

|
|

جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی11:11| ،

ك ُمترَ فينَ |11:11
إِ هنھُم كانوا َقب َل ٰذلِ َ

|

بيشک وہ اس سے پہلے نعمتوں ميں تھے |11:11

َظيم |11:11
َوكانوا يُصِ ّرونَ َعلَى الحِن ِ
ث الع ِ

|

|

اور اس بڑے گناہ کی ہٹ (ضد) رکھتے تھے11:11| ،

|

َوكانوا يَقولونَ أَئِذا مِتنا َو ُك ّنا ُترابًا وَ ِع ٰظمًا أَ ِء ّنا لَمَبعوثونَ |11:11

|

اور کہتے تھے کيا جب ہم مرجائيں اور ہڈياں ہوجائيں تو کيا ضرور ہم اٹھائے جائيں گے11:11| ،

أَ َوءاباؤُ َنا األَوه لونَ |11:12

|

اور کيا ہمارے اگلے باپ دادا بھی11:12| ،

|

|

قُل إِنه األَوه لينَ َوالءاخِرينَ |11:12

|

تم فرماؤ بيشک سب اگلے اور پچھلے |11:12

لى ٰ
لَمَجموعونَ إِ ٰ
َعلوم |11:12
ميق ِ
َوم م ٍ
تي ٍ

|

|

ضرور اکٹھے کيے جائيں گے ،ايک جانے ہوئے دن کی ميعاد پر |11:12

ُث هم إِ هن ُكم أَ ُّيھَا الضّالّونَ ال ُم َك ِّذبونَ |11:11

|

پھر بيشک تم اے گمراہو جھٹالنے والو |11:11

وم |11:11
لَءاكِلونَ مِن َشجَ ٍر مِن َزقّ ٍ

|

|

ضرور تھوہر کے پيڑ ميں سے کھاؤ گے11:11| ،

َفمالِـٔونَ مِنھَا ال ُبطونَ |11:11

|

پھر اس سے پيٹ بھرو گے11:11| ،

ٰ
ميم |11:11
َفش ِربونَ َعلَي ِه ِمنَ الحَ ِ

|

|

پھر اس پر کھولتا پانی پيو گے11:11| ،

َف ٰش ِربونَ ُ
الھيم |11:11
شربَ
ِ

|

|

|

پھر ايسا پيو گے جيسے سخت پياسے اونٹ پئيں |11:11

ّين |11:11
ٰهذا ُن ُزلُھُم يَو َم الد ِ

|

|

|

يہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن11:11| ،

ص ِّدقونَ |11:11
َنحنُ َخلَ ٰقن ُكم َفلَوال ُت َ

|

|

ہم نے تمہيں پيدا کيا تو تم کيوں نہيں سچ مانتے |11:11

أَ َفرَ ءَي ُتم ما ُتمنونَ |11:12

|

|
|

تو بھال ديکھو تو وہ منی جو گراتے ہو |11:12

ءَأَن ُتم َتخلُقو َن ُه أَم َنحنُ ٰ
الخلِقونَ |11:12

|

کيا تم اس کا آدمی بناتے ہو يا ہم بنانے والے ہيں |11:12

َنحنُ َقدهرنا بَي َن ُك ُم ال َموتَ َوما َنحنُ ِبمَسبوقينَ |11:12

|

|

ہم نے تم ميں مرنا ٹھہرايا اور ہم اس سے ہارے نہيں11:12| ،

ع ٰ
َلى أَن ُن َب ِّد َل أَ ٰمثلَ ُكم َو ُننشِ َئ ُكم فى ما ال َتعلَمونَ |11:11

|

|

کہ تم جيسے اور بدل ديں اور تمہاری صورتيں وہ کرديں جس کی تمہيں حبر نہيں |11:11

ٰ
األولى َفلَوال َت َذ هكرونَ |11:11
َولَ َقد َعلِم ُت ُم ال هنشأ َ َة

|

اور بيشک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان پھر کيوں نہيں سوچتے |11:11

أَ َفرَ ءَي ُتم ما َتح ُرثونَ |11:11

|

تو بھال بتاؤ تو جو بوتے ہو11:11| ،

|

|

|

ءَأَن ُتم َتزرَ عو َن ُه أَم َنحنُ ال ٰ ّز ِرعونَ |11:11

|

کيا تم اس کی کھيتی بناتے ہو يا ہم بنانے والے ہيں |11:11

لَو َنشا ُء لَجَ ع َٰلن ُه ح ُٰطمًا َف َظل ُتم َت َف هكھونَ |11:11

|

|

ہم چاہيں تو اسے روندن (پامال) کرديں پھر تم باتيں بناتے رہ جاؤ |11:11

إِ ّنا لَ ُمغرَ مونَ |11:11

|

کہ ہم پر چٹی پڑی |11:11

|

بَل َنحنُ مَحرومونَ |11:11

|

بلکہ ہم بے نصيب رہے11:11| ،

|

أَ َفرَ ءَي ُت ُم الما َء الهذى َتشرَ بونَ |11:12

|
|

تو بھال بتاؤ تو وہ پانی جو پيتے ہو11:12| ،

نزل ُتموہُ مِنَ الم ِ َ
ءَأَن ُتم أَ َ
ُنزلونَ |11:12
ُزن أم َنحنُ الم ِ

|

کيا تم نے اسے بادل سے اتارا يا ہم ہيں اتارنے والے |11:12

لَو َنشا ُء جَ ع َٰلن ُه أُجاجً ا َفلَوال َتش ُكرونَ |11:12

|

|

ہم چاہيں تو اسے کھاری کرديں پھر کيوں نہيں شکر کرتے |11:12

أَ َفرَ ءَي ُت ُم ال ّنارَ الهتى تورونَ |11:11

|

|

|

تو بھال بتاؤں تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو |11:11

ءَأَن ُتم أَن َشأ ُتم َشجَ رَ َتھا أَم َنحنُ المُنشِ ـٔونَ |11:11

|

|

کيا تم نے اس کا پيڑ پيدا کيا يا ہم ہيں پيدا کرنے والے11:11| ،

َنحنُ جَ ع َٰلنھا َتذكِرَ ًة َوم َٰتعًا لِل ُمقوينَ |11:11

|

|

ہم نے اسے جہنم کا يادگار بنايا اور جنگل ميں مسافروں کا فائدہ |11:11

ظيم |11:11
اسم رَ ِّب َ
ك ال َع ِ
َف َسبِّح ِب ِ

|

تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی11:11| ،

ُ
جوم |11:11
۞ َفال أقسِ ُم ِبم َٰوق ِِع ال ُّن ِ

|

تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہيں |11:11

َوإِ هن ُه لَ َق َس ٌم لَو َتعلَمونَ عَظي ٌم |11:11

|

اور تم سمجھو تو يہ بڑی قسم ہے11:11| ،

إِ هن ُه لَقُرءانٌ َكري ٌم |11:11

|

بيشک يہ عزت واال قرآن ہے |11:11

َكنون |11:12
بم
فى ك ِٰت ٍ
ٍ

|

محفوظ نوشتہ ميں |11:12

|

|

|

|

|

|

ال َي َم ُّس ُه إِ هال ال ُم َطھهرونَ |11:12

|

اسے نہ چھوئيں مگر باوضو |11:12

َتنزي ٌل مِن رَ بِّ ٰ
العلَمينَ |11:22

|

|

اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا11:22| ،

ث أَن ُتم مُدهِنونَ |11:21
أَ َف ِب ٰھ َذا الحَ دي ِ

|

|

تو کيا اس بات ميں تم سستی کرتے ہو |11:21

َو َتجعَلونَ ِرز َق ُكم أَ هن ُكم ُت َك ِّذبونَ |11:21

|

|
|

اور اپنا حصہ يہ رکھتے ہو کہ جھٹالتے ہو |11:21

ت الحُلقو َم |11:21
َفلَوال إِذا َبلَ َغ ِ

|

پھر کيوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے |11:21

َوأَن ُتم حي َنئِ ٍذ َت ُ
نظرونَ |11:21

|

|

اور تم اس وقت ديکھ رہے ہو |11:21

|

َو َنحنُ أَقرَ بُ إِلَي ِه مِن ُكم َو ٰلكِن ال ُتبصِ رونَ |11:21

|

اور ہم اس کے زيادہ پاس ہيں تم سے مگر تمہيں نگاہ نيں |11:21

َفلَوال إِن ُكن ُتم َغيرَ مَدينينَ |11:21

|

|

تو کيوں نہ ہوا اگر تمہيں بدلہ ملنا نہيں |11:21

جعو َنھا إِن ُكن ُتم ٰ
صدِقينَ |11:21
َتر ِ

|

کہ اسے لوٹا التے اگر تم سچے ہو |11:21

َفأَمّا إِن كانَ مِنَ ال ُم َقره بينَ |11:22

|

|

|

پھر وہ مرنے واال اگر مقربوں سے ہے |11:22

ح وَ رَ يحانٌ وَ جَ هن ُ
َفرَ و ٌ
عيم |11:22
ت َن ٍ

|

تو راحت ہے اور پھول اور چين کے باغ |11:22

َوأَمّا إِن كانَ مِن أَ ٰ
َمين |11:22
صح ِ
ب الي ِ

|

|
|

اور اگر دہنی طرف والوں سے ہو |11:22

ك مِن أَ ٰ
َمين |11:21
صح ِ
َفس َٰل ٌم لَ َ
ب الي ِ

|

|

تو اے محبوب تم پر سالم دہنی طرف والوں سے |11:21

َوأَمّا إِن كانَ مِنَ ال ُم َك ِّذبينَ الضّالّينَ |11:21

|

اور اگر جھٹالنے والے گمراہوں ميں سے ہو |11:21

ميم |11:21
َف ُن ُز ٌل مِن حَ ٍ

|

تو اس کی مہمانی کھولتا پانی11:21| ،

|

|

|

حيم |11:21
َو َتصلِ َي ُة جَ ٍ

|

اور بھڑکتی آگ ميں دهنسانا |11:21

َقين |11:21
إِنه ٰهذا لَ ُھوَ حَ ُّق الي ِ

|

|

يہ بيشک اعل ٰی درجہ کی يقينی بات ہے11:21| ،

ظيم |11:21
اسم رَ ِّب َ
ك ال َع ِ
َف َس ِّبح ِب ِ

|

|
|

تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو |11:21

َّللا الره ٰ
رض ۖ َو ُهوَ العَزي ُز الحَ كي ُم |11:1
ّلِل ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
حيم َس هب َح ِ ه ِ
سم ه ِ
ت َواألَ ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

َّللا کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان اور زمين ميں ہے اور وہی عزت و حکمت واال ہے11:1| ،

ُميت ۖ َوه َُو ع ٰ
رض ۖ يُحءۦ َوي ُ
لَ ُه مُل ُ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |11:1
ك الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

|

جالتا ہے اور مارتا اور وہ سب کچھ کرسکتا ہے11:1| ،
اسی کے ليے ہے آسمانوں اور زمين کی سلطنتِ ،
خ ُر َو ٰ ّ
الظ ِھ ُر َوالباطِ نُ ۖ َو ُهوَ ِب ُك ِّل َشء ٍء عَلي ٌم |11:1
ه َُو األَوه ُل َوالءا ِ

|

|

وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے11:1| ،

|

ت َواألَرضَ فى سِ هت ِة أَي ٍّام ُث هم اس َت ٰ
َنز ُل مِنَ السهما ِء َوما
ه َُو الهذى َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ
َرش ۚ يَعلَ ُم ما َيلِ ُج فِى األَ ِ
وى َعلَى الع ِ
رض َوما يَخ ُر ُج مِنھا َوما ي ِ
يَع ُر ُج فيھا ۖ َو ُهوَ َم َع ُكم أَينَ ما ُكن ُتم ۚ َو ه
َّللا ُ بِما َتعمَلونَ بَصي ٌر |11

|: 4

وہی ہے جس نے آسمان اور زمين چھ دن ميں پيدا کيے پھر عرش پر استوا فرمايا جيسا کہ اس کی شان کے الئق ہے ،جانتا ہے
جو زمين کے اندر جا تا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس ميں چڑهتا ہے اور وہ
تمہارے ساتھ ہے تم کہيں ہو ،اور َّللا تمہارے کام ديکھ رہا ہے |11:1

|

رض ۚ َوإِلَى ه
لَ ُه مُل ُ
َّللاِ ُترجَ ُع األُمو ُر |11:1
ك الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

اسی کی ہے آسمانوں اور زمين کی سلطنت ،اور َّللا ہی کی طرف ،سب کاموں کی رجوع11:1| ،

ُّدور |11:1
يل ۚ َو ُهوَ عَلي ٌم ِبذا ِ
ھار َويولِ ُج ال هنھارَ فِى اله ِ
ت الص ِ
يولِ ُج الهي َل فِى ال هن ِ

|

|

رات کو دن کے حصے ميں التا ہے اور دن کو رات کے حصے ميں التا ہے اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے |11:1

اّلِل َورَ سولِ ِه َوأَنفِقوا ِممّا جَ َعلَ ُكم مُس َتخلَفينَ في ِه ۖ َفالهذينَ ءامَنوا مِن ُكم َوأَن َفقوا لَھُم أَج ٌر َكبي ٌر |11:1
ءامِنوا ِب ه ِ

|

|

َّللا اور اس کے رسول پر ايمان الؤ اور اس کی راہ ميں کچھ وہ خرچ کرو جس ميں تمہيں اَوروں کا جانشين کيا تو جو تم ميں ايمان
الئے اور اس کی راہ ميں خرچ کيا ان کے ليے بڑا ثواب ہے11:1| ،

|

اّلِلِ ۙ َوالرهسو ُل يَدعو ُكم لِ ُتؤمِنوا برَ ِّب ُكم وَ َقد أَ َخ َذ ٰ
َوما لَ ُكم ال ُتؤمِنونَ بِ ه
ميث َق ُكم إِن ُكن ُتم مُؤمِنينَ |11:2
ِ

|

اور تمہيں کيا ہے کہ َّللا پر ايمان نہ الؤ ،حاالنکہ يہ رسول تمہيں بالرہے ہيں کہ اپنے ر ب پر ايمان الؤ اور بيشک وہ تم سے
پہلے سے عہد لے چکا ہے اگر تمہيں يقين ہو11:2| ،

|

ُخرجَ ُكم مِنَ ُّ
َلى عَب ِد ِہ ٰ
ه َُو الهذى ُي َن ِّز ُل ع ٰ
َّللا ِب ُكم لَرَ ءوفٌ رَ حي ٌم |11:2
ت َبي ِّٰن ٍ
ءاي ٍ
الظل ُ ٰم ِ
ور ۚ َوإِنه ه َ
ت إِلَى ال ّن ِ
ت لِي ِ

|

وہی ہے کہ اپنے بندہ پر روشن آيتيں اتارتا ہے تاکہ تمہيں اندهيريوں سے اجالے کی طرف لے جائے اور بيشک ا ّلِل تم پر ضرور
مہربان رحم واال11:2| ،

|

رض ۚ ال يَس َتوى مِن ُكم مَن أَن َفقَ مِن َقب ِل ال َفتح وَ ٰق َت َل ۚ أ ُ ٰ
مير ُ
َّللا َو ِ هّلِلِ ٰ
ث الس ٰهم ٰو ِ
ك أَع َظ ُم دَرَ جَ ًة مِنَ الهذينَ
ول ِئ َ
َوما لَ ُكم أَ ّال ُتنفِقوا فى سَبي ِل ه ِ
ت َواألَ ِ
ِ
ُسنى ۚ َو ه
أَن َفقوا مِن بَع ُد وَ ٰق َتلوا ۚ َو ُك ًّال َو َع َد ه
َّللا ُ الح ٰ
َّللا ُ بِما َتعمَلونَ َخبي ٌر |11:12

|

اور تمہيں کيا ہے کہ َّللا کی راہ ميں خرچ نہ کرو حاالنکہ آسمانوں اور زمين ميں سب کا وارث َّللا ہی ہے تم ميں برابر نہيں وہ
فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کيا وہ مرتبہ ميں ان سے بڑے ہيں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کيا ،اور ان
جنہوں نے ِ
سب سے َّللا جنت کا وعدہ فرماچکا اور َّللا کو تمہارے کاموں کی خبر ہے11:12| ،

َّللا َقرضًا حَ َس ًنا َفي ٰ
ُض ِع َف ُه لَ ُه َولَ ُه أَج ٌر َكري ٌم |11:11
ُقرضُ ه َ
مَن َذا الهذى ي ِ

|

|

کون ہے جو َّللا کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے ليے دونے کرے اور َّللا کو عزت کا ثواب دے11:11| ،

|

ُشرى ُك ُم اليَو َم جَ ٰ ّن ٌ
يديھم َو ِبأ َ ٰيمن ِِھم ب ٰ
تي ٰ
ك ُهوَ ال َفو ُز
يَو َم َترَ ى المُؤمِنينَ َوالمُؤم ِٰن ِ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا ۚ ٰذلِ َ
َسعى نو ُرهُم بَينَ أَ ِ
ال َعظي ُم |11:11

|

جس دن تم ايمان والے مردوں اور ايمان والی عورتوں کو ديکھو گے کہ ان کا نور ہے ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑتا ہے ان
سے فرمايا جارہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زيادہ خوشی کی بات وہ جنتيں ہيں جن کے نيچے نہريں بہيں تم ان ميں ہميشہ رہو،
يہی بڑی کاميابی ہے11:11| ،

|

ُ
يَو َم يَقو ُل الم ُٰنفِقونَ َوالم ُٰنف ِٰق ُ
سور لَ ُه بابٌ باطِ ُن ُه
نور ُكم قي َل ار ِ
جعوا وَ را َء ُكم َفال َتمِسوا نورً ا َفض ُِربَ بَي َنھُم بِ ٍ
ت لِلهذينَ ءا َم ُنوا انظرونا َنق َتبِس مِن ِ
في ِه ال هرح َم ُة وَ ٰظ ِھ ُرہُ مِن قِ َبلِ ِه ال َعذابُ |11:11

|

جس دن منافق مرد اور منافق عورتيں مسلمانوں سے کہيں گے کہ ہميں يک نگاہ ديکھو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ ليں ،کہا
جائے گا اپنے پيچھے لوٹو (ُ )1۵وہاں نور ڈهونڈو وہ لوٹيں گے ،جبھی ان کے درميان ايک ديوار کھڑی کردی جائے گی جس ميں
ايک دروازہ ہے اس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب11:11| ،

|

َلى َو ٰل ِك هن ُكم َف َتن ُتم أَنفُ َس ُكم َو َترَ بهص ُتم َوار َتب ُتم َوغَره ت ُك ُم األَمانِىُّ حَ ّت ٰى جا َء أَم ُر ه
يُنادو َنھُم أَلَم َن ُكن َم َع ُكم ۖ قالوا ب ٰ
اّلِل الغَرو ُر
َّللاِ وَ غَره ُكم بِ ه ِ
|11:11

|

منافق مسلمانوں کو پکاريں گے کيا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہيں گے کيوں نہيں مگر تم نے تو اپنی جانيں فتنہ ميں ڈاليں اور
مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے اور جھوٹی طمع نے تمھيں فريب ديا يہاں تک کہ َّللا کا حکم آگيا اور تمہيں َّللا کے
حکم پر اس بڑے فريبی نے مغرور رکھا |11:11

|

َأوى ُك ُم ال ّنا ُر ۖ هِىَ م ٰ
ُؤخ ُذ مِن ُكم فِدي ٌَة َوال مِنَ الهذينَ َك َفروا ۚ م ٰ
َفاليَو َم ال ي َ
َولى ُكم ۖ َو ِبئسَ المَصي ُر |11:11

|

تو آج نہ تم سے کوئی فديہ ليا جائے اور نہ کھلے کافروں سے ،تمہارا ٹھکانا آگ ہے ،وہ تمہاری رفيق ہے ،اور کيا ہی برا انجام،
|11:11

|

َ
ِكر ه
يھ ُم األَ َم ُد َف َقسَت
َّللاِ َوما َن َز َل مِنَ الحَ ِّق وَ ال يَكونوا َكالهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ مِن َقب ُل َفطا َل َعلَ ِ
۞ أَلَم ي ِ
َأن لِلهذينَ ءامَنوا أن َتخ َشعَ قُلو ُبھُم لِذ ِ
قُلو ُبھُم ۖ َو َكثي ٌر مِنھُم ٰفسِ قونَ |11:11

|

کيا ايمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آيا کہ ان کے دل جھک جائيں َّللا کی ياد اور اس حق کے ليے جو اترا اور ان جيسے نہ ہوں
جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہوگئے اور ان ميں بہت فاسق ہيں |11:11

|

اعلَموا أَنه ه
ٰ
ت لَ َعله ُكم َتعقِلونَ |11:11
ُحى األَرضَ بَع َد مَوتِھا ۚ َقد َب هي ّنا لَ ُك ُم
الءاي ِ
َّللاَ ي ِ

|

جان لو کہ َّللا زمين کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پيچھے بيشک ہم نے تمہارے ليے نشانياں بيان فرماديں کہ تمہيں سمجھ ہو،
|11:11

|

َّللا َقرضًا حَ َس ًنا ي ٰ
ُض َعفُ لَھُم َولَھُم أَج ٌر َكري ٌم |11:12
ص ِّدقينَ َوال ُم ه
إِنه ال ُم ه
ص ِّد ٰق ِ
ت َوأَقرَ ضُوا ه َ

|

بيشک صدقہ دينے والے مرد اور صدقہ دينے والی عورتيں اور وہ جنہوں نے َّللا کو اچھا قرض ديا ان کے دونے ہيں اور ان کے
ليے عزت کا ثواب ہے |11:12

|

ص ّديقونَ ۖ َوال ُّشھَدا ُء عِن َد رَ ب ِِّھم لَھُم أَج ُرهُم َونو ُرهُم ۖ َوالهذينَ َك َفروا َو َك هذبوا بـ ٰايتِنا أ ُ ٰ
اّلِلِ َو ُر ُسلِ ِه أ ُ ٰ
َوالهذينَ ءامَنوا ِب ه
ك أَ ٰ
ك ُه ُم ال ِّ
حيم
ولئِ َ
ولئِ َ
صحبُ الجَ ِ
ِٔ
|11:12

|

اور وہ جو َّللا اور اس کے سب رسولوں پر ايمان الئيں وہی ہيں کامل سچے ،اور اَوروں پر گواہ اپنے رب کے يہاں ،ان کے ليے
ان کا ثواب اور ان کا نور ہے اور جنہوں نے کفر کيا اور ہماری آيتيں جھٹالئيں وہ دوزخی ہيں11:12| ،

|

مو ِل َواألَ ٰ
اعلَموا أَ هنمَا الحَ ٰيوةُ الدُّنيا لَ ِعبٌ َولَھوٌ َوزي َن ٌة َو َتفا ُخ ٌر بَي َن ُكم َو َت ُ
ث أَعجَ بَ ال ُكفّارَ َنبا ُت ُه ُث هم يَھي ُج َف َت ٰ
كاث ٌر فِى األَ ٰ
رى ُه مُص َف ًّرا
ول ِد ۖ َك َم َث ِل غَي ٍ
ُث هم َيكونُ ح ُٰطمًا ۖ َوفِى الءاخِرَ ِة َعذابٌ َشدي ٌد َومَغفِرَ ةٌ مِنَ ه
َّللاِ َو ِر ٰ
رور |11:12
ضونٌ ۚ َومَا الحَ ٰيوةُ الدُّنيا إِ ّال م َٰت ُع ال ُغ ِ

|

جان لو کہ دنيا کی زندگی تو نہيں مگر کھيل کود اور آرائش اور تمہارا آپس ميں بڑائی مارنا اور مال اور اوالد ميں ايک دوسرے
پر زيادتی چاہنا اس مينھ کی طرح جس کا اُگاياسبزہ کسانوں کو بھايا پھر سوکھا کہ تو اسے زرد ديکھے پھر روندن (پامال کيا ہوا)
ہوگيا اور آخرت ميں سخت عذاب ہے اور َّللا کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا اور دنيا کا جينا تو نہيں مگر دهوکے کا مال
|11:12

|

َّللا يُؤتي ِه مَن يَشا ُء ۚ َو ه
سابِقوا إِ ٰ
ك َفض ُل ه ِ
اّلِل َو ُر ُسلِ ِه ۚ ٰذلِ َ
رض أ ُ ِعدهت لِلهذينَ ءامَنوا بِ ه ِ
َرض السهما ِء َواألَ ِ
لى مَغفِرَ ٍة مِن رَ ِّب ُكم َوجَ هن ٍة عَرضُھا َكع ِ
َّللا ُ
ظيم |11:11
ُذو ال َف ِ
ضل ال َع ِ

|

بڑه کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جيسے آسمان اور زمين کا پھيالؤ تيار ہوئی ہے ان کے
ليے جو َّللا اور اس کے سب رسولوں پر ايمان الئے ،يہ َّللا کا فضل ہے جسے چاہے دے ،اور َّللا بڑا فضل واال ہے11:11| ،

ك َعلَى ه
َّللاِ يَسي ٌر |11:11
رض وَ ال فى أَنفُسِ ُكم إِ ّال فى ك ِٰت ٍ
ب مِن َقب ِل أَن َنبرَ أَها ۚ إِنه ٰذلِ َ
ما أَصابَ مِن مُصي َب ٍة فِى األَ ِ

|

|

نہيں پہنچتی کوئی مصيبت زمين ميں اور نہ تمہاری جانوں ميں مگر وہ ايک کتاب ميں ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پيدا کريں
بيشک يہ َّللا کو آسان ہے11:11| ،

|

ءاتى ُكم ۗ وَ ه
َلى ما فا َت ُكم وَ ال َتفرَ حوا ِبما ٰ
لِ َكيال َتأ َسوا ع ٰ
خور |11:11
َّللا ُ ال ُيحِبُّ ُك هل م ٍ
ُختال َف ٍ

|

اس ليے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو ديا اور َّللا کو نہيں کوئی اترونا (شيخی
بگھارنے واال) بڑائی مارنے واال11:11| ،

|

ُخل ۗ َومَن َي َت َو هل َفإِنه ه
الهذينَ ي َ
َّللاَ ه َُو ال َغنِىُّ الحَ مي ُد |11:11
َبخلونَ َويَأ ُمرونَ ال ّناسَ بِالب ِ

|

وہ جو آپ بخل کريں اور اوروں سے بخل کو کہيں اور جو منہ پھيرے تو بيشک َّللا ہی بے نياز ہے سب خوبيوں سراہا،
|11:11

|

اس َولِيَعلَ َم ه
نزلنا َم َع ُھ ُم الك ِٰتبَ وَ الميزانَ لِيَقو َم ال ّناسُ بِالقِسطِ ۖ َوأَ َ
ت َوأَ َ
َّللا ُ مَن
لَ َقد أَرسَلنا ُر ُسلَنا بِال َبي ِّٰن ِ
نزل َنا الحَ دي َد في ِه َبأسٌ َشدي ٌد وَ م َٰنفِ ُع لِل ّن ِ
ب ۚ إِنه ه
يَن ُ
َّللاَ َق ِوىٌّ عَزي ٌز |11
ص ُرہُ َو ُر ُسلَ ُه بِالغَي ِ

|: 25

بيشک ہم نے اپنے رسولوں کو دليلوں کے ساتھ بھيجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں
اور ہم نے لوہا اتارا اس ميں سخت آنچ (نقصان) اور لوگوں کے فائدے اور اس ليے کہ َّللا ديکھے اس کو جو بے ديکھے اس کی
اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے ،بيشک َّللا قورت واال غالب ہے |11:11

|

َولَ َقد أَرسَلنا نوحً ا َوإِ ٰبرهي َم َوجَ عَلنا فى ُذرِّ هيت ِِھمَا ال ُّنبُوه َة َوالك ِٰتبَ ۖ َفمِنھُم مُھ َت ٍد ۖ َو َكثي ٌر مِنھُم ٰفسِ قونَ |11:11

|

اور بيشک ہم نے نوح اور ابراہيم کو بھيجا اور ان کی اوالد ميں نبوت اور کتاب رکھی تو ان ميں کوئی راہ پر آيا اور ان ميں
بہتيرے فاسق ہيں11:11| ،

|

ُث هم َق هفينا ع ٰ ٰ
ب الهذينَ ا هتبَعوہُ رَ أ َف ًة َورَ حم ًَة َورَ هبانِي ًهة اب َت َدعوها ما
ابن مَر َي َم َوءا َت ٰين ُه اإلِنجي َل َوجَ عَلنا فى قُلو ِ
َلى ءاث ِرهِم ِب ُر ُسلِنا َو َق هفينا ِبعيسَى ِ
ضو ِن ه
يھم إِ هال ابتِغا َء ِر ٰ
َّللاِ َفما رَ َعوها حَ هق ِرعا َيتِھا ۖ َفـٔا َتي َنا الهذينَ ءامَنوا مِنھُم أَجرَ ُهم ۖ َو َكثي ٌر مِنھُم ٰفسِ قونَ |11:11
َك َت ٰبنھا َعلَ ِ

|

پھر ہم نے ان کے پيچھے اسی راہ پر اپنے اور رسول بھيجے اور ان کے پيچھے ع ٰ
يسی بن مريم کو بھيجا اور اسے انجيل عطا
فرمائی اور اس کے پيروں کے دل ميں نرمی اور رحمت رکھی اور راہب بننا تو يہ بات انہوں نے دين ميں اپنی طرف سے نکالی
ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی ہاں يہ بدعت انہوں نے ا ّلِل کی رضا چاہنے کو پيدا کی پھر اسے نہ نباہا جيسا اس کے نباہنے کا حق
تھا تو ان کے ايمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کيا ،اور ان ميں سے بہتيرے فاسق ہيں11:11| ،

|

ين مِن رَ ح َم ِت ِه َويَج َعل لَ ُكم نورً ا َتمشونَ ِب ِه َويَغفِر لَ ُكم ۚ َو ه
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءا َم ُنوا ا هتقُوا ه
َّللا ُ غَفو ٌر رَ حي ٌم |11:12
َّللاَ َوءامِنوا ِبرَ سولِ ِه يُؤ ِت ُكم كِفلَ ِ

|

اے ايمان والو! َّللا سے ڈرو اور اس کے رسول پر ايمان الؤ وہ اپنی رحمت کے دو حصے تمہيں عطا فرمائے گا اور تمہارے ليے
نور کردے گا جس ميں چلو اور تمہيں بخش دے گا ،اور َّللا بخشنے واال مہربان ہے11:12| ،

|

َّللا يُؤتي ِه مَن يَشا ُء ۚ َو ه
َلى َشء ٍء مِن َفض ِل ه
ب أَ ّال يَقدِرونَ ع ٰ
َظيم |11:12
لِ َئ ّال يَعلَ َم أَه ُل الك ِٰت ِ
َّللاِ ۙ َوأَنه ال َفض َل بِ َي ِد ه ِ
َّللا ُ ُذو ال َف ِ
ضل الع ِ

|

يہ اس ليے کہ کتاب والے کافر جان جائيں کہ َّللا کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہيں اور يہ کہ فضل َّللا کے ہاتھ ہے ديتا ہے جسے
چاہے ،اور َّللا بڑے فضل واال ہے11:12| ،

|

َّللاِ وَ ه
جھا َو َتش َتكى إِلَى ه
حم ِن ال هرحيم َقد َسمِعَ ه
َّللا الره ٰ
َّللا سَمي ٌع بَصي ٌر |12:1
َّللا ُ َقو َل الهتى ُت ٰج ِدل ُ َ
سم ه ِ
ك فى َزو ِ
َّللا ُ َيس َم ُع َتحاوُ رَ ُكما ۚ إِنه ه َ
ِ
بِ ِ

|

بيشک َّللا نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملہ ميں بحث کرتی ہے اور َّللا سے شکايت کرتی ہے ،اور َّللا تم
دونوں کی گفتگو سن رہا ہے ،بيشک َّللا سنتا ديکھتا ہے12:1| ،

|

الهذينَ ي ُٰظ ِھرونَ مِن ُكم مِن نِسائ ِِھم ما هُنه أُم ٰهھت ِِھم ۖ إِن أُم ٰهھ ُتھُم إِ هال ا ٰلّـى َولَد َنھُم ۚ َوإِ هنھُم لَ َيقولونَ مُن َكرً ا مِنَ ال َقو ِل َوزورً ا ۚ َوإِنه ه
َّللاَ لَ َعفُوٌّ غَفو ٌر
ٔ
|12:1

|

وہ جو تم ميں اپنی بيبيوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بيٹھتے ہيں وہ ان کی مائيں نہيں ان کی مائيں تو وہی ہيں جن سے وہ پيدا ہيں
اور وہ بيشک بری اور نری جھوٹ بات کہتے ہيں اور بيشک َّللا ضرور معاف کرنے واال اور بخشنے واال ہے12:1| ،

|

بل أَن َي َتماسّا ۚ ٰذلِ ُكم توعَظونَ بِ ِه ۚ َو ه
َّللا ُ ِبما َتعمَلونَ َخبي ٌر |12:1
َوالهذينَ ي ُٰظ ِھرونَ مِن نِسائ ِِھم ُث هم يَعودونَ لِما قالوا َف َتحري ُر رَ َق َب ٍة مِن َق ِ

|

اور وہ جو اپنی بيبيوں کو اپنی ماں کی جگہ کہيں پھر وہی کرنا چاہيں جس پر اتنی بری بات کہہ چکے تو ان پر الزم ہے ايک
بردہ آزاد کرنا قبل اس کے کہ ايک دوسرے کو ہاتھ لگائيں يہ ہے جو نصيحت تمہيں کی جاتی ہے ،اور َّللا تمہارے کاموں سے
خبردار ہے12:1| ،

|

ك ُحدو ُد ه
َّللاِ ۗ
اّلِل وَ رَ سولِ ِه ۚ َوتِل َ
ك لِ ُتؤمِنوا ِب ه ِ
بل أَن َي َتماسّا ۖ َفمَن لَم يَس َتطِ ع َفإِطعا ُم سِ ّتينَ مِسكي ًنا ۚ ٰذلِ َ
َين مِن َق ِ
َفمَن لَم َي ِ
تابع ِ
ين ُم َت ِ
جد َفصِ يا ُم َشھرَ ِ
َول ِٰلكفِرينَ َعذابٌ أَلي ٌم |12:1

|

پھر جسے بردہ نہ ملے تو لگاتار دو مہينے کے روزے قبل اس کے کہ ايک دوسرے کو ہاتھ لگائيں پھر جس سے روزے بھی نہ
ہوسکيں تو ساٹھ مسکينوں کا پيٹ بھرنا يہ اس ليے کہ تم َّللا اور اس کے رسول پر ايمان رکھو اور يہ َّللا کی حديں ہيں اور کافروں
کے ليے دردناک عذاب ہے12| ،

|: 4

إِنه الهذينَ يُحا ّدونَ ه
نزلنا ٰ
َّللاَ وَ رَ سولَ ُه ُكبِتوا َكما ُكبِتَ الهذينَ مِن َقبل ِِھم ۚ َو َقد أَ َ
ت ۚ َول ِٰلكفِرينَ َعذابٌ مُھينٌ |12:1
ت َبي ِّٰن ٍ
ءاي ٍ

|

بيشک وہ جو مخالفت کرتے ہيں َّللا اور اس کے رسول کی ذليل کيے گئے جيسے ان سے اگلوں کو ذلت دی گئی اور بيشک ہم نے
روشن آيتيں اتاريں اور کافروں کے ليے خواری کا عذاب ہے12:1| ،

|

َّللا ُ َو َنسوہُ ۚ وَ ه
حصى ُه ه
يَو َم يَبع َُث ُھ ُم ه
َّللا ُ ع ٰ
َّللا ُ جَ ميعًا َف ُي َن ِّب ُئھُم ِبما َعمِلوا ۚ أَ ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َشھي ٌد |12:1

|

جس دن َّللا ان سب کو اٹھائے گا پھر انہيں ان کے کو تک جتادے گا َّللا نے انہيں گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے اور ہر چيز َّللا
کے سامنے ہے12:1| ،

|

رض ۖ ما َيكونُ مِن َن ٰ ٰ
راب ُعھُم َوال َخم َس ٍة إِ ّال ُهوَ سا ِد ُسھُم َوال أَ ٰ
ك َوال
َّللا يَعلَ ُم ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
دنى مِن ٰذلِ َ
ت وَ ما فِى األَ ِ
أَلَم َترَ أَنه ه َ
جوى َثل َث ٍة إِ ّال ُهوَ ِ
أَك َثرَ إِ ّال ُهوَ َم َعھُم أَينَ ما كانوا ۖ ُث هم ُي َن ِّب ُئھُم ِبما َعمِلوا يَو َم الق ِٰي َم ِة ۚ إِنه ه
َّللاَ ِب ُك ِّل َشء ٍء عَلي ٌم |12:1

|

اے سننے والے کيا تو نے نہ ديکھا کہ َّللا جانتا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں جہاں کہيں تين شخصوں کی
سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے اور پانچ کی تو چھٹا وہ اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زيادہ کی مگر يہ کہ وہ ان کے
ساتھ ہے جہاں کہيں ہوں پھر انہيں قيامت کے دن بتادے گا جو کچھ انہوں نے کيا ،بيشک َّللا سب کچھ جانتا ہے12:1| ،

|

جوى ُث هم يَعودونَ لِما ُنھوا عَن ُه َو َي َت ٰنجَ ونَ ِباإلِ ِثم َوالع ٰ
َن ال هن ٰ
ك ِب ِه
ُدو ِن َومَعصِ َي ِ
ك ِبما لَم ُيحَ ِّي َ
ك حَ يهو َ
ت الرهسو ِل َوإِذا جاءو َ
أَلَم َترَ إِلَى الهذينَ ُنھوا ع ِ
َّللا ُ َويَقولونَ فى أَنفُسِ ِھم لَوال ُيع َِّذ ُب َنا ه
ه
َّللا ُ ِبما َنقو ُل ۚ حَ س ُبھُم جَ َھ هن ُم يَصلَو َنھا ۖ َف ِبئسَ المَصي ُر |12:2

|

کيا تم نے انہيں نہ ديکھا جنہيں بری مشورت سے منع فرمايا گيا تھا پھر وہی کرتے ہيں جس کی ممانعت ہوئی تھی اور آپس ميں
گناہ اور حد سے بڑهنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہيں اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہيں تو ان لفظوں
سے تمہيں مجرا کرتے ہيں جو لفظ َّللا نے تمہارے اعزاز ميں نہ کہے اور اپنے دلوں ميں کہتے ہيں ہميں َّللا عذاب کيوں نہيں کرتا
ہمارے اس کہنے پر انہيں جہنم بس ہے ،اس ميں دهنسيں گے ،تو کيا ہی برا انجام12:2| ،

|

قوى ۖ َوا هتقُوا ه
البرِّ َوال هت ٰ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِذا َت ٰنجَ ي ُتم َفال َت َت ٰنجَ وا ِباإلِ ِثم َوالع ٰ
َّللاَ الهذى إِلَي ِه ُتح َشرونَ |12:2
ُدو ِن َومَعصِ َي ِ
ت الر ِ
هسول َو َت ٰنجَ وا ِب ِ
اے ايمان والو تم جب آپس ميں مشورت کرو تو گناہ اور حد سے بڑهنے اور رسول کی نافرمانی کی مشورت نہ کرو اور نيکی
اورپرہيزگاری کی مشورت کرو ،اور َّللا سے ڈرو جس کی طرف اٹھائے جاؤ گے12:2| ،

|

|

ٰ
إِ هن َما ال هن ٰ
َّللا َفل َي َت َو هك ِل المُؤمِنونَ |12:12
َّللا ۚ َو َعلَى ه ِ
ذن ه ِ
جوى مِنَ ال هشيط ِن لِيَح ُزنَ الهذينَ ءامَنوا َولَيسَ ِبضارِّ هِم َشيـًٔا إِ ّال ِبإِ ِ

|

وہ مشورت تو شيطان ہی کی طرف سے ہے اس ليے کہ ايمان والوں کو رنج دے اور وہ اس کا کچھ نہيں بگاڑ سکتا بے حکم خدا
کے ،اور مسلمانوں کو َّللا ہی پر بھروسہ چاہيے |12:12

|

شزوا يَر َفع ه
ِس َفافسَحوا يَفسَح ه
شزوا َفان ُ
َّللا ُ لَ ُكم ۖ َوإِذا قي َل ان ُ
َّللا ُ الهذينَ ءامَنوا مِن ُكم َوالهذينَ أو ُتوا
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِذا قي َل لَ ُكم َت َفسهحوا فِى الم َٰجل ِ
ِ
ِ
ت ۚ وَ ه
َّللا ُ بِما َتعمَلونَ َخبي ٌر |12:11
العِل َم دَرَ ٰج ٍ

|

اے ايمان والو جب تم سے کہا جائے مجلسوں ميں جگہ دو تو جگہ دو َّللا تمہيں جگہ دے گا اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ
کھڑے ہو َّللا تمہارے ايمان والوں کے اور ان کے جن کو علم ديا گيا درجے بلند فرمائے گا ،اور َّللا کو تمہارے کاموں کی خبر
ہے12:11| ،

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِذا ٰنجَ ي ُت ُم الرهسو َل َف َق ِّدموا بَينَ َيدَى َن ٰ
َّللا غَفو ٌر رَ حي ٌم |12:11
ص َد َق ًة ۚ ٰذلِ َ
جوى ُكم َ
ك َخي ٌر لَ ُكم َوأَط َھ ُر ۚ َفإِن لَم َت ِ
جدوا َفإِنه ه َ

|

اے ايمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو يہ تمہارے ليے
بہت بہتر اور بہت ستھرا ہے ،پھر اگر تمہيں مقدور نہ ہو تو َّللا بخشنے واال مہربان ہے12:11| ،

|

َّللا َورَ سولَ ُه ۚ َو ه
ت ۚ َفإِذ لَم َتف َعلوا َوتابَ ه
َّللا ُ َعلَي ُكم َفأَقيمُوا الص ٰهلو َة َوءا ُتوا ه
الز ٰ
ءَأَش َفق ُتم أَن ُت َق ِّدموا بَينَ َيدَى َن ٰ
َّللا ُ َخبي ٌر
صد َٰق ٍ
جوى ُكم َ
كو َة َوأَطيعُوا ه َ
ِبما َتعمَلونَ |12:11

|

کيا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو پھر جب تم نے يہ نہ کيا ،اور َّللا نے اپنی مہر سے تم پر رجوع
فرمائی تو نماز قائم رکھو اور ٰ
زکوة دو اور َّللا اور اس کے رسول کے فرمانبردار رہو ،اور َّللا تمہارے کاموں کو جانتا ہے،
|12:11

|

۞ أَلَم َترَ إِلَى الهذينَ َت َولهوا َقومًا َغضِ بَ ه
ب َو ُهم يَعلَمونَ |12:11
يھم ما هُم مِن ُكم َوال مِنھُم َويَحلِفونَ َعلَى ال َك ِذ ِ
َّللا ُ َعلَ ِ

|

کيا تم نے انہيں نہ ديکھا جو ايسوں کے دوست ہوئے جن پر َّللا کا غضب ہے وہ نہ تم ميں سے نہ ان ميں سے وہ دانستہ جھوٹی
قسم کھاتے ہيں |12:11

|

أَ َع هد ه
َّللا ُ لَھُم عَذابًا َشدي ًدا ۖ إِ هنھُم سا َء ما كانوا يَعمَلونَ |12:11

|

َّللا نے ان کے ليے سخت عذاب تيار کر رکھا ہے ،بيشک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہيں12:11| ،

|

َّللا َفلَھُم َعذابٌ مُھينٌ |12:11
صدّوا عَن سَبي ِل ه ِ
ا هت َخذوا أَ ٰيم َنھُم ُج هن ًة َف َ

|

انہوں نے اپنی قسموں کو ڈهال بناليا ہے تو َّللا کی راہ سے روکا تو ان کے ليے خواری کا عذاب ہے |12:11

َّللا َشيـًا ۚ أ ُ ٰ
َ ٰ
ه
لَن ُتغنِىَ عَنھُم أَ ٰ ُ
ك أَ ٰ
ار ۖ هُم فيھا ٰخلِدونَ |12:11
ولئِ َ
صحبُ ال ّن ِ
مولھُم َوال أول ُدهُم مِنَ ِ ٔ

|

|

ان کے مال اور ان کی اوالد َّللا کے سامنے انہيں کچھ کام نہ ديں گے وہ دوزخی ہيں ،انہيں اس ميں ہميشہ رہنا12:11| ،

َلى َشء ٍء ۚ أَال إِ هنھُم ُه ُم ٰ
يَو َم يَبع َُث ُھ ُم ه
َّللا ُ جَ ميعًا َفيَحلِفونَ لَ ُه َكما يَحلِفونَ لَ ُكم ۖ َويَحسَبونَ أَ هنھُم ع ٰ
الكذِبونَ |12:12

|

|

جس دن َّللا ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ايسے ہی قسميں کھائيں گے جيسی تمہارے سامنے کھارہے ہيں اور وہ يہ
سمجھتے ہيں کہ انہوں نے کچھ کيا سنتے ہو بيشک وہی جھوٹے ہيں |12:12

|

يطن ۚ أَال إنه حِزبَ ال هش ٰ
ٰ
حو َذ َعلَيھ ُم ال هش ٰ
َّللا ۚ أ ُ ٰ
يط ِن ُه ُم ٰ
يطنُ َفأ َ ٰ
الخسِ رونَ |12:12
ولئِ َ
نسىھُم ذِكرَ ه ِ
اس َت َ
ِ
ِ
ك حِزبُ ال هش ِ

|

ان پر شيطان غالب آگيا تو انہيں َّللا کی ياد بھال دی ،وہ شيطان کے گروہ ہيں ،سنتا ہے بيشک شيطان ہی کا گروہ ہار ميں ہے
|12:12

|

َّللاَ وَ رَ سولَ ُه أ ُ ٰ
إِنه الهذينَ يُحا ّدونَ ه
ك فِى األَ َذلّينَ |12:12
ولئِ َ

|

بيشک وہ جو َّللا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہيں وہ سب سے زيادہ ذليلوں ميں ہيں12:12| ،

َّللا ُ َألَغلِبَنه أَ ۠نا َو ُرسُلى ۚ إِنه ه
َك َتبَ ه
َّللاَ َق ِوىٌّ عَزي ٌز |12:11

|

|

َّللا لکھ چکا کہ ضرور ميں غالب آؤں گا اور ميرے رسول بيشک َّللا قوت واال عزت واال ہے12:11| ،

|

خو َنھُم أَو عَشيرَ َتھُم ۚ أ ُ ٰ
اّلِل َواليَوم الءاخ ِِر يُوا ّدونَ مَن حا هد ه
َّللاَ وَ رَ سولَ ُه َولَو كانوا ءابا َءهُم أَو أَبنا َءهُم أَو إ ِ ٰ
ك َك َتبَ فى
ولئِ َ
ج ُد َقومًا يُؤمِنونَ بِ ه ِ
ال َت ِ
ِ
ٰ
َّللا ُ عَنھُم َورَضوا عَن ُه ۚ أ ُ ٰ
َ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا ۚ رَ ضِ ىَ ه
لوب ِھ ُم ٰ
َّللا ۚ أَال إِنه
خلُھُم جَ ّن ٍ
روح مِن ُه ۖ َويُد ِ
ك حِزبُ ه ِ
ولئِ َ
قُ ِ
اإليمنَ َوأ هي َدهُم ِب ٍ
حِزبَ ه
َّللاِ ُه ُم المُفلِحونَ |12:11

|

تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو يقين رکھتے ہيں َّللا اور پچھلے دن پر کہ دوستی کريں ان سے جنہوں نے َّللا اور اس کے رسول
سے مخالفت کی اگرچہ وہ ان کے باپ يا بيٹے يا بھائی يا کنبے والے ہوں يہ ہيں جن کے دلوں ميں َّللا نے ايمان نقش فرماديا اور
اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور انہيں باغوں ميں لے جائے گا جن کے نيچے نہريں بہيں ان ميں ہميشہ رہيںَّ ،للا ان
سے راضی اور وہ َّللا سے راضی يہ َّللا کی جماعت ہے ،سنتا ہے َّللا ہی کی جماعت کامياب ہے12:11| ،

َّللا الره ٰ
رض ۖ َو ُهوَ العَزي ُز الحَ كي ُم |12:1
ّلِل ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
حيم َس هب َح ِ ه ِ
سم ه ِ
ت َوما فِى األَ ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

|

َّللا کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ،اور وہ وہی عزت و حکمت واال ہے |12:1

|

َ
َّللاِ َفأ َ ٰتى ُھ ُم ه
شر ۚ ما َظ َنن ُتم أَن يَخرُجوا ۖ وَ َظ ّنوا أَ هنھُم مانِ َع ُتھُم حُصو ُنھُم مِنَ ه
ه َُو الهذى أَخرَ َج الهذينَ َك َفروا مِن أَه ِل الك ِٰت ِ
َّللا ُ
ب مِن د ِٰي ِر ِهم ِألوه ِل الحَ ِ
مِن حَ ُ
يديھم َوأَيدِى المُؤمِنينَ َفاع َت ِبروا ٰيأُولِى األَ ٰ
بص ِر |12:1
ُخربونَ بُيو َتھُم ِبأ َ ِ
يث لَم يَح َتسِ بوا ۖ وَ َق َذفَ فى قُلوبِ ِھ ُم الرُّ عبَ ۚ ي ِ

|

وہی ہے جس نے ان کافر کتابيوں کو ان کے گھروں سے نکاال ان کے پہلے حشر کے ليے تمہيں گمان نہ تھا کہ وہ نکليں گے اور
وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہيں َّللا سے بچاليں گے تو َّللا کا حکم ان کے پاس آيا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا اور اس
نے ان کے دلوں ميں رُعب ڈاال کہ اپنے گھر ويران کرتے ہيں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں تو عبرت لو اے نگاہ والو،
|12:1

|

َولَوال أَن َك َتبَ ه
ار |12:1
َّللا ُ َعلَ ِ
يھ ُم الجَ ال َء لَع هَذ َبھُم فِى الدُّنيا ۖ َولَھُم فِى الءاخِرَ ِة َعذابُ ال ّن ِ

|

اور اگر نہ ہوتا کہ َّللا نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ ديا تھا تو دنيا ہی ميں ان پر عذاب فرماتا اور ان کے ليے آخرت ميں آگ کا
عذاب ہے12:1| ،

|

َّللا َفإِنه ه
ك ِبأ َ هنھُم شا ُّقوا ه
َّللاَ َورَ سولَ ُه ۖ َومَن ي ِّ
ب |12:1
َّللاَ َشدي ُد العِقا ِ
ٰذلِ َ
ُشاق ه َ

|

يہ اس ليے کہ وہ َّللا سے اور اس کے رسول سے پھٹے (جدا) رہے اور جو َّللا اور اس کے رسول سے پھٹا رہے تو بيشک َّللا کا
عذاب سخت ہے12:1| ،

|

ما َق َطع ُتم مِن لي َن ٍة أَو َترَ ك ُتموها قائِم ًَة ع ٰ ُ
ُخزىَ ٰ
الفسِ قينَ |12:1
ذن ه ِ
َلى أصولِھا َفبِإِ ِ
َّللا َولِي ِ

|

جو درخت تم نے کاٹے يا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ ديے يہ سب َّللا کی اجازت سے تھا اور اس ليے کہ فاسقوں کو رسوا کرے
|12:1

|

َّللا ُي َسلِّ ُ
لى مَن يَشا ُء ۚ وَ ه
َوما أَفا َء ه
َّللا ُ ع ٰ
ط ُر ُسلَ ُه َع ٰ
َّللا ُ ع ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر
َلى رَ سولِ ِه مِنھُم َفما أَوجَ ف ُتم َعلَي ِه مِن َخي ٍل َوال ِركا ٍ
ب َو ٰلكِنه ه َ
|12:1

|

اور جو غنيمت دالئی َّللا نے اپنے رسول کو ان سے تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ ہاں َّللا اپنے

|

رسولوں کے قابو ميں دے ديتا ہے جسے چاہے اور َّللا سب کچھ کرسکتا ہے12:1| ،

ما أَفا َء ه
ربى َوالي َٰت ٰ
هسول َولِذِى القُ ٰ
َلى رَ سولِ ِه مِن أَه ِل القُ ٰ
َّللا ُ ع ٰ
هبيل َكى ال يَكونَ دولَ ًة بَينَ األَغنِيا ِء مِن ُكم ۚ
ابن الس ِ
رى َفلِله ِه َولِلر ِ
كين َو ِ
مى َوالم َٰس ِ
َّللاَ ۖ إِنه ه
ءاتى ُك ُم الرهسو ُل َف ُخذوہُ َوما َن ٰھى ُكم عَن ُه َفان َتھوا ۚ َوا هتقُوا ه
َوما ٰ
ب |12:1
َّللاَ َشدي ُد العِقا ِ

|

جو غنيمت دالئی َّللا نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ َّللا اور رسول کی ہے اور رشتہ داروں اور يتيموں اور مسکينوں اور
مسافروں کے ليے کہ تمہارے اغنيا کا مال نہ جائے (ف 211اور جو کچھ تمہيں رسول عطا فرمائيں وہ لو اور جس سے منع
فرمائيں باز رہو ،اور َّللا سے ڈرو بيشک َّللا کا عذاب سخت ہے |12:1

|

ُ
َّللا َورَ سولَ ُه ۚ أ ُ ٰ
مول ِِھم يَب َتغونَ َف ً
َّللا َو ِر ٰ
خرجوا مِن د ِٰي ِرهِم َوأَ ٰ
ضو ًنا َويَن ُ
صدِقونَ |12:2
ك ُه ُم ال ٰ ّ
ول ِئ َ
ضال مِنَ ه ِ
لِلفُ َقرا ِء الم ُٰھ ِ
صرونَ ه َ
جرينَ الهذينَ أ ِ

|

ان فقير ہجرت کرنے والوں کے ليے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے َّللا کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور َّللا و
رسول کی مدد کرتے وہی سچے ہيں |12:2

|

ُدورهِم حاجَ ًة ِممّا أوتوا َويُؤثِرونَ ع ٰ
َوالهذينَ َتبَوه ءُو ال ّدارَ َو ٰ
َلى أَنفُسِ ِھم َولَو كانَ بِ ِھم
اإليمنَ مِن َقبل ِِھم ُي ِ
يھم وَ ال َي ِ
حبّونَ مَن هاجَ رَ إِلَ ِ
جدونَ فى ص ِ
ش هح َنفسِ ِه َفأ ُ ٰ
َخصاص ٌَة ۚ َومَن يوقَ ُ
ك ُه ُم المُفلِحونَ |12:2
ولئِ َ

|

اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ايمان ميں گھر بناليا دوست رکھتے ہيں انہيں جو ان کی طرف ہجرت کرکے گئے اور اپنے
دلوں ميں کوئی حاجت نہيں پاتے اس چيز کو جو ديے گئے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجيح ديتے ہيں اگرچہ انہيں شديد محتاجی
ہو اور جو اپنے نفس کے اللچ سے بچايا گيا تو وہی کامياب ہيں12:2| ،

|

خونِ َنا الهذينَ َسبَقونا ِب ٰ
َوالهذينَ جاءو مِن بَع ِدهِم يَقولونَ رَ هب َنا اغفِر لَنا وَ ِإلِ ٰ
ك رَ ءوفٌ رَ حي ٌم
لوبنا غ ًِّال لِلهذينَ ءامَنوا رَ بهنا إِ هن َ
اإليم ِن َوال َتجعَل فى قُ ِ
|12:12

|

اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہيں اے ہمارے رب ہميں بخش دے اور ہمارے بھائيوں کو جو ہم سے پہلے ايمان الئے
اور ہمارے دل ميں ايمان والوں کی طرف سے کينہ نہ رکھ اے ہمارے رب بيشک تو ہی نہايت مہربان رحم واال ہے12:12| ،
ُ
۞ أَلَم َترَ إِلَى الهذينَ نا َفقوا يَقولونَ ِإلِ ٰ
خرج ُتم لَ َنخ ُرجَ نه َم َع ُكم َوال ُنطي ُع في ُكم أَحَ ًدا أَ َب ًدا وَ إِن قوتِل ُتم
هل الك ِٰت ِ
خون ِِھ ُم الهذينَ َك َفروا مِن أَ ِ
ب لَئِن أ ِ
صرَ هن ُكم َو ه
لَ َنن ُ
َّللا ُ يَش َھ ُد إِ هنھُم لَ ٰك ِذبونَ |12:11

|

|

کيا تم نے منافقوں کو نہ ديکھا کہ اپنے بھائيوں کافر کتابيوں سے کہتے ہيں کہ اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ جائيں
گے اور ہرگز تمہارے بارے ميں کسی کی نہ مانيں گے اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کريں گے ،اور َّللا
گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہيں

|| 59: 11

ُ
خرجوا ال يَخ ُرجونَ َم َعھُم َولَئِن قوتِلوا ال يَنصُرو َنھُم َولَئِن َنصَروهُم لَي َُولُّنه األَ ٰدبرَ ُث هم ال يُنصَرونَ |12:11
لَئِن أ ِ

|

اگر وہ نکالے گئے تو يہ ان کے ساتھ نہ نکليں گے ،اور ان سے لڑائی ہوئی تو يہ ان کی مدد نہ کريں گے اگر ان کی مدد کی بھی
تو ضرور پيٹھ پھير کر بھاگيں گے ،پھر مدد نہ پائيں گے12:11| ،

َ َ
ُدورهِم مِنَ ه
ك ِبأ َ هنھُم َقو ٌم ال يَف َقھونَ |12:11
َّللاِ ۚ ٰذلِ َ
َألن ُتم أ َش ُّد رَ هب ًَة فى ص ِ

|
|

بيشک ان کے دلوں ميں َّللا سے زيادہ تمہارا ڈر ہے يہ اس ليے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہيں |12:11

|

ال ي ُٰقتِلو َن ُكم جَ ميعًا إِ ّال فى قُرً ى ُمحَ ه
ك بِأ َ هنھُم َقو ٌم ال يَعقِلونَ
ص َن ٍة أَو مِن َورا ِء ُج ُد ٍر ۚ بَأ ُسھُم بَي َنھُم َشدي ٌد ۚ َتح َس ُبھُم جَ ميعًا َوقُلو ُبھُم َش ّت ٰى ۚ ٰذلِ َ
|12:11

|

يہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑيں گے مگر قلعہ بند شہروں ميں يا ُدهسّوں (شہر پناہ) کے پيچھے ،آپس ميں ان کی آنچ (جنگ)
سخت ہے تم انہيں ايک جتھا سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہيں ،يہ اس ليے کہ وہ بے عقل لوگ ہيں |12:11

َ
مرهِم َولَھُم َعذابٌ أَلي ٌم |12:11
َك َم َث ِل الهذينَ مِن َقبل ِِھم َقريبًا ۖ ذاقوا َوبا َل أ ِ

|

|

ان کی سی کہاوت جو ابھی قريب زمانہ ميں ان سے پہلے تھے انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے ليے دردناک عذاب
ہے |12:11

|

ٰ
َّللا رَ به ٰ
َِل ٰ
العلَمينَ |12:11
نس ِن اكفُر َفلَمّا َك َفرَ قا َل إِ ّنى بَري ٌء مِن َ
ك إِ ّنى أَخافُ ه َ
َك َم َث ِل ال هشيط ِن إِذ قا َل ل ِ

|

شيطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر پھر جب اس نے کفر کرليا بوال ميں تجھ سے الگ ہوں ميں َّللا سے ڈرتا ہوں
جو سارے جہان کا رب |12:11

|

َ
ك جَ ٰزؤُ ۟ا ٰ ّ
الظلِمينَ |12:11
َين فيھا ۚ َو ٰذلِ َ
ار ٰخلِد ِ
َفكانَ ٰعقِ َب َتھُما أ هنھُما فِى ال ّن ِ

|

تو ان دونوں کا انجام يہ ہوا کہ وہ دونوں آگ ميں ہيں ہميشہ اس ميں رہے ،اور ظالموں کو يہی سزا ہے12:11| ،

َّللاَ َول َت ُ
َّللاَ ۚ إِنه ه
نظر َنفسٌ ما َق هدمَت لِ َغ ٍد ۖ وَ ا هتقُوا ه
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءا َم ُنوا ا هتقُوا ه
َّللاَ َخبي ٌر ِبما َتعمَلونَ |12:12

|

|

اے ايمان والو َّللا سے ڈرو اور ہر جان ديکھے کہ کل کے ليے آگے کيا بھيجا اور َّللا سے ڈرو بيشک َّللا کو تمہارے کاموں کی
خبر ہے12:12| ،

|

نسىھُم أَنفُ َسھُم ۚ أ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ
َّللا َفأ َ ٰ
الفسِ قونَ |12:12
ولئِ َ
َوال َتكونوا َكالهذينَ َنسُوا ه َ

|

اور ان جيسے نہ ہو جو َّللا کو بھول بيٹھے تو َّللا نے انہيں بال ميں ڈاال کہ اپنی جانيں ياد نہ رہيں وہی فاسق ہيں12:12| ،

صحبُ الجَ هن ِة ۚ أَ ٰ
ار َوأَ ٰ
ال يَس َتوى أَ ٰ
صحبُ الجَ هن ِة ُه ُم الفائِزونَ |12:12
صحبُ ال ّن ِ

|

|

دوزخ والے اور جنت والے برابر نہيں جنت والے ہی مراد کو پہنچے12:12| ،

|

َّللاِ ۚ َوتِل َ َ ٰ
ص ِّدعًا مِن َخش َي ِة ه
نزلنا ٰه َذا القُرءانَ ع ٰ
لَو أَ َ
اس لَ َعلهھُم َي َت َف هكرونَ |12:11
َلى جَ ب ٍَل لَرَ أَي َت ُه ٰخشِ عًا ُم َت َ
ضربُھا لِل ّن ِ
ك األمث ُل َن ِ

|

اگر ہم يہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے ديکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا َّللا کے خوف سے اور يہ مثاليں لوگوں کے
ليے ہم بيان فرماتے ہيں کہ وہ سوچيں12:11| ،

|

ه َُو ه
ب َوال هش ٰھ َد ِة ۖ ُهوَ الره ٰ
حمنُ الره حي ُم |12:11
َّللا ُ الهذى ال إِ ٰل َه إ ِ ّال ُهوَ ۖ ٰعلِ ُم الغَي ِ

|

وہی َّللا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں ،ہر نہاں و عياں کا جاننے واال وہی ہے بڑا مہربان رحمت واال12:11| ،

ُبحنَ ه
ه َُو ه
ك القُدّوسُ الس ٰهل ُم المُؤمِنُ ال ُمھَيمِنُ العَزي ُز الجَ بّا ُر ال ُم َت َك ِّب ُر ۚ س ٰ
َّللا ُ الهذى ال إِ ٰل َه إ ِ ّال ُهوَ ال َملِ ُ
ُشركونَ |12:11
َّللاِ َعمّا ي ِ

|

|

وہی ہے َّللا جس کے سوا کوئی معبود نہيں بادشاہ نہايت پاک سالمتی دينے واال امان بخشنے واال حفاظت فرمانے واال عزت واال
عظمت واال تکبر واال َّللا کو پاکی ہے ان کے شرک سے12:11| ،

|

َّللا ُ ٰ
ه َُو ه
صوِّ ُر ۖ لَ ُه األَسما ُء الح ٰ
البار ُ
رض ۖ َو ُهوَ العَزي ُز الحَ كي ُم |12:11
ُسنى ۚ ُي َس ِّب ُح لَ ُه ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
ئ ال ُم َ
ت َواألَ ِ
الخل ُِق ِ

|

وہی ہے َّللا بنانے واال پيدا کرنے واال ہر ايک کو صورت دينے واال اسی کے ہيں سب اچھے نام اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ
آسمانوں اور زمين ميں ہے اور وہی عزت و حکمت واال ہے12:11| ،

|

َّللا الره ٰ
ُخرجونَ
سم ه ِ
حيم ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َت هتخِذوا َع ُدوّ ى َو َع ُدوه ُكم أَولِيا َء ُتلقونَ إِلَ ِ
يھم بِالم ََو هد ِة َو َقد َك َفروا بِما جا َء ُكم مِنَ الحَ ِّق ي ِ
حم ِن ال هر ِ
بِ ِ
َ
ه
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ٰ
َ
ً
ِّ
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ِ
هبيل |12:1
أَعلَن ُتم ۚ َومَن يَفعَل ُه مِن ُكم َف َقد َ
ض هل سَوا َء الس ِ

|

اے ايمان والو ميرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم انہيں خبريں پہنچاتے ہو دوستی سے حاالنکہ وہ منکر ہيں اس حق کے
جو تمہارے پاس آيا گھر سے جدا کرتے ہيں رسول کو اور تمہيں اس پر کہ تم اپنے رب پر ايمان الئے ،اگر تم نکلے ہو ميری راہ
يام محبت بھيجتے ہو ،اور ميں خوب جانتا ہوں
ميں جہاد کرنے اور ميری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو تم انہيں خفيہ پ ِ
جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو ،اور تم ميں جو ايسا کرے بيشک وہ سيدهی راہ سے بہکا12:1| ،

إِن يَث َقفو ُكم يَكونوا لَ ُكم أَعدا ًء َويَبسُطوا إِلَي ُكم أَي ِد َيھُم َوأَلسِ َن َتھُم ِبالسّو ِء َو َودّوا لَو َتكفُرونَ |12:1

|

|

اگر تمہيں پائيں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانيں برائی کے ساتھ دراز کريں گے اور ان کی
تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہوجاؤ |12:1

|

لَن َتن َف َع ُكم أَرحا ُم ُكم َوال أَ ٰ
ول ُد ُكم ۚ يَو َم الق ِٰي َم ِة يَفصِ ُل بَي َن ُكم ۚ َو ه
َّللا ُ بِما َتعمَلونَ بَصي ٌر |12:1

|

ہرگز کام نہ آئيں گے تمہيں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اوالد قيامت کے دن ،تمہيں ان سے الگ کردے گا اور َّللا تمہارے کام
ديکھ رہا ہے12:1| ،

|

دون ه
َّللاِ َك َفرنا بِ ُكم َوبَدا بَي َننا َوبَي َن ُك ُم الع َٰد َوةُ
َقد كا َنت لَ ُكم أ ُ َ
سوةٌ حَ َس َن ٌة فى إِ ٰبرهي َم َوالهذينَ َم َع ُه إِذ قالوا لِ َقوم ِِھم إِ ّنا ُبرَ ٰءؤُ ۟ا مِن ُكم َو ِممّا َتع ُبدونَ مِن ِ
ك مِنَ ه
َوالبَغضا ُء أَ َب ًدا حَ ّت ٰى ُتؤمِنوا ِب ه
ك َوما أَملِ ُ
ك
ك أَ َنبنا َوإِلَي َ
ك َت َو هكلنا َوإِلَي َ
َّللاِ مِن َشء ٍء ۖ رَ بهنا َعلَي َ
ك لَ َ
اّلِلِ وَ ح َدہُ إِ ّال َقو َل إِ ٰبرهي َم ِألَبي ِه َألَس َتغفِرَ نه لَ َ
المَصي ُر |12:1

|

بيشک تمہارے ليے اچھی پيروی تھی ابراہيم اور اس کے ساتھ والوں ميں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بيشک ہم بيزار ہيں تم
سے اور ان سے جنہيں َّللا کے سوا پوجتے ہو ،ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم ميں اور تم ميں دشمنی اور عداوت ظاہر ہوگئی
ہميشہ کے ليے جب تک تم ايک َّللا پر ايمان نہ الؤ مگر ابراہيم کا اپنے باپ سے کہنا کہ ميں ضرور تيری مغفرت چاہوں گا اور
ميں َّللا کے سامنے تير ے کسی نفع کا مالک نہيں اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کيا اور تيری ہی طرف رجوع الئے
اور تيری ہی طرف پھرنا ہے |12:1

|

ك أَنتَ العَزي ُز الحَ كي ُم |12:1
رَ بهنا ال َتجعَلنا فِت َن ًة لِلهذينَ َك َفروا َواغفِر لَنا رَ بهنا ۖ إِ هن َ

|

اے ہمارے رب ہميں کافروں کی آزمائش ميں نہ ڈال اور ہميں بخش دے ،اے ہمارے رب بيشک تو ہی عزت و حکمت واال ہے،
|12:1

|

َّللا َواليَو َم الءاخِرَ ۚ َومَن َي َت َو هل َفإِنه ه
َّللاَ ه َُو ال َغنِىُّ الحَ مي ُد |12:1
فيھم أُسوَ ةٌ حَ َس َن ٌة لِمَن كانَ يَرجُوا ه َ
لَ َقد كانَ لَ ُكم ِ

|

بيشک تمہارے ليے ان ميں اچھی پيروی تھی اسے جو َّللا اور پچھلے دن کا اميدوار ہو اور جو منہ پھيرے تو بيشک َّللا ہی بے
نياز ہے سب خوبيوں سراہا12:1| ،

|

َّللا ُ َقدي ٌر ۚ َو ه
َّللا ُ أَن يَج َع َل بَي َن ُكم َوبَينَ الهذينَ عادَي ُتم ِمنھُم م ََو هد ًة ۚ وَ ه
۞ َعسَى ه
َّللا ُ غَفو ٌر رَ حي ٌم |12:1

|

قريب ہے کہ َّللا تم ميں اور ان ميں جو ان ميں سے تمہارے دشمن ہيں دوستی کردے اور َّللا قادر ہے اور بخشنے واال مہربان
ہے12:1| ،

|

َنھى ُك ُم ه
ال ي ٰ
َّللا ُيحِبُّ المُقسِ طينَ |12:2
يھم ۚ إِنه ه َ
ُخرجو ُكم مِن د ِٰي ِر ُكم أَن َت َب ّروهُم َو ُتقسِ طوا إِلَ ِ
َن الهذينَ لَم ي ُٰقتِلو ُكم فِى الد ِ
َّللا ُ ع ِ
ّين َولَم ي ِ

|

َّللا تمہيں ان سے منع نہيں کرتا جو تم سے دين ميں نہ لڑے اور تمہيں تمہارے گھروں سے نہ نکاال کہ ان کے ساتھ احسان کرو
اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو ،بيشک انصاف والے َّللا کو محبوب ہيں12:2| ،

|

ج ُكم أَن َت َولهوهُم ۚ َومَن َي َت َولهھُم َفأ ُ ٰ
ك ُه ُم ٰ ّ
َنھى ُك ُم ه
ّين َوأَخرَ جو ُكم مِن د ِٰي ِر ُكم وَ ٰظھَروا ع ٰ
إِ هنما ي ٰ
الظلِمونَ
ولئِ َ
َلى إِخرا ِ
َن الهذينَ ٰق َتلو ُكم فِى الد ِ
َّللا ُ ع ِ
|12:2

|

َّللا تمہيں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دين ميں لڑے يا تمہيں تمہارے گھروں سے نکاال يا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان
سے دوستی کرو اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہيں12:2| ،

|

ت َفام َتحِنوهُنه ۖ ه
َّللا ُ أَعلَ ُم ِب ٰ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِذا جا َء ُك ُم المُؤم ِٰن ُ
ح ٌّل
إيمن ِِھنه ۖ َفإِن َعلِم ُتموهُنه مُؤم ِٰن ٍ
ج ٰر ٍ
ار ۖ ال هُنه ِ
ت َفال َتر ِ
ت م ُٰھ ِ
جعوهُنه إِلَى ال ُكفّ ِ
ُ
َ
َ
حلّونَ لَھُنه ۖ َوءاتوهُم ما أن َفقوا ۚ َوال جُنا َح َعلَي ُكم أن َتنكِحوهُنه إِذا ءا َتي ُتموهُنه أجورَ هُنه ۚ َوال ُتمسِ كوا ِب ِعص َِم ال َكواف ِِر َوسـَٔلوا ما
لَھُم َوال هُم َي ِ
َّللا ۖ يَح ُك ُم بَي َن ُكم ۚ َو ه
َّللا ُ عَلي ٌم حَ كي ٌم |12:12
أَن َفق ُتم َوليَسـَٔلوا ما أَن َفقوا ۚ ٰذلِ ُكم حُك ُم ه ِ

|

اے ايمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتيں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئيں تو ان کا امتحان کرو َّللا ان کے ايمان کا
حال بہتر جانتا ہے ،پھر اگر تمہيں ايمان والياں معلوم ہوں تو انہيں کافروں کو واپس نہ دو ،نہ يہ انہيں حالل نہ وہ انہيں حالل اور
ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا اور تم پر کچھ گناہ نہيں کہ ان سے نکاح کرلو جب ان کے مہر انہيں دو اور
کافرنيوں کے نکاح پر جمے نہ رہو اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا اور کافر مانگ ليں جو انہوں نے خرچ کيا يہ َّللا کا حکم ہے،
وہ تم ميں فيصلہ فرماتا ہے ،اور َّللا علم و حکمت واال ہے12:12| ،

|

ار َفعا َقب ُتم َفـٔا ُتوا الهذينَ َذ َهبَت أَ ٰ
َوإِن فا َت ُكم َشء ٌء مِن أَ ٰ
َّللا الهذى أَن ُتم ِب ِه مُؤمِنونَ |12:11
زو ِ
زو ُجھُم ِمث َل ما أَن َفقوا ۚ َوا هتقُوا ه َ
ج ُكم إِلَى ال ُكفّ ِ

|

اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتيں کافروں کی طرف نکل جائيں پھر تم کافروں کو سزا دو تو جن کی عورتيں جاتی رہی
تھيں غنيمت ميں سے انہيں اتنا ديدو جو ان کا خرچ ہوا تھا اور َّللا سے ڈرو جس پر تمہيں ايمان ہے12:11| ،

|

اّلِلِ َشيـًا َوال يَسرقنَ َوال يَزنينَ َوال يَق ُتلنَ أَ ٰ
كع ٰ َ
ُشركنَ بِ ه
ك المُؤم ِٰن ُ
ول َدهُنه َوال يَأتينَ بِب ُٰھت ٍن يَف َتري َن ُه َبينَ
ت يُبايِع َن َ
ٰيأ َ ُّيھَا ال هن ِبىُّ إِذا جا َء َ
ِ
َلى أن ال ي ِ
ٔ
ف ۙ َفبايِعھُنه َواس َتغفِر لَھُنه ه
َّللا غَفو ٌر رَ حي ٌم |12:11
ك فى مَعرو ٍ
يديھنه َوأَر ُجل ِِھنه َوال يَعصي َن َ
َّللاَ ۖ إِنه ه َ
أَ ِ

|

اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتيں حاضر ہوں اس پر بيعت کرنے کو کہ َّللا کا کچھ شريک نہ ٹھہرائيں گی اور نہ
چوری کريں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اوالد کو قتل کريں گی اور نہ وہ بہتان الئيں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے
درميان يعنی موضع والدت ميں اٹھائيں اور کسی نيک بات ميں تمہاری نافرانی نہ کريں گی تو ان سے بيعت لو اور َّللا سے ان کی
مغفرت چاہو بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے12:11| ،

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال َت َت َولهوا َقومًا َغضِ بَ ه
يھم َقد َيئِسوا مِنَ الءاخِرَ ِة َكما َيئِسَ ال ُكفّا ُر ِمن أَ ٰ
بور |12:11
صح ِ
َّللا ُ َعلَ ِ
ب القُ ِ

|

اے ايمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر َّللا کا غضب ہے وہ آخرت سے آس توڑ بيٹھے ہيں جيسے کافر آس توڑ بيٹھے
قبر والوں سے |12:11

|

َّللا الره ٰ
رض ۖ َو ُهوَ العَزي ُز الحَ كي ُم |11:1
ّلِل ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
حيم َس هب َح ِ ه ِ
سم ه ِ
ت َوما فِى األَ ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

َّللا کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے ،اور وہی عزت و حکمت واال ہے11:1| ،

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا لِ َم َتقولونَ ما ال َتفعَلونَ |11:1

|

اے ايمان والو کيوں کہتے ہو وہ جو نہيں کرتے |11:1

َّللا أَن َتقولوا ما ال َتفعَلونَ |11:1
َك ُبرَ مَق ًتا عِن َد ه ِ

|

|

کيسی سخت ناپسند ہے َّللا کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو11:1| ،

|

ص ًفّا َكأ َ هنھُم ب ُٰنينٌ َمرصوصٌ |11:1
َّللا ُيحِبُّ الهذينَ ي ُٰقتِلونَ فى سَبيلِ ِه َ
إِنه ه َ

|

|

بيشک َّللا دوست رکھتا ہے انہيں جو اس کی راہ ميں لڑتے ہيں پرا (صف) بانده کر گويا وہ عمارت ہيں رانگا پالئی (سيسہ پالئی
ديوار) |11:1

|

َّللا ُ ال يَھدِى ال َقو َم ٰ
َّللا ُ قُلو َبھُم ۚ َو ه
زاغ ه
َّللا إِلَي ُكم ۖ َفلَمّا زاغوا أَ َ
ٰ
الفسِ قينَ |11:1
َوإِذ قا َل
وم لِ َم ُتؤذو َننى َو َقد َتعلَمونَ أَ ّنى رَ سو ُل ه ِ
موسى لِ َقو ِم ِه ٰي َق ِ

|

اور ياد کرو جب موس ٰی نے اپنی قوم سے کہا ،اے ميری قوم مجھے کيوں ستاتے ہو حاالنکہ تم جانتے ہو کہ ميں تمہاری طرف َّللا
کا رسول ہوں پھر جب وہ ٹيڑهے ہوئے َّللا نے ان کے دل ٹيڑهے کرديے اور َّللا فاسق لوگوں کو راہ نہيں ديتا |11:1

|

سرءي َل إِ ّنى رَ سو ُل ه
ص ِّد ًقا لِما بَينَ َي َدىه مِنَ ال هت ٰ
َوإِذ قا َل عيسَى ابنُ مَر َي َم ٰيبَنى إِ ٰ
ورى ِة َو ُم َب ِّشرً ا ِبرَ سو ٍل يَأتى مِن بَعدِى اس ُم ُه أَح َم ُد ۖ
َّللاِ إِلَي ُكم ُم َ
ت قالوا ٰهذا سِ ح ٌر مُبينٌ |11:1
َفلَمّا جا َءهُم ِبال َبي ِّٰن ِ

|

اور ياد کرو جب ع ٰ
يسی بن مريم نے کہا اے بنی اسرائيل ميں تمہاری طرف َّللا کا رسول ہوں اپنے سے پہلی کتاب توريت کی
تصديق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو ميرے بعد تشريف الئيں گے ان کا نام احمد ہے پھر جب احمد ان کے پاس
روشن نشانياں لے کر تشريف الئے بولے يہ کھال جادو11:1| ،

|

ٰ
َّللا ُ ال يَھدِى ال َقو َم ٰ ّ
سلم ۚ َو ه
رى َعلَى ه
َّللاِ ال َكذِبَ َوه َُو ي ٰ
هن اف َت ٰ
الظلِمينَ |11:1
َومَن أَظلَ ُم ِمم ِ
ُدعى إِلَى اإلِ ِ

|

اور اس سے بڑه کر ظالم کون جو َّللا پر جھوٹ باندهے حاالنکہ اسے اسالم کی طرف باليا جاتا ہو اور ظالم لوگوں کو َّللا راہ نہيں
ديتا11:1| ،

|

نور ِہ َولَو َك ِر َہ ٰ
َّللاِ ِبأ َ ٰفوه ِِھم وَ ه
ُيريدونَ لِيُطفِـوا نورَ ه
الكفِرونَ |11:2
َّللا ُ ُمتِ ُّم ِ
ٔ

|

چاہتے ہيں کہ َّللا کا نور اپنے مونھوں سے بجھاديں اور َّللا کو اپنا نور پورا کرنا پڑے برا مانيں کافر11:2| ،

ه َُو الهذى أَر َس َل رَ سولَ ُه ِبالھ ٰ
ُشركونَ |11:2
دين الحَ ِّق لِي ِ
ُظھرَ ہُ َعلَى الد ِ
ُدى وَ ِ
ّين ُكلِّ ِه َولَو َك ِر َہ الم ِ

|

|

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدايت اور سچے دين کے ساتھ بھيجا کہ اسے سب دينوں پر غالب کرے پڑے برا مانيں مشرک،
|11:2

|

َلى ت ِٰجرَ ٍة ُتنجي ُكم مِن عَذا ٍ َ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا هَل أَ ُدلُّ ُكم ع ٰ
ليم |11:12
بأ ٍ

|

اے ايمان والو کيا ميں بتادوں وہ تجارت جو تمہيں دردناک عذاب سے بچالے |11:12

|

َبيل ه
َّللاِ ِبأ َ ٰ
مولِ ُكم َوأَنفُسِ ُكم ۚ ٰذلِ ُكم َخي ٌر لَ ُكم إِن ُكن ُتم َتعلَمونَ |11:11
ُتؤمِنونَ ِب ه ِ
اّلِل َورَ سولِ ِه َو ُت ٰج ِھدونَ فى س ِ

|

ايمان رکھو َّللا اور اس کے رسول پر اور َّللا کی راہ ميں اپنے مال و جان سے جہاد کرو ،يہ تمہارے ليے بہتر ہے اگر تم جانو
|11:11

|

ك ال َفو ُز العَظي ُم |11:11
يَغفِر لَ ُكم ُذنو َب ُكم َويُدخِل ُكم جَ ٰ ّن ٍ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر َوم َٰسكِنَ َط ِّيب ًَة فى جَ ٰ ّن ِ
َدن ۚ ٰذلِ َ
تع ٍ

|

وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہيں باغوں ميں لے جائے گا جن کے نيچے نہريں رواں اور پاکيزہ محلوں ميں جو بسنے کے
باغوں ميں ہيں ،يہی بڑی کاميابی ہے11:11| ،

|

َوأ ُ ٰ
َّللا َو َفت ٌح َقريبٌ ۗ َو َب ِّش ِر المُؤمِنينَ |11:11
خرى ُت ِ
حبّو َنھا ۖ َنص ٌر مِنَ ه ِ

|

اور ايک نعمت تمہيں اور دے گا جو تمہيں پياری ہے َّللا کی مدد اور جلد آنے والی فتح اور اے محبوب مسلمانوں کو خوشی سنادو
|11:11

|

واريّونَ َنحنُ أَنصا ُر ه
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا كونوا أَنصارَ ه
َّللاِ ۖ َفـٔا َم َنت
واريّ ۦنَ مَن أَنصارى إِلَى ه ِ
َّللا ۖ قا َل الحَ ِ
َّللاِ َكما قا َل عيسَى ابنُ مَر َي َم لِلحَ ِ
سرءي َل َو َك َفرَ ت طائِ َف ٌة ۖ َفأَيهد َنا الهذينَ ءامَنوا َع ٰ
طائِ َف ٌة مِن بَنى إِ ٰ
لى َعدُوِّ هِم َفأَصبَحوا ٰظ ِھرينَ |11:11

|

اے ايمان والو دين خدا کے مددگار ہو جيسے ع ٰ
يسی بن مريم نے حواريوں سے کہا تھا کون ہے جو َّللا کی طرف ہو کر ميری مدد
ين خدا کے مددگار ہيں تو بنی اسرائيل سے ايک گروہ ايمان اليا اور ايک گروہ نے کفر کيا تو ہم نے ايمان
کريں حواری بولے ہم د ِ
والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو غالب ہوگئے |11:11

|

َّللا الره ٰ
كيم |11:1
حيم ُي َس ِّب ُح ِ هّلِلِ ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
سم ه ِ
ت َوما فِى األَ ِ
رض ال َملِكِ القُد ِ
ّوس الع ِ
َزيز الحَ ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|
|

َّللا کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے بادشاہ کمال پاکی واال عزت واال حکمت واال11:1| ،

ث فِى األُمِّءّ ۦنَ رَ ً
ه َُو الهذى َب َع َ
يھم ٰ
بين |11:1
ءايتِ ِه َوي َُز ّك ِ
سوال مِنھُم يَتلوا َعلَ ِ
يھم َو ُي َعلِّ ُم ُھ ُم الك ِٰتبَ َوالحِك َم َة َوإِن كانوا مِن َقب ُل لَفى ض َٰل ٍل ُم ٍ

|

وہی ہے جس نے اَن پڑهوں ميں انہی ميں سے ايک رسول بھيجا کہ ان پر اس کی آيتيں پڑهتے ہيں اور انہيں پاک کرتے ہيں اور
انہيں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہيں اور بيشک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی ميں تھے |11:1

َو َ
ءاخرينَ مِنھُم لَمّا يَلحَ قوا ِب ِھم ۚ َو ُهوَ العَزي ُز الحَ كي ُم |11:1

|

|

اور ان ميں سے اوروں کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہيں ،جو ان اگلوں سے نہ ملے اور وہی عزت و حکمت واال ہے،
|11:1

|

َّللا يُؤتي ِه مَن يَشا ُء ۚ وَ ه
ظيم |11:1
ك َفض ُل ه ِ
ٰذلِ َ
َّللا ُ ُذو ال َف ِ
ضل ال َع ِ

|

يہ َّللا کا فضل ہے جسے چاہے دے ،اور َّللا بڑے فضل واال ہے |11:1

|

َ
َم َث ُل الهذينَ ُح ِّملُوا ال هت ٰ ُ
َّللا ُ ال يَھدِى ال َقو َم ٰ ّ
َّللا ۚ َو ه
َ
وم الهذينَ َك هذبوا ِبـٔ ٰاي ِ
الظلِمينَ
ت هِ
ورى َة ث هم لَم يَحمِلوها َك َم َث ِل الح ِ
ِمار يَح ِم ُل أسفارً ا ۚ ِبئسَ َمث ُل ال َق ِ
|11:1

|

ان کی مثال جن پر توريت رکھی گئی تھی پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی گدهے کی مثال ہے جو پيٹھ پر کتابيں اٹھائے
کيا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے َّللا کی آيتيں جھٹالئيں ،اور َّللا ظالموں کو راہ نہيں ديتا11:1| ،

اس َف َت َم هنوُ ا ال َموتَ إِن ُكن ُتم ٰ
صدِقينَ |11:1
قُل ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ هادوا إِن َزعَم ُتم أَ هن ُكم أَولِيا ُء ِ هّلِلِ مِن
دون ال ّن ِ
ِ

|

|

تم فرماؤ اے يہوديو! اگر تمہيں يہ گمان ہے کہ تم َّللا کے دوست ہو اور لوگ نہيں تو مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو
|11:1

|

َّللا ُ عَلي ٌم ِب ٰ ّ
يديھم ۚ وَ ه
الظلِمينَ |11:1
َوال َي َت َم هنو َن ُه أَ َب ًدا ِبما َق هدمَت أَ ِ

|

اور وہ کبھی اس کی آرزو نہ کريں گے ان کوتکوں کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھيج چکے ہيں اور َّللا ظالموں کو جانتا ہے،
|11:1

|

قُل إِنه ال َموتَ الهذى َتفِرّونَ مِن ُه َفإِ هن ُه م ُٰلقي ُكم ۖ ُث هم ُترَ ّدونَ إِ ٰ
ب َوال هش ٰھ َد ِة َف ُي َن ِّب ُئ ُكم بِما ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:2
لى ٰعل ِِم الغَي ِ

|

تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہيں ملنی ہے پھر اس کی طرف پھيرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب
کچھ جانتا ہے پھر وہ تمہيں بتادے گا جو تم نے کيا تھا11:2| ،

|

َ
ِكر ه
َوم ال ُج ُم َع ِة َفاس َعوا إِ ٰ
َّللاِ َو َذرُوا البَيعَ ۚ ٰذلِ ُكم َخي ٌر لَ ُكم إِن ُكن ُتم َتعلَمونَ |11:2
لى ذ ِ
ٰيأ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِذا نودِىَ لِلص ٰهلو ِة مِن ي ِ

|

اے ايمان والو جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو َّللا کے ذکر کی طرف دوڑو اور خريد و فروخت چھوڑ دو يہ تمہارے ليے
بہتر ہے اگر تم جانو11:2| ،

|

رض َواب َتغوا مِن َفض ِل ه
َّللا َكثيرً ا لَ َعله ُكم ُتفلِحونَ |11:12
َفإِذا قُضِ َي ِ
ت الص ٰهلوةُ َفان َتشِ روا فِى األَ ِ
َّللاِ َواذ ُكرُوا ه َ

|

پھر جب نماز ہوچکے تو زمين ميں پھيل جاؤ اور َّللا کا فضل تالش کرو اور َّللا کو بہت ياد کرو اس اميد پر کہ فالح پاؤ،

|

|11:12

ھو َومِنَ ال ِّت ٰجرَ ِة ۚ وَ ه
َوإِذا رَ أَوا ت ِٰجرَ ًة أَو لَ ً
َّللا ُ َخي ُر ال ٰ ّر ِزقينَ |11:11
ك قائِمًا ۚ قُل ما عِن َد ه ِ
ھوا ان َفضّوا إِلَيھا َو َترَ كو َ
َّللا َخي ٌر مِنَ الله ِ

|

اور جب انہوں نے کوئی تجارت يا کھيل ديکھا اس کی طرف چل ديے اور تمہيں خطبے ميں کھڑا چھوڑ گئے تم فرماؤ وہ جو َّللا
کے پاس ہے کھيل سے اور تجارت سے بہتر ہے ،اور َّللا کا رزق سب سے اچھا11:11| ،

|

ك لَرَ سول ُ ُه َو ه
َّللاِ ۗ َو ه
ك لَرَ سو ُل ه
َّللا الره ٰ
َّللا ُ يَش َھ ُد إِنه الم ُٰنفِقينَ لَ ٰكذِبونَ |11:1
َّللا ُ يَعلَ ُم إِ هن َ
ك الم ُٰنفِقونَ قالوا َنش َھ ُد إِ هن َ
حيم إِذا جا َء َ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
بِ ِ

|

جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہيں کہتے ہيں کہ ہم گواہی ديتے ہيں کہ حضور بيشک يقينا ً َّللا کے رسول ہيں اور َّللا جانتا
ہے کہ تم اس کے رسول ہو ،اور َّللا گواہی ديتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہيں |11:1

َّللا ۚ إِ هنھُم سا َء ما كانوا يَعمَلونَ |11:1
صدّوا عَن سَبي ِل ه ِ
ا هت َخذوا أَ ٰيم َنھُم ُج هن ًة َف َ

|

|

اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈهال ٹھہراليا تو َّللا کی راہ سے روکا بيشک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہيں |11:1

ك ِبأ َ هنھُم ءامَنوا ُث هم َك َفروا َف ُ
ط ِبعَ ع ٰ
لوب ِھم َفھُم ال يَف َقھونَ |11:1
ٰذلِ َ
َلى قُ ِ

|

|

يہ اس ليے کہ وہ زبان سے ايمان الئے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر کردی گئی تو اب وہ کچھ نہيں سمجھتے،
|11:1

|

يھم ۚ ُه ُم ال َع ُدوُّ َفاح َذرهُم ۚ ٰق َتلَ ُھ ُم ه
ك أَجسا ُمھُم ۖ َوإِن يَقولوا َتسمَع لِ َقول ِِھم ۖ َكأ َ هنھُم ُخ ُ
َّللا ُ ۖ
ج ُب َ
۞ وَ إِذا رَ أَي َتھُم ُتع ِ
شبٌ ُم َس هن َدةٌ ۖ يَحسَبونَ ُك هل صَيحَ ٍة َعلَ ِ
أَ ّن ٰى يُؤ َفكونَ |11:1

|

اور جب تو انہيں ديکھے ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہوں ،اور اگر بات کريں تو ُتو ان کی بات غور سے سنے گويا وہ کڑياں
ہيں ديوار سے ٹکائی ہوئی ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہيں وہ دشمن ہيں تو ان سے بچتے رہو َّللا انہيں مارے کہاں
اوندهے جاتے ہيں |11:1

|

َوإِذا قي َل لَھُم َتعالَوا يَس َتغفِر لَ ُكم رَ سو ُل ه
َّللاِ لَوه وا رُءو َسھُم َورَ أَي َتھُم َي ُ
كبرونَ |11:1
ص ّدونَ َوهُم مُس َت ِ

|

اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول َّللا تمہارے ليے معافی چاہيں تو اپنے سر گھماتے ہيں اور تم انہيں ديکھو کہ غور کرتے
ہوئے منہ پھير ليتے ہيں |11:1

|

َّللا ال يَھدِى ال َقو َم ٰ
يھم أَس َتغ َفرتَ لَھُم أَم لَم َتس َتغفِر لَھُم لَن يَغفِرَ ه
الفسِ قينَ |11:1
َّللا ُ لَھُم ۚ إِنه ه َ
َسوا ٌء َعلَ ِ

|
|

ان پر ايک سا ہے تم ان کی معافی چاہو يا نہ چاہوَّ ،للا انہيں ہر گز نہ بخشے گا بيشک َّللا فاسقوں کو راہ نہيں ديتا11:1| ،

سول ه
ُه ُم الهذينَ يَقولونَ ال ُتنفِقوا ع ٰ
رض َو ٰلكِنه الم ُٰنفِقينَ ال يَف َقھونَ |11:1
َّللاِ حَ ّت ٰى يَن َفضّوا ۗ َو ِ هّلِلِ َخزائِنُ الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
َلى مَن عِن َد رَ ِ

|

وہی ہيں جو کہتے ہيں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول َّللا کے پاس ہيں يہاں تک کہ پريشان ہوجائيں ،اور َّللا ہی کے ليے ہيں
آسمانوں اور زمين کے خزانے مگر منافقوں کو سمجھ نہيں11:1| ،

|

ُخرجَ نه األَع َُّز مِنھَا األَ َذ هل ۚ َو ِ هّلِلِ الع هِزةُ َولِرَ سولِ ِه َولِلمُؤمِنينَ َو ٰلكِنه الم ُٰنفِقينَ ال يَعلَمونَ |11:2
يَقولونَ لَئِن رَ جَ عنا إِلَى المَدي َن ِة لَي ِ

|

کہتے ہيں ہم مدينہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت واال ہے وہ اس ميں سے نکال دے گا اسے جو نہايت ذلت واال ہے اور
عزت تو َّللا اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے ليے ہے مگر منافقوں کو خبر نہيں |11:2

|

ك َفأ ُ ٰ
َ ٰ
ك ُه ُم ا ٰ
لھ ُكم أَ ٰ
لخسِ رونَ |11:2
ولئِ َ
َّللا ۚ َومَن يَفعَل ٰذلِ َ
ِكر ه ِ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا ال ُت ِ
مول ُ ُكم وَ ال أول ُد ُكم عَن ذ ِ

|

اے ايمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اوالد کوئی چيز تمہيں َّللا کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو ايسا کرے تو وہی لوگ نقصان
ميں ہيں |11:2

|

َوت َفيَقو َل رَ بِّ لَوال أَ هخر َتنى إِ ٰ
َوأَنفِقوا مِن ما رَ َز ٰقن ُكم مِن َقب ِل أَن يَأتِىَ أَحَ َد ُك ُم الم ُ
صلِحينَ |11:12
صدهقَ َوأَ ُكن مِنَ ال ٰ ّ
ب َفأ َ ه
لى أَجَ ٍل َقري ٍ

|

اور ہمارے ديے ميں سے کچھ ہماری راہ ميں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم ميں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے ،اے ميرے
رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کيوں مہلت نہ دی کہ ميں صدقہ ديتا اور نيکوں ميں ہوتا11:12| ،

َّللا ُ َنفسًا إِذا جا َء أَجَ لُھا ۚ وَ ه
َولَن ي َُؤ ِّخرَ ه
َّللا ُ َخبي ٌر ِبما َتعمَلونَ |11:11

|

|

اور ہرگز َّللا کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آجائے اور َّللا کو تمہارے کاموں کی خبر ہے11:11| ،

ك َولَ ُه الحَ م ُد ۖ َو ُه َو ع ٰ
َّللا الره ٰ
رض ۖ لَ ُه المُل ُ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |11:1
حيم ُي َس ِّب ُح ِ هّلِلِ ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
سم ه ِ
ت َوما فِى األَ ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

|

َّللا کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ،اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعريف اور وہ ہر چيز پر
قادر ہے11:1| ،

|

ه َُو الهذى َخلَ َق ُكم َفمِن ُكم كا ِف ٌر َومِن ُكم مُؤ ِمنٌ ۚ وَ ه
َّللا ُ ِبما َتعمَلونَ بَصي ٌر |11:1

|

وہی ہے جس نے تمہيں پيدا کيا تو تم ميں کوئی کافر اور تم ميں کوئی مسلمان اور َّللا تمہارے کام ديکھ رہا ہے11:1| ،

ت َواألَرضَ ِبالحَ ِّق َوصَوه رَ ُكم َفأَحسَنَ ُ
صوَ رَ ُكم ۖ َوإِلَي ِه المَصي ُر |11:1
َخلَقَ الس ٰهم ٰو ِ

|

|

اس نے آسمان اور زمين حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری تصوير کی تو تمہاری اچھی صورت بنائی اور اسی کی طرف پھرنا ہے
|11:1

|

رض َويَعلَ ُم ما ُتسِ ّرونَ َوما ُتعلِنونَ ۚ وَ ه
ُّدور |11:1
َّللا ُ عَلي ٌم بِذا ِ
يَعلَ ُم ما فِى الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ
ت الص ِ

|

جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو ،اور َّللا دلوں کی بات جانتا ہے،
|11:1

|

َ
َ
۟
مرهِم َولَھُم َعذابٌ أَلي ٌم |11:1
ألَم يَأتِ ُكم َن َبؤُ ا الهذينَ َك َفروا مِن َقب ُل َفذاقوا َوبا َل أ ِ

|

کيا تمہيں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کيا اور اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے ليے دردناک عذاب ہے
|11:1

|

َّللا ُ ۚ وَ ه
ت َفقالوا أَ َب َش ٌر يَھدو َننا َف َك َفروا َو َت َولهوا ۚ َواس َتغ َنى ه
َّللا ُ َغنِىٌّ حَ مي ٌد |11:1
أتيھم ُر ُسلُھُم ِبال َبي ِّٰن ِ
ٰذلِ َ
ك ِبأ َ هن ُه كا َنت َت ِ

|

يہ اس ليے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دليليں التے تو بولے ،کيا آدمی ہميں راہ بتائيں گے تو کافر ہوئے اور پھر گئے
اور َّللا نے بے نيازی کو کام فرمايا ،اور َّللا بے نياز ہے سب خوبيوں سراہا11:1| ،

|

َز َع َم الهذينَ َك َفروا أَن لَن يُبعَثوا ۚ قُل ب ٰ
َّللا يَسي ٌر |11:1
ك َعلَى ه ِ
َلى َورَ بّى لَ ُتبع َُثنه ُث هم لَ ُت َنبهؤُ نه بِما َعمِل ُتم ۚ وَ ٰذلِ َ

|

کافروں نے بکا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائيں گے ،تم فرماؤ کيوں نہيں ميرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر تمہارے
کوتک تمہيں جتا ديے جائيں گے ،اور يہ َّللا کو آسان ہے11:1| ،

نزلنا ۚ وَ ه
َفـامِنوا ِب ه
ور الهذى أَ َ
َّللا ُ ِبما َتعمَلونَ َخبي ٌر |11:2
اّلِلِ َورَ سولِ ِه َوال ّن ِ
ٔ

|
|

تو ايمان الؤ َّللا اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ،اور َّللا تمہارے کاموں سے خبردار ہے11:2| ،

|

ك يَو ُم ال هتغاب ُِن ۗ َومَن يُؤمِن بِ ه
اّلِلِ َويَعمَل ٰ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا
صلِحً ا ُي َك ِّفر عَن ُه َسيِّـٔاتِ ِه َويُدخِل ُه جَ ٰ ّن ٍ
مع ۖ ٰذلِ َ
يَو َم يَج َم ُع ُكم لِي ِ
َوم الجَ ِ
ك ال َفو ُز العَظي ُم |11:2
أَ َب ًدا ۚ ٰذلِ َ

|

جس دن تمہيں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا اور جو َّللا پر ايمان الئے اور اچھا کام
کرے َّللا اس کی برائياں اتاردے گا اور اسے باغوں ميں لے جائے گا جن کے نيچے نہريں بہيں کہ وہ ہميشہ ان ميں رہيں ،يہی
بڑی کاميابی ہے11:2| ،

|

َوالهذينَ َك َفروا َو َك هذبوا بـ ٰايتِنا أ ُ ٰ
ك أَ ٰ
ار ٰخلِدينَ فيھا ۖ َو ِبئسَ المَصي ُر |11:12
ولئِ َ
صحبُ ال ّن ِ
ِٔ

|

اور جنہوں نے کفر کيا اور ہماری آيتيں جھٹالئيں وہ آگ والے ہيں ہميشہ اس ميں رہيں ،اور کيا ہی برا انجام11:12| ،

اّلِل يَھ ِد َقل َب ُه ۚ َو ه
َّللا ُ بِ ُك ِّل َشء ٍء عَلي ٌم |11:11
َّللا ۗ َومَن يُؤمِن بِ ه ِ
ذن ه ِ
ما أَصابَ مِن مُصي َب ٍة إِ ّال بِإِ ِ

|

|

کوئی مصيبت نہيں پہنچتی مگر َّللا کے حکم سے ،اور جو َّللا پر ايمان الئے َّللا اس کے دل کو ہدايت فرمادے گا اور َّللا سب کچھ
جانتا ہے11:11| ،

|

َّللا َوأَطيعُوا الرهسو َل ۚ َفإِن َت َولهي ُتم َفإِ هنما ع ٰ
َلى رَ سولِ َنا الب َٰل ُغ المُبينُ |11:11
َوأَطيعُوا ه َ

|

اور َّللا کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو ،پھر اگر تم منہ پھيرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صريح پہنچا دينا ہے
|11:11

|

ه
َّللا َفل َي َت َو هك ِل المُؤمِنونَ |11:11
َّللا ُ ال إِ ٰل َه إِ ّال ُهوَ ۚ َو َعلَى ه ِ

|

َّللا ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہيں اور َّللا ہی پر ايمان والے بھروسہ کريں11:11| ،

|

ج ُكم َوأَ ٰ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا إِنه مِن أَ ٰ
َّللا غَفو ٌر رَ حي ٌم |11:11
زو ِ
ول ِد ُكم َع ُد ًّوا لَ ُكم َفاح َذروهُم ۚ َوإِن َتعفوا َو َتص َفحوا َو َتغفِروا َفإِنه ه َ

|

اے ايمان والو تمہاری کچھ بی بيا ں اور بچے تمہارے دشمن ہيں تو ان سے احتياط رکھو اور اگر معاف کرو اور درگزرو اور
بخش دو تو بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے11:11| ،

مول ُ ُكم َوأَ ٰ
ول ُد ُكم فِت َن ٌة ۚ َو ه
إِ هنما أَ ٰ
َّللا ُ عِن َدہُ أَج ٌر عَظي ٌم |11:11

|

|

تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہيں اور َّللا کے پاس بڑا ثواب ہے |11:11

|

ش هح َنفسِ ِه َفأ ُ ٰ
َفا هتقُوا ه
َّللاَ مَا اس َت َطع ُتم َواسمَعوا َوأَطيعوا َوأَنفِقوا َخيرً ا ِألَنفُسِ ُكم ۗ َومَن يوقَ ُ
ك ُه ُم المُفلِحونَ |11:11
ولئِ َ

|

تو َّللا سے ڈرو جہاں تک ہوسکے اور فرمان سنو اور حکم مانو اور َّللا کی راہ ميں خرچ کرو اپنے بھلے کو ،اور جو اپنی جان
کے اللچ سے بچايا گيا تو وہی فالح پانے والے ہيں11:11| ،

|

ُضعِف ُه لَ ُكم َويَغفِر لَ ُكم ۚ وَ ه
َّللا َقرضًا حَ َس ًنا ي ٰ
َّللا ُ َشكو ٌر حَ لي ٌم |11:11
قرضُوا ه َ
إِن ُت ِ

|

اگر تم َّللا کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے ليے اس کے دونے کردے گا اور تمہيں بخش دے گا اور َّللا قدر فرمانے والے حلم
واال ہے |11:11

|

ب َوال هش ٰھ َد ِة العَزي ُز الحَ كي ُم |11:12
ٰعلِ ُم الغَي ِ

|

ہر نہاں اور عياں کا جاننے واال عزت واال حکمت واال11:12| ،

|

حم ِن ال هرحيم ٰيأ َ ُّيھَا ال هن ِبىُّ إِذا َطلهق ُت ُم ال ِّنسا َء َف َطلِّقوهُنه لِ ِع هدت ِِھنه َوأَحصُوا ال ِع هد َة ۖ َوا هتقُوا ه
َّللا الره ٰ
خرجوهُنه مِن بُيوت ِِھنه َوال
سم ه ِ
َّللاَ رَ هب ُكم ۖ ال ُت ِ
ِ
ِب ِ
َّللاِ َف َقد َظلَ َم َنف َس ُه ۚ ال َتدرى لَ َع هل ه
َّللا ۚ َومَن َي َت َع هد حُدو َد ه
َّللاَ يُحد ُ
ك أَمرً ا |11:1
يَخ ُرجنَ إِ ّال أَن يَأتينَ ِب ٰف ِ
ِث بَع َد ٰذلِ َ
ك حُدو ُد ه ِ
ح َش ٍة ُم َب ِّي َن ٍة ۚ وَ تِل َ

|

اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طالق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہيں طالق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب َّللا
سے ڈرو ،عدت ميں انہيں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ نکليں مگر يہ کہ کوئی صريح بے حيائی کی بات الئيں اور
يہ َّللا کی حديں ہيں ،اور جو َّللا کی حدوں سے آگے بڑها بيشک اس نے اپنی جان پر ظلم کيا ،تمہيں نہيں معلوم شايد َّللا اس کے
بعد کوئی نيا حکم بھيجے |11:1

|

َدل مِن ُكم َوأَقيمُوا ال هش ٰھ َد َة ِ هّلِلِ ۚ ٰذلِ ُكم يو َع ُ
َفإِذا َبلَغنَ أَجَ لَھُنه َفأَمسِ كوهُنه ِبمَعرو ٍ َ
اّلِل
فارقوهُنه ِبمَعرو ٍ
ظ بِ ِه مَن كانَ يُؤ ِمنُ ِب ه ِ
شھدوا َذ َوى ع ٍ
ف َوأَ ِ
ف أو ِ
َّللا يَجعَل لَ ُه مَخرَ جً ا |11
َوم الءاخ ِِر ۚ َومَن َي هت ِق ه َ
َوالي ِ

|: 2

تو جب وہ اپنی ميعاد تک پہنچنے کو ہوں تو انہيں بھالئی کے ساتھ روک لو يا بھالئی کے ساتھ جدا کرو اور اپنے ميں دو ثقہ کو
گواہ کرلو اور َّللا کے ليے گواہی قائم کرو اس سے نصيحت فرمائی جاتی ہے اسے جو َّللا اور پچھلے دن پر ايمان رکھتا ہو اور
جو َّللا سے ڈرے َّللا اس کے ليے نجات کی راہ نکال دے گا |11:1

|

َ
مر ِہ ۚ َقد جَ َع َل ه
َّللا َفھ َُو حَ س ُب ُه ۚ إِنه ه
َويَر ُزق ُه مِن حَ ُ
َّللا ُ لِ ُك ِّل َشء ٍء َقدرً ا |11:1
يث ال يَح َتسِ بُ ۚ َومَن َي َت َو هكل َعلَى ه ِ
َّللاَ ٰبلِ ُغ أ ِ

|

اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو ،اور جو َّللا پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے بيشک َّللا اپنا کام

|

پورا کرنے واال ہے ،بيشک َّللا نے ہر چيز کا ايک اندازہ رکھا ہے11:1| ،

ٰ
َحيض مِن نِسائِ ُكم إن ار َتب ُتم َف ِع هد ُتھُنه َث ٰل َث ُة أَشھُر وَ ا ٰلّـى لَم َيحِضنَ ۚ َوأ ُ ٰ
ت األَ
حمال أَجَ لُھُنه أَن َيضَعنَ حَ ملَھُنه ۚ َومَن َي هت ِق ه
ول ُ
َوالّـٔى َيئِسنَ مِنَ الم ِ
ِ
َّللاَ
ٍ
ِ ِ
ٔ
َ
مر ِہ يُسرً ا |11:1
يَج َعل لَ ُه مِن أ ِ

|

اور تمہاری عورتوں ميں جنہيں حيض کی اميد نہ رہی اگر تمہيں کچھ شک ہو تو ان کی عدت تين مہينے ہے اور ان کی جنہيں
ابھی حيض نہ آيا اور حمل واليوں کی ميعاد يہ ہے کہ وہ اپنا حمل جَ ن ليں اور جو َّللا سے ڈرے َّللا اس کے کام ميں آسانی فرمادے
گا11:1| ،

|

ك أَم ُر ه
َّللاِ أَ َ
َّللا ُي َك ِّفر عَن ُه َسيِّـٔاتِ ِه َويُعظِ م لَ ُه أَجرً ا |11:1
ٰذلِ َ
نزلَ ُه إِلَي ُكم ۚ َومَن َي هت ِق ه َ

|

يہ َّللا کا حکم ہے کہ اس نے تمہاری طرف اتارا ،اور جو َّللا سے ڈرے َّللا اس کی برائياں اتار دے گا اور اسے بڑا ثواب دے گا،
|11:1

|

يھنه ۚ وَ إن ُكنه أ ُ ٰ
أَسكِنوهُنه مِن حَ ُ
ول ِ
يھنه حَ ّت ٰى َيضَعنَ حَ ملَھُنه ۚ َفإِن أَرضَعنَ
يث َس َكن ُتم مِن وُ ج ِد ُكم َوال ُتضا ّروهُنه لِ ُت َ
ت حَ م ٍل َفأَنفِقوا َعلَ ِ
ضيِّقوا َعلَ ِ
ِ
ف ۖ َوإِن َتعاسَر ُتم َف َس ُترضِ ُع لَ ُه أ ُ ٰ
خرى |11:1
لَ ُكم َفـٔاتوهُنه أُجورَ هُنه ۖ َوأ َتمِروا بَي َن ُكم بِمَعرو ٍ

|

عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی طاقت بھر اور انہيں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو اور اگر حمل والياں ہوں تو
انہيں نان و نفقہ دو يہاں تک کہ ان کے بچہ پيدا ہو پھر اگر وہ تمہارے ليے بچہ کو دوده پالئيں تو انہيں اس کی اجرت دو اور آپس
ميں معقول طور پر مشورہ کرو پھر اگر باہم مضائقہ کرو (دشوار سمجھو) تو قريب ہے کہ اسے اور دوده پالنے والی مل جائے
گی11:1| ،

|

ءاتىھا ۚ َسيَج َع ُل ه
َّللا ُ ۚ ال ُي َكلِّفُ ه
ءاتى ُه ه
َّللا ُ َنفسًا إِ ّال ما ٰ
لِيُنفِق ذو َس َع ٍة مِن َس َع ِت ِه ۖ َومَن قُدِرَ َعلَي ِه ِرزقُ ُه َفليُنفِق ِممّا ٰ
ُسر يُسرً ا |11:1
َّللا ُ بَع َد ع ٍ

|

مقدور واال اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے ،اور جس پر اس کا رزق تنگ کيا گيا وہ اس ميں سے نفقہ دے جو اسے َّللا نے دياَّ ،للا
کسی جان پر بوجھ نہيں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے ديا ہے ،قريب ہے َّللا دشواری کے بعد آسانی فرمادے گا |11:1

َ
َ
مر رَ بِّھا َو ُر ُسلِ ِه َفحاس َٰبنھا حِسابًا َشدي ًدا َوع هَذ ٰبنھا عَذابًا ُنكرً ا |11:2
َو َكأيِّن مِن َقر َي ٍة َع َتت عَن أ ِ

|

|

اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حسا ب ليا
اور انہيں بری مار دی |11:2

|

َ
َ
مرها ُخسرً ا |11:2
مرها َوكانَ ٰعقِ َب ُة أ ِ
َفذا َقت َوبا َل أ ِ

|

تو انہوں نے اپنے کيے کا وبال چکھا اور ان کے کام انجام گھاٹا ہوا11:2| ،

|

نز َل ه
َّللا ُ لَھُم عَذابًا َشدي ًدا ۖ َفا هتقُوا ه
أَ َع هد ه
ب الهذينَ ءامَنوا ۚ َقد أَ َ
َّللا ُ إِلَي ُكم ذِكرً ا |11:12
َّللاَ ٰيأُولِى األَ ٰلب ِ

|

َّللا نے ان کے ليے سخت عذاب تيار کر رکھا ہے تو َّللا سے ڈرو اے عقل والو! وہ جو ايمان الئے ہو ،بيشک َّللا نے تمہارے ليے
عزت اتاری ہے11:12| ،

|

ت مِنَ ُّ
رَ ً
اّلِل َويَعمَل ٰ
سوال يَتلوا َعلَي ُكم ٰ
ت
صلِحً ا يُدخِل ُه جَ ٰ ّن ٍ
ُخر َج الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
َّللا ُم َبي ِّٰن ٍ
الظل ُ ٰم ِ
صل ِٰح ِ
ءاي ِ
ور ۚ َومَن يُؤمِن بِ ه ِ
ت هِ
ت إِلَى ال ّن ِ
ت لِي ِ
َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا أَ َب ًدا ۖ َقد أَحسَنَ ه
َّللا ُ لَ ُه ِرز ًقا |11:11

|

وہ رسول کہ تم پر َّللا کی روشن آيتيں پڑهتا ہے تاکہ انہيں جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے اندهيريوں سے اجالے کی طرف لے
جائے ،اور جو َّللا پر ايمان الئے اور اچھا کام کرے وہ اسے باغوں ميں لے جائے گا جن کے نيچے نہريں بہيں جن ميں ہميشہ
ہميشہ رہيں ،بيشک َّللا نے اس کے ليے اچھی روزی رکھی |11:11

|

َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر وَ أَنه ه
رض مِثلَھُنه َي َت َن هز ُل األَم ُر بَي َنھُنه لِ َتعلَموا أَنه ه
ه
َّللاَ ع ٰ
َّللاَ َقد أَحا َط ِب ُك ِّل َشء ٍء عِلمًا
َّللا ُ الهذى َخلَقَ سَبعَ س َٰم ٰو ٍ
ت َومِنَ األَ ِ
|11:11

|

َّللا ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کی برابر زمينيں حکم ان کے درميان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ َّللا سب کچھ کرسکتا
ہےَّ ،للا کا علم ہر چيز کو محيط ہے11:11| ،

|

ك ۚ وَ ه
حم ِن ال هرحيم ٰيأ َ ُّيھَا ال هن ِبىُّ لِ َم ُتحَ رِّ ُم ما أَحَ هل ه
ك ۖ َتب َتغى َمرضاتَ أَ ٰ
َّللا الره ٰ
َّللا ُ غَفو ٌر رَ حي ٌم |11:1
ج َ
َّللا ُ لَ َ
سم ه ِ
زو ِ
ِ
ِب ِ

|

اے غيب بتا نے والے (نبی) تم اپنے اوپر کيوں حرام کئے ليتے ہو وہ چيز جو َّللا نے تمھارے لئے حالل کی اپنی بيبيوں کی
مرضی چاہتے ہو اور َّللا بخشنے واال ٔ مہربان ہے11:1| ،

|

حله َة أَ ٰيمنِ ُكم ۚ َو ه
َقد َفرَ ضَ ه
َّللا ُ م ٰ
َولى ُكم ۖ َو ُهوَ العَلي ُم الحَ كي ُم |11:1
َّللا ُ لَ ُكم َت ِ

|

بيشک َّللا نے تمہارے ليے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرماديا اور َّللا تمہارا مول ٰی ہے ،اور َّللا علم و حکمت واال ہے11:1| ،

|

ج ِه حَ ً
ديثا َفلَمّا َنبهأَت ِب ِه َوأَظھَرَ ہُ ه
َعض أَ ٰ
َوإِذ أَسَره ال هن ِبىُّ إِ ٰ
ك ٰهذا ۖ
َعض ۖ َفلَمّا َنبهأَها ِب ِه قالَت مَن أَنبَأ َ َ
ض ُه َوأَعرَ ضَ عَن ب ٍ
َّللا ُ َعلَي ِه عَره فَ بَع َ
لى ب ِ
زو ِ
قا َل َنبهأَنِىَ العَلي ُم َ
الخبي ُر |11:1

|

اور جب نبی نے اپنی ايک بی بی سے ايک راز کی بات فرمائی پھر جب وہ اس کا ذکر کر بيٹھی اور َّللا نے اسے نبی پر ظاہر
کرديا تو نبی نے اسے کچھ جتايا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی بولی حضور کو کس نے
بتايا ،فرمايا مجھے علم والے خبردار نے بتايا |11:1

|

صغَت قُلو ُب ُكما ۖ َوإِن َت ٰظھَرا َعلَي ِه َفإِنه ه
إِن َتتوبا إِلَى ه
جبري ُل وَ ٰ
َّللاَ ه َُو م ٰ
ك َظھي ٌر |11:1
صلِ ُح ال ُمؤمِنينَ ۖ َوالم َٰلئِ َك ُة بَع َد ٰذلِ َ
َّللاِ َف َقد َ
َولى ُه وَ ِ

|

نبی کی دونوں بيبيو! اگر َّللا کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہيں اور اگر ان پر زور باندهو
تو بيشک َّللا ان کا مددگار ہے اور جبريل اور نيک ايمان والے ،اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہيں11:1| ،

َسى رَ ُّب ُه إِن َطله َق ُكنه أَن يُب ِدلَ ُه أَ ٰ
ع ٰ
ت َوأَبكارً ا |11:1
ت َثي ِّٰب ٍ
ت ٰسئ ِٰح ٍ
ت ٰعبِ ٰد ٍ
ت ٰتئ ِٰب ٍ
ت ٰقن ِٰت ٍ
ت مُؤم ِٰن ٍ
زوجً ا َخيرً ا مِن ُكنه مُسل ِٰم ٍ

|

|

ان کا رب قريب ہے اگر وہ تمہيں طالق دے ديں کہ انہيں تم سے بہتر بيبياں بدل دے اطاعت والياں ايمان والياں ادب والياں توبہ
والياں بندگی والياں روزہ داريں بياہياں اور کنوارياں |11:1

|

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا قوا أَنفُ َس ُكم َوأَهلي ُكم نارً ا وَ قو ُدهَا ال ّناسُ َوالحِجارَ ةُ َعلَيھا م َٰلئِ َك ٌة غ ٌ
َّللا ما أَمَرَ هُم َويَفعَلونَ ما يُؤمَرونَ
ِالظ شِ دا ٌد ال يَعصونَ ه َ
|11:1

|

اے ايمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ايندهن آدمی اور پتھر ہيں اس پر سخت کرّے (طاقتور)
فرشتے مقرر ہيں جو َّللا کا حکم نہيں ٹالتے اور جو انہيں حکم ہو وہی کرتے ہيں |11:1

ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ َك َفروا ال َتع َت ِذرُوا اليَو َم ۖ إ ِ هنما ُت َ
جزونَ ما ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:1

|

|

اے کافرو! آج بہانے نہ بناؤ تمہيں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے11:1| ،

|

َ
ُخزى ه
َّللا َتوب ًَة َنصوحً ا ع ٰ
خلَ ُكم جَ ٰ ّن ٍ
َسى رَ ُّب ُكم أَن ُي َك ِّفرَ عَن ُكم َسيِّـٔاتِ ُكم َويُد ِ
ٰيأ َ ُّيھَا الهذينَ ءامَنوا توبوا إِلَى ه ِ
َّللا ُ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األ ٰنھ ُر يَو َم ال ي ِ
كع ٰ
ال هن ِبىه َوالهذينَ ءامَنوا َم َع ُه ۖ نو ُرهُم ي ٰ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |11:2
يديھم َوبِأ َ ٰيمن ِِھم يَقولونَ رَ بهنا أَتمِم لَنا نورَ نا َواغفِر لَنا ۖ إِ هن َ
َسعى بَينَ أَ ِ

|

اے ايمان والو! َّللا کی طرف ايسی توبہ کرو جو آگے کو نصيحت ہوجائے قريب ہے تمہارا رب تمہاری برائياں تم سے اتار دے
اور تمہيں باغوں ميں لے جائے جن کے نيچے نہريں بہيں جس دن َّللا رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ايمان والوں کو
ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دہنے عرض کريں گے ،اے ہمارے رب! ہمارے ليے ہمارا نور پورا کردے اور ہميں
بخش دے ،بيشک تجھے ہر چيز پر قدرت ہے11:2| ،

|

يھم ۚ َوم ٰ
َأوىھُم جَ َھ هن ُم ۖ َوبِئسَ المَصي ُر |11:2
ٰيأ َ ُّيھَا ال هنبِىُّ ٰج ِھ ِد ال ُكفّارَ َوالم ُٰنفِقينَ َواغلُظ َعلَ ِ

|

اے غيب بتانے والے! (نبی) کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرو اور ان پر سختی فرماؤ ،اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے ،اور کيا ہی
برا انجام11:2| ،

|

ضَرَ بَ ه
َين مِن عِبادِنا ٰ
َّللا ُ َم َث ًال لِلهذينَ َك َفرُوا امرَ أَتَ
َّللا َشيـًٔا وَ قي َل
ين َفخا َنتاهُما َفلَم يُغنِيا عَنھُما مِنَ ه ِ
صلِحَ ِ
نوح َوامرَ أَتَ لوطٍ ۖ كا َنتا َتحتَ عَبد ِ
ٍ
اد ُخ َال ال ّنارَ مَعَ ال ٰ ّدخِلينَ |11:12

|

وار (الئق) قرب بندوں کے نکاح
َّللا کافروں کی مثال ديتا ہے نوح کی عورت اور لوط کی عورت ،وہ ہمارے بندوں ميں دو سزا ِ
ميں تمہيں پھر انہوں نے ان سے دغا کی تو وہ َّللا کے سامنے انہيں کچھ کام نہ آئے اور فرما ديا گيا کے تم دونوں عورتيں جہنم
ميں جاؤ جانے والوں کے ساتھ |11:12

|

ك بَي ًتا فِى الجَ هن ِة َو َنجِّ نى مِن فِر َعونَ َو َع َملِ ِه َو َنجِّ نى مِنَ ال َقوم ٰ ّ
َوضَرَ بَ ه
الظلِمينَ
ابن لى عِن َد َ
َّللا ُ َم َث ًال لِلهذينَ ءا َم ُنوا امرَ أَتَ فِر َعونَ إِذ قالَت رَ بِّ ِ
ِ

|

|11:11

اور َّللا مسلمانو ں کی مثال بيان فر ماتا ہے فرعون کی بی بی جب اس نے عرض کی ،اے ميرے رب! ميرے ليے اپنے پاس جنت

|

ميں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش |11:11

ت رَ بِّھا َو ُك ُتبِ ِه َوكا َنت مِنَ ٰ
َومَر َي َم اب َنتَ ع ٰ
القنِتينَ |11:11
ص هد َقت بِ َكل ِٰم ِ
ص َنت َفرجَ ھا َف َن َفخنا في ِه مِن روحِنا وَ َ
ِمرنَ الهتى أَح َ

|

اور عمران کی بيٹی مريم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس ميں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے
رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصديق کی اور فرمانبرداروں ميں ہوئی11:11| ،

ك َو ُهوَ ع ٰ
َّللا الره ٰ
ك الهذى بِ َي ِد ِہ المُل ُ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َقدي ٌر |11:1
حيم َت ٰبرَ َ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

|

بڑی برکت واال ہے وہ جس کے قبضہ ميں سارا ملک اور وہ ہر چيز پر قادر ہے11:1| ،

الهذى َخلَقَ ال َموتَ َوالحَ ٰيو َة لِيَبل ُ َو ُكم أَ ُّي ُكم أَح َسنُ َعم ًَال ۚ َوه َُو العَزي ُز الغَفو ُر |11:1

|

|

وہ جس نے موت اور زندگی پيدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم ميں کس کا کام زيادہ اچھا ہے اور وہی عزت واال بخشش واال ہے،
|11:1

|

ج ِع ال َبصَرَ هَل َت ٰ
لق الره ٰ
ت طِ با ًقا ۖ ما َت ٰ
طور |11:1
حم ِن مِن َت ٰفوُ ٍ
الهذى َخلَقَ سَبعَ س َٰم ٰو ٍ
ت ۖ َفار ِ
رى مِن فُ ٍ
رى فى َخ ِ

|

ٰ
رحمن کے بنانے ميں کيا فرق ديکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر ديکھ تجھے کوئی
جس نے سات آسمان بنائے ايک کے اوپر دوسرا ،تو
رخنہ نظر آتا ہے11:1| ،

|

ص ُر خاسِ ًئا َو ُهوَ حَ سي ٌر |11:1
ك ال َب َ
ين يَن َقلِب إِلَي َ
ُث هم ار ِ
ج ِع ال َبصَرَ َكره َت ِ

|

پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تيری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھکی ماندی |11:1

|

َصبي َح َوجَ ع َٰلنھا رُجومًا لِل هش ٰي ِ َ
َولَ َقد َز هي هنا السهما َء الدُّنيا ِبم ٰ
هعير |11:1
طين ۖ َوأع َتدنا لَھُم عَذابَ الس ِ

|

اور بيشک ہم نے نيچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کيا اور انہيں شيطانوں کے ليے مار کيا اور ان کے ليے بھڑکتی آگ
کا عذاب تيار فرمايا |11:1

|

َولِلهذينَ َك َفروا ِبرَ ب ِِّھم َعذابُ جَ َھ هن َم ۖ َو ِبئسَ المَصي ُر |11:1

|

اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کيا ان کے ليے جہنم کا عذاب ہے ،اور کيا ہی برا انجام11:1| ،

إِذا أُلقوا فيھا َسمِعوا لَھا َشھي ًقا َوهِىَ َتفو ُر |11:1

|

|

جب اس ميں ڈالے جائيں گے اس کا رينکنا (چنگھاڑنا) سنيں گے کہ جوش مارتی ہے |11:1

َتكا ُد َت َم هي ُز مِنَ ال َغيظِ ۖ ُكلهما أُلقِىَ فيھا َفو ٌ
ج سَأَلَھُم َخ َز َن ُتھا أَلَم يَأتِ ُكم َنذي ٌر |11:2

|

|

معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب ميں پھٹ جائے گی ،جب کبھی کوئی گروہ اس ميں ڈاال جائے گا اس کے داروغہ ان سے پوچھيں
گے کيا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے واال نہ آيا تھا |11:2

|

ٰ
َلى َقد جاءَنا َنذي ٌر َف َك هذبنا َوقُلنا ما َن هز َل ه
قالوا ب ٰ
بير |11:2
َّللا ُ مِن َشء ٍء إِن أَن ُتم إِ ّال فى ضَل ٍل َك ٍ

|

کہيں گے کيوں نہيں بيشک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشريف الئے پھر ہم نے جھٹاليا اور کہا َّللا نے کچھ نہيں اُتارا ،تم تو نہيں
مگر بڑی گمراہی ميں11:2| ،

|

َوقالوا لَو ُك ّنا َنس َم ُع أَو َنعقِ ُل ما ُك ّنا فى أَ ٰ
هعير |11:12
صح ِ
ب الس ِ

|

اور کہيں گے اگر ہم سنتے يا سمجھتے تو دوزخ والوں ميں نہ ہوتے11:12| ،

َفاع َترَ فوا ِب َذ ِنب ِھم َفسُح ًقا ِألَ ٰ
هعير |11:11
صح ِ
ب الس ِ

|

اب اپنے گناہ کا اقرار کيا تو پھٹکار ہو دوزخيوں کو11:11| ،

ب لَھُم مَغفِرَ ةٌ َوأَج ٌر َكبي ٌر |11:11
إِنه الهذينَ يَخ َشونَ رَ هبھُم بِالغَي ِ

|

|

|

|

بيشک جو بے ديکھے اپنے رب سے ڈرتے ہيں ان کے ليے بخشش اور بڑا ثواب ہے |11:11

ُّدور |11:11
َوأَسِ ّروا َقولَ ُكم أَ ِو اجھَروا ِب ِه ۖ إِ هن ُه عَلي ٌم ِبذا ِ
ت الص ِ

|

اور تم اپنی بات آہستہ کہو يا آواز سے ،وہ تو دلوں کی جانتا ہے |11:11

أَال يَعلَ ُم مَن َخلَقَ َو ُهوَ اللهطيفُ َ
الخبي ُر |11:11

|

|

کيا وہ نہ جانے جس نے پيدا کيا؟ اور وہی ہے ہر باريکی جانتا خبردار11:11| ،

|

ه َُو الهذى جَ َع َل لَ ُك ُم األَرضَ َذ ً
لوال َفامشوا فى مَناك ِِبھا َو ُكلوا مِن ِرزقِ ِه ۖ َوإِلَي ِه ال ُّنشو ُر |11:11

|

وہی ہے جس نے تمہارے ليے زمين رام (تابع) کر دی تو اس کے رستوں ميں چلو اور َّللا کی روزی ميں سے کھاؤ اور اسی کی
طرف اٹھنا ہے |11:11

|

ءَأَمِن ُتم مَن فِى السهما ِء أَن يَخسِ فَ بِ ُك ُم األَرضَ َفإِذا هِىَ َتمو ُر |11:11

|

کيا تم اس سےنڈر ہوگئے جس کی سلطنت آسمان ميں ہے کہ تمہيں زمين ميں دهنسادے جبھی وہ کانپتی رہے |11:11

َ
َ َ
ذير |11:11
أم أمِن ُتم مَن فِى السهما ِء أن يُرسِ َل َعلَي ُكم حاصِ بًا ۖ َف َس َتعلَمونَ َكيفَ َن ِ

|

|

يا تم نڈر ہوگئے اس سے جس کی سلطنت آسمان ميں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھيجے تو اب جانو گے کيسا تھا ميرا ڈرانا11:11| ،

كير |11:12
َولَ َقد َك هذبَ الهذينَ مِن َقبل ِِھم َف َكيفَ كانَ َن ِ

|

اور بيشک ان سے اگلوں نے جھٹاليا تو کيسا ہوا ميرا انکار |11:12

|

أَ َولَم يَرَ وا إِلَى ه
َقبضنَ ۚ ما يُمسِ ُكھُنه إِ هال الره ٰ
ير َفو َقھُم ٰ
حمنُ ۚ إِ هن ُه ِب ُك ِّل َشء ٍء بَصي ٌر |11:12
ص ٰفّ ٍ
ت َوي ِ
الط ِ

|

|

اور کيا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ ديکھے پر پھيالتے اور سميٹتے انہيں کوئی نہيں روکتا سوا ٰ
رحمن کے بيشک وہ سب کچھ
ديکھتا ہے11:12| ،

|

حم ِن ۚ إِ ِن ٰ
دون ال هر ٰ
أَمهن ٰه َذا الهذى ه َُو جُن ٌد لَ ُكم يَن ُ
رور |11:12
ص ُر ُكم مِن
الكفِرونَ إ ِ ّال فى ُغ ٍ
ِ

|

يا وہ کونسا تمہارا لشکر ہے کہ ٰ
رحمن کے مقابل تمہاری مدد کرے کافر نہيں مگر دهوکے ميں |11:12

فور |11:11
أَمهن ٰه َذا الهذى يَر ُزقُ ُكم إِن أَم َس َ
ك ِرز َق ُه ۚ بَل لَ ّجوا فى ُع ُتوٍّ َو ُن ٍ

|

|

يا کونسا ايسا ہے جو تمہيں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے بلکہ وہ سرکش اور نفرت ميں ڈهيٹ بنے ہوئے ہيں
|11:11

|

هدى أَمهن يَمشى َس ِو ًّيا ع ٰ
جھ ِه أَ ٰ
أَ َفمَن يَمشى ُم ِك ًّبا ع ٰ
قيم |11:11
َلى َو ِ
َلى صِ ٰرطٍ مُس َت ٍ

|

تو کيا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندها چلے زيادہ راہ پر ہے يا وہ جو سيدها چلے سيدهی راہ پر |11:11

بصرَ َواألَفـِ َد َة ۖ َق ً
قُل ه َُو الهذى أَن َشأ َ ُكم وَ جَ َع َل لَ ُك ُم السهمعَ َواألَ ٰ
ليال ما َتش ُكرونَ |11:11
ٔ

|

|

تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہيں پيدا کيا اور تمہارے ليے کان اور آنکھ اور دل بنائے کتنا کم حق مانتے ہو |11:11

رض َوإِلَي ِه ُتح َشرونَ |11:11
قُل ه َُو الهذى َذرَ أَ ُكم فِى األَ ِ

|

تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہيں زمين ميں پھياليا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے |11:11

الوع ُد إِن ُكن ُتم ٰ
َويَقولونَ م ٰ
صدِقينَ |11:11
َتى ٰه َذا َ

|

اور کہتے ہيں يہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو11:11| ،

قُل إِ هنمَا العِل ُم عِن َد ه
َّللاِ َوإِ هنما أَ ۠نا َنذي ٌر مُبينٌ |11:11

|

|

|

|

تم فرماؤ يہ علم تو َّللا کے پاس ہے ،اور ميں تو يہی صاف ڈر سنانے واال ہوں |11:11

َفلَمّا رَ أَوہُ ُزل َف ًة سيـَٔت وُ جوہُ الهذينَ َك َفروا َوقي َل ٰه َذا الهذى ُكن ُتم ِب ِه َت هدعونَ |11:11

|

|

پھر جب اسے پاس ديکھيں گے کافروں کے منہ بگڑ جائيں گے اور ان سے فرماديا جائے گا يہ ہے جو تم مانگتے تھے
|11:11

|

الكفِرينَ مِن عَذا ٍ َ
حمَنا َفمَن يُجي ُر ٰ
قُل أَرَ ءَي ُتم إِن أَهلَ َكنِىَ ه
ليم |11:12
َّللا ُ َومَن َمعِىَ أَو رَ ِ
بأ ٍ

|

تم فرماؤ بھال ديکھو تو اگر َّللا مجھے اور ميرے ساتھ والوں کو بالک کردے يا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کونسا ہے جو کافروں کو

|

دکھ کے عذاب سے بچالے گا |11:12

قُل ه َُو ال هر ٰ
ُبين |11:12
حمنُ ءا َم ّنا بِ ِه َو َعلَي ِه َت َو هكلنا ۖ َف َس َتعلَمونَ مَن ُهوَ فى ض َٰل ٍل م ٍ

|

تم فرماؤ وہی ٰ
رحمن ہے ہم اس پر ايمان الئے اور اسی پر بھروسہ کيا ،تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی ميں ہے،
|11:12

|

َعين |11:12
قُل أَرَ ءَي ُتم إِن أَص َب َح ماؤُ ُكم غَورً ا َفمَن يَأتي ُكم ِبما ٍء م ٍ

|

تم فرماؤ بھال ديکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمين ميں دهنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہيں پانی الدے نگاہ کے سامنے بہتا
|11:12

|

حم ِن ال هرحيم ن ۚ َوال َقلَم وَ ما ي ُ
َّللا الره ٰ
َسطرونَ |12:1
سم ه ِ
ِ
ِ
بِ ِ

قلم اور ان کے لکھے کی قسم |12:1

َجنون |12:1
ك ِبم
ما أَنتَ ِبنِع َم ِة رَ ِّب َ
ٍ

|

|

تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہيں |12:1

|

|

َمنون |12:1
ك َألَجرً ا َغيرَ م
َوإِنه لَ َ
ٍ

|

اور ضرور تمہارے ليے بے انتہا ثواب ہے |12:1

ك لَع ٰ
ظيم |12:1
َوإِ هن َ
َلى ُخل ُ ٍق َع ٍ

|

|

اور بيشک تمہاری ُخو بُو ( ُخلق) بڑی شان کی ہے |12:1

َف َس ُتبصِ ُر َويُبصِ رونَ |12:1

|

|

تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی ديکھ لو گے اور وہ بھی ديکھ ليں گے |12:1

ِبأ َ ِيي ُك ُم ال َمفتونُ |12:1

|

|

کہ تم ميں کون مجنون تھا12:1| ،

|

ض هل عَن سَبيلِ ِه َوه َُو أَعلَ ُم ِبالمُھ َتدينَ |12:1
ك ه َُو أَعلَ ُم ِبمَن َ
إِنه رَ هب َ

|

بيشک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے ،اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے12:1| ،

َفال ُتطِ ِع ال ُم َك ِّذبينَ |12:2

|

تو جھٹالنے والوں کی بات نہ سننا12:2| ،

َودّوا لَو ُتدهِنُ َفيُدهِنونَ |12:2

|

|

وہ تو اس آرزو ميں ہيں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑجائيں12:2| ،

َھين |12:12
َوال ُتطِ ع ُك هل حَ ّال ٍ
فم ٍ

|

|

|

|

اور ہر ايسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسميں کھانے واال ذليل |12:12

ميم |12:11
َهم ٍ
ّاز َم ّشا ٍء ِب َن ٍ

|

بہت طعنے دينے واال بہت اِدهر کی اُدهر لگاتا پھرنے واال |12:11

َ
اع ل َ
ثيم |12:11
ِلخ ِ
ير مُع َت ٍد أ ٍ
َم ّن ٍ

|

بھالئی سے بڑا روکنے واال حد سے بڑهنے واال گنہگار |12:11

نيم |12:11
ُع ُت ٍّل بَع َد ٰذلِ َ
ك َز ٍ

|

|

|

درشت ُخو اس سب پر طرہ يہ کہ اس کی اصل ميں خطا |12:11

مال َوبَنينَ |12:11
أَن كانَ ذا ٍ

|

|

اس پر کہ کچھ مال اور بيٹے رکھتا ہے12:11| ،

تلى َعلَي ِه ٰ
إِذا ُت ٰ
ءاي ُتنا قا َل أَ ٰسطي ُر األَوه لينَ |12:11

|

|

جب اس پر ہماری آيتيں پڑهی جائيں کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانياں ہيں |12:11

رطوم |12:11
َس َنسِ ُم ُه َعلَى ال ُخ
ِ

|

قريب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتھنی پر داغ ديں گے |12:11

َ
إِ ّنا َبلَ ٰونھُم َكما َبلَونا أَ ٰ
َصر ُم هنھا مُصبِحينَ |12:11
صحبَ الجَ هن ِة إِذ أقسَموا لَي ِ

|
|

|

بيشک ہم نے انہيں جانچا جيسا اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کھيت کو کاٹ ليں
گے |12:11

|

َوال يَس َتثنونَ |12:12

|
|

اور انشاء َّللا نہ کہا |12:12

ك َوهُم نائِمونَ |12:12
َفطافَ َعلَيھا طائِفٌ مِن رَ ِّب َ

|

تو اس پر تيرے رب کی طرف سے ايک پھيری کرنے واال پھيرا کر گيا اور وہ سوتے تھے12:12| ،

َ
هريم |12:12
َفأصبَحَ ت َكالص ِ

|

تو صبح رہ گيا جيسے پھل ٹوٹا ہوا |12:12

َف َتنا َدوا مُصبِحينَ |12:11

|

|

پھر انہوں نے صبح ہوتے ايک دوسرے کو پکارا12:11| ،

َلى حَ رثِ ُكم إِن ُكن ُتم ٰ
أَ ِن اغدوا ع ٰ
ص ِرمينَ |12:11

|

کہ تڑکے اپنی کھيتی چلو اگر تمہيں کاٹنی ہے12:11| ،

َفان َطلَقوا َوهُم َي َت ٰخ َفتونَ |12:11

|

|

|

تو چلے اور آپس ميں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ |12:11

أَن ال يَد ُخلَ هنھَا اليَو َم َعلَي ُكم ِمسكينٌ |12:11

|

|

|

|

ہرگز آج کوئی مسکين تمہارے باغ ميں آنے نہ پائے12:11| ،

َو َغ َدوا ع ٰ
َلى حَ ر ٍد ٰقدِرينَ |12:11

|

اور تڑکے چلے اپنے اس ارادہ پر قدرت سمجھتے |12:11

َفلَمّا رَ أَوها قالوا إِ ّنا لَضالّونَ |12:11

|

پھر جب اسے بولے بيشک ہم راستہ بہک گئے |12:11

بَل َنحنُ مَحرومونَ |12:11

|

|

|
|

بلکہ ہم بے نصيب ہوئے |12:11

قا َل أَوس ُ
َطھُم أَلَم أَقُل لَ ُكم لَوال ُت َس ِّبحونَ |12:12

|

ان ميں جو سب سے غنيمت تھا بوال کيا ميں تم سے نہيں کہتا تھا کہ تسبيح کيوں نہيں کرتے |12:12

قالوا س ٰ
ُبحنَ رَ بِّنا إِ ّنا ُك ّنا ٰظلِمينَ |12:12

|

بولے پاکی ہے ہمارے رب کو بيشک ہم ظالم تھے12:12| ،

ضھُم ع ٰ
َفأَق َب َل بَع ُ
َعض َي َت ٰل َومونَ |12:12
َلى ب ٍ

|

اب ايک دوسرے کی طرف مالمت کرتا متوجہ ہوا |12:12

قالوا ٰي َويلَنا إِ ّنا ُك ّنا ٰطغينَ |12:11

|

|

بولے ہائے خرابی ہماری بيشک ہم سرکش تھے |12:11

|

|

|

َسى رَ بُّنا أَن يُب ِدلَنا َخيرً ا مِنھا إِ ّنا إِ ٰ
ع ٰ
لى رَ بِّنا ٰرغِبونَ |12:11

|

اميد ہے ہميں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے ہم اپنے رب کی طرف رغبت التے ہيں |12:11

ك ال َعذابُ ۖ َولَ َعذابُ الءاخِرَ ِة أَك َب ُر ۚ لَو كانوا يَعلَمونَ |12:11
َك ٰذلِ َ

|

مار ايسی ہوتی ہے اور بيشک آخرت کی مار سب سے بڑی ،کيا اچھا تھا اگر وہ جانتے |12:11
عيم |12:11
إِنه لِل ُم هتقينَ عِن َد رَ ب ِِّھم جَ ٰ ّن ِ
ت ال هن ِ

|

بيشک ڈر والوں کے ليے ان کے رب کے پاس چين کے باغ ہيں |12:11

َ
ُجرمينَ |12:11
أ َف َنج َع ُل المُسلِمينَ َكالم ِ

|

کيا ہم مسلمانوں کو مجرموں کا سا کرديں |12:11

ما لَ ُكم َكيفَ َتح ُكمونَ |12:11

|

|

تمہيں کيا ہوا کيسا حکم لگاتے ہو |12:11

أَم لَ ُكم ك ِٰتبٌ في ِه َتد ُرسونَ |12:11

|

|

کيا تمہارے ليے کوئی کتاب ہے اس ميں پڑهتے ہو12:11| ،

إِنه لَ ُكم في ِه لَما َت َخيهرونَ |12:12

|

|

کہ تمہارے ليے اس ميں جو تم پسند کرو12:12| ،

|

|

أَم لَ ُكم أَ ٰيمنٌ َعلَينا ٰبلِ َغ ٌة إِ ٰ
َوم الق ِٰي َم ِة ۙ إِنه لَ ُكم لَما َتح ُكمونَ |12:12
لى ي ِ

|

|

|

يا تمہارے ليے ہم پر کچھ قسميں ہيں قيامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہيں ملے گا جو کچھ دعو ٰی کرتے ہو |12:12

ك َزعي ٌم |12:12
سَلھُم أَ ُّيھُم ِب ٰذلِ َ

|

|

تم ان سے پوچھو ان ميں کون سا اس کا ضامن ہے |12:12

شرَ كا ُء َفليَأتوا ِب ُ
أَم لَھُم ُ
شرَ كائ ِِھم إِن كانوا ٰ
صدِقينَ |12:11

|

|

يا ان کے پاس کچھ شريک ہيں تو اپنے شريکوں کو لے کر آئيں اگر سچے ہيں |12:11

ساق َويُد َعونَ إِلَى السُّجو ِد َفال يَس َتطيعونَ |12:11
يَو َم يُك َشفُ عَن
ٍ

|

|

جس دن ايک ساق کھولی جائے گی (جس کے معنی َّللا ہی جانتا ہے) اور سجدہ کو بالئے جائيں گے تو نہ کرسکيں گے
|12:11

|

ٰخشِ ع ًَة أَ ٰ
بص ُرهُم َتر َهقُھُم ِذله ٌة ۖ وَ َقد كانوا يُد َعونَ إِلَى السُّجو ِد َوهُم ٰسلِمونَ |12:11

|

نيچی نگاہيں کيے ہوئے ان پر خواری چڑه رہی ہوگی ،اور بيشک دنيا ميں سجدہ کے ليے بالئے جاتے تھے جب تندرست تھے
|12:11

|

در ُجھُم مِن حَ ُ
يث ال يَعلَمونَ |12:11
َف َذرنى َومَن ُي َك ِّذبُ ِب ٰھ َذا الحَ دي ِ
ث ۖ َس َنس َت ِ

|

تو جو اس بات کو جھٹالتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو قريب ہے کہ ہم انہيں آہستہ آہستہ لے جائيں گے جہاں سے انہيں خبر نہ
ہوگی12:11| ،

|

َوأُملى لَھُم ۚ إِنه َكيدى َمتينٌ |12:11

|

اور ميں انہيں ڈهيل دوں گا ،بيشک ميری خفيہ تدبير بہت پکی ہے |12:11

أَم َتسـَٔلُھُم أَجرً ا َفھُم مِن مَغرَ ٍم مُث َقلونَ |12:11

|

|

يا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹی کے بوجھ ميں دبے ہيں |12:11

أَم عِن َد ُه ُم الغَيبُ َفھُم يَك ُتبونَ |12:11

|

|

يا ان کے پاس غيب ہے کہ وہ لکھ رہے ہيں |12:11

|

ت إِذ ٰ
نادى َو ُهوَ مَكظو ٌم |12:12
ب الحو ِ
ح ِ
ك َوال َت ُكن َكصا ِ
ُكم رَ ِّب َ
َف ِ
اصبر لِح ِ

|

تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کر و اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال ميں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا
|12:12

|

لَوال أَن َت ٰدرَ َك ُه نِعم ٌَة مِن رَ ِّب ِه لَ ُن ِب َذ ِبالعَرا ِء َو ُهوَ مَذمو ٌم |12:12

|

اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور ميدان پر پھينک ديا جاتا الزام ديا ہوا |12:12

صلِحينَ |12:12
َفاج َت ٰب ُه رَ ُّب ُه َفجَ َعلَ ُه مِنَ ال ٰ ّ

|

|

ب خاص کے سزاواروں (حقداروں) ميں کرليا12:12| ،
تو اسے اس کے رب نے چن ليا اور اپنے قر ِ

بصرهِم لَمّا َس ِمعُوا ِّ
َوإِن يَكا ُد الهذينَ َك َفروا لَيُزلِقو َن َ َ
الذكرَ َويَقولونَ إِ هن ُه لَ َمجنونٌ |12:11
ك بِأ ٰ ِ

|

|

اور ضرور کافر تو ايسے معلوم ہوتے ہيں کہ گويا اپنی بد نظر لگا کر تمہيں گراديں گے جب قرآن سنتے ہيں اور کہتے ہيں يہ
ضرور عقل سے دور ہيں12:11| ،

َوما ه َُو إ ِ ّال ذِك ٌر ل ِٰلعلَمينَ |12:11

|

|

اور وہ تو نہيں مگر نصيحت سارے جہاں کے ليے |12:11

َّللا الره ٰ
حيم الحاقه ُة |12:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

|

وہ حق ہونے والی |12:1

مَا الحاقه ُة |12:1

|

|

کيسی وہ حق ہونے والی |12:1

َوما أَ ٰ
ك مَا الحاقه ُة |12:1
درى َ

|

|

اور تم نے کيا جانا کيسی وہ حق ہونے والی |12:1

القار َع ِة |12:1
َك هذبَت َثمو ُد َوعا ٌد ِب ِ

|

|

ثمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دينے والی کو جھٹاليا12:1| ،

َفأَمّا َثمو ُد َفأُهلِكوا ِب ّ
الطا ِغ َي ِة |12:1

|

|

تو ثمود تو ہالک کيے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے |12:1

ُ
َ
ريح صَرص ٍَر عاتِ َي ٍة |12:1
َوأمّا عا ٌد َفأهلِكوا ِب ٍ

|

|

اور رہے عاد وہ ہالک کيے گئے نہايت سخت گرجتی آندهی سے12:1| ،

|

يھم سَبعَ لَيا ٍل َو َث ٰمنِ َي َة أَي ٍّام حُسومًا َف َترَ ى ال َقو َم فيھا ص ٰ
خاو َي ٍة |12:1
َس هخرَ ها َعلَ ِ
َرعى َكأ َ هنھُم أَعجا ُز َنخ ٍل ِ

|

وہ ان پر قوت سے لگادی سات راتيں اور آٹھ دن لگاتار تو ان لوگوں کو ان ميں ديکھو بچھڑے ہوئے گويا وہ کھجور کے ڈهنڈ
(سوکھے تنے) ہيں گرے ہوئے12:1| ،

َفھَل َت ٰ
رى لَھُم مِن با ِق َي ٍة |12:2

|

|

|

تو تم ان ميں کسی کو بچا ہوا ديکھتے ہو |12:2

َوجا َء فِر َعونُ َومَن َقبلَ ُه َوالمُؤ َتف ِٰك ُ
ت ِبالخاطِ َئ ِة |12:2

|

اور فرعون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستياں خطا الئے |12:2

رابي ًَة |12:12
َف َع َ
صوا رَ سو َل رَ ب ِِّھم َفأ َ َخ َذهُم أَخ َذ ًة ِ

|

|

تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا تو اس نے انہيں بڑهی چڑهی گرفت سے پکڑا12:12| ،

الجار َي ِة |12:11
إِ ّنا لَمّا َطغَا الما ُء حَ م َٰلن ُكم فِى
ِ

|

بيشک جب پانی نے سر اٹھايا تھا ہم نے تمہيں کشتی ميں سوار کيا |12:11

لِ َنج َعلَھا لَ ُكم َتذكِرَ ًة َو َت ِعيَھا أ ُ ُذنٌ ٰو ِعي ٌَة |12:11

|

|

کہ اسے تمہارے ليے يادگار کريں اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو |12:11

ّور َن َ
ح َدةٌ |12:11
فخ ٌة ٰو ِ
َفإِذا ُنفِ َخ فِى الص ِ

|
|

پھرجب صور پھونک ديا جائے ايک دم12:11| ،

ح َد ًة |12:11
جبا ُل َف ُد هكتا َد هك ًة ٰو ِ
َو ُح ِملَ ِ
ت األَرضُ َوال ِ

|

اور زمين اور پہاڑ اٹھا کر دفعتا ً چُورا کرديے جائيں12:11| ،

ت الواقِ َع ُة |12:11
َفيَو َمئِ ٍذ َو َق َع ِ

|

وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی |12:11

|

|

|

|

ت السهما ُء َف ِھىَ يَو َم ِئ ٍذ وا ِهي ٌَة |12:11
َوان َش هق ِ

|

اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتال حال ہوگا |12:11

كع ٰ
َوال َملَ ُ
ك َفو َقھُم يَو َمئِ ٍذ َث ٰمنِي ٌَة |12:11
َلى أَرجائِھا ۚ َويَح ِم ُل عَرشَ رَ ِّب َ

|
|

اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائيں گے |12:11

يَو َمئِ ٍذ ُتعرَ ضونَ ال َت ٰ
خفى مِن ُكم خافِي ٌَة |12:12

|

اس دن تم سب پيش ہو گے کہ تم ميں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی12:12| ،

َفأَمّا مَن أوتِىَ ك ِٰت َب ُه ِبيَمينِ ِه َفيَقو ُل هاؤُ ُم اقرَ ءوا ك ِٰت ِبيَه |12:12

|

|

نامہ اعمال پڑهو12:12| ،
تو وہ جو اپنا نام ٔہ اعمال دہنے ہاتھ ميں ديا جائے گا کہے گا لو ميرے ٔ
ٰ
إِ ّنى َظ َن ُ
ِسابيَه |12:12
نت أَ ّنى مُل ٍق ح ِ

|

مجھے يقين تھا کہ ميں اپنے حساب کو پہنچوں گا |12:12

َفھ َُو فى عي َش ٍة راضِ َي ٍة |12:11

|

تو وہ من مانتے چين ميں ہے12:11| ،

فى جَ هن ٍة عالِ َي ٍة |12:11

|

بلند باغ ميں12:11| ،

|

قُطوفُھا دانِي ٌَة |12:11

|

|

|

|

|

جس کے خوشے جھکے ہوئے |12:11

|

َ
َ
ّام الخالِ َي ِة |12:11
ُكلوا َواشرَ بوا هَنيـًٔا ِبما أسلَف ُتم فِى األي ِ

|

کھاؤ اور پيو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں ميں آگے بھيجا |12:11

َوأَمّا مَن أوتِىَ ك ِٰت َب ُه ِبشِ مالِ ِه َفيَقو ُل ٰيلَي َتنى لَم أوتَ ك ِٰت ِبيَه |12:11

|

|

نامہ اعمال بائيں ہاتھ ميں ديا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ ديا جاتا12:11| ،
اور وہ جو اپنا ٔ
َ
ِسابيَه |12:11
در ما ح ِ
َولَم أ ِ

|

اور ميں نہ جانتا کہ ميرا حساب کيا ہے12:11| ،

ت القاضِ َي َة |12:11
ٰيلَي َتھا كا َن ِ

|

ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی |12:11

ما أَ ٰ
غنى َع ّنى مالِيَه |12:12

|

ميرے کچھ کام نہ آيا ميرا مال |12:12

ك َع ّنى س ٰ
ُلطنِيَه |12:12
َهلَ َ

|

|

ميرا سب زور جاتا رہا |12:12

ُخذوہُ َف ُغلّوہُ |12:12

|

|

|

اسے پکڑو پھر اسے طوق ڈالو |12:12

|

|

|

صلّوہُ |12:11
ُث هم الجَ حي َم َ

|
|

پھر اسے بھڑکتی آگ ميں دهنساؤ12:11| ،

ُث هم فى سِ لسِ لَ ٍة َذرعُھا سَبعونَ ذِراعًا َفاسلُكوہُ |12:11

|

پھر ايسی زنجير ميں جس کا ناپ ستر ہاتھ ہے اسے پُرو دو |12:11

َظيم |12:11
إِ هن ُه كانَ ال يُؤمِنُ ِب ه ِ
اّلِل الع ِ

|

بيشک وہ عظمت والے َّللا پر ايمان نہ التا تھا |12:11

َوال َيحُضُّ ع ٰ َ
ِسكين |12:11
عام الم
ِ
َلى ط ِ

|

اور مسکين کو کھانے دينے کی رغبت نہ ديتا |12:11

َفلَيسَ لَ ُه اليَو َم ٰهھُنا حَ مي ٌم |12:11

|

|

اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخيوں کا پيپ12:11| ،

ال يَأ ُكل ُ ُه إِ هال ٰ
الخطِ ـٔونَ |12:11

|

اسے نہ کھائيں گے مگر خطاکار |12:11

َفال أُقسِ ُم بِما ُتبصِ رونَ |12:12

|

|

|

تو آج يہاں اس کا کوئی دوست نہيں |12:11

ِسلين |12:11
َوال َطعا ٌم إِ ّال مِن غ ٍ

|

|

|

|

|

تو مجھے قسم ان چيزوں کی جنہيں تم ديکھتے ہو12:12| ،

َوما ال ُتبصِ رونَ |12:12

|

اور جنہيں تم نہيں ديکھتے |12:12

ريم |12:12
إِ هن ُه لَ َقو ُل رَ ٍ
سول َك ٍ

|

|

بيشک يہ قرآن ايک کرم والے رسول سے باتيں ہيں |12:12

ول شاع ٍِر ۚ َق ً
ليال ما ُتؤمِنونَ |12:11
َوما ه َُو ِب َق ِ

|

|

اور وہ کسی شاعر کی بات نہيں کتنا کم يقين رکھتے ہو |12:11

ِن ۚ َق ً
ليال ما َت َذ هكرونَ |12:11
َوال ِب َق ِ
ول كاه ٍ

|

اور نہ کسی کاہن کی بات کتنا کم دهيان کرتے ہو |12:11

َتنزي ٌل مِن رَ بِّ ٰ
العلَمينَ |12:11

|

اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے12:11| ،

َولَو َت َقوه َل َعلَينا بَعضَ األَقاوي ِل |12:11

|

اور اگر وہ ہم پر ايک بات بھی بنا کر کہتے |12:11

َ
َمين |12:11
َأل َخذنا مِن ُه بِالي ِ

|

ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ ليتے12:11| ،

|

|

|

|

|

الوتينَ |12:11
ُث هم لَ َق َطعنا مِن ُه َ

|
|

پھر ان کی رگِ دل کاٹ ديتے |12:11

جزينَ |12:11
َفما مِن ُكم مِن أَحَ ٍد عَن ُه ٰح ِ

|

پھر تم ميں کوئی ان کا بچانے واال نہ ہوتا12:11| ،

َوإِ هن ُه لَ َتذكِرَ ةٌ لِل ُم هتقينَ |12:12

|

|

اور بيشک يہ قرآن ڈر والوں کو نصيحت ہے12:12| ،

َوإِ ّنا لَ َنعلَ ُم أَنه مِن ُكم ُم َك ِّذبينَ |12:12

|

|

اور ضرور ہم جانتے ہيں کہ تم کچھ جھٹالنے والے ہيں12:12| ،

َوإِ هن ُه لَحَ سرَ ةٌ َعلَى ٰ
الكفِرينَ |12:12

|

اور بيشک وہ کافروں پر حسرت ہے |12:12

َقين |12:11
َوإِ هن ُه لَحَ ُّق الي ِ

|

|

اور بيشک وہ يقين حق ہے |12:11

ظيم |12:11
اسم رَ ِّب َ
ك ال َع ِ
َف َسبِّح ِب ِ

|

|

تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو |12:11

َّللا الره ٰ
ب واق ٍِع |12:1
حيم سَأ َ َل سائِ ٌل بِعَذا ٍ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
بِ ِ

|

|

|

ايک مانگنے واال وہ عذاب مانگتا ہے12:1| ،

ل ِٰلكفِرينَ لَيسَ لَ ُه دافِ ٌع |12:1

|

|

جو کافروں پر ہونے واال ہے ،اس کا کوئی ٹالنے واال نہيں12:1| ،

َعار ِج |12:1
مِنَ ه ِ
َّللا ذِى الم ِ

|

|

وہ ہوگا َّللا کی طرف سے جو بلنديوں کا مالک ہے |12:1

|

ٰ
َوم كانَ مِقدا ُرہُ َخمسينَ أَلفَ َس َن ٍة |12:1
َتع ُر ُج المَلئِ َك ُة َوالرّو ُح إِلَي ِه فى ي ٍ

|

مالئکہ اور جبريل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہيں وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے |12:1

صبرً ا جَ ً
ميال |12:1
اصبر َ
َف ِ

|

تو تم اچھی طرح صبر کرو12:1| ،

إِ هنھُم يَرَ و َن ُه بَعي ًدا |12:1

|

وہ اسے دور سمجھ رہے ہيں |12:1

َو َن ٰ
رى ُه َقريبًا |12:1

|

|

|

اور ہم اسے نزديک ديکھ رہے ہيں |12:1

ُھل |12:2
يَو َم َتكونُ السهما ُء َكالم ِ

|

|

جس دن آسمان ہوگا جيسی گلی چاندی12:2| ،

|

|

ِھن |12:2
َو َتكونُ ال ِ
جبا ُل َكالع ِ

|

اور پہاڑ ايسے ہلکے ہوجائيں گے جيسے اون |12:2

َوال يَسـ َٔ ُل حَ مي ٌم حَ ميمًا |12:12

|

|

اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا |12:12

ب يَو ِمئِ ٍذ ِببَني ِه |12:11
ُجر ُم لَو يَف َتدى مِن عَذا ِ
ُي َبصهرو َنھُم ۚ ي ََو ُّد الم ِ

|
|

ہوں گے انہيں ديکھتے ہوئے مجرم آرزو کرے گا ،کاش! اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے ميں دے دے اپنے بيٹے،
|12:11

|

َو ٰ
ح َبتِ ِه َوأَخي ِه |12:11
ص ِ

|

اور اپنی جورو اور اپنا بھائی12:11| ،

َو َفصيلَتِ ِه الهتى ُتـٔوي ِه |12:11

|

|

اور اپنا کنبہ جس ميں اس کی جگہ ہے12:11| ،

رض جَ ميعًا ُث هم يُنجي ِه |12:11
َومَن فِى األَ ِ

|

|

اور جتنے زمين ميں ہيں سب پھر يہ بدلہ دنيا اسے بچالے12:11| ،

َك ّال ۖ إِ هنھا لَ ٰ
ظى |12:11

|

ہرگز نہيں وہ تو بھڑکتی آگ ہے12:11| ،

|

|

َن ّزا َع ًة لِل هش ٰ
وى |12:11

|

کھال اتار لينے والی بالرہی ہے |12:11

َتدعوا مَن أَدبَرَ َو َت َول ّ ٰى |12:11

|

|

اس کو جس نے پيٹھ دی اور منہ پھيرا |12:11

َوجَ مَعَ َفأ َ ٰ
وعى |12:12

|

|

اور جوڑ کر سينت رکھا (محفوظ کرليا) |12:12

۞ إِنه اإلِ ٰ
نسنَ ُخلِقَ هَلوعًا |12:12

|

|

بيشک آدمی بنايا گيا ہے بڑا بے صبرا حريص12:12| ،

إِذا َم هس ُه ال هشرُّ جَ زوعًا |12:12

|

جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے واال12:12| ،

َوإِذا َم هس ُه َ
الخي ُر مَنوعًا |12:11

|

اور جب بھالئی پہنچے تو روک رکھنے واال |12:11

صلّينَ |12:11
إِ هال ال ُم َ

مگر نمازی12:11| ،

|

|
|

الهذينَ هُم ع ٰ
َلى صَالت ِِھم دائِمونَ |12:11

|

|

|

جو اپنی نماز کے پابند ہيں |12:11

|

َوالهذينَ فى أَ ٰ
مول ِِھم حَ ٌّق مَعلو ٌم |12:11

|

اور وہ جن کے مال ميں ايک معلوم حق ہے |12:11

َحروم |12:11
لِلسّائ ِِل َوالم
ِ

|

|

اس کے ليے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے |12:11

ّين |12:11
َوالهذينَ ُي َ
َوم الد ِ
ص ِّدقونَ ِبي ِ

|

اور ہو جو انصاف کا دن سچ جانتے ہيں |12:11

ب رَ ب ِِّھم مُشفِقونَ |12:11
َوالهذينَ هُم مِن عَذا ِ

|

|

اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہيں12:11| ،

َأمون |12:12
إِنه عَذابَ رَ ب ِِّھم غَي ُر م
ٍ

|

|
|

بيشک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چيز نہيں |12:12

ج ِھم ٰحفِظونَ |12:12
َوالهذينَ هُم لِفُرو ِ

|

|

اور ہو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہيں12:12| ،

َلى أَ ٰ
إِ ّال ع ٰ
ج ِھم أَو ما َملَ َكت أَ ٰيم ُنھُم َفإِ هنھُم غَي ُر مَلومينَ |12:12
زو ِ

|
|

مگر اپنی بيبيوں يا اپنے ہاتھ کے مال کنيزوں سے کہ ان پر کچھ مالمت نہيں12:12| ،

|

ك َفأ ُ ٰ
َن اب َت ٰ
ك ُه ُم العادونَ |12:11
ول ِئ َ
غى َورا َء ٰذلِ َ
َفم ِ

|

تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑهنے والے ہيں |12:11

َوالهذينَ هُم ِألَ ٰم ٰنت ِِھم َوعَھ ِدهِم ٰرعونَ |12:11

|

اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہيں |12:11

َوالهذينَ هُم ِب َش ٰھ ٰدت ِِھم قائِمونَ |12:11

|

|

اور وہ جو اپنی گواہيوں پر قائم ہيں |12:11

َوالهذينَ هُم ع ٰ
َلى صَالت ِِھم يُحافِظونَ |12:11

|

|

اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہيں |12:11
أُ ٰ
ت ُمكرَ مونَ |12:11
ك فى جَ ٰ ّن ٍ
ولئِ َ

|

|

|

يہ ہيں جن کا باغوں ميں اعزاز ہوگا |12:11

ك مُھطِ عينَ |12:11
مال الهذينَ َك َفروا قِ َبلَ َ
َف ِ

|

|

تو ان کافروں کو کيا ہوا تمہاری طرف تيز نگاہ سے ديکھتے ہيں |12:11

مال عِزينَ |12:11
َن ال ِّش ِ
َمين َوع ِ
َن الي ِ
ع ِ

|

داہنے اور بائيں گروہ کے گروہ12:11| ،

|

َ
ئ مِنھُم أَن ي َ
عيم |12:12
امر ٍ
أيَط َم ُع ُك ُّل ِ
ُدخ َل جَ هن َة َن ٍ

|

|

کيا ان ميں ہر شخص يہ طمع کرتا ہے کہ چين کے باغ ميں داخل کيا جائے12:12| ،

َك ّال ۖ إِ ّنا َخلَ ٰقنھُم ِممّا يَعلَمونَ |12:12

|

|
|

ہرگز نہيں ،بيشک ہم نے انہيں اس چيز سے بنايا جسے جانتے ہيں |12:12

ب إِ ّنا لَ ٰقدِرونَ |12:12
َفال أُقسِ ُم ِبرَ بِّ الم َٰش ِر ِق َوالم َٰغ ِر ِ

|

تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پُوربوں سب پچھموں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہيں12:12| ،

ع ٰ
َلى أَن ُن َب ِّد َل َخيرً ا مِنھُم َوما َنحنُ ِبمَسبوقينَ |12:11

|

|

کہ ان سے اچھے بدل ديں اور ہم سے کوئی نکل کر نہيں جاسکتا |12:11

َف َذرهُم يَخوضوا َويَلعَبوا حَ ّت ٰى ي ُٰلقوا يَو َم ُھ ُم الهذى يوعَدونَ |12:11

|

|

تو انہيں چھوڑ دو ان کی بيہودگيوں ميں پڑے اور کھيلتے ہوئے يہاں تک کہ اپنے اس دن سے مليں جس کا انہيں وعدہ ديا جاتا
ہے12:11| ،

|

ث سِ راعًا َكأ َ هنھُم إِ ٰ
لى ُن ُ
ب يوفِضونَ |12:11
ص ٍ
يَو َم يَخ ُرجونَ مِنَ األَجدا ِ

|

جس دن قبروں سے نکليں گے جھپٹتے ہوئے گويا وہ نشانيوں کی طرف لپک رہے ہيں |12:11

ٰخشِ ع ًَة أَ ٰ
ك اليَو ُم الهذى كانوا يوعَدونَ |12:11
بص ُرهُم َتر َهقُھُم ِذله ٌة ۚ ٰذلِ َ

|

|

آنکھيں نيچی کيے ہوئے ان پر ذلت سوار ،يہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا |12:11

|

حيم إِ ّنا أَرسَلنا نوحً ا إِ ٰ
َّللا الره ٰ
بل أَن يَأ ِت َيھُم َعذابٌ أَلي ٌم |11:1
لى َقو ِم ِه أَن أَنذِر َقو َم َ
سم ه ِ
ك مِن َق ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

بيشک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھيجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے |11:1

وم إِ ّنى لَ ُكم َنذي ٌر مُبينٌ |11:1
قا َل ٰي َق ِ

|

|

اس نے فرمايا اے ميری قوم! ميں تمہارے ليے صريح ڈر سنانے واال ہوں11:1| ،

َّللاَ َوا هتقوہُ َوأَ
أَ ِن اع ُب ُدوا ه
طيعون |11:1
ِ

|

|

کہ َّللا کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور ميرا حکم مانو11:1| ،

|

لى أَجَ ٍل ُم َس ًّمى ۚ إِنه أَجَ َل ه
نوب ُكم َو ُيؤَ ِّخر ُكم إِ ٰ
َّللاِ إِذا جا َء ال ي َُؤ هخ ُر ۖ لَو ُكن ُتم َتعلَمونَ |11:1
يَغفِر لَ ُكم مِن ُذ ِ

|

وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ايک مقرر ميعاد تک تمہيں مہلت دے گا بيشک َّللا کا وعدہ جب آتا ہے ہٹايا نہيں جاتا کسی
طرح تم جانتے |11:1

|

َوت َقومى لَ ً
قا َل رَ بِّ إِ ّنى َدع ُ
يال َو َنھارً ا |11:1

|

عرض کی اے ميرے رب! ميں نے اپنی قوم کو رات دن باليا |11:1

َفلَم ي َِزدهُم ُدعاءى إِ ّال فِرارً ا |11:1

|

|

تو ميرے بالنے سے انہيں بھاگنا ہی بڑها |11:1

|

َوإِ ّنى ُكلهما َد َعو ُتھُم لِ َتغفِرَ لَھُم جَ عَلوا أَ ٰ
ص ّروا َواس َتك َبرُوا استِكبارً ا |11:1
صبِ َعھُم فى ءاذان ِِھم َواس َتغ َشوا ثِيا َبھُم َوأَ َ

|

اور ميں نے جتنی بار انہيں باليا کہ تو ان کو بخشے انہوں نے اپنے کانوں ميں انگلياں دے ليں اور اپنے کپڑے اوڑه ليے اور ہٹ

|

کی اور بڑا غرور کيا |11:1

جھارً ا |11:2
ُث هم إِ ّنى َد َعو ُتھُم ِ

|

پھر ميں نے انہيں عالنيہ باليا |11:2

|

نت لَھُم َوأَسرَ ُ
ُث هم إِ ّنى أَعلَ ُ
رت لَھُم إِسرارً ا |11:2

|

پھر ميں نے ان سے با عالن بھی کہا اور آہستہ خفيہ بھی کہا |11:2

َفقُ ُ
لت اس َتغفِروا رَ هب ُكم إِ هن ُه كانَ َغفّارً ا |11:12

|

|

تو ميں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو وہ بڑا معاف فرمانے واال ہے |11:12

يُرسِ ِل السهما َء َعلَي ُكم مِدرارً ا |11:11

|

|

تم پر شراٹے کا (موسال دهار) مينھ بھيجے گا11:11| ،

|

َويُمدِد ُكم ِبأ َ ٰ
ت َويَجعَل لَ ُكم أَ ٰنھرً ا |11:11
مو ٍل َوبَنينَ َويَج َعل لَ ُكم جَ ٰ ّن ٍ

|

اور مال اور بيٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے ليے باغ بنادے گا اور تمہارے ليے نہريں بنائے گا |11:11

ّلِل َوقارً ا |11:11
ما لَ ُكم ال َترجونَ ِ ه ِ

|

تمہيں کيا ہوا َّللا سے عزت حاصل کرنے کی اميد نہيں کرتے |11:11

َو َقد َخلَ َق ُكم أَطوارً ا |11:11

|

|

حاالنکہ اس نے تمہيں طرح طرح بنايا |11:11

|

أَلَم َترَ وا َكيفَ َخلَقَ ه
ت طِ با ًقا |11:11
َّللا ُ سَبعَ س َٰم ٰو ٍ

|

کيا تم نہيں ديکھتے َّللا نے کيونکر سات آسمان بنائے ايک پر ايک11:11| ،

|

|

فيھنه نورً ا َوجَ َع َل ال هشمسَ سِ راجً ا |11:11
َوجَ َع َل ال َقمَرَ ِ

|
|

اور ان ميں چاند کو روشن کيا اور سورج کو چراغ |11:11

َو ه
رض َنبا ًتا |11:11
َّللا ُ أَن َب َت ُكم مِنَ األَ ِ

|

اور َّللا نے تمہيں سبزے کی طرح زمين سے اُگايا |11:11

ُ
ُخر ُج ُكم إِخراجً ا |11:12
ث هم يُعي ُد ُكم فيھا َوي ِ

|

|

پھر تمہيں اسی ميں لے جائے گا اور دبارہ نکالے گا |11:12

َّللا ُ جَ َع َل لَ ُك ُم األَرضَ ِب ً
َو ه
ساطا |11:12

|

اور َّللا نے تمہارے ليے زمين کو بچھونا بنايا11:12| ،

لِ َتسلُكوا مِنھا ُسب ًُال فِجاجً ا |11:12

|

|

|

کہ اس کے وسيع راستوں ميں چلو11:12| ،

|

صونى َوا هتبَعوا مَن لَم ي َِزدہُ مال ُ ُه َو َولَ ُدہُ إِ ّال َخسارً ا |11:11
قا َل نو ٌح رَ بِّ إِ هنھُم َع َ

|

نوح نے عرض کی ،اے ميرے رب! انہوں نے ميری نافرمانی کی اور ايسے کے پيچھے ہوليے جيسے اس کے مال اور اوالد نے
نقصان ہی بڑهايا |11:11

َو َم َكروا َمكرً ا ُكبّارً ا |11:11

|
|

اور بہت بڑا داؤ ں کھيلے |11:11

|

َوقالوا ال َت َذرُنه ءالِ َھ َت ُكم َوال َت َذرُنه َو ًّدا َوال سُواعًا َوال ي َ
َغوث َو َيعوقَ َو َنسرً ا |11:11

|

اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا و ّد اور سواع اور يغوث اور يعوق اور نسر کو |11:11
ضلّوا َكثيرً ا ۖ َوال َت ِز ِد ٰ ّ
الظلِمينَ إ ِ ّال ض َٰل ًال |11:11
َو َقد أَ َ

|

|

اور بيشک انہوں نے بہتوں کو بہکايا اور تو ظالموں کو زيادہ نہ کرنا مگر گمراہی |11:11

ُ
دون ه
ِممّا َخ ٰ
َّللاِ أَنصارً ا |11:11
غرقوا َفأُدخِلوا نارً ا َفلَم َي ِ
جدوا لَھُم مِن ِ
طيـٔت ِِھم أ ِ

|

|

اپنی کيسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ ميں داخل کيے گئے تو انہوں نے َّللا کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پايا |11:11

رض مِنَ ٰ
َوقا َل نو ٌ
الكفِرينَ َديّارً ا |11:11
ح رَ بِّ ال َت َذر َعلَى األَ ِ

|

اور نوح نے عرض کی ،اے ميرے رب! زمين پر کافروں ميں سے کوئی بسنے واال نہ چھوڑ11:11| ،

جرً ا َكفّارً ا |11:11
ك إِن َت َذرهُم يُضِ لّوا عِبا َد َ
إِ هن َ
ك َوال َيلِدوا إِ ّال فا ِ

|

|

|

بيشک اگر تو انہيں رہنے دے گا تو تيرے بندوں کو گمراہ کرديں گے اور ان کے اوالد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار بڑی
ناشکر |11:11

|

ت َوال َت ِز ِد ٰ ّ
رَ بِّ اغفِر لى َول ِٰولِدَىه َولِمَن د َ
الظلِمينَ إِ ّال َتبارً ا |11:12
َخ َل بَيتِىَ مُؤ ِم ًنا َولِلمُؤمِنينَ َوالمُؤم ِٰن ِ

|

اے ميرے رب مجھے بخش دے اور ميرے ماں باپ کو اور اسے جو ايمان کے ساتھ ميرے گھر ميں ہے اور سب مسلمان مردوں
اور سب مسلمان عورتوں کو ،اور کافروں کو نہ بڑها مگر تباہی |11:12

|

َّللا الره ٰ
جنِّ َفقالوا إِ ّنا َسمِعنا قُرءا ًنا َعجَ بًا |11:1
سم ه ِ
حيم قُل أوحِىَ إِلَىه أَ هن ُه اس َتمَعَ َن َف ٌر مِنَ ال ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے ميرا پڑهنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ايک عجيب قرآن سنا |11:1

|

ك ِبرَ بِّنا أَحَ ًدا |11:1
شر َ
يَھدى إِلَى الرُّش ِد َفـٔا َم ّنا ِب ِه ۖ َولَن ُن ِ

|

کہ بھالئی کی راہ بتا تا ہے تو ہم اس پر ايمان الئے ،اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شريک نہ کريں گے11:1| ،

لى جَ ُّد رَ بِّنا مَا ا هت َخ َذ ٰ
َوأَ هن ُه َت ٰع ٰ
حب ًَة وَ ال َولَ ًدا |11:1
ص ِ

|

اور يہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے نہ اس نے عورت اختيار کی اور نہ بچہ |11:1

َّللا َش َط ًطا |11:1
َوأَ هن ُه كانَ يَقو ُل سَفيھُنا َعلَى ه ِ

|

|

|

اور يہ کہ ہم ميں کا بے وقوف َّللا پر بڑه کر بات کہتا تھا |11:1

َّللا َك ِذبًا |11:1
جنُّ َعلَى ه ِ
َوأَ ّنا َظ َن ّنا أَن لَن َتقو َل اإلِنسُ َوال ِ

|

|

جن َّللا پر جھوٹ نہ باندهيں گے |11:1
اور يہ کہ ہميں خيال تھا کہ ہرگز آدمی اور ِ
جنِّ َفزادوهُم رَ َه ًقا |11:1
نس يَعوذونَ ِب ِر ٍ
جال مِنَ ال ِ
َوأَ هن ُه كانَ ِرجا ٌل ِمنَ اإلِ ِ

|

|

اور يہ کہ آدميوں ميں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کے پناہ ليتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑها11:1| ،

ث ه
َوأَ هنھُم َظ ّنوا َكما َظ َنن ُتم أَن لَن يَب َع َ
َّللا ُ أَحَ ًدا |11:1

|

اور يہ کہ انہوں نے گمان کيا جيسا تمہيں گمان ہے کہ َّللا ہرگز کوئی رسول نہ بھيجے گا11:1| ،

َوأَ ّنا لَمَس َنا السهما َء َف َوجَ ٰدنھا ُملِ َئت حَ رَ سًا َشدي ًدا َو ُ
ش ُھبًا |11:2

|

|

اور يہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پايا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاريوں سے بھرديا گيا ہے |11:2

َ
ٰ
ص ًدا |11:2
جد لَ ُه شِ ھابًا رَ َ
همع ۖ َفمَن يَس َتم ِِع الءانَ َي ِ
َوأ ّنا ُك ّنا َنق ُع ُد مِنھا مَق ِع َد لِلس ِ

|

|

|

اور يہ کہ ہم پہلے آسمان ميں سننے کے ليے کچھ موقعوں پر بيٹھا کرتے تھے ،پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی تاک ميں آگ کا
لُوکا (لپٹ) پائے |11:2

|

رض أَم أَرا َد ِب ِھم رَ ُّبھُم رَ َش ًدا |11:12
َوأَ ّنا ال َندرى أَ َشرٌّ أُري َد ِبمَن فِى األَ ِ

|

اور يہ کہ ہميں نہيں معلوم کہ زمين والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمايا گيا ہے يا ان کے نے کوئی بھالئی چاہی ہے،
|11:12

|

ك ۖ ُك ّنا َطرا ِئقَ قِ َد ًدا |11:11
َوأَ ّنا ِم هنا ال ٰ ّ
صلِحونَ َو ِم ّنا دونَ ٰذلِ َ

|

اور يہ کہ ہم ميں کچھ نيک ہيں اور کچھ دوسری طرح کے ہيں ،ہم کئی راہيں پھٹے ہوئے ہيں |11:11

ج َزہُ هَرَ بًا |11:11
َّللا فِى األَ ِ
رض َولَن ُنع ِ
َوأَ ّنا َظ َن ّنا أَن لَن ُنع ِ
ج َز ه َ

|

|

اور يہ کہ ہم کو يقين ہوا کہ ہر گز زمين َّللا کے قابو سے نہ نکل سکيں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضہ سے باہر ہوں،
|11:11

|

َوأَ ّنا لَمّا َسمِع َنا الھ ٰ
ُدى ءا َم ّنا بِ ِه ۖ َفمَن يُؤمِن ِبرَ ِّب ِه َفال َيخافُ بَخسًا َوال رَ َه ًقا |11:11

|

اور يہ کہ ہم نے جب ہدايت سنی اس پر ايمان الئے ،تو جو اپنے رب پر ايمان الئے اسے نہ کسی کمی کا خوف اور نہ زيادگی کا
|11:11

|

القسِ طونَ ۖ َفمَن أَسلَ َم َفأ ُ ٰ
َوأَ ّنا ِم هنا المُسلِمونَ َو ِم هنا ٰ
ك َتحَ هروا رَ َش ًدا |11:11
ولئِ َ

|

اور يہ کہ ہم ميں کچھ مسلمان ہيں اور کچھ ظالم تو جو اسالم الئے انہوں نے بھالئی سوچی |11:11

َوأَ هما ٰ
القسِ طونَ َفكانوا لِجَ َھ هن َم حَ َطبًا |11:11

|

اور رہے ظالم وہ جہنم کے ايندهن ہوئے |11:11

|

|

َوأَله ِو اس َت ٰقموا َعلَى ه
الطري َق ِة َألَس َق ٰينھُم ما ًء َغ َد ًقا |11:11

|

اور فرماؤ کہ مجھے يہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سيدهے رہتے تو ضرور ہم انہيں وافر پانی ديتے |11:11

ص َع ًدا |11:11
ِكر رَ ِّب ِه يَسلُك ُه عَذابًا َ
ُعرض عَن ذ ِ
لِ َنفتِ َنھُم في ِه ۚ َومَن ي ِ

|

کہ اس پر انہيں جانچيں اور جو اپنے رب کی ياد سے منہ پھيرے وہ اسے چڑهتے عذاب ميں ڈالے گا |11:11

َّللا أَحَ ًدا |11:12
ّلِل َفال َتدعوا مَعَ ه ِ
ج َد ِ ه ِ
َوأَنه الم َٰس ِ

|

|

اور يہ کہ مسجديں َّللا ہی کی ہيں تو َّللا کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو |11:12

َّللا يَدعوہُ كادوا يَكونونَ َعلَي ِه لِ َب ًدا |11:12
َوأَ هن ُه لَمّا قا َم عَب ُد ه ِ

|

|

اور يہ کہ جب َّللا کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قريب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹھ کے ٹھٹھ ہوجائيں |11:12

ُ
َ
شر ُ
ك ِب ِه أَحَ ًدا |11:12
قُل إِ هنما أدعوا رَ بّى َوال أ ِ

|

تم فرماؤ ميں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شريک نہيں ٹھہراتا11:12| ،

قُل إِ ّنى ال أَملِ ُ
ض ًّرا َوال رَ َش ًدا |11:11
ك لَ ُكم َ

|

|

|

تم فرماؤ ميں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہيں11:11| ،

|

ج َد مِن دونِ ِه مُل َتحَ ًدا |11:11
قُل إِ ّنى لَن ُيجيرَ نى مِنَ ه ِ
َّللا أَحَ ٌد َولَن أَ ِ

|

تم فرماؤ ہرگز مجھے َّللا سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا11:11| ،

إِ ّال ب َٰل ًغا مِنَ ه
َّللا َورَ سولَ ُه َفإِنه لَ ُه نارَ جَ َھ هن َم ٰخلِدينَ فيھا أَ َب ًدا |11:11
َّللاِ َو ِر ٰس ٰلتِ ِه ۚ َومَن ي ِ
َعص ه َ

|

|

|

مگر َّللا کے پيام پہنچاتا اور اس کی رسالتيں اور جو َّللا اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بيشک ان کے ليے جہنم کی آگ
ہے جس ميں ہميشہ ہميشہ رہيں11:11| ،

|

حَ ّت ٰى إِذا رَ أَوا ما يوعَدونَ َف َسيَعلَمونَ مَن أَض َعفُ ناصِ رً ا َوأَ َق ُّل َع َد ًدا |11:11

|

يہاں تک کہ جب ديکھيں گے جو وعدہ ديا جاتا ہے تو اب جان جائيں گے کہ کس ک مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم
|11:11

|

قُل إِن أَدرى أَ َقريبٌ ما توعَدونَ أَم يَج َع ُل لَ ُه رَ بّى أَ َم ًدا |11:11

|

تم فرماؤ ميں نہيں جانتا آيا نزديک ہے وہ جس کا تمہيں وعدہ ديا جاتا ہے يا ميرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا |11:11

ُظھ ُر ع ٰ
َلى غَيبِ ِه أَحَ ًدا |11:11
ٰعلِ ُم الغَي ِ
ب َفال ي ِ

|

|

غيب کا جاننے واال تو اپنے غيب پر کسی کو مسلط نہيں کرتا |11:11

|

َن ار َت ٰ
ضى مِن رَ سو ٍل َفإِ هن ُه يَسل ُ ُ
ص ًدا |11:11
َين َيدَي ِه َومِن َخلفِ ِه رَ َ
ك مِن ب ِ
إِ ّال م ِ

|

سوائے اپنے پسنديدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پيچھے پہرا مقرر کر ديتا ہے |11:11

َيھم َوأَ
ٰ
حصى ُك هل َشء ٍء َع َد ًدا |11:12
لِيَعلَ َم أَن َقد أَبلَغوا ِر ٰس ٰل ِ
ت رَ ب ِِّھم َوأَحا َط ِبما لَد ِ

|

|

تا کہ ديکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پيام پہنچا ديے اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم ميں ہے اور اس نے ہر چيز
کی گنتی شمار کر رکھی ہے |11:12

|

َّللا الره ٰ
حيم ٰيأ َ ُّيھَا الم هُز ِّم ُل |11:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

اے جھرمٹ مارنے والے |11:1

قُم الهي َل إِ ّال َق ً
ليال |11:1
ِ

|

|

|

رات ميں قيام فرما سوا کچھ رات کے |11:1

نِص َف ُه أَ ِو انقُص مِن ُه َق ً
ليال |11:1

|

|

آدهی رات يا اس سے کچھ تم کرو11:1| ،

أَو ِزد َعلَي ِه َورَ ِّت ِل القُرءانَ َت ً
رتيال |11:1

|

|

يا اس پر کچھ بڑهاؤ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑهو |11:1

وال َث ً
ك َق ً
قيال |11:1
إِ ّنا َس ُنلقى َعلَي َ

|

|

بيشک عنقريب ہم تم پر ايک بھاری بات ڈاليں گے |11:1

إِنه ناشِ َئ َة الهي ِل هِىَ أَ َش ُّد وَ طـًا َوأَ َقو ُم ً
قيال |11:1
ٔ

|

|

بيشک رات کا اٹھنا وہ زيادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سيدهی نکلتی ہے |11:1

ھار َسبحً ا َط ً
ويال |11:1
إِنه لَ َ
ك فِى ال هن ِ

|

|

بيشک دن ميں تو تم کو بہت سے کام ہيں |11:1

ك َو َت َب هتل إِلَي ِه َت ً
بتيال |11:2
َواذ ُك ِر اس َم رَ ِّب َ

|

|

اور اپنے رب کا نام ياد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو |11:2

ب ال إِ ٰل َه إ ِ ّال ُهوَ َفا هتخِذہُ َو ً
كيال |11:2
َغر ِ
َشر ِق َوالم ِ
رَ بُّ الم ِ

|

|

وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب اس کے سوا کوئی معبود نہيں تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ |11:2

|

َلى ما يَقولونَ َواهجُرهُم َهجرً ا جَ ً
اصبر ع ٰ
ميال |11:12
َو ِ

|

اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہيں اچھی طرح چھوڑ دو |11:12

َو َذرنى َوال ُم َك ِّذبينَ أُولِى ال هنع َم ِة َو َمھِّلھُم َق ً
ليال |11:11

|

|

اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹالنے والے مالداروں کو اور انہيں تھوڑی مہلت دو |11:11

إِنه لَدَينا أَ ً
نكاال َوجَ حيمًا |11:11

|

|

بيشک ہمارے پاس بھاری بيڑياں ہيں اور بھڑکتی آگ11:11| ،

ص ٍة َوعَذابًا أَليمًا |11:11
َو َطعامًا ذا ُغ ه

|

|

اور گلے ميں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب |11:11

|

جبا ُل َكثيبًا م ً
َھيال |11:11
جبا ُل َوكا َن ِ
ت ال ِ
يَو َم َترجُفُ األَرضُ َوال ِ

|

جس دن تھرتھرائيں گے زمين اور پہاڑ اور پہاڑ ہوجائيں گے ريتے کا ٹيلہ بہتا ہوا11:11| ،

لى فِر َعونَ رَ ً
إِ ّنا أَرسَلنا إِلَي ُكم رَ ً
سوال ٰش ِھ ًدا َعلَي ُكم َكما أَر َسلنا إِ ٰ
سوال |11:11

|

|

بيشک ہم نے تمہاری طرف ايک رسول بھيجے کہ تم پر حاضر ناظر ہيں جيسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھيجے
|11:11

|

َصى فِر َعونُ الره سو َل َفأ َ َخ ٰذن ُه أَ ً
خذا َو ً
َفع ٰ
بيال |11:11

|

تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا11:11| ،

|

الو ٰلدنَ شيبًا |11:11
َف َكيفَ َت هتقونَ إِن َك َفر ُتم يَومًا يَج َع ُل ِ

|

پھر کيسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن جو بچوں کو بوڑها کردے گا |11:11

السهما ُء مُن َفطِ ٌر ِب ِه ۚ كانَ َوع ُدہُ م ً
َفعوال |11:12

|

|
|

آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گاَّ ،للا کا وعدہ ہوکر رہنا11:12| ،

لى رَ ِّب ِه س ً
إِنه ٰه ِذ ِہ َتذكِرَ ةٌ ۖ َفمَن شا َء ا هت َخ َذ إِ ٰ
َبيال |11:12

|

بيشک يہ نصيحت ہے ،تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے |11:12

|

ُ
ك ۚ َو ه
ك َتقو ُم أَ ٰ
َّللا ُ ُي َق ِّد ُر الهي َل َوال هنھارَ ۚ َعلِ َم أَن لَن ُتحصوہُ َفتابَ
يل َونِص َف ُه َو ُثل ُ َث ُه وَ طائِ َف ٌة ِمنَ الهذينَ َم َع َ
ك يَعلَ ُم أَ هن َ
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َعلَي ُكم ۖ َفاقرَ
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ه
ه
َّللا ۖ َفاقرَ ءوا ما َت َيسهرَ مِن ُه ۚ َوأقيمُوا الص ٰهلو َة َوءا ُتوا ه
الز ٰ
جدوہُ
ي ُٰقتِلونَ فى سَبي ِل ِ
ير َت ِ
قرضُوا َ
َّللا َقرضًا حَ َس ًنا ۚ َوما ُت َق ِّدموا ِألنفُسِ ُكم مِن َخ ٍ
كو َة َوأ ِ
َّللا ه َُو َخيرً ا َوأَع َظ َم أَجرً ا ۚ َواس َتغفِرُوا ه
َّللا غَفو ٌر رَ حي ٌم |11:12
عِن َد ه ِ
َّللاَ ۖ إِنه ه َ

|

بيشک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قيام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قريب ،کبھی آدمی رات ،کبھی تہائی اور ايک جماعت
تمہارے ساتھ والی اور َّللا رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے ،اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانو! تم سے رات کا شمار نہ ہوسکے گا تو
اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی اب قرآن ميں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑهو اسے معلوم ہے کہ عنقريب کچھ تم ميں
سے بيمار ہوں گے اور کچھ زمين ميں سفر کريں گے َّللا کا فضل تالش کرنے اور کچھ َّللا کی راہ ميں لڑتے ہوں گے تو جتنا
قرآن ميسر ہو پڑهو اور نماز قائم رکھو اور ٰ
زکوة دو اور َّللا کو اچھا قرض دو اور اپنے ليے جو بھالئی آگے بھيجو گے اسے َّللا
کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے ،اور َّللا سے بخشش مانگو ،بيشک َّللا بخشنے واال مہربان ہے11:12| ،

َّللا الره ٰ
حيم ٰيأ َ ُّيھَا ال ُمد ِّهث ُر |11:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

اے باال پوش اوڑهنے والے! |11:1

قُم َفأَنذِر |11:1

|

کھڑے ہوجاؤ پھر ڈر سناؤ |11:1

|

|

|

|

ك َف َكبِّر |11:1
َورَ هب َ

|
|

اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو |11:1

ك َف َطھِّر |11:1
َوثِيا َب َ

|

اور اپنے کپڑے پاک رکھو |11:1

َوالرُّ َ
جز َفاهجُر |11:1

|

|

اور بتوں سے دور رہو11:1| ،

َوال َتم ُنن َتس َتكثِ ُر |11:1

|

|

اور زيادہ لينے کی نيت سے کسی پر احسان نہ کرو |11:1

اصبر |11:1
َولِرَ ِّب َ
ك َف ِ

|

اور اپنے رب کے ليے صبر کيے رہو |11:1

اقور |11:2
َفإِذا ُنقِرَ فِى ال ّن ِ

|

پھر جب صور پھونکا جائے گا |11:2

ك يَو َمئِ ٍذ يَو ٌم عَسي ٌر |11:2
َف ٰذلِ َ

|

|

تو وہ دن کڑا (سخت) دن ہے11:2| ،

َعلَى ٰ
َسير |11:12
الكفِرينَ غَي ُر ي ٍ

|

|

|

|

کافروں پر آسان نہيں |11:12

|

َذرنى َومَن َخلَ ُ
قت َوحي ًدا |11:11

|

اسے مجھ پر چھوڑ جسے ميں نے اکيال پيدا کيا |11:11

َلت لَ ُه ً
َوجَ ع ُ
ماال مَمدو ًدا |11:11

اور اسے وسيع مال ديا |11:11

َوبَنينَ ُ
شھو ًدا |11:11

|

|
|

|

اور بيٹے ديے سامنے حاضر رہتے |11:11

َو َمھ ُ
هدت لَ ُه َتمھي ًدا |11:11

|

|

اور ميں نے اس کے ليے طرح طرح کی تيارياں کيں |11:11

ُث هم يَط َم ُع أَن أَزي َد |11:11

|

پھر يہ طمع کرتا ہے کہ ميں اور زيادہ دوں |11:11

َك ّال ۖ إِ هن ُه كانَ ِل ٰ
ءايتِنا عَني ًدا |11:11

|

|

ہرگز نہيں وہ تو ميری آيتوں سے عناد رکھتا ہے11:11| ،

سَأُر ِهقُ ُه صَعو ًدا |11:11

|

|

|

قريب ہے کہ ميں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑهاؤں11:11| ،

|

إِ هن ُه َف هكرَ وَ َق هدرَ |11:12

|

بيشک وہ سوچا اور دل ميں کچھ بات ٹھہرائی |11:12

َفقُتِ َل َكيفَ َق هدرَ |11:12

|

تو اس پر لعنت ہو کيسی ٹھہرائی11:12| ،

ُث هم قُتِ َل َكيفَ َق هدرَ |11:12

|

|

پھر اس پر لعنت ہو کيسی ٹھہرائی11:12| ،

ُث هم َن َظرَ |11:11

|

|

|

پھر نظر اٹھا کر ديکھا11:11| ،

ُث هم َعبَسَ َو َبسَرَ |11:11

|

|

پھر تيوری چڑهائی اور منہ بگاڑا11:11| ،

ُث هم أَدبَرَ َواس َتكبَرَ |11:11

|

|

پھر پيٹھ پھيری اور تکبر کيا11:11| ،

َفقا َل إِن ٰهذا إِ ّال سِ ح ٌر يُؤ َث ُر |11:11

|

|

پھر بوال يہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سيکھا11:11| ،

إِن ٰهذا إِ ّال َقو ُل ال َب َش ِر |11:11

|

|

|

يہ نہيں مگر آدمی کا کالم |11:11

سَأُصلي ِه َس َقرَ |11:11

|

کوئی دم جاتا ہے کہ ميں اسے دوزخ ميں دهنساتا ہوں11:11| ،

َوما أَ ٰ
ك ما َس َق ُر |11:11
درى َ

|

اور تم نے کيا جانا دوزخ کيا ہے11:11| ،

ال ُتبقى َوال َت َذ ُر |11:12

|

|

نہ چھوڑے نہ لگی رکھے |11:12

لَوّ احَ ٌة لِل َب َش ِر |11:12

|

|

|

آدمی کی کھال اتار ليتی ہے |11:12

َعلَيھا تِس َع َة َع َشرَ |11:12

|

|

اس پر اُنيس داروغہ ہيں |11:12

|

ار إِ ّال م َٰلئِ َك ًة ۙ وَ ما جَ عَلنا ِع هد َتھُم إِ ّال فِت َن ًة لِلهذينَ َك َفروا لِيَس َتيقِنَ الهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ َويَزدا َد الهذينَ ءامَنوا ٰ
َوما جَ عَلنا أَ ٰ
إيم ًنا ۙ َوال يَرتابَ
صحبَ ال ّن ِ
ٰ
َ
لوب ِھم مَرَ ضٌ َو ٰ
ك يُضِ ُّل ه
الكفِرونَ ماذا أرا َد ه
َّللا ُ مَن يَشا ُء َويَھدى مَن يَشا ُء ۚ
َّللا ُ ِب ٰھذا َم َث ًال ۚ َكذلِ َ
الهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ َوالمُؤمِنونَ ۙ وَ لِيَقو َل الهذينَ فى قُ ِ
ك إِ ّال ه َُو ۚ َوما هِىَ إِ ّال ذ ٰ
ِكرى لِل َب َش ِر |11:11
َوما يَعلَ ُم جُنو َد رَ ِّب َ

|

اور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ کيے مگر فرشتے ،اور ہم نے ان کی يہ گنتی نہ رکھی مگر کافروں کی جانچ کو اس ليے کہ
کتاب والوں کو يقين آئے اور ايمان والوں کا ايمان بڑهے اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے اور دل کے روگی
(مريض) اور کافر کہيں اس اچنبھے کی بات ميں َّللا کا کيا مطلب ہے ،يونہی َّللا گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدايت فرماتا ہے
جسے چاہے ،اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہيں جانتا ،اور وہ تو نہيں مگر آدمی کے ليے نصيحت،
|11:11

|

َك ّال َوال َقم َِر |11:11

|

ہاں ہاں چاند کی قسم11:11| ،

يل إِذ أَدبَرَ |11:11
َواله ِ

|

|

اور رات کی جب پيٹھ پھيرے11:11| ،

ُّبح إِذا أَس َفرَ |11:11
َوالص ِ

|

اور صبح کی جب اجا ال ڈالے |11:11

إِ هنھا َإلِحدَى ال ُكب َِر |11:11

|

|

|

بيشک دوزخ بہت بڑی چيزوں ميں کی ايک ہے11:11| ،

َنذيرً ا لِل َب َش ِر |11:11

|

|

آدميوں کو ڈراؤ11:11| ،

|

لِمَن شا َء مِن ُكم أَن َي َت َق هد َم أَو َي َتأ َ هخرَ |11:11

|

اسے جو تم ميں چاہے ،کہ آگے آئے يا پيچھے رہے |11:11

فس ِبما َك َسبَت رَ هي َن ٌة |11:12
ُك ُّل َن ٍ

|

ہر جان اپنی کرنی (اعمال) ميں گروی ہے11:12| ،

إِ ّال أَ ٰ
َمين |11:12
صحبَ الي ِ

|

|

|

|

مگر دہنی طرف والے |11:12
ت َي َتساءَلونَ |11:12
فى جَ ٰ ّن ٍ

|
|

باغوں ميں پوچھتے ہيں11:12| ،

ُجرمينَ |11:11
ع ِ
َن الم ِ

مجرموں سے11:11| ،

|
|

ما َسلَ َك ُكم فى َس َقرَ |11:11

|
|

تمہيں کيا بات دوزخ ميں لے گئی11:11| ،

قالوا لَم َن ُ
صلّينَ |11:11
ك مِنَ ال ُم َ

|

وہ بولے ہم نماز نہ پڑهتے تھے11:11| ،

َولَم َن ُ
ك ُنط ِع ُم المِسكينَ |11:11

|

|

اور مسکين کو کھانا نہ ديتے تھے |11:11

َو ُك ّنا َنخوضُ مَعَ الخائِضينَ |11:11

|

|

اور بيہودہ فکر والوں کے ساتھ بيہودہ فکريں کرتے تھے11:11| ،

ِّ
ّين |11:11
َوم الد ِ
َو ُك ّنا ُن َكذبُ بِي ِ

|

اور ہم انصاف کے دن کو جھٹالتے رہے11:11| ،

|

|

حَ ّت ٰى أَ ٰتى َنا ال َيقينُ |11:11

|
|

يہاں تک کہ ہميں موت آئی11:11| ،
َفما َتن َف ُعھُم َش ٰف َع ُة ال ٰ ّشفِعينَ |11:12

|
|

تو انہيں سفارشيوں کی سفارش کام نہ دے گی |11:12

ُعرضينَ |11:12
َفما لَھُم ع ِ
َن ال هتذكِرَ ِة م ِ

|

تو انہيں کيا ہوا نصيحت سے منہ پھيرتے ہيں |11:12

َكأ َ هنھُم ُح ُم ٌر مُس َتنفِرَ ةٌ |11:12

|

گويا وہ بھڑکے ہوئے گدهے ہوں11:12| ،

سورَ ٍة |11:11
َفره ت مِن َق َ

|

|

|

کہ شير سے بھاگے ہوں |11:11

|

ئ مِنھُم أَن ي ٰ
ُؤتى ُ
ص ُح ًفا ُم َن هشرَ ًة |11:11
امر ٍ
بَل يُري ُد ُك ُّل ِ

|

بلکہ ان ميں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحيفے اس کے ہاتھ ميں دے ديے جائيں |11:11

َك ّال ۖ بَل ال يَخافونَ الءاخِرَ َة |11:11

|

ہرگز نہيں بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہيں |11:11

َك ّال إِ هن ُه َتذكِرَ ةٌ |11:11

|

|

|

|

ہاں ہاں بيشک وہ نصيحت ہے11:11| ،

َفمَن شا َء َذ َكرَ ہُ |11:11

|
|

تو جو چاہے اس سے نصيحت لے11:11| ،

َوما يَذ ُكرونَ إِ ّال أَن يَشا َء ه
َّللا ُ ۚ ُهوَ أَه ُل ال هت ٰ
قوى وَ أَه ُل المَغفِرَ ِة |11:11

|

اور وہ کيا نصيحت مانيں مگر جب َّللا چاہے ،وہی ہے ڈرنے کے الئق اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا11:11| ،

ُ
َّللا الره ٰ
َوم الق ِٰي َم ِة |11:1
سم ه ِ
حيم ال أقسِ ُم ِبي ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

روز قيامت کی قسم! ياد فرماتا ہوں11:1| ،
ِ
ُ
فس اللهوّ ا َم ِة |11:1
َوال أقسِ ُم ِبال هن ِ

|

|

|

اور اس جان کی قسم! جو اپنے اوپر مالمت کرے |11:1

أَيَح َسبُ اإلِ ٰ
نسنُ أَلهن َنجمَعَ ِعظا َم ُه |11:1

|

|

کيا آدمی يہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈياں جمع نہ فرمائيں گے11:1| ،

َلى ٰقدِرينَ ع ٰ
ب ٰ
َلى أَن ُن َسوِّ ىَ بَنا َن ُه |11:1

|

کيوں نہيں ہم قادر ہيں کہ اس کے پور ٹھيک بناديں |11:1

بَل يُري ُد اإلِ ٰ
نسنُ لِيَف ُجرَ أَما َم ُه |11:1

|

|

بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے |11:1

|

|

|

يَسـَٔ ُل أَيّانَ يَو ُم الق ِٰي َم ِة |11:1

|
|

پوچھتا ہے قيامت کا دن کب ہوگا11:1| ،

ص ُر |11:1
َفإِذا ب َِرقَ ال َب َ

|

پھر جس دن آنکھ چوندهيائے گی |11:1

َو َخسَفَ ال َق َم ُر |11:2

|

|

اور چاند کہے گا |11:2

|

َو ُجمِعَ ال هشمسُ َوال َق َم ُر |11:2

|

اور سورج اور چاند مالديے جائيں گے |11:2

يَقو ُل اإلِ ٰ
نسنُ يَو َمئِ ٍذ أَينَ ال َم َفرُّ |11:12

|

|

اس دن آدمی کہے گا کدهر بھاگ کر جاؤں |11:12

َك ّال ال وَ َزرَ |11:11

|

|

ہرگز نہيں کوئی پناہ نہيں11:11| ،

إِ ٰ
ك يَو َمئِ ٍذ المُس َت َقرُّ |11:11
لى رَ ِّب َ

|

|

اس دن تيرے رب ہی کی طرف جاکر ٹھہرنا ہے |11:11

ُي َنبهؤُ ۟ا اإلِ ٰ
نسنُ يَو َمئِ ٍذ بِما َق هد َم َوأَ هخرَ |11:11

|

|

|

اس دن آدمی کو اس کا سب اگال پچھال جتاديا جائے گا |11:11

نسنُ ع ٰ
ب َِل اإلِ ٰ
َلى َنفسِ ِه بَصيرَ ةٌ |11:11

|
|

بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے11:11| ،

َولَو أَ ٰ
لقى مَعاذيرَ ہُ |11:11

|

اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب ال ڈالے11:11| ،

ك لِ َتعجَ َل ِب ِه |11:11
ال ُتحَ رِّ ك بِ ِه لِسا َن َ

|

|

جب بھی نہ سنا جائے گا تم ياد کرنے کی جلدی ميں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو |11:11

إِنه َعلَينا جَ م َع ُه َوقُرءا َن ُه |11:11

|

بيشک اس کا محفوظ کرنا اور پڑهنا ہمارے ذمہ ہے11:11| ،

َفإِذا َقرَ ٰأن ُه َفا هت ِبع قُرءا َن ُه |11:12

|

|

تو جب ہم اسے پڑه چکيں اس وقت اس پڑهے ہوئے کی اتباع کرو |11:12

ُث هم إِنه َعلَينا بَيا َن ُه |11:12

|

|

پھر بيشک اس کی باريکيوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے11:12| ،

جلَ َة |11:12
َك ّال بَل ُت ِ
حبّونَ العا ِ

|

|

کوئی نہيں بلکہ اے کافرو! تم پاؤں تلے کی (دنياوی فائدے کو) عزيز دوست رکھتے ہو |11:12

|

|

َو َت َذرونَ الءاخِرَ َة |11:11

|

اور آخرت کو چھوڑ بيٹھے ہو11:11| ،

وُ جوہٌ يَو َمئِ ٍذ ناضِ رَ ةٌ |11:11

|

|

کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے |11:11

إِ ٰ
لى رَ بِّھا ناظِ رَ ةٌ |11:11

|

|
|

اپنے رب کا ديکھتے |11:11

َووُ جوہٌ يَو َمئِ ٍذ باسِ رَ ةٌ |11:11

|

اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے |11:11

َت ُ
ظنُّ أَن يُف َع َل ِبھا فاقِرَ ةٌ |11:11

|

|

سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے |11:11

ت ال هتراقِىَ |11:11
َك ّال إِذا َبلَ َغ ِ

|

ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی |11:11

راق |11:11
َوقي َل مَن
ٍ

|

|

اور کہيں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے |11:11

َو َظنه أَ هن ُه الف ُ
ِراق |11:12

|

|

|

سمجھ لے گا کہ يہ جدائی کی گھڑی ہے |11:12

ت الس ُ
ّاق |11:12
َوال َت هف ِ
ّاق ِبالس ِ

|

اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی |11:12

ك يَو َمئِ ٍذ الم ُ
إِ ٰ
َساق |11:12
لى رَ ِّب َ

|

|

اس دن تيرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے |11:12

صلّ ٰى |11:11
صدهقَ َوال َ
َفال َ

|
|

ہاں جھٹاليا اور منہ پھيرا |11:11

لى أَهلِ ِه َي َتم ّ
ُث هم َذهَبَ إِ ٰ
َط ٰى |11:11

|

پھر اپنے گھر کو اکڑتا چال |11:11

ك َفأ َ ٰ
أَ ٰ
ولى |11:11
ولى لَ َ

|

|

تيری خرابی ا ٓ لگی اب آ لگی11:11| ،

ك َفأ َ ٰ
ُث هم أَ ٰ
ولى |11:11
ولى لَ َ

|

|

اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑهی11:11| ،

َو ٰلكِن َك هذبَ َو َت َولّ ٰى |11:11

|

|

|

پھر تيری خرابی آ لگی اب آ لگی11:11| ،

|

|

أَيَح َسبُ اإلِ ٰ
ك ُس ًدى |11:11
نسنُ أَن ُيترَ َ

|

کيا آدمی اس گھمنڈ ميں ہے کہ آزاد چھوڑ ديا جائے گا |11:11

ك ُنط َف ًة مِن َمنِىٍّ ي ٰ
أَلَم َي ُ
ُمنى |11:11

|

کيا وہ ايک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے |11:11

ُث هم كانَ َعلَ َق ًة َف َخلَقَ َفسَوّ ٰى |11:12

|

|

|

پھر خون کی پھٹک ہوا تو اس نے پيدا فرمايا پھر ٹھيک بنايا |11:12

ين ه
َفجَ َع َل مِن ُه ه
الذ َكرَ َواأل ُ ٰ
نثى |11:12
الزوجَ ِ

|

|

تو اس سے دو جوڑ بنائے مرد اور عورت11:12| ،

َلى أَن يُحۦِىَ الم ٰ
ك ِب ٰقد ٍِر ع ٰ
َوتى |11:12
أَلَيسَ ٰذلِ َ

|

|

جال سکے گا11:12| ،
کيا جس نے يہ کچھ کيا وہ مردے نہ ِ

|

تى َعلَى اإلِ ٰ
حيم هَل أَ ٰ
َّللا الره ٰ
ههر لَم َي ُكن َشيـًٔا َمذكورً ا |11:1
سم ه ِ
نس ِن حينٌ مِنَ الد ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

بيشک آدمی پر ايک وقت وہ گزرا کہ کہيں اس کا نام بھی نہ تھا |11:1

نسنَ مِن ُنط َف ٍة أَ
إِ ّنا َخلَق َنا اإلِ ٰ
مشاج َنب َتلي ِه َفجَ ع َٰلن ُه سَميعًا َبصيرً ا |11:1
ٍ

|

|

|

بيشک ہم نے آدمی کو کيا ملی ہوئی منی سے کہ وہ اسے جانچيں تو اسے سنتا ديکھتا کرديا |11:1

إِ ّنا َهد َٰين ُه السهبي َل إِمّا شاكِرً ا َوإِمّا َكفورً ا |11:1

|

|

بيشک ہم نے اسے راہ بتائی يا حق مانتا يا ناشکری کرتا |11:1

إ ّنا أَع َتدنا ل ِٰلكفِرينَ س َٰلسِ َ ۟ال َوأَ ٰ
غل ًال َو َسعيرً ا |11:1
ِ

|

|

بيشک ہم نے کافروں کے ليے تيار کر رکھی ہيں زنجيريں اور طوق اور بھڑکتی آگ |11:1

أس كانَ مِزاجُھا كافورً ا |11:1
إِنه األَبرارَ يَشرَ بونَ مِن َك ٍ

|

|

بيشک نيک پئيں گے اس جام ميں سے جس کی ملونی کافور ہے وہ کافور کيا ايک چشمہ ہے |11:1

عَي ًنا يَشرَ بُ ِبھا عِبا ُد ه
َّللاِ ُي َفجِّ رو َنھا َتفجيرً ا |11:1

|

|

جس ميں سے َّللا کے نہايت خاص بندے پئيں گے اپنے محلوں ميں اسے جہاں چاہيں بہا کر لے جائيں گے |11:1

ذر َويَخافونَ يَومًا كانَ َشرُّ ہُ مُس َتطيرً ا |11:1
يوفونَ ِبال هن ِ

|
|

اپنی منتيں پوری کرتے ہيں اور اس دن سے ڈرتے ہيں جس کی برائی پھيلی ہوئی ہے |11:1

َويُطعِمونَ ه
الطعا َم ع ٰ
َلى ُح ِّب ِه مِسكي ًنا َويَتيمًا َوأَسيرً ا |11:2

|

اور کھانا کھالتے ہيں اس کی محبت پر مسکين اور يتيم اور اسير کو11:2| ،

َّللا ال ُنري ُد مِن ُكم جَ زا ًء َوال ُ
شكورً ا |11:2
إِ هنما ُنط ِع ُم ُكم ل َِوج ِه ه ِ

|

|

ان سے کہتے ہيں ہم تمہيں خاص َّللا کے ليے کھانا ديتےہيں تم سے کوئی بدلہ يا شکر گزاری نہيں مانگتے11:2| ،

إِ ّنا َنخافُ مِن رَ بِّنا يَومًا عَبوسًا َقم َطريرً ا |11:12

|

|

بيشک ہميں اپنے رب سے ايک ايسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہايت سخت ہے |11:12

|

|

َف َو ٰقى ُھ ُم ه
َوم َولَقّ ٰىھُم َنضرَ ًة وَ سُرورً ا |11:11
َّللا ُ َشره ٰذلِ َ
ك الي ِ

|

تو انہيں َّللا نے اس دن کے شر سے بچاليا اور انہيں تازگی اور شادمانی دی11:11| ،

َوجَ ٰ
صبَروا جَ هن ًة َوحَ ريرً ا |11:11
زىھُم ِبما َ

|

|
|

اور ان کے صبر پر انہيں جنت اور ريشمی کپڑے صلہ ميں ديے11:11| ،

ُم هتكِـٔينَ فيھا َعلَى األَرائِكِ ۖ ال يَرَ ونَ فيھا َشمسًا َوال َزم َھريرً ا |11:11

|

جنت ميں تختوں پر تکيہ لگائے ہوں گے ،نہ اس ميں دهوپ ديکھيں گے نہ ٹھٹر (سخت سردی) |11:11

يھم ظِ ٰللُھا َو ُذلِّلَت قُطوفُھا َت ً
ذليال |11:11
َودانِي ًَة َعلَ ِ

|

|

اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نيچے کرديے گئے ہوں گے |11:11

۠
واريرا |11:11
ب كا َنت َق
ض ٍة َوأَكوا ٍ
يھم ِبـٔانِ َي ٍة مِن فِ ه
َويُطافُ َعلَ ِ

|

اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شيشے کے مثل ہورہے ہوں گے11:11| ،

ض ٍة َقدهروها َتقديرً ا |11:11
َقواريرَ ۟ا مِن فِ ه

|

کيسے شيشے چاندی کے ساقيوں نے انہيں پورے اندازہ پر رکھا ہوگا |11:11

َويُس َقونَ فيھا َكأسًا كانَ مِزاجُھا َزنجَ ً
بيال |11:11

|

اور اس ميں وہ جام پالئے جائيں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی |11:11

عَي ًنا فيھا ُت َسم ّٰى سَلسَبي ًال |11:12

|

|

|

|

|

وہ ادرک کيا ہے جنت ميں ايک چشمہ ہے جسے سلسبيل کہتے ہيں |11:12

يھم ِو ٰلدنٌ م َُخلهدونَ إِذا رَ أَي َتھُم حَ سِ ب َتھُم لُؤل ُ ًؤا َمنثورً ا |11:12
۞ َو َيطوفُ َعلَ ِ

|

|

اور ان کے آس پاس خدمت ميں پھريں گے ہميشہ رہنے والے لڑکے جب تو انہيں ديکھے تو انہيں سمجھے کہ موتی ہيں بکھيرے
ہوئے |11:12

|

َوإِذا رَ أَيتَ َث هم رَ أَيتَ َنعيمًا َومُل ًكا َكبيرً ا |11:12

|

اور جب تو ادهر نظر اٹھائے ايک چين ديکھے اور بڑی سلطنت |11:12

|

ض ٍة وَ س َٰقىھُم رَ ُّبھُم َشرابًا َطھورً ا |11:11
ساورَ مِن فِ ه
ٰعلِ َيھُم ثِيابُ سُن ُد ٍ
س ُخض ٌر َوإِس َتبرَ ٌق ۖ َو ُحلّوا أَ ِ

|

ان کے بدن پر ہيں کريب کے سبز کپڑے اور قنا ويز کے اور انہيں چاندی کے کنگن پہنائے گئے اور انہيں ان کے رب نے
ستھری شراب پالئی |11:11

|

إِنه ٰهذا كانَ لَ ُكم جَ زا ًء َوكانَ سَع ُي ُكم َمشكورً ا |11:11

|

ان سے فرمايا جائے گا يہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی |11:11

ك القُرءانَ َت ً
نزيال |11:11
إِ ّنا َنحنُ َن هزلنا َعلَي َ

|

|

بيشک ہم نے تم پر قرآن بتدريج اتارا |11:11

|

ك َوال ُتطِ ع مِنھُم ءاثِمًا أَو َكفورً ا |11:11
ُكم رَ ِّب َ
َف ِ
اصبر لِح ِ

|

تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو اور ان ميں کسی گنہگار يا ناشکرے کی بات نہ سنو |11:11

ك ُبكرَ ًة َوأَ ً
صيال |11:11
َواذ ُك ِر اس َم رَ ِّب َ

|

|

اور اپنے رب کا نام صبح و شام ياد کرو |11:11

يال َط ً
يل َفاسجُد لَ ُه َو َسبِّح ُه لَ ً
ويال |11:11
َومِنَ اله ِ

|

|

اور کچھ ميں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو |11:11

جلَ َة َو َي َذرونَ وَ را َءهُم يَومًا َث ً
قيال |11:11
إِنه ٰهؤُ ال ِء ُي ِ
حبّونَ العا ِ

|

|

بيشک يہ لوگ پاؤں تلے کی (دنياوی فائدے کو) عزيز رکھتے ہيں اور اپنے پيچھے ايک بھاری دن کو چھوڑ بيٹھے ہيں
|11:11

|

َنحنُ َخلَ ٰقنھُم وَ َشدَدنا أَسرَ هُم ۖ َوإِذا شِ ئنا َبدهلنا أَ ٰمثلَھُم َت ً
بديال |11:12

|

ہم نے انہيں پيدا کيا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کيے اور ہم جب چاہيں ان جيسے اور بدل ديں |11:12

لى رَ ِّب ِه س ً
إِنه ٰه ِذ ِہ َتذكِرَ ةٌ ۖ َفمَن شا َء ا هت َخ َذ إِ ٰ
َبيال |11:12

|

|

بيشک يہ نصيحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے |11:12

َّللا ُ ۚ إِنه ه
َوما َتشاءونَ إِ ّال أَن يَشا َء ه
َّللاَ كانَ عَليمًا حَ كيمًا |11:12

|

|

اور تم کيا چاہو مگر يہ کہ َّللا چاہے بيشک وہ علم و حکمت واال ہے11:12| ،
خ ُل مَن يَشا ُء فى رَ ح َمتِ ِه ۚ َو ٰ ّ
الظلِمينَ أَ َع هد لَھُم عَذابًا أَليمًا |11:11
يُد ِ

|

|

اپنی رحمت ميں ليتا ہے جسے چاہے اور ظالموں کے ليے اس نے دردناک عذاب تيار کر رکھا ہے |11:11

َّللا الره ٰ
ت عُر ًفا |11:1
حيم َوالمُرس َٰل ِ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

|

قسم ان کی جو بھيجی جاتی ہيں لگاتار |11:1

َف ٰ
ت عَص ًفا |11:1
العصِ ٰف ِ

|

پھر زور سے جھونکا دينے والياں11:1| ،
ت َنشرً ا |11:1
َوال ٰ ّنشِ ٰر ِ

|

|

پھر ابھار کر اٹھانے والياں |11:1

َف ٰ
ت َفر ًقا |11:1
الف ِر ٰق ِ

|

|

|

پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والياں11:1| ،

ت ذِكرً ا |11:1
َفالمُلق ِٰي ِ

|

پھر ان کی قسم جو ذکر کا لقا کرتی ہيں |11:1

عُذرً ا أَو ُنذرً ا |11:1

|

|

|

حجت تمام کرنے يا ڈرانے کو11:1| ،

إِ هنما توعَدونَ لَ ٰوقِ ٌع |11:1

|

|

بيشک جس بات کا تم وعدہ ديے جاتے ہو ضرور ہونی ہے |11:1

َفإِ َذا ال ُّنجو ُم ُ
ط ِمسَت |11:2

|

پھر جب تارے محو کرديے جائيں11:2| ،

|

|

َوإِ َذا السهما ُء فُ ِرجَ ت |11:2

|
|

اور جب آسمان ميں رخنے پڑيں11:2| ،

جبا ُل ُنسِ َفت |11:12
َوإِ َذا ال ِ

|

اور جب پہاڑ غبار کرکے اڑا ديے جا ئيں11:12| ،

َوإِ َذا ال ُّر ُس ُل أ ُ ِّق َتت |11:11

|

اور جب رسولوں کا وقت آئے |11:11

َ
َوم أُجِّ لَت |11:11
ِألىِّ ي ٍ

|

|

کس دن کے ليے ٹھہرائے گئے تھے11:11| ،

صل |11:11
َوم ال َف ِ
لِي ِ

|

|

روز فيصلہ کے ليے11:11| ،

|

َوما أَ ٰ
ك ما يَو ُم ال َفص ِل |11:11
درى َ

|

اور تو کيا جانے وہ روز فيصلہ کيا ہے |11:11

َوي ٌل يَو َمئِ ٍذ لِل ُم َك ِّذبينَ |11:11

|

جھٹالنے والوں کی اس دن خرابی |11:11

أَلَم ُنھلِكِ األَوه لينَ |11:11

|

|

|

|

کيا ہم نے اگلوں کو ہالک نہ فرمايا |11:11

ُث هم ُن ِتب ُع ُھ ُم الءاخِرينَ |11:11

|

|

پھر پچھلوں کو ان کے پيچھے پہنچائيں گے |11:11

ُجرمينَ |11:12
َك ٰذلِ َ
ك َنف َع ُل ِبالم ِ

|

مجرموں کے ساتھ ہم ايسا ہی کرتے ہيں11:12| ،

َوي ٌل يَو َمئِ ٍذ لِل ُم َك ِّذبينَ |11:12

|

|

|

اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی11:12| ،

َھين |11:12
أَلَم َنخلُق ُكم مِن ما ٍء م ٍ

|

|

کيا ہم نے تمہيں ايک بے قدر پانی سے پيدا نہ فرمايا |11:12

َكين |11:11
رار م ٍ
َفجَ ع َٰلن ُه فى َق ٍ

|

پھر اسے ايک محفوظ جگہ ميں رکھا |11:11

إِ ٰ
َعلوم |11:11
لى َقد ٍَر م ٍ

|

|

ايک معلوم اندازہ تک |11:11

َف َقدَرنا َفنِع َم ٰ
القدِرونَ |11:11

|

|

پھر ہم نے اندازہ فرمايا ،تو ہم کيا ہی اچھے قادر |11:11

|

|

َوي ٌل يَو َم ِئ ٍذ لِل ُم َك ِّذبينَ |11:11

|

اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی11:11| ،

أَلَم َنج َع ِل األَرضَ كِفا ًتا |11:11

|

|

کيا ہم نے زمين کو جمع کرنے والی نہ کيا11:11| ،

أَحيا ًء َوأَ ٰ
مو ًتا |11:11

|

|
|

تمہارے زندوں اور مردوں کی |11:11

ت َوأَس َق ٰين ُكم ما ًء فُرا ًتا |11:11
َوجَ عَلنا فيھا رَ ٰوسِ ىَ ٰشم ِٰخ ٍ

|

اور ہم نے اس ميں اونچے اونچے لنگر ڈالے اور ہم نے تمہيں خوب ميٹھا پانی پاليا |11:11

َوي ٌل يَو َمئِ ٍذ لِل ُم َك ِّذبينَ |11:12

|

اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی |11:12

ان َطلِقوا إِ ٰ
لى ما ُكن ُتم ِب ِه ُت َك ِّذبونَ |11:12

|

|

چلو اس کی طرف جسے جھٹالتے تھے11:12| ،

ث ُ
ان َطلِقوا إِ ٰ
ب |11:12
ش َع ٍ
لى ظِ ٍّل ذى َث ٰل ِ

|

|

چلو اس دهوئيں کے سائے کی طرف جس کی تين شاخيں |11:12

ب |11:11
ليل وَ ال يُغنى مِنَ الله َھ ِ
ال َظ ٍ

|

|

|

نہ سايہ دے نہ لپٹ سے بچائے |11:11

صر |11:11
إِ هنھا َترمى ِب َشرَ ٍر َكال َق ِ

|

|
|

بيشک دوزخ چنگارياں اڑاتی ہے |11:11

ج ٰملَ ٌ
ت صُف ٌر |11:11
َكأ َ هن ُه ِ

|

جيسے اونچے محل گويا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہيں11:11| ،

َوي ٌل يَو َمئِ ٍذ لِل ُم َك ِّذبينَ |11:11

|

اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی11:11| ،

ٰهذا يَو ُم ال يَنطِ قونَ |11:11

|

|

يہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکيں گے |11:11

َوال يُؤ َذنُ لَھُم َفيَع َتذِرونَ |11:11

|

|

اور نہ انہيں اجازت ملے کہ عذر کريں |11:11

َوي ٌل يَو َمئِ ٍذ لِل ُم َك ِّذبينَ |11:11

|

|

|

اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی11:11| ،

صل ۖ جَ م ٰ
َعن ُكم َواألَوه لينَ |11:12
ٰهذا يَو ُم ال َف ِ

|

|

يہ ہے فيصلہ کا دن ،ہم نے تمہيں جمع کيا اور سب اگلوں کو |11:12

|

كيدون |11:12
َفإِن كانَ لَ ُكم َكي ٌد َف
ِ

|

اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چل لو |11:12

َوي ٌل يَو َمئِ ٍذ لِل ُم َك ِّذبينَ |11:12

|
|

اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی11:12| ،

يون |11:11
إِنه ال ُم هتقينَ فى ظِ ٰل ٍل َو ُع ٍ

|

بيشک ڈر والے سايوں اور چشموں ميں ہيں11:11| ،

َو َف ٰو ِك َه ِممّا يَش َتھونَ |11:11

|
|

اور ميووں ميں جو ان کا جی چاہے |11:11

ُكلوا َواشرَ بوا هَنيـًٔا ِبما ُكن ُتم َتعمَلونَ |11:11

|

کھاؤ اور پيو رچتا ہوا اپنے اعمال کا صلہ |11:11

جزى المُحسِ نينَ |11:11
إِ ّنا َك ٰذلِ َ
ك َن ِ

|

|

بيشک نيکوں کو ہم ايسا ہی بدلہ ديتے ہيں11:11| ،

َوي ٌل يَو َمئِ ٍذ لِل ُم َك ِّذبينَ |11:11

|

|

اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی |11:11

ُكلوا َو َت َم هتعوا َق ً
ُجرمونَ |11:11
ليال إِ هن ُكم م ِ

|

|

|

|

کچھ دن کھالو اور برت لو ضرور تم مجرم ہو |11:11

َوي ٌل يَو َمئِ ٍذ لِل ُم َك ِّذبينَ |11:11

|

|
|

اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی11:11| ،

َوإِذا قي َل لَ ُھ ُم ار َكعوا ال يَر َكعونَ |11:12

|

اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑهو تو نہيں پڑهتے11:12| ،

َوي ٌل يَو َمئِ ٍذ لِل ُم َك ِّذبينَ |11:12

|
|

اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی11:12| ،

ث بَع َدہُ يُؤمِنونَ |11:12
َف ِبأَىِّ حَ دي ٍ

|

پھر اس کے بعد کون سی بات پر ايمان الئيں گے |11:12

َّللا الره ٰ
حيم َع هم َي َتساءَلونَ |12:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

يہ آپس ميں کاہے کی پوچھ گچھ کررہے ہيں |12:1

ظيم |12:1
ع ِ
َن ال هنبَإِ ال َع ِ

بڑی خبر کی |12:1

|
|

الهذى هُم في ِه مُخ َتلِفونَ |12:1

|

جس ميں وہ کئی راہ ہيں |12:1

|

|

|

|

َك ّال َسيَعلَمونَ |12:1

|
|

ہاں ہاں اب جائيں گے12:1| ،

ُث هم َك ّال َسيَعلَمونَ |12:1

|

پھر ہاں ہاں جان جائيں گے |12:1

أَلَم َنج َع ِل األَرضَ م ِٰھ ًدا |12:1

|

|

کيا ہم نے زمين کو بچھونا نہ کيا |12:1

جبا َل أَوتا ًدا |12:1
َوال ِ

|

اور پہاڑوں کو ميخيں |12:1

َو َخلَ ٰقن ُكم أَ ٰ
زوجً ا |12:2

|

|
|

اور تمہيں جوڑے بنايا |12:2

َوجَ عَلنا َنو َم ُكم سُبا ًتا |12:2

|

اور تمہاری نيند کو آرام کيا |12:2

َوجَ عَل َنا الهي َل لِباسًا |12:12

|

|

اور رات کو پردہ پوش کيا |12:12

َوجَ عَل َنا ال هنھارَ مَعا ًشا |12:11

|

|

|

|

اور دن کو روزگار کے ليے بنايا |12:11

َو َب َنينا َفو َق ُكم سَبعًا شِ دا ًدا |12:11

|

اور تمہارے اوپر سات مضبوط چنائياں چنيں (تعمير کيں) |12:11

َوجَ عَلنا سِ راجً ا َوهّاجً ا |12:11

|
|

اور ان ميں ايک نہايت چمکتا چراغ رکھا |12:11

َوأَ َ
ت ما ًء َثجّاجً ا |12:11
نزلنا مِنَ المُعصِ ٰر ِ

|

اور پھر بدليوں سے زور کا پانی اتارا12:11| ،

خر َج ِب ِه حَ ًّبا َو َنبا ًتا |12:11
لِ ُن ِ

|

|

کہ اس سے پيدا فرمائيں اناج اور سبزہ12:11| ،
ت أَلفا ًفا |12:11
َوجَ ٰ ّن ٍ

|

|

|

اور گھنے باغ |12:11

|

صل كانَ ٰ
ميق ًتا |12:11
إِنه يَو َم ال َف ِ

|

بيشک فيصلہ کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے12:11| ،

ّور َف َتأتونَ أَفواجً ا |12:12
يَو َم يُن َف ُخ فِى الص ِ

|

|

جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجيں12:12| ،

|

ت السهما ُء َفكا َنت أَ ٰبوبًا |12:12
َوفُتِحَ ِ

|

اور آسمان کھوال جائے گا کہ دروازے ہوجائے گا |12:12

جبا ُل َفكا َنت سَرابًا |12:12
َو ُس ِّيرَ ِ
ت ال ِ

|

|

اور پہاڑ چالئے جائيں گے کہ ہوجائيں گے جيسے چمکتا ريتا دور سے پانی کا دهوکا ديتا12:12| ،

إِنه جَ َھ هن َم كا َنت مِرصا ًدا |12:11

|

بيشک جہنم تاک ميں ہے12:11| ،
ل ّٰ
ِلطغينَ مَـٔابًا |12:11

|

|

سرکشوں کا ٹھکانا12:11| ،

ٰل ِبثينَ فيھا أَحقابًا |12:11

|

|

اس ميں قرنوں (مدتوں) رہيں گے |12:11

ال يَذوقونَ فيھا بَر ًدا َوال َشرابًا |12:11

|

|

اس ميں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائيں گے اور نہ کچھ پينے کو12:11| ،

إِ ّال حَ ميمًا َو َغسّا ًقا |12:11

|

مگر کھولتا پانی اور دوزخيوں کا جلتا پيپ12:11| ،

جَ زا ًء ِوفا ًقا |12:11

|

|

|

|

|

جيسے کو تيسا بدلہ |12:11

إِ هنھُم كانوا ال يَرجونَ حِسابًا |12:11

|

بيشک انہيں حساب کا خوف نہ تھا |12:11

َو َك هذبوا ِبـٔ ٰايتِنا ك ِّذابًا |12:12

|

|

اور انہوں نے ہماری آيتيں حد بھر جھٹالئيں12:12| ،

َو ُك هل َشء ٍء أَحص َٰين ُه ك ِٰتبًا |12:12

|

|

اور ہم نے ہر چيز لکھ کر شمار کر رکھی ہے |12:12

َفذوقوا َفلَن َنزي َد ُكم إِ ّال عَذابًا |12:12

|

|

اب چکھو کہ ہم تمہيں نہ بڑهائيں گے مگر عذاب12:12| ،

إِنه لِل ُم هتقينَ م ً
َفازا |12:11

|

بيشک ڈر والوں کو کاميابی کی جگہ ہے |12:11

حَ دائِقَ َوأَ ٰ
عنبًا |12:11

|

باغ ہيں اور انگور12:11| ،

َو َكواعِبَ أَترابًا |12:11

|

|

اور اٹھتے جوبن والياں ايک عمر کی12:11| ،

|

|

|

َو َكأسًا دِها ًقا |12:11

|

اور چھلکتا جام |12:11

|

ال يَسمَعونَ فيھا لَ ً
غوا َوال ك ٰ ِّذبًا |12:11

|

جس ميں نہ کوئی بيہودہ بات سنيں نہ جھٹالنا |12:11

ك َعطا ًء حِسابًا |12:11
جَ زا ًء مِن رَ ِّب َ

|

|

صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہايت کافی عطا12:11| ،

|

رض َوما بَي َن ُھمَا الره ٰ
حم ِن ۖ ال يَملِكونَ مِن ُه خِطابًا |12:11
رَ بِّ الس ٰهم ٰو ِ
ت وَ األَ ِ

|

وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمين کا اور جو کچھ ان کے درميان ہے رحمن کہ اس سے بات کرنے کا اختيار نہ رکھيں گے
|12:11

|

ص ًفّا ۖ ال َي َت َكلهمونَ إِ ّال مَن أَذِنَ لَ ُه ال هر ٰ
يَو َم يَقو ُم الرّو ُ
صوابًا |12:12
حمنُ وَ قا َل َ
ح َوالم َٰلئِ َك ُة َ

|

جس دن جبريل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرا باندهے (صفيں بنائے) کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمن نے اذن ديا اور اس
نے ٹھيک بات کہی |12:12

|

ك اليَو ُم الحَ ُّق ۖ َفمَن شا َء ا هت َخ َذ إِ ٰ
لى رَ ِّب ِه مَـٔابًا |12:12
ٰذلِ َ

|

وہ سچا دن ہے اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنالے |12:12

|

رن ُكم عَذابًا َقريبًا يَو َم ي ُ
إِ ّنا أَن َذ ٰ
َنظ ُر المَر ُء ما َق هدمَت يَداہُ َويَقو ُل الكافِ ُر ٰيلَي َتنى ُك ُ
نت ُت ٰربًا |12:12

|

ہم تمہيں ايک عذاب سے ڈراتے ہيں کہ نزديک آگيا جس دن آدمی ديکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھيجا اور کافر کہے
گا ہائے ميں کسی طرح خاک ہوجاتا |12:12

|

َّللا الره ٰ
ت غَر ًقا |12:1
حيم َوال ٰ ّن ِز ٰع ِ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

قسم ان کی کہ سختی سے جان کھينچيں |12:1
ت َن ً
شطا |12:1
َوال ٰ ّنشِ ٰط ِ

|

اور نرمی سے بند کھوليں) |12:1

ت َسبحً ا |12:1
َوال ٰ ّس ِب ٰح ِ

|

|

اور آسانی سے پيريں |12:1

ت سَب ًقا |12:1
َفال ٰ ّس ِب ٰق ِ

|

|

|

پھر آگے بڑه کر جلد پہنچيں |12:1

ت أَمرً ا |12:1
َفال ُم َدب ِّٰر ِ

|

|

پھر کام کی تدبير کريں |12:1

ج َف ُة |12:1
يَو َم َترجُفُ الرّا ِ

|

|

کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تھرائے گی تھرتھرانے والی |12:1

َتت َب ُعھَا الرّا ِد َف ُة |12:1

|

اس کے پيچھے آئے گی پيچھے آنے والی |12:1

ج َف ٌة |12:2
قُلوبٌ يَو َمئِ ٍذ وا ِ

|

|

|

|

کتنے دل اس دن دهڑکتے ہوں گے12:2| ،

أَ ٰ
بصرُها ٰخشِ ع ٌَة |12:2

|

آنکھ اوپر نہ اٹھا سکيں گے |12:2

|

يَقولونَ أَ ِء ّنا لَمَردودونَ فِى الحافِرَ ِة |12:12

|

کافر کہتے ہيں کيا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹيں گے |12:12

أَ ِءذا ُك ّنا ِع ٰظمًا َنخِرَ ًة |12:11

|

کيا ہم جب گلی ہڈياں ہوجائيں گے |12:11

ك إ ِ ًذا َكره ةٌ خاسِ رَ ةٌ |12:11
قالوا تِل َ

|

|

بولے يوں تو يہ پلٹنا تو نرا نقصان ہے |12:11

ح َدةٌ |12:11
َفإِ هنما هِىَ َزجرَ ةٌ ٰو ِ

|

تو وہ نہيں مگر ايک جھڑکی |12:11

َفإِذا هُم ِبالسّاهِرَ ِة |12:11

|

|

|

جبھی وہ کھلے ميدان ميں آپڑے ہوں گے |12:11

ك حَ ُ
ٰ
موسى |12:11
ديث
هَل أَ ٰتى َ

|

کيا تمہيں موس ٰی کی خبر آئی |12:11

|

|

|

هس ُ
إِذ ٰ
ط ًوى |12:11
نادى ُه رَ ُّب ُه ِبالوا ِد ال ُم َقد ِ

|

جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طو ٰی ميں ندا فرمائی12:11| ،

لى فِر َعونَ إِ هن ُه َط ٰ
اذهَب إِ ٰ
غى |12:11

|

کہ فرعون کے پاس جا اس نے سر اٹھايا |12:11

ك إِ ٰ
لى أَن َت َز ّك ٰى |12:12
َفقُل هَل لَ َ

|

|

اس سے کہہ کيا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ ستھرا ہو |12:12

ك َف َت ٰ
ك إِ ٰ
خشى |12:12
لى رَ ِّب َ
َوأَه ِد َي َ

|

اور تجھے تيرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے |12:12

رى ُه الءا َي َة ال ُك ٰ
َفأ َ ٰ
برى |12:12

|

پھر موس ٰی نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی |12:12

َف َك هذبَ َوع ٰ
َصى |12:11

|

اس پر اس نے جھٹاليا اور نافرمانی کی12:11| ،

ُث هم أَدبَرَ ي ٰ
َسعى |12:11

|

پھر پيٹھ دی اپنی کوشش ميں لگا |12:11

َفحَ َشرَ َف ٰ
نادى |12:11

|

|

|

|

|

|

|

|

تو لوگوں کو جمع کيا پھر پکارا12:11| ،

َفقا َل أَ ۠نا رَ ُّب ُك ُم األَ ٰ
على |12:11

|

پھر بوال ميں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں |12:11

َفأ َ َخ َذہُ ه
ٰ
األولى |12:11
َّللا ُ َنكا َل الءاخِرَ ِة َو

|

|

تو َّللا نے اسے دنيا و آخرت دونوں کے عذاب ميں پکڑا |12:11

ك لَعِبرَ ًة لِمَن ي ٰ
َخشى |12:11
إِنه فى ٰذلِ َ

|

|

بيشک اس ميں سيکھ ملتا ہے اسے جو ڈرے |12:11

ءَأَن ُتم أَ َش ُّد َخل ًقا أَ ِم السهما ُء ۚ ب َٰنىھا |12:11

|

|

کيا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل يا آسمان کا َّللا نے اسے بنايا12:11| ،

رَ َفعَ سَم َكھا َفسَوّ ٰىھا |12:12

|

اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھيک کيا |12:12

َوأَغ َطشَ لَيلَھا َوأَخرَ َج ض ٰ
ُحىھا |12:12

|

|

اس کی رات اندهيری کی اور اس کی روشنی چمکائی |12:12

كد ٰ
َحىھا |12:12
َواألَرضَ بَع َد ٰذلِ َ

|

اور اس کے بعد زمين پھيالئی |12:12

|

|

|

أَخرَ َج مِنھا ماءَها َوم ٰ
َرعىھا |12:11

|

اس ميں سے اس کا پانی اور چارہ نکا ال |12:11

جبا َل أَ ٰ
رسىھا |12:11
َوال ِ

|

|

اور پہاڑوں کو جمايا |12:11

م َٰتعًا لَ ُكم َو ِألَ ٰنع ِم ُكم |12:11

|

|

تمہارے اور تمہارے چوپايوں کے فائدہ کو12:11| ،

ت ّ
الطا هم ُة ال ُك ٰ
برى |12:11
َفإِذا جا َء ِ

|

|

پھر جب آئے گی وہ عام مصيبت سب سے بڑی |12:11

نسنُ ما س ٰ
يَو َم َي َت َذ هك ُر اإلِ ٰ
َعى |12:11

|

اس دن آدمی ياد کرے گا جو کوشش کی تھی |12:11

ت الجَ حي ُم لِمَن ي ٰ
َرى |12:11
َوبُرِّ َز ِ

|

|

|

اور جہنم ہر ديکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی |12:11

َفأَمّا مَن َط ٰ
غى |12:11

|

تو وہ جس نے سرکشی کی |12:11

َوءا َثرَ الحَ ٰيو َة الدُّنيا |12:12

|

|

|

|

اور دنيا کی زندگی کو ترجيح دی |12:12

َفإِنه الجَ حي َم هِىَ الم ٰ
َأوى |12:12

|

تو بيشک جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے12:12| ،

|

َن الھ ٰ
َوى |12:12
َوأَمّا مَن خافَ مَقا َم رَ ِّب ِه َو َنھَى ال هنفسَ ع ِ

|

اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا |12:12

َفإِنه الجَ هن َة هِىَ الم ٰ
َأوى |12:11

|

تو بيشک جنت ہی ٹھکانا ہے |12:11

|

َن السّا َع ِة أَيّانَ م ٰ
ُرسىھا |12:11
يَسـَٔلو َن َ
كع ِ

|

تم سے قيامت کو پوچھتے ہيں کہ وہ کب کے ليے ٹھہری ہوئی ہے12:11| ،

في َم أَنتَ مِن ذ ٰ
ِكرىھا |12:11

|

تمہيں اس کے بيان سے کيا تعلق |12:11

إِ ٰ
ك مُن َت ٰھىھا |12:11
لى رَ ِّب َ

|

|

تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے12:11| ،

إِ هنما أَنتَ مُن ِذ ُر مَن ي ٰ
َخشىھا |12:11

|

|

تم تو فقط اسے ڈرا نے والے ہو جو اس سے ڈرے12:11| ،

|

|

|

َكأ َ هنھُم يَو َم يَرَ و َنھا لَم يَلبَثوا إِ ّال عَشِ ي ًهة أَو ض ٰ
ُحىھا |12:11

|

گويا جس دن وہ اسے ديکھيں گے دنيا ميں نہ رہے تھے مگر ايک شام يا اس کے دن چڑهے12:11| ،

َّللا الره ٰ
حيم َعبَسَ َو َت َولّ ٰى |22:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

تيوری چڑهائی اور منہ پھيرا |22:1

أَن جا َءہُ األَ ٰ
عمى |22:1

|

|

|

اس پر کہ اس کے پاس وہ نابينا حاضر ہوا |22:1

ك لَ َعله ُه ي هَز ّك ٰى |22:1
َوما يُدري َ

|

اور تمہيں کيا معلوم شايد وہ ستھرا ہو |22:1

أَو ي هَذ هك ُر َف َتن َف َع ُه ِّ
الذ ٰ
كرى |22:1

|

|

يا نصيحت لے تو اسے نصيحت فائدہ دے22:1| ،

َن اس َت ٰ
غنى |22:1
أَمّا م ِ

|

وہ جو بے پرواہ بنتا ہے |22:1

صد ّٰى |22:1
َفأَنتَ لَ ُه َت َ

|

|

تم اس کے تو پيچھے پڑتے ہو |22:1

ك أَ ّال َي هز ّك ٰى |22:1
َوما َعلَي َ

|

|

|

|

|

اور تمہارا کچھ زياں نہيں اس ميں کہ وہ ستھرا نہ ہو |22:1

كي ٰ
َسعى |22:2
َوأَمّا مَن جا َء َ

|

|

اور وہ جو تمہارے حضور ملکتا (ناز سے دوڑتا ہوا) آتا |22:2

َوه َُو ي ٰ
َخشى |22:2

|
|

اور وہ ڈر رہا ہے |22:2

َفأَنتَ عَن ُه َتلَھ ّٰى |22:12

|

تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو22:12| ،

َك ّال إِ هنھا َتذكِرَ ةٌ |22:11

|

يوں نہيں يہ تو سمجھانا ہے |22:11

َفمَن شا َء َذ َكرَ ہُ |22:11

|

|

تو جو چاہے اسے يا د کرے |22:11

فى ُ
ف ُم َكره َم ٍة |22:11
ص ُح ٍ

|

|

ان صحيفوں ميں کہ عزت والے ہيں |22:11

مَرفو َع ٍة ُم َطھهرَ ٍة |22:11

|

بلندی والے پاکی والے |22:11

|

|

|

|

ِبأَيدى َس َفرَ ٍة |22:11

|

ايسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے22:11| ،

ِرام بَرَ رَ ٍة |22:11
ك ٍ

|

|

جو کرم والے نکوئی والے |22:11

قُتِ َل اإلِ ٰ
نسنُ ما أَك َفرَ ہُ |22:11

|

|

آدمی مارا جائيو کيا ناشکر ہے |22:11

مِن أَىِّ َشء ٍء َخلَ َق ُه |22:12

|

|

اسے کاہے سے بنايا22:12| ،

مِن ُنط َف ٍة َخلَ َق ُه َف َق هدرَ ہُ |22:12

|

|

پانی کی بوند سے اسے پيدا فرمايا ،پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا |22:12

ُث هم السهبي َل َيسهرَ ہُ |22:12

|

پھر اسے راستہ آسان کيا |22:12

ُث هم أَما َت ُه َفأَقبَرَ ہُ |22:11

|

|

پھر اسے موت دی پھر قبر ميں رکھوايا |22:11

ُث هم إِذا شا َء أَن َشرَ ہُ |22:11

|

|

|

پھر جب چاہا اسے باہر نکاال |22:11

َقض ما أَمَرَ ہُ |22:11
َك ّال لَمّا ي ِ

|

|

کوئی نہيں ،اس نے اب تک پورا نہ کيا جو اسے حکم ہوا تھا |22:11

َفلي ُ
نسنُ إِ ٰ
َنظ ِر اإلِ ٰ
لى َطعا ِم ِه |22:11

|

تو آدمی کو چاہيے اپنے کھانوں کو ديکھے |22:11

ص ًّبا |22:11
صبَب َنا الما َء َ
أَ ّنا َ

|

کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈاال |22:11

ُث هم َش َقق َنا األَرضَ َش ًقّا |22:11

|
|

پھر زمين کو خوب چيرا22:11| ،

َفأَنبَتنا فيھا حَ ًّبا |22:11

|

تو اس ميں اُگايا اناج22:11| ،

َو ِع َنبًا َو َقضبًا |22:12

|

اور انگور اور چارہ22:12| ،

َو َزيتو ًنا َو َن ً
خال |22:12

|

|

|

اور زيتون اور کھجور22:12| ،

|

|

|

|

َوحَ دا ِئقَ ُغلبًا |22:12

|
|

اور گھنے باغيچے22:12| ،

َو ٰف ِكھ ًَة َوأَ ًّبا |22:11

|

اور ميوے اور ُدوب (گھاس) |22:11

م َٰتعًا لَ ُكم َو ِألَ ٰنع ِم ُكم |22:11

|

|

تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپايوں کے22:11| ،

ت الص ه
ّاخ ُة |22:11
َفإِذا جا َء ِ

|

پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ |22:11

يَو َم َيفِرُّ المَر ُء مِن أَخي ِه |22:11

|

اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی22:11| ،

َوأ ُ ِّم ِه َوأَبي ِه |22:11

|

اور ماں اور باپ22:11| ،

َو ٰ
ح َبتِ ِه َوبَني ِه |22:11
ص ِ

|

|

|

اور جُورو اور بيٹوں سے |22:11

|

ئ مِنھُم يَو َمئِ ٍذ َشأنٌ يُغني ِه |22:11
امر ٍ
لِ ُك ِّل ِ

|

|

|

ان ميں سے ہر ايک کو اس دن ايک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے |22:11

وُ جوہٌ يَو َمئِ ٍذ مُسفِرَ ةٌ |22:12

|

کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے |22:12

ح َك ٌة مُس َتبشِ رَ ةٌ |22:12
ضا ِ

|

|
|

ہنستے خوشياں مناتے |22:12

َووُ جوہٌ يَو َمئِ ٍذ َعلَيھا َغبَرَ ةٌ |22:12

|

اور کتنے مونہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی22:12| ،

َتر َهقُھا َق َترَ ةٌ |22:11

|

ان پر سياہی چڑه رہی ہے |22:11

أُ ٰ
ك ُه ُم ال َك َفرَ ةُ ال َفجَ رَ ةُ |22:11
ولئِ َ

|

يہ وہی ہيں کافر بدکار22:11| ،

|

|

َّللا الره ٰ
حيم إِ َذا ال هشمسُ ُكوِّ رَ ت |21:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

جب دهوپ لپيٹی جائے |21:1

َوإِ َذا ال ُّنجو ُم ان َكدَرَ ت |21:1

|

|

اور جب تارے جھڑ پڑيں |21:1

|

|

|

|

جبا ُل ُس ِّيرَ ت |21:1
َوإِ َذا ال ِ

|

اور جب پہاڑ چالئے جائيں |21:1

َوإِ َذا العِشا ُر ع ِّ
ُطلَت |21:1

|

|

اور جب تھلکی (گابھن) اونٹنياں چھوٹی پھريں |21:1

َوإِ َذا الوُ حوشُ حُشِ رَ ت |21:1

|

اور جب وحشی جانور جمع کيے جائيں |21:1

البحا ُر سُجِّ رَ ت |21:1
َوإِ َذا ِ

|

اور جب سمندر سلگائے جائيں |21:1

َوإِ َذا ال ُّنفوسُ ُزوِّ جَ ت |21:1

|

|

اور جب جانوں کے جوڑ بنيں |21:1

َوإِ َذا المَوءۥ َدةُ ُسئِلَت |21:2

|

|

|

اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے |21:2

ب قُتِلَت |21:2
ِبأَىِّ َذن ٍ

|
|

کس خطا پر ماری گئی |21:2

صحُفُ ُنشِ رَ ت |21:12
َوإِ َذا ال ُّ

|

|

|

نامہ اعمال کھولے جائيں21:12| ،
اور جب ٔ

َوإِ َذا السهما ُء ُكشِ َطت |21:11

|

|

اور جب آسمان جگہ سے کھينچ ليا جائے |21:11

َوإِ َذا الجَ حي ُم ُس ِّعرَ ت |21:11

|
|

اور جب جہنم بھڑکايا جائے |21:11

َوإِ َذا الجَ هن ُة أُزلِ َفت |21:11

|

|

اور جب جنت پاس الئی جائے |21:11

َعلِمَت َنفسٌ ما أَحضَرَ ت |21:11

|

|

ہر جان کو معلوم ہوجائے گا جو حاضر الئی |21:11

ُ
س |21:11
َفال أقسِ ُم ِبال ُخ هن ِ

|

تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھريں21:11| ،

س |21:11
وار ال ُك هن ِ
الجَ ِ

|

سيدهے چليں تھم رہيں |21:11

يل إِذا عَسعَسَ |21:11
َواله ِ

|

|

اور رات کی جب پيٹھ دے |21:11

|

|

|

ُّبح إِذا َت َن هفسَ |21:12
َوالص ِ

|

اور صبح کی جب دم لے |21:12

ريم |21:12
إِ هن ُه لَ َقو ُل رَ ٍ
سول َك ٍ

|

|

بيشک يہ عزت والے رسول کا پڑهنا ہے21:12| ،

َكين |21:12
َرش م ٍ
ذى قُوه ٍة عِن َد ذِى الع ِ

|

|

جو قوت واال ہے مالک عرش کے حضور عزت واال وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے |21:12

مين |21:11
ُطاع َث هم أَ ٍ
م ٍ

|

امانت دار ہے |21:11

|

َجنون |21:11
ح ُب ُكم ِبم
َوما صا ِ
ٍ

|

اور تمہارے صاحب مجنون نہيں |21:11

ُ
ُبين |21:11
َولَ َقد رَ ءاہُ ِباألفُ ِق الم ِ

|

|

اور بيشک انہوں نے اسے روشن کنارہ پر ديکھا |21:11

َنين |21:11
َوما ه َُو َعلَى الغَي ِ
ب بِض ٍ

|

اور يہ نبی غيب بتانے ميں بخيل نہيں21:11| ،

ٰ
جيم |21:11
َوما ه َُو بِ َق ِ
ول َشيط ٍن رَ ٍ

|

|

|

|

|

اور قرآن ،مردود شيطان کا پڑها ہوا نہيں21:11| ،

َفأَينَ َتذهَبونَ |21:11

|
|

پھر کدهر جاتے ہو |21:11

إِن ه َُو إِ ّال ذِك ٌر ل ِٰلعلَمينَ |21:11

|

وہ تو نصيحت ہی ہے سارے جہان کے ليے21:11| ،

لِمَن شا َء مِن ُكم أَن يَس َتقي َم |21:12

|

|
|

اس کے ليے جو تم ميں سيدها ہونا چاہے |21:12

َوما َتشاءونَ إِ ّال أَن يَشا َء ه
َّللا ُ رَ بُّ ٰ
العلَمينَ |21:12

|

اور تم کيا چا ہو مگر يہ کہ چاہے َّللا سارے جہان کا رب21:12| ،

َّللا الره ٰ
حيم إِ َذا السهما ُء ان َف َطرَ ت |21:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

جب آسمان پھٹ پڑے21:1| ،

َوإِ َذا ال َكواكِبُ ان َت َثرَ ت |21:1

|

|

اور جب تارے جھڑ پڑيں21:1| ،

َوإِ َذا البِحا ُر فُجِّ رَ ت |21:1

|

|

اور جب سمندر بہاديے جائيں |21:1

|

|

|

َوإِ َذا القُبو ُر بُعثِرَ ت |21:1

|

اور جب قبريں کريدی جائيں |21:1

|

َعلِمَت َنفسٌ ما َق هدمَت َوأَ هخرَ ت |21:1

|

ہر جان ،جان لے گی جو اس نے آگے بھيجا اور جو پيچھے |21:1

ٰيأ َ ُّيھَا اإلِ ٰ
ريم |21:1
ك ِبرَ ِّب َ
نسنُ ما غَره َ
ك ال َك ِ

|

|

اے آدمی! تجھے کس چيز نے فريب ديا اپنے کرم والے رب سے |21:1

ك |21:1
ك َف َع َدلَ َ
ك َف َسوّ ٰى َ
الهذى َخلَ َق َ

|

جس نے تجھے پيدا کيا پھر ٹھيک بنايا پھر ہموار فرمايا |21:1

ك |21:2
فى أَىِّ صورَ ٍة ما شا َء رَ هك َب َ

|

جس صورت ميں چاہا تجھے ترکيب ديا |21:2

ّين |21:2
َك ّال بَل ُت َك ِّذبونَ ِبالد ِ

|

|

کوئی نہيں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹالنتے ہو |21:2

َوإِنه َعلَي ُكم لَ ٰحفِظينَ |21:12

|

اور بيشک تم پر کچھ نگہبان ہيں |21:12

كِرامًا ٰكتِبينَ |21:11

|

|

|

|

|

|

معزز لکھنے والے |21:11

يَعلَمونَ ما َتفعَلونَ |21:11

|

جانتے ہيں جو کچھ تم کرو |21:11

َ
عيم |21:11
إِنه األبرارَ لَفى َن ٍ

|

|

بيشک نِکو کار ضرور چين ميں ہيں |21:11

حيم |21:11
َوإِنه الفُجّارَ لَفى جَ ٍ

|

|
|

اور بيشک بدکار ضرور دوزخ ميں ہيں21:11| ،

ّين |21:11
يَصلَو َنھا يَو َم الد ِ

|

انصاف کے دن اس ميں جائيں گے21:11| ،

َوما هُم عَنھا ِبغائِبينَ |21:11

|

|
|

اور اس سے کہيں چھپ نہ سکيں گے21:11| ،

َوما أَ ٰ
ّين |21:11
درى َ
ك ما يَو ُم الد ِ

|

اور تو کيا جانيں کيسا انصاف کا دن21:11| ،

ُث هم ما أَ ٰ
ّين |21:12
درى َ
ك ما يَو ُم الد ِ

|

|

پھر تو کيا جانے کيسا انصاف کا دن21:12| ،

|

يَو َم ال َتملِ ُ
فس َشيـًٔا ۖ َواألَم ُر يَو َم ِئ ٍذ ِ هّلِلِ |21:12
ك َنفسٌ لِ َن ٍ

|

جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختيار نہ رکھے گی اور سارا حکم اس دن َّللا کا ہے21:12| ،

َّللا الره ٰ
حيم َوي ٌل لِل ُم َط ِّففينَ |21:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

کم تولنے والوں کی خرابی ہے21:1| ،

|

|

اس يَس َتوفونَ |21:1
الهذينَ إِ َذا اكتالوا َعلَى ال ّن ِ

|

وہ کہ جب اوروں سے ناپ ليں پورا ليں21:1| ،

َوإِذا كالوهُم أَو َو َزنوهُم يُخسِ رونَ |21:1

|

اور جب انہيں ناپ تول کردی کم کرديں21:1| ،

َظنُّ أ ُ ٰ
أَال ي ُ
ك أَ هنھُم مَبعوثونَ |21:1
ولئِ َ

|

|

|

کيا ان لوگوں کو گمان نہيں کہ انہيں اٹھنا ہے21:1| ،

ظيم |21:1
َوم َع ٍ
لِي ٍ

|

|

ايک عظمت والے دن کے ليے |21:1

يَو َم يَقو ُم ال ّناسُ لِرَ بِّ ٰ
العلَمينَ |21:1

|

|

جس دن سب لوگ رب العالمين کے حضور کھڑے ہوں گے21:1| ،

ّين |21:1
ّار لَفى سِ ج ٍ
َك ّال إِنه ك ِٰتبَ الفُج ِ

|

|

|

بيشک کافروں کی لکھت سب سے نيچی جگہ سجين ميں ہے |21:1

َوما أَ ٰ
ك ما سِ جّينٌ |21:2
درى َ

|

اور تو کيا جانے سجين کيسی ہے |21:2

ك ِٰتبٌ مَرقو ٌم |21:2

|

|

|

وہ لکھت ايک مہر کيا نوشتہ ہے |21:2

َوي ٌل يَو َمئِ ٍذ لِل ُم َك ِّذبينَ |21:12

|

|

اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی ہے21:12| ،

ِّ
ّين |21:11
َوم الد ِ
الهذينَ ُي َكذبونَ ِبي ِ

|

|

جو انصاف کے دن کو جھٹالتے ہيں |21:11

َ
ِّ
ثيم |21:11
َوما ُي َكذبُ بِ ِه إِ ّال ُك ُّل مُع َت ٍد أ ٍ

|

|

اور اسے نہ جھٹالئے گا مگر ہر سرکش |21:11

إِذا ُت ٰ
تلى َعلَي ِه ءا ٰي ُتنا قا َل أَ ٰسطي ُر األَوه لينَ |21:11

|

|

جب اس پر ہماری آيتيں پڑهی جائيں کہے اگلوں کی کہانياں ہيں21:11| ،

َك ّال ۖ بَل رانَ ع ٰ
َلى قُلوبِ ِھم ما كانوا يَكسِ بونَ |21:11

|

|

کوئی نہيں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑهاديا ہے ان کی کمائيوں نے |21:11

|

َك ّال إِ هنھُم عَن رَ ب ِِّھم يَو َم ِئ ٍذ لَمَحجوبونَ |21:11

|

ہاں ہاں بيشک وہ اس دن اپنے رب کے ديدار سے محروم ہيں |21:11

ُ
حيم |21:11
ث هم إِ هنھُم لَصالُوا الجَ ِ

|

|

پھر بيشک انہيں جہنم ميں داخل ہونا21:11| ،

ُث هم يُقا ُل ٰه َذا الهذى ُكن ُتم ِب ِه ُت َك ِّذبونَ |21:11

|

|

پھر کہا جائے گا ،يہ ہے وہ جسے تم جھٹالتے تھے |21:11

َ
برار لَفى ِعلِّيّينَ |21:12
َك ّال إِنه ك ِٰتبَ األ ِ

|

|

ہاں ہاں بيشک نيکوں کی لکھت سب سے اونچا محل عليين ميں ہے |21:12

َوما أَ ٰ
ك ما ِعلِّيّونَ |21:12
درى َ

|

اور تو کيا جانے عليين کيسی ہے |21:12

ك ِٰتبٌ مَرقو ٌم |21:12

|

|

وہ لکھت ايک مہر کيا نوشتہ ہے |21:12

يَش َھ ُدہُ ال ُم َقره بونَ |21:11

|

|

کہ مقرب جس کی زيارت کرتے ہيں21:11| ،

َ
عيم |21:11
إِنه األبرارَ لَفى َن ٍ

|

|

|

بيشک نيکوکار ضرور چين ميں ہيں21:11| ،

َعلَى األَرائِكِ ي ُ
َنظرونَ |21:11

|

|

تختوں پر ديکھتے ہيں |21:11

|

عيم |21:11
َت ِ
عرفُ فى وُ جوه ِِھم َنضرَ َة ال هن ِ

|

تو ان کے چہروں ميں چين کی تازگی پہنچانے |21:11

َختوم |21:11
يُس َقونَ مِن رَ ٍ
حيق م ٍ

|

|

نتھری شراب پالئے جائيں گے جو مہُر کی ہوئی رکھی ہے |21:11

خ ِٰت ُم ُه مِس ٌ
س ال ُم َت ٰنفِسونَ |21:11
ك ۚ َوفى ٰذلِ َ
ك َفل َي َتنا َف ِ

|

|

اس کی مہُر مشک پر ہے ،اور اسی پر چاہيے کہ للچائيں للچانے والے |21:11

سنيم |21:11
َومِزا ُج ُه مِن َت ٍ

|

اور اس کی ملونی تسنيم سے ہے |21:11

عَي ًنا يَشرَ بُ ِبھَا ال ُم َقره بونَ |21:12

|

|

مقربان بارگاہ پيتے ہيں |21:12
وہ چشمہ جس سے
ِ

|

إِنه الهذينَ أَجرَ موا كانوا مِنَ الهذينَ ءامَنوا يَضحَ كونَ |21:12

|

بيشک مجرم لوگ ايمان والوں سے ہنسا کرتے تھے21:12| ،

|

|

َوإِذا َمرّوا ِب ِھم َي َتغامَزونَ |21:12

|

اور جب وہ ان پر گزرتے تو يہ آپس ميں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے |21:12

َوإِ َذا ان َقلَبوا إِ ٰ
لى أَهل ِِھ ُم ان َقلَبوا َفكِھينَ |21:11

|

اور جب (ف 211اپنے گھر پلٹتے خوشياں کرتے پلٹتے |21:11

َوإِذا رَ أَوهُم قالوا إِنه ٰهؤُ ال ِء لَضالّونَ |21:11

|

|

اور جب مسلمانوں کو ديکھتے کہتے بيشک يہ لوگ بہکے ہوئے ہيں |21:11

ُ
يھم ٰحفِظينَ |21:11
َوما أرسِ لوا َعلَ ِ

|

اور يہ کچھ ان پر نگہبان بناکر نہ بھيجے گئے |21:11

ار يَضحَ كونَ |21:11
َفاليَو َم الهذينَ ءامَنوا مِنَ ال ُكفّ ِ

|

تو آج ايمان والے کافروں سے ہنستے ہيں |21:11

َعلَى األَرائِكِ ي ُ
َنظرونَ |21:11

|

|

تختوں پر بيٹھے ديکھتے ہيں |21:11

هَل ُثوِّ بَ ال ُكفّا ُر ما كانوا يَفعَلونَ |21:11

|
|

کيوں کچھ بدال مال کافروں کو اپنے کيے کا |21:11

َّللا الره ٰ
حيم إِ َذا السهما ُء ان َش هقت |21:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
بِ ِ

|

|

|

|

|

جب آسمان شق ہو |21:1

|

َوأَ ِذ َنت لِرَ بِّھا َو ُحقهت |21:1

|

اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی يہ ہے21:1| ،

َوإِ َذا األَرضُ ُمدهت |21:1

|

اور جب زمين دراز کی جائے |21:1

َوأَل َقت ما فيھا َو َت َخلهت |21:1

|

|

اور جو کچھ اس ميں ہے ڈال دے اور خالی ہوجائے21:1| ،

َوأَ ِذ َنت لِرَ بِّھا َو ُحقهت |21:1

|

|

|

اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سزاوار ہی يہ ہے |21:1

ك كا ِد ٌح إِ ٰ
ٰيأ َ ُّيھَا اإلِ ٰ
ك َكدحً ا َفم ُٰلقي ِه |21:1
لى رَ ِّب َ
نسنُ إِ هن َ

|

|

اے آدمی! بيشک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا |21:1

َفأَمّا مَن أوتِىَ ك ِٰت َب ُه ِبيَمينِ ِه |21:1

|

نامہ اعمال دہنے ہاتھ ميں ديا جائے |21:1
تو وہ وہ اپنا ٔ

َفسَوفَ يُحا َسبُ حِسابًا َيسيرً ا |21:2

|

اس سے عنقريب سہل حساب ليا جائے گا |21:2

|

|

|

َويَن َقلِبُ إِ ٰ
لى أَهلِ ِه َمسرورً ا |21:2

|

اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد پلٹے گا |21:2

َ
ھر ِہ |21:12
َوأمّا مَن أوتِىَ ك ِٰت َب ُه َورا َء َظ ِ

|

|

نامہ اعمال اس کی پيٹھ کے پيچھے ديا جائے |21:12
اور وہ جس کا ٔ
َفسَوفَ يَدعوا ُثبورً ا |21:11

|
|

وہ عنقريب موت مانگے گا |21:11

َوي ٰ
َصلى َسعيرً ا |21:11

|

اور بھڑکتی ا ٓ گ ميں جائے گا21:11| ،

إِ هن ُه كانَ فى أَهلِ ِه َمسرورً ا |21:11

|

بيشک وہ اپنے گھر ميں خوش تھا |21:11

إِ هن ُه َظنه أَن لَن يَحورَ |21:11

|

|

|

وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہيں |21:11

ب ٰ
َلى إِنه رَ هب ُه كانَ ِب ِه َبصيرً ا |21:11

|

|

ہاں کيوں نہيں بيشک اس کا رب اسے ديکھ رہا ہے21:11| ،

َفال أُقسِ ُم بِال هش َف ِق |21:11

|

|

|

تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی |21:11

يل َوما وَ َسقَ |21:11
َواله ِ

|

|

اور رات کی اور جو چيزيں اس ميں جمع ہوتی ہيں |21:11

َوال َقم َِر إِ َذا ا هت َسقَ |21:12

|

|

اور چاند کی جب پورا ہو |21:12

َق |21:12
لَ َتر َكبُنه َط َب ًقا عَن َطب ٍ

|

|

ضرور تم منزل بہ منزل چڑهو گے |21:12

َفما لَھُم ال يُؤمِنونَ |21:12

|

|

تو کيا ہوا انہيں ايمان نہيں التے |21:12

|

يھ ُم القُرءانُ ال يَس ُجدونَ ۩ |21:11
َوإِذا قُ ِرئَ َعلَ ِ

|

اور جب قرآن پڑها جائے سجدہ نہيں کرتے السجدة ۔2۵:11| 11

ب َِل الهذينَ َك َفروا ُي َك ِّذبونَ |21:11

|

بلکہ کافر جھٹال رہے ہيں |21:11

َو ه
َّللا ُ أَعلَ ُم بِما يوعونَ |21:11

|

|

اور َّللا خوب جانتا ہے جو اپنے جی ميں رکھتے ہيں |21:11

|

|

َف َب ِّشرهُم ِبعَذا ٍ َ
ليم |21:11
بأ ٍ

|

تو تم انہيں دردناک عذاب کی بشارت دو |21:11

|

َمنون |21:11
ت لَھُم أَج ٌر غَي ُر م
إِ هال الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ٍ

|

مگر جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے ان کے ليے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا21:11| ،

َّللا الره ٰ
ُروج |21:1
حيم َوالسهما ِء ذا ِ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ
ت الب ِ

قسم آسمان کی ،جس ميں برج ہيں |21:1

َوم المَوعو ِد |21:1
َوالي ِ

|

|

اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے |21:1

َوشا ِه ٍد َومَشھو ٍد |21:1

|

|

|

اور اس دن کی جو گواہ ہے اور اس دن کی جس ميں حاضر ہوتے ہيں |21:1

قُتِ َل أَ ٰ
صحبُ األُخدو ِد |21:1

|

کھائی والوں پر لعنت ہو |21:1

الوقو ِد |21:1
ار ذا ِ
ت َ
ال ّن ِ

|

اس بھڑکتی آ گ والے21:1| ،

إِذ هُم َعلَيھا قُعو ٌد |21:1

|

|

|

|

|

جب وہ اس کے کناروں پر بيٹھے تھے |21:1

َلى ما يَفعَلونَ ِبالمُؤمِنينَ ُ
َوهُم ع ٰ
شھو ٌد |21:1

|

|

اور وہ خد گواہ ہيں جو کہ مسلما نوں کے ساتھ کر رہے تھے |21:1

َزيز الحَ مي ِد |21:2
َوما َن َقموا مِنھُم إِ ّال أَن يُؤمِنوا ِب ه ِ
اّلِل الع ِ

|

|

اور انھيں مسلمانوں کا کيا برا لگا يہی نہ کے وہ ايمان ال ئے َّللا والے سب خو بيوں سرا ہے پر21:2| ،

رض ۚ وَ ه
َّللا ُ ع ٰ
الهذى لَ ُه مُل ُ
َلى ُك ِّل َشء ٍء َشھي ٌد |21:2
ك الس ٰهم ٰو ِ
ت َواألَ ِ

|

|

کے اس کے لئے آسمانوں اور زمين کی سلطنت ہے اور َّللا ہر چيز پر گواہ ہے21:2| ،

|

ريق |21:12
إِنه الهذينَ َف َت ُنوا المُؤمِنينَ َوالمُؤم ِٰن ِ
ت ُث هم لَم يَتوبوا َفلَھُم َعذابُ جَ َھ هن َم َولَھُم َعذابُ الحَ ِ

|

بے شک جنھو ں نے ايذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر تو بہ نہ کی ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے
لئے آگ کا عذاب |21:12

|

ت لَھُم جَ ٰ ّن ٌ
ك ال َفو ُز ال َكبي ُر |21:11
إِنه الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ت َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ۚ ٰذلِ َ

|

بے شک جو ايما ن الئے اور اچھے کام کئے ان کے لئے باغ ہيں جن کے نيچے نہريں رواں يہی بڑی کاميابی ہے21:11| ،

ك لَ َشدي ٌد |21:11
إِنه بَطشَ رَ ِّب َ

|

بے شک تيرے رب کی گرفت بہت سخت ہے |21:11

إِ هن ُه ه َُو يُب ِد ُ
ئ َويُعي ُد |21:11

|

|

|

|

بے شک وہ پہلے اور پھر کرے |21:11

الودو ُد |21:11
َوه َُو الغَفو ُر َ

|

اور وہی ہے بخشنے واال اپنے نيک بندوں پر پيارا21:11| ،

َرش المَجي ُد |21:11
ُذو الع ِ

|

عزت والے عرش کا مالک21:11| ،

َفعّا ٌل لِما يُري ُد |21:11

|

|

ہميشہ جو چاہے کہ لينے واال21:11| ،

ك حَ ُ
ديث الجُنو ِد |21:11
هَل أَ ٰتى َ

|

|

کيا تمھارے پاس لشکروں کے بات آئی |21:11

فِر َعونَ َو َثمو َد |21:12

|

|

|

وہ لشکر کون فرعون اور ثمود |21:12

ب |21:12
ب َِل الهذينَ َك َفروا فى َتكذي ٍ

|

بلکہ کافر جھٹال نے ميں ہيں |21:12

َّللا ُ مِن َورائ ِِھم م ٌ
َو ه
ُحيط |21:12

|

|

|

اور َّللا ان کے پيچھے سے انھيں گھيرے ہوئے ہے |21:12

|

بَل ه َُو قُرءانٌ مَجي ٌد |21:11

|

بلکہ وہ کمال شرف واال قران ہے21:11| ،

وح مَحفوظٍ |21:11
فى لَ ٍ

|

|

لو ح محفوظ ميں21:11| ،

|

حم ِن ال هرحيم َوالسهما ِء َو ّ
َّللا الره ٰ
ار ِق |21:1
سم ه ِ
الط ِ
ِ
ِب ِ

|

آسمان کی قسم اور رات کے آنے والے کی ،ف2۱:1| )1

ك مَا ّ
َوما أَ ٰ
ار ُق |21:1
درى َ
الط ِ

|

اور کچھ تم نے جا نا وہ رات کو آنے واال کيا ہے21:1| ،

ال هنج ُم ّ
الثاقِبُ |21:1

|

|

|

خوب چمکتا تارا21:1| ،

|

فس لَمّا َعلَيھا حاف ٌ
ِظ |21:1
إِن ُك ُّل َن ٍ

|

کوئی جان نہيں جس پر نگہبان نہ ہو |21:1

َفلي ُ
َنظ ِر اإلِ ٰ
نسنُ ِم هم ُخلِقَ |21:1

|

|

تو چاہئے کہ آدمی غور کرے کہ کس چيز سے بنا يا گيا |21:1

ُخلِقَ مِن ما ٍء داف ٍِق |21:1

|

|

جَ ست کرتے (اوچھلتے ہوئے) پانی سے ،ف2۱:۱| )2

ب |21:1
ب َوال هترائِ ِ
َين الصُّل ِ
يَخ ُر ُج مِن ب ِ

|
|

جو نکلتا ہے پيٹھ اور سينوں کے بيچ سے |21:1

إِ هن ُه ع ٰ
َلى رَ ج ِع ِه لَقا ِد ٌر |21:2

|

بے شک َّللا اس کے واپس کرينے پر قادر ہے |21:2

يَو َم ُتبلَى السهرائِ ُر |21:2

|

|

|

جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی |21:2

َفما لَ ُه مِن قُوه ٍة َوال ناصِ ٍر |21:12

|

|

تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار |21:12

جع |21:11
َوالسهما ِء ذا ِ
ت الره ِ

|

آسمان کی قسم! جس سے مينھ اترتا ہے |21:11

هدع |21:11
رض ذا ِ
َواألَ ِ
ت الص ِ

|

اور زمين کی جو اس سے کھلتی ہے |21:11

إِ هن ُه لَ َقو ٌل َفص ٌل |21:11

|

|

|

بيشک قرآن ضرور فيصلہ کی بات ہے |21:11

|

|

َزل |21:11
َوما ه َُو ِبالھ ِ

|

اور کوئی ہنسی کی بات نہيں |21:11

إِ هنھُم يَكيدونَ َكي ًدا |21:11

|

|

بيشک کافر اپنا سا داؤ چلتے ہيں |21:11

َوأَكي ُد َكي ًدا |21:11

|

|

اور ميں اپنی خفيہ تدبير فرماتا ہوں |21:11

َف َمھ ِِّل ٰ
مھلھُم ر َُوي ًدا |21:11
الكفِرينَ أَ ِ

|

|

تو تم کافروں کو ڈهيل دو انہيں کچھ تھوڑی مہلت دو |21:11

َّللا الره ٰ
ك األَعلَى |21:1
حيم َسب ِِّح اس َم رَ ِّب َ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جب سے بلند ہے |21:1

الهذى َخلَقَ َفسَوّ ٰى |21:1

|

جس نے بناکر ٹھيک کيا |21:1

َوالهذى َق هدرَ َفھ ٰ
َدى |21:1

|

|

اور جس نے اندازہ پر رکھ کر راہ دی |21:1

َوالهذى أَخرَ َج الم ٰ
َرعى |21:1

|

|

|

|

اور جس نے چارہ نکاال21:1| ،

َفجَ َعلَ ُه ُغثا ًء أَ ٰ
حوى |21:1

|

|

پھر اسے خشک سياہ کرديا21:1| ،

ك َفال َت ٰ
نسى |21:1
قر ُئ َ
َس ُن ِ

|

|
|

اب ہم تمہيں پڑهائيں گے کہ تم نہ بھولو گے |21:1

إِ ّال ما شا َء ه
َّللا ُ ۚ إِ هن ُه يَعلَ ُم الجَ ھرَ َوما ي ٰ
َخفى |21:1

|

مگر جو َّللا چاہے بيشک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو21:1| ،

ك لِلي ٰ
ُسرى |21:2
َو ُن َي ِّس ُر َ

|

اور ہم تمہارے ليے آسانی کا سامان کرديں گے |21:2

ت ِّ
الذ ٰ
كرى |21:2
َف َذ ِّكر إِن َن َف َع ِ

|
|

تو تم نصيحت فرماؤ اگر نصيحت کام دے |21:2

َسي هَذ هك ُر مَن ي ٰ
َخشى |21:12

|

عنقريب نصيحت مانے گا جو ڈرتا ہے |21:12

َو َي َتجَ هن ُبھَا األَش َقى |21:11

|

|

اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا21:11| ،

|

|

|

الهذى يَصلَى ال ّنارَ ال ُك ٰ
برى |21:11

|
|

جو سب سے بڑی آگ ميں جائے گا |21:11

َموت فيھا َوال ي ٰ
ُث هم ال ي ُ
َحيى |21:11

|

پھر نہ اس ميں مرے اور نہ جيے |21:11

َقد أَفلَ َح مَن َت َز ّك ٰى |21:11

|

|
|

بيشک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا |21:11

صلّ ٰى |21:11
َو َذ َكرَ اس َم رَ ِّب ِه َف َ

|
|

اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑهی |21:11

بَل ُتؤثِرونَ الحَ ٰيو َة الدُّنيا |21:11

|

بلکہ تم جيتی دنيا کو ترجيح ديتے ہو |21:11

َوالءاخِرَ ةُ َخي ٌر َوأَ ٰ
بقى |21:11

|

اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی21:11| ،

ٰ
األولى |21:12
ف
إِنه ٰهذا لَفِى ال ُّ
ص ُح ِ

|

بيشک يہ اگلے صحيفوں ميں ہے |21:12

ٰ
ُ
موسى |21:12
ف إِ ٰبرهي َم َو
ص ُح ِ

|

|

|

|

ابراہيم اور موس ٰی کے صحيفوں ميں21:12| ،

|

ك حَ ُ
ديث ٰ
َّللا الره ٰ
الغشِ َي ِة |22:1
حيم هَل أَ ٰتى َ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

بيشک تمہارے پاس اس مصيبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی |22:1

وُ جوہٌ يَو َمئِ ٍذ ٰخشِ ع ٌَة |22:1

|

کتنے ہی منہ اس دن ذليل ہوں گے22:1| ،

عا ِملَ ٌة ناصِ ب ٌَة |22:1

|

|

کام کريں مشقت جھيليں22:1| ،

َت ٰ
صلى نارً ا حا ِمي ًَة |22:1

|

|

جائيں بھڑکتی آگ ميں |22:1

ُت ٰ
َين ءانِ َي ٍة |22:1
سقى مِن ع ٍ

|

|

نہايت جلتے چشمہ کا پانی پالئے جائيں22:1| ،

َ
َريع |22:1
لَيسَ لَھُم طعا ٌم إ ِ ّال مِن ض ٍ

|

|

ان کے ليے کچھ کھانا نہيں مگر آگ کے کانٹے |22:1

جوع |22:1
ال يُسمِنُ َوال يُغنى مِن
ٍ

|

کہ نہ فربہی الئيں اور نہ بھوک ميں کام ديں |22:1

|

|

|

وُ جوہٌ يَو َم ِئ ٍذ نا ِعم ٌَة |22:2

|

کتنے ہی منہ اس دن چين ميں ہيں |22:2

َعيھا راضِ ي ٌَة |22:2
لِس ِ

|

|

اپنی کوشش پر راضی |22:2

فى جَ هن ٍة عالِ َي ٍة |22:12

|

بلند باغ ميں22:12| ،

|

ال َتس َم ُع فيھا ٰل ِغي ًَة |22:11

|

|

کہ اس ميں کوئی بيہودہ بات نہ سنيں گے22:11| ،

فيھا َعينٌ
جاري ٌَة |22:11
ِ

|

اس ميں رواں چشمہ ہے22:11| ،

فيھا ُس ُر ٌر مَرفوع ٌَة |22:11

|

اس ميں بلند تخت ہيں22:11| ،

َوأَكوابٌ مَوضوع ٌَة |22:11

|

اور چنے ہوئے کوزے |22:11

مار ُق مَصفو َف ٌة |22:11
َو َن ِ

|

|

|

|

|

|

اور برابر برابر بچھے ہوئے قالين |22:11

رابىُّ مَبثو َث ٌة |22:11
َو َز ِ

|

اور پھيلی ہوئی چاندنياں |22:11

|

أَ َفال ي ُ
َنظرونَ إِلَى اإلِ ِب ِل َكيفَ ُخلِ َقت |22:11

|

تو کيا اونٹ کو نہيں ديکھتے کيسا بنايا گيا22:11| ،

َوإِلَى السهما ِء َكيفَ ُرفِعَت |22:12

|

اور آسمان کو کيسا اونچا کيا گيا |22:12

بال َكيفَ ُنصِ بَت |22:12
ج ِ
َوإِلَى ال ِ

|

|

اور پہاڑوں کو ،کيسے قائم کيے گئے22:12| ،

رض َكيفَ سُطِ حَ ت |22:12
َوإِلَى األَ ِ

|

|

اور زمين کو ،کيسے بچھائی گئی22:12| ،

َف َذ ِّكر إِ هنما أَنتَ ُم َذ ِّك ٌر |22:11

|

|

|

تو تم نصيحت سناؤ تم تو يہی نصيحت سنانے والے ہو22:11| ،

يھم بِ ُمصَيطِ ٍر |22:11
لَستَ َعلَ ِ

|

تم کچھ ان پر کڑ وڑا (ضامن) نہيں |22:11

|

|

إِ ّال مَن َت َولّ ٰى َو َك َفرَ |22:11

|

ہاں جو منہ پھيرے اور کفر کرے |22:11

َف ُيع َِّذ ُب ُه ه
َّللا ُ العَذابَ األَكبَرَ |22:11

|

تو اسے َّللا بڑا عذاب دے گا |22:11

إِنه إِلَينا إِيا َبھُم |22:11

|

|

|

بيشک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا |22:11

ُث هم إِنه َعلَينا حِسا َبھُم |22:11

|

|

پھر بيشک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے22:11| ،

َّللا الره ٰ
جر |22:1
سم ه ِ
حيم َوال َف ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

اس صبح کی قسم |22:1

َشر |22:1
َولَ ٍ
يال ع ٍ

|

|

اور دس راتوں کی |22:1

تر |22:1
فع َو َ
الو ِ
َوال هش ِ

|

|

اور جفت اور طاق کی |22:1

َسر |22:1
َواله ِ
يل إِذا ي ِ

|

|

|

|

اور رات کی جب چل دے |22:1

|

ِجر |22:1
هَل فى ٰذلِ َ
ك َق َس ٌم لِذى ح ٍ

|

کيوں اس ميں عقلمند کے ليے قسم ہوئی |22:1

ك ِبعا ٍد |22:1
أَلَم َترَ َكيفَ َف َع َل رَ ُّب َ

|

|

کيا تم نے نہ ديکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کيسا کيا22:1| ،

ت العِما ِد |22:1
إِرَ َم ذا ِ

|

وہ اِرم حد سے زيادہ طول والے |22:1

الب ٰل ِد |22:2
الهتى لَم يُخلَق مِثلُھا فِى ِ

|

|

کہ اس جيسا شہروں ميں پيدا نہ ہوا |22:2

َو َثمو َد الهذينَ جابُوا الصهخرَ ِبالوا ِد |22:2

|

|

اور ثمود جنہوں نے وادی ميں پتھر کی چٹانيں کاٹيں |22:2

َوفِر َعونَ ذِى األَوتا ِد |22:12

|

اور فرعون کہ چوميخا کرتا (سخت سزائيں ديتا) |22:12

الهذينَ َط َغوا فِى البِ ٰل ِد |22:11

|

جنہوں نے شہروں ميں سرکشی کی |22:11

|

|

|

|

َفأَك َثروا فيھَا ال َفسا َد |22:11

|

پھر ان ميں بہت فساد پھياليا |22:11

|

ب |22:11
ك سَو َط عَذا ٍ
يھم رَ ُّب َ
َفصَبه َعلَ ِ

|

تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا22:11| ،

ك لَ ِبالمِرصا ِد |22:11
إِنه رَ هب َ

|

|

بيشک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہيں22:11| ،

|

َفأَمها اإلِ ٰ
َن |22:11
نسنُ إِذا مَا اب َت ٰلى ُه رَ ُّب ُه َفأَكرَ َم ُه َو َن هع َم ُه َفيَقو ُل رَ بّى أَكرَ م ِ

|

ليکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے ،جب تو کہتا ہے ميرے رب نے مجھے عزت دی،
|22:11

|

َوأَمّا إِذا مَا اب َت ٰلى ُه َف َقدَرَ َعلَي ِه ِرز َق ُه َفيَقو ُل رَ بّى أَ ٰه َن ِن |22:11

|

اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے ،تو کہتا ہے ميرے رب نے مجھے خوار کيا22:11| ،

كرمونَ اليَتي َم |22:11
َك ّال ۖ بَل ال ُت ِ

|

يوں نہيں بلکہ تم يتيم کی عزت نہيں کرتے |22:11

َوال َت ٰحضّونَ ع ٰ
ِسكين |22:12
عام الم
ِ
َلى َط ِ

|

|

اور آپس ميں ايک دوسرے کو مسکين کے کھالنے کی رغبت نہيں ديتے22:12| ،

|

|

راث أَ ً
َو َتأ ُكلونَ ال ُّت َ
كال لَ ًّما |22:12

|

اور ميراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو |22:12

حبّونَ الما َل ُح ًّبا جَ ًّما |22:12
َو ُت ِ

|

|

اور مال کی نہايت محبت رکھتے ہو |22:12

ت األَرضُ َد ًّكا َد ًّكا |22:11
َك ّال إِذا ُد هك ِ

|

|

ہاں ہاں جب زمين ٹکرا کر پاش پاش کردی جائے |22:11

ك َوال َملَ ُ
ص ًفّا |22:11
ص ًفّا َ
ك َ
َوجا َء رَ ُّب َ

|

|

اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار22:11| ،

نسنُ َوأَ ّن ٰى لَ ُه ِّ
الذ ٰ
ج ۟اي َء يَو َمئِ ٍذ ِبجَ َھ هن َم ۚ يَو َمئِ ٍذ َي َت َذ هك ُر اإلِ ٰ
كرى |22:11
َو ِ

|
|

اور اس دن جہنم الئے جائے اس دن آدمی سوچے گا اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں |22:11

يَقو ُل ٰيلَي َتنى َقد ُ
همت لِحَ ياتى |22:11

|

کہے گا ہائے کسی طرح ميں نے جيتے جی نيکی آگے بھيجی ہوتی22:11| ،

َفيَو َمئِ ٍذ ال ُيع َِّذبُ عَذا َب ُه أَحَ ٌد |22:11

|

تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہيں کرتا22:11| ،

َوال يوث ُِق َوثا َق ُه أَحَ ٌد |22:11

|

|

|

|

اور اس کا سا باندهنا کوئی نہيں باندهتا22:11| ،

ٰيأ َ هي ُتھَا ال هنفسُ المُط َمئِ هن ُة |22:11

|

|

اے اطمينان والی جان |22:11

|

جعى إِ ٰ
لى رَ بِّكِ راضِ ي ًَة مَرضِ ي ًهة |22:12
ار ِ

|

اپنے رب کی طرف واپس ہو يوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی22:12| ،

َفاد ُخلى فى ع ِٰبدى |22:12

|

پھر ميرے خاص بندوں ميں داخل ہو22:12| ،

َواد ُخلى جَ هنتى |22:12

|

|

اور ميری جنت ميں آ22:12| ،

|

َّللا الره ٰ
حيم ال أُقسِ ُم ِب ٰھ َذا ال َبلَ ِد |22:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

مجھے اس شہر کی قسم |22:1

ح ٌّل ِب ٰھ َذا ال َبلَ ِد |22:1
َوأَنتَ ِ

|

|

|

کہ اے محبوب! تم اس شہر ميں تشريف فرما ہو |22:1

َووالِ ٍد َوما َولَ َد |22:1

|

|

اور تمہارے باپ ابراہيم کی قسم اور اس کی اوالد کی کہ تم ہو |22:1

|

|

لَ َقد َخلَق َنا اإلِ ٰ
نسنَ فى َك َب ٍد |22:1

|

بيشک ہم نے آدمی کو مشقت ميں رہتا پيدا کيا |22:1

أَيَح َسبُ أَن لَن يَقدِرَ َعلَي ِه أَحَ ٌد |22:1

|

|

کيا آدمی يہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہيں پائے گا |22:1

كت ً
يَقو ُل أَهلَ ُ
ماال ل ُ َب ًدا |22:1

|
|

کہتا ہے ميں نے ڈهيروں مال فنا کرديا |22:1

أَيَح َسبُ أَن لَم يَرَ ہُ أَحَ ٌد |22:1

|

کيا آدمی يہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ ديکھا |22:1

ين |22:2
أَلَم َنجعَل لَ ُه عَي َن ِ

|

کيا ہم نے اس کی دو آنکھيں نہ بنائيں |22:2

ين |22:2
َولِسا ًنا وَ َش َف َت ِ

|

|

اور زبان اور دو ہونٹ |22:2

َين |22:12
َو َهد َٰين ُه ال هنجد ِ

|

|

اور اسے دو ابھری چيزوں کی راہ بتائی |22:12

َف َال اق َتحَ َم ال َع َق َب َة |22:11

|

|

|

|

پھر بے تامل گھاٹی ميں نہ کودا |22:11

َوما أَ ٰ
ك مَا ال َع َق َب ُة |22:11
درى َ

|

|

اور تو نے کيا جانا وہ گھاٹی کيا ہے |22:11

ك رَ َق َب ٍة |22:11
َف ُّ

|

|

کسی بندے کی گردن چھڑانا |22:11

أَو إ ِ ٰ
َوم ذى مَس َغ َب ٍة |22:11
طع ٌم فى ي ٍ

|

يا بھوک کے دن کھانا دينا |22:11

|

يَتيمًا ذا َمقرَ َب ٍة |22:11

|

|

رشتہ دار يتيم کو22:11| ،

|

أَو مِسكي ًنا ذا مَترَ َب ٍة |22:11

|

يا خاک نشين مسکين کو |22:11

|

صوا ِبالمَرحَ َم ِة |22:11
هبر َو َتوا َ
ُث هم كانَ مِنَ الهذينَ ءامَنوا َو َتوا َ
صوا ِبالص ِ

|

پھر ہو ان سے جو ايمان الئے اور انہوں نے آپس ميں صبر کی وصيتيں کيں اور آپس ميں مہربانی کی وصيتيں کيں |22:11

أُ ٰ
ك أَ ٰ
صحبُ المَي َم َن ِة |22:12
ولئِ َ

|

يہ دہنی طرف والے ہيں |22:12

|

|

َوالهذينَ َك َفروا ِبـٔ ٰايتِنا هُم أَ ٰ
صحبُ المَشـَٔ َم ِة |22:12

|

اور جنہوں نے ہماری آيتوں سے کفر کيا وہ بائيں طرف والے |22:12

ص َدةٌ |22:12
يھم نا ٌر ُمؤ َ
َعلَ ِ

|

ان پر آگ ہے کہ اس ميں ڈال کر اوپر سے بند کردی گئی |22:12

مس وَ ض ٰ
َّللا الره ٰ
ُحىھا |21:1
سم ه ِ
حيم َوال هش ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

سورج اور اس کی روشنی کی قسم21:1| ،

َوال َقم َِر إِذا َت ٰلىھا |21:1

|

|

|

اور چاند کی جب اس کے پيچھے آئے |21:1

ھار إِذا جَ لّ ٰىھا |21:1
َوال هن ِ

|

اور دن کی جب اسے چمکائے |21:1

يل إِذا ي ٰ
َغشىھا |21:1
َواله ِ

|

|

اور رات کی جب اسے چھپائے |21:1

َوالسهما ِء َوما ب َٰنىھا |21:1

|

|

|

اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم21:1| ،

رض َوما َط ٰ
حىھا |21:1
َواألَ ِ

|

|

|

|

اور زمين اور اس کے پھيالنے والے کی قسم21:1| ،

فس َوما سَوّ ٰىھا |21:1
َو َن ٍ

|

|

اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھيک بنايا |21:1

َفأَل َھمَھا فُجورَ ها َو َت ٰ
قوىھا |21:2

|

|

پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہيزگاری دل ميں ڈالی |21:2

َقد أَفلَ َح مَن َز ّك ٰىھا |21:2

|

بيشک مراد کو پہنچايا جس نے اسے ستھرا کيا |21:2

َو َقد خابَ مَن َدس ّٰىھا |21:12

|

|

اور نامراد ہوا جس نے اسے معصيت ميں چھپايا21:12| ،

َك هذبَت َثمو ُد ِب َط ٰ
غوىھا |21:11

|

|

ثمود نے اپنی سرکشی سے جھٹاليا |21:11

إِ ِذ ان َب َع َ
ث أَ ٰ
شقىھا |21:11

|

|

|

جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا21:11| ،

َّللاِ نا َق َة ه
َفقا َل لَھُم رَ سو ُل ه
َّللاِ وَ س ُٰقيھا |21:11

|

|

تو ان سے َّللا کے رسول نے فرمايا َّللا کے ناقہ اور اس کی پينے کی باری سے بچو |21:11

|

يھم رَ ُّبھُم بِ َذ ِنب ِھم َف َسوّ ٰىھا |21:11
َف َك هذبوہُ َف َع َقروها َفدَم َد َم َعلَ ِ

|

تو انہوں نے اسے جھٹاليا پھر ناقہ کی کوچيں کاٹ ديں تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر
کردی |21:11

|

َوال َيخافُ ع ُٰقبھا |21:11

|

اور اس کے پيچھا کرنے والے کا اسے خوف نہيں |21:11

يل إِذا ي ٰ
َّللا الره ٰ
َغشى |21:1
سم ه ِ
حيم َواله ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

اور رات کی قسم جب چھائے |21:1

ھار إِذا َتجَ لّ ٰى |21:1
َوال هن ِ

|

|
|

اور دن کی جب چمکے |21:1

َوما َخلَقَ ه
الذ َكرَ َواأل ُ ٰ
نثى |21:1

|

اور اس کی جس نے نر و مادہ بنائے |21:1

إِنه سَع َي ُكم لَ َش ّت ٰى |21:1

|

|

|

بيشک تمہاری کوشش مختلف ہے |21:1

عطى َوا هت ٰ
َفأَمّا مَن أَ ٰ
قى |21:1

|

|

تو وہ جس نے ديا اور پرہيزگاری کی |21:1

|

|

صدهقَ ِبالح ٰ
ُسنى |21:1
َو َ

|

اور سب سے اچھی کو سچ مانا |21:1

َف َس ُن َي ِّس ُرہُ لِلي ٰ
ُسرى |21:1

|

|

تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہيا کرديں گے |21:1

خ َل َواس َت ٰ
غنى |21:2
َوأَمّا مَن َب ِ

|

اور وہ جس نے بخل کيا اور بے پرواہ بنا |21:2

َو َك هذبَ ِبالح ٰ
ُسنى |21:2

|

|

|

اور سب سے اچھی کو جھٹاليا |21:2

َف َس ُن َي ِّس ُرہُ لِلع ٰ
ُسرى |21:12

|

|

تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہيا کرديں گے |21:12

َوما يُغنى عَن ُه مال ُ ُه إِذا َترَ د ّٰى |21:11

|

|

اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہالکت ميں پڑے گا |21:11

إِنه َعلَينا لَل ُھ ٰ
دى |21:11

|

بيشک ہدايت فرمانا ہمارے ذمہ ہے21:11| ،

ٰ
األولى |21:11
َوإِنه لَنا لَلءاخِرَ َة َو

|

|

|

اور بيشک آخرت اور دنيا دونوں کے ہميں مالک ہيں21:11| ،

َفأَن َذر ُت ُكم نارً ا َتلَ ّ
ظ ٰى |21:11

|

|

تو ميں تمہيں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے21:11| ،

ال ي ٰ
َصلىھا إِ هال األَش َقى |21:11

|

نہ جائے گا اس ميں مگر بڑا بدبخت21:11| ،

الهذى َك هذبَ َو َت َولّ ٰى |21:11

|

|

جس نے جھٹاليا اور منہ پھيرا |21:11

َو َس ُيجَ هن ُبھَا األَت َقى |21:11

|

|

|

اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے زيادہ پرہيزگار21:11| ،

الهذى يُؤتى مالَ ُه َي َت َز ّك ٰى |21:12

|

جو اپنا مال ديتا ہے کہ ستھرا ہو |21:12

َوما ِألَحَ ٍد عِن َدہُ مِن نِع َم ٍة ُت ٰ
جزى |21:12

|

|

اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہيں جس کا بدلہ ديا جائے |21:12

إِ هال ابتِغا َء َوج ِه رَ ِّب ِه األَ ٰ
على |21:12

|

|

صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے21:12| ،

|

|

ٰ
َرضى |21:11
َولَسَوفَ ي

|

اور بيشک قريب ہے کہ وہ راضی ہوگا |21:11

حيم َوالض ٰ
َّللا الره ٰ
ُّحى |21:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

چاشت کی قسم |21:1

|

يل إِذا س ٰ
َجى |21:1
َواله ِ

|

اور رات کی جب پردہ ڈالے |21:1

ك َوما َق ٰ
لى |21:1
ك رَ ُّب َ
ما َو هد َع َ

|

|

|

|

کہ تمہيں تمہارے رب نے نہ چھوڑا ،اور نہ مکروہ جانا21:1| ،

ٰ
األولى |21:1
ك مِنَ
َولَلءاخِرَ ةُ َخي ٌر لَ َ

|

اور بيشک پچھلی تمہارے ليے پہلی سے بہتر ہے |21:1

ٰ
رضى |21:1
ك َف َت
ك رَ ُّب َ
َولَسَوفَ يُعطي َ

|

|

|

اور بيشک قريب ہے کہ تمہارا رب تمہيں اتنا دے گا کہ تم راضی ہوجاؤ گے |21:1

ك يَتيمًا َفـٔ ٰ
اوى |21:1
جد َ
أَلَم َي ِ

|

کيا اس نے تمہيں يتيم نہ پايا پھر جگہ دی |21:1
ًّ
ضاال َفھ ٰ
َدى |21:1
ك
َو َوجَ َد َ

|

|

|

اور تمہيں اپنی محبت ميں خود رفتہ پايا تو اپنی طرف راہ دی |21:1

ك عائ ًِال َفأ َ ٰ
غنى |21:2
َو َوجَ َد َ

|

اور تمہيں حاجت مند پايا پھر غنی کرديا |21:2

َفأَمها اليَتي َم َفال َتقھَر |21:2

|

|

تو يتيم پر دباؤ نہ ڈالو |21:2

|

َوأَمها السّائِ َل َفال َتنھَر |21:12

|

اور منگتا کو نہ جھڑکو |21:12

ك َفحَ ِّدث |21:11
َوأَمّا ِبنِع َم ِة رَ ِّب َ

|

|

اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو |21:11

َّللا الره ٰ
ك |21:1
ك صَدرَ َ
حيم أَلَم َنشرَ ح لَ َ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

کيا ہم نے تمہارا سينہ کشادہ نہ کيا |21:1

ك |21:1
ك ِوزرَ َ
َو َوضَعنا عَن َ

|

اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار ليا21:1| ،

ك |21:1
الهذى أَن َقضَ َظھرَ َ

|

|

جس نے تمہاری پيٹھ توڑی تھی |21:1

|

|

|

|

|

ك |21:1
ك ذِكرَ َ
َورَ َفعنا لَ َ

|

اور ہم نے تمہارے ليے تمہارا ذکر بلند کرديا |21:1

ُسر يُسرً ا |21:1
َفإِنه مَعَ الع ِ

|
|

تو بيشک دشواری کے ساتھ آسانی ہے21:1| ،

ُسر يُسرً ا |21:1
إِنه مَعَ الع ِ

|

|

بيشک دشواری کے ساتھ آسانی ہے |21:1

َفإِذا َفرَ غتَ َفانصَب |21:1

|

|

تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا ميں محنت کرو |21:1

َوإِ ٰ
ك َفارغَب |21:2
لى رَ ِّب َ

|
|

اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو |21:2

ين َو ه
َّللا الره ٰ
يتون |21:1
سم ه ِ
الز ِ
حيم َوال ّت ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

انجير کی قسم اور زيتون |21:1

طور سينينَ |21:1
َو ِ

اور طور سينا |21:1

|
|

َ
مين |21:1
َو ٰه َذا ال َبلَ ِد األ ِ

|

|

|

|

اور اس امان والے شہر کی |21:1

|

لَ َقد َخلَق َنا اإلِ ٰ
قويم |21:1
نسنَ فى أَحس ِ
َن َت ٍ

|
|

بيشک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنايا21:1| ،

ُث هم رَ د َٰدن ُه أَس َف َل ٰسفِلينَ |21:1

|

پھر اسے ہر نيچی سے نيچی حالت کی طرف پھيرديا |21:1

|

َمنون |21:1
ت َفلَھُم أَج ٌر غَي ُر م
إِ هال الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ٍ

|

مگر جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے کہ انہيں بے حد ثواب ہے |21:1

ّين |21:1
َفما ُي َك ِّذ ُب َ
ك بَع ُد ِبالد ِ

|

تو اب کيا چيز تجھے انصاف کے جھٹالنے پر باعث ہے |21:1

أَلَيسَ ه
َّللا ُ ِبأَح َك ِم ٰ
الحكِمينَ |21:2

|

کيا َّللا سب حاکموں سے بڑه کر حاکم نہيں21:2| ،

|

َّللا الره ٰ
ك الهذى َخلَقَ |21:1
اسم رَ ِّب َ
سم ه ِ
حيم اقرَ أ ِب ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

پڑهو اپنے رب کے نام سے جس نے پيدا کيا |21:1

َخلَقَ اإلِ ٰ
نسنَ مِن َعلَ ٍق |21:1

|

آدمی کو خون کی پھٹک سے بنايا ،پڑهو |21:1

|

|
|

|

|

ك األَكرَ ُم |21:1
اقرَ أ َورَ ُّب َ

|
|

اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کريم21:1| ،

الهذى َعله َم ِبال َقلَ ِم |21:1

|

جس نے قلم سے لکھنا سکھايا |21:1

َعله َم اإلِ ٰ
نسنَ ما لَم يَعلَم |21:1

|

آدمی کو سکھايا جو نہ جانتا تھا |21:1

نسنَ لَي ٰ
َك ّال إِنه اإلِ ٰ
َطغى |21:1

|

|

|
|

ہاں ہاں بيشک آدمی سرکشی کرتا ہے21:1| ،

أَن رَ ءاہُ اس َت ٰ
غنى |21:1

|

اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ ليا |21:1

ك ال ُّر ٰ
إِنه إِ ٰ
جعى |21:2
لى رَ ِّب َ

|

|

بيشک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے |21:2

أَرَ َءيتَ الهذى ي ٰ
َنھى |21:2

|

بھال ديکھو تو جو منع کرتا ہے21:2| ،

صلّ ٰى |21:12
عَب ًدا إِذا َ

|

|

|

بندے کو جب وہ نماز پڑهے |21:12

أَرَ َءيتَ إِن كانَ َعلَى الھ ٰ
ُدى |21:11

|

|
|

بھال ديکھو تو اگر وہ ہدايت پر ہوتا21:11| ،

أَو أَمَرَ ِبال هت ٰ
قوى |21:11

|

يا پرہيزگاری بتاتا تو کيا خوب تھا21:11| ،

أَرَ َءيتَ إِن َك هذبَ َو َت َولّ ٰى |21:11

|

|

بھال ديکھو تو اگر جھٹاليا اور منہ پھيرا |21:11

َّللا ي ٰ
َرى |21:11
أَلَم يَعلَم ِبأَنه ه َ

|

|

تو کيا حال ہوگا کيا نہ جانا کہ َّللا ديکھ رہا ہے |21:11

َك ّال لَئِن لَم يَن َت ِه لَ َنس َفعًا ِبال ّناصِ َي ِة |21:11

|

|

ہاں ہاں اگر باز نہ آيا تو ضرور ہم پيشانی کے بال پکڑ کر کھينچيں گے |21:11

ناصِ َي ٍة ٰك ِذ َب ٍة خاطِ َئ ٍة |21:11

|

کيسی پيشانی جھوٹی خطاکار21:11| ،

َفليَد ُع نا ِد َي ُه |21:11

|

اب پکارے اپنی مجلس کو |21:11

|

|

|

َس َند ُع ه
الزبا ِن َي َة |21:12

|

ابھی ہم سپاہيوں کو بالتے ہيں |21:12

|

َك ّال ال ُتطِ ع ُه َواسجُد َواق َت ِرب ۩ |21:12

|

ہاں ہاں ،اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قريب ہوجاؤ( ،السجدة ۔2۱:12| )1۵

حيم إِ ّنا أَ َ
َّللا الره ٰ
در |21:1
سم ه ِ
نز ٰلن ُه فى لَيلَ ِة ال َق ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

ب قدر ميں اتارا |21:1
بيشک ہم نے اسے ش ِ

َوما أَ ٰ
در |21:1
درى َ
ك ما لَيلَ ُة ال َق ِ

|

|

|

|
|

ب قدر21:1| ،
اور تم نے کيا جانا کيا ش ِ

ھر |21:1
در َخي ٌر مِن أَل ِ
ف َش ٍ
لَيلَ ُة ال َق ِ

|

ب قدر ہزار مہينوں سے بہتر |21:1
ش ِ

|

ٰ
مر |21:1
ذن رَ ب ِِّھم مِن ُك ِّل أَ ٍ
َت َن هز ُل المَلئِ َك ُة َوالرّو ُح فيھا ِبإِ ِ

|

اس ميں فرشتے اور جبريل اترتے ہيں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے ليے |21:1

ٰ
جر |21:1
سَل ٌم هِىَ حَ ّت ٰى مَطلَ ِع ال َف ِ

|

|

وہ سالمتی ہے ،صبح چمکتے تک |21:1

|

َّللا الره ٰ
ُشركينَ مُن َف ّكينَ حَ ّت ٰى َتأتِ َي ُھ ُم ال َب ِّي َن ُة |22:1
هل الك ِٰت ِ
سم ه ِ
حيم لَم َي ُك ِن الهذينَ َك َفروا مِن أَ ِ
ب َوالم ِ
حم ِن ال هر ِ
بِ ِ

|

کتابی کافر اور مشرک اپنا دين چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دليل نہ آئے |22:1

َّللا يَتلوا ُ
ص ُح ًفا ُم َطھهرَ ًة |22:1
رَ سو ٌل مِنَ ه ِ

|

وہ کون وہ َّللا کا رسول کہ پاک صحيفے پڑهتا ہے |22:1

فيھا ُك ُتبٌ َق ِّيم ٌَة |22:1

|

|

|

ان ميں سيدهی باتيں لکھی ہيں |22:1

|

َوما َت َفره قَ الهذينَ أو ُتوا الك ِٰتبَ إ ِ ّال مِن بَع ِد ما جاءَت ُھ ُم ال َب ِّي َن ُة |22:1

|

اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں ميں مگر بعد اس کے کہ وہ روشن دليل ان کے پاس تشريف الئے |22:1

ُ
َّللا مُخلِصينَ لَ ُه ال ّدينَ ُح َنفا َء َويُقيمُوا الص ٰهلو َة َويُؤ ُتوا ه
الز ٰ
ك دينُ ال َق ِّي َم ِة |22:1
كو َة ۚ َو ٰذلِ َ
َوما أمِروا إِ ّال لِيَع ُب ُدوا ه َ

|

|

اور ان لوگوں کو تو يہی حکم ہوا کہ َّللا کی بندگی کريں نرے اسی پر عقيدہ التے ايک طرف کے ہوکر اور نماز قائم کريں اور
ٰ
زکوة ديں اور يہ سيدها دين ہے22:1| ،

|

ب َوالمُشركينَ فى نار جَ َھ هن َم ٰخلِدينَ فيھا ۚ أ ُ ٰ
ك هُم َشرُّ الب َِر هي ِة |22:1
هل الك ِٰت ِ
ولئِ َ
إِنه الهذينَ َك َفروا مِن أَ ِ
ِ
ِ

|

بيشک جتنے کافر ہيں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ ميں ہيں ہميشہ اس ميں رہيں گے ،وہی تمام مخلوق ميں بدتر ہيں،
|22:1

|

ت أُ ٰ
ك هُم َخي ُر الب َِر هي ِة |22:1
إِنه الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
ولئِ َ

|

بيشک جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے وہی تمام مخلوق ہيں بہتر ہيں22:1| ،

|

َدن َتجرى مِن َتحتِھَا األَ ٰنھ ُر ٰخلِدينَ فيھا أَ َب ًدا ۖ رَ ضِ ىَ ه
جَ زاؤُ هُم عِن َد رَ ب ِِّھم جَ ٰ ّن ُ
ك لِمَن َخشِ ىَ رَ هب ُه |22:2
َّللا ُ عَنھُم َورَ ضوا عَن ُه ۚ ٰذلِ َ
تع ٍ

|

ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہيں جن کے نيچے نہريں بہيں ان ميں ہميشہ ہميشہ رہيںَّ ،للا ان سے راضی اور وہ
اس سے راضی يہ اس کے ليے ہے جو اپنے رب سے ڈرے |22:2

َّللا الره ٰ
ت األَرضُ ِزلزالَھا |22:1
لزلَ ِ
سم ه ِ
حيم إِذا ُز ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

جب زمين تھرتھرا دی جائے جيسا اس کا تھرتھرانا ٹھہرا ہے |22:1

ت األَرضُ أَثقالَھا |22:1
َوأَخرَ جَ ِ

|

|

اور آدمی کہے اسے کيا ہوا |22:1

يَو َمئِ ٍذ ُتحَ ِّد ُ
ث أَخبارَ ها |22:1

|

|

اس دن وہ اپنی خبريں بتائے گی |22:1

ك أَ ٰ
وحى لَھا |22:1
ِبأَنه رَ هب َ

|

|

اور زمين اپنے بوجھ باہر پھينک دے |22:1

َوقا َل اإلِ ٰ
نسنُ ما لَھا |22:1

|

|

|

اس ليے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھيجا |22:1

يَو َمئِ ٍذ يَص ُد ُر ال ّناسُ أَشتا ًتا لِ ُيرَ وا أَ ٰ
عملَھُم |22:1

|

|

اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھريں گے کئی راہ ہوکر تاکہ اپنا کيا دکھائيں جائيں تو22:1| ،

َفمَن يَعمَل مِثقا َل َذره ٍة َخيرً ا يَرَ ہُ |22:1

|

|

جو ايک ذرہ بھر بھالئی کرے اسے ديکھے گا22:1| ،

َومَن يَعمَل مِثقا َل َذره ٍة َش ًّرا يَرَ ہُ |22:2

|

|

اور جو ايک ذرہ بھر برائی کرے اسے ديکھے گا |22:2

حيم َو ٰ
َّللا الره ٰ
ضبحً ا |122:1
العد ِٰي ِ
ت َ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

|

قسم ان کی جو دوڑتے ہيں سينے سے آواز نکلتی ہوئی |122:1

ت َقدحً ا |122:1
َف
المور ٰي ِ
ِ

|

پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہيں سم مارکر |122:1

َفالم ٰ
ت صُبحً ا |122:1
ُغير ِ

|

پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہيں |122:1

َفأ َ َثرنَ ِب ِه َنقعًا |122:1

|

|

پھر اس وقت غبار اڑاتے ہيں122:1| ،

َف َوسَطنَ ِب ِه جَ معًا |122:1

|

|

پھر دشمن کے بيچ لشکر ميں جاتے ہيں122:1| ،

إِنه اإلِ ٰ
نسنَ لِرَ ِّب ِه لَ َكنو ٌد |122:1

|

|

بيشک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے |122:1

|

|

|

َوإِ هن ُه ع ٰ
ك لَ َشھي ٌد |122:1
َلى ٰذلِ َ

|

اور بيشک وہ اس پر خود گواہ ہے122:1| ،

َوإِ هن ُه لِحُبِّ َ
ير لَ َشدي ٌد |122:2
الخ ِ

|

|

اور بيشک وہ مال کی چاہت ميں ضرور کرّا (تيز) ہے |122:2

َ
بور |122:2
۞ أ َفال يَعلَ ُم إِذا بُعثِرَ ما فِى القُ ِ

|

|

تو کيا نہيں جانتا جب اٹھائے جائيں گے جو قبروں ميں ہيں122:2| ،

َو ُح ِّ
ُّدور |122:12
ص َل ما فِى الص ِ

|

اور کھول دی جائے گی جو سينوں ميں ہے122:12| ،

إِنه رَ هبھُم ِب ِھم يَو َمئِ ٍذ لَ َخبي ٌر |122:11

|

|

بيشک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے |122:11

َّللا الره ٰ
القار َع ُة |121:1
حيم
سم ه ِ
ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

دل دہالنے والی121:1| ،

القار َع ُة |121:1
مَا
ِ

|

|

کيا وہ دہالنے والی121:1| ،

|

َوما أَ ٰ
القار َع ُة |121:1
ك مَا
درى َ
ِ

|

|

|

|

اور تو نے کيا جانا کيا ہے دہالنے والی |121:1

ث |121:1
راش المَبثو ِ
يَو َم َيكونُ ال ّناسُ َكال َف ِ

|

|

جس دن آدمی ہوں گے جيسے پھيلے پتنگے |121:1

َنفوش |121:1
ِھن الم
َو َتكونُ ال ِ
ِ
جبا ُل َكالع ِ

|

اور پہاڑ ہوں گے جيسے دهنکی اون |121:1

َفأَمّا مَن َثقُلَت م َٰوزي ُن ُه |121:1

|

|

تو جس کی توليں بھاری ہوئيں |121:1

َفھ َُو فى عي َش ٍة راضِ َي ٍة |121:1

َوأَمّا مَن َخفهت م َٰوزي ُن ُه |121:2

|

|

وہ تو من مانتے عيش ميں ہيں |121:1

|

|

اور جس کی توليں ہلکی پڑيں |121:2

ُ
هاوي ٌَة |121:2
َفأ ُّم ُه ِ

|

|

|

وہ نيچا دکھانے والی گود ميں ہے |121:2

َوما أَ ٰ
ك ما ِهيَه |121:12
درى َ

|

|

اور تو نے کيا جانا ،کيا نيچا دکھانے والی121:12| ،

|

نا ٌر حا ِمي ٌَة |121:11

|

ايک آگ شعلے مارتی |121:11

|

لھى ُك ُم ال هت ُ
حيم أَ ٰ
َّللا الره ٰ
كاث ُر |121:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

تمہيں غافل رکھا مال کی زيادہ طلبی نے |121:1

َقابرَ |121:1
حَ ّت ٰى ُزر ُت ُم الم ِ

|

يہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ ديکھا |121:1

َك ّال سَوفَ َتعلَمونَ |121:1

|

|

|
|

ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے |121:1

ُث هم َك ّال سَوفَ َتعلَمونَ |121:1

|

پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے |121:1

َقين |121:1
َك ّال لَو َتعلَمونَ عِل َم الي ِ

|

|

ہاں ہاں اگر يقين کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے |121:1

لَ َترَ وُ نه الجَ حي َم |121:1

|

بيشک ضرور جنہم کو ديکھو گے |121:1

َقين |121:1
ُث هم لَ َترَ وُ هنھا عَينَ الي ِ

|

|

|

پھر بيشک ضرور اسے يقينی ديکھنا ديکھو گے121:1| ،

عيم |121:2
ُث هم لَ ُتسـَٔلُنه يَو َمئِ ٍذ ع ِ
َن ال هن ِ

|

|

پھر بيشک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی |121:2

َّللا الره ٰ
َصر |121:1
سم ه ِ
حيم َوالع ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

اس زمانہ محبوب کی قسم |121:1

إِنه اإلِ ٰ
سر |121:1
نسنَ لَفى ُخ ٍ

|

|

|

|

بيشک آدمی ضرور نقصان ميں ہے |121:1

|

هبر |121:1
إِ هال الهذينَ ءامَنوا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
صل ِٰح ِ
صوا ِبالحَ ِّق َو َتوا َ
ت َو َتوا َ
صوا ِبالص ِ

|

مگر جو ايمان الئے اور اچھے کام کيے اور ايک دورے کو حق کی تاکيد کی اور ايک دوسرے کو صبر کی وصيت کی
|121:1

|

َّللا الره ٰ
حيم َوي ٌل لِ ُك ِّل ُهم ََز ٍة لُم ََز ٍة |121:1
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
بِ ِ

|

خرابی ہے اس کے ليے جو لوگوں کے منہ پر عيب کرے پيٹھ پيچھے بدی کرے |121:1

الهذى جَ مَعَ ً
ماال َو َع هد َدہُ |121:1

|

جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا121:1| ،

يَح َسبُ أَنه مالَ ُه أَخلَ َدہُ |121:1

|

|

|

کيا يہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنيا ميں ہميشہ رکھے گا |121:1

َك ّال ۖ لَيُن َب َذنه فِى ال ُح َط َم ِة |121:1

|

ہر گز نہيں ضرور وہ روندنے والی ميں پھينکا جائے گا |121:1

َوما أَ ٰ
ك مَا ال ُح َط َم ُة |121:1
درى َ

|

|

َّللا کی آگ کہ بھڑک رہی ہے |121:1

الهتى َت هطلِ ُع َعلَى األَفـِٔ َد ِة |121:1

ص َدةٌ |121:2
يھم مُؤ َ
إِ هنھا َعلَ ِ

|

|

وہ جو دلوں پر چڑه جائے گی |121:1

|

|

بيشک وہ ان پر بند کردی جائے گی |121:2

فى َع َم ٍد ُم َم هد َد ٍة |121:2

|

|

اور تو نے کيا جانا کيا روندنے والی121:1| ،

َّللا المو َق َدةُ |121:1
نا ُر ه ِ

|

|

|

لمبے لمبے ستونوں ميں |121:2

|

ك بِأ َ ٰ
َّللا الره ٰ
ب الفي ِل |121:1
صح ِ
حيم أَلَم َترَ َكيفَ َف َع َل رَ ُّب َ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
بِ ِ

|

اے محبوب! کيا تم نے نہ ديکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کيا حال کيا |121:1

|

ضليل |121:1
أَلَم يَجعَل َكي َدهُم فى َت
ٍ

|

کيا ان کا داؤ تباہی ميں نہ ڈاال121:1| ،

يھم َطيرً ا أَبابي َل |121:1
َوأَر َس َل َعلَ ِ

|

|

اور ان پر پرندوں کی ٹکڑياں (فوجيں) بھيجيں |121:1

رميھم ِبحِجارَ ٍة مِن سِ جّي ٍل |121:1
َت ِ

|

کہ انہيں کنکر کے پتھروں سے مارتے |121:1

ف مَأكو ٍل |121:1
َفجَ َعلَھُم َكعَص ٍ

|

|

|

تو انہيں کر ڈاال جيسے کھائی کھيتی کی پتی (بھوسہ) |121:1

َّللا الره ٰ
يش |121:1
حيم ِإل ٰيل ِ
سم ه ِ
ف قُرَ ٍ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

اس ليے کہ قريش کو ميل داليا |121:1

ف |121:1
إ ٰۦلف ِِھم ِرحلَ َة ال ِّشتا ِء َوالصهي ِ

|

|

|

|

ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ ميں ميل داليا (رغبت دالئی) |121:1

ت |121:1
َفليَعبُدوا رَ به ٰه َذا البَي ِ

|

تو انہيں چاہيے اس گھر کے رب کی بندگی کريں121:1| ،

ف |121:1
جوع َوءا َم َنھُم مِن َخو ٍ
الهذى أَط َع َمھُم مِن
ٍ

|

|

|

جس نے انہيں بھوک ميں کھانا ديا ،اور انہيں ايک بڑے خوف سے امان بخشا |121:1

َّللا الره ٰ
ّين |121:1
سم ه ِ
حيم أَرَ َءيتَ الهذى ُي َك ِّذبُ ِبالد ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

بھال ديکھو تو جو دين کو جھٹالتا ہے |121:1

ك الهذى َي ُدعُّ اليَتي َم |121:1
َف ٰذلِ َ

|

پھر وہ وہ ہے جو يتيم کو دهکے ديتا ہے |121:1

َوال َيحُضُّ ع ٰ َ
ِسكين |121:1
عام الم
ِ
َلى ط ِ

|

|

اور مسکين کو کھانا دينے کی رغبت نہيں ديتا |121:1

صلّينَ |121:1
َف َوي ٌل لِل ُم َ

|

تو ان نمازيوں کی خرابی ہے121:1| ،

الهذينَ هُم عَن صَالت ِِھم ساهونَ |121:1

|

|

جو اپنی نماز سے بھولے بيٹھے ہيں |121:1

الهذينَ هُم ُيراءونَ |121:1

|

|

وہ جو دکھاوا کرتے ہيں |121:1

َويَم َنعونَ الماعونَ |121:1

|

|

|

اور بر تنے کی چيز مانگے نہيں ديتے |121:1

|

|

|

َّللا الره ٰ
ك ال َكو َثرَ |122:1
حيم إِ ّنا أَع َط ٰين َ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

اے محبوب! بيشک ہم نے تمہيں بے شمار خوبياں عطا فرمائيں |122:1

ك َوانحَ ر |122:1
ص ِّل لِرَ ِّب َ
َف َ

|

تو تم اپنے رب کے ليے نماز پڑهو اور قربانی کرو |122:1

ك ه َُو األَب َت ُر |122:1
إِنه شانِ َئ َ

|

|

بيشک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خير سے محروم ہے |122:1

حم ِن ال هرحيم قُل ٰيأ َ ُّيھَا ٰ
َّللا الره ٰ
الكفِرونَ |122:1
سم ه ِ
ِ
ِب ِ

تم فرماؤ اے کافرو122:1| ،

ال أَع ُب ُد ما َتع ُبدونَ |122:1

|

|

|

نہ ميں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو122:1| ،

َوال أَن ُتم ٰع ِبدونَ ما أَع ُب ُد |122:1

|

|
|

اور نہ تم پوجتے ہو جو ميں پوجتا ہوں122:1| ،

عاب ٌد ما َعبَد ُتم |122:1
َوال أَ ۠نا ِ

|

اور نہ ميں پوجوں گا جو تم نے پوجا122:1| ،

َوال أَن ُتم ٰعبِدونَ ما أَع ُب ُد |122:1

|

|

|

|

|

اور نہ تم پوجو گے جو ميں پوجتا ہوں122:1| ،

دين |122:1
لَ ُكم دي ُن ُكم َولِىَ ِ

|

تمہيں تمہارا دين اور مجھے ميرا دين |122:1

|

حم ِن ال هرحيم إِذا جا َء َنص ُر ه
َّللا الره ٰ
َّللاِ َوال َفت ُح |112:1
سم ه ِ
ِ
ِب ِ

|

|

جب َّللا کی مدد اور فتح آئے |112:1

دين ه
َّللاِ أَفواجً ا |112:1
َورَ أَيتَ ال ّناسَ يَد ُخلونَ فى ِ

|

اور لوگوں کو تم ديکھو کہ َّللا کے دين ميں فوج فوج داخل ہوتے ہيں |112:1

ك َواس َتغفِرہُ ۚ إِ هن ُه كانَ َتوّ ابًا |112:1
َف َسبِّح ِبحَ م ِد رَ ِّب َ

|

|

تو اپنے رب کی ثناء کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو بيشک وہ بہت توبہ قبول کرنے واال ہے |112:1

َّللا الره ٰ
ب َو َتبه |111:1
حيم َتبهت يَدا أَبى لَ َھ ٍ
سم ه ِ
حم ِن ال هر ِ
ِب ِ

|

تباہ ہوجائيں ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہوہی گيا |111:1

ما أَ ٰ
غنى عَن ُه مال ُ ُه َوما َكسَبَ |111:1

|

اسے کچھ کام نہ آيا اس کا مال اور نہ جو کمايا |111:1

َسي ٰ
ب |111:1
َصلى نارً ا ذاتَ لَ َھ ٍ

|

اب دهنستا ہے لپٹ مارتی آگ ميں وہ111:1| ،

|

|

|

|

ب |111:1
َوامرَ أَ ُت ُه حَ مّالَ َة الحَ َط ِ

|

اور اس کی جُورو لکڑيوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی111:1| ،

فى جيدِها حَ ب ٌل مِن َم َس ٍد |111:1

|

اس کے گلے ميں کھجور کی چھال کا رسّا111:1| ،

حم ِن ال هرحيم قُل ه َُو ه
َّللا الره ٰ
َّللا ُ أَحَ ٌد |111:1
سم ه ِ
ِ
ِب ِ

تم فرماؤ وہ َّللا ہے وہ ايک ہے |111:1

ه
ص َم ُد |111:1
َّللا ُ ال ه

|

|

|

|

|
|

َّللا بے نياز ہے |111:1

لَم َيلِد َولَم يولَد |111:1

|

نہ اس کی کوئی اوالد اور نہ وہ کسی سے پيدا ہوا |111:1

َولَم َي ُكن لَ ُه ُكفُ ًوا أَحَ ٌد |111:1

|

|

اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی |111:1

|

حم ِن ال هرحيم قُل أَ ُ
َّللا الره ٰ
عوذ ِبرَ بِّ ال َفلَ ِق |111:1
سم ه ِ
ِ
ِب ِ

|

تم فرماؤ ميں اس کی پناہ ليتا ہوں جو صبح کا پيدا کرنے واال ہے |111:1

مِن َشرِّ ما َخلَقَ |111:1

|

|

اس کی سب مخلوق کی شر سے |111:1

َومِن َش ِّر غاسِ ٍق إِذا َو َقبَ |111:1

|

|
|

اور اندهيری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے |111:1
ت فِى ال ُع َق ِد |111:1
َومِن َش ِّر ال هن ٰفّ ٰث ِ

|

اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں ميں پھونکتی ہيں |111:1

َومِن َش ِّر حاسِ ٍد إِذا حَ َس َد |111:1

|

اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے |111:1

حم ِن ال هرحيم قُل أَ ُ
َّللا الره ٰ
اس |111:1
سم ه ِ
عوذ ِبرَ بِّ ال ّن ِ
ِ
ِب ِ

|

|

سب لوگوں کا بادشاہ |111:1

ٰ
اس |111:1
إِل ِه ال ّن ِ

|

|

تم کہو ميں اس کی پناہ ميں آيا جو سب لوگوں کا رب |111:1

اس |111:1
َملِكِ ال ّن ِ

|

|

|

سب لوگوں کا خدا |111:1

|

سواس َ
اس |111:1
الو
مِن َشرِّ َ
الخ ّن ِ
ِ

|

اس کے شر سے جو دل ميں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے |111:1

|

اس |111:1
ُدور ال ّن ِ
الهذى ي َُو ِ
سوسُ فى ص ِ

|

وہ جو لوگوں کے دلوں ميں وسوسے ڈالتے ہيں111:1| ،

اس |111:1
مِنَ ال ِ
ج هن ِة َوال ّن ِ

جن اور آدمی |111:1

|

|

|

