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ﺳﻮرة اﻟﻔَﺎ ِﺗﺤَﺔ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺳﺐ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ )ﺳﺰاوار( ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ ) (١ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ )(٢
اﻧﺼﺎف ﮐﮯ دن ﮐﺎ ﺣﺎﮐﻢ )) (٣اے ﭘﺮوردﮔﺎر( ﮨﻢ ﺗﻴﺮﯼ ﮨﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺗﺠﻪ ﮨﯽ ﺳﮯ ﻣﺪد ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴ﮨﻢ ﮐﻮ
ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭼﻼ ) (۵ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺗﻮ اﭘﻨﺎ ﻓﻀﻞ وﮐﺮم ﮐﺮﺗﺎ رﮨﺎ ) (۶ﻧہ ان ﮐﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ ﻏﺼﮯ ﮨﻮﺗﺎ رﮨﺎ اور
ﻧہ ﮔﻤﺮاﮨﻮں ﮐﮯ )(٧
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ﺳﻮرة اﻟ َﺒ َﻘﺮَة
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اﻟﻢ ) (١ﻳہ ﮐﺘﺎب )ﻗﺮﺁن ﻣﺠﻴﺪ( اس ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ )ﮐہ ﮐﻼ ِم ﺧﺪا ﮨﮯ۔ ﺧﺪا ﺳﮯ( ڈرﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ رﮨﻨﻤﺎ ﮨﮯ ) (٢ﺟﻮ ﻏﻴﺐ
ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ اور ﺁداب ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ )(٣
اور ﺟﻮ ﮐﺘﺎب )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ اور ﺟﻮ ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﭘﺮ( ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﻴﮟ ﺳﺐ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ
اور ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﻳﻘﻴﻦ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر )ﮐﯽ ﻃﺮف( ﺳﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﭘﺮ ﮨﻴﮟ اور ﻳﮩﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ
) (۵ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ اﻧﮩﻴﮟ ﺗﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮو ﻳﺎ ﻧہ ﮐﺮو ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ۔ وﮦ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ) (۶ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﮯ
دﻟﻮں اور ﮐﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎ رﮐﻬﯽ ﮨﮯ اور ان ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻮں ﭘﺮ ﭘﺮدﮦ )ﭘﮍا ﮨﻮا( ﮨﮯ اور ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﮍا ﻋﺬاب )ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ )(٧
اور ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﺧﺪا ﭘﺮ اور رو ِز ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ
) (٨ﻳہ )اﭘﻨﮯ ﭘﻨﺪار ﻣﻴﮟ( ﺧﺪا ﮐﻮ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﭼﮑﻤﺎ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻣﮕﺮ )ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﮟ( اﭘﻨﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﭼﮑﻤﺎ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﮯ اور
اس ﺳﮯ ﺑﮯ ﺧﺒﺮ ﮨﻴﮟ ) (٩ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ )ﮐﻔﺮ ﮐﺎ( ﻣﺮض ﺗﻬﺎ۔ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﺎ ﻣﺮض اور زﻳﺎدﮦ ﮐﺮ دﻳﺎ اور ان ﮐﮯ ﺟﻬﻮٹ
ﺑﻮﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ان ﮐﻮ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ) (١٠اور ﺟﺐ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد ﻧہ ڈاﻟﻮ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ
ﮨﻴﮟ ،ﮨﻢ ﺗﻮ اﺻﻼح ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١١دﻳﮑﻬﻮ ﻳہ ﺑﻼﺷﺒہ ﻣﻔﺴﺪ ﮨﻴﮟ ،ﻟﻴﮑﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ) (١٢اور ﺟﺐ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﻃﺮح اور ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ،ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁؤ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ،ﺑﻬﻼ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺑﮯوﻗﻮف اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ
اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ﺑﻬﯽ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ؟ ﺳﻦ ﻟﻮ ﮐہ ﻳﮩﯽ ﺑﮯوﻗﻮف ﮨﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (١٣اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺟﺐ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ ﻣﻠﺘﮯ
ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ ،اور ﺟﺐ اﭘﻨﮯ ﺷﻴﻄﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ )ان ﺳﮯ( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻤﻬﺎرے
ن ﻣﺤﻤﺪﷺ ﺳﮯ( ﺗﻮ ﮨﻢ ﮨﻨﺴﯽ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۴ان )ﻣﻨﺎﻓﻘﻮں( ﺳﮯ ﺧﺪا ﮨﻨﺴﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور اﻧﮩﻴﮟ
ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻴﮟ اور )ﭘﻴﺮوا ِ
ﻣﮩﻠﺖ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﺮارت وﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﻴﮟ ﭘﮍے ﺑﮩﮏ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۵ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ
ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﺧﺮﻳﺪﯼ ،ﺗﻮ ﻧہ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﺗﺠﺎرت ﮨﯽ ﻧﮯ ﮐﭽﻪ ﻧﻔﻊ دﻳﺎ اور ﻧہ وﮦ ﮨﺪاﻳﺖ ﻳﺎب ﮨﯽ ﮨﻮﺋﮯ ) (١۶ان ﮐﯽ ﻣﺜﺎل اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ
ﺐ ﺗﺎرﻳﮏ ﻣﻴﮟ( ﺁگ ﺟﻼﺋﯽ۔ ﺟﺐ ﺁگ ﻧﮯ اس ﮐﮯ اردﮔﺮد ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ روﺷﻦ ﮐﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﯽ
ﺳﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﻧﮯ )ﺷ ِ
روﺷﻨﯽ زاﺋﻞ ﮐﺮ دﯼ اور ان ﮐﻮ اﻧﺪهﻴﺮوں ﻣﻴﮟ ﭼﻬﻮڑ دﻳﺎ ﮐہ ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﮯ )) (١٧ﻳہ( ﺑﮩﺮے ﮨﻴﮟ ،ﮔﻮﻧﮕﮯ ﮨﻴﮟ ،اﻧﺪهﮯ
ﮨﻴﮟ ﮐہ )ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف( ﻟﻮٹ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﮯ ) (١٨ﻳﺎ ان ﮐﯽ ﻣﺜﺎل ﻣﻴﻨہ ﮐﯽ ﺳﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ
)ﺑﺮس رﮨﺎ ﮨﻮ اور( اس ﻣﻴﮟ اﻧﺪهﻴﺮے ﭘﺮ اﻧﺪهﻴﺮا )ﭼﻬﺎ رﮨﺎ( ﮨﻮ اور )ﺑﺎدل( ﮔﺮج )رﮨﺎ( ﮨﻮ اور ﺑﺠﻠﯽ )ﮐﻮﻧﺪ رﮨﯽ( ﮨﻮ ﺗﻮ ﻳہ ﮐﮍﮎ
ﺳﮯ )ڈر ﮐﺮ( ﻣﻮت ﮐﮯ ﺧﻮف ﺳﮯ ﮐﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ اﻧﮕﻠﻴﺎں دے ﻟﻴﮟ اور اﷲ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ )ﮨﺮ ﻃﺮف ﺳﮯ( ﮔﻬﻴﺮے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﮯ )(١٩
ﻗﺮﻳﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﺠﻠﯽ )ﮐﯽ ﭼﻤﮏ( ان ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻮں )ﮐﯽ ﺑﺼﺎرت( ﮐﻮ اﭼﮏ ﻟﮯ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﺟﺐ ﺑﺠﻠﯽ )ﭼﻤﮑﺘﯽ اور( ان ﭘﺮ روﺷﻨﯽ
ڈاﻟﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻣﻴﮟ ﭼﻞ ﭘﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﺐ اﻧﺪهﻴﺮا ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﻬﮍے ﮐﮯ ﮐﻬﮍے رﮦ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اﮔﺮ اﷲ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ان
ﮐﮯ ﮐﺎﻧﻮں )ﮐﯽ ﺷﻨﻮاﺋﯽ( اور ﺁﻧﮑﻬﻮں )ﮐﯽ ﺑﻴﻨﺎﺋﯽ دوﻧﻮں( ﮐﻮ زاﺋﻞ ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﮯ ﺷﮏ اﷲ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (٢٠ﻟﻮﮔﻮ!
اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻋﺒﺎت ﮐﺮو ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اور ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ )اس ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ( ﺑﭽﻮ )(٢١
ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻤﻬﺎرے ﻟﻴﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﺑﭽﻬﻮﻧﺎ اور ﺁﺳﻤﺎن ﮐﻮ ﭼﻬﺖ ﺑﻨﺎﻳﺎ اور ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﻣﻴﻨہ ﺑﺮﺳﺎ ﮐﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ
اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮐﮯ ﻣﻴﻮے ﭘﻴﺪا ﮐﺌﮯ۔ ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﮨﻤﺴﺮ ﻧہ ﺑﻨﺎؤ۔ اور ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﻮ ﮨﻮ ) (٢٢اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ اس )ﮐﺘﺎب(
ﻣﻴﮟ ،ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪے )ﻣﺤﻤﺪﷺ ﻋﺮﺑﯽ( ﭘﺮ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﮯ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ اﻳﮏ ﺳﻮرت ﺗﻢ ﺑﻬﯽ ﺑﻨﺎ
ﻻؤ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﻮں ان ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺑﻼﻟﻮ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ) (٢٣ﻟﻴﮑﻦ اﮔﺮ )اﻳﺴﺎ( ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﻮ اور ﮨﺮﮔﺰ
ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ اس ﺁگ ﺳﮯ ڈرو ﺟﺲ ﮐﺎ اﻳﻨﺪهﻦ ﺁدﻣﯽ اور ﭘﺘﻬﺮ ﮨﻮں ﮔﮯ )اور ﺟﻮ( ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺗﻴﺎر ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ
) (٢۴اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ،ان ﮐﻮ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎ دو ﮐہ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ )ﻧﻌﻤﺖ ﮐﮯ( ﺑﺎغ ﮨﻴﮟ،
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ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﺟﺐ اﻧﮩﻴﮟ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻣﻴﻮﮦ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﻮ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ،ﻳہ ﺗﻮ وﮨﯽ
ﮨﮯ ﺟﻮ ﮨﻢ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﮯ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔ اور ان ﮐﻮ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﮨﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﻴﻮے دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور وﮨﺎں ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﭘﺎﮎ
ﺑﻴﻮﻳﺎں ﮨﻮں ﮔﯽ اور وﮦ ﺑﮩﺸﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢۵اﷲ اس ﺑﺎت ﺳﮯ ﻋﺎر ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮐہ ﻣﭽﻬﺮ ﻳﺎ اس ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ
ﻼ ﻣﮑﻬﯽ ﻣﮑﮍﯼ وﻏﻴﺮﮦ( ﮐﯽ ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ۔ ﺟﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻴﮟ ،وﮦ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ
ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ )ﻣﺜ ً
ﻃﺮف ﺳﮯ ﺳﭻ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ وﮦ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اس ﻣﺜﺎل ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﺮاد ﮨﯽ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ اس ﺳﮯ )ﺧﺪا( ﺑﮩﺘﻮں ﮐﻮ
ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺑﮩﺘﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﺑﺨﺸﺘﺎ ﮨﮯ اور ﮔﻤﺮاﮦ ﺑﻬﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮں ﮨﯽ ﮐﻮ ) (٢۶ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ اﻗﺮار ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻮڑ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﺲ ﭼﻴﺰ )ﻳﻌﻨﯽ رﺷﺘۂ ﻗﺮاﺑﺖ( ﮐﮯ ﺟﻮڑے رﮐﻬﻨﮯ ﮐﺎ اﷲ ﻧﮯ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﻗﻄﻊ
ﮐﺌﮯ ڈاﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﻧﻘﺼﺎن اﭨﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ )) (٢٧ﮐﺎﻓﺮو!( ﺗﻢ ﺧﺪا ﺳﮯ ﮐﻴﻮں ﮐﺮ
ﻣﻨﮑﺮ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﺲ ﺣﺎل ﻣﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﺑﮯﺟﺎن ﺗﻬﮯ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﭘﻬﺮ وﮨﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﺎرﺗﺎ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ وﮨﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ
زﻧﺪﮦ ﮐﺮے ﮔﺎ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (٢٨وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺳﺐ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺟﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے
ﻟﻴﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﮟ ﭘﻬﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﺟہ ﮨﻮا ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﭨﻬﻴﮏ ﺳﺎت ﺁﺳﻤﺎن ﺑﻨﺎ دﻳﺎ اور وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (٢٩اور
)وﮦ وﻗﺖ ﻳﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﮨﮯ( ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﺳﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ )اﭘﻨﺎ( ﻧﺎﺋﺐ ﺑﻨﺎﻧﮯ واﻻ
ﮨﻮں۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ۔ ﮐﻴﺎ ﺗُﻮ اس ﻣﻴﮟ اﻳﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﺮاﺑﻴﺎں ﮐﺮے اور ﮐﺸﺖ وﺧﻮن ﮐﺮﺗﺎ ﭘﻬﺮے اور
ﮨﻢ ﺗﻴﺮﯼ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ وﺗﻘﺪﻳﺲ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ )ﺧﺪا ﻧﮯ( ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﻣﻴﮟ وﮦ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ )(٣٠
اور اس ﻧﮯ ﺁدم ﮐﻮ ﺳﺐ )ﭼﻴﺰوں ﮐﮯ( ﻧﺎم ﺳﮑﻬﺎﺋﮯ ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﻴﺎ اور ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ
ﻣﺠﻬﮯ ان ﮐﮯ ﻧﺎم ﺑﺘﺎؤ ) (٣١اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ،ﺗﻮ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ۔ ﺟﺘﻨﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ﻧﮯ ﮨﻤﻴﮟ ﺑﺨﺸﺎ ﮨﮯ ،اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮨﻤﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ۔
ﺑﮯ ﺷﮏ ﺗﻮ داﻧﺎ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ )) (٣٢ﺗﺐ( ﺧﺪا ﻧﮯ )ﺁدم ﮐﻮ( ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮐہ ﺁدم! ﺗﻢ ان ﮐﻮ ان )ﭼﻴﺰوں( ﮐﮯ ﻧﺎم ﺑﺘﺎؤ۔
ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﻧﺎم ﺑﺘﺎﺋﮯ ﺗﻮ )ﻓﺮﺷﺘﻮں ﺳﮯ( ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﮩﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور
زﻣﻴﻦ ﮐﯽ )ﺳﺐ( ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺟﺎﺗﻨﺎ ﮨﻮں اور ﺟﻮ ﺗﻢ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اور ﺟﻮ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ )ﺳﺐ( ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ )(٣٣
اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮐہ ﺁدم ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮو ﺗﻮ وﮦ ﺳﺠﺪے ﻣﻴﮟ ﮔﺮ ﭘﮍے ﻣﮕﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﻴﺎ اور
ﻏﺮور ﻣﻴﮟ ﺁﮐﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻦ ﮔﻴﺎ ) (٣۴اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﺁدم ﺗﻢ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﻴﻮﯼ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ رﮨﻮ اور ﺟﮩﺎں ﺳﮯ ﭼﺎﮨﻮ ﺑﮯ
روﮎ ﭨﻮﮎ ﮐﻬﺎؤ )ﭘﻴﻮ( ﻟﻴﮑﻦ اس درﺧﺖ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧہ ﺟﺎﻧﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﻣﻴﮟ )داﺧﻞ( ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (٣۵ﭘﻬﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﮯ
دوﻧﻮں ﮐﻮ وﮨﺎں ﺳﮯ ﭘﻬﺴﻼ دﻳﺎ اور ﺟﺲ )ﻋﻴﺶ وﻧﺸﺎط( ﻣﻴﮟ ﺗﻬﮯ ،اس ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﻧﮑﻠﻮا دﻳﺎ۔ ﺗﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮐہ )ﺑﮩﺸﺖ
ﺑﺮﻳﮟ ﺳﮯ( ﭼﻠﮯ ﺟﺎؤ۔ ﺗﻢ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ دﺷﻤﻦ ﮨﻮ ،اور ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ وﻗﺖ ﺗﮏ ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ اور ﻣﻌﺎش )ﻣﻘﺮر
ﮐﺮ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ( ﮨﮯ ) (٣۶ﭘﻬﺮ ﺁدم ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺳﻴﮑﻬﮯ )اور ﻣﻌﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﮕﯽ( ﺗﻮ اس ﻧﮯ ان ﮐﺎ ﻗﺼﻮر
ﺐ رﺣﻢ ﮨﮯ ) (٣٧ﮨﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﺳﺐ ﻳﮩﺎں ﺳﮯ اﺗﺮ ﺟﺎؤ ﺟﺐ
ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دﻳﺎ ﺑﮯ ﺷﮏ وﮦ ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )اور( ﺻﺎﺣ ِ
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﻣﻴﺮﯼ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ )اس ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ( ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﻣﻴﺮﯼ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﯽ ان ﮐﻮ ﻧہ
ﮐﭽﻪ ﺧﻮف ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ وﮦ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٣٨اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ )اس ﮐﻮ( ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﻴﺎ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ،وﮦ
دوزخ ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ )اور( وﮦ ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣٩اے ﻳﻌﻘﻮب ﮐﯽ اوﻻد! ﻣﻴﺮے وﮦ اﺣﺴﺎن ﻳﺎد ﮐﺮو ﺟﻮ ﻣﻴﮟ
ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺌﮯ ﺗﻬﮯ اور اس اﻗﺮار ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮو ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﻣﻴﮟ اس اﻗﺮار ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮوں ﮔﺎ ﺟﻮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ
ﺳﮯ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور ﻣﺠﻬﯽ ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ ) (۴٠اور ﺟﻮ ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ ﻧﮯ )اﭘﻨﮯ رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪﷺ ﭘﺮ( ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ
ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﮐﻮ ﺳﭽﺎ ﮐﮩﺘﯽ ﮨﮯ ،اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤ اور اس ﺳﮯ ﻣﻨﮑ ِﺮ اول ﻧہ ﺑﻨﻮ ،اور ﻣﻴﺮﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﻣﻴﮟ )ﺗﺤﺮﻳﻒ ﮐﺮ ﮐﮯ( ان
ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ ﻗﻴﻤﺖ )ﻳﻌﻨﯽ دﻧﻴﺎوﯼ ﻣﻨﻌﻔﺖ( ﻧہ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮو ،اور ﻣﺠﻬﯽ ﺳﮯ ﺧﻮف رﮐﻬﻮ ) (۴١اور ﺣﻖ ﮐﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﻧہ ﻣﻼؤ ،اور ﺳﭽﯽ ﺑﺎت ﮐﻮ ﺟﺎن ﺑﻮﺟﻪ ﮐﺮ ﻧہ ﭼﻬﭙﺎؤ ) (۴٢اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺎ ﮐﺮو اور زﮐﻮٰة دﻳﺎ ﮐﺮو اور )ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ(
ﺟﻬﮑﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺟﻬﮑﺎ ﮐﺮو )) (۴٣ﻳہ( ﮐﻴﺎ )ﻋﻘﻞ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ ﮐہ( ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﻴﮑﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮ اور اﭘﻨﮯ
ﺗﺌﻴﮟ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺌﮯ دﻳﺘﮯ ﮨﻮ ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺗﻢ ﮐﺘﺎب )ﺧﺪا( ﺑﻬﯽ ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻮ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (۴۴اور )رﻧﺞ وﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﻴﮟ(
ﺻﺒﺮ اور ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﻣﺪد ﻟﻴﺎ ﮐﺮو اور ﺑﮯ ﺷﮏ ﻧﻤﺎز ﮔﺮاں ﮨﮯ ،ﻣﮕﺮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ )ﮔﺮاں ﻧﮩﻴﮟ( ﺟﻮ ﻋﺠﺰ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ
) (۴۵اور ﺟﻮ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ وﮦ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﻣﻠﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ اور اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ
) (۴۶اے ﻳﻌﻘﻮب ﮐﯽ اوﻻد! ﻣﻴﺮے وﮦ اﺣﺴﺎن ﻳﺎد ﮐﺮو ،ﺟﻮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺌﮯ ﺗﻬﮯ اور ﻳہ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﮩﺎن ﮐﮯ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻬﯽ ) (۴٧اور اس دن ﺳﮯ ڈرو ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﮐﺎم ﻧہ ﺁﺋﮯ اور ﻧہ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺳﻔﺎرش
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻧہ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﻗﺒﻮل ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻧہ ﻟﻮگ )ﮐﺴﯽ اور ﻃﺮح( ﻣﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﻴﮟ
) (۴٨اور )ﮨﻤﺎرے ان اﺣﺴﺎﻧﺎت ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻗﻮ ِم ﻓﺮﻋﻮن ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯽ وﮦ )ﻟﻮگ( ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﮍا دﮐﻪ دﻳﺘﮯ
ﺗﻬﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﻴﭩﻮں ﮐﻮ ﺗﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ ڈاﻟﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور ﺑﻴﭩﻴﻮں ﮐﻮ زﻧﺪﮦ رﮨﻨﮯ دﻳﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور اس ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ
ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﮍﯼ )ﺳﺨﺖ( ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﺗﻬﯽ ) (۴٩اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ درﻳﺎ ﮐﻮ ﭘﻬﺎڑ دﻳﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﺠﺎت دﯼ اور ﻓﺮﻋﻮن ﮐﯽ
ﻗﻮم ﮐﻮ ﻏﺮق ﮐﺮ دﻳﺎ اور ﺗﻢ دﻳﮑﻪ ﮨﯽ ﺗﻮ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ) (۵٠اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﺳﮯ ﭼﺎﻟﻴﺲ رات ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ان
ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺑﭽﻬﮍے ﮐﻮ )ﻣﻌﺒﻮد( ﻣﻘﺮر ﮐﺮ ﻟﻴﺎ اور ﺗﻢ ﻇﻠﻢ ﮐﺮ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ) (۵١ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دﻳﺎ،
ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو ) (۵٢اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب اور ﻣﻌﺠﺰے ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﺌﮯ ،ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﮨﺪاﻳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮو ) (۵٣اور ﺟﺐ
ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻬﺎﺋﻴﻮ ،ﺗﻢ ﻧﮯ ﺑﭽﻬﮍے ﮐﻮ )ﻣﻌﺒﻮد( ﭨﻬﮩﺮاﻧﮯ ﻣﻴﮟ )ﺑﮍا( ﻇﻠﻢ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ،ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﺪا
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮو اور اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ ڈاﻟﻮ۔ ﺗﻤﮩﺎرے ﺧﺎﻟﻖ ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﻳﮩﯽ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ۔
ﺐ رﺣﻢ ﮨﮯ ) (۵۴اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﻧﮯ
ﭘﻬﺮ اس ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرا ﻗﺼﻮر ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دﻳﺎ۔ وﮦ ﺑﮯ ﺷﮏ ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )اور( ﺻﺎﺣ ِ
)ﻣﻮﺳﯽٰ( ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻮﺳﯽٰ ،ﺟﺐ ﺗﮏ ﮨﻢ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻧہ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ ،ﺗﻢ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ ،ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺠﻠﯽ ﻧﮯ ﺁ
ﮔﻬﻴﺮا اور ﺗﻢ دﻳﮑﻪ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ) (۵۵ﭘﻬﺮ ﻣﻮت ﺁ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ازﺳ ِﺮ ﻧﻮ زﻧﺪﮦ ﮐﺮ دﻳﺎ ،ﺗﺎﮐہ اﺣﺴﺎن ﻣﺎﻧﻮ )(۵۶
اور ﺑﺎدل ﮐﺎ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺳﺎﻳہ ﮐﺌﮯ رﮐﻬﺎ اور )ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ( ﻣﻦ و ﺳﻠﻮﯼٰ اﺗﺎرﺗﮯ رﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﻴﮟ ،ان ﮐﻮ ﮐﻬﺎؤ )ﭘﻴﻮ( ﻣﮕﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺰرﮔﻮں ﻧﮯ ان ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﯽ ﮐﭽﻪ ﻗﺪر ﻧہ ﺟﺎﻧﯽ )اور( وﮦ ﮨﻤﺎرا ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﮕﺎڑﺗﮯ
ﺗﻬﮯ ﺑﻠﮑہ اﭘﻨﺎ ﮨﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۵٧اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ )ان ﺳﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ اس ﮔﺎؤں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﺟﺎؤ اور اس ﻣﻴﮟ ﺟﮩﺎں
ﺳﮯ ﭼﺎﮨﻮ ،ﺧﻮب ﮐﻬﺎؤ )ﭘﻴﻮ( اور )دﻳﮑﻬﻨﺎ( دروازے ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﺗﻮ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﻧﺎ اور ﺣﻄﺔ ﮐﮩﻨﺎ ،ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻨﺎﮦ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ
دﻳﮟ ﮔﮯ اور ﻧﻴﮑﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ اور زﻳﺎدﮦ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (۵٨ﺗﻮ ﺟﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﺗﻬﮯ ،اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﻟﻔﻆ ﮐﻮ ،ﺟﺲ ﮐﺎ ان ﮐﻮ ﺣﮑﻢ
دﻳﺎ ﺗﻬﺎ ،ﺑﺪل ﮐﺮ اس ﮐﯽ ﺟﮕہ اور ﻟﻔﻆ ﮐﮩﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﻴﺎ ،ﭘﺲ ﮨﻢ ﻧﮯ )ان( ﻇﺎﻟﻤﻮں ﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ،ﮐﻴﻮﻧﮑہ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺎں ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۵٩اور ﺟﺐ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﻴﮯ )ﺧﺪا ﺳﮯ( ﭘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﮕﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﻻﭨﻬﯽ
ﭘﺘﻬﺮ ﭘﺮ ﻣﺎرو۔ )اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻻﭨﻬﯽ ﻣﺎرﯼ( ﺗﻮ ﭘﻬﺮ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﺎرﮦ ﭼﺸﻤﮯ ﭘﻬﻮٹ ﻧﮑﻠﮯ ،اور ﺗﻤﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﺎ اﭘﻨﺎ ﮔﻬﺎٹ
ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮ )ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﯽ( ﻟﻴﺎ۔ )ﮨﻢ ﻧﮯ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮐہ( ﺧﺪا ﮐﯽ )ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﻮﺋﯽ( روزﯼ ﮐﻬﺎؤ اور ﭘﻴﻮ ،ﻣﮕﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد ﻧہ
ﮐﺮﺗﮯ ﭘﻬﺮﻧﺎ ) (۶٠اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻮﺳﯽٰ! ﮨﻢ ﺳﮯ اﻳﮏ )ﮨﯽ( ﮐﻬﺎﻧﮯ ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ
دﻋﺎ ﮐﻴﺠﺌﮯ ﮐہ ﺗﺮﮐﺎرﯼ اور ﮐﮑﮍﯼ اور ﮔﻴﮩﻮں اور ﻣﺴﻮر اور ﭘﻴﺎز )وﻏﻴﺮﮦ( ﺟﻮ ﻧﺒﺎﺗﺎت زﻣﻴﻦ ﺳﮯ اُﮔﺘﯽ ﮨﻴﮟ ،ﮨﻤﺎرے ﻟﻴﮯ ﭘﻴﺪا
ﮐﺮ دے۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﻋﻤﺪﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ ان ﮐﮯ ﻋﻮض ﻧﺎﻗﺺ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮐﻴﻮں ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮں۔ )اﮔﺮ ﻳﮩﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ
ﻣﻄﻠﻮب ﮨﻴﮟ( ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺷﮩﺮ ﻣﻴﮟ ﺟﺎ اﺗﺮو ،وﮨﺎں ﺟﻮ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ ﮨﻮ ،ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور )ﺁﺧﺮﮐﺎر( ذﻟﺖ )ورﺳﻮاﺋﯽ( اور ﻣﺤﺘﺎﺟﯽ
)وﺑﮯ ﻧﻮاﺋﯽ( ان ﺳﮯ ﭼﻤﭩﺎ دﯼ ﮔﺌﯽ اور وﮦ اﷲ ﮐﮯ ﻏﻀﺐ ﻣﻴﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮨﻮ ﮔﺌﮯ۔ ﻳہ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ وﮦ اﷲ ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ اﻧﮑﺎر
ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور )اس ﮐﮯ( ﻧﺒﻴﻮں ﮐﻮ ﻧﺎﺣﻖ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﺗﻬﮯ۔ )ﻳﻌﻨﯽ( ﻳہ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ اور ﺣﺪ ﺳﮯ
ﺑﮍهﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۶١ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻴﮟ ﻳﺎ ﻳﮩﻮدﯼ ﻳﺎ ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ ﻳﺎ ﺳﺘﺎرﮦ ﭘﺮﺳﺖ) ،ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ ﻗﻮم و ﻣﺬﮨﺐ ﮐﺎ
ﮨﻮ( ﺟﻮ ﺧﺪا اور روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮔﺎ ،اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ ،ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ان )ﮐﮯ اﻋﻤﺎل( ﮐﺎ ﺻﻠہ ﺧﺪا
ﮐﮯ ﮨﺎں ﻣﻠﮯ ﮔﺎ اور )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن( ان ﮐﻮ ﻧہ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ وﮦ ﻏﻢ ﻧﺎﮎ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۶٢اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ
ﺗﻢ ﺳﮯ ﻋﮩﺪ )ﮐﺮ( ﻟﻴﺎ اور ﮐﻮ ِﮦ ﻃُﻮر ﮐﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ اﭨﻬﺎ ﮐﻬﮍا ﮐﻴﺎ )اور ﺣﮑﻢ دﻳﺎ( ﮐہ ﺟﻮ ﮐﺘﺎب ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ دﯼ ﮨﮯ ،اس ﮐﻮ زور ﺳﮯ
ﭘﮑﮍے رﮨﻮ ،اور ﺟﻮ اس ﻣﻴﮟ )ﻟﮑﻬﺎ( ﮨﮯ ،اﺳﮯ ﻳﺎد رﮐﻬﻮ ،ﺗﺎﮐہ )ﻋﺬاب ﺳﮯ( ﻣﺤﻔﻮظ رﮨﻮ ) (۶٣ﺗﻮ ﺗﻢ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ )ﻋﮩﺪ ﺳﮯ(
ﭘﻬﺮ ﮔﺌﮯ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻓﻀﻞ اور اس ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧہ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺧﺴﺎرے ﻣﻴﮟ ﭘﮍے ﮔﺌﮯ ﮨﻮﺗﮯ ) (۶۴اور ﺗﻢ ان
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮں ،ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻔﺘﮯ ﮐﮯ دن )ﻣﭽﻬﻠﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ( ﻣﻴﮟ ﺣﺪ ﺳﮯ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮ ﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ ،ﺗﻮ
ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ذﻟﻴﻞ وﺧﻮار ﺑﻨﺪر ﮨﻮ ﺟﺎؤ ) (۶۵اور اس ﻗﺼﮯ ﮐﻮ اس وﻗﺖ ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اور ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﺁﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ﻋﺒﺮت اور ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮔﺎروں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻨﺎ دﻳﺎ ) (۶۶اور ﺟﺐ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ
ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﻳﮏ ﺑﻴﻞ ذﺑﺢ ﮐﺮو۔ وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ،ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﮨﻢ ﺳﮯ ﮨﻨﺴﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ۔ )ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ اﷲ ﮐﯽ
ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﻧﺎدان ﺑﻨﻮں ) (۶٧اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ اﻟﺘﺠﺎ ﮐﻴﺠﺌﮯ ﮐہ وﮦ ﮨﻤﻴﮟ ﻳہ ﺑﺘﺎﺋﮯ ﮐہ وﮦ ﺑﻴﻞ ﮐﺲ
ﻃﺮح ﮐﺎ ﮨﻮ۔ )ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ ﺑﻴﻞ ﻧہ ﺗﻮ ﺑﻮڑهﺎ ﮨﻮ اور ﻧہ ﺑﭽﻬﮍا ،ﺑﻠﮑہ ان ﮐﮯ درﻣﻴﺎن )ﻳﻌﻨﯽ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺟﻮان( ﮨﻮ۔ ﺟﻴﺴﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ،وﻳﺴﺎ ﮐﺮو ) (۶٨اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻴﺠﺌﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﮐﻮ ﻳہ
ﺑﻬﯽ ﺑﺘﺎﺋﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ رﻧﮓ ﮐﻴﺴﺎ ﮨﻮ۔ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ  ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ رﻧﮓ ﮔﮩﺮا زرد ﮨﻮ ﮐہ دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻟﻮں
)ﮐﮯ دل( ﮐﻮ ﺧﻮش ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﻮ ) (۶٩اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ )اب ﮐﮯ( ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﭘﻬﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻴﺠﺌﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﮐﻮ ﺑﺘﺎ دے ﮐہ
وﮦ اور ﮐﺲ ﮐﺲ ﻃﺮح ﮐﺎ ﮨﻮ ،ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﺑﻴﻞ ﮨﻤﻴﮟ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﺸﺎﺑہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ) ،ﭘﻬﺮ( ﺧﺪا ﻧﮯ ﭼﺎﮨﺎ ﺗﻮ
ﮨﻤﻴﮟ ﭨﻬﻴﮏ ﺑﺎت ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (٧٠ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ ﺑﻴﻞ ﮐﺎم ﻣﻴﮟ ﻟﮕﺎ ﮨﻮا ﻧہ ﮨﻮ ،ﻧہ ﺗﻮ زﻣﻴﻦ
ﺟﻮﺗﺘﺎ ﮨﻮ اور ﻧہ ﮐﻬﻴﺘﯽ ﮐﻮ ﭘﺎﻧﯽ دﻳﺘﺎ ﮨﻮ۔ اس ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ داغ ﻧہ ﮨﻮ۔ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ،اب ﺗﻢ ﻧﮯ ﺳﺐ ﺑﺎﺗﻴﮟ درﺳﺖ ﺑﺘﺎ دﻳﮟ۔
ﻏﺮض )ﺑﮍﯼ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﮯ( اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﺑﻴﻞ ﮐﻮ ذﺑﺢ ﮐﻴﺎ ،اور وﮦ اﻳﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ﻧﮩﻴﮟ ) (٧١اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﻧﮯ اﻳﮏ
ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﻴﺎ ،ﺗﻮ اس ﻣﻴﮟ ﺑﺎﮨﻢ ﺟﻬﮕﮍﻧﮯ ﻟﮕﮯ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﺟﻮ ﺑﺎت ﺗﻢ ﭼﻬﭙﺎ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ،ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺗﻬﺎ )(٧٢
ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اس ﺑﻴﻞ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﺎ ﭨﮑﮍا ﻣﻘﺘﻮل ﮐﻮ ﻣﺎرو۔ اس ﻃﺮح ﺧﺪا ﻣﺮدوں ﮐﻮ زﻧﺪﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ )ﻗﺪرت
ﮐﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دﮐﻬﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﻮ ) (٧٣ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﮩﺎرے دل ﺳﺨﺖ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ۔ ﮔﻮﻳﺎ وﮦ ﭘﺘﻬﺮ ﮨﻴﮟ ﻳﺎ ان ﺳﮯ ﺑﻬﯽ
زﻳﺎدﮦ ﺳﺨﺖ۔ اور ﭘﺘﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﻌﻀﮯ اﻳﺴﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭼﺸﻤﮯ ﭘﻬﻮٹ ﻧﮑﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ ،اور ﺑﻌﻀﮯ اﻳﺴﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
ﮐہ ﭘﻬﭧ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ،اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﮑﻠﻨﮯ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ،اور ﺑﻌﻀﮯ اﻳﺴﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺧﻮف ﺳﮯ ﮔﺮ ﭘﮍﺗﮯ
ﮨﻴﮟ ،اور ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﻋﻤﻠﻮں ﺳﮯ ﺑﮯ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ )) (٧۴ﻣﻮﻣﻨﻮ( ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اﻣﻴﺪ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻤﮩﺎرے )دﻳﻦ ﮐﮯ( ﻗﺎﺋﻞ ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ) ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ( ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﻟﻮگ ﮐﻼ ِم ﺧﺪا )ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻮرات( ﮐﻮ ﺳﻨﺘﮯ ،ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺳﻤﺠﻪ ﻟﻴﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﻮ
ﺟﺎن ﺑﻮﺟﻪ ﮐﺮ ﺑﺪل دﻳﺘﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧۵اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺟﺐ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ ﻣﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ،ﮨﻢ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور
ﺟﺐ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻣﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ،ﺟﻮ ﺑﺎت ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻇﺎﮨﺮ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﮯ ،وﮦ ﺗﻢ ان ﮐﻮ اس ﻟﻴﮯ
ﺑﺘﺎﺋﮯ دﻳﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن( اﺳﯽ ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻟﺰام دﻳﮟ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ
ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (٧۶ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﻳہ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻳہ ﭼﻬﭙﺎﺗﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ،ﺧﺪا ﮐﻮ )ﺳﺐ( ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ )(٧٧
اور ﺑﻌﺾ ان ﻣﻴﮟ ان ﭘﮍه ﮨﻴﮟ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻴﺎﻻت ﮐﮯ ﺳﻮا )ﺧﺪا ﮐﯽ( ﮐﺘﺎب ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ اور وﮦ ﺻﺮف ﻇﻦ ﺳﮯ
ﮐﺎم ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧٨ﺗﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ اﻓﺴﻮس ﮨﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ ﺗﻮ ﮐﺘﺎب ﻟﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮐﮩﺘﮯ ﻳہ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﺎس
ﺳﮯ )ﺁﺋﯽ( ﮨﮯ ،ﺗﺎﮐہ اس ﮐﮯ ﻋﻮض ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﮯ ﻗﻴﻤﺖ )ﻳﻌﻨﯽ دﻧﻴﻮﯼ ﻣﻨﻔﻌﺖ( ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻳﮟ۔ ان ﭘﺮ اﻓﺴﻮس ﮨﮯ ،اس ﻟﻴﮯ ﮐہ
)ﺑﮯاﺻﻞ ﺑﺎﺗﻴﮟ( اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ ﻟﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور )ﭘﻬﺮ( ان ﭘﺮ اﻓﺴﻮس ﮨﮯ ،اس ﻟﻴﮯ ﮐہ اﻳﺴﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧٩اور ﮐﮩﺘﮯ
ﮨﻴﮟ ﮐہ )دوزخ ﮐﯽ( ﺁگ ﮨﻤﻴﮟ ﭼﻨﺪ روز ﮐﮯ ﺳﻮا ﭼﻬﻮ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﮯ ﮔﯽ۔ ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻮ ،ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺧﺪا ﺳﮯ اﻗﺮار ﻟﮯ رﮐﻬﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا اﭘﻨﮯ اﻗﺮار ﮐﮯ ﺧﻼف ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ )ﻧﮩﻴﮟ( ،ﺑﻠﮑہ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ اﻳﺴﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ) (٨٠ﮨﺎں ﺟﻮ ﺑﺮے ﮐﺎم ﮐﺮے ،اور اس ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮦ )ﮨﺮ ﻃﺮف ﺳﮯ( ﮔﻬﻴﺮ ﻟﻴﮟ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ دوزخ )ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻧﮯ( واﻟﮯ
ﮨﻴﮟ )اور( وﮦ ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ )ﺟﻠﺘﮯ( رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٨١اور ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﻴﮟ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮﻳﮟ ،وﮦ ﺟﻨﺖ ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻮں ﮔﮯ
)اور( ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ )ﻋﻴﺶ ﮐﺮﺗﮯ( رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٨٢اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﮯ ﻋﮩﺪ ﻟﻴﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﯽ
ﻋﺒﺎدت ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ اور ﻣﺎں ﺑﺎپ اور رﺷﺘہ داروں اور ﻳﺘﻴﻤﻮں اور ﻣﺤﺘﺎﺟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻨﺎ اور ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ اﭼﻬﯽ
ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﮩﻨﺎ ،اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ اور زﮐﻮٰة دﻳﺘﮯ رﮨﻨﺎ ،ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﻮں ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻢ ﺳﺐ )اس ﻋﮩﺪ ﺳﮯ( ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﭘﻬﺮ ﺑﻴﭩﻬﮯ
) (٨٣اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻋﮩﺪ ﻟﻴﺎ ﮐہ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﺸﺖ وﺧﻮن ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ اور اﭘﻨﮯ ﮐﻮ ان ﮐﮯ وﻃﻦ ﺳﮯ ﻧہ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ
اﻗﺮار ﮐﺮ ﻟﻴﺎ ،اور ﺗﻢ )اس ﺑﺎت ﮐﮯ( ﮔﻮاﮦ ﮨﻮ ) (٨۴ﭘﻬﺮ ﺗﻢ وﮨﯽ ﮨﻮ ﮐہ اﭘﻨﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﺑﻬﯽ ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﮨﻮ اور اﭘﻨﮯ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ
ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﮔﻨﺎﮦ اور ﻇﻠﻢ ﺳﮯ ﭼﮍهﺎﺋﯽ ﮐﺮﮐﮯ اﻧﮩﻴﮟ وﻃﻦ ﺳﮯ ﻧﮑﺎل ﺑﻬﯽ دﻳﺘﮯ ﮨﻮ ،اور اﮔﺮ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﻗﻴﺪ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺁﺋﻴﮟ ﺗﻮ
ب )ﺧﺪا( ﮐﮯ
ﺑﺪﻟہ دے ﮐﺮ ان ﮐﻮ ﭼﻬﮍا ﺑﻬﯽ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻮ ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ ان ﮐﺎ ﻧﮑﺎل دﻳﻨﺎ ﮨﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﺮام ﺗﻬﺎ۔ )ﻳہ( ﮐﻴﺎ )ﺑﺎت ﮨﮯ ﮐہ( ﺗﻢ ﮐﺘﺎ ِ
ﺑﻌﺾ اﺣﮑﺎم ﮐﻮ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ اور ﺑﻌﺾ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺌﮯ دﻳﺘﮯ ﮨﻮ ،ﺗﻮ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﺴﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﻳﮟ ،ان ﮐﯽ ﺳﺰا اس
ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﮐﻴﺎ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ رﺳﻮاﺋﯽ ﮨﻮ اور ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺳﺨﺖ ﺳﮯ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ ڈال
دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﺎم ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ،ﺧﺪا ان ﺳﮯ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﮩﻴﮟ ) (٨۵ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺁﺧﺮت ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺮﻳﺪﯼ۔ ﺳﻮ ﻧہ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﻋﺬاب ﮨﯽ ﮨﻠﮑﺎ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﻧہ ان ﮐﻮ )اور ﻃﺮح ﮐﯽ( ﻣﺪد ﻣﻠﮯ ﮔﯽ ) (٨۶اور ﮨﻢ ﻧﮯ
ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﯽ اور ان ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻳﮑﮯ ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ رﮨﮯ اور ﻋﻴﺴﯽٰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﻮ ﮐﻬﻠﮯ ﻧﺸﺎﻧﺎت
ﺑﺨﺸﮯ اور روح اﻟﻘﺪس )ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ( ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﻣﺪد دﯼ۔ﺗﻮ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس اﻳﺴﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ،ﺟﻦ
ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﺟﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻬﺎ ،ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﺮﮐﺶ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ رﮨﮯ ،اور اﻳﮏ ﮔﺮوﮦ )اﻧﺒﻴﺎء( ﮐﻮ ﺗﻮ ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ رﮨﮯ اور اﻳﮏ ﮔﺮوﮦ ﮐﻮ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ) (٨٧اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ،ﮨﻤﺎرے دل ﭘﺮدے ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ اﷲ ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ان ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮ
رﮐﻬﯽ ﮨﮯ۔ ﭘﺲ ﻳہ ﺗﻬﻮڑے ﮨﯽ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨٨اور ﺟﺐ اﷲ ﮐﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﺘﺎب ﺁﺋﯽ ﺟﻮ ان ﮐﯽ )ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ(
ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﺑﻬﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ،اور وﮦ ﭘﮩﻠﮯ )ﮨﻤﻴﺸہ( ﮐﺎﻓﺮوں ﭘﺮ ﻓﺘﺢ ﻣﺎﻧﮕﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ،ﺗﻮ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ وﮦ ﺧﻮب ﭘﮩﭽﺎﻧﺘﮯ
ﺗﻬﮯ ،ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﭘﮩﻨﭽﯽ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ۔ ﭘﺲ ﮐﺎﻓﺮوں ﭘﺮ اﷲ ﮐﯽ ﻟﻌﻨﺖ ) (٨٩ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ
اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ ﺑﻴﭻ ڈاﻻ ،وﮦ ﺑﮩﺖ ﺑﺮﯼ ﮨﮯ ،ﻳﻌﻨﯽ اس ﺟﻠﻦ ﺳﮯ ﮐہ ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺟﺲ ﭘﺮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ،اﭘﻨﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮐﺘﺎب ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﺗﻮ وﮦ )اس ﮐﮯ( ﻏﻀﺐ ﺑﺎﻻﺋﮯ ﻏﻀﺐ ﻣﻴﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ۔ اور
ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ذﻟﻴﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﮯ ) (٩٠اور ﺟﺐ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ )ﮐﺘﺎب( ﺧﺪا ﻧﮯ )اب( ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ
ﮨﮯ ،اس ﮐﻮ ﻣﺎﻧﻮ۔ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﺘﺎب ﮨﻢ ﭘﺮ )ﭘﮩﻠﮯ( ﻧﺎزل ﮨﻮ ﭼﮑﯽ ﮨﮯ ،ﮨﻢ ﺗﻮ اﺳﯽ ﮐﻮ ﻣﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ )ﻳﻌﻨﯽ( ﻳہ اس ﮐﮯ
ﺳﻮا ﮐﺴﯽ اور )ﮐﺘﺎب( ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﺘﮯ ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ )ﺳﺮاﺳﺮ( ﺳﭽﯽ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ان ﮐﯽ )ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ( ﮐﺘﺎب ﮨﮯ ،اس ﮐﯽ ﺑﻬﯽ
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔ )ان ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺻﺎﺣ ِ
ﺐ اﻳﻤﺎن ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ اﷲ ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﮐﻴﻮں ﻗﺘﻞ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ
) (٩١اور ﻣﻮﺳﯽٰ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮐﻬﻠﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﻌﺠﺰات ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ان ﮐﮯ )ﮐﻮ ِﮦ ﻃﻮر ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ( ﺑﻌﺪ ﺑﭽﻬﮍے ﮐﻮ ﻣﻌﺒﻮد
ﺑﻨﺎ ﺑﻴﭩﻬﮯ اور ﺗﻢ )اﭘﻨﮯ ﮨﯽ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ( ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٩٢اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ )ﻟﻮﮔﻮں( ﺳﮯ ﻋﮩﺪ واﺛﻖ ﻟﻴﺎ اور ﮐﻮﮦ ﻃﻮر ﮐﻮ
ﺗﻢ ﭘﺮ اﭨﻬﺎ ﮐﻬﮍا ﮐﻴﺎ )اور ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮐہ( ﺟﻮ )ﮐﺘﺎب( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ دﯼ ﮨﮯ ،اس ﮐﻮ زور ﺳﮯ ﭘﮑﮍو اور ﺟﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺣﮑﻢ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ
)اس ﮐﻮ( ﺳﻨﻮ ﺗﻮ وﮦ )ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﮍے ﺗﻬﮯ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺳﻦ ﺗﻮ ﻟﻴﺎ ﻟﻴﮑﻦ ﻣﺎﻧﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ۔ اور ان ﮐﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ
ﺑﭽﻬﮍا )ﮔﻮﻳﺎ( ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ رچ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔ )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ان ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا اﻳﻤﺎن ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺮﯼ ﺑﺎت
ﺑﺘﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (٩٣ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﮔﻬﺮ اور ﻟﻮﮔﻮں )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں( ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﮩﻴﮟ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﯽ
ﻟﻴﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﮨﮯ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻮت ﮐﯽ ﺁرزو ﺗﻮ ﮐﺮو ) (٩۴ﻟﻴﮑﻦ ان اﻋﻤﺎل ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ،ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺁﮔﮯ
ﺑﻬﻴﺞ ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ،ﻳہ ﮐﺒﻬﯽ اس ﮐﯽ ﺁرزو ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ،اور ﺧﺪا ﻇﺎﻟﻤﻮں ﺳﮯ )ﺧﻮب( واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٩۵ﺑﻠﮑہ ان ﮐﻮ ﺗﻢ اور
ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﺣﺮﻳﺺ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ،ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﺳﮯ ﺑﻬﯽ۔ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﻳﮏ ﻳﮩﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺎش وﮦ ﮨﺰار ﺑﺮس ﺟﻴﺘﺎ رﮨﮯ ،ﻣﮕﺮ اﺗﻨﯽ ﻟﻤﺒﯽ ﻋﻤﺮ اس ﮐﻮ ﻣﻞ ﺑﻬﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﺗﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﻬﮍا ﺳﮑﺘﯽ۔
اور ﺟﻮ ﮐﺎم ﻳہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ،ﺧﺪا ان ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (٩۶ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﮐﺎ دﺷﻤﻦ ﮨﻮ )اس ﮐﻮ ﻏﺼﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺮ
ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ( اس ﻧﮯ ﺗﻮ )ﻳہ ﮐﺘﺎب( ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے دل ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﭘﮩﻠﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ،
اور اﻳﻤﺎن واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﺪاﻳﺖ اور ﺑﺸﺎرت ﮨﮯ ) (٩٧ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﮐﺎ اور اس ﮐﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﺎ اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﺎ
اور ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اور ﻣﻴﮑﺎﺋﻴﻞ ﮐﺎ دﺷﻤﻦ ﮨﻮ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﺎ ﺧﺪا دﺷﻤﻦ ﮨﮯ ) (٩٨اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺳﻠﺠﻬﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ
ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﻴﮟ ،اور ان ﺳﮯ اﻧﮑﺎر وﮨﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺑﺪﮐﺎر ﮨﻴﮟ ) (٩٩ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺟﺐ )ﺧﺪا ﺳﮯ( ﻋﮩﺪ واﺛﻖ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ان
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﻓﺮﻳﻖ ﻧﮯ اس ﮐﻮ )ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﻃﺮح( ﭘﻬﻴﻨﮏ دﻳﺎ۔ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ ﺑﮯ اﻳﻤﺎن ﮨﻴﮟ ) (١٠٠اور
ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﭘﺎس اﷲ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﺁﺧﺮاﻟﺰﻣﺎں( ﺁﺋﮯ ،اور وﮦ ان ﮐﯽ )ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ( ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﺑﻬﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ
ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﺘﺎب دﯼ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﯽ ،ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﻮ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭘﻬﻴﻨﮏ دﻳﺎ ،ﮔﻮﻳﺎ وﮦ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯽ
ﻧﮩﻴﮟ ) (١٠١اور ان )ﮨﺰﻟﻴﺎت( ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻟﮓ ﮔﺌﮯ ﺟﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﮯ ﻋﮩ ِﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻴﮟ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﭘﮍهﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻧﮯ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻔﺮ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ،ﺑﻠﮑہ ﺷﻴﻄﺎن ﮨﯽ ﮐﻔﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﺎدو ﺳﮑﻬﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ اور ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﮯ ﺑﻬﯽ
)ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻟﮓ ﮔﺌﮯ( ﺟﻮ ﺷﮩﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻴﮟ دو ﻓﺮﺷﺘﻮں )ﻳﻌﻨﯽ( ﮨﺎروت اور ﻣﺎروت ﭘﺮ اﺗﺮﯼ ﺗﻬﻴﮟ۔ اور وﮦ دوﻧﻮں ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﮐﭽﻪ
ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﻬﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ ،ﺟﺐ ﺗﮏ ﻳہ ﻧہ ﮐﮩہ دﻳﺘﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻮ )ذرﻳﻌۂ( ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻢ ﮐﻔﺮ ﻣﻴﮟ ﻧہ ﭘﮍو۔ ﻏﺮض ﻟﻮگ ان ﺳﮯ )اﻳﺴﺎ(
ﺟﺎدو ﺳﻴﮑﻬﺘﮯ ،ﺟﺲ ﺳﮯ ﻣﻴﺎں ﺑﻴﻮﯼ ﻣﻴﮟ ﺟﺪاﺋﯽ ڈال دﻳﮟ۔ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﺳﻮا وﮦ اس )ﺟﺎدو( ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ
ﻧﮩﻴﮟ ﺑﮕﺎڑ ﺳﮑﺘﮯ ﺗﻬﮯ۔ اور ﮐﭽﻪ اﻳﺴﮯ )ﻣﻨﺘﺮ( ﺳﻴﮑﻬﺘﮯ ﺟﻮ ان ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﮨﯽ ﭘﮩﻨﭽﺎﺗﮯ اور ﻓﺎﺋﺪﮦ ﮐﭽﻪ ﻧہ دﻳﺘﮯ۔ اور وﮦ
ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰوں )ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺤﺮ اور ﻣﻨﺘﺮ وﻏﻴﺮﮦ( ﮐﺎ ﺧﺮﻳﺪار ﮨﻮﮔﺎ ،اس ﮐﺎ ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺣﺼہ ﻧﮩﻴﮟ۔
اور ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﮯ ﻋﻮض اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺟﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺑﻴﭻ ڈاﻻ ،وﮦ ﺑﺮﯼ ﺗﻬﯽ۔ ﮐﺎش وﮦ )اس ﺑﺎت ﮐﻮ( ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (١٠٢اور اﮔﺮ وﮦ
اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ اور ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮔﺎرﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﺻﻠہ ﻣﻠﺘﺎ۔ اے ﮐﺎش ،وﮦ اس ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﻮﺗﮯ ) (١٠٣اے
اﮨﻞ اﻳﻤﺎن! )ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﮯ وﻗﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒ ِﺮ ﺧﺪا ﺳﮯ( راﻋﻨﺎ ﻧہ ﮐﮩﺎ ﮐﺮو۔ اﻧﻈﺮﻧﺎ ﮐﮩﺎ ﮐﺮو۔ اور ﺧﻮب ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ،اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ
دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﮯ ) (١٠۴ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ ،اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﻳﺎ ﻣﺸﺮﮎ وﮦ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺗﻤﮩﺎرے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺧﻴﺮ )وﺑﺮﮐﺖ( ﻧﺎزل ﮨﻮ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ،اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺧﺎص ﮐﺮ ﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ
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اور ﺧﺪا ﺑﮍے ﻓﻀﻞ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ ) (١٠۵ﮨﻢ ﺟﺲ ﺁﻳﺖ ﮐﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﻳﺎ اﺳﮯ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮا دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﻳﺎ
وﻳﺴﯽ ﮨﯽ اور ﺁﻳﺖ ﺑﻬﻴﺞ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﺮ ﺑﺎت ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (١٠۶ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور
زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ ،اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺖ اور ﻣﺪد ﮔﺎر ﻧﮩﻴﮟ ) (١٠٧ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻳہ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ
اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺳﮯ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﮯ ﺳﻮال ﮐﺮو ،ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮯ ﺳﻮال ﭘﮩﻠﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﺳﮯ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ۔ اور ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ
اﻳﻤﺎن )ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ اس( ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﮐﻔﺮ ﻟﻴﺎ ،وﮦ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﭩﮏ ﮔﻴﺎ ) (١٠٨ﺑﮩﺖ ﺳﮯ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب اﭘﻨﮯ دل ﮐﯽ ﺟﻠﻦ
ﺳﮯ ﻳہ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﻳﻤﺎن ﻻ ﭼﮑﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﻬﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻨﺎ دﻳﮟ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ان ﭘﺮ ﺣﻖ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻣﻌﺎف
ﮐﺮدو اور درﮔﺰر ﮐﺮو۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺧﺪا اﭘﻨﺎ )دوﺳﺮا( ﺣﮑﻢ ﺑﻬﻴﺠﮯ۔ ﺑﮯ ﺷﮏ ﺧﺪا ﮨﺮ ﺑﺎت ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (١٠٩اور ﻧﻤﺎز ادا
ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ اور زﮐﻮٰة دﻳﺘﮯ رﮨﻮ۔ اور ﺟﻮ ﺑﻬﻼﺋﯽ اﭘﻨﮯ ﻟﻴﮯ ﺁﮔﮯ ﺑﻬﻴﺞ رﮐﻬﻮ ﮔﮯ ،اس ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ﭘﺎ ﻟﻮ ﮔﮯ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ
ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (١١٠اور )ﻳﮩﻮدﯼ اور ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳﮩﻮدﻳﻮں اور ﻋﻴﺴﺎﺋﻴﻮں
ت ﺑﺎﻃﻞ ﮨﻴﮟ۔ )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ان ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ
ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ۔ ﻳہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺧﻴﺎﻻ ِ
ﺗﻮ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺶ ﮐﺮو ) (١١١ﮨﺎں ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﮔﺮدن ﺟﻬﮑﺎ دے) ،ﻳﻌﻨﯽ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ( اور وﮦ ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎر ﺑﻬﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ
اس ﮐﺎ ﺻﻠہ اس ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﮯ اور اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن( ﻧہ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ وﮦ
ﻏﻤﻨﺎﮎ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١١٢اور ﻳﮩﻮدﯼ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﻧﮩﻴﮟ اور ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳﮩﻮدﯼ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﻧﮩﻴﮟ۔
ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ ﮐﺘﺎب )اﻟﮩٰﯽ( ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺑﺎﻟﮑﻞ اﻧﮩﯽ ﮐﯽ ﺳﯽ ﺑﺎت وﮦ ﻟﻮگ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ )ﮐﭽﻪ( ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ )ﻳﻌﻨﯽ
ﻣﺸﺮﮎ( ﺗﻮ ﺟﺲ ﺑﺎت ﻣﻴﮟ ﻳہ ﻟﻮگ اﺧﺘﻼف ﮐﺮ رﮨﮯ ﺧﺪا ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اس ﮐﺎ ان ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮ دے ﮔﺎ ) (١١٣اور اس ﺳﮯ
ﺑﮍه ﮐﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻮن ،ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﺴﺠﺪوں ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﻣﻨﻊ ﮐﺮے اور ان ﮐﯽ وﻳﺮاﻧﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﺎﻋﯽ
ﮨﻮ۔ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﭽﻪ ﺣﻖ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ان ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮں ،ﻣﮕﺮ ڈرﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ۔ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ رﺳﻮاﺋﯽ ﮨﮯ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ
ﺑﮍا ﻋﺬاب ) (١١۴اور ﻣﺸﺮق اور ﻣﻐﺮب ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺟﺪهﺮ ﺗﻢ رخ ﮐﺮو۔ ادهﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ ذات ﮨﮯ۔ ﺑﮯ ﺷﮏ ﺧﺪا
ﺐ وﺳﻌﺖ اور ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮨﮯ ) (١١۵اور ﻳہ ﻟﻮگ اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻞ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا اوﻻد رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ۔ )ﻧﮩﻴﮟ( وﮦ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ
ﺻﺎﺣ ِ
ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ،ﺳﺐ اﺳﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ اور ﺳﺐ اس ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎں ﺑﺮدار ﮨﻴﮟ )) (١١۶وﮨﯽ( ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ
ﮐﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻻﮨﮯ۔ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻮﺟﺎ ﺗﻮ وﮦ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (١١٧اور ﺟﻮ
ﻟﻮگ )ﮐﭽﻪ( ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺸﺮﮎ( وﮦ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﻢ ﺳﮯ ﮐﻼم ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ۔ ﻳﺎ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻴﻮں
ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﯽ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ ،وﮦ ﺑﻬﯽ اﻧﮩﯽ ﮐﯽ ﺳﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دل ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ
ﺐ ﻳﻘﻴﻦ ﮨﻴﮟ ،ان ﮐﮯ )ﺳﻤﺠﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ( ﻟﻴﮯ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﯼ ﮨﻴﮟ )) (١١٨اے ﻣﺤﻤﺪﷺ(
ﻣﻠﺘﮯ ﺟﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺻﺎﺣ ِ
ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻻ اور ڈراﻧﮯ واﻻ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ۔ اور اﮨﻞ دوزخ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺗﻢ
ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﯽ ) (١١٩اور ﺗﻢ ﺳﮯ ﻧہ ﺗﻮ ﻳﮩﻮدﯼ ﮐﺒﻬﯽ ﺧﻮش ﮨﻮں ﮔﮯ اور ﻧہ ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ ،ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺗﻢ ان ﮐﮯ
ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮﻟﻮ۔ )ان ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﮨﺪاﻳﺖ )ﻳﻌﻨﯽ دﻳﻦ اﺳﻼم( ﮨﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮨﮯ۔ اور )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( اﮔﺮ ﺗﻢ
اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﻋﻠﻢ )ﻳﻌﻨﯽ وﺣﯽ ﺧﺪا( ﮐﮯ ﺁ ﺟﺎﻧﮯ ﭘﺮ ﺑﻬﯽ ان ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﭘﺮ ﭼﻠﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﻋﺬاب( ﺧﺪا ﺳﮯ )ﺑﭽﺎﻧﮯ واﻻ(
ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺖ ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺪدﮔﺎر ) (١٢٠ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ ،وﮦ اس ﮐﻮ )اﻳﺴﺎ( ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ
ﺟﻴﺴﺎ اس ﮐﮯ ﭘﮍهﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ۔ ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ،اور ﺟﻮ اس ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﺘﮯ ،وﮦ ﺧﺴﺎرﮦ ﭘﺎﻧﮯ
ﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮ
واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢١اے ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ! ﻣﻴﺮے وﮦ اﺣﺴﺎن ﻳﺎد ﮐﺮو ،ﺟﻮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺌﮯ اور ﻳہ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﮨ ِ
ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺨﺸﯽ ) (١٢٢اور اس دن ﺳﮯ ڈرو ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﮐﺎم ﻧہ ﺁﺋﮯ ،اور ﻧہ اس ﺳﮯ ﺑﺪﻟہ ﻗﺒﻮل
ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻧہ اس ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﭽﻪ ﻓﺎﺋﺪﮦ دے اور ﻧہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ )ﮐﺴﯽ اور ﻃﺮح ﮐﯽ( ﻣﺪد ﻣﻞ ﺳﮑﮯ ) (١٢٣اور
ﺟﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﯽ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﯽ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﭘﻮرے اﺗﺮے۔ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﭘﻴﺸﻮا
ﺑﻨﺎؤں ﮔﺎ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ )ﭘﺮوردﮔﺎر( ﻣﻴﺮﯼ اوﻻد ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ )ﭘﻴﺸﻮا ﺑﻨﺎﺋﻴﻮ(۔ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﮨﻤﺎرا اﻗﺮار ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﮯ
ﻟﻴﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮا ﮐﺮﺗﺎ ) (١٢۴اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺧﺎﻧۂ ﮐﻌﺒہ ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺟﻤﻊ ﮨﻮﻧﮯ اور اﻣﻦ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ اور
)ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮐہ( ﺟﺲ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﻬﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ ،اس ﮐﻮ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺑﻨﺎ ﻟﻮ۔ اور اﺑﺮاﮨﻴﻢ اور اﺳﻤٰﻌﻴﻞ ﮐﻮ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻃﻮاف
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں اور اﻋﺘﮑﺎف ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں اور رﮐﻮع ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں اور ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻣﻴﺮے ﮔﻬﺮ ﮐﻮ ﭘﺎﮎ ﺻﺎف
رﮐﻬﺎ ﮐﺮو ) (١٢۵اور ﺟﺐ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ دﻋﺎ ﮐﯽ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ،اس ﺟﮕہ ﮐﻮ اﻣﻦ ﮐﺎ ﺷﮩﺮ ﺑﻨﺎ اور اس ﮐﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ
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ﺳﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ اور رو ِز ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﻴﮟ ،ان ﮐﮯ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﻣﻴﻮے ﻋﻄﺎ ﮐﺮ ،ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﮔﺎ ،ﻣﻴﮟ
اس ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﮐﺴﯽ ﻗﺪر ﻣﺘﻤﺘﻊ ﮐﺮوں ﮔﺎ) ،ﻣﮕﺮ( ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ )ﻋﺬاب( دوزخ ﮐﮯ )ﺑﻬﮕﺘﻨﮯ ﮐﮯ( ﻟﻴﮯ ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺮدوں ﮔﺎ ،اور وﮦ
ﺑﺮﯼ ﺟﮕہ ﮨﮯ ) (١٢۶اور ﺟﺐ اﺑﺮاﮨﻴﻢ اور اﺳﻤٰﻌﻴﻞ ﺑﻴﺖ اﷲ ﮐﯽ ﺑﻨﻴﺎدﻳﮟ اوﻧﭽﯽ ﮐﺮ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ )ﺗﻮ دﻋﺎ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ(
اے ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﮨﻢ ﺳﮯ ﻳہ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻮ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ )اور( ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١٢٧اے ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﮨﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺑﻨﺎﺋﮯ رﮐﻬﻴﻮ۔ اور ﮨﻤﺎرﯼ اوﻻد ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ اﻳﮏ ﮔﺮوﮦ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﻣﻄﻴﻊ ﺑﻨﺎﺋﮯ رﮨﻴﻮ ،اور )ﭘﺮوردﮔﺎر( ﮨﻤﻴﮟ ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﺒﺎدت ﺑﺘﺎ اور ﮨﻤﺎرے ﺣﺎل ﭘﺮ )رﺣﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ( ﺗﻮﺟہ ﻓﺮﻣﺎ۔ ﺑﮯ ﺷﮏ ﺗﻮ ﺗﻮﺟہ ﻓﺮﻣﺎﻧﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١٢٨اے
ﭘﺮوردﮔﺎر ،ان )ﻟﻮﮔﻮں( ﻣﻴﮟ اﻧﮩﻴﮟ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﺒﻌﻮث ﮐﻴﺠﻴﻮ ﺟﻮ ان ﮐﻮ ﺗﻴﺮﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍه ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﻳﺎ ﮐﺮے اور
ﺐ ﺣﮑﻤﺖ ﮨﮯ
ﮐﺘﺎب اور داﻧﺎﺋﯽ ﺳﮑﻬﺎﻳﺎ ﮐﺮے اور ان )ﮐﮯ دﻟﻮں( ﮐﻮ ﭘﺎﮎ ﺻﺎف ﮐﻴﺎ ﮐﺮے۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ اور ﺻﺎﺣ ِ
) (١٢٩اور اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﮯ دﻳﻦ ﺳﮯ ﮐﻮن رو ﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،ﺑﺠﺰ اس ﮐﮯ ﺟﻮ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﻧﺎدان ﮨﻮ۔ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ وﮦ )زﻣﺮﮦٔ( ﺻﻠﺤﺎ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١٣٠ﺟﺐ ان ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ
ﮐہ اﺳﻼم ﻟﮯ ﺁؤ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻋﺮض ﮐﯽ ﮐہ ﻣﻴﮟ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺳﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻢ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ) (١٣١اور اﺑﺮﮨﻴﻢ ﻧﮯ
اﭘﻨﮯ ﺑﻴﭩﻮں ﮐﻮ اﺳﯽ ﺑﺎت ﮐﯽ وﺻﻴﺖ ﮐﯽ اور ﻳﻌﻘﻮب ﻧﮯ ﺑﻬﯽ )اﭘﻨﮯ ﻓﺮزﻧﺪوں ﺳﮯ ﻳﮩﯽ ﮐﮩﺎ( ﮐہ ﺑﻴﭩﺎ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﻳﮩﯽ
دﻳﻦ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﯽ ﻣﺮﻧﺎ ) (١٣٢ﺑﻬﻼ ﺟﺲ وﻗﺖ ﻳﻌﻘﻮب وﻓﺎت ﭘﺎﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ اس وﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﻬﮯ ،ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻴﭩﻮں ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﺎ ﮐہ ﻣﻴﺮے ﺑﻌﺪ ﺗﻢ ﮐﺲ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو ﮔﮯ ،ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺁپ ﮐﮯ ﻣﻌﺒﻮد
اور ﺁپ ﮐﮯ ﺑﺎپ دادا اﺑﺮاﮨﻴﻢ اور اﺳﻤٰﻌﻴﻞ اور اﺳﺤﺎق ﮐﮯ ﻣﻌﺒﻮد ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺟﻮ ﻣﻌﺒﻮد ﻳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻢ اُﺳﯽ ﮐﮯ
ﺣﮑﻢ ﺑﺮدار ﮨﻴﮟ ) (١٣٣ﻳہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺰرﭼﮑﯽ۔ ان ﮐﻮ اُن ﮐﮯ اﻋﻤﺎل )ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ( اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﻬﺎرے اﻋﻤﺎل )ﮐﺎ( اور ﺟﻮ
ﻋﻤﻞ وﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﯽ ) (١٣۴اور )ﻳﮩﻮدﯼ اور ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳﮩﻮدﯼ ﻳﺎ ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ ﮨﻮ
ﺟﺎؤ ﺗﻮ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﻟﮓ ﺟﺎؤ۔ )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ان ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو) ،ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ )ﮨﻢ( دﻳﻦ اﺑﺮاﮨﻴﻢ )اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ( ﺟﻮ
اﻳﮏ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﻮ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧہ ﺗﻬﮯ )) (١٣۵ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ( ﮐﮩﻮ ﮐہ ﮨﻢ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﺟﻮ )ﮐﺘﺎب(
ﮨﻢ ﭘﺮ اﺗﺮﯼ ،اس ﭘﺮ اور ﺟﻮ )ﺻﺤﻴﻔﮯ( اﺑﺮاﮨﻴﻢ اور اﺳﻤٰﻌﻴﻞ اور اﺳﺤﺎق اور ﻳﻌﻘﻮب اور ان ﮐﯽ اوﻻد ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﮯ ان ﭘﺮ اور
ﺟﻮ )ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ( ﻣﻮﺳﯽٰ اور ﻋﻴﺴﯽ ﮐﻮ ﻋﻄﺎ ﮨﻮﺋﻴﮟ ،ان ﭘﺮ ،اور ﺟﻮ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻣﻠﻴﮟ ،ان
ﭘﺮ )ﺳﺐ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ( ﮨﻢ ان ﭘﻴﻐﻤﺮوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻓﺮق ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور ﮨﻢ اﺳﯽ )ﺧﺪاﺋﮯ واﺣﺪ( ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار
ﮨﻴﮟ ) (١٣۶ﺗﻮ اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺑﻬﯽ اﺳﯽ ﻃﺮح اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻢ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻳﺎب ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ اور اﮔﺮ ﻣﻨہ
ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﮟ )اور ﻧہ ﻣﺎﻧﻴﮟ( ﺗﻮ وﮦ )ﺗﻤﻬﺎرے( ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮨﻴﮟ اور ان ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﻬﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ )اور(
ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ )) (١٣٧ﮐﮩہ دو ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ( ﺧﺪا ﮐﺎ رﻧﮓ )اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮ ﻟﻴﺎ ﮨﮯ( اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ رﻧﮓ ﮐﺲ ﮐﺎ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
اور ﮨﻢ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ )) (١٣٨ان ﺳﮯ( ﮐﮩﻮ ،ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮨﻢ ﺳﮯ ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ ﮨﻮ ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮨﯽ
ﮨﻤﺎرا اور ﺗﻤﻬﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے اﻋﻤﺎل )ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ( اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﻬﺎرے اﻋﻤﺎل )ﮐﺎ( اور ﮨﻢ ﺧﺎص اﺳﯽ
ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ )) (١٣٩اے ﻳﮩﻮد وﻧﺼﺎرﯼٰ( ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻞ ﮨﻮ ﮐہ اﺑﺮاﮨﻴﻢ اور اﺳﻤٰﻌﻴﻞ اور اﺳﺤﺎق اور
ﻳﻌﻘﻮب اور ان ﮐﯽ اوﻻد ﻳﮩﻮدﯼ ﻳﺎ ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ ﺗﻬﮯ۔ )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ ان ﺳﮯ( ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﺗﻢ زﻳﺎدﮦ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ ﻳﺎ ﺧﺪا؟ اور اس
ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻮن ،ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت ﮐﻮ ،ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﭘﺎس )ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ ﻣﻮﺟﻮد( ﮨﮯ ﭼﻬﭙﺎﺋﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮ رﮨﮯ
ﮨﻮ ،ﺧﺪا اس ﺳﮯ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﮩﻴﮟ ) (١۴٠ﻳہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺰر ﭼﮑﯽ۔ ان ﮐﻮ وﮦ )ﻣﻠﮯ ﮔﺎ( ﺟﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﻴﺎ ،اور ﺗﻢ ﮐﻮ وﮦ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ
ﮐﻴﺎ۔ اور ﺟﻮ ﻋﻤﻞ وﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ،اس ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﯽ ) (١۴١اﺣﻤﻖ ﻟﻮگ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺲ ﻗﺒﻠﮯ ﭘﺮ
)ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﭼﻠﮯ ﺁﺗﮯ( ﺗﻬﮯ )اب( اس ﺳﮯ ﮐﻴﻮں ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﺑﻴﭩﻬﮯ۔ ﺗﻢ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﺸﺮق اور ﻣﻐﺮب ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ وﮦ
ﺖ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ ،ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ
ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ،ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻼﺗﺎ ﮨﮯ ) (١۴٢اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻣ ِ
ﮔﻮاﮦ ﺑﻨﻮ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﺁﺧﺮاﻟﺰﻣﺎں( ﺗﻢ ﭘﺮ ﮔﻮاﮦ ﺑﻨﻴﮟ۔ اور ﺟﺲ ﻗﺒﻠﮯ ﭘﺮ ﺗﻢ )ﭘﮩﻠﮯ( ﺗﻬﮯ ،اس ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﻟﻴﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ
ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻳﮟ ،ﮐﻮن )ﮨﻤﺎرے( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﺎ ﺗﺎﺑﻊ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ ،اور ﮐﻮن اﻟﭩﮯ ﭘﺎؤں ﭘﻬﺮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﻳہ ﺑﺎت )ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﺒﻠہ ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﻮ( ﮔﺮاں ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺋﯽ ،ﻣﮕﺮ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﺑﺨﺸﯽ )وﮦ اﺳﮯ ﮔﺮاں ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ( اور ﺧﺪا اﻳﺴﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے
ﺐ رﺣﻤﺖ ﮨﮯ )) (١۴٣اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرا ﺁﺳﻤﺎن
اﻳﻤﺎن ﮐﻮ ﻳﻮﻧﮩﯽ ﮐﻬﻮ دے۔ ﺧﺪا ﺗﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن )اور( ﺻﺎﺣ ِ
ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ دﻳﮑﻬﻨﺎ دﻳﮑﻪ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺳﻮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ اﺳﯽ ﻗﺒﻠﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻢ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ،ﻣﻨہ ﮐﺮﻧﮯ

Page 9 of 287

Presented by http://www.ziaraat.com

www.ShianeAli.com

)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﻳﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﺎ ﻣﻨہ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام )ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧۂ ﮐﻌﺒہ( ﮐﯽ ﻃﺮف ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻮ۔ اور ﺗﻢ ﻟﻮگ ﺟﮩﺎں ﮨﻮا ﮐﺮو) ،ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﻨﮯ ﮐﮯ
وﻗﺖ( اﺳﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﻨہ ﮐﺮ ﻟﻴﺎ ﮐﺮو۔ اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﺘﺎب دﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ،وﮦ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ )ﻧﻴﺎ ﻗﺒﻠہ( ان ﮐﮯ
ﻞ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺣﻖ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﺎم ﻳہ ﻟﻮگ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ،ﺧﺪا ان ﺳﮯ ﺑﮯ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ) (١۴۴اور اﮔﺮ ﺗﻢ ان اﮨ ِ
ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺑﻬﯽ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁؤ ،ﺗﻮ ﺑﻬﯽ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﻗﺒﻠﮯ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ۔ اور ﺗﻢ ﺑﻬﯽ ان ﮐﮯ ﻗﺒﻠﮯ ﮐﯽ
ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ۔ اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﻌﺾ ﺑﻌﺾ ﮐﮯ ﻗﺒﻠﮯ ﮐﮯ ﭘﻴﺮو ﻧﮩﻴﮟ۔ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﺑﺎوﺟﻮد اس ﮐﮯ ﮐہ
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس داﻧﺶ )ﻳﻌﻨﯽ وﺣﺊ ﺧﺪا( ﺁ ﭼﮑﯽ ﮨﮯ ،ان ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﻣﻴﮟ )داﺧﻞ( ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ
) (١۴۵ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب دﯼ ﮨﮯ ،وﮦ ان )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺁﺧﺮاﻟﺰﻣﺎں( ﮐﻮ اس ﻃﺮح ﭘﮩﭽﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ ،ﺟﺲ ﻃﺮح اﭘﻨﮯ ﺑﻴﭩﻮں ﮐﻮ
ﭘﮩﭽﺎﻧﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ،ﻣﮕﺮ اﻳﮏ ﻓﺮﻳﻖ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺳﭽﯽ ﺑﺎت ﮐﻮ ﺟﺎن ﺑﻮﺟﻪ ﮐﺮ ﭼﻬﭙﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ )) (١۴۶اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ،ﻳہ ﻧﻴﺎ ﻗﺒﻠہ(
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺣﻖ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮨﺮﮔﺰ ﺷﮏ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ) (١۴٧اور ﮨﺮ اﻳﮏ )ﻓﺮﻗﮯ( ﮐﮯ ﻟﻴﮯ
اﻳﮏ ﺳﻤﺖ )ﻣﻘﺮر( ﮨﮯ۔ ﺟﺪهﺮ وﮦ )ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ وﻗﺖ( ﻣﻨہ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻧﻴﮑﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﺒﻘﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮو۔ ﺗﻢ ﺟﮩﺎں رﮨﻮ
ﮔﮯ ﺧﺪا ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻟﮯ ﮔﺎ۔ ﺑﮯ ﺷﮏ ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (١۴٨اور ﺗﻢ ﺟﮩﺎں ﺳﮯ ﻧﮑﻠﻮ) ،ﻧﻤﺎز ﻣﻴﮟ( اﭘﻨﺎ ﻣﻨہ
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﯽ ﻃﺮف ﮐﺮ ﻟﻴﺎ ﮐﺮو ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺣﻖ ﮨﮯ۔ اور ﺗﻢ ﻟﻮگ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ۔
ﺧﺪا اس ﺳﮯ ﺑﮯ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ) (١۴٩اور ﺗﻢ ﺟﮩﺎں ﺳﮯ ﻧﮑﻠﻮ ،ﻣﺴﺠ ِﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﻨہ )ﮐﺮﮐﮯ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺎ( ﮐﺮو۔ اور
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ،ﺗﻢ ﺟﮩﺎں ﮨﻮا ﮐﺮو ،اﺳﯽ )ﻣﺴﺠﺪ( ﮐﯽ ﻃﺮف رخ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو۔ )ﻳہ ﺗﺎﮐﻴﺪ( اس ﻟﻴﮯ )ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ( ﮐہ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ
ﻃﺮح ﮐﺎ اﻟﺰام ﻧہ دے ﺳﮑﻴﮟ۔ ﻣﮕﺮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﮨﻴﮟ) ،وﮦ اﻟﺰام دﻳﮟ ﺗﻮ دﻳﮟ( ﺳﻮ ان ﺳﮯ ﻣﺖ ڈرﻧﺎ اور ﻣﺠﻬﯽ ﺳﮯ
ڈرﺗﮯ رﮨﻨﺎ۔ اور ﻳہ ﺑﻬﯽ ﻣﻘﺼﻮد ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺘﻴﮟ ﺑﺨﺸﻮں اور ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐہ ﺗﻢ را ِﮦ راﺳﺖ ﭘﺮ ﭼﻠﻮ ) (١۵٠ﺟﺲ
ﻃﺮح )ﻣﻨﺠﻤﻠہ اور ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﮯ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﻬﻴﮟ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ رﺳﻮل ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍه ﭘﮍه ﮐﺮ
ﺳﻨﺎﺗﮯ اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﺎﮎ ﺑﻨﺎﺗﮯ اور ﮐﺘﺎب )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﺮﺁن( اور داﻧﺎﺋﯽ ﺳﮑﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ،اور اﻳﺴﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺑﺘﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ،ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﮩﻴﮟ
ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﻬﮯ ) (١۵١ﺳﻮ ﺗﻢ ﻣﺠﻬﮯ ﻳﺎد ﮐﺮو۔ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻳﺎد ﮐﻴﺎ ﮐﺮوں ﮔﺎ۔ اور ﻣﻴﺮے اﺣﺴﺎن ﻣﺎﻧﺘﮯ رﮨﻨﺎ اور ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ
) (١۵٢اے اﻳﻤﺎن واﻟﻮ ﺻﺒﺮ اور ﻧﻤﺎز ﺳﮯ ﻣﺪد ﻟﻴﺎ ﮐﺮو ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮨﮯ ) (١۵٣اور ﺟﻮ ﻟﻮگ
ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﻣﺎرے ﺟﺎﺋﻴﮟ ان ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻳہ ﮐﮩﻨﺎ ﮐہ وﮦ ﻣﺮے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ )وﮦ ﻣﺮدﮦ ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ زﻧﺪﮦ ﮨﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ
) (١۵۴اور ﮨﻢ ﮐﺴﯽ ﻗﺪر ﺧﻮف اور ﺑﻬﻮﮎ اور ﻣﺎل اور ﺟﺎﻧﻮں اور ﻣﻴﻮؤں ﮐﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ
ﺗﻮﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ )ﺧﺪا ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﮐﯽ( ﺑﺸﺎرت ﺳﻨﺎ دو ) (١۵۵ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺼﻴﺒﺖ واﻗﻊ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ
ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﻣﺎل ﮨﻴﮟ اور اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۵۶ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﭘﺮ ان ﮐﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ اور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ۔ اور ﻳﮩﯽ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﮨﻴﮟ ) (١۵٧ﺑﮯﺷﮏ )ﮐﻮﮦ( ﺻﻔﺎ اور ﻣﺮوﮦ ﺧﺪا ﮐﯽ
ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻧۂ ﮐﻌﺒہ ﮐﺎ ﺣﺞ ﻳﺎ ﻋﻤﺮﮦ ﮐﺮے اس ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ دوﻧﻮں ﮐﺎ ﻃﻮاف ﮐﺮے۔ )ﺑﻠﮑہ
ﻃﻮاف اﻳﮏ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮨﮯ( اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮے ﺗﻮ ﺧﺪا ﻗﺪر ﺷﻨﺎس اور داﻧﺎ ﮨﮯ ) (١۵٨ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮨﻤﺎرے
ﺣﮑﻤﻮں اور ﮨﺪاﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﻴﮟ )ﮐﺴﯽ ﻏﺮض ﻓﺎﺳﺪ ﺳﮯ( ﭼﻬﭙﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﺎوﺟﻮد ﻳہ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ
)ﺳﻤﺠﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ( ﻟﺌﮯ اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ۔ اﻳﺴﻮں ﭘﺮ ﺧﺪا اور ﺗﻤﺎم ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻴﮟ ) (١۵٩ﮨﺎں ﺟﻮ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اﭘﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ درﺳﺖ ﮐﺮﻟﻴﺘﮯ اور )اﺣﮑﺎم اﻟﮩﯽٰ ﮐﻮ( ﺻﺎف ﺻﺎف ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ
ﻣﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻗﺼﻮر ﻣﻌﺎف ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﻮں اور ﻣﻴﮟ ﺑﮍا ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )اور( رﺣﻢ واﻻ ﮨﻮں ) (١۶٠ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﺋﮯ اور
ﮐﺎﻓﺮ ﮨﯽ ﻣﺮے اﻳﺴﻮں ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ اور ﻓﺮﺷﺘﻮں اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺳﺐ ﮐﯽ ﻟﻌﻨﺖ ) (١۶١وﮦ ﮨﻤﻴﺸہ اﺳﯽ )ﻟﻌﻨﺖ( ﻣﻴﮟ )ﮔﺮﻓﺘﺎر(
رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ ان ﺳﮯ ﻧہ ﺗﻮ ﻋﺬاب ﮨﯽ ﮨﻠﮑﺎ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﻧہ اﻧﮩﻴﮟ )ﮐﭽﻪ( ﻣﮩﻠﺖ ﻣﻠﮯ ﮔﯽ ) (١۶٢اور )ﻟﻮﮔﻮ( ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﻌﺒﻮد
ﺧﺪاﺋﮯ واﺣﺪ ﮨﮯ اس ﺑﮍے ﻣﮩﺮﺑﺎن )اور( رﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﮩﻴﮟ ) (١۶٣ﺑﮯﺷﮏ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور
زﻣﻴﻦ ﮐﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ اور رات اور دن ﮐﮯ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺁﻧﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻣﻴﮟ اور ﮐﺸﺘﻴﻮں اور ﺟﮩﺎزوں ﻣﻴﮟ ﺟﻮ
درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻓﺎﺋﺪے ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﻟﮯ ﮐﺮ رواں ﮨﻴﮟ اور ﻣﻴﻨہ ﻣﻴﮟ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺧﺪا ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﺮﺳﺎﺗﺎ اور اس ﺳﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ
ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮦ )ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺸﮏ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺳﺮﺳﺒﺰ( ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺟﺎﻧﻮر ﭘﻬﻴﻼﻧﮯ ﻣﻴﮟ اور
ﮨﻮاؤں ﮐﮯ ﭼﻼﻧﮯﻣﻴﮟ اور ﺑﺎدﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﮐﮯ درﻣﻴﺎن ﮔﻬﺮے رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﺧﺪا ﮐﯽ
ﻗﺪرت ﮐﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (١۶۴اور ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺷﺮﻳﮏ )ﺧﺪا( ﺑﻨﺎﺗﮯ اور ان ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺳﯽ
ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﺟﻮ اﻳﻤﺎن واﻟﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ دوﺳﺘﺪار ﮨﻴﮟ۔ اور اے ﮐﺎش ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮگ ﺟﻮ ﺑﺎت
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﻋﺬاب ﮐﮯ وﻗﺖ دﻳﮑﻬﻴﮟ ﮔﮯ اب دﻳﮑﻪ ﻟﻴﺘﮯ ﮐہ ﺳﺐ ﻃﺮح ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ۔ اور ﻳہ ﮐہ ﺧﺪا ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﮐﺮﻧﮯ واﻻ
ﮨﮯ ) (١۶۵اس دن )ﮐﻔﺮ ﮐﮯ( ﭘﻴﺸﻮا اﭘﻨﮯ ﭘﻴﺮووں ﺳﮯ ﺑﻴﺰارﯼ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور )دوﻧﻮں( ﻋﺬاب )اﻟﮩﯽٰ( دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ
اور ان ﮐﮯ ﺁﭘﺲ ﮐﮯ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )) (١۶۶ﻳہ ﺣﺎل دﻳﮑﻪ ﮐﺮ( ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ )ﺣﺴﺮت ﺳﮯ( ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ
اے ﮐﺎش ﮨﻤﻴﮟ ﭘﻬﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻧﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﮨﻮ ﺗﺎﮐہ ﺟﺲ ﻃﺮح ﻳہ ﮨﻢ ﺳﮯ ﺑﻴﺰار ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ﺑﻬﯽ ان ﺳﮯ ﺑﻴﺰار
ﮨﻮں۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺧﺪا ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل اﻧﮩﻴﮟ ﺣﺴﺮت ﺑﻨﺎ ﮐﺮ دﮐﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎاور وﮦ دوزخ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ ) (١۶٧ﻟﻮﮔﻮ ﺟﻮ
ﭼﻴﺰﻳﮟ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺣﻼل ﻃﻴﺐ ﮨﻴﮟ وﮦ ﮐﻬﺎؤ۔ اور ﺷﻴﻄﺎن ﮐﮯ ﻗﺪﻣﻮں ﭘﺮ ﻧہ ﭼﻠﻮ۔ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻬﻼ دﺷﻤﻦ ﮨﮯ ) (١۶٨وﮦ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﺑﺮاﺋﯽ اور ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ ﮨﯽ ﮐﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﺴﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﮩﻮ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ )ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ(
ﻋﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ) (١۶٩اور ﺟﺐ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ )ﮐﺘﺎب( ﺧﺪا ﻧﮯ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮو ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ
ﮨﻴﮟ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﮨﻢ ﺗﻮ اﺳﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ دادا ﮐﻮ ﭘﺎﻳﺎ۔ ﺑﻬﻼ اﮔﺮﭼہ ان ﮐﮯ ﺑﺎپ دادا ﻧہ
ﮐﭽﻪ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﻮں اورﻧہ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﮨﻮں )ﺗﺐ ﺑﻬﯽ وﮦ اﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ( ) (١٧٠ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ ان
ﮐﯽ ﻣﺜﺎل اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺳﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﺴﯽ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﺁواز دے ﺟﻮ ﭘﮑﺎر اور ﺁواز ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﭽﻪ ﺳﻦ ﻧہ ﺳﮑﮯ۔ )ﻳہ( ﺑﮩﺮے
ﮨﻴﮟ ﮔﻮﻧﮕﮯ ﮨﻴﮟ اﻧﺪهﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ )ﮐﭽﻪ( ﺳﻤﺠﻪ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﮯ ) (١٧١اے اﮨﻞ اﻳﻤﺎن ﺟﻮ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﮟ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﮐﻬﺎؤ اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﮯ ﺑﻨﺪے ﮨﻮ ﺗﻮ اس )ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں( ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﺑﻬﯽ ادا ﮐﺮو ) (١٧٢اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﺮا
ﮨﻮا ﺟﺎﻧﻮر اور ﻟﮩﻮ اور ﺳﻮر ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ اور ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ اور ﮐﺎ ﻧﺎم ﭘﮑﺎرا ﺟﺎﺋﮯ ﺣﺮام ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ ﮨﺎں ﺟﻮ
ﻧﺎﭼﺎر ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ )ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧہ ﮐﺮے اور ﺣﺪ )ﺿﺮورت( ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧہ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﮯ اس ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ۔
ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ )اور( رﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١٧٣ﺟﻮ ﻟﻮگ )ﺧﺪا( ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﺳﮯ ان )ﺁﻳﺘﻮں اور ﮨﺪاﻳﺘﻮں( ﮐﻮ ﺟﻮ
اس ﻧﮯ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﻴﮟ ﭼﻬﭙﺎﺗﮯ اور ان ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ ﻗﻴﻤﺖ )ﻳﻌﻨﯽ دﻧﻴﺎوﯼ ﻣﻨﻔﻌﺖ(ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﭩﻮں
ﻣﻴﮟ ﻣﺤﺾ ﺁگ ﺑﻬﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺧﺪا ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﻧہ ﮐﻼم ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﻧہ ان ﮐﻮ )ﮔﻨﺎﮨﻮں ﺳﮯ( ﭘﺎﮎ ﮐﺮے
ﮔﺎ۔اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﮯ ) (١٧۴ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ ﮔﻤﺮاﮨﯽ اور ﺑﺨﺸﺶ ﭼﻬﻮڑ
ﮐﺮ ﻋﺬاب ﺧﺮﻳﺪا۔ ﻳہ )ﺁﺗﺶ( ﺟﮩﻨﻢ ﮐﯽ ﮐﻴﺴﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ! ) (١٧۵ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮐﺘﺎب ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ
ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ۔ اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اس ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﻴﺎ وﮦ ﺿﺪ ﻣﻴﮟ )ﺁﮐﺮ ﻧﻴﮑﯽ ﺳﮯ( دور )ﮨﻮﮔﺌﮯ( ﮨﻴﮟ ) (١٧۶ﻧﻴﮑﯽ
ﻳﮩﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﺸﺮق ﻳﺎ ﻣﻐﺮب ﮐﻮ )ﻗﺒﻠہ ﺳﻤﺠﻪ ﮐﺮ ان( ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﻨہ ﮐﺮﻟﻮ ﺑﻠﮑہ ﻧﻴﮑﯽ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﭘﺮ اور روز
ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اور ﻓﺮﺷﺘﻮں ﭘﺮ اور )ﺧﺪا ﮐﯽ( ﮐﺘﺎب ﭘﺮ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﻴﮟ۔ اور ﻣﺎل ﺑﺎوﺟﻮد ﻋﺰﻳﺰ رﮐﻬﻨﮯ ﮐﮯ رﺷﺘہ
داروں اور ﻳﺘﻴﻤﻮں اور ﻣﺤﺘﺎﺟﻮں اور ﻣﺴﺎﻓﺮوں اور ﻣﺎﻧﮕﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ دﻳﮟ اور ﮔﺮدﻧﻮں )ﮐﮯ ﭼﻬﮍاﻧﮯ( ﻣﻴﮟ )ﺧﺮچ ﮐﺮﻳﮟ(
اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﻴﮟ اور زﮐﻮٰة دﻳﮟ۔ اور ﺟﺐ ﻋﮩﺪ ﮐﺮﻟﻴﮟ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﻳﮟ۔ اور ﺳﺨﺘﯽ اور ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﻴﮟ اور )ﻣﻌﺮﮐہ( ﮐﺎرزار
ﮐﮯ وﻗﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮨﻴﮟ۔ ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ )اﻳﻤﺎن ﻣﻴﮟ( ﺳﭽﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻳﮩﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ )ﺧﺪا ﺳﮯ( ڈرﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ )(١٧٧
ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻘﺘﻮﻟﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرےﻣﻴﮟ ﻗﺼﺎص )ﻳﻌﻨﯽ ﺧﻮن ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺧﻮن( ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ )اس ﻃﺮح ﭘﺮ ﮐہ(ﺁزاد ﮐﮯ
ﺑﺪﻟﮯ ﺁزاد )ﻣﺎرا ﺟﺎﺋﮯ( اور ﻏﻼم ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻏﻼم اور ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻋﻮرت اور ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻮ اس ﮐﮯ )ﻣﻘﺘﻮل( ﺑﻬﺎﺋﯽ )ﮐﮯ
ﻗﺼﺎص ﻣﻴﮟ( ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ )وارث ﻣﻘﺘﻮل( ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﮦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ )ﻗﺮار داد ﮐﯽ( ﭘﻴﺮوﯼ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒۂ
ﺧﻮن ﺑﮩﺎ( ﮐﺮﻧﺎ اور )ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻮ( ﺧﻮش ﺧﻮﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ادا ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﻳہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺁﺳﺎﻧﯽ اور
ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ زﻳﺎدﺗﯽ ﮐﺮے اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﮐﻪ ﮐﺎ ﻋﺬاب ﮨﮯ ) (١٧٨اور اے اﮨﻞ ﻋﻘﻞ )ﺣﮑﻢ( ﻗﺼﺎص ﻣﻴﮟ
)ﺗﻤﮩﺎرﯼ( زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ )ﻗﺘﻞ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﯼ ﺳﮯ( ﺑﭽﻮ ) (١٧٩ﺗﻢ ﭘﺮ ﻓﺮض ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ
ﻣﻮت ﮐﺎ وﻗﺖ ﺁﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﮔﺮ وﮦ ﮐﭽﻪ ﻣﺎل ﭼﻬﻮڑ ﺟﺎﻧﮯ واﻻ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﺎں ﺑﺎ پ اور رﺷﺘہ داروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﺳﺘﻮر ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
وﺻﻴﺖ ﮐﺮﺟﺎﺋﮯ )ﺧﺪا ﺳﮯ( ڈر ﻧﮯ واﻟﻮں ﭘﺮ ﻳہ اﻳﮏ ﺣﻖ ﮨﮯ ) (١٨٠ﺟﻮ ﺷﺨﺺ وﺻﻴﺖ ﮐﻮ ﺳﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺪل ڈاﻟﮯ ﺗﻮ اس
)ﮐﮯ ﺑﺪﻟﻨﮯ( ﮐﺎ ﮔﻨﺎﮦ اﻧﮩﻴﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﮐﻮ ﺑﺪﻟﻴﮟ۔ اور ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺳﻨﺘﺎ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (١٨١اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ وﺻﻴﺖ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ )ﮐﺴﯽ وارث ﮐﯽ( ﻃﺮﻓﺪارﯼ ﻳﺎ ﺣﻖ ﺗﻠﻔﯽ ﮐﺎ اﻧﺪﻳﺸہ ﮨﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ وﮦ )وﺻﻴﺖ ﮐﻮ ﺑﺪل ﮐﺮ( وارﺛﻮں
ﻣﻴﮟ ﺻﻠﺢ ﮐﺮادے ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ )اور( رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ ) (١٨٢ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺗﻢ ﭘﺮ روزے
ﻓﺮض ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻓﺮض ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﺑﻨﻮ )) (١٨٣روزوں ﮐﮯ
دن( ﮔﻨﺘﯽ ﮐﮯ ﭼﻨﺪ روز ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻴﻤﺎر ﮨﻮ ﻳﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ﺗﻮ دوﺳﺮے دﻧﻮں ﻣﻴﮟ روزوں ﮐﺎ ﺷﻤﺎر ﭘﻮرا
ﮐﺮﻟﮯ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ روزﮦ رﮐﻬﻨﮯ ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ رﮐﻬﻴﮟ )ﻟﻴﮑﻦ رﮐﻬﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ( وﮦ روزے ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻣﺤﺘﺎج ﮐﻮ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﻼ دﻳﮟ اور
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ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﻮق ﺳﮯ ﻧﻴﮑﯽ ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ زﻳﺎدﮦ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ﺳﻤﺠﻬﻮ ﺗﻮ روزﮦ رﮐﻬﻨﺎ ﮨﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ
ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ )) (١٨۴روزوں ﮐﺎ ﻣﮩﻴﻨہ( رﻣﻀﺎن ﮐﺎ ﻣﮩﻴﻨہ )ﮨﮯ( ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﻗﺮﺁن )اول اول( ﻧﺎزل ﮨﻮا ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ رﮨﻨﻤﺎ ﮨﮯ اور
)ﺟﺲ ﻣﻴﮟ( ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﯽ ﮐﻬﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ اور )ﺟﻮ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻮ( اﻟﮓ اﻟﮓ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اس
ﻣﮩﻴﻨﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ﭘﻮرے ﻣﮩﻴﻨﮯ ﮐﮯ روزے رﮐﻬﮯ اور ﺟﻮ ﺑﻴﻤﺎر ﮨﻮ ﻳﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ﺗﻮ دوﺳﺮے دﻧﻮں ﻣﻴﮟ
)رﮐﻪ ﮐﺮ( ان ﮐﺎ ﺷﻤﺎر ﭘﻮرا ﮐﺮﻟﮯ۔ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺳﺨﺘﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﺎﮨﺘﺎ اور )ﻳہ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ( اس
ﻟﺌﮯ )دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ( ﮐہ ﺗﻢ روزوں ﮐﺎ ﺷﻤﺎر ﭘﻮرا ﮐﺮﻟﻮ اور اس اﺣﺴﺎن ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮨﮯ ﺗﻢ اس ﮐﻮ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﮯ ﻳﺎد ﮐﺮ واور اس ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو ) (١٨۵اور )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﺟﺐ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻣﻴﺮے ﺑﻨﺪے ﻣﻴﺮے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ درﻳﺎﻓﺖ
ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ )ﮐﮩہ دو ﮐہ( ﻣﻴﮟ ﺗﻮ )ﺗﻤﮩﺎرے( ﭘﺎس ﮨﻮں ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﮑﺎرﻧﮯ واﻻ ﻣﺠﻬﮯ ﭘﮑﺎرﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ اس ﮐﯽ دﻋﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﻮں ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ﻣﻴﺮے ﺣﮑﻤﻮں ﮐﻮ ﻣﺎﻧﻴﮟ اور ﻣﺠﻪ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﻧﻴﮏ رﺳﺘہ ﭘﺎﺋﻴﮟ ) (١٨۶روزوں ﮐﯽ راﺗﻮں
ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ اﭘﻨﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﻧﺎ ﮐﺮدﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﭘﻮﺷﺎﮎ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻢ ان ﮐﯽ ﭘﻮﺷﺎﮎ ﮨﻮ ﺧﺪا ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم
ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ )ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ( اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺳﻮ اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﯽ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺣﺮﮐﺎت
ﺳﮯدرﮔﺰرﻓﺮﻣﺎﺋﯽ۔اب )ﺗﻢ ﮐﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﮨﮯ ﮐہ( ان ﺳﮯ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﮐﺮو۔ اور ﺧﺪا ﻧﮯ ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﻟﮑﻪ رﮐﻬﯽ ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ
اوﻻد( اس ﮐﻮ )ﺧﺪا ﺳﮯ( ﻃﻠﺐ ﮐﺮو اور ﮐﻬﺎؤ ﭘﻴﻮ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺻﺒﺢ ﮐﯽ ﺳﻔﻴﺪ دهﺎرﯼ )رات ﮐﯽ( ﺳﻴﺎﮦ دهﺎرﯼ ﺳﮯ اﻟﮓ ﻧﻈﺮ
ﺁﻧﮯ ﻟﮕﮯ۔ ﭘﻬﺮ روزﮦ )رﮐﻪ ﮐﺮ( رات ﺗﮏ ﭘﻮرا ﮐﺮو اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﻣﺴﺠﺪوں ﻣﻴﮟ اﻋﺘﮑﺎف ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻧہ ﮐﺮو۔
ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺣﺪﻳﮟ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧہ ﺟﺎﻧﺎ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺧﺪا اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ )ﺳﻤﺠﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ( ﻟﺌﮯ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن
ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ وﮦ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﺑﻨﻴﮟ ) (١٨٧اور اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﺎ ﻣﺎل ﻧﺎﺣﻖ ﻧہ ﮐﻬﺎؤ اورﻧہ اس ﮐﻮ )رﺷﻮ ًة( ﺣﺎﮐﻤﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس
ﭘﮩﻨﭽﺎؤ ﺗﺎﮐہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻣﺎل ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﺣﺼہ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﻬﺎ ﺟﺎؤ اور )اﺳﮯ( ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻮ )) (١٨٨اے ﻣﺤﻤﺪﷺ(
ﻟﻮگ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻧﺌﮯ ﭼﺎﻧﺪ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ )ﮐہ ﮔﻬﭩﺘﺎ ﺑﮍهﺘﺎ ﮐﻴﻮں ﮨﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ وﮦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ )ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯽ
ﻣﻴﻌﺎدﻳﮟ( اور ﺣﺞ ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ذرﻳﻌہ ﮨﮯ اور ﻧﻴﮑﯽ اس ﺑﺎت ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ )اﺣﺮام ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ( ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ ان
ﮐﮯ ﭘﭽﻬﻮاڑے ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺁؤ۔ ﺑﻠﮑہ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر وﮦ ﮨﮯ ﺟﻮ ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮔﺎر ﮨﻮ اور ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ ان ﮐﮯ دروازوں ﺳﮯ ﺁﻳﺎ ﮐﺮو اور
ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ ﺗﺎﮐہ ﻧﺠﺎت ﭘﺎؤ ) (١٨٩اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻟﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ان ﺳﮯ ﻟﮍو ﻣﮕﺮ زﻳﺎدﺗﯽ
ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ ﺧﺪا زﻳﺎدﺗﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ ) (١٩٠اور ان ﮐﻮ ﺟﮩﺎں ﭘﺎؤ ﻗﺘﻞ ﮐﺮدو اور ﺟﮩﺎں ﺳﮯ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ
ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﮑﺎﻻ ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﮑﮯ ﺳﮯ( وﮨﺎں ﺳﮯ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ ان ﮐﻮ ﻧﮑﺎل دو۔ اور )دﻳﻦ ﺳﮯ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ( ﻓﺴﺎد ﻗﺘﻞ وﺧﻮﻧﺮﻳﺰﯼ
ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﺑﮍه ﮐﺮ ﮨﮯ اور ﺟﺐ ﺗﮏ وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﺘﺮم )ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧہ ﮐﻌﺒہ( ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧہ ﻟﮍﻳﮟ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ وﮨﺎں ان ﺳﮯ ﻧہ
ﻟﮍﻧﺎ۔ ﮨﺎں اﮔﺮ وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻟﮍﻳﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮڈاﻟﻮ۔ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﻳﮩﯽ ﺳﺰا ﮨﮯ ) (١٩١اور اﮔﺮ وﮦ ﺑﺎز ﺁﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ
واﻻ )اور( رﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١٩٢اور ان ﺳﮯ اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﻟﮍﺗﮯ رﮨﻨﺎ ﮐہ ﻓﺴﺎد ﻧﺎﺑﻮد ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور )ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ( ﺧﺪا ﮨﯽ
ﮐﺎ دﻳﻦ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ وﮦ )ﻓﺴﺎد ﺳﮯ( ﺑﺎز ﺁﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﭘﺮ زﻳﺎدﺗﯽ ﻧﮩﻴﮟ )ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ( ) (١٩٣ادب ﮐﺎ
ﻣﮩﻴﻨہ ادب ﮐﮯ ﻣﮩﻴﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮨﮯ اور ادب ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻢ ﭘﺮ زﻳﺎدﺗﯽ ﮐﺮے ﺗﻮ
ﺟﻴﺴﯽ زﻳﺎدﺗﯽ وﮦ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺮے وﻳﺴﯽ ﮨﯽ ﺗﻢ اس ﭘﺮ ﮐﺮو۔ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ڈرﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﮨﮯ ) (١٩۴اور ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ )ﻣﺎل( ﺧﺮچ ﮐﺮو اور اﭘﻨﮯ ﺁپ ﮐﻮ ﮨﻼﮐﺖ ﻣﻴﮟ ﻧہ ڈاﻟﻮ اور ﻧﻴﮑﯽ ﮐﺮو ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا
ﻧﻴﮑﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (١٩۵اور ﺧﺪا )ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ( ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﺞ اور ﻋﻤﺮے ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮو۔ اور اﮔﺮ
)راﺳﺘﮯﻣﻴﮟ( روﮎ ﻟﺌﮯ ﺟﺎؤ ﺗﻮ ﺟﻴﺴﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻴﺴﺮ ﮨﻮ )ﮐﺮدو( اور ﺟﺐ ﺗﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﭘﻨﮯ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﻧہ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﮯ ﺳﺮ ﻧہ
ﻣﻨﮉاؤ۔ اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺑﻴﻤﺎر ﮨﻮ ﻳﺎ اس ﮐﮯ ﺳﺮ ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮨﻮ ﺗﻮ )اﮔﺮ وﮦ ﺳﺮ ﻣﻨﮉاﻟﮯ ﺗﻮ( اس ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ
روزے رﮐﻬﮯ ﻳﺎ ﺻﺪﻗہ دے ﻳﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮے ﭘﻬﺮ ﺟﺐ )ﺗﮑﻠﻴﻒ دور ﮨﻮ ﮐﺮ( ﺗﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮨﻮﺟﺎؤ ﺗﻮ ﺟﻮ )ﺗﻢ ﻣﻴﮟ( ﺣﺞ ﮐﮯ وﻗﺖ
ﺗﮏ ﻋﻤﺮے ﺳﮯ ﻓﺎﺋﺪﮦ اﭨﻬﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ وﮦ ﺟﻴﺴﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻴﺴﺮ ﮨﻮ ﮐﺮے۔ اور ﺟﺲ ﮐﻮ )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( ﻧہ ﻣﻠﮯ وﮦ ﺗﻴﻦ روزے اﻳﺎم ﺣﺞ
ﻣﻴﮟ رﮐﻬﮯ اور ﺳﺎت ﺟﺐ واﭘﺲ ﮨﻮ۔ ﻳہ ﭘﻮرے دس ﮨﻮﺋﮯ۔ ﻳہ ﺣﮑﻢ اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ اﮨﻞ وﻋﻴﺎل ﻣﮑﮯ ﻣﻴﮟ ﻧہ
رﮨﺘﮯ ﮨﻮں اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١٩۶ﺣﺞ ﮐﮯ ﻣﮩﻴﻨﮯ )ﻣﻌﻴﻦ ﮨﻴﮟ
ﺟﻮ( ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺷﺨﺺ ان ﻣﮩﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﺣﺞ ﮐﯽ ﻧﻴﺖ ﮐﺮﻟﮯ ﺗﻮ ﺣﺞ )ﮐﮯ دﻧﻮں( ﻣﻴﮟ ﻧہ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ اﺧﺘﻼط ﮐﺮے ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ
ﺑﺮا ﮐﺎم ﮐﺮے ﻧہ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ ﺟﻬﮕﮍے۔ اور ﺟﻮ ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﺗﻢ ﮐﺮو ﮔﮯ وﮦ ﺧﺪا ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور زاد راﮦ )ﻳﻌﻨﯽ رﺳﺘﮯ ﮐﺎ
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ﺧﺮچ( ﺳﺎﺗﻪ ﻟﮯ ﺟﺎؤ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﺑﮩﺘﺮ )ﻓﺎﺋﺪﮦ( زاد راﮦ )ﮐﺎ( ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﮨﮯ اور اے اﮨﻞ ﻋﻘﻞ ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ ) (١٩٧اس ﮐﺎ
ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ )ﺣﺞ ﮐﮯ دﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﺬرﻳﻌہ ﺗﺠﺎرت( اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ روزﯼ ﻃﻠﺐ ﮐﺮو اور ﺟﺐ ﻋﺮﻓﺎت ﺳﮯ
واﭘﺲ ﮨﻮﻧﮯ ﻟﮕﻮ ﺗﻮ ﻣﺸﻌﺮ ﺣﺮام )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺰدﻟﻔﮯ( ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮو اور اس ﻃﺮح ذﮐﺮ ﮐﺮو ﺟﺲ ﻃﺮح اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﺳﮑﻬﺎﻳﺎ۔ اور اس ﺳﮯ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺗﻢ ﻟﻮگ )ان ﻃﺮﻳﻘﻮں ﺳﮯ( ﻣﺤﺾ ﻧﺎواﻗﻒ ﺗﻬﮯ ) (١٩٨ﭘﻬﺮ ﺟﮩﺎں ﺳﮯ اور ﻟﻮگ واﭘﺲ ﮨﻮں وﮨﻴﮟ
ﺳﮯ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ واﭘﺲ ﮨﻮ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ اور رﺣﻤﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١٩٩ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﺣﺞ
ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن ﭘﻮرے ﮐﺮﭼﮑﻮ ﺗﻮ )ﻣﻨﯽٰ ﻣﻴﮟ( ﺧﺪا ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو۔ ﺟﺲ ﻃﺮح اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ دادا ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺑﻠﮑہ اس ﺳﮯ
ﺑﻬﯽ زﻳﺎدﮦ اور ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ )ﺧﺪا ﺳﮯ( اﻟﺘﺠﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﮐﻮ )ﺟﻮ دﻧﻴﺎ ﮨﮯ( دﻧﻴﺎ ﮨﯽ ﻣﻴﮟ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﺮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺣﺼہ ﻧﮩﻴﮟ ) (٢٠٠اور ﺑﻌﻀﮯ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ دﻋﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﮐﻮ
دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺨﺸﻴﻮ اور دوزخ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﻬﻴﻮ ) (٢٠١ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ
ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ ﺣﺼہ )ﻳﻌﻨﯽ اﺟﺮ ﻧﻴﮏ ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺟﻠﺪ ﺣﺴﺎب ﻟﻴﻨﮯ واﻻ )اور ﺟﻠﺪ اﺟﺮ دﻳﻨﮯ واﻻ(
ﮨﮯ ) (٢٠٢اور )ﻗﻴﺎم ﻣﻨﯽٰ ﮐﮯ( دﻧﻮں ﻣﻴﮟ )ﺟﻮ( ﮔﻨﺘﯽ ﮐﮯ )دن ﻣﻴﮟ( ﺧﺪا ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮے )اور( دو ﮨﯽ دن
ﻣﻴﮟ )ﭼﻞ دے( ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺑﻬﯽ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﺑﻌﺪ ﺗﮏ ﭨﻬﮩﺮا رﮨﮯ اس ﭘﺮ ﺑﻬﯽ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻳہ ﺑﺎﺗﻴﮟ اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ )ﺧﺪا ﺳﮯ( ڈرے اور ﺗﻢ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﺳﺐ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﻤﻊ ﮐﺌﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ۔
) (٢٠٣اور ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺗﻮ اﻳﺴﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ دﻟﮑﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور وﮦ اﭘﻨﯽ ﻣﺎﻧﯽ
اﻟﻀﻤﻴﺮ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﻮ ﮔﻮاﮦ ﺑﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ ﺳﺨﺖ ﺟﻬﮕﮍاﻟﻮ ﮨﮯ ) (٢٠۴اور ﺟﺐ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﭼﻼ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ
دوڑﺗﺎ ﭘﻬﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﻓﺘﻨہ اﻧﮕﻴﺰﯼ ﮐﺮے اور ﮐﻬﻴﺘﯽ ﮐﻮ )ﺑﺮﺑﺎد( اور )اﻧﺴﺎﻧﻮں اور ﺣﻴﻮاﻧﻮں ﮐﯽ( ﻧﺴﻞ ﮐﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدے
اور ﺧﺪا ﻓﺘﻨہ اﻧﮕﻴﺰﯼ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (٢٠۵اور ﺟﺐ اس ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﺳﮯ ﺧﻮف ﮐﺮ ﺗﻮ ﻏﺮور اس ﮐﻮ ﮔﻨﺎﮦ
ﻣﻴﮟ ﭘﻬﻨﺴﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺳﻮ اﻳﺴﮯ ﮐﻮ ﺟﮩﻨﻢ ﺳﺰاوار ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﺑﮩﺖ ﺑﺮا ﭨﻬﮑﺎﻧہ ﮨﮯ ) (٢٠۶اور ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ اﻳﺴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ
ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﯽ ﺟﺎن ﺑﻴﭻ ڈاﻟﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﺑﮩﺖ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٢٠٧ﻣﻮﻣﻨﻮ! اﺳﻼم ﻣﻴﮟ
ﭘﻮرے ﭘﻮرے داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎؤ اور ﺷﻴﻄﺎن ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻧہ ﭼﻠﻮ وﮦ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﺻﺮﻳﺢ دﺷﻤﻦ ﮨﮯ ) (٢٠٨ﭘﻬﺮ اﮔﺮ ﺗﻢ اﺣﮑﺎم روﺷﻦ
ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻟﮍﮐﻬﮍاﺟﺎؤ ﺗﻮ ﺟﺎن ﺟﺎؤ ﮐہ ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٠٩ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ اﺳﯽ ﺑﺎت ﮐﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮨﻴﮟ
ﮐہ ان ﭘﺮ ﺧﺪا )ﮐﺎﻋﺬاب( ﺑﺎدل ﮐﮯ ﺳﺎﺋﺒﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺁﻧﺎزل ﮨﻮ اور ﻓﺮﺷﺘﮯ ﺑﻬﯽ )اﺗﺮ ﺁﺋﻴﮟ( اور ﮐﺎم ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺳﺐ
ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ رﺟﻮع ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﮨﮯ )) (٢١٠اے ﻣﺤﻤﺪ( ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﮐﺘﻨﯽ ﮐﻬﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دﻳﮟ۔
اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﺁﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺪل دے ﺗﻮ ﺧﺪا ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢١١اور ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ
ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ ﮐﺮ دﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اور وﮦ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ ﺟﻮ ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮔﺎر ﮨﻴﮟ وﮦ
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ان ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﻮں ﮔﮯ اور ﺧﺪا ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺑﮯﺷﻤﺎر رزق دﻳﺘﺎ ﮨﮯ )) (٢١٢ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻮ ﺳﺐ( ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ اﻳﮏ
ﮨﯽ ﻣﺬﮨﺐ ﺗﻬﺎ )ﻟﻴﮑﻦ وﮦ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ( ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ )ان ﮐﯽ ﻃﺮف( ﺑﺸﺎرت دﻳﻨﮯ واﻟﮯ اور ڈر ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻟﮯ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﮯ اور ان ﭘﺮ ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ ﻧﺎزل ﮐﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﺟﻦ اﻣﻮر ﻣﻴﮟ ﻟﻮگ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﺎ ان ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ
ﮐﺮدے۔ اور اس ﻣﻴﮟ اﺧﺘﻼف ﺑﻬﯽ اﻧﮩﻴﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﻴﺎ ﺟﻦ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب دﯼ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﯽ ﺑﺎوﺟﻮد ﻳہ ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻬﻠﮯ ﮨﻮﺋﮯ
اﺣﮑﺎم ﺁﭼﮑﮯ ﺗﻬﮯ )اور ﻳہ اﺧﺘﻼف اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺻﺮف( ﺁﭘﺲ ﮐﯽ ﺿﺪ ﺳﮯ )ﮐﻴﺎ( ﺗﻮ ﺟﺲ اﻣﺮ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ وﮦ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ
ﺧﺪا ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ اس ﮐﯽ راﮦ دﮐﻬﺎ دﯼ۔ اور ﺧﺪا ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢١٣ﮐﻴﺎ
ﺗﻢ ﻳہ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﮐہ )ﻳﻮں ﮨﯽ( ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎؤ ﮔﮯ اور اﺑﻬﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺳﯽ )ﻣﺸﮑﻠﻴﮟ( ﺗﻮ ﭘﻴﺶ ﺁﺋﯽ
ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ۔ ان ﮐﻮ )ﺑﮍﯼ ﺑﮍﯼ( ﺳﺨﺘﻴﺎں اور ﺗﮑﻠﻴﻔﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﻴﮟ اور وﮦ )ﺻﻌﻮﺑﺘﻮں ﻣﻴﮟ( ﮨﻼ ﮨﻼ دﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اور
ﻣﻮﻣﻦ ﻟﻮگ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻬﮯ ﺳﺐ ﭘﮑﺎر اﭨﻬﮯ ﮐہ ﮐﺐ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﺪد ﺁﺋﮯ ﮔﯽ ۔ دﻳﮑﻬﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﺪد )ﻋﻦ( ﻗﺮﻳﺐ )ﺁﻳﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ(
ﮨﮯ )) (٢١۴اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﻟﻮگ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ )ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ( ﮐﺲ ﻃﺮح ﮐﺎ ﻣﺎل ﺧﺮچ ﮐﺮﻳﮟ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ )ﺟﻮ
ﭼﺎﮨﻮ ﺧﺮچ ﮐﺮو ﻟﻴﮑﻦ( ﺟﻮ ﻣﺎل ﺧﺮچ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻮ وﮦ )درﺟہ ﺑﺪرﺟہ اﮨﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻳﻌﻨﯽ( ﻣﺎں ﺑﺎپ اور ﻗﺮﻳﺐ ﮐﮯ رﺷﺘﮯ داروں
ﮐﻮ اور ﻳﺘﻴﻤﻮں ﮐﻮ اور ﻣﺤﺘﺎﺟﻮں ﮐﻮ اور ﻣﺴﺎﻓﺮوں ﮐﻮ )ﺳﺐ ﮐﻮ دو( اور ﺟﻮ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﺗﻢ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ )(٢١۵
)ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ( ﺗﻢ ﭘﺮ )ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﻣﻴﮟ( ﻟﮍﻧﺎ ﻓﺮض ﮐﺮدﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻧﺎﮔﻮار ﺗﻮ ﮨﻮﮔﺎ ﻣﮕﺮ ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ اﻳﮏ ﭼﻴﺰ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﺑﺮﯼ ﻟﮕﮯ اور وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﻠﯽ ﮨﻮ اور ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ اﻳﮏ ﭼﻴﺰ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﻬﻠﯽ ﻟﮕﮯ اور وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﻣﻀﺮ ﮨﻮ۔
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اور ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ( ﺧﺪا ﮨﯽ ﺑﮩﺘﺮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ )) (٢١۶اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﻟﻮگ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻋﺰت واﻟﮯ ﻣﮩﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ
ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﮩہ دو ﮐہ ان ﻣﻴﮟ ﻟﮍﻧﺎ ﺑﮍا )ﮔﻨﺎﮦ( ﮨﮯاور ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﺳﮯ روﮐﻨﺎ اور اس
ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﺮﻧﺎ اور ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام )ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧہ ﮐﻌﺒہ ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻧﮯ( ﺳﮯ )ﺑﻨﺪ ﮐﺮﻧﺎ(۔ اور اﮨﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧﮑﺎل دﻳﻨﺎ )ﺟﻮ
ﻳہ ﮐﻔﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ زﻳﺎدﮦ )ﮔﻨﺎﮦ( ﮨﮯ۔ اور ﻓﺘﻨہ اﻧﮕﻴﺰﯼ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﯼ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﮍه ﮐﺮ ﮨﮯ۔ اور ﻳہ
ﻟﻮگ ﮨﻤﻴﺸہ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻟﮍﺗﮯ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﻘﺪور رﮐﻬﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے دﻳﻦ ﺳﮯ ﭘﻬﻴﺮ دﻳﮟ۔ اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻢ
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ دﻳﻦ ﺳﮯ ﭘﻬﺮ ﮐﺮ )ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮ( ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﮐﺎﻓﺮ ﮨﯽ ﻣﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ اﻋﻤﺎل دﻧﻴﺎ اور ﺁﺧﺮت دوﻧﻮں
ﻣﻴﮟ ﺑﺮﺑﺎد ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ دوزخ )ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻧﮯ( واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢١٧ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ
اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﻃﻦ ﭼﻬﻮڑ ﮔﺌﮯ اور )ﮐﻔﺎر ﺳﮯ( ﺟﻨﮓ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ وﮨﯽ ﺧﺪا ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﮯ اﻣﻴﺪوار ﮨﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا
ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ )اور( رﺣﻤﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ )) (٢١٨اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﻟﻮگ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺷﺮاب اور ﺟﻮﺋﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﮐﮩہ دو ﮐہ ان ﻣﻴﮟ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﮍے ﮨﻴﮟ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﭽﻪ ﻓﺎﺋﺪے ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ ﻣﮕﺮ ان ﮐﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﻓﺎﺋﺪوں ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ زﻳﺎدﮦ ﮨﻴﮟ
اور ﻳہ ﺑﻬﯽ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ )ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ( ﮐﻮن ﺳﺎ ﻣﺎل ﺧﺮچ ﮐﺮﻳﮟ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺟﻮ ﺿﺮورت ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﮨﻮ۔ اس
ﻃﺮح ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ اﭘﻨﮯ اﺣﮑﺎم ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺳﻮﭼﻮ )) (٢١٩ﻳﻌﻨﯽ( دﻧﻴﺎ اور ﺁﺧﺮت )ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں(
ﻣﻴﮟ )ﻏﻮر ﮐﺮو(۔ اور ﺗﻢ ﺳﮯ ﻳﺘﻴﻤﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﮩہ دو ﮐہ ان ﮐﯽ )ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ( اﺻﻼح ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﮐﺎم
ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﺳﮯ ﻣﻞ ﺟﻞ ﮐﺮ رﮨﻨﺎ )ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺮچ اﮐﻬﭩﺎ رﮐﻬﻨﺎ( ﭼﺎﮨﻮ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ
ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮐﻮن ﮨﮯ اور اﺻﻼح ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮐﻮن۔ اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﻴﮟ ڈال دﻳﺘﺎ۔ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ
)اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٢٠اور )ﻣﻮﻣﻨﻮ( ﻣﺸﺮﮎ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ اﻳﻤﺎن ﻧہ ﻻﺋﻴﮟ ﻧﮑﺎح ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﻣﺸﺮﮎ
ﻋﻮرت ﺧﻮاﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻴﺴﯽ ﮨﯽ ﺑﻬﻠﯽ ﻟﮕﮯ اس ﺳﮯ ﻣﻮﻣﻦ ﻟﻮﻧﮉﯼ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ۔ اور )اﺳﯽ ﻃﺮح( ﻣﺸﺮﮎ ﻣﺮد ﺟﺐ ﺗﮏ اﻳﻤﺎن ﻧہ
ﻻﺋﻴﮟ ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ان ﮐﻮ زوﺟﻴﺖ ﻣﻴﮟ ﻧہ دﻳﻨﺎ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﻣﺸﺮﮎ )ﻣﺮد( ﺳﮯ ﺧﻮاﮦ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻴﺴﺎ ﮨﯽ ﺑﻬﻼ ﻟﮕﮯ ﻣﻮﻣﻦ ﻏﻼم
ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ۔ ﻳہ )ﻣﺸﺮﮎ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( دوزخ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا اﭘﻨﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﮩﺸﺖ اور ﺑﺨﺸﺶ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺗﺎ
ﮨﮯ۔ اور اﭘﻨﮯ ﺣﮑﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻳﮟ ) (٢٢١اور ﺗﻢ ﺳﮯ ﺣﻴﺾ ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ وﮦ ﺗﻮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮨﮯ۔ ﺳﻮ اﻳﺎم ﺣﻴﺾ ﻣﻴﮟ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﮐﻨﺎرﮦ ﮐﺶ رﮨﻮ۔ اور ﺟﺐ ﺗﮏ
ﭘﺎﮎ ﻧہ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ان ﺳﮯ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﻧہ ﮐﺮو۔ ﮨﺎں ﺟﺐ ﭘﺎﮎ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﺲ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ ان ﮐﮯ ﭘﺎس
ﺟﺎؤ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں اور ﭘﺎﮎ ﺻﺎف رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢٢٢ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻋﻮرﺗﻴﮟ
ﺗﻤﮩﺎراﯼ ﮐﻬﻴﺘﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ ﮐﻬﻴﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح ﭼﺎﮨﻮ ﺟﺎؤ۔ اور اﭘﻨﮯ ﻟﺌﮯ )ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ( ﺁﮔﮯ ﺑﻬﻴﺠﻮ۔ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ
اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ )اﻳﮏ دن( ﺗﻤﮩﻴﮟ اس ﮐﮯ روﺑﺮو ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ اور )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( اﻳﻤﺎن واﻟﻮں ﮐﻮ ﺑﺸﺎرت ﺳﻨﺎ دو )(٢٢٣
اور ﺧﺪا )ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐﻮ( اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺣﻴﻠہ ﻧہ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﮐہ )اس ﮐﯽ( ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎ ﮐﻬﺎ ﮐﺮ ﺳﻠﻮﮎ ﮐﺮﻧﮯ اورﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﮐﺮﻧﮯ اور
ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزﮔﺎرﯼ ﮐﺮاﻧﮯ ﺳﮯ رﮎ ﺟﺎؤ۔ اور ﺧﺪا ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺳﻨﺘﺎ اور ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢٢۴ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻟﻐﻮ ﻗﺴﻤﻮں ﭘﺮ
ﺗﻢ ﺳﮯ ﻣﻮاﺧﺬﮦ ﻧہ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﺟﻮ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﺗﻢ ﻗﺼﺪ دﻟﯽ ﺳﮯ ﮐﻬﺎؤ ﮔﮯ ان ﭘﺮ ﻣﻮاﺧﺬﮦ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ اور ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﺑﺮدﺑﺎر
ﮨﮯ ) (٢٢۵ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺴﻢ ﮐﻬﺎﻟﻴﮟ ان ﮐﻮ ﭼﺎر ﻣﮩﻴﻨﮯ ﺗﮏ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ۔ اﮔﺮ )اس
ﻋﺮﺻﮯ ﻣﻴﮟ ﻗﺴﻢ ﺳﮯ( رﺟﻮع ﮐﺮﻟﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٢٢۶اور اﮔﺮ ﻃﻼق ﮐﺎ ارادﮦ ﮐﺮﻟﻴﮟ ﺗﻮ ﺑﻬﯽ ﺧﺪا ﺳﻨﺘﺎ
)اور( ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢٢٧اور ﻃﻼق واﻟﯽ ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﺗﻴﻦ ﺣﻴﺾ ﺗﮏ اﭘﻨﯽ ﺗﺌﻴﮟ روﮐﮯ رﮨﻴﮟ۔ اور اﮔﺮ وﮦ ﺧﺪا اور روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﺮ
اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان ﮐﮯ ﺷﮑﻢ ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﭼﻬﭙﺎﺋﻴﮟ۔ اور ان ﮐﮯ ﺧﺎوﻧﺪ
اﮔﺮ ﭘﻬﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﺗﻮ اس )ﻣﺪت( ﻣﻴﮟ وﮦ ان ﮐﻮ اﭘﻨﯽ زوﺟﻴﺖ ﻣﻴﮟ ﻟﮯ ﻟﻴﻨﮯ ﮐﮯ زﻳﺎدﮦ ﺣﻘﺪار ﮨﻴﮟ۔ اور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ﺣﻖ
)ﻣﺮدوں ﭘﺮ( وﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﻴﺴﮯ دﺳﺘﻮر ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ )ﻣﺮدوں ﮐﺎ ﺣﻖ( ﻋﻮرﺗﻮں ﭘﺮ ﮨﮯ۔ اﻟﺒﺘہ ﻣﺮدوں ﮐﻮ ﻋﻮرﺗﻮں ﭘﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ
ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﺻﺎﺣﺐ ﺣﮑﻤﺖ ﮨﮯ ) (٢٢٨ﻃﻼق )ﺻﺮف( دوﺑﺎر ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺐ دو دﻓﻌہ ﻃﻼق دے دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ(
ﭘﻬﺮ )ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ( ﻳﺎ ﺗﻮ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺷﺎﺋﺴﺘہ )ﻧﮑﺎح ﻣﻴﮟ( رﮨﻨﮯ دﻳﻨﺎ ﻳﺎ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭼﻬﻮڑ دﻳﻨﺎ۔ اور ﻳہ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﻣﮩﺮ
ﺗﻢ ان ﮐﻮ دے ﭼﮑﮯ ﮨﻮ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ واﭘﺲ ﻟﮯ ﻟﻮ۔ ﮨﺎں اﮔﺮ زن و ﺷﻮﮨﺮ ﮐﻮ ﺧﻮف ﮨﻮ ﮐہ وﮦ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺣﺪوں ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻧﮩﻴﮟ
رﮐﻪ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻋﻮرت )ﺧﺎوﻧﺪ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ( رﮨﺎﺋﯽ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ دے ڈاﻟﮯ ﺗﻮ دوﻧﻮں ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ۔
ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ )ﻣﻘﺮر ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ( ﺣﺪﻳﮟ ﮨﻴﮟ ان ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧہ ﻧﮑﻠﻨﺎ۔ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺣﺪوں ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ وﮦ ﮔﻨﮩﮕﺎر
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ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٢٢٩ﭘﻬﺮ اﮔﺮ ﺷﻮﮨﺮ )دو ﻃﻼﻗﻮں ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻴﺴﺮﯼ( ﻃﻼق ﻋﻮرت ﮐﻮ دے دے ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﺐ ﺗﮏ ﻋﻮرت
ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﻧﮑﺎح ﻧہ ﮐﺮﻟﮯ اس )ﭘﮩﻠﮯ ﺷﻮﮨﺮ( ﭘﺮ ﺣﻼل ﻧہ ﮨﻮﮔﯽ۔ ﮨﺎں اﮔﺮ دوﺳﺮا ﺧﺎوﻧﺪ ﺑﻬﯽ ﻃﻼق دے دے
اورﻋﻮرت اور ﭘﮩﻼ ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻬﺮ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﻟﻴﮟ ﺗﻮ ان ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ دوﻧﻮں ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺮﻳﮟ ﮐہ
ﺧﺪا ﮐﯽ ﺣﺪوں ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﻪ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺣﺪﻳﮟ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ وﮦ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ داﻧﺶ
رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٣٠اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ )دو دﻓﻌہ( ﻃﻼق دے ﭼﮑﻮ اور ان ﮐﯽ ﻋﺪت ﭘﻮرﯼ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﻧﮩﻴﮟ ﻳﺎ ﺗﻮ ﺣﺴﻦ
ﺳﻠﻮﮎ ﺳﮯ ﻧﮑﺎح ﻣﻴﮟ رﮨﻨﮯ دو ﻳﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺷﺎﺋﺴﺘہ رﺧﺼﺖ ﮐﺮدو اور اس ﻧﻴﺖ ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﻧﮑﺎح ﻣﻴﮟ ﻧہ رﮨﻨﮯ دﻳﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ
اﻧﮩﻴﮟ ﺗﮑﻠﻴﻒ دو اور ان ﭘﺮ زﻳﺎدﺗﯽ ﮐﺮو۔ اور ﺟﻮ اﻳﺴﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ وﮦ اﭘﻨﺎ ﮨﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﺧﺪا ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﮐﻮ ﮨﻨﺴﯽ )اور
ﮐﻬﻴﻞ( ﻧہ ﺑﻨﺎؤ اور ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻮ ﻧﻌﻤﺘﻴﮟ ﺑﺨﺸﯽ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻢ ﭘﺮ ﺟﻮ ﮐﺘﺎب اور داﻧﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ وﮦ
ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ان ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو۔ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮﮐہ ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٢٣١اور
ﺟﺐ ﺗﻢ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﻃﻼق دے ﭼﮑﻮ اور ان ﮐﯽ ﻋﺪت ﭘﻮرﯼ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ان ﮐﻮ دوﺳﺮے ﺷﻮﮨﺮوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺟﺐ وﮦ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ
ﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮر ﭘﺮ راﺿﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﻧﮑﺎح ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺖ روﮐﻮ۔ اس )ﺣﮑﻢ( ﺳﮯ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ
ﺧﺪا اور روز ﺁﺧﺮت ﭘﺮ ﻳﻘﻴﻦ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺧﻮب اور ﺑﮩﺖ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ
ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (٢٣٢اور ﻣﺎﺋﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﭘﻮرے دو ﺳﺎل دوده ﭘﻼﺋﻴﮟ ﻳہ )ﺣﮑﻢ( اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﺟﻮ ﭘﻮرﯼ ﻣﺪت
ﺗﮏ دوده ﭘﻠﻮاﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ۔ اور دوده ﭘﻼﻧﮯ واﻟﯽ ﻣﺎؤں ﮐﺎ ﮐﻬﺎﻧﺎ اور ﮐﭙﮍا دﺳﺘﻮر ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎپ ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ
اس ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻧﮩﻴﮟ دﯼ ﺟﺎﺗﯽ )ﺗﻮ ﻳﺎد رﮐﻬﻮ ﮐہ( ﻧہ ﺗﻮ ﻣﺎں ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ
اور ﻧہ ﺑﺎپ ﮐﻮ اس ﮐﯽ اوﻻد ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور اﺳﯽ ﻃﺮح )ﻧﺎن ﻧﻔﻘہ( ﺑﭽﮯ ﮐﮯ وارث ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮨﮯ۔
اور اﮔﺮ دوﻧﻮں )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺎں ﺑﺎپ( ﺁﭘﺲ ﮐﯽ رﺿﺎﻣﻨﺪﯼ اور ﺻﻼح ﺳﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﺎ دوده ﭼﻬﮍاﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ۔
اور اﮔﺮ ﺗﻢ اﭘﻨﯽ اوﻻد ﮐﻮ دوده ﭘﻠﻮاﻧﺎ ﭼﺎﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ ﺗﻢ دوده ﭘﻼﻧﮯ واﻟﻴﻮں ﮐﻮ دﺳﺘﻮر ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ان
ﮐﺎ ﺣﻖ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ دﻳﻨﺎ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ دے دو اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا اس ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ
ﮨﮯ ) (٢٣٣اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻣﺮﺟﺎﺋﻴﮟ اور ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﭼﻬﻮڑ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﭼﺎر ﻣﮩﻴﻨﮯ دس دن اﭘﻨﮯ ﺁپ ﮐﻮ روﮐﮯ
رﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﺐ )ﻳہ( ﻋﺪت ﭘﻮرﯼ ﮐﺮﭼﮑﻴﮟ اور اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﮦ ﮐﺎم )ﻳﻌﻨﯽ ﻧﮑﺎح( ﮐﺮﻟﻴﮟ ﺗﻮ ان ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا
ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٢٣۴اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻨﺎﺋﮯ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﻧﮑﺎح ﮐﺎ ﭘﻴﻐﺎم ﺑﻬﻴﺠﻮ ﻳﺎ )ﻧﮑﺎح ﮐﯽ
ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﻮ( اﭘﻨﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﺨﻔﯽ رﮐﻬﻮ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺧﺪا ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ان ﺳﮯ )ﻧﮑﺎح ﮐﺎ( ذﮐﺮ ﮐﺮو ﮔﮯ۔
ﻣﮕﺮ )اﻳﺎم ﻋﺪت ﻣﻴﮟ( اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐہ دﺳﺘﻮر ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﮐﮩہ دو ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﻃﻮر ﭘﺮ ان ﺳﮯ ﻗﻮل واﻗﺮار ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ اور
ﺟﺐ ﺗﮏ ﻋﺪت ﭘﻮرﯼ ﻧہ ﮨﻮﻟﮯ ﻧﮑﺎح ﮐﺎ ﭘﺨﺘہ ارادﮦ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻤﮩﺎرے دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺳﺐ
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ اور ﺣﻠﻢ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٣۵اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ان
ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﻧﮯ ﻳﺎ ان ﮐﺎ ﻣﮩﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻃﻼق دے دو ﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﮨﺎں ان ﮐﻮ دﺳﺘﻮر ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﭽﻪ
ﺧﺮچ ﺿﺮور دو )ﻳﻌﻨﯽ( ﻣﻘﺪور واﻻ اﭘﻨﮯ ﻣﻘﺪور ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ دے اور ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ اﭘﻨﯽ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ۔ ﻧﻴﮏ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻳہ
اﻳﮏ ﻃﺮح ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ ) (٢٣۶اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻃﻼق دے دو ﻟﻴﮑﻦ ﻣﮩﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﭼﮑﮯ
ﮨﻮ ﺗﻮ ﺁدهﺎ ﻣﮩﺮ دﻳﻨﺎ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﮨﺎں اﮔﺮ ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﻣﮩﺮ ﺑﺨﺶ دﻳﮟ ﻳﺎ ﻣﺮد ﺟﻦ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﮨﮯ )اﭘﻨﺎ ﺣﻖ( ﭼﻬﻮڑ دﻳﮟ۔ )اور
ﭘﻮرا ﻣﮩﺮ دے دﻳﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﮨﮯ( اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﺮد ﻟﻮگ ﮦ اﭘﻨﺎ ﺣﻖ ﭼﻬﻮڑ دو ﺗﻮ ﻳہ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ۔ اور ﺁﭘﺲ
ﻣﻴﮟ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ )) (٢٣٧ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ( ﺳﺐ
ﻧﻤﺎزﻳﮟ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺑﻴﭻ ﮐﯽ ﻧﻤﺎز )ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ( ﭘﻮرے اﻟﺘﺰام ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ادا ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ۔ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ادب ﺳﮯ ﮐﻬﮍے
رﮨﺎ ﮐﺮو ) (٢٣٨اﮔﺮ ﺗﻢ ﺧﻮف ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﻴﺎدے ﻳﺎ ﺳﻮار )ﺟﺲ ﺣﺎل ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍه ﻟﻮ( ﭘﻬﺮ ﺟﺐ اﻣﻦ )واﻃﻤﻴﻨﺎن(
ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺟﺲ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﮑﻬﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﺧﺪا ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو ) (٢٣٩اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻢ
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻣﺮﺟﺎﺋﻴﮟ اور ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﭼﻬﻮڑ ﺟﺎﺋﻴﮟ وﮦ اﭘﻨﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ وﺻﻴﺖ ﮐﺮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﻮ اﻳﮏ ﺳﺎل ﺗﮏ ﺧﺮچ
دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﮔﻬﺮ ﺳﮯ ﻧہ ﻧﮑﺎﻟﯽ ﺟﺎﺋﻴﮟ۔ ﮨﺎں اﮔﺮ وﮦ ﺧﻮد ﮔﻬﺮ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﻴﮟ اور اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﮦ ﮐﺎم )ﻳﻌﻨﯽ ﻧﮑﺎح(
ﮐﺮﻟﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا زﺑﺮدﺳﺖ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٢۴٠اور ﻣﻄﻠﻘہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ دﺳﺘﻮر ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺎن
و ﻧﻔﻘہ دﻳﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﭘﺮ )ﻳہ ﺑﻬﯽ( ﺣﻖ ﮨﮯ ) (٢۴١اﺳﯽ ﻃﺮح ﺧﺪا اﭘﻨﮯ اﺣﮑﺎم ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ
ﺳﻤﺠﻬﻮ ) (٢۴٢ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻮ )ﺷﻤﺎر ﻣﻴﮟ( ﮨﺰاروں ﮨﯽ ﺗﻬﮯ اور ﻣﻮت ﮐﮯ ڈر ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮوں
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ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺑﻬﺎﮔﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮐہ ﻣﺮﺟﺎؤ۔ ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ زﻧﺪﮦ ﺑﻬﯽ ﮐﺮدﻳﺎ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ
ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﺷﮑﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (٢۴٣اور )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ( ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﺟﮩﺎد ﮐﺮو اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ
ﺧﺪا )ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢۴۴ﮐﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﻮ ﻗﺮض ﺣﺴﻨہ دے ﮐہ وﮦ اس ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ اس ﮐﻮ ﮐﺌﯽ ﺣﺼﮯ زﻳﺎدﮦ دے
ﮔﺎ۔ اور ﺧﺪا ﮨﯽ روزﯼ ﮐﻮ ﺗﻨﮓ ﮐﺮﺗﺎ اور )وﮨﯽ اﺳﮯ( ﮐﺸﺎدﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺗﻢ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (٢۴۵ﺑﻬﻼ
ﺗﻢ ﻧﮯ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﯽ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺁپ ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ اﻳﮏ
ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻳﮟ ﺗﺎﮐہ ﮨﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﺟﮩﺎد ﮐﺮﻳﮟ۔ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﮩﺎد ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ
ﻟﮍﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﻮ ﺗﮩﯽ ﮐﺮو۔ وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ راﮦ ﺧﺪا ﻣﻴﮟ ﮐﻴﻮں ﻧہ ﻟﮍﻳﮟ ﮔﮯ ﺟﺐ ﮐہ ﮨﻢ وﻃﻦ ﺳﮯ )ﺧﺎرج( اور ﺑﺎل ﺑﭽﻮں
ﺳﮯ ﺟﺪا ﮐﺮدﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﺟﮩﺎد ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻮ ﭼﻨﺪ اﺷﺨﺎص ﮐﮯ ﺳﻮا ﺳﺐ ﭘﻬﺮ ﮔﺌﮯ۔ اور ﺧﺪا ﻇﺎﻟﻤﻮں ﺳﮯ
ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٢۴۶اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ ان ﺳﮯ )ﻳہ ﺑﻬﯽ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻃﺎﻟﻮت ﮐﻮ ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ۔ وﮦ ﺑﻮﻟﮯ
ﮐہ اﺳﮯ ﮨﻢ ﭘﺮ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﮐﮯ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻮ ﮨﻢ ﮨﻴﮟ اور اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﻮ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ دوﻟﺖ ﺑﻬﯽ
ﻧﮩﻴﮟ۔ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯاس ﮐﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ دﯼ ﮨﮯ اور )ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ اس ﻧﮯ اﺳﮯ ﻋﻠﻢ
ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺖ ﺳﺎ ﺑﺨﺸﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻦ و ﺗﻮش ﺑﻬﯽ )ﺑﮍا ﻋﻄﺎ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ( اور ﺧﺪا )ﮐﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﮨﮯ( ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﺑﺨﺸﮯ۔ وﮦ ﺑﮍا
ﮐﺸﺎﺋﺶ واﻻ اور داﻧﺎ ﮨﮯ ) (٢۴٧اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ان ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس اﻳﮏ
ﺻﻨﺪوق ﺁﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﺲ ﮐﻮ ﻓﺮﺷﺘﮯ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﺴﻠﯽ )ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻟﯽ
ﭼﻴﺰ( ﮨﻮﮔﯽ اور ﮐﭽﻪ اور ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺑﻬﯽ ﮨﻮں ﮔﯽ ﺟﻮ ﻣﻮﺳﯽٰ اور ﮨﺎرون ﭼﻬﻮڑ ﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے
ﻟﺌﮯ اﻳﮏ ﺑﮍﯼ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ ) (٢۴٨ﻏﺮض ﺟﺐ ﻃﺎﻟﻮت ﻓﻮﺟﻴﮟ ﻟﮯ ﮐﺮ رواﻧہ ﮨﻮا ﺗﻮ اس ﻧﮯ )ان ﺳﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا اﻳﮏ ﻧﮩﺮ
ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ۔ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﯽ ﻟﮯ ﮔﺎ )اس ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ( وﮦ
ﻣﻴﺮا ﻧﮩﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﻧہ ﭘﺌﮯ ﮔﺎ وﮦ )ﺳﻤﺠﻬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ( ﻣﻴﺮا ﮨﮯ۔ ﮨﺎں اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ ﭼﻠﻮ ﺑﻬﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﯽ ﻟﮯ )ﺗﻮ ﺧﻴﺮ۔ ﺟﺐ
وﮦ ﻟﻮگ ﻧﮩﺮ ﭘﺮ ﭘﮩﻨﭽﮯ( ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﻮں ﮐﮯ ﺳﻮا ﺳﺐ ﻧﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﯽ ﻟﻴﺎ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﻃﺎﻟﻮت اور ﻣﻮﻣﻦ ﻟﻮگ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ
ﺗﻬﮯ ﻧﮩﺮ ﮐﮯ ﭘﺎر ﮨﻮﮔﺌﮯ۔ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺁج ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻟﻮت اور اس ﮐﮯ ﻟﺸﮑﺮ ﺳﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺟﻮ
ﻟﻮگ ﻳﻘﻴﻦ رﮐﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ان ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ روﺑﺮو ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺑﺴﺎاوﻗﺎت ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﮯ ﺧﺪا
ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺑﮍﯼ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﺮ ﻓﺘﺢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﺧﺪا اﺳﺘﻘﻼل رﮐﻬﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮨﮯ ) (٢۴٩اور ﺟﺐ وﮦ ﻟﻮگ
ﺟﺎﻟﻮت اور اس ﮐﮯ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ )ﺧﺪا ﺳﮯ( دﻋﺎ ﮐﯽ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﮯ دﮨﺎﻧﮯ ﮐﻬﻮل دے اور
ﮨﻤﻴﮟ )ﻟﮍاﺋﯽ ﻣﻴﮟ( ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮐﻪ اور )ﻟﺸﮑﺮ( ﮐﻔﺎر ﭘﺮ ﻓﺘﺤﻴﺎب ﮐﺮ ) (٢۵٠ﺗﻮ ﻃﺎﻟﻮت ﮐﯽ ﻓﻮج ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ان ﮐﻮ
ﮨﺰﻳﻤﺖ دﯼ۔ اور داؤد ﻧﮯ ﺟﺎﻟﻮت ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ ڈاﻻ۔ اور ﺧﺪا ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ اور داﻧﺎﺋﯽ ﺑﺨﺸﯽ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﭼﺎﮨﺎ ﺳﮑﻬﺎﻳﺎ۔
اور ﺧﺪا ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻳﮏ دوﺳﺮے )ﭘﺮ ﭼﮍهﺎﺋﯽ اور ﺣﻤﻠہ ﮐﺮﻧﮯ( ﺳﮯ ﮨﭩﺎﺗﺎ ﻧہ رﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﻣﻠﮏ ﺗﺒﺎﮦ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﻟﻴﮑﻦ ﺧﺪا اﮨﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮ
ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٢۵١ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ )اور اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺗﻢ
ﺑﻼﺷﺒہ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻮ ) (٢۵٢ﻳہ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﺟﻮ ﮨﻢ وﻗﺘًﺎ ﻓﻮﻗﺘًﺎ ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ رﮨﻴﮟ ﮨﻴﮟ( ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﺑﻌﺾ ﭘﺮ
ﻓﻀﻴﻠﺖ دﯼ ﮨﮯ۔ ﺑﻌﺾ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ اور ﺑﻌﺾ ﮐﮯ )دوﺳﺮے اﻣﻮر ﻣﻴﮟ( ﻣﺮﺗﺒﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺌﮯ۔ اور
ﻋﻴﺴﯽٰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﻬﻠﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻋﻄﺎ ﮐﻴﮟ اور روح اﻟﻘﺪس ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﻣﺪد دﯼ۔ اور اﮔﺮ ﺧﺪاﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ان ﺳﮯ
ﭘﭽﻬﻠﮯ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﮐﻬﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺁﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﻧہ ﻟﮍﺗﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﺧﺘﻼف ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﺗﻮ
اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ اور ﺑﻌﺾ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﯽ رﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺑﺎﮨﻢ ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﺎل ﻧہ ﮐﺮﺗﮯ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﺧﺪا ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (٢۵٣اے اﻳﻤﺎن واﻟﻮ ﺟﻮ )ﻣﺎل( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ دﻳﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اس دن ﮐﮯ ﺁﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺧﺮچ ﮐﺮﻟﻮ
ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﻧہ )اﻋﻤﺎل ﮐﺎ( ﺳﻮدا ﮨﻮ اور ﻧہ دوﺳﺘﯽ اور ﺳﻔﺎرش ﮨﻮ ﺳﮑﮯ اور ﮐﻔﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻟﻮگ ﻇﺎﻟﻢ ﮨﻴﮟ ) (٢۵۴ﺧﺪا )وﮦ
ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ ﮐہ( اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﮩﻴﮟ زﻧﺪﮦ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻨﮯ واﻻ اﺳﮯ ﻧہ اوﻧﮕﻪ ﺁﺗﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﻧﻴﻨﺪ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ
ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ اﺳﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐﻮن ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﮐﯽ اﺟﺎزت ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ اس ﺳﮯ )ﮐﺴﯽ ﮐﯽ( ﺳﻔﺎرش
ﮐﺮ ﺳﮑﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ روﺑﺮو ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺳﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ اور وﮦ اس
ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ دﺳﺘﺮس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﺎں ﺟﺲ ﻗﺪر وﮦ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ )اﺳﯽ ﻗﺪر ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮا دﻳﺘﺎ ﮨﮯ(
اس ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ )اور ﻋﻠﻢ( ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﺳﺐ ﭘﺮ ﺣﺎوﯼ ﮨﮯ اور اﺳﮯ ان ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ دﺷﻮار ﻧﮩﻴﮟ وﮦ ﺑﮍا ﻋﺎﻟﯽ
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رﺗﺒہ اور ﺟﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪر ﮨﮯ ) (٢۵۵دﻳﻦ )اﺳﻼم( ﻣﻴﮟ زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﮨﺪاﻳﺖ )ﺻﺎف ﻃﻮر ﭘﺮ ﻇﺎﮨﺮ اور( ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﺳﮯ اﻟﮓ ﮨﻮ
ﭼﮑﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻮں ﺳﮯ اﻋﺘﻘﺎد ﻧہ رﮐﻬﮯ اور ﺧﺪا ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اس ﻧﮯ اﻳﺴﯽ ﻣﻀﺒﻮط رﺳﯽ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﭘﮑﮍ ﻟﯽ ﮨﮯ
ﺟﻮ ﮐﺒﻬﯽ ﭨﻮﭨﻨﮯ واﻟﯽ ﻧﮩﻴﮟ اور ﺧﺪا )ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( ﺳﻨﺘﺎ اور )ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢۵۶ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﺎ دوﺳﺖ
ﺧﺪا ﮨﮯ ﮐہ اُن ﮐﻮ اﻧﺪهﻴﺮے ﺳﮯ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ روﺷﻨﯽ ﻣﻴﮟ ﻟﮯ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ دوﺳﺖ ﺷﻴﻄﺎن ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﻮ
روﺷﻨﯽ ﺳﮯ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ اﻧﺪهﻴﺮے ﻣﻴﮟ ﻟﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ اﮨﻞ دوزخ ﮨﻴﮟ ﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢۵٧ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﮯ
اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻮ اس )ﻏﺮور ﮐﮯ( ﺳﺒﺐ ﺳﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻬﯽ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﺳﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍﻧﮯ ﻟﮕﺎ۔ ﺟﺐ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ وﮦ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺟﻼﺗﺎ اور ﻣﺎرﺗﺎ ﮨﮯ۔ وﮦ ﺑﻮﻻ ﮐہ ﺟﻼ اور ﻣﺎر ﺗﻮ
ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں۔ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻮ ﺳﻮرج ﮐﻮ ﻣﺸﺮق ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻟﺘﺎ ﮨﮯ ﺁپ اﺳﮯ ﻣﻐﺮب ﺳﮯ ﻧﮑﺎل دﻳﺠﻴﺌﮯ )ﻳہ ﺳﻦ
ﮐﺮ( ﮐﺎﻓﺮ ﺣﻴﺮان رﮦ ﮔﻴﺎ اور ﺧﺪا ﺑﮯاﻧﺼﺎﻓﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﺎ ) (٢۵٨ﻳﺎ اﺳﯽ ﻃﺮح اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ )ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ( ﺟﺴﮯ
اﻳﮏ ﮔﺎؤں ﻣﻴﮟ ﺟﻮ اﭘﻨﯽ ﭼﻬﺘﻮں ﭘﺮ ﮔﺮا ﭘﮍا ﺗﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﮔﺰر ﮨﻮا۔ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا اس )ﮐﮯ ﺑﺎﺷﻨﺪوں( ﮐﻮ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ زﻧﺪﮦ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ اس ﮐﯽ روح ﻗﺒﺾ ﮐﺮﻟﯽ )اور( ﺳﻮ ﺑﺮس ﺗﮏ )اس ﮐﻮ ﻣﺮدﮦ رﮐﻬﺎ( ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ ﺟﻼ اﭨﻬﺎﻳﺎ
اور ﭘﻮﭼﻬﺎ ﺗﻢ ﮐﺘﻨﺎ ﻋﺮﺻہ )ﻣﺮے(رﮨﮯ ﮨﻮ اس ﻧﮯ ﺟﻮاب دﻳﺎ ﮐہ اﻳﮏ دن ﻳﺎ اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﮐﻢ۔ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﺳﻮ
ﺑﺮس )ﻣﺮے( رﮨﮯ ﮨﻮ۔ اور اﭘﻨﮯ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﭘﻴﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻮ ﮐہ )اﺗﻨﯽ ﻣﺪت ﻣﻴﮟ ﻣﻄﻠﻖ( ﺳﮍﯼ ﺑﺴﯽ ﻧﮩﻴﮟ اور اﭘﻨﮯ
ﮔﺪهﮯ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ دﻳﮑﻬﻮ )ﺟﻮ ﻣﺮا ﭘﮍا ﮨﮯ( ﻏﺮض )ان ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ( ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )اﭘﻨﯽ ﻗﺪرت ﮐﯽ( ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ اور )ﮨﺎں ﮔﺪهﮯ( ﮐﯽ ﮨﮉﻳﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻮ ﮐہ ﮨﻢ ان ﮐﻮ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ ﺟﻮڑے دﻳﺘﮯ اور ان ﭘﺮ )ﮐﺲ ﻃﺮح( ﮔﻮﺷﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﮍهﺎ
دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺟﺐ ﻳہ واﻗﻌﺎت اس ﮐﮯ ﻣﺸﺎﮨﺪے ﻣﻴﮟ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﺑﻮل اﭨﻬﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ )(٢۵٩
اور ﺟﺐ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ )ﺧﺪا ﺳﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻬﮯ دﮐﻬﺎ ﮐہ ﺗﻮ ﻣﺮدوں ﮐﻮ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ زﻧﺪﮦ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐﻴﺎ
ﺗﻢ ﻧﮯ )اس ﺑﺎت ﮐﻮ( ﺑﺎور ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻟﻴﮑﻦ )ﻣﻴﮟ دﻳﮑﻬﻨﺎ( اس ﻟﺌﮯ )ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں( ﮐہ ﻣﻴﺮا دل اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻟﮯ۔ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﭼﺎر ﺟﺎﻧﻮر ﭘﮑﮍوا ﮐﺮ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﻣﻨﮕﺎ ﻟﻮ )اور ﭨﮑﮍے ﭨﮑﮍے ﮐﺮادو( ﭘﻬﺮ ان ﮐﺎ اﻳﮏ
ﭨﮑﮍا ﮨﺮ اﻳﮏ ﭘﮩﺎڑ ﭘﺮ رﮐﻬﻮا دو ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ ﺑﻼؤ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس دوڑﺗﮯ ﭼﻠﮯ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ اور
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﮑﻤﺖ ﮨﮯ۔ ) (٢۶٠ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﺎ ﻣﺎل ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان )ﮐﮯ ﻣﺎل( ﮐﯽ ﻣﺜﺎل اس داﻧﮯ ﮐﯽ ﺳﯽ ﮨﮯ
ﺟﺲ ﺳﮯ ﺳﺎت ﺑﺎﻟﻴﮟ اﮔﻴﮟ اور ﮨﺮ اﻳﮏ ﺑﺎل ﻣﻴﮟ ﺳﻮ ﺳﻮ داﻧﮯ ﮨﻮں اور ﺧﺪا ﺟﺲ )ﮐﮯ ﻣﺎل( ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ زﻳﺎدﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ وﮦ
ﺑﮍﯼ ﮐﺸﺎﺋﺶ واﻻ اور ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢۶١ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﺎ ﻣﺎل ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﻣﻴﮟ ﺻﺮف ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﻧہ اس ﺧﺮچ ﮐﺎ )ﮐﺴﯽ ﭘﺮ( اﺣﺴﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧہ )ﮐﺴﯽ ﮐﻮ( ﺗﮑﻠﻴﻒ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ان ﮐﺎ ﺻﻠہ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﭘﺎس
)ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ۔ اور )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز( ﻧہ ان ﮐﻮ ﮐﭽﻪ ﺧﻮف ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ وﮦ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٢۶٢ﺟﺲ ﺧﻴﺮات دﻳﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
)ﻟﻴﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ( اﻳﺬا دﯼ ﺟﺎﺋﮯ اس ﺳﮯ ﺗﻮ ﻧﺮم ﺑﺎت ﮐﮩہ دﻳﻨﯽ اور )اس ﮐﯽ ﺑﮯ ادﺑﯽ ﺳﮯ( درﮔﺰر ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ اور ﺧﺪا
ﺑﮯﭘﺮوا اور ﺑﺮدﺑﺎر ﮨﮯ ) (٢۶٣ﻣﻮﻣﻨﻮ! اﭘﻨﮯ ﺻﺪﻗﺎت )وﺧﻴﺮات(اﺣﺴﺎن رﮐﻬﻨﮯ اور اﻳﺬا دﻳﻨﮯ ﺳﮯ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻃﺮح
ﺑﺮﺑﺎد ﻧہ ﮐﺮدﻳﻨﺎ۔ ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ دﮐﻬﺎوے ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺎل ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا اور روز ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ۔ ﺗﻮ اس
)ﮐﮯ ﻣﺎل( ﮐﯽ ﻣﺜﺎل اس ﭼﭩﺎن ﮐﯽ ﺳﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ ﻣﭩﯽ ﭘﮍﯼ ﮨﻮ اور اس ﭘﺮ زور ﮐﺎ ﻣﻴﻨہ ﺑﺮس ﮐﺮ اﺳﮯ ﺻﺎف ﮐﺮ
ڈاﻟﮯ۔ )اﺳﯽ ﻃﺮح( ﻳہ )رﻳﺎﮐﺎر( ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﺻﻠہ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺧﺪا اﻳﺴﮯ ﻧﺎﺷﮑﺮوں ﮐﻮ
ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﺎ ) (٢۶۴اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻠﻮص ﻧﻴﺖ ﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﻣﺎل ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻴﮟ ان ﮐﯽ ﻣﺜﺎل اﻳﮏ ﺑﺎغ ﮐﯽ ﺳﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ اوﻧﭽﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ واﻗﻊ ﮨﻮ)ﺟﺐ( اس ﭘﺮ ﻣﻴﻨہ ﭘﮍے ﺗﻮ دﮔﻨﺎ ﭘﻬﻞ ﻻﺋﮯ۔ اور اﮔﺮ ﻣﻴﻨہ ﻧہ
ﺑﻬﯽ ﭘﮍے ﺗﻮ ﺧﻴﺮ ﭘﻬﻮار ﮨﯽ ﺳﮩﯽ اور ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (٢۶۵ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻳہ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ
ﮐﻬﺠﻮروں اور اﻧﮕﻮروں ﮐﺎ ﺑﺎغ ﮨﻮ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻮں اور اس ﻣﻴﮟ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﻴﻮے ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮں
اور اﺳﮯ ﺑﮍهﺎﭘﺎ ﺁﭘﮑﮍے اور اس ﮐﮯ ﻧﻨﻬﮯ ﻧﻨﻬﮯ ﺑﭽﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻮں۔ ﺗﻮ )ﻧﺎﮔﮩﺎں( اس ﺑﺎغ ﭘﺮ ﺁگ ﮐﺎ ﺑﻬﺮا ﮨﻮا ﺑﮕﻮﻻ ﭼﻠﮯ اور وﮦ
ﺟﻞ ﮐﺮ )راﮐﻪ ﮐﺎ ڈهﻴﺮ ﮨﻮ( ﺟﺎﺋﮯ۔ اس ﻃﺮح ﺧﺪا ﺗﻢ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺳﻮﭼﻮ )اور
ﺳﻤﺠﻬﻮ( ) (٢۶۶ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺟﻮ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ اور ﻋﻤﺪﮦ ﻣﺎل ﺗﻢ ﮐﻤﺎﺗﮯ ﮨﻮں اور ﺟﻮ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ زﻣﻴﻦ ﺳﮯﻧﮑﺎﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )راﮦ ﺧﺪا ﻣﻴﮟ( ﺧﺮچ ﮐﺮو۔ اور ﺑﺮﯼ اور ﻧﺎﭘﺎﮎ ﭼﻴﺰﻳﮟ دﻳﻨﮯ ﮐﺎ ﻗﺼﺪ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ )اﮔﺮ وﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ دﯼ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ(
ﺑﺠﺰ اس ﮐﮯ ﮐہ )ﻟﻴﺘﮯ وﻗﺖ( ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﺑﻨﺪ ﮐﺮﻟﻮ ان ﮐﻮ ﮐﺒﻬﯽ ﻧہ ﻟﻮ۔ اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﺑﮯﭘﺮوا )اور( ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﺋﺶ ﮨﮯ
)) (٢۶٧اور دﻳﮑﻬﻨﺎ( ﺷﻴﻄﺎن )ﮐﺎ ﮐﮩﻨﺎ ﻧہ ﻣﺎﻧﻨﺎ وﮦ( ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺗﻨﮓ دﺳﺘﯽ ﮐﺎ ﺧﻮف دﻻﺗﺎ اور ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﮐﺎم ﮐﺮ ﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ۔
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اور ﺧﺪا ﺗﻢ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﺨﺸﺶ اور رﺣﻤﺖ ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺑﮍﯼ ﮐﺸﺎﺋﺶ واﻻ )اور( ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ
) (٢۶٨وﮦ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ داﻧﺎﺋﯽ ﺑﺨﺸﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﺲ ﮐﻮ داﻧﺎﺋﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﮯﺷﮏ اس ﮐﻮ ﺑﮍﯼ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻠﯽ۔ اور ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺗﻮ وﮨﯽ
ﻟﻮگ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ ﮨﻴﮟ ) (٢۶٩اور ﺗﻢ )ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ( ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﺎ ﺧﺮچ ﮐﺮو ﻳﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺬر ﻣﺎﻧﻮ ﺧﺪا اس ﮐﻮ
ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧﮩﻴﮟ ) (٢٧٠اﮔﺮ ﺗﻢ ﺧﻴﺮات ﻇﺎﮨﺮ دو ﺗﻮ وﮦ ﺑﻬﯽ ﺧﻮب ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ دو اور دو
ﺑﻬﯽ اﮨﻞ ﺣﺎﺟﺖ ﮐﻮ ﺗﻮ وﮦ ﺧﻮب ﺗﺮ ﮨﮯ اور )اس ﻃﺮح ﮐﺎ دﻳﻨﺎ( ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ دور ﮐﺮدے ﮔﺎ۔ اور ﺧﺪا ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے
ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﮨﮯ )) (٢٧١اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺗﻢ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﮯ ذﻣہ دار ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ ﺑﻠﮑہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ
ﮨﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﺑﺨﺸﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور )ﻣﻮﻣﻨﻮ( ﺗﻢ ﺟﻮ ﻣﺎل ﺧﺮچ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﻮ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﺟﻮ ﺧﺮچ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ
ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺮو ﮔﮯ۔ اور ﺟﻮ ﻣﺎل ﺗﻢ ﺧﺮچ ﮐﺮو ﮔﮯ وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﻮرا ﭘﻮرا دے دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﭽﻪ ﻧﻘﺼﺎن
ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ) (٢٧٢) ،اور ﮨﺎں ﺗﻢ ﺟﻮ ﺧﺮچ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ( ان ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ رﮐﮯ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻴﮟ
اور ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻃﺮف ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ )اور ﻣﺎﻧﮕﻨﮯ ﺳﮯ ﻋﺎر رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ( ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻧہ ﻣﺎﻧﮕﻨﮯ ﮐﯽ
وﺟہ ﺳﮯ ﻧﺎواﻗﻒ ﺷﺨﺺ ان ﮐﻮ ﻏﻨﯽ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﻗﻴﺎﻓﮯ ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﺻﺎف ﭘﮩﭽﺎن ﻟﻮ )ﮐہ ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ ﮨﻴﮟ اور ﺷﺮم ﮐﮯ
ﺳﺒﺐ( ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ )ﻣﻨہ ﭘﻬﻮڑ ﮐﺮ اور( ﻟﭙﭧ ﮐﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﮓ ﺳﮑﺘﮯ اور ﺗﻢ ﺟﻮ ﻣﺎل ﺧﺮچ ﮐﺮو ﮔﮯ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا اس
ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢٧٣ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﺎ ﻣﺎل رات اور دن اور ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ اور ﻇﺎﮨﺮ )راﮦ ﺧﺪا ﻣﻴﮟ( ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﺎ ﺻﻠہ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﮯ اور ان ﮐﻮ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن( ﻧہ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ ﻏﻢ ) (٢٧۴ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺳﻮد ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ
وﮦ )ﻗﺒﺮوں ﺳﮯ( اس ﻃﺮح )ﺣﻮاس ﺑﺎﺧﺘہ( اﭨﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﺟﻴﺴﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺟﻦ ﻧﮯ ﻟﭙﭧ ﮐﺮ دﻳﻮاﻧہ ﺑﻨﺎ دﻳﺎ ﮨﻮ ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ وﮦ
ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺳﻮدا ﺑﻴﭽﻨﺎ ﺑﻬﯽ ﺗﻮ )ﻧﻔﻊ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ( وﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﻴﺴﮯ ﺳﻮد )ﻟﻴﻨﺎ( ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺳﻮدے ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺣﻼل ﮐﻴﺎ
ﮨﮯ اور ﺳﻮد ﮐﻮ ﺣﺮام۔ ﺗﻮ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﮩﻨﭽﯽ اور وﮦ )ﺳﻮد ﻟﻴﻨﮯ ﺳﮯ( ﺑﺎز ﺁﮔﻴﺎ ﺗﻮ ﺟﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻮﭼﮑﺎ
وﮦ اس ﮐﺎ۔ اور )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻴﮟ( اس ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﭙﺮد اور ﺟﻮ ﭘﻬﺮ ﻟﻴﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ دوزﺧﯽ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﻴﺸہ دوزخ
ﻣﻴﮟ )ﺟﻠﺘﮯ( رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢٧۵ﺧﺪا ﺳﻮد ﮐﻮ ﻧﺎﺑﻮد )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﮯﺑﺮﮐﺖ( ﮐﺮﺗﺎ اور ﺧﻴﺮات )ﮐﯽ ﺑﺮﮐﺖ( ﮐﻮ ﺑﮍهﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﮐﺴﯽ
ﻧﺎﺷﮑﺮے ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ ) (٢٧۶ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ اور زﮐﻮٰة دﻳﺘﮯ
رﮨﮯ ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ ﺻﻠہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ﻣﻠﮯ ﮔﺎ اور )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن( ان ﮐﻮ ﻧہ ﮐﭽﻪ ﺧﻮف ﮨﻮا اور ﻧہ وﮦ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﮨﻮں
ﮔﮯ ) (٢٧٧ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو اور اﮔﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﺘﻨﺎ ﺳﻮد ﺑﺎﻗﯽ رﮦ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ دو ) (٢٧٨اﮔﺮ اﻳﺴﺎ
ﻧہ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ ﺧﺒﺮدار ﮨﻮﺟﺎؤ )ﮐہ ﺗﻢ( ﺧﺪا اور رﺳﻮل ﺳﮯ ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﺗﻴﺎر ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮ( اور اﮔﺮ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻟﻮ ﮔﮯ
)اور ﺳﻮد ﭼﻬﻮڑ دو ﮔﮯ( ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ اﺻﻞ رﻗﻢ ﻟﻴﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﻧہ اوروں ﮐﺎ ﻧﻘﺼﺎن اور ﺗﻤﮩﺎرا ﻧﻘﺼﺎن )(٢٧٩
اور اﮔﺮ ﻗﺮض ﻟﻴﻨﮯ واﻻ ﺗﻨﮓ دﺳﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ )اﺳﮯ( ﮐﺸﺎﺋﺶ )ﮐﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﻧﮯ( ﺗﮏ ﻣﮩﻠﺖ )دو( اور اﮔﺮ )زر ﻗﺮض( ﺑﺨﺶ ﮨﯽ
دو ﺗﻮﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ زﻳﺎدﮦ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ ﺳﻤﺠﻬﻮ ) (٢٨٠اور اس دن ﺳﮯ ڈرو ﺟﺐ ﮐہ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮟ ﻟﻮٹ ﮐﺮ
ﺟﺎؤ ﮔﮯ اور ﮨﺮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﭘﻮرا ﭘﻮرا ﺑﺪﻟہ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ ) (٢٨١ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺟﺐ ﺗﻢ ﺁﭘﺲ
ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﻌﻴﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺮض ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻮ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﻟﮑﻪ ﻟﻴﺎ ﮐﺮو اور ﻟﮑﻬﻨﮯ واﻻ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ )ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ
ﮐﺮے ﺑﻠﮑہ( اﻧﺼﺎف ﺳﮯ ﻟﮑﻬﮯ ﻧﻴﺰ ﻟﮑﻬﻨﮯ واﻻ ﺟﻴﺴﺎ اﺳﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺳﮑﻬﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﻟﮑﻬﻨﮯ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﺑﻬﯽ ﻧہ ﮐﺮے اور
دﺳﺘﺎوﻳﺰ ﻟﮑﻪ دے۔ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻗﺮض ﻟﮯ وﮨﯽ )دﺳﺘﺎوﻳﺰ ﮐﺎ( ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻮل ﮐﺮ ﻟﮑﻬﻮاﺋﮯ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ
ﺧﻮف ﮐﺮے اور زر ﻗﺮض ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﮐﻢ ﻧہ ﻟﮑﻬﻮاﺋﮯ۔ اور اﮔﺮ ﻗﺮض ﻟﻴﻨﮯ واﻻ ﺑﮯﻋﻘﻞ ﻳﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﮨﻮ ﻳﺎ ﻣﻀﻤﻮن
ﻟﮑﻬﻮاﻧﮯ ﮐﯽ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧہ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﻮ اس ﮐﺎ وﻟﯽ ﮨﻮ وﮦ اﻧﺼﺎف ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﮑﻬﻮاﺋﮯ۔ اور اﭘﻨﮯ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ دو ﻣﺮدوں
ﮐﻮ )اﻳﺴﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﮯ( ﮔﻮاﮦ ﮐﺮﻟﻴﺎ ﮐﺮو۔ اور اﮔﺮ دو ﻣﺮد ﻧہ ﮨﻮں ﺗﻮ اﻳﮏ ﻣﺮد اور دو ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﮔﻮاﮦ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮو
)ﮐﺎﻓﯽ ﮨﻴﮟ( ﮐہ اﮔﺮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺑﻬﻮل ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺗﻮ دوﺳﺮﯼ اﺳﮯ ﻳﺎد دﻻدے ﮔﯽ۔ اور ﺟﺐ ﮔﻮاﮦ )ﮔﻮاﮨﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻃﻠﺐ
ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ اﻧﮑﺎر ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ۔ اور ﻗﺮض ﺗﻬﻮڑا ﮨﻮ ﻳﺎ ﺑﮩﺖ اس )ﮐﯽ دﺳﺘﺎوﻳﺰ( ﮐﮯ ﻟﮑﻬﻨﮯ ﻣﻴﮟ ﮐﺎﮨﻠﯽ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ ﻳہ ﺑﺎت ﺧﺪا ﮐﮯ
ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﻗﺮﻳﻦ اﻧﺼﺎف ﮨﮯ اور ﺷﮩﺎدت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻬﯽ ﻳہ ﺑﮩﺖ درﺳﺖ ﻃﺮﻳﻘہ ﮨﮯ۔ اس ﺳﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﺷﮏ وﮦ
ﺷﺒہ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮍے ﮔﺎ۔ ﮨﺎں اﮔﺮ ﺳﻮدا دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﮨﻮ ﺟﻮ ﺗﻢ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﻟﻴﺘﮯ دﻳﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ )اﻳﺴﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﯽ( دﺳﺘﺎوﻳﺰ ﻧہ
ﻟﮑﻬﻮﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ۔ اور ﺟﺐ ﺧﺮﻳﺪ وﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو ﺗﻮ ﺑﻬﯽ ﮔﻮاﮦ ﮐﺮﻟﻴﺎ ﮐﺮو۔ اور ﮐﺎﺗﺐ دﺳﺘﺎوﻳﺰ اور ﮔﻮاﮦ )ﻣﻌﺎﻣﻠہ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ( ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ )ﻟﻮگ( اﻳﺴﺎ ﮐﺮو ﺗﻮ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﮔﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو
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اور )دﻳﮑﻬﻮ ﮐہ( وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﮐﻴﺴﯽ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺗﻴﮟ( ﺳﮑﻬﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٢٨٢اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﻔﺮ ﭘﺮ ﮨﻮاور
)دﺳﺘﺎوﻳﺰ( ﻟﮑﻬﻨﮯ واﻻ ﻣﻞ ﻧہ ﺳﮑﮯ ﺗﻮ )ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ( رﮨﻦ ﻳﺎ ﻗﺒﻀہ رﮐﻪ ﮐﺮ )ﻗﺮض ﻟﮯ ﻟﻮ( اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اﻣﻴﻦ
ﺳﻤﺠﻬﮯ )ﻳﻌﻨﯽ رﮨﻦ ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﻗﺮض دﻳﺪے( ﺗﻮ اﻣﺎﻧﺘﺪار ﮐﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯽ اﻣﺎﻧﺖ ادا ﮐﺮدے اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﺟﻮ
اس ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ ڈرے۔اور )دﻳﮑﻬﻨﺎ( ﺷﮩﺎدت ﮐﻮ ﻣﺖ ﭼﻬﭙﺎﻧﺎ۔ ﺟﻮ اس ﮐﻮ ﭼﻬﭙﺎﺋﮯ ﮔﺎ وﮦ دل ﮐﺎ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮨﻮﮔﺎ۔ اور ﺧﺪا
ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٢٨٣ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ
دﻟﻮں ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﻮ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ ﻳﺎ ﭼﻬﭙﺎؤ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺗﻢ ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﻟﮯ ﮔﺎ ﭘﻬﺮ وﮦ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﻣﻐﻔﺮت ﮐﺮے اور
ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﻋﺬاب دے۔ اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (٢٨۴رﺳﻮل )ﺧﺪا( اس ﮐﺘﺎب ﭘﺮ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف
ﺳﮯ ان ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﯽ۔ ﺳﺐ ﺧﺪا ﭘﺮ اور اس ﮐﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﭘﺮ اور اس ﮐﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﭘﺮ اور اس
ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ )اورﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ( ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻓﺮق ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور وﮦ
)ﺧﺪا ﺳﮯ( ﻋﺮض ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ )ﺗﻴﺮا ﺣﮑﻢ( ﺳﻨﺎ اور ﻗﺒﻮل ﮐﻴﺎ۔ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﺗﻴﺮﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻴﺮﯼ
ﮨﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (٢٨۵ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ۔ اﭼﻬﮯ ﮐﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ
اس ﮐﻮ ان ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ﺑﺮے ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ اﺳﮯ ان ﮐﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﮯ ﮔﺎ۔ اے ﭘﺮوردﮔﺎر اﮔﺮ ﮨﻢ ﺳﮯ ﺑﻬﻮل ﻳﺎ ﭼﻮﮎ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﻮ
ﺗﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ ﻣﺆاﺧﺬﮦ ﻧہ ﮐﻴﺠﻴﻮ۔ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﭘﺮ اﻳﺴﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻧہ ڈاﻟﻴﻮ ﺟﻴﺴﺎ ﺗﻮ ﻧﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ڈاﻻ ﺗﻬﺎ۔ اے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﺘﻨﺎ ﺑﻮﺟﻪ اﭨﻬﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﮩﻴﮟ اﺗﻨﺎ ﮨﻤﺎرے ﺳﺮ ﭘﺮ ﻧہ رﮐﻬﻴﻮ۔ اور )اے ﭘﺮوردﮔﺎر( ﮨﻤﺎرے ﮔﻨﺎﮨﻮں ﺳﮯ
درﮔﺰر ﮐﺮ اور ﮨﻤﻴﮟ ﺑﺨﺶ دے۔ اور ﮨﻢ ﭘﺮ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ۔ ﺗﻮ ﮨﯽ ﮨﻤﺎرا ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮوں ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﺎ )(٢٨۶
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ﻋﻤﺮَان
ﺳﻮرة ﺁل ِ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اﻟﻢ ) (١ﺧﺪا )ﺟﻮ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ( اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ زﻧﺪﮦ رﮨﻨﮯ واﻻ ) (٢اس ﻧﮯ )اے
ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺗﻢ ﭘﺮ ﺳﭽﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﺎزل ﮐﯽ ﺟﻮ ﭘﮩﻠﯽ )ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ( ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ اور اﺳﯽ ﻧﮯ ﺗﻮرات اور اﻧﺠﻴﻞ
ﻧﺎزل ﮐﯽ )) (٣ﻳﻌﻨﯽ( ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﭘﮩﻠﮯ )ﺗﻮرات اور اﻧﺠﻴﻞ اﺗﺎرﯼ( اور )ﭘﻬﺮ ﻗﺮﺁن ﺟﻮ ﺣﻖ اور ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻮ( اﻟﮓ
اﻟﮓ ﮐﺮ دﻳﻨﮯ واﻻ )ﮨﮯ( ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ اور ﺧﺪا زﺑﺮدﺳﺖ
)اور( ﺑﺪﻟہ ﻟﻴﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۴ﺧﺪا )اﻳﺴﺎ ﺧﺒﻴﺮ وﺑﺼﻴﺮ ﮨﮯ ﮐہ( ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ اس ﺳﮯ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﻧہ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ اور ﻧہ ﺁﺳﻤﺎن
ﻣﻴﮟ ) (۵وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﻮ )ﻣﺎں ﮐﮯ ﭘﻴﭧ ﻣﻴﮟ( ﺟﻴﺴﯽ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺻﻮرﺗﻴﮟ ﺑﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻟﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا
ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﮩﻴﮟ ) (۶وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﺎزل ﮐﯽ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﻌﺾ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﻣﺤﮑﻢ ﮨﻴﮟ )اور( وﮨﯽ اﺻﻞ
ﮐﺘﺎب ﮨﻴﮟ اور ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺸﺎﺑہ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮐﺠﯽ ﮨﮯ وﮦ ﻣﺘﺸﺎﺑﮩﺎت ﮐﺎ اﺗﺒﺎع ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﻓﺘﻨہ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮﻳﮟ
اور ﻣﺮاد اﺻﻠﯽ ﮐﺎ ﭘﺘہ ﻟﮕﺎﺋﻴﮟ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﻣﺮاد اﺻﻠﯽ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻋﻠﻢ ﻣﻴﮟ دﺳﺖ ﮔﺎﮦ ﮐﺎﻣﻞ
رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﻳہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ان ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﻳہ ﺳﺐ ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺗﻮ ﻋﻘﻞ ﻣﻨﺪ
ﮨﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﺐ ﺗﻮ ﻧﮯ ﮨﻤﻴﮟ ﮨﺪاﻳﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻤﺎرے دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮐﺠﯽ ﻧہ ﭘﻴﺪا ﮐﺮ
دﻳﺠﻴﻮ اور ﮨﻤﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺑﮍا ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٨اے ﭘﺮوردﮔﺎر! ﺗﻮ اس روز ﺟﺲ )ﮐﮯ
ﺁﻧﮯ( ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ )اﭘﻨﮯ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮟ( ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻟﮯ ﮔﺎ ﺑﮯ ﺷﮏ ﺧﺪا ﺧﻼف وﻋﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ )(٩
ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﺋﮯ )اس دن( ﻧہ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﻣﺎل ﮨﯽ ﺧﺪا )ﮐﮯ ﻋﺬاب( ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﺑﭽﺎ ﺳﮑﮯ ﮔﺎ اور ﻧہ ان ﮐﯽ اوﻻد ﮨﯽ )ﮐﭽﻪ
ﮐﺎم ﺁﺋﮯ ﮔﯽ( اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺁﺗﺶ )ﺟﮩﻨﻢ( ﮐﺎ اﻳﻨﺪهﻦ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١٠ان ﮐﺎ ﺣﺎل ﺑﻬﯽ ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﻮں اور ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺳﺎ
ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ )ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ( ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور
ﺧﺪا ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ )) (١١اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮐﺎﻓﺮوں ﺳﮯ ﮐﮩﺪو ﮐہ ﺗﻢ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ( ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﻣﻐﻠﻮب ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ اور
)ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ( ﺟﮩﻨﻢ ﮐﯽ ﻃﺮف ﮨﺎﻧﮑﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ اور وﮦ ﺑﺮﯼ ﺟﮕہ ﮨﮯ ) (١٢ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ دو ﮔﺮوﮨﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻮ )ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﮐﮯ
دن( ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﮍ ﮔﺌﮯ )ﻗﺪرت ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺎن( ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﯽ اﻳﮏ ﮔﺮوﮦ )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﺗﻬﺎ وﮦ( ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﻟﮍ رﮨﺎ ﺗﻬﺎ
اور دوﺳﺮا ﮔﺮوﮦ )ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﺎ ﺗﻬﺎ وﮦ( ان ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺁﻧﮑﻬﻮں ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ دﮔﻨﺎ ﻣﺸﺎﮨﺪﮦ ﮐﺮ رﮨﺎ ﺗﻬﺎ اور ﺧﺪا اﭘﻨﯽ ﻧﺼﺮت ﺳﮯ
ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﻣﺪد دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اﮨﻞ ﺑﺼﺎرت ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اس )واﻗﻌﮯ( ﻣﻴﮟ ﺑﮍﯼ ﻋﺒﺮت ﮨﮯ ) (١٣ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ان ﮐﯽ
ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﻳﻌﻨﯽ ﻋﻮرﺗﻴﮟ اور ﺑﻴﭩﮯ اور ﺳﻮﻧﮯ اور ﭼﺎﻧﺪﯼ ﮐﮯ ﺑﮍے ﺑﮍے ڈهﻴﺮ اور ﻧﺸﺎن ﻟﮕﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮔﻬﻮڑے اور
ﻣﻮﻳﺸﯽ اور ﮐﻬﻴﺘﯽ ﺑﮍﯼ زﻳﻨﺖ دار ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ )ﻣﮕﺮ( ﻳہ ﺳﺐ دﻧﻴﺎ ﮨﯽ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﺎن ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﺎس ﺑﮩﺖ
اﭼﻬﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﮨﮯ )) (١۴اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ان ﺳﮯ( ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﺑﺘﺎؤں ﺟﻮ ان ﭼﻴﺰوں ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ اﭼﻬﯽ ﮨﻮ )ﺳﻨﻮ(
ﺟﻮ ﻟﻮگ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ﺑﺎﻏﺎت )ﺑﮩﺸﺖ( ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ ان ﻣﻴﮟ وﮦ ﮨﻤﻴﺸہ
رﮨﻴﮟ ﮔﮯ اور ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﮨﻴﮟ اور )ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ اور ﺧﺪا )اﭘﻨﮯ ﻧﻴﮏ( ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ
) (١۵ﺟﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ اﻟﺘﺠﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ﺳﻮ ﮨﻢ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﮔﻨﺎﮦ ﻣﻌﺎف ﻓﺮﻣﺎ اور دوزخ ﮐﮯ
ﻋﺬاب ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﻪ ) (١۶ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ )ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻴﮟ( ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﮯ اور ﺳﭻ ﺑﻮﻟﺘﮯ اور ﻋﺒﺎدت ﻣﻴﮟ ﻟﮕﮯ رﮨﺘﮯ
اور )راﮦ ﺧﺪا ﻣﻴﮟ( ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ اور اوﻗﺎت ﺳﺤﺮ ﻣﻴﮟ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﮕﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٧ﺧﺪا ﺗﻮ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ
دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ اور ﻓﺮﺷﺘﮯ اور ﻋﻠﻢ واﻟﮯ ﻟﻮگ ﺟﻮ اﻧﺼﺎف ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺑﻬﯽ )ﮔﻮاﮨﯽ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ
ﮐہ( اس ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻟﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﮩﻴﮟ ) (١٨دﻳﻦ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﻼم ﮨﮯ اور اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﻧﮯ
ﺟﻮ )اس دﻳﻦ ﺳﮯ( اﺧﺘﻼف ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﻋﻠﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺁﭘﺲ ﮐﯽ ﺿﺪ ﺳﮯ ﮐﻴﺎ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﻧہ ﻣﺎﻧﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا
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ﺟﻠﺪ ﺣﺴﺎب ﻟﻴﻨﮯ واﻻ )اور ﺳﺰا دﻳﻨﮯ واﻻ( ﮨﮯ ) (١٩اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺟﻬﮕﮍﻧﮯ ﻟﮕﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ اور
ﻣﻴﺮے ﭘﻴﺮو ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻮ ﭼﮑﮯ اور اﮨﻞ ﮐﺘﺎب اور ان ﭘﮍه ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﻮ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ )ﺧﺪا ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار
ﺑﻨﺘﮯ ﮨﻮ( اور اﺳﻼم ﻻﺗﮯ ﮨﻮ؟ اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ اﺳﻼم ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺑﮯ ﺷﮏ ﮨﺪاﻳﺖ ﭘﺎﻟﻴﮟ اور اﮔﺮ )ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﮩﺎ( ﻧہ ﻣﺎﻧﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا
ﮐﺎم ﺻﺮف ﺧﺪا ﮐﺎ ﭘﻴﻐﺎم ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﻨﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا )اﭘﻨﮯ( ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (٢٠ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﺘﮯ
اور اﻧﺒﻴﺎء ﮐﻮ ﻧﺎﺣﻖ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ اﻧﺼﺎف )ﮐﺮﻧﮯ( ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻣﺎر ڈاﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ دﮐﻪ
دﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﻋﺬاب ﮐﯽ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎ دو ) (٢١ﻳہ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ اﻋﻤﺎل دﻧﻴﺎ اور ﺁﺧﺮت دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﺮﺑﺎد ﮨﻴﮟ اور
ان ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧﮩﻴﮟ )ﮨﻮﮔﺎ( ) (٢٢ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻦ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب )ﺧﺪا ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻮرات ﺳﮯ( ﺑﮩﺮﮦ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ
اور وﮦ )اس( ﮐﺘﺎب اﷲ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ وﮦ )ان ﮐﮯ ﺗﻨﺎزﻋﺎت ﮐﺎ( ان ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮ دے ﺗﻮ اﻳﮏ ﻓﺮﻳﻖ ان ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ ﮐﺞ اداﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢٣ﻳہ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﻳہ اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻞ ﮨﻴﮟ ﮐہ )دوزخ ﮐﯽ( ﺁگ ﮨﻤﻴﮟ ﭼﻨﺪ روز
ﮐﮯ ﺳﻮا ﭼﻬﻮ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﮯ ﮔﯽ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻳہ دﻳﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪهﺘﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اس ﻧﮯ ان ﮐﻮ دهﻮﮐﮯ ﻣﻴﮟ
ڈال رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (٢۴ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﮐﻴﺎ ﺣﺎل ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺐ ﮨﻢ ان ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ )ﻳﻌﻨﯽ( اس روز ﺟﺲ )ﮐﮯ ﺁﻧﮯ( ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ
ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ اور ﮨﺮ ﻧﻔﺲ اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﭘﻮرا ﭘﻮرا ﺑﺪﻟہ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ان ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٢۵ﮐﮩﻮ ﮐہ اے ﺧﺪا )اے(
ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻮ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﮯ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﺑﺨﺸﮯ اور ﺟﺲ ﺳﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﭼﻬﻴﻦ ﻟﮯ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﮯ ﻋﺰت دے
اور ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ ذﻟﻴﻞ ﮐﺮے ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﺗﻴﺮے ﮨﯽ ﮨﺎﺗﻪ ﮨﮯ اور ﺑﮯ ﺷﮏ ﺗﻮ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (٢۶ﺗﻮ ﮨﯽ رات
ﮐﻮ دن ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﺗﺎ اور ﺗﻮ ﮨﯽ دن ﮐﻮ رات ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﯽ ﺑﮯ ﺟﺎن ﺳﮯ ﺟﺎﻧﺪار ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻮ ﮨﯽ ﺟﺎﻧﺪار
ﺳﮯ ﺑﮯ ﺟﺎن ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻮﮨﯽ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺑﮯ ﺷﻤﺎر رزق ﺑﺨﺸﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢٧ﻣﺆﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ ﻣﺆﻣﻨﻮں ﮐﮯ
ﺳﻮا ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧہ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ اور ﺟﻮ اﻳﺴﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ اس ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﺎ ﮐﭽﻪ )ﻋﮩﺪ( ﻧﮩﻴﮟ ﮨﺎں اﮔﺮ اس ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ ﺗﻢ ان )ﮐﮯ
ﺷﺮ( ﺳﮯ ﺑﭽﺎؤ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﭘﻴﺪا ﮐﺮو )ﺗﻮ ﻣﻀﺎﺋﻘہ ﻧﮩﻴﮟ( اور ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ )ﻏﻀﺐ( ﺳﮯ ڈراﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف
)ﺗﻢ ﮐﻮ( ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ )) (٢٨اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﺗﻢ اﭘﻨﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﺨﻔﯽ رﮐﻬﻮ ﻳﺎ اﺳﮯ ﻇﺎﮨﺮ
ﮐﺮو ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﺳﺐ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﮨﮯ اور وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ
ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (٢٩ﺟﺲ دن ﮨﺮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﯽ ﻧﻴﮑﯽ ﮐﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎﻟﮯ ﮔﺎ اور ان ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ )دﻳﮑﻪ ﻟﮯ ﮔﺎ( ﺗﻮ ﺁرزو
ﮐﺮے ﮔﺎ ﮐہ اے ﮐﺎش اس ﻣﻴﮟ اور اس ﺑﺮاﺋﯽ ﻣﻴﮟ دور ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ اور ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ )ﻏﻀﺐ( ﺳﮯ ڈراﺗﺎ ﮨﮯ اور
ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ )) (٣٠اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﻮ دوﺳﺖ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻴﺮﯼ
ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮو ﺧﺪا ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﻴﮟ دوﺳﺖ رﮐﻬﮯ ﮔﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻨﺎﮦ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دے ﮔﺎ اور ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٣١ﮐﮩہ
دو ﮐہ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻧﻮ اﮔﺮ ﻧہ ﻣﺎﻧﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﻬﯽ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ ) (٣٢ﺧﺪا ﻧﮯ ﺁدم اور
ﻧﻮح اور ﺧﺎﻧﺪان اﺑﺮاﮨﻴﻢ اور ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻤﺮان ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﺟﮩﺎن ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﺗﻬﺎ ) (٣٣ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﺑﻌﺾ
ﮐﯽ اوﻻد ﺗﻬﮯ اور ﺧﺪا ﺳﻨﻨﮯ واﻻ )اور( ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ )) (٣۴وﮦ وﻗﺖ ﻳﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﮨﮯ( ﺟﺐ ﻋﻤﺮان ﮐﯽ ﺑﻴﻮﯼ ﻧﮯ
ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻮ )ﺑﭽہ( ﻣﻴﺮے ﭘﻴﭧ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﻣﻴﮟ اس ﮐﻮ ﺗﻴﺮﯼ ﻧﺬر ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻮں اﺳﮯ دﻧﻴﺎ ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ ﺁزاد رﮐﻬﻮں
ﮔﯽ ﺗﻮ )اﺳﮯ( ﻣﻴﺮﯼ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮﺗﻮ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ )اور( ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٣۵ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﮨﺎں ﺑﭽہ ﭘﻴﺪا ﮨﻮا اور ﺟﻮ
ﮐﭽﻪ ان ﮐﮯ ﮨﺎں ﭘﻴﺪا ﮨﻮا ﺗﻬﺎ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺧﻮب ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻬﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﻴﮟ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر! ﻣﻴﺮے ﺗﻮ ﻟﮍﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور )ﻧﺬر ﮐﮯ
ﻟﻴﮯ( ﻟﮍﮐﺎ )ﻣﻮزوں ﺗﻬﺎ ﮐہ وﮦ( ﻟﮍﮐﯽ ﮐﯽ ﻃﺮح )ﻧﺎﺗﻮاں( ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ اور ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اس ﮐﺎ ﻧﺎم ﻣﺮﻳﻢ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ اور ﻣﻴﮟ اس ﮐﻮ اور
اس ﮐﯽ اوﻻد ﮐﻮ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺮدود ﺳﮯ ﺗﻴﺮﯼ ﭘﻨﺎﮦ ﻣﻴﮟ دﻳﺘﯽ ﮨﻮں ) (٣۶ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ
اور اﺳﮯ اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﮐﻴﺎ اور زﮐﺮﻳﺎ ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﻣﺘﮑﻔﻞ ﺑﻨﺎﻳﺎ زﮐﺮﻳﺎ ﺟﺐ ﮐﺒﻬﯽ ﻋﺒﺎدت ﮔﺎﮦ ﻣﻴﮟ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺗﮯ ﺗﻮ
اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻬﺎﻧﺎ ﭘﺎﺗﮯ )ﻳہ ﮐﻴﻔﻴﺖ دﻳﮑﻪ ﮐﺮ اﻳﮏ دن ﻣﺮﻳﻢ ﺳﮯ( ﭘﻮﭼﻬﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻣﺮﻳﻢ ﻳہ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮐﮩﺎں ﺳﮯ ﺁﺗﺎ
ﮨﮯ وﮦ ﺑﻮﻟﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ )ﺁﺗﺎ ﮨﮯ( ﺑﻴﺸﮏ ﺧﺪا ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺑﮯ ﺷﻤﺎر رزق دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ) (٣٧اس وﻗﺖ زﮐﺮﻳﺎ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ دﻋﺎ ﮐﯽ )اور( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻬﮯ اﭘﻨﯽ ﺟﻨﺎب ﺳﮯ اوﻻد ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﮯ ﺷﮏ دﻋﺎ ﺳﻨﻨﮯ )اور
ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ( واﻻ ﮨﮯ ) (٣٨وﮦ اﺑﻬﯽ ﻋﺒﺎدت ﮔﺎﮦ ﻣﻴﮟ ﮐﻬﮍے ﻧﻤﺎز ﮨﯽ ﭘﮍه رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻧﮯ ﺁواز دﯼ ﮐہ )زﮐﺮﻳﺎ( ﺧﺪا
ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻳﺤﻴﯽٰ ﮐﯽ ﺑﺸﺎرت دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻓﻴﺾ ﻳﻌﻨﯽ )ﻋﻴﺴﯽٰ( ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ﺳﺮدار ﮨﻮں ﮔﮯ اور ﻋﻮرﺗﻮں
ﺳﮯ رﻏﺒﺖ ﻧہ رﮐﻬﻨﮯ واﻟﮯ اور )ﺧﺪا ﮐﮯ( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﻳﻌﻨﯽ( ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎروں ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٣٩زﮐﺮﻳﺎ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اے ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻣﻴﺮے ﮨﺎں ﻟﮍﮐﺎ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺑﮉهﺎ ﮨﻮﮔﻴﺎ ﮨﻮں اور ﻣﻴﺮﯼ ﺑﻴﻮﯼ ﺑﺎﻧﺠﻪ ﮨﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺧﺪا ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ
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ﮨﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (۴٠زﮐﺮﻳﺎ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر )ﻣﻴﺮے ﻟﻴﮯ( ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ
ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺗﻴﻦ دن اﺷﺎرے ﮐﮯ ﺳﻮا ﺑﺎت ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ )ان دﻧﻮں ﻣﻴﮟ( اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﺜﺮت ﺳﮯ ﻳﺎد اور ﺻﺒﺢ و
ﺷﺎم اس ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﻧﺎ ) (۴١اور ﺟﺐ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻧﮯ )ﻣﺮﻳﻢ ﺳﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﺮﻳﻢ! ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اور ﭘﺎﮎ ﺑﻨﺎﻳﺎ
ﮨﮯ اور ﺟﮩﺎن ﮐﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ) (۴٢ﻣﺮﻳﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ ﮐﺮﻧﺎ اور ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﻧﺎ اور رﮐﻮع
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ رﮐﻮع ﮐﺮﻧﺎ )) (۴٣اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﻳہ ﺑﺎﺗﻴﮟ اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺐ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ
ﮨﻴﮟ اور ﺟﺐ وﮦ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﻗﻠﻢ )ﺑﻄﻮر ﻗﺮﻋہ( ڈال رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﺎ ﻣﺘﮑﻔﻞ ﮐﻮن ﺑﻨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ اور ﻧہ
اس وﻗﺖ ﮨﯽ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﻬﮯ ﺟﺐ وﮦ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ )) (۴۴وﮦ وﻗﺖ ﺑﻬﯽ ﻳﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﮨﮯ( ﺟﺐ ﻓﺮﺷﺘﻮں
ﻧﮯ )ﻣﺮﻳﻢ ﺳﮯ ﮐﮩﺎ( ﮐہ ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ اﻳﮏ ﻓﻴﺾ ﮐﯽ ﺑﺸﺎرت دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﻴﺢ )اور ﻣﺸﮩﻮر(
ﻋﻴﺴﯽٰ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﮨﻮﮔﺎ )اور( ﺟﻮ دﻧﻴﺎ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺑﺎﺁﺑﺮو اور )ﺧﺪا ﮐﮯ( ﺧﺎﺻﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻮﮔﺎ ) (۴۵اور ﻣﺎں ﮐﯽ ﮔﻮد ﻣﻴﮟ
اور ﺑﮍﯼ ﻋﻤﺮ ﮐﺎ ﮨﻮ ﮐﺮ )دوﻧﻮں ﺣﺎﻟﺘﻮں ﻣﻴﮟ( ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ )ﻳﮑﺴﺎں( ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎروں ﻣﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ ) (۴۶ﻣﺮﻳﻢ ﻧﮯ
ﮐﮩﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﺮے ﮨﺎں ﺑﭽہ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ ﮐﺴﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺗﮏ ﺗﻮ ﻟﮕﺎﻳﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﺧﺪا اﺳﯽ ﻃﺮح ﺟﻮ
ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ وﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻮﺟﺎ ﺗﻮ وﮦ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (۴٧اور وﮦ اﻧﮩﻴﮟ
ﻟﮑﻬﻨﺎ )ﭘﮍهﻨﺎ( اور داﻧﺎﺋﯽ اور ﺗﻮرات اور اﻧﺠﻴﻞ ﺳﮑﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۴٨اور )ﻋﻴﺴﯽٰ( ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﯽ ﻃﺮف ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﮨﻮ ﮐﺮ ﺟﺎﺋﻴﮟ
ﮔﮯ اور ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ( ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﻳﺎ ﮨﻮں وﮦ ﻳہ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻣﭩﯽ ﮐﯽ
ﻣﻮرت ﺑﺸﮑﻞ ﭘﺮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﭘﻬﺮ اس ﻣﻴﮟ ﭘﻬﻮﻧﮏ ﻣﺎرﺗﺎ ﮨﻮں ﺗﻮ وﮦ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ )ﺳﭻ ﻣﭻ( ﺟﺎﻧﻮر ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور اﻧﺪهﮯ
اور اﺑﺮص ﮐﻮ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﻮں اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﻣﺮدے ﻣﻴﮟ ﺟﺎن ڈال دﻳﺘﺎ ﮨﻮں اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﻬﺎ ﮐﺮ ﺁﺗﮯ ﮨﻮ اور
ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ ﺟﻤﻊ ﮐﺮ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺳﺐ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺘﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﻮں اﮔﺮ ﺗﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻤﺎن ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ
)ﻗﺪرت ﺧﺪا ﮐﯽ( ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ ) (۴٩اور ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺟﻮ ﺗﻮرات )ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ( ﺗﻬﯽ اس ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻬﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں اور )ﻣﻴﮟ(
اس ﻟﻴﮯ ﺑﻬﯽ )ﺁﻳﺎ ﮨﻮں( ﮐہ ﺑﻌﺾ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﺗﻬﻴﮟ ان ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﺣﻼل ﮐﺮ دوں اور ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﻳﺎ ﮨﻮں ﺗﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو اور ﻣﻴﺮا ﮐﮩﺎ ﻣﺎﻧﻮ ) (۵٠ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﻣﻴﺮا اور
ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو ﻳﮩﯽ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ ﮨﮯ ) (۵١ﺟﺐ ﻋﻴﺴﯽٰ ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اور
)ﻧﻴﺖ ﻗﺘﻞ( دﻳﮑﻬﯽ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻃﺮف دار اور ﻣﻴﺮا ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﻮ ﺣﻮارﯼ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ
)ﻃﺮﻓﺪار اور ﺁپ ﮐﮯ( ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﻴﮟ ﮨﻢ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﺁپ ﮔﻮاﮦ رﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻴﮟ ) (۵٢اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻮ
)ﮐﺘﺎب( ﺗﻮ ﻧﮯ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﮯ ﮨﻢ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ اور )ﺗﻴﺮے( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ ﻣﺘﺒﻊ ﮨﻮ ﭼﮑﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﮐﻮ ﻣﺎﻧﻨﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ
ﻟﮑﻪ رﮐﻪ ) (۵٣اور وﮦ )ﻳﻌﻨﯽ ﻳﮩﻮد ﻗﺘﻞ ﻋﻴﺴﯽٰ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ اﻳﮏ( ﭼﺎل ﭼﻠﮯ اور ﺧﺪا ﺑﻬﯽ )ﻋﻴﺴﯽٰ ﮐﻮ ﺑﭽﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ( ﭼﺎل
ﭼﻼ اور ﺧﺪا ﺧﻮب ﭼﺎل ﭼﻠﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۵۴اس وﻗﺖ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﻋﻴﺴﯽٰ! ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرﯼ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ رﮨﻨﮯ ﮐﯽ ﻣﺪت ﭘﻮرﯼ
ﮐﺮﮐﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف اﭨﻬﺎ ﻟﻮں ﮔﺎ اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﺎﻓﺮوں )ﮐﯽ ﺻﺤﺒﺖ( ﺳﮯ ﭘﺎﮎ ﮐﺮ دوں ﮔﺎ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﭘﻴﺮوﯼ
ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ان ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮوں ﭘﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﮏ ﻓﺎﺋﻖ )وﻏﺎﻟﺐ( رﮐﻬﻮں ﮔﺎ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﺳﺐ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺁؤ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺟﻦ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻢ
اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اس دن ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ان ﮐﺎ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮدوں ﮔﺎ ) (۵۵ﻳﻌﻨﯽ ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﺋﮯ ان ﮐﻮ دﻧﻴﺎ اور ﺁﺧﺮت )دوﻧﻮں( ﻣﻴﮟ
ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب دوں ﮔﺎ اور ان ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ ) (۵۶اور ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﻮ ﺧﺪا ﭘﻮرا
ﭘﻮرا ﺻﻠہ دے ﮔﺎ اور ﺧﺪا ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ )) (۵٧اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﻳہ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﺧﺪا ﮐﯽ( ﺁﻳﺘﻴﮟ اور ﺣﮑﻤﺖ
ﺑﻬﺮﯼ ﻧﺼﻴﺤﺘﻴﮟ ﭘﮍه ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵٨ﻋﻴﺴﯽٰ ﮐﺎ ﺣﺎل ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﺁدم ﮐﺎ ﺳﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻧﮯ )ﭘﮩﻠﮯ( ﻣﭩﯽ ﺳﮯ ان
ﮐﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﭘﻬﺮ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ )اﻧﺴﺎن( ﮨﻮ ﺟﺎ ﺗﻮ وﮦ )اﻧﺴﺎن( ﮨﻮ ﮔﺌﮯ )) (۵٩ﻳہ ﺑﺎت( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺣﻖ ﮨﮯ
ﺗﻮ ﺗﻢ ﮨﺮﮔﺰ ﺷﮏ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ) (۶٠ﭘﻬﺮ اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ ﻋﻴﺴﯽٰ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺟﻬﮕﮍا ﮐﺮﻳﮟ اور ﺗﻢ ﮐﻮ
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻟﺤﺎل ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮨﯽ ﭼﻠﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﮐﮩﻨﺎ ﮐہ ﺁؤ ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﺑﻴﭩﻮں اور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﺑﻼﺋﻴﮟ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﺑﻴﭩﻮں اور
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﺑﻼؤ اور ﮨﻢ ﺧﻮد ﺑﻬﯽ ﺁﺋﻴﮟ اور ﺗﻢ ﺧﻮد ﺑﻬﯽ ﺁؤ ﭘﻬﺮ دوﻧﻮں ﻓﺮﻳﻖ )ﺧﺪا ﺳﮯ( دﻋﺎ واﻟﺘﺠﺎ ﮐﺮﻳﮟ اور ﺟﻬﻮﭨﻮں ﭘﺮ ﺧﺪا
ﺐ
ﮐﯽ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻬﻴﺠﻴﮟ ) (۶١ﻳہ ﺗﻤﺎم ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ اور ﺑﻴﺸﮏ ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ اور ﺻﺎﺣ ِ
ﺣﮑﻤﺖ ﮨﮯ ) (۶٢ﺗﻮ اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ ﭘﻬﺮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻣﻔﺴﺪوں ﮐﻮ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (۶٣ﮐﮩہ دو ﮐہ اے اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﺟﻮ ﺑﺎت
ﮨﻤﺎرے اور ﺗﻤﮩﺎرے دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﻴﺎن ﻳﮑﺴﺎں )ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ( ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﺁؤ وﮦ ﻳہ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮨﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ
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ﻋﺒﺎدت ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﺷﺮﻳﮏ ﻧہ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ اور ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا اﭘﻨﺎ ﮐﺎر ﺳﺎز
ﻧہ ﺳﻤﺠﻬﮯ اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ )اس ﺑﺎت ﮐﻮ( ﻧہ ﻣﺎﻧﻴﮟ ﺗﻮ )ان ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺗﻢ ﮔﻮاﮦ رﮨﻮ ﮐہ ﮨﻢ )ﺧﺪا ﮐﮯ( ﻓﺮﻣﺎں ﺑﺮدار ﮨﻴﮟ )(۶۴
ﻞ ﮐﺘﺎب ﺗﻢ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮐﻴﻮں ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ ﮨﻮ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺗﻮرات اور اﻧﺠﻴﻞ ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﺗﺮﯼ ﮨﻴﮟ )اور وﮦ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻮ
اے اﮨ ِ
ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ( ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻋﻘﻞ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ) (۶۵دﻳﮑﻬﻮ اﻳﺴﯽ ﺑﺎت ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺟﻬﮕﮍا ﮐﻴﺎ ﮨﯽ ﺗﻬﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻬﺎ
ﺑﻬﯽ ﻣﮕﺮ اﻳﺴﯽ ﺑﺎت ﻣﻴﮟ ﮐﻴﻮں ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻋﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ )(۶۶
اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧہ ﺗﻮ ﻳﮩﻮدﯼ ﺗﻬﮯ اور ﻧہ ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ ﺑﻠﮑہ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮯ ﺗﻌﻠﻖ ﮨﻮ ﮐﺮ اﻳﮏ )ﺧﺪا( ﮐﮯ ﮨﻮ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ اور اﺳﯽ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎں
ﺑﺮدار ﺗﻬﮯ اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﻣﻴﮟ ﻧہ ﺗﻬﮯ ) (۶٧اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﺳﮯ ﻗﺮب رﮐﻬﻨﮯ واﻟﮯ ﺗﻮ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ان ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
ﻞ
اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﺁﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن( اور وﮦ ﻟﻮگ ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﺎ ﮐﺎرﺳﺎز ﮨﮯ )) (۶٨اے اﮨﻞ اﺳﻼم( ﺑﻌﻀﮯ اﮨ ِ
ﮐﺘﺎب اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺶ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮ دﻳﮟ ﻣﮕﺮ ﻳہ )ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ( اﭘﻨﮯ ﺁپ ﮐﻮ ﮨﯽ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮ
ﻞ ﮐﺘﺎب ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ ﮐﻴﻮں اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اور ﺗﻢ )ﺗﻮرات ﮐﻮ( ﻣﺎﻧﺘﮯ ﺗﻮ ﮨﻮ
رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (۶٩اے اﮨ ِ
ﻞ ﮐﺘﺎب ﺗﻢ ﺳﭻ ﮐﻮ ﺟﻬﻮٹ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺧﻠﻂ ﻣﻠﻂ ﮐﻴﻮں ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اور ﺣﻖ ﮐﻮ ﮐﻴﻮں ﭼﻬﭙﺎﺗﮯ ﮨﻮ اور ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻮ
) (٧٠اے اﮨ ِ
ﻞ ﮐﺘﺎب اﻳﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ )ﮐﺘﺎب( ﻣﻮﻣﻨﻮں ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اس ﭘﺮ دن ﮐﮯ ﺷﺮوع ﻣﻴﮟ ﺗﻮ
) (٧١اور اﮨ ِ
اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﻳﺎ ﮐﺮو اور اس ﮐﮯ ﺁﺧﺮ ﻣﻴﮟ اﻧﮑﺎر ﮐﺮ دﻳﺎ ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ وﮦ )اﺳﻼم ﺳﮯ( ﺑﺮﮔﺸﺘہ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ) (٧٢اور اﭘﻨﮯ دﻳﻦ ﮐﮯ
ﭘﻴﺮو ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ اور ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻞ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮐﮩہ دو ﮐہ ﮨﺪاﻳﺖ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮨﮯ )وﮦ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ( ﻳہ
ﺑﻬﯽ )ﻧہ ﻣﺎﻧﻨﺎ( ﮐہ ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻠﯽ ﮨﮯ وﻳﺴﯽ ﮐﺴﯽ اور ﮐﻮ ﻣﻠﮯ ﮔﯽ ﻳﺎ وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ روﺑﺮو ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﮐﺮ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ
ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ وﮦ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﮐﺸﺎﺋﺶ واﻻ )اور( ﻋﻠﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ
) (٧٣وﮦ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺧﺎص ﮐﺮ ﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺑﮍے ﻓﻀﻞ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ ) (٧۴اور اﮨ ِ
ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻮ اﻳﺴﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ اس ﮐﮯ ﭘﺎس )روﭘﻮں ﮐﺎ( ڈهﻴﺮ اﻣﺎﻧﺖ رﮐﻪ دو ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﻓﻮرًا( واﭘﺲ دے دے اور ﮐﻮﺋﯽ اس
ﻃﺮح ﮐﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ اس ﮐﮯ ﭘﺎس اﻳﮏ دﻳﻨﺎر ﺑﻬﯽ اﻣﺎﻧﺖ رﮐﻬﻮ ﺗﻮ ﺟﺐ ﺗﮏ اس ﮐﮯ ﺳﺮ ﭘﺮ ﮨﺮ وﻗﺖ ﮐﻬﮍے ﻧہ رﮨﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ دے
ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﻳہ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ وﮦ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﻣﻴﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮨﻢ ﺳﮯ ﻣﻮاﺧﺬﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﻳہ ﺧﺪا ﭘﺮ ﻣﺤﺾ ﺟﻬﻮٹ ﺑﻮﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ
اور )اس ﺑﺎت ﮐﻮ( ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ ) (٧۵ﮨﺎں ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ اﻗﺮار ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮے اور )ﺧﺪا ﺳﮯ( ڈرے ﺗﻮ ﺧﺪا ڈرﻧﮯ واﻟﻮں
ﮐﻮ دوﺳﺖ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (٧۶ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ اﻗﺮاروں اور اﭘﻨﯽ ﻗﺴﻤﻮں )ﮐﻮ ﺑﻴﭻ ڈاﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ان( ﮐﮯ ﻋﻮض ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ
ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﺎ ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺣﺼہ ﻧﮩﻴﮟ ان ﺳﮯ ﺧﺪا ﻧہ ﺗﻮ ﮐﻼم ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﻧہ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز ان ﮐﯽ
ﻞ ﮐﺘﺎب( ﻣﻴﮟ ﺑﻌﻀﮯ
ﻃﺮف دﻳﮑﻬﮯ ﮔﺎ اور ﻧہ ان ﮐﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﺮے ﮔﺎ اور ان ﮐﻮ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ) (٧٧اور ان )اﮨ ِ
اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮐﺘﺎب )ﺗﻮرات( ﮐﻮ زﺑﺎن ﻣﺮوڑ ﻣﺮوڑ ﮐﺮ ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﻮ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ وﮦ ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
ﮨﮯ ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ وﮦ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ )ﻧﺎزل ﮨﻮا( ﮨﮯ ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف
ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ اور ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ ﺑﻮﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور )ﻳہ ﺑﺎت( ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ ) (٧٨ﮐﺴﯽ ﺁدﻣﯽ ﮐﻮ ﺷﺎﻳﺎں ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻮ اﺳﮯ
ﮐﺘﺎب اور ﺣﮑﻮﻣﺖ اور ﻧﺒﻮت ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ اور وﮦ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ ﻣﻴﺮے ﺑﻨﺪے ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﺑﻠﮑہ )اس ﮐﻮ
ﻞ ﮐﺘﺎب( ﺗﻢ )ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ( رﺑﺎﻧﯽ ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﺗﻢ ﮐﺘﺎ ِ
ﻳہ ﮐﮩﻨﺎ ﺳﺰاوار ﮨﮯ ﮐہ اے اﮨ ِ
ب )ﺧﺪا( ﭘﮍهﺘﮯ ﭘﮍهﺎﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻮ ) (٧٩اور
اس ﮐﻮ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﮩﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻓﺮﺷﺘﻮں اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺧﺪا ﺑﻨﺎﻟﻮ ﺑﻬﻼ ﺟﺐ ﺗﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮ ﭼﮑﮯ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ اﺳﮯ زﻳﺒﺎ ﮨﮯ
ﮐہ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﮩﮯ ) (٨٠اور ﺟﺐ ﺧﺪا ﻧﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﺳﮯ ﻋﮩﺪ ﻟﻴﺎ ﮐہ ﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب اور داﻧﺎﺋﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﺮوں
ﭘﻬﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺁﺋﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺗﻤﻬﻴﮟ ﺿﺮور اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﺎ ﮨﻮﮔﺎ اور ﺿﺮور
اس ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﯽ ﮨﻮﮔﯽ اور )ﻋﮩﺪ ﻟﻴﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ( ﭘﻮﭼﻬﺎ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﮯ اﻗﺮار ﮐﻴﺎ اور اس اﻗﺮار ﭘﺮ ﻣﻴﺮا ذﻣہ ﻟﻴﺎ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺠﻬﮯ
ﺿﺎﻣﻦ ﭨﮩﺮاﻳﺎ( اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ )ﮨﺎں( ﮨﻢ ﻧﮯ اﻗﺮار ﮐﻴﺎ )ﺧﺪا ﻧﮯ( ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﺗﻢ )اس ﻋﮩﺪ وﭘﻴﻤﺎن ﮐﮯ( ﮔﻮاﮦ رﮨﻮ اور ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ
ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﮔﻮاﮦ ﮨﻮں ) (٨١ﺗﻮ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﻬﺮ ﺟﺎﺋﻴﮟ وﮦ ﺑﺪ ﮐﺮدار ﮨﻴﮟ ) (٨٢ﮐﻴﺎ ﻳہ )ﮐﺎﻓﺮ( ﺧﺪا ﮐﮯ دﻳﻦ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ
ﻞ ﺁﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺧﻮﺷﯽ ﻳﺎ زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎں ﺑﺮدار ﮨﻴﮟ اور اﺳﯽ ﮐﯽ
اور دﻳﻦ ﮐﮯ ﻃﺎﻟﺐ ﮨﻴﮟ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺳﺐ اﮨ ِ
ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨٣ﮐﮩﻮ ﮐہ ﮨﻢ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﺟﻮ ﮐﺘﺎب ﮨﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ اور ﺟﻮ ﺻﺤﻴﻔﮯ اﺑﺮاﮨﻴﻢ
اور اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اور اﺳﺤٰﻖ اور ﻳﻌﻘﻮب اور ان ﮐﯽ اوﻻد ﭘﺮ اﺗﺮے اور ﺟﻮ ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ ﻣﻮﺳﯽٰ اور ﻋﻴﺴﯽٰ اور دوﺳﺮے اﻧﺒﻴﺎء ﮐﻮ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻣﻠﻴﮟ ﺳﺐ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻢ ان ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻓﺮق ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور ﮨﻢ اﺳﯽ
)ﺧﺪاﺋﮯ واﺣﺪ( ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎں ﺑﺮدار ﮨﻴﮟ ) (٨۴اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﺳﻼم ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ اور دﻳﻦ ﮐﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﮨﻮﮔﺎ وﮦ اس ﺳﮯ ﮨﺮﮔﺰ
Page 23 of 287

Presented by http://www.ziaraat.com

www.ShianeAli.com

)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﻗﺒﻮل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور اﻳﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﻧﻘﺼﺎن اﭨﻬﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ ) (٨۵ﺧﺪا اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ ﮨﺪاﻳﺖ
دے ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﮔﺌﮯ اور )ﭘﮩﻠﮯ( اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ دے ﭼﮑﮯ ﮐہ ﻳہ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ اور ان ﮐﮯ ﭘﺎس
دﻻﺋﻞ ﺑﻬﯽ ﺁﮔﺌﮯ اور ﺧﺪا ﺑﮯ اﻧﺼﺎﻓﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ) (٨۶ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺳﺰا ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ان ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ اور ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﯽ
اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺳﺐ ﮐﯽ ﻟﻌﻨﺖ ﮨﻮ ) (٨٧ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻴﮟ )ﮔﺮﻓﺘﺎر( رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ان ﺳﮯ ﻧہ ﺗﻮ ﻋﺬاب ﮨﻠﮑﺎ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور
ﻧہ اﻧﮩﻴﮟ ﻣﮩﻠﺖ دے ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (٨٨ﮨﺎں ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺑہ ﮐﯽ اور اﭘﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ درﺳﺖ ﮐﺮ ﻟﯽ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ
ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٨٩ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ﭘﻬﺮ ﮐﻔﺮ ﻣﻴﮟ ﺑﮍهﺘﮯ ﮔﺌﮯ اﻳﺴﻮں ﮐﯽ ﺗﻮﺑہ ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮨﻮﮔﯽ
اور ﻳہ ﻟﻮگ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻴﮟ ) (٩٠ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﺋﮯ اور ﮐﻔﺮ ﮨﯽ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﻣﺮ ﮔﺌﮯ وﮦ اﮔﺮ )ﻧﺠﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﻴﮟ
اور( ﺑﺪﻟﮯ ﻣﻴﮟ زﻣﻴﻦ ﺑﻬﺮ ﮐﺮ ﺳﻮﻧﺎ دﻳﮟ ﺗﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﻮ ﮔﺎ اور ان ﮐﯽ
ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺪد ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ )) (٩١ﻣﻮﻣﻨﻮ!( ﺟﺐ ﺗﮏ ﺗﻢ ان ﭼﻴﺰوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﻬﻴﮟ ﻋﺰﻳﺰ ﮨﻴﮟ )را ِﮦ ﺧﺪا ﻣﻴﮟ( ﺻﺮف ﻧہ ﮐﺮو
ﮔﮯ ﮐﺒﻬﯽ ﻧﻴﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﻮ ﮔﮯ اور ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﺗﻢ ﺻﺮف ﮐﺮو ﮔﮯ ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (٩٢ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ
)ﺗﻮرات ﮐﮯ ﻧﺎزل ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ( ﭘﮩﻠﮯ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺣﻼل ﺗﻬﻴﮟ ﺑﺠﺰ ان ﮐﮯ ﺟﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﻧﮯ ﺧﻮد اﭘﻨﮯ اوﭘﺮ ﺣﺮام ﮐﺮ
ﻟﯽ ﺗﻬﻴﮟ ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻮرات ﻻؤ اور اﺳﮯ ﭘﮍهﻮ )ﻳﻌﻨﯽ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺶ ﮐﺮو( ) (٩٣ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﯽ ﺧﺪا ﭘﺮ
ﺟﻬﻮﭨﮯ اﻓﺘﺮا ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﮨﯽ ﺑﮯاﻧﺼﺎف ﮨﻴﮟ ) (٩۴ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺳﭻ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ دﻳﺎ ﭘﺲ دﻳﻦ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮو
ﺟﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮯﺗﻌﻠﻖ ﮨﻮ ﮐﺮ اﻳﮏ )ﺧﺪا( ﮐﮯ ﮨﻮ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﺳﮯ ﻧہ ﺗﻬﮯ ) (٩۵ﭘﮩﻼ ﮔﻬﺮ ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں )ﮐﮯ
ﺐ ﮨﺪاﻳﺖ ) (٩۶اس
ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻧﮯ( ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ وﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﮑﮯ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ اور ﺟﮩﺎں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻣﻮﺟ ِ
ﻣﻴﮟ ﮐﻬﻠﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﮯ ﮐﻬﮍے ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اس )ﻣﺒﺎرﮎ( ﮔﻬﺮ ﻣﻴﮟ
داﺧﻞ ﮨﻮا اس ﻧﮯ اﻣﻦ ﭘﺎ ﻟﻴﺎ اور ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺣﻖ )ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺮض( ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ اس ﮔﻬﺮ ﺗﮏ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻘﺪور رﮐﻬﮯ وﮦ اس
ﮐﺎ ﺣﺞ ﮐﺮے اور ﺟﻮ اس ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﻴﻞ ﻧہ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﻬﯽ اﮨ ِ
ﻞ ﮐﺘﺎب! ﺗﻢ ﺧﺪا
ﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﮯ ﺑﮯ ﻧﻴﺎز ﮨﮯ ) (٩٧ﮐﮩﻮ ﮐہ اﮨ ِ
ﻞ ﮐﺘﺎب ﺗﻢ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﺧﺪا
ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ ﮐﻴﻮں ﮐﻔﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اور ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ اﻋﻤﺎل ﺳﮯ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮨﮯ ) (٩٨ﮐﮩﻮ ﮐہ اﮨ ِ
ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﮐﻴﻮں روﮐﺘﮯ ﮨﻮ اور ﺑﺎوﺟﻮد ﻳہ ﮐہ ﺗﻢ اس ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﻮ اس ﻣﻴﮟ ﮐﺠﯽ ﻧﮑﺎﻟﺘﮯ ﮨﻮ اور ﺧﺪا ﺗﻤﻬﺎرے ﮐﺎﻣﻮں
ﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﻳﻖ ﮐﺎ ﮐﮩﺎ ﻣﺎن ﻟﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻤﻬﻴﮟ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻨﺎ
ﺳﮯ ﺑﮯﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ) (٩٩ﻣﻮﻣﻨﻮ! اﮔﺮ ﺗﻢ اﮨ ِ
دﻳﮟ ﮔﮯ ) (١٠٠اور ﺗﻢ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺟﺒﮑہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍه ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ اس ﮐﮯ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻴﮟ اور ﺟﺲ ﻧﮯ ﺧﺪا )ﮐﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﯽ رﺳﯽ( ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ وﮦ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﻟﮓ ﮔﻴﺎ ) (١٠١ﻣﻮﻣﻨﻮ!
ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو ﺟﻴﺴﺎ ﮐہ اس ﺳﮯ ڈرﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ اور ﻣﺮﻧﺎ ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﯽ ﻣﺮﻧﺎ ) (١٠٢اور ﺳﺐ ﻣﻞ ﮐﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ )ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﯽ
رﺳﯽ( ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﭘﮑﮍے رﮨﻨﺎ اور ﻣﺘﻔﺮق ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ اور ﺧﺪا ﮐﯽ اس ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو ﺟﺐ ﺗﻢ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ دﺷﻤﻦ ﺗﻬﮯ
ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے دﻟﻮں ﻣﻴﮟ اﻟﻔﺖ ڈال دﯼ اور ﺗﻢ اس ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﻮﮔﺌﮯ اور ﺗﻢ ﺁگ ﮐﮯ ﮔﮍهﮯ ﮐﮯ
ﮐﻨﺎرے ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭻ ﭼﮑﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﻟﻴﺎ اس ﻃﺮح ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ
ﺗﻢ ﮨﺪاﻳﺖ ﭘﺎؤ ) (١٠٣اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻳﺴﯽ ﮨﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﻴﮑﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺋﮯ اور اﭼﻬﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دے اور ﺑﺮے ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮے ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﻧﺠﺎت ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٠۴اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻃﺮح ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ
ﺟﻮ ﻣﺘﻔﺮق ﮨﻮ ﮔﺌﮯ اور اﺣﮑﺎم ﺑﻴﻦ ﺁﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻳﮏ دوﺳﺮےﺳﮯ )ﺧﻼف و( اﺧﺘﻼف ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺑﮍا ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ) (١٠۵ﺟﺲ دن ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻣﻨہ ﺳﻔﻴﺪ ﮨﻮں ﮔﮯ اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻣﻨہ ﺳﻴﺎﮦ ﺗﻮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻣﻨہ
ﺳﻴﺎﮦ ﮨﻮں ﮔﮯ )ان ﺳﮯ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ( ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اﻳﻤﺎن ﻻ ﮐﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ؟ ﺳﻮ )اب( اس ﮐﻔﺮ ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻋﺬاب )ﮐﮯ
ﻣﺰے( ﭼﮑﻬﻮ ) (١٠۶اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻣﻨہ ﺳﻔﻴﺪ ﮨﻮں ﮔﮯ وﮦ ﺧﺪا ﮐﯽ رﺣﻤﺖ )ﮐﮯ ﺑﺎﻏﻮں( ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ اور ان ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ
ﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﻧﺎ
رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٠٧ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا اﮨ ِ
ﭼﺎﮨﺘﺎ ) (١٠٨اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ اور ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ رﺟﻮع )اور
اﻧﺠﺎم( ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﮨﮯ )) (١٠٩ﻣﻮﻣﻨﻮ( ﺟﺘﻨﯽ اﻣﺘﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﻮﻣﻴﮟ( ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﺋﻴﮟ ﺗﻢ ان ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮ ﮐہ
ﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻬﯽ اﻳﻤﺎن
ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮ اور ﺑﺮے ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اور ﺧﺪا ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ اور اﮔﺮ اﮨ ِ
ﻟﮯ ﺁﺗﮯ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﮨﻮﺗﺎ ان ﻣﻴﮟ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ )ﻟﻴﮑﻦ ﺗﻬﻮڑے( اور اﮐﺜﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﮨﻴﮟ ) (١١٠اور
ﻳہ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺧﻔﻴﻒ ﺳﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﭽﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻟﮍﻳﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﺑﻬﺎگ
ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ ﻣﺪد ﺑﻬﯽ )ﮐﮩﻴﮟ ﺳﮯ( ﻧﮩﻴﮟ ﻣﻠﮯ ﮔﯽ ) (١١١ﻳہ ﺟﮩﺎں ﻧﻈﺮ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ ذﻟﺖ )ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ﮐہ( ان ﺳﮯ
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ﭼﻤﭧ رﮨﯽ ﮨﮯ ﺑﺠﺰ اس ﮐﮯ ﮐہ ﻳہ ﺧﺪا اور )ﻣﺴﻠﻤﺎن( ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﭘﻨﺎﮦ ﻣﻴﮟ ﺁ ﺟﺎﺋﻴﮟ اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻏﻀﺐ ﻣﻴﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﮨﻴﮟ اور ﻧﺎدارﯼ ان ﺳﮯ ﻟﭙﭧ رﮨﯽ ﮨﮯ ﻳہ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯﺗﻬﮯ اور )اس ﮐﮯ( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﻧﺎﺣﻖ
ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﻳہ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﻳہ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻴﮯ ﺟﺎﺗﮯ اور ﺣﺪ ﺳﮯ ﺑﮍهﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١١٢ﻳہ ﺑﻬﯽ ﺳﺐ اﻳﮏ ﺟﻴﺴﮯ
ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ ان اﮨ ِ
ﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻟﻮگ )ﺣﮑ ِﻢ ﺧﺪا ﭘﺮ( ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ رات ﮐﮯ وﻗﺖ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍهﺘﮯ اور )اس ﮐﮯ ﺁﮔﮯ(
ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ )) (١١٣اور( ﺧﺪا ﭘﺮ اور روز ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ اور اﭼﻬﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯﮐﻮ ﮐﮩﺘﮯ اور ﺑﺮﯼ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ
ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﮯاور ﻧﻴﮑﻴﻮں ﭘﺮ ﻟﭙﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﮨﻴﮟ ) (١١۴اور ﻳہ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﯽ ﻧﻴﮑﯽ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اس ﮐﯽ
ﻧﺎﻗﺪرﯼ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور ﺧﺪا ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﻮ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (١١۵ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻣﺎل اور اوﻻد ﺧﺪا ﮐﮯ
ﻞ دوزخ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﻴﺸہ اﺳﯽ ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (١١۶ﻳہ ﺟﻮ ﻣﺎل دﻧﻴﺎ ﮐﯽ
ﻏﻀﺐ ﮐﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﭨﺎل ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻳہ ﻟﻮگ اﮨ ِ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اس ﮐﯽ ﻣﺜﺎل ﮨﻮا ﮐﯽ ﺳﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺳﺨﺖ ﺳﺮدﯼ ﮨﻮ اور وﮦ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﮐﻬﻴﺘﯽ ﭘﺮ ﺟﻮ
اﭘﻨﮯ ﺁپ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﭼﻠﮯ اور اﺳﮯ ﺗﺒﺎﮦ ﮐﺮ دے اور ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺑﻠﮑہ ﻳہ ﺧﻮد اﭘﻨﮯ اوﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮ
رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١١٧ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﮐﺴﯽ ﻏﻴﺮ )ﻣﺬﮨﺐ ﮐﮯ ﺁدﻣﯽ( ﮐﻮ اﭘﻨﺎ رازداں ﻧہ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺧﺮاﺑﯽ اور )ﻓﺘﻨہ اﻧﮕﻴﺰﯼ
ﮐﺮﻧﮯ( ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ )ﺟﺲ ﻃﺮح ﮨﻮ( ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﮯ ان ﮐﯽ زﺑﺎﻧﻮں ﺳﮯ
ﺗﻮ دﺷﻤﻨﯽ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﮨﯽ ﭼﮑﯽ ﮨﮯ اور ﺟﻮ )ﮐﻴﻨﮯ( ان ﮐﮯ ﺳﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﺨﻔﯽ ﮨﻴﮟ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ زﻳﺎدﮦ ﮨﻴﮟ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻋﻘﻞ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﻢ
ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺳﻨﺎ دﯼ ﮨﻴﮟ ) (١١٨دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻢ اﻳﺴﮯ )ﺻﺎف دل( ﻟﻮگ ﮨﻮ ﮐہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ دوﺳﺘﯽ
رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ دوﺳﺘﯽ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ اور ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ )اور وﮦ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮐﺘﺎب ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ
ﻣﺎﻧﺘﮯ( اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻣﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﻢ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ اور ﺟﺐ اﻟﮓ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻏﺼﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ اﻧﮕﻠﻴﺎں
ﮐﺎٹ ﮐﺎٹ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ )ان ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ )ﺑﺪﺑﺨﺘﻮ( ﻏﺼﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺮ ﺟﺎؤ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے دﻟﻮں ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ
) (١١٩اﮔﺮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺁﺳﻮدﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﺑﺮﯼ ﻟﮕﺘﯽ ﮨﮯ اور اﮔﺮ رﻧﺞ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ ﺧﻮش ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﺗﮑﻠﻴﻔﻮں
ﮐﯽ ﺑﺮداﺷﺖ اور )ان ﺳﮯ( ﮐﻨﺎرﮦ ﮐﺸﯽ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﻓﺮﻳﺐ ﺗﻤﻬﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺳﮑﮯ ﮔﺎ ﻳہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا اس ﭘﺮ اﺣﺎﻃہ ﮐﻴﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﮯ ) (١٢٠اور )اس وﻗﺖ ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ ﺗﻢ ﺻﺒﺢ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ رواﻧہ ﮨﻮ ﮐﺮ
اﻳﻤﺎن واﻟﻮں ﮐﻮ ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻣﻮرﭼﻮں ﭘﺮ )ﻣﻮﻗﻊ ﺑہ ﻣﻮﻗﻊ( ﻣﺘﻌﻴﻦ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ اور ﺧﺪا ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺳﻨﺘﺎ اور ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ )(١٢١
اس وﻗﺖ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ دو ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﻧﮯ ﺟﯽ ﭼﻬﻮڑ دﻳﻨﺎ ﭼﺎﮨﺎ ﻣﮕﺮ ﺧﺪا ان ﮐﺎ ﻣﺪدﮔﺎر ﺗﻬﺎ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ
ﮓ ﺑﺪر ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺪد ﮐﯽ ﺗﻬﯽ اور اس وﻗﺖ ﺑﻬﯽ ﺗﻢ ﺑﮯ ﺳﺮو وﺳﺎﻣﺎن ﺗﻬﮯ ﭘﺲ
رﮐﻬﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ) (١٢٢اور ﺧﺪا ﻧﮯ ﺟﻨ ِ
ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو )اور ان اﺣﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺗﺎﮐہ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو ) (١٢٣ﺟﺐ ﺗﻢ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ ﻳہ ﮐﮩہ )ﮐﺮ ان ﮐﮯ دل ﺑﮍهﺎ( رﮨﮯ
ﺗﻬﮯ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﻳہ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻴﻦ ﮨﺰار ﻓﺮﺷﺘﮯ ﻧﺎزل ﮐﺮ ﮐﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﺪد دے ) (١٢۴ﮨﺎں اﮔﺮ ﺗﻢ دل ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط
رﮐﻬﻮ اور )ﺧﺪا ﺳﮯ( ڈرﺗﮯ رﮨﻮ اور ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺟﻮش ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ دﻓﻌﺘ ًہ ﺣﻤﻠہ ﮐﺮدﻳﮟ ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺎﻧﭻ ﮨﺰار ﻓﺮﺷﺘﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ
ﻧﺸﺎن ﮨﻮں ﮔﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺪد ﮐﻮ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮔﺎ ) (١٢۵اور اس ﻣﺪد ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻤﻬﺎرے ﻟﻴﮯ )ذرﻳﻌۂ( ﺑﺸﺎرت ﺑﻨﺎﻳﺎ ﻳﻌﻨﯽ اس ﻟﻴﮯ
ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے دﻟﻮں ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﺗﺴﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ورﻧہ ﻣﺪد ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ )) (١٢۶ﻳہ ﺧﺪا
ﻧﮯ( اس ﻟﻴﮯ )ﮐﻴﺎ( ﮐہ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﻳﺎ اﻧﮩﻴﮟ ذﻟﻴﻞ وﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮ دے ﮐہ )ﺟﻴﺴﮯ ﺁﺋﮯ ﺗﻬﮯ وﻳﺴﮯ ﮨﯽ(
ﻧﺎﮐﺎم واﭘﺲ ﺟﺎﺋﻴﮟ )) (١٢٧اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( اس ﮐﺎم ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﭽﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ )اب دو ﺻﻮرﺗﻴﮟ ﮨﻴﮟ( ﻳﺎ ﺧﺪا اﻧﮑﮯ ﺣﺎل ﭘﺮ
ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮے ﻳﺎ اﻧﮩﻴﮟ ﻋﺬاب دے ﮐہ ﻳہ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ) (١٢٨اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ
ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ وﮦ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﺑﺨﺶ دے اور ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﻋﺬاب ﮐﺮے اور ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ )(١٢٩
اےاﻳﻤﺎن واﻟﻮ! دﮔﻨﺎ ﭼﻮﮔﻨﺎ ﺳﻮد ﻧہ ﮐﻬﺎؤ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو ﺗﺎﮐہ ﻧﺠﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮو ) (١٣٠اور )دوزخ ﮐﯽ( ﺁگ ﺳﮯ ﺑﭽﻮ ﺟﻮ
ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺗﻴﺎر ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ) (١٣١اور ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ رﺣﻤﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ )(١٣٢
اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ اور ﺑﮩﺸﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﭙﮑﻮ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻋﺮض ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ اور ﺟﻮ )ﺧﺪا ﺳﮯ(
ڈرﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺗﻴﺎر ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ) (١٣٣ﺟﻮ ﺁﺳﻮدﮔﯽ اور ﺗﻨﮕﯽ ﻣﻴﮟ )اﭘﻨﺎ ﻣﺎل ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ( ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯﮨﻴﮟ اور
ﻏﺼﮯ ﮐﻮ روﮐﺘﮯ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻗﺼﻮر ﻣﻌﺎف ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎروں ﮐﻮ دوﺳﺖ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (١٣۴اور وﮦ ﮐہ
ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻬﻼ ﮔﻨﺎﮦ ﻳﺎ اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ اور ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﺮ ﺑﻴﭩﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮﺗﮯ اور اﭘﻨﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ
ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮔﻨﺎﮦ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﯽ ﮐﻮن ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟ اور ﺟﺎن ﺑﻮﺟﻪ ﮐﺮ اﭘﻨﮯ اﻓﻌﺎل ﭘﺮ اڑے ﻧﮩﻴﮟ رﮨﺘﮯ )(١٣۵
اﻳﺴﮯ ﮨﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺻﻠہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﺨﺸﺶ اور ﺑﺎغ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ )اور( وﮦ ان ﻣﻴﮟ
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ﮨﻤﻴﺸہ ﺑﺴﺘﮯ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ اور )اﭼﻬﮯ( ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ ) (١٣۶ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ
واﻗﻌﺎت ﮔﺰر ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﺳﻴﺮ ﮐﺮﮐﮯ دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﮐہ ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ ﮐﻴﺴﺎ اﻧﺠﺎم ﮨﻮا ) (١٣٧ﻳہ )ﻗﺮﺁن( ﻟﻮﮔﻮں
ﻞ ﺗﻘﻮﯼٰ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﺪاﻳﺖ اور ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ ) (١٣٨اور )دﻳﮑﻬﻮ( ﺑﮯ دل ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ اور ﻧہ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح
ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﻴﺎن ﺻﺮﻳﺢ اور اﮨ ِ
ﮐﺎ ﻏﻢ ﮐﺮﻧﺎ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﻮﻣﻦ )ﺻﺎدق( ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮨﯽ ﻏﺎﻟﺐ رﮨﻮ ﮔﮯ ) (١٣٩اﮔﺮ ﺗﻤﮩﻴﮟ زﺧﻢ )ﺷﮑﺴﺖ( ﻟﮕﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ
اﻳﺴﺎ زﺧﻢ ﻟﮓ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ اور ﻳہ دن ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ان ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﺪﻟﺘﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور اس ﺳﮯ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن
واﻟﻮں ﮐﻮ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﮐﺮ دے اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮔﻮاﮦ ﺑﻨﺎﺋﮯ اور ﺧﺪا ﺑﮯاﻧﺼﺎﻓﻮں ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (١۴٠اور ﻳہ ﺑﻬﯽ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻬﺎ
ﮐہ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن واﻟﻮں ﮐﻮ ﺧﺎﻟﺺ )ﻣﻮﻣﻦ( ﺑﻨﺎ دے اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮ دے ) (١۴١ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻳہ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ )ﺑﮯﺁزﻣﺎﺋﺶ(
ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ ﺟﺎ داﺧﻞ ﮨﻮ ﮔﮯ ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﺑﻬﯽ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﮩﺎد ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺗﻮ اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻴﺎ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ اور
)ﻳہ ﺑﻬﯽ ﻣﻘﺼﻮد ﮨﮯ( ﮐہ وﮦ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮے ) (١۴٢اور ﺗﻢ ﻣﻮت )ﺷﮩﺎدت( ﮐﮯ ﺁﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اس ﮐﯽ
ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺳﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺁﻧﮑﻬﻮں ﺳﮯ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﺎ ) (١۴٣اور ﻣﺤﻤﺪ )ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴہ وﺳﻠﻢ( ﺗﻮ ﺻﺮف )ﺧﺪا ﮐﮯ(
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻴﮟ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻮ ﮔﺰرے ﮨﻴﮟ ﺑﻬﻼ اﮔﺮ ﻳہ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﻳﺎ ﻣﺎرے ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ اﻟﭩﮯ ﭘﺎؤں ﭘﻬﺮ
ﺟﺎؤ؟ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺮﺗﺪ ﮨﻮ ﺟﺎؤ؟( اور ﺟﻮ اﻟﭩﮯ ﭘﺎؤں ﭘﻬﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﮯ ﮔﺎ اور ﺧﺪا ﺷﮑﺮ ﮔﺰاروں ﮐﻮ
)ﺑﮍا( ﺛﻮاب دے ﮔﺎ ) (١۴۴اور ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻴﮟ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﮯ )اس ﻧﮯ ﻣﻮت ﮐﺎ( وﻗﺖ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮ ﮐﮯ ﻟﮑﻪ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ )اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ( ﺑﺪﻟہ ﭼﺎﮨﮯ اس ﮐﻮ ﮨﻢ ﻳﮩﻴﮟ ﺑﺪﻟہ دے دﻳﮟ ﮔﮯ اور ﺟﻮ
ﺐ ﺛﻮاب ﮨﻮ اس ﮐﻮ وﮨﺎں اﺟﺮ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ﮨﻢ ﺷﮑﺮ ﮔﺰاروں ﮐﻮ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ )ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ( ﺻﻠہ دﻳﮟ ﮔﮯ
ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﻃﺎﻟ ِ
) (١۴۵اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻧﺒﯽ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻮ ﮐﺮ اﮐﺜﺮ اﮨﻞ اﷲ )ﺧﺪا ﮐﮯ دﺷﻤﻨﻮں ﺳﮯ( ﻟﮍے ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻣﺼﺒﺘﻴﮟ ان
ﭘﺮ را ِﮦ ﺧﺪا ﻣﻴﮟ واﻗﻊ ﮨﻮﺋﻴﮟ ان ﮐﮯ ﺳﺒﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻧہ ﺗﻮ ﮨﻤﺖ ﮨﺎرﯼ اور ﻧہ ﺑﺰدﻟﯽ ﮐﯽ ﻧہ )ﮐﺎﻓﺮوں ﺳﮯ( دﺑﮯ اور ﺧﺪا
اﺳﺘﻘﻼل رﮐﻬﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (١۴۶اور )اس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ( ان ﮐﮯ ﻣﻨہ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﻧﮑﻠﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻳﮩﯽ ﮐہ
اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻤﺎرے ﮔﻨﺎﮦ اور زﻳﺎدﺗﻴﺎں ﺟﻮ ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﻣﻌﺎف ﻓﺮﻣﺎ اور ﮨﻢ ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮐﻪ اور
ﮐﺎﻓﺮوں ﭘﺮ ﻓﺘﺢ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ ) (١۴٧ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﺑﺪﻟہ )دے ﮔﺎ( اور
ﺧﺪا ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎروں ﮐﻮ دوﺳﺖ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (١۴٨ﻣﻮﻣﻨﻮ! اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﺎ ﮐﮩﺎ ﻣﺎن ﻟﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻟﭩﮯ ﭘﺎؤں ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ
)ﻣﺮﺗﺪ ﮐﺮ( دﻳﮟ ﮔﮯ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﺑﮍے ﺧﺴﺎرے ﻣﻴﮟ ﭘﮍ ﺟﺎؤ ﮔﮯ )) (١۴٩ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﺪدﮔﺎر ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﮯ
اور وﮦ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﮯ ) (١۵٠ﮨﻢ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا رﻋﺐ ﺑﭩﻬﺎ دﻳﮟ ﮔﮯ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﺷﺮﮎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﺲ ﮐﯽ اس ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻬﯽ دﻟﻴﻞ ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ اور ان ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧہ دوزخ ﮨﮯ وﮦ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﺎ ﺑﮩﺖ ﺑُﺮا
ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (١۵١اور ﺧﺪا ﻧﮯ اﭘﻨﺎ وﻋﺪﮦ ﺳﭽﺎ ﮐﺮ دﻳﺎ )ﻳﻌﻨﯽ( اس وﻗﺖ ﺟﺒﮑہ ﺗﻢ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ رﮨﮯ
ﺗﻬﮯ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﻮ ﺗﻢ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ دﮐﻬﺎ دﻳﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮨﻤﺖ ﮨﺎر دﯼ اور ﺣﮑﻢ )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍا
ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ اور اس ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺑﻌﺾ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ دﻧﻴﺎ ﮐﮯ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﺗﻬﮯ اور ﺑﻌﺾ ﺁﺧﺮت ﮐﮯ ﻃﺎﻟﺐ اس وﻗﺖ
ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ان )ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ( ﺳﮯ ﭘﻬﻴﺮ )ﮐﺮ ﺑﻬﮕﺎ( دﻳﺎ ﺗﺎﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﺮے اور اس ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرا ﻗﺼﻮر ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دﻳﺎ
اور ﺧﺪا ﻣﻮﻣﻨﻮ ﭘﺮ ﺑﮍا ﻓﻀﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ )) (١۵٢وﮦ وﻗﺖ ﺑﻬﯽ ﻳﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﮨﮯ( ﺟﺐ ﺗﻢ ﻟﻮگ دور ﺑﻬﺎﮔﮯ ﺟﺎﺗﮯ
ﺗﻬﮯ اور ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭘﻬﺮ ﮐﺮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور رﺳﻮل اﷲ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮐﻬﮍے ﺑﻼ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ
ﺗﻢ ﮐﻮ ﻏﻢ ﭘﺮ ﻏﻢ ﭘﮩﻨﭽﺎﻳﺎ ﺗﺎﮐہ ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ ﺟﺎﺗﯽ رﮨﯽ ﻳﺎ ﺟﻮ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺗﻢ ﭘﺮ واﻗﻊ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﺗﻢ اﻧﺪوﮦ ﻧﺎﮎ
ﻧہ ﮨﻮ اور ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ اﻋﻤﺎل ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (١۵٣ﭘﻬﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻏﻢ ورﻧﺞ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺗﺴﻠﯽ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ )ﻳﻌﻨﯽ(
ﻧﻴﻨﺪ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﺮ ﻃﺎرﯼ ﮨﻮ ﮔﺌﯽ اور ﮐﭽﻪ ﻟﻮگ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺟﺎن ﮐﮯ ﻻﻟﮯ ﭘﮍ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ
ﻧﺎﺣﻖ )اﻳﺎم( ﮐﻔﺮ ﮐﮯ ﺳﮯ ﮔﻤﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور ﮐﮩﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﺑﻬﻼ ﮨﻤﺎرے اﺧﺘﻴﺎر ﮐﯽ ﮐﭽﻪ ﺑﺎت ﮨﮯ؟ ﺗﻢ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺑﮯﺷﮏ
ﺳﺐ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﻳہ ﻟﻮگ )ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ( دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﺨﻔﯽ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻇﺎﮨﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ
ﮐﮩﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﺑﺲ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻳﮩﺎں ﻗﺘﻞ ﮨﯽ ﻧہ ﮐﻴﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ
ﺟﻦ ﮐﯽ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻴﮟ ﻣﺎرا ﺟﺎﻧﺎ ﻟﮑﻬﺎ ﺗﻬﺎ وﮦ اﭘﻨﯽ اﭘﻨﯽ ﻗﺘﻞ ﮔﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺿﺮور ﻧﮑﻞ ﺁﺗﮯ اس ﺳﮯ ﻏﺮض ﻳہ ﺗﻬﯽ ﮐہ ﺧﺪا
ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﻴﻨﻮں ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﺁزﻣﺎﺋﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻤﮩﺎرے دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﺧﺎﻟﺺ اور ﺻﺎف ﮐﺮ دے اور ﺧﺪا دﻟﻮں
ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ ) (١۵۴ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )اُﺣﺪ ﮐﮯ دن( ﺟﺒﮑہ )ﻣﻮﻣﻨﻮں اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ( دو ﺟﻤﺎﻋﺘﻴﮟ
اﻳﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﮔﺘﻪ ﮔﺌﻴﮟ )ﺟﻨﮓ ﺳﮯ( ﺑﻬﺎگ ﮔﺌﮯ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺑﻌﺾ اﻓﻌﺎل ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﭘﻬﺴﻼ دﻳﺎ ﻣﮕﺮ ﺧﺪا
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ﻧﮯ ان ﮐﺎ ﻗﺼﻮر ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دﻳﺎ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ اور ﺑﺮدﺑﺎر ﮨﮯ ) (١۵۵ﻣﻮﻣﻨﻮ! ان ﻟﻮﮔﻮں ﺟﻴﺴﮯ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﺟﻮ ﮐﻔﺮ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ان ﮐﮯ )ﻣﺴﻠﻤﺎن( ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺟﺐ )ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ( ﺳﻔﺮ ﮐﺮﻳﮟ )اور ﻣﺮ ﺟﺎﺋﻴﮟ( ﻳﺎ ﺟﮩﺎد ﮐﻮ ﻧﮑﻠﻴﮟ )اور ﻣﺎرے
ﺟﺎﺋﻴﮟ( ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ وﮦ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس رﮨﺘﮯ ﺗﻮ ﻧہ ﻣﺮﺗﮯ اور ﻧہ ﻣﺎرے ﺟﺎﺗﮯ۔ ان ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﻣﻘﺼﻮد ﻳہ
ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ اﻓﺴﻮس ﭘﻴﺪا ﮐﺮ دے اور زﻧﺪﮔﯽ اور ﻣﻮت ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ
ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (١۵۶اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺎرے ﺟﺎؤ ﻳﺎ ﻣﺮﺟﺎؤ ﺗﻮ ﺟﻮ )ﻣﺎل و ﻣﺘﺎع( ﻟﻮگ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻴﮟ اس ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ اور رﺣﻤﺖ ﮐﮩﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ) (١۵٧اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﺮﺟﺎؤ ﻳﺎ ﻣﺎرے ﺟﺎؤ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮟ ﺿﺮور
اﮐﻬﭩﮯ ﮐﺌﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ )) (١۵٨اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ اﻓﺘﺎد ﻣﺰاج ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺮم واﻗﻊ ﮨﻮﺋﯽ
ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﺑﺪﺧﻮ اور ﺳﺨﺖ دل ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺳﮯ ﺑﻬﺎگ ﮐﻬﮍے ﮨﻮﺗﮯ۔ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدو اور ان ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ )ﺧﺪا ﺳﮯ( ﻣﻐﻔﺮت ﻣﺎﻧﮕﻮ۔ اور اﭘﻨﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﻴﮟ ان ﺳﮯ ﻣﺸﻮرت ﻟﻴﺎ ﮐﺮو۔ اور ﺟﺐ )ﮐﺴﯽ ﮐﺎم ﮐﺎ( ﻋﺰم ﻣﺼﻤﻢ ﮐﺮﻟﻮ ﺗﻮ
ﺧﺪا ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳﺎ رﮐﻬﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﻬﺮوﺳﺎ رﮐﻬﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (١۵٩اور ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ
ﮐﻮﺋﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺳﮑﺘﺎ۔ اور اﮔﺮ وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭼﻬﻮڑ دے ﺗﻮ ﭘﻬﺮ ﮐﻮن ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺪد ﮐﺮے اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ﺧﺪا
ﮨﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳﺎ رﮐﻬﻴﮟ ) (١۶٠اور ﮐﺒﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮐہ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﺧﺪا( ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺮﻳﮟ۔ اور ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ
دن ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ )ﺧﺪا ﮐﮯ روﺑﺮو( ﻻﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮﻧﯽ ﮨﻮﮔﯽ۔ ﭘﻬﺮ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ اس ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﭘﻮرا ﭘﻮرا ﺑﺪﻻ دﻳﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺑﮯاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (١۶١ﺑﻬﻼ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﮐﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﮨﻮ وﮦ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ
ﻃﺮح)ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻴﺎﻧﺖ( ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻣﻴﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮨﻮ اور ﺟﺲ ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧہ دوزخ ﮨﮯ ،اور وﮦ ﺑﺮا ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﮨﮯ
) (١۶٢ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں )ﻣﺨﺘﻠﻒ اور ﻣﺘﻔﺎوت( درﺟﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ان ﮐﮯ ﺳﺐ اﻋﻤﺎل ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ )(١۶٣
ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﭘﺮ ﺑﮍا اﺣﺴﺎن ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﻴﮟ اﻧﮩﻴﮟ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﮯ۔ ﺟﻮ ان ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍه ﭘﮍه ﮐﺮ
ﺳﻨﺎﺗﮯ اور ان ﮐﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺗﮯ اور )ﺧﺪا ﮐﯽ( ﮐﺘﺎب اور داﻧﺎﺋﯽ ﺳﮑﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺗﻬﮯ
)) (١۶۴ﺑﻬﻼ ﻳہ( ﮐﻴﺎ )ﺑﺎت ﮨﮯ ﮐہ( ﺟﺐ )اُﺣﺪ ﮐﮯ دن ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ( ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ واﻗﻊ ﮨﻮﺋﯽ ﺣﺎﻻﻧﮑہ )ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻣﻴﮟ(
اس ﺳﮯ دوﭼﻨﺪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ ان ﭘﺮ ﭘﮍﭼﮑﯽ ﮨﮯ ﺗﻮﺗﻢ ﭼﻼ اﭨﻬﮯ ﮐہ )ﮨﺎﺋﮯ( ﺁﻓﺖ )ﮨﻢ ﭘﺮ( ﮐﮩﺎں ﺳﮯ ﺁﭘﮍﯼ ﮐﮩہ دو
ﮐہ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮨﯽ ﺷﺎﻣﺖ اﻋﻤﺎل ﮨﮯ )ﮐہ ﺗﻢ ﻧﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﻴﺎ( ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (١۶۵اور
ﺟﻮ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺗﻢ ﭘﺮ دوﻧﻮں ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﮐﮯ دن واﻗﻊ ﮨﻮﺋﯽ ﺳﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ )واﻗﻊ ﮨﻮﺋﯽ( اور )اس ﺳﮯ( ﻳہ
ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﻣﻌﻠﻮم ) (١۶۶اور ﻣﻨﺎﻓﻘﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻟﮯ اور )ﺟﺐ( ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮔﻴﺎ ﮐہ ﺁؤ
ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﻣﻴﮟ ﺟﻨﮓ ﮐﺮو ﻳﺎ )ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ( ﺣﻤﻠﻮں ﮐﻮ روﮐﻮ۔ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮨﻢ ﮐﻮ ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ﮨﻢ
ﺿﺮور ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ رﮨﺘﮯ ﻳہ اس دن اﻳﻤﺎن ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺮ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻗﺮﻳﺐ ﺗﻬﮯ ﻣﻨہ ﺳﮯ وﮦ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ان ﮐﮯ دل
ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻳہ ﭼﻬﭙﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا ان ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ ) (١۶٧ﻳہ ﺧﻮد ﺗﻮ )ﺟﻨﮓ ﺳﮯ ﺑﭻ ﮐﺮ( ﺑﻴﭩﻪ ﮨﯽ رﮨﮯ
ﺗﻬﮯ ﻣﮕﺮ )ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ راﮦ ﺧﺪا ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻧﻴﮟ ﻗﺮﺑﺎن ﮐﺮدﻳﮟ( اﭘﻨﮯ )ان( ﺑﻬﺎﺋﻴﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﮨﻤﺎرا ﮐﮩﺎ
ﻣﺎﻧﺘﮯ ﺗﻮ ﻗﺘﻞ ﻧہ ﮨﻮﺗﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ اوﭘﺮ ﺳﮯ ﻣﻮت ﮐﻮ ﭨﺎل دﻳﻨﺎ ) (١۶٨ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﻣﺎرے
ﮔﺌﮯ ان ﮐﻮ ﻣﺮے ﮨﻮﺋﮯ ﻧہ ﺳﻤﺠﻬﻨﺎ )وﮦ ﻣﺮے ﮨﻮﺋﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ زﻧﺪﮦ ﮨﻴﮟ اور ان ﮐﻮ رزق ﻣﻞ رﮨﺎ ﮨﮯ
) (١۶٩ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ ﺑﺨﺶ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺧﻮش ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﮔﺌﮯ
اور) ﺷﮩﻴﺪ ﮨﻮﮐﺮ( ان ﻣﻴﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺳﮑﮯ ان ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﺷﻴﺎں ﻣﻨﺎ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن( ان ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﻧہ ﮐﭽﻪ
ﺧﻮف ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ وﮦ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١٧٠اور ﺧﺪا ﮐﮯ اﻧﻌﺎﻣﺎت اور ﻓﻀﻞ ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻮرﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور اس ﺳﮯ ﮐہ ﺧﺪا
ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﺎ اﺟﺮ ﺿﺎﺋﻊ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (١٧١ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺑﺎوﺟﻮد زﺧﻢ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺧﺪا اور رﺳﻮل )ﮐﮯ ﺣﮑﻢ( ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﻴﺎ ﺟﻮ
ﻟﻮگ ان ﻣﻴﮟ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر اور ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮍا ﺛﻮاب ﮨﮯ )) (١٧٢ﺟﺐ( ان ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺁﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﻴﺎ ﮐہ ﮐﻔﺎر
ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے )ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﮐﮯ( ﻟﺌﮯ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺜﻴﺮ( ﺟﻤﻊ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ڈرو۔ ﺗﻮ ان ﮐﺎ اﻳﻤﺎن اور زﻳﺎدﮦ ﮨﻮﮔﻴﺎ۔ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮨﻢ
ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور وﮦ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﮐﺎرﺳﺎز ﮨﮯ ) (١٧٣ﭘﻬﺮ وﮦ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں اور اس ﮐﮯ ﻓﻀﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ )ﺧﻮش وﺧﺮم(
واﭘﺲ ﺁﺋﮯ ان ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﺿﺮر ﻧہ ﭘﮩﻨﭽﺎ۔ اور وﮦ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ رﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺑﮍے ﻓﻀﻞ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ
) (١٧۴ﻳہ )ﺧﻮف دﻻﻧﮯ واﻻ( ﺗﻮ ﺷﻴﻄﺎن ﮨﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ دوﺳﺘﻮں ﺳﮯ ڈراﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﻣﺖ ڈرﻧﺎ اور
ﻣﺠﻪ ﮨﯽ ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻨﺎ ) (١٧۵اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﻔﺮ ﻣﻴﮟ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان )ﮐﯽ وﺟہ( ﺳﮯ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ۔ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﮐﭽﻪ
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ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ان ﮐﻮ ﮐﭽﻪ ﺣﺼہ ﻧہ دے اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮍا ﻋﺬاب ﺗﻴﺎر ﮨﮯ ) (١٧۶ﺟﻦ
ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﻳﻤﺎن ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﮐﻔﺮ ﺧﺮﻳﺪا وﮦ ﺧﺪا ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﮕﺎڑ ﺳﮑﺘﮯ اور ان ﮐﻮ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ) (١٧٧اور
ﮐﺎﻓﺮ ﻟﻮگ ﻳہ ﻧہ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﻳﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﺟﻮ ان ﮐﻮ ﻣﮩﻠﺖ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻳہ ان ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ۔ )ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻠﮑہ( ﮨﻢ ان ﮐﻮ اس
ﻟﺌﮯ ﻣﮩﻠﺖ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اور ﮔﻨﺎﮦ ﮐﺮﻟﻴﮟ۔ ﺁﺧﺮﮐﺎر ان ﮐﻮ ذﻟﻴﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ )) (١٧٨ﻟﻮﮔﻮ( ﺟﺐ ﺗﮏ ﺧﺪا ﻧﺎﭘﺎﮎ ﮐﻮ
ﭘﺎﮎ ﺳﮯ اﻟﮓ ﻧہ ﮐﺮدے ﮔﺎ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ اس ﺣﺎل ﻣﻴﮟ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮨﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ رﮨﻨﮯ دے ﮔﺎ۔ اور اﷲ ﺗﻢ ﮐﻮﻏﻴﺐ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں
ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎاﻟﺒﺘہ ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﭘﺮ اور اس ﮐﮯ
رﺳﻮﻟﻮں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤاور اﮔﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤ ﮔﮯ اور ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ) (١٧٩ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻣﺎل ﻣﻴﮟ
ﺟﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﺑﺨﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ اس ﺑﺨﻞ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ اﭼﻬﺎ ﻧہ ﺳﻤﺠﻬﻴﮟ۔ )وﮦ اﭼﻬﺎ
ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺮا ﮨﮯ وﮦ ﺟﺲ ﻣﺎل ﻣﻴﮟ ﺑﺨﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اس ﮐﺎ ﻃﻮق ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ان ﮐﯽ ﮔﺮدﻧﻮں ﻣﻴﮟ ڈاﻻ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ وارث ﺧﺪا ﮨﯽ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺧﺪا ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ) (١٨٠ﺧﺪا ﻧﮯ ان
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﻗﻮل ﺳﻦ ﻟﻴﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﻓﻘﻴﺮ ﮨﮯ۔ اور ﮨﻢ اﻣﻴﺮ ﮨﻴﮟ۔ ﻳہ ﺟﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﻢ اس ﮐﻮ ﻟﮑﻪ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺟﻮ ﻳہ ﻧﺎﺣﻖ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اس ﮐﻮ ﺑﻬﯽ )ﻗﻠﻤﺒﻨﺪ ﮐﺮ رﮐﻬﻴﮟ ﮔﮯ( اور )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز( ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ
ﻋﺬاب )ﺁﺗﺶ( ﺳﻮزاں ﮐﮯ ﻣﺰے ﭼﮑﻬﺘﮯ رﮨﻮ ) (١٨١ﻳہ ان ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯽ ﺳﺰا ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﺎﺗﻪ ﺁﮔﮯ ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اور
ﺧﺪا ﺗﻮ ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (١٨٢ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯽ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮨﻤﻴﮟ ﺣﮑﻢ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس اﻳﺴﯽ ﻧﻴﺎز ﻟﮯ ﮐﺮ ﻧہ ﺁﺋﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺁگ ﺁﮐﺮ ﮐﻬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﺐ ﺗﮏ ﮨﻢ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧہ ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ان ﺳﮯ(
ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺌﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮐﻬﻠﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ اور وﮦ )ﻣﻌﺠﺰﮦ( ﺑﻬﯽ ﻻﺋﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﮩﺘﮯ
ﮨﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﻴﻮں ﮐﻴﺎ؟ ) (١٨٣ﭘﻬﺮ اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﭽﺎ ﻧہ ﺳﻤﺠﻬﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻬﻠﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں اور ﺻﺤﻴﻔﮯ اور روﺷﻦ ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺳﭽﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻤﺠﻬﺎ
) (١٨۴ﮨﺮ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﮐﻮ ﻣﻮت ﮐﺎ ﻣﺰا ﭼﮑﻬﻨﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺗﻤﮩﺎرے اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﭘﻮرا ﭘﻮرا ﺑﺪﻻ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ ﺁﺗﺶ ﺟﮩﻨﻢ ﺳﮯ دور رﮐﻬﺎ ﮔﻴﺎ اور ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ وﮦ ﻣﺮاد ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭻ ﮔﻴﺎ اور دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ دهﻮﮐﮯ ﮐﺎ
ﺳﺎﻣﺎن ﮨﮯ )) (١٨۵اے اﮨﻞ اﻳﻤﺎن( ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﺎل و ﺟﺎن ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ اور ﺗﻢ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﺳﮯ اور ان
ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺟﻮ ﻣﺸﺮﮎ ﮨﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ اﻳﺬا ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺳﻨﻮ ﮔﮯ۔ اور ﺗﻮ اﮔﺮ ﺻﺒﺮ اور ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﺑﮍﯼ
ﮨﻤﺖ ﮐﮯ ﮐﺎم ﮨﻴﮟ ) (١٨۶اور ﺟﺐ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﯽ اﻗﺮار ﮐﺮﻟﻴﺎ ﮐہ )ﺟﻮ ﮐﭽﻪ اس
ﻣﻴﮟ ﻟﮑﻬﺎ ﮨﮯ( اﺳﮯ ﺻﺎف ﺻﺎف ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻨﺎ۔ اور اس )ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺎت( ﮐﻮ ﻧہ ﭼﻬﭙﺎﻧﺎ ﺗﻮ اﻧﮩﮟ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﭘﻬﻴﻨﮏ
دﻳﺎ اور اس ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ۔ ﻳہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﺮا ﮨﮯ ) (١٨٧ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ )ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ(
ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﮦ ﮐﺎم( ﺟﻮ ﮐﺮﺗﮯ ﻧﮩﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﮎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ان ﮐﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻴﺎل ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ وﮦ ﻋﺬاب ﺳﮯ رﺳﺘﮕﺎر ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور اﻧﮩﻴﮟ درد دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ) (١٨٨اور ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور
زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (١٨٩ﺑﮯ ﺷﮏ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﭘﻴﺪاﺋﺶ اور رات اور
دن ﮐﮯ ﺑﺪل ﺑﺪل ﮐﮯ ﺁﻧﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﻋﻘﻞ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (١٩٠ﺟﻮ ﮐﻬﮍے اور ﺑﻴﭩﻬﮯ اور ﻟﻴﭩﮯ )ﮨﺮ ﺣﺎل ﻣﻴﮟ(
ﺧﺪا ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮﺗﮯ اور ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﭘﻴﺪاﺋﺶ ﻣﻴﮟ ﻏﻮر ﮐﺮﺗﮯ )اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ( ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر! ﺗﻮ ﻧﮯ اس )ﻣﺨﻠﻮق(
ﮐﻮ ﺑﮯ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ﺗﻮ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن( ﮨﻤﻴﮟ دوزخ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﺑﭽﺎﺋﻴﻮ ) (١٩١اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﺲ ﮐﻮ
ﺗﻮ ﻧﮯ دوزخ ﻣﻴﮟ ڈاﻻ اﺳﮯ رﺳﻮا ﮐﻴﺎ اور ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧﮩﻴﮟ ) (١٩٢اے ﭘﺮوردﮔﺎرﮨﻢ ﻧﮯ اﻳﮏ ﻧﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ
ﮐﻮ ﺳﻨﺎ ﮐہ اﻳﻤﺎن ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﭘﮑﺎر رﮨﺎ ﺗﻬﺎ )ﻳﻌﻨﯽ( اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤ ﺗﻮ ﮨﻢ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻤﺎرے ﮔﻨﺎﮦ
ﻣﻌﺎف ﻓﺮﻣﺎ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﺑﺮاﺋﻴﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ ﻣﺤﻮ ﮐﺮ اور ﮨﻢ ﮐﻮ دﻧﻴﺎ ﺳﮯ ﻧﻴﮏ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﭨﻬﺎ ) (١٩٣اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ
ﻧﮯ ﺟﻦ ﺟﻦ ﭼﻴﺰوں ﮐﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﮯ ذرﻳﻌﮯ ﺳﮯ وﻋﺪے ﮐﻴﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﮨﻤﻴﮟ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ اور ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن
ﮨﻤﻴﮟ رﺳﻮا ﻧہ ﮐﻴﺠﻮ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻮ ﺧﻼف وﻋﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (١٩۴ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﭘﺮردﮔﺎر ﻧﮯ ان ﮐﯽ دﻋﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮ ﻟﯽ
)اور ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ( ﮐہ ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﻣﺮد ﮨﻮ ﻳﺎ ﻋﻮرت ﺿﺎﺋﻊ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻢ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﺟﻨﺲ ﮨﻮ ﺗﻮ
ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻣﻴﺮے ﻟﻴﮯ وﻃﻦ ﭼﻬﻮڑ ﮔﺌﮯ اور اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻟﮯ ﮔﺌﮯ اور ﺳﺘﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ اور ﻟﮍے اور ﻗﺘﻞ ﮐﻴﮯ ﮔﺌﮯ ﻣﻴﮟ
ان ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮦ دور ﮐﺮدوں ﮔﺎ اور ان ﮐﻮ ﺑﮩﺸﺘﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮوں ﮔﺎ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ )ﻳہ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ
ﺑﺪﻟہ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں اﭼﻬﺎ ﺑﺪﻟہ ﮨﮯ )) (١٩۵اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﺎ ﺷﮩﺮوں ﻣﻴﮟ ﭼﻠﻨﺎ ﭘﻬﺮﻧﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ دهﻮﮐﺎ ﻧہ دے )(١٩۶
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)ﻳہ دﻧﻴﺎ ﮐﺎ( ﺗﻬﻮڑا ﺳﺎ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ )ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ( ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ دوزخ ﮨﮯ اور وﮦ ﺑﺮﯼ ﺟﮕہ ﮨﮯ ) (١٩٧ﻟﻴﮑﻦ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﺎغ ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ )اور( ان ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ )ﻳہ( ﺧﺪا
ﮐﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ )ان ﮐﯽ( ﻣﮩﻤﺎﻧﯽ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ﮨﮯ وﮦ ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎروں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ ) (١٩٨اور ﺑﻌﺾ
ﻞ ﮐﺘﺎب اﻳﺴﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ اور اس )ﮐﺘﺎب( ﭘﺮ ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ اور اس ﭘﺮ ﺟﻮ ان ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ
اﮨ ِ
ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﻋﺎﺟﺰﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﻟﻴﺘﮯ ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ
ﺻﻠہ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮨﺎں ﺗﻴﺎر ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺟﻠﺪ ﺣﺴﺎب ﻟﻴﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١٩٩اے اﮨﻞ اﻳﻤﺎن )ﮐﻔﺎر ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ(
ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮨﻮ اور اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ رﮐﻬﻮ اور ﻣﻮرﭼﻮں ﭘﺮ ﺟﻤﮯ رﮨﻮ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو ﺗﺎﮐہ ﻣﺮاد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮو )(٢٠٠
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ﺳﻮرة اﻟ ﱢﻨﺴَﺎء
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻟﻮﮔﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ڈرو ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ )ﻳﻌﻨﯽ اول( اس ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﺟﻮڑا ﺑﻨﺎﻳﺎ۔ ﭘﻬﺮ ان
دوﻧﻮں ﺳﮯ ﮐﺜﺮت ﺳﮯ ﻣﺮد وﻋﻮرت )ﭘﻴﺪا ﮐﺮﮐﮯ روﺋﮯ زﻣﻴﻦ ﭘﺮ( ﭘﻬﻴﻼ دﻳﺌﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﯽ ﺣﺎﺟﺖ
ﺑﺮ ﺁرﯼ ﮐﺎ ذرﻳﻌہ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ ڈرو اور )ﻗﻄﻊ ﻣﻮدت( ارﺣﺎم ﺳﮯ )ﺑﭽﻮ( ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﻴﮟ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (١اور
ﻳﺘﻴﻤﻮں ﮐﺎ ﻣﺎل )ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ( ان ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﮐﺮدو اور ان ﮐﮯ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ )اور ﻋﻤﺪﮦ( ﻣﺎل ﮐﻮ )اﭘﻨﮯ ﻧﺎﻗﺺ اور(
ﺑﺮے ﻣﺎل ﺳﮯ ﻧہ ﺑﺪﻟﻮ۔ اور ﻧہ ان ﮐﺎ ﻣﺎل اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﻣﻴﮟ ﻣﻼ ﮐﺮ ﮐﻬﺎؤ۔ ﮐہ ﻳہ ﺑﮍا ﺳﺨﺖ ﮔﻨﺎﮦ ﮨﮯ ) (٢اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﺑﺎت ﮐﺎ
ﺧﻮف ﮨﻮ ﮐہ ﻳﺘﻴﻢ ﻟﮍﮐﻴﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرےاﻧﺼﺎف ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﻮﮔﮯ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺳﻮا ﺟﻮ ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮨﻮں دو دو ﻳﺎ ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻦ ﻳﺎ
ﭼﺎر ﭼﺎر ان ﺳﮯ ﻧﮑﺎح ﮐﺮﻟﻮ۔ اور اﮔﺮ اس ﺑﺎت ﮐﺎ اﻧﺪﻳﺸہ ﮨﻮ ﮐہ )ﺳﺐ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ( ﻳﮑﺴﺎں ﺳﻠﻮﮎ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ اﻳﮏ
ﻋﻮرت )ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ( ﻳﺎ ﻟﻮﻧﮉﯼ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺗﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻮ۔ اس ﺳﮯ ﺗﻢ ﺑﮯاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺳﮯ ﺑﭻ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (٣اور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ
ﻣﮩﺮ ﺧﻮﺷﯽ ﺳﮯ دے دﻳﺎ ﮐﺮو۔ ﮨﺎں اﮔﺮ وﮦ اﭘﻨﯽ ﺧﻮﺷﯽ ﺳﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ دﻳﮟ ﺗﻮ اﺳﮯ ذوق ﺷﻮق ﺳﮯ ﮐﻬﺎﻟﻮ
) (۴اور ﺑﮯﻋﻘﻠﻮں ﮐﻮ ان ﮐﺎ ﻣﺎل ﺟﺴﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﻣﺖ دو )ﮨﺎں( اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ان ﮐﻮ
ﮐﻬﻼﺗﮯ اور ﭘﮩﻨﺎﺗﮯ رﮨﮯ اور ان ﺳﮯ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﮩﺘﮯ رﮨﻮ ) (۵اور ﻳﺘﻤﻴﻮں ﮐﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ ﮐﺎم ﮐﺎج ﻣﻴﮟ ﻣﺼﺮوف
رﮐﻬﻮ ﭘﻬﺮ )ﺑﺎﻟﻎ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ( اﮔﺮ ان ﻣﻴﮟ ﻋﻘﻞ ﮐﯽ ﭘﺨﺘﮕﯽ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﻣﺎل ان ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﮐﺮدو اور اس ﺧﻮف ﺳﮯ ﮐہ وﮦ
ﺑﮍے ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﮍے ﮨﻮ ﮐﺮ ﺗﻢ ﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﻣﺎل واﭘﺲ ﻟﮯ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ( اس ﮐﻮ ﻓﻀﻮل ﺧﺮﭼﯽ اور ﺟﻠﺪﯼ ﻣﻴﮟ ﻧہ اڑا دﻳﻨﺎ۔
ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺁﺳﻮدﮦ ﺣﺎل ﮨﻮ اس ﮐﻮ )اﻳﺴﮯ ﻣﺎل ﺳﮯ ﻗﻄﻌﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ( ﭘﺮﮨﻴﺰ رﮐﻬﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ اور ﺟﻮ ﺑﮯ ﻣﻘﺪور ﮨﻮ وﮦ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻃﻮر ﭘﺮ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻘﺪر ﺧﺪﻣﺖ( ﮐﭽﻪ ﻟﮯ ﻟﮯ اور ﺟﺐ ان ﮐﺎ ﻣﺎل ان ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻮ ﺗﻮ ﮔﻮاﮦ ﮐﺮﻟﻴﺎ ﮐﺮو۔ اور ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﮟ
ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ )ﮔﻮاﮦ اور( ﺣﺴﺎب ﻟﻴﻨﮯ واﻻ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ) (۶ﺟﻮ ﻣﺎل ﻣﺎں ﺑﺎپ اور رﺷﺘہ دار ﭼﻬﻮڑ ﻣﺮﻳﮟ ﺗﻬﻮڑا ﮨﻮ ﻳﺎ ﺑﮩﺖ۔ اس ﻣﻴﮟ
ﻣﺮدوں ﮐﺎ ﺑﻬﯽ ﺣﺼہ ﮨﮯ اور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ﺑﻬﯽ ﻳہ ﺣﺼﮯ )ﺧﺪا ﮐﮯ( ﻣﻘﺮر ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧اور ﺟﺐ ﻣﻴﺮاث ﮐﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﮐﮯ وﻗﺖ )ﻏﻴﺮ وارث( رﺷﺘہ دار اور ﻳﺘﻴﻢ اور ﻣﺤﺘﺎج ﺁﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﺑﻬﯽ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ دے دﻳﺎ ﮐﺮو۔ اور ﺷﻴﺮﻳﮟ
ﮐﻼﻣﯽ ﺳﮯ ﭘﻴﺶ ﺁﻳﺎ ﮐﺮو ) (٨اور اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ڈرﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﺟﻮ )اﻳﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮐہ( اﭘﻨﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﻨﻬﮯ ﻧﻨﻬﮯ ﺑﭽﮯ
ﭼﻬﻮڑ ﺟﺎﺋﻴﮟ اور ان ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮف ﮨﻮ )ﮐہ ان ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان ﺑﻴﭽﺎروں ﮐﺎ ﮐﻴﺎ ﺣﺎل ﮨﻮﮔﺎ( ﭘﺲ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ﻳہ
ﻟﻮگ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﻳﮟ اور ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎت ﮐﮩﻴﮟ ) (٩ﻟﻮگ ﻳﺘﻴﻤﻮں ﮐﺎ ﻣﺎل ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﭧ ﻣﻴﮟ ﺁگ ﺑﻬﺮﺗﮯ
ﮨﻴﮟ۔ اور دوزخ ﻣﻴﮟ ڈاﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٠ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرﯼ اوﻻد ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﻳﮏ ﻟﮍﮐﮯ ﮐﺎ ﺣﺼہ
دو ﻟﮍﮐﻴﻮں ﮐﮯ ﺣﺼﮯ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ اوﻻد ﻣﻴﺖ ﺻﺮف ﻟﮍﮐﻴﺎں ﮨﯽ ﮨﻮں )ﻳﻌﻨﯽ دو ﻳﺎ( دو ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﺗﻮ ﮐﻞ ﺗﺮﮐﮯ
ﻣﻴﮟ ان ﮐﺎدو ﺗﮩﺎﺋﯽ۔ اور اﮔﺮ ﺻﺮف اﻳﮏ ﻟﮍﮐﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺣﺼہ ﻧﺼﻒ۔ اور ﻣﻴﺖ ﮐﮯ ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﺎ ﻳﻌﻨﯽ دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ
اﻳﮏ ﮐﺎ ﺗﺮﮐﮯ ﻣﻴﮟ ﭼﻬﭩﺎ ﺣﺼہ ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ ﻣﻴﺖ ﮐﮯ اوﻻد ﮨﻮ۔ اور اﮔﺮ اوﻻد ﻧہ ﮨﻮ اور ﺻﺮف ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮨﯽ اس ﮐﮯ وارث ﮨﻮں
ﺗﻮ اﻳﮏ ﺗﮩﺎﺋﯽ ﻣﺎں ﮐﺎ ﺣﺼہ۔ اور اﮔﺮ ﻣﻴﺖ ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻬﯽ ﮨﻮں ﺗﻮ ﻣﺎں ﮐﺎ ﭼﻬﭩﺎ ﺣﺼہ۔ )اور ﻳہ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺮﮐہ ﻣﻴﺖ ﮐﯽ( وﺻﻴﺖ
)ﮐﯽ ﺗﻌﻤﻴﻞ( ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﻮ اس ﻧﮯ ﮐﯽ ﮨﻮ ﻳﺎ ﻗﺮض ﮐﮯ )ادا ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮨﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﮟ ﺁﺋﮯ ﮔﯽ( ﺗﻢ ﮐﻮ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎپ دادؤں اور ﺑﻴﭩﻮں ﭘﻮﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻓﺎﺋﺪے ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐﻮن ﺗﻢ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻗﺮﻳﺐ ﮨﮯ ،ﻳہ ﺣﺼﮯ
ﺧﺪا ﮐﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ اور ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (١١اور ﺟﻮ ﻣﺎل ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﭼﻬﻮڑ
ﻣﺮﻳﮟ۔ اﮔﺮ ان ﮐﮯ اوﻻد ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﻣﻴﮟ ﻧﺼﻒ ﺣﺼہ ﺗﻤﮩﺎرا۔ اور اﮔﺮ اوﻻد ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﺮﮐﮯ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﺣﺼہ ﭼﻮﺗﻬﺎﺋﯽ۔ )ﻟﻴﮑﻦ
ﻳہ ﺗﻘﺴﻴﻢ( وﺻﻴﺖ )ﮐﯽ ﺗﻌﻤﻴﻞ( ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﯽ ﮨﻮ ﻳﺎ ﻗﺮض ﮐﮯ )ادا ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮨﻮ ،ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ
ﮔﯽ( اور ﺟﻮ ﻣﺎل ﺗﻢ )ﻣﺮد( ﭼﻬﻮڑ ﻣﺮو۔ اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرے اوﻻد ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ اس ﻣﻴﮟ ﭼﻮﺗﻬﺎ ﺣﺼہ۔ اور اﮔﺮ اوﻻد
ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﺁﭨﻬﻮاں ﺣﺼہ )ﻳہ ﺣﺼﮯ( ﺗﻤﮩﺎرﯼ وﺻﻴﺖ )ﮐﯽ ﺗﻌﻤﻴﻞ( ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮐﯽ ﮨﻮ اور )اداﺋﮯ( ﻗﺮض ﮐﮯ )ﺑﻌﺪ
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ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ( اور اﮔﺮ اﻳﺴﮯ ﻣﺮد ﻳﺎ ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻣﻴﺮاث ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻧہ ﺑﺎپ ﮨﻮ ﻧہ ﺑﻴﭩﺎ ﻣﮕﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﮩﻦ ﮨﻮ ﺗﻮ
ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﻳﮏ ﮐﺎ ﭼﻬﭩﺎ ﺣﺼہ اور اﮔﺮ اﻳﮏ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﮨﻮں ﺗﻮ ﺳﺐ اﻳﮏ ﺗﮩﺎﺋﯽ ﻣﻴﮟ ﺷﺮﻳﮏ ﮨﻮں ﮔﮯ )ﻳہ ﺣﺼﮯ ﺑﻬﯽ
اداﺋﮯ وﺻﻴﺖ و ﻗﺮض ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ ان ﺳﮯ ﻣﻴﺖ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ ﮐﻴﺎ ﮨﻮ )ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ( ﻳہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ۔
اور ﺧﺪا ﻧﮩﺎﻳﺖ ﻋﻠﻢ واﻻ )اور( ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺣﻠﻢ واﻻ ﮨﮯ )) (١٢ﻳہ ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم( ﺧﺪا ﮐﯽ ﺣﺪﻳﮟ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﺑﮩﺸﺘﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ وﮦ ان ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻴﮟ
ﮔﮯ۔اور ﻳہ ﺑﮍﯼ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ) (١٣اور ﺟﻮ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮے ﮔﺎ اور اس ﮐﯽ ﺣﺪوں ﺳﮯ ﻧﮑﻞ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اس ﮐﻮ ﺧﺪا دوزخ ﻣﻴﮟ ڈاﻟﮯ ﮔﺎ ﺟﮩﺎں وﮦ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﮯ ﮔﺎ۔ اور اس ﮐﻮ ذﻟﺖ ﮐﺎ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ) (١۴ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ
ﻋﻮرﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮ ﺑﻴﭩﻬﻴﮟ ان ﭘﺮ اﭘﻨﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭼﺎر ﺷﺨﺼﻮں ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت ﻟﻮ۔ اﮔﺮ وﮦ )ان ﮐﯽ
ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﮐﯽ(ﮔﻮاﮨﯽ دﻳﮟ ﺗﻮ ان ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ ﺑﻨﺪ رﮐﻬﻮ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻣﻮت ان ﮐﺎ ﮐﺎم ﺗﻤﺎم ﮐﺮدے ﻳﺎ ﺧﺪا ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﮐﻮﺋﯽ اور ﺳﺒﻴﻞ )ﭘﻴﺪا( ﮐﺮے ) (١۵اور ﺟﻮ دو ﻣﺮد ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻮ اﻳﺬا دو۔ ﭘﻬﺮ اﮔﺮ وﮦ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻟﻴﮟ اور
ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﭘﻴﭽﻬﺎ ﭼﻬﻮڑ دو۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )اور( ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١۶ﺧﺪا اﻧﮩﻴﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ
ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻧﺎداﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﺮﯼ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﻠﺪ ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﭘﺲ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺧﺪا
ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺟﺎﻧﺘﺎ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (١٧اور اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﺟﻮ )ﺳﺎرﯼ
ﻋﻤﺮ( ﺑﺮے ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﻮت ﺁﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اب ﻣﻴﮟ ﺗﻮﺑہ
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں اور ﻧہ ان ﮐﯽ )ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ( ﺟﻮ ﮐﻔﺮ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﻣﺮﻳﮟ۔ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ﺗﻴﺎر ﮐﺮ
رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (١٨ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ وارث ﺑﻦ ﺟﺎؤ۔ اور )دﻳﮑﻬﻨﺎ( اس ﻧﻴﺖ ﺳﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ
ﻧﮯ ان ﮐﻮ دﻳﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﻟﮯ ﻟﻮ اﻧﮩﻴﮟ )ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ( ﻣﻴﮟ ﻣﺖ روﮎ رﮐﻬﻨﺎ ﮨﺎں اﮔﺮ وﮦ ﮐﻬﻠﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﮐﯽ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮں )ﺗﻮ روﮐﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮩﻴﮟ( اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﭼﻬﯽ ﻃﺮح رﮨﻮ ﺳﮩﻮ اﮔﺮ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮨﻮں ﺗﻮ ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ
ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮو اور ﺧﺪا اس ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدے ) (١٩اور اﮔﺮ ﺗﻢ اﻳﮏ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ دوﺳﺮﯼ
ﻋﻮرت ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﻮ۔ اور ﭘﮩﻠﯽ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺑﮩﺖ ﺳﺎل ﻣﺎل دے ﭼﮑﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﻣﺖ ﻟﻴﻨﺎ۔ ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮر ﭘﺮ
اور ﺻﺮﻳﺢ ﻇﻠﻢ ﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﻣﺎل اس ﺳﮯ واﭘﺲ ﻟﮯ ﻟﻮﮔﮯ؟ ) (٢٠اور ﺗﻢ دﻳﺎ ﮨﻮا ﻣﺎل ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ واﭘﺲ ﻟﮯ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﺐ ﮐہ ﺗﻢ
اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﭼﮑﮯ ﮨﻮ۔ اور وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻋﮩﺪ واﺛﻖ ﺑﻬﯽ ﻟﮯ ﭼﮑﯽ ﮨﮯ ) (٢١اور ﺟﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ
ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎپ ﻧﮯ ﻧﮑﺎح ﮐﻴﺎ ﮨﻮ ان ﻧﮑﺎح ﻣﺖ ﮐﺮﻧﺎ )ﻣﮕﺮ ﺟﺎﮨﻠﻴﺖ ﻣﻴﮟ( ﺟﻮ ﮨﻮﭼﮑﺎ )ﺳﻮﮨﻮﭼﮑﺎ( ﻳہ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ اور )ﺧﺪا ﮐﯽ(
ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﮐﯽ ﺑﺎت ﺗﻬﯽ۔ اور ﺑﮩﺖ ﺑﺮا دﺳﺘﻮر ﺗﻬﺎ ) (٢٢ﺗﻢ ﭘﺮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺎﺋﻴﮟ اور ﺑﻴﭩﻴﺎں اور ﺑﮩﻨﻴﮟ اور ﭘﻬﻮﭘﻬﻴﺎں اور ﺧﺎﻻﺋﻴﮟ اور
ﺑﻬﺘﻴﺠﻴﺎں اور ﺑﻬﺎﻧﺠﻴﺎں اور وﮦ ﻣﺎﺋﻴﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ دوده ﭘﻼﻳﺎ ﮨﻮ اور رﺿﺎﻋﯽ ﺑﮩﻨﻴﮟ اور ﺳﺎﺳﻴﮟ ﺣﺮام ﮐﺮ دﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻴﮟ اور
ﺟﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﺗﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﮐﺮ ﭼﮑﮯ ﮨﻮ ان ﮐﯽ ﻟﮍﮐﻴﺎں ﺟﻨﮩﻴﮟ ﺗﻢ ﭘﺮورش ﮐﺮﺗﮯ )ﮨﻮ وﮦ ﺑﻬﯽ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﻴﮟ( ﮨﺎں اﮔﺮ ان
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻧہ ﮐﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ )ان ﮐﯽ ﻟﮍﮐﻴﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﺮ ﻟﻴﻨﮯ ﻣﻴﮟ( ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺻﻠﺒﯽ
ﺑﻴﭩﻮں ﮐﯽ ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﺑﻬﯽ اور دو ﺑﮩﻨﻮں ﮐﺎ اﮐﭩﻬﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻬﯽ )ﺣﺮام ﮨﮯ( ﻣﮕﺮ ﺟﻮ ﮨﻮ ﭼﮑﺎ )ﺳﻮ ﮨﻮ ﭼﮑﺎ( ﺑﮯ ﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ
)اور( رﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٣اور ﺷﻮﮨﺮ واﻟﯽ ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﺑﻬﯽ )ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﻴﮟ( ﻣﮕﺮ وﮦ ﺟﻮ )اﺳﻴﺮ ﮨﻮ ﮐﺮ ﻟﻮﻧﮉﻳﻮں ﮐﮯ ﻃﻮر
ﭘﺮ( ﺗﻤﮩﺎرے ﻗﺒﻀﮯ ﻣﻴﮟ ﺁﺟﺎﺋﻴﮟ )ﻳہ ﺣﮑﻢ( ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻟﮑﻪ دﻳﺎ ﮨﮯ اور ان )ﻣﺤﺮﻣﺎت( ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﻼل
ﮨﻴﮟ اس ﻃﺮح ﺳﮯ ﮐہ ﻣﺎل ﺧﺮچ ﮐﺮ ﮐﮯ ان ﺳﮯ ﻧﮑﺎح ﮐﺮﻟﻮ ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ )ﻧﮑﺎح ﺳﮯ( ﻣﻘﺼﻮد ﻋﻔﺖ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﻬﻨﺎ ﮨﻮ ﻧہ ﺷﮩﻮت
راﻧﯽ ﺗﻮ ﺟﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﺗﻢ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮو ان ﮐﺎ ﻣﮩﺮ ﺟﻮ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﮨﻮ ادا ﮐﺮدو اور اﮔﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺁﭘﺲ ﮐﯽ
رﺿﺎﻣﻨﺪﯼ ﺳﮯ ﻣﮩﺮ ﻣﻴﮟ ﮐﻤﯽ ﺑﻴﺸﯽ ﮐﺮﻟﻮ ﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ
) (٢۴اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻣﻮﻣﻦ ﺁزاد ﻋﻮرﺗﻮں )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻴﺒﻴﻮں( ﺳﮯ ﻧﮑﺎح ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻘﺪور ﻧہ رﮐﻬﮯ ﺗﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﻟﻮﻧﮉﻳﻮں
ﻣﻴﮟ ﮨﯽ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻗﺒﻀﮯ ﻣﻴﮟ ﺁﮔﺌﯽ ﮨﻮں )ﻧﮑﺎح ﮐﺮﻟﮯ( اور ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے اﻳﻤﺎن ﮐﻮ اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻢ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ
دوﺳﺮے ﮐﮯ ﮨﻢ ﺟﻨﺲ ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﻟﻮﻧﮉﻳﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ان ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮑﻮں ﺳﮯ اﺟﺎزت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﮐﮯ ﻧﮑﺎح ﮐﺮ ﻟﻮ اور دﺳﺘﻮر ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ان ﮐﺎ ﻣﮩﺮ ﺑﻬﯽ ادا ﮐﺮدو ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ ﻋﻔﻴﻔہ ﮨﻮں ﻧہ اﻳﺴﯽ ﮐہ ﮐﻬﻠﻢ ﮐﻬﻼ ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﮐﺮﻳﮟ اور ﻧہ درﭘﺮدﮦ دوﺳﺘﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﮟ
ﭘﻬﺮ اﮔﺮ ﻧﮑﺎح ﻣﻴﮟ ﺁﮐﺮ ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮ ﺑﻴﭩﻬﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺳﺰا ﺁزاد ﻋﻮرﺗﻮں )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻴﺒﻴﻮں( ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﺁدهﯽ ان
ﮐﻮ )دﯼ ﺟﺎﺋﮯ( ﻳہ )ﻟﻮﻧﮉﯼ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ( اﺟﺎزت اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﮔﻨﺎﮦ ﮐﺮ ﺑﻴﭩﻬﻨﮯ ﮐﺎ اﻧﺪﻳﺸہ ﮨﻮ اور اﮔﺮ
ﺻﺒﺮ ﮐﺮو ﺗﻮ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٢۵ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ )اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ( ﺗﻢ ﺳﮯ
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ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ اور ﺗﻢ ﮐﻮ اﮔﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻃﺮﻳﻘﮯ ﺑﺘﺎﺋﮯ اور ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮے اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ )اور(
ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٢۶اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮے اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﯽ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ
ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﺳﻴﺪهﮯ راﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﭩﮏ ﮐﺮ دور ﺟﺎ ﭘﮍو ) (٢٧ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺳﮯ ﺑﻮﺟﻪ ﮨﻠﮑﺎ ﮐﺮے اور اﻧﺴﺎن
)ﻃﺒﻌًﺎ( ﮐﻤﺰور ﭘﻴﺪا ﮨﻮا ﮨﮯ ) (٢٨ﻣﻮﻣﻨﻮ! اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﺎ ﻣﺎل ﻧﺎﺣﻖ ﻧہ ﮐﻬﺎؤ ﮨﺎں اﮔﺮ ﺁﭘﺲ ﮐﯽ رﺿﺎﻣﻨﺪﯼ ﺳﮯ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎ ﻟﻴﻦ
دﻳﻦ ﮨﻮ )اور اس ﺳﮯ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وﮦ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ( اور اﭘﻨﮯ ﺁپ ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﻧہ ﮐﺮو ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻢ
ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٢٩اور ﺟﻮ ﺗﻌﺪﯼ اور ﻇﻠﻢ ﺳﮯ اﻳﺴﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ ﮨﻢ اس ﮐﻮ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺟﮩﻨﻢ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ﻳہ ﺧﺪا ﮐﻮ
ﺁﺳﺎن ﮨﮯ ) (٣٠اﮔﺮ ﺗﻢ ﺑﮍے ﺑﮍے ﮔﻨﺎﮨﻮں ﺳﮯ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻨﻊ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اﺟﺘﻨﺎب رﮐﻬﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے )ﭼﻬﻮﭨﮯ
ﭼﻬﻮﭨﮯ( ﮔﻨﺎﮦ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدﻳﮟ ﮔﮯ اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻋﺰت ﮐﮯ ﻣﮑﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (٣١اور ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﺑﻌﺾ ﭘﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ دﯼ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﮨﻮس ﻣﺖ ﮐﺮو ﻣﺮدوں ﮐﻮ ان ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ ﺛﻮاب ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﺌﮯ اور
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ان ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ ﺛﻮاب ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﺌﮯ اور ﺧﺪا ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﻓﻀﻞ )وﮐﺮم( ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ رﮨﻮ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ
ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٣٢اور ﺟﻮ ﻣﺎل ﻣﺎں ﺑﺎپ اور رﺷﺘہ دار ﭼﻬﻮڑ ﻣﺮﻳﮟ ﺗﻮ )ﺣﻖ داروں ﻣﻴﮟ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدو ﮐہ( ﮨﻢ
ﻧﮯ ﮨﺮ اﻳﮏ ﮐﮯ ﺣﻘﺪار ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻳﺌﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺗﻢ ﻋﮩﺪ ﮐﺮﭼﮑﮯ ﮨﻮ ان ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ان ﮐﺎ ﺣﺼہ دو ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا
ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮨﮯ ) (٣٣ﻣﺮد ﻋﻮرﺗﻮں ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻂ وﺣﺎﮐﻢ ﮨﻴﮟ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﺑﻌﺾ ﺳﮯ اﻓﻀﻞ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ
اور اس ﻟﺌﮯ ﺑﻬﯽ ﮐہ ﻣﺮد اﭘﻨﺎ ﻣﺎل ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻧﻴﮏ ﺑﻴﺒﻴﺎں ﮨﻴﮟ وﮦ ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﭼﻠﺘﯽ ﮨﻴﮟ اور ان ﮐﮯ ﭘﻴﭩﻪ
ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻴﮟ )ﻣﺎل وﺁﺑﺮو ﮐﯽ( ﺧﺒﺮدارﯼ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ ﺳﺮﮐﺸﯽ
)اور ﺑﺪﺧﻮﺋﯽ( ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ )ﭘﮩﻠﮯ( ان ﮐﻮ )زﺑﺎﻧﯽ( ﺳﻤﺠﻬﺎؤ )اﮔﺮ ﻧہ ﺳﻤﺠﻬﻴﮟ ﺗﻮ( ﭘﻬﺮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺳﻮﻧﺎ ﺗﺮﮎ ﮐﺮدو
اﮔﺮ اس ﭘﺮ ﺑﻬﯽ ﺑﺎز ﻧہ ﺁﺋﻴﮟ ﺗﻮ زدوﮐﻮب ﮐﺮو اور اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ اﻳﺬا دﻳﻨﮯ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮩﺎﻧہ ﻣﺖ ڈهﻮﻧﮉو
ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺳﺐ ﺳﮯ اﻋﻠﯽٰ )اور( ﺟﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪر ﮨﮯ ) (٣۴اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ ﻣﻴﺎں ﺑﻴﻮﯼ ﻣﻴﮟ ان ﺑﻦ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻳﮏ
ﻣﻨﺼﻒ ﻣﺮد ﮐﮯ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اور اﻳﮏ ﻣﻨﺼﻒ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﺮو وﮦ اﮔﺮ ﺻﻠﺢ ﮐﺮا دﻳﻨﯽ ﭼﺎﮨﻴﮟ
ﮔﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ان ﻣﻴﮟ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدے ﮔﺎ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺟﺎﻧﺘﺎ اور ﺳﺐ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (٣۵اور
ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﺷﺮﻳﮏ ﻧہ ﺑﻨﺎؤ اور ﻣﺎں ﺑﺎپ اور ﻗﺮاﺑﺖ واﻟﻮں اور ﻳﺘﻴﻤﻮں اور
ﻣﺤﺘﺎﺟﻮں اور رﺷﺘہ دار ﮨﻤﺴﺎﺋﻴﻮں اور اﺟﻨﺒﯽ ﮨﻤﺴﺎﺋﻴﻮں اور رﻓﻘﺎﺋﮯ ﭘﮩﻠﻮ )ﻳﻌﻨﯽ ﭘﺎس ﺑﻴﭩﻬﻨﮯ واﻟﻮں( اور ﻣﺴﺎﻓﺮوں اور ﺟﻮ
ﻟﻮگ ﺗﻤﮩﺎرے ﻗﺒﻀﮯ ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﺣﺴﺎن ﮐﺮو ﮐہ ﺧﺪا )اﺣﺴﺎن ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ اور( ﺗﮑﺒﺮ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺑﮍاﺋﯽ ﻣﺎرﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ ) (٣۶ﺟﻮ ﺧﻮد ﺑﻬﯽ ﺑﺨﻞ ﮐﺮﻳﮟ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺑﺨﻞ ﺳﮑﻬﺎﺋﻴﮟ اور
ﺟﻮ )ﻣﺎل( ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﭼﻬﭙﺎ ﭼﻬﭙﺎ ﮐﮯ رﮐﻬﻴﮟ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﺎﺷﮑﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ذﻟﺖ ﮐﺎ
ﻋﺬاب ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (٣٧اور ﺧﺮچ ﺑﻬﯽ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ )ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻠﮑہ( ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﻮ اور اﻳﻤﺎن ﻧہ ﺧﺪا ﭘﺮ
ﻻﺋﻴﮟ اور ﻧہ روز ﺁﺧﺮت ﭘﺮ )اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺳﺎﺗﻬﯽ ﺷﻴﻄﺎن ﮨﮯ( اور ﺟﺲ ﮐﺎ ﺳﺎﺗﻬﯽ ﺷﻴﻄﺎن ﮨﻮا ﺗﻮ )ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ( وﮦ
ﺑﺮا ﺳﺎﺗﻬﯽ ﮨﮯ ) (٣٨اور اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﭘﺮ اور روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﮐﻴﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﮨﻮﺗﺎ اور ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (٣٩ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ذرا ﺑﻬﯽ ﺣﻖ ﺗﻠﻔﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ اور اﮔﺮ
ﻧﻴﮑﯽ )ﮐﯽ( ﮨﻮﮔﯽ ﺗﻮ اس ﮐﻮ دوﭼﻨﺪ ﮐﺮدے ﮔﺎ اور اﭘﻨﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ اﺟﺮﻋﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﮯ ﮔﺎ ) (۴٠ﺑﻬﻼ اس دن ﮐﺎ ﮐﻴﺎ ﺣﺎل ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺐ
ﮨﻢ ﮨﺮ اﻣﺖ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﺣﻮال ﺑﺘﺎﺋﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﺑﻼﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺣﺎل )ﺑﺘﺎﻧﮯ ﮐﻮ( ﮔﻮاﮦ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ )(۴١
اس روز ﮐﺎﻓﺮ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺁرزو ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮐﺎش ان ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻣﺪﻓﻮن ﮐﺮﮐﮯ ﻣﭩﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدﯼ ﺟﺎﺗﯽ اور
ﺧﺪا ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﭼﻬﭙﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ ) (۴٢ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺟﺐ ﺗﻢ ﻧﺸﮯ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﺐ ﺗﮏ )ان اﻟﻔﺎظ ﮐﻮ( ﺟﻮ ﻣﻨہ
ﺳﮯ ﮐﮩﻮ ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ )ﻧہ( ﻟﮕﻮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧہ ﺟﺎؤ اور ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ )ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧہ ﺟﺎؤ( ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ ﻏﺴﻞ
)ﻧہ( ﮐﺮﻟﻮ ﮨﺎں اﮔﺮ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺳﻔﺮ رﺳﺘﮯ ﭼﻠﮯ ﺟﺎرﮨﮯ ﮨﻮ اور ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﻣﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﻏﺴﻞ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﻮ ﺗﻮ ﺗﻴﻤﻢ ﮐﺮﮐﮯ ﻧﻤﺎز ﭘﮍه
ﻟﻮ( اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﺑﻴﻤﺎر ﮨﻮ ﺳﻔﺮ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ﻳﺎ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻴﺖ اﻟﺨﻼء ﺳﮯ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺁﻳﺎ ﮨﻮ ﻳﺎ ﺗﻢ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﮨﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮ
اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﻣﻠﮯ ﺗﻮ ﭘﺎﮎ ﻣﭩﯽ ﻟﻮ اور ﻣﻨہ اور ﮨﺎﺗﻬﻮں ﭘﺮ ﻣﺴﺢ )ﮐﺮﮐﮯ ﺗﻴﻤﻢ( ﮐﺮﻟﻮ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور
ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۴٣ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻦ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب ﺳﮯ ﺣﺼہ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ وﮦ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﮐﻮ ﺧﺮﻳﺪﺗﮯ
ﮨﻴﮟ اور ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﭩﮏ ﺟﺎؤ ) (۴۴اور ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے دﺷﻤﻨﻮں ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﮐﺎرﺳﺎز ﮨﮯ اور ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﮯ ) (۴۵اور ﻳہ ﺟﻮ ﻳﮩﻮدﯼ ﮨﻴﮟ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﻟﻮگ اﻳﺴﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻮ ان ﮐﮯ
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ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﮯ ﺑﺪل دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺳﻦ ﻟﻴﺎ اور ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﺎ اور ﺳﻨﻴﺌﮯ ﻧہ ﺳﻨﻮاﺋﮯ ﺟﺎؤ اور زﺑﺎن ﮐﻮ ﻣﺮوڑ ﮐﺮ
اور دﻳﻦ ﻣﻴﮟ ﻃﻌﻦ ﮐﯽ راﮦ ﺳﮯ )ﺗﻢ ﺳﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ( ﮐﮯ وﻗﺖ راﻋﻨﺎ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور اﮔﺮ )ﻳﻮں( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺳﻦ ﻟﻴﺎ اور
ﻣﺎن ﻟﻴﺎ اور )ﺻﺮف( اﺳﻤﻊ اور )راﻋﻨﺎ ﮐﯽ ﺟﮕہ( اﻧﻈﺮﻧﺎ )ﮐﮩﺘﮯ( ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮﺗﺎ اور ﺑﺎت ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺖ درﺳﺖ ﮨﻮﺗﯽ
ﻟﻴﮑﻦ ﺧﺪان ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ان ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮ رﮐﻬﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﮐﭽﻪ ﺗﻬﻮڑے ﮨﯽ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴۶اے ﮐﺘﺎب واﻟﻮ!
ﻗﺒﻞ اس ﮐﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻣﻮﻧﮩﻮں ﮐﻮ ﺑﮕﺎڑ ﮐﺮ ان ﮐﯽ ﭘﻴﭩﻪ ﮐﯽ ﻃﺮف ﭘﻬﻴﺮ دﻳﮟ ﻳﺎ ان ﭘﺮ اس ﻃﺮح ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮﻳﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح
ﮨﻔﺘﮯ واﻟﻮں ﭘﺮ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ ﮨﻤﺎرﯼ ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮐﺘﺎب ﭘﺮ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﺑﻬﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁؤ اور ﺧﺪا ﻧﮯ
ﺟﻮ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﺳﻮ )ﺳﻤﺠﻪ ﻟﻮ ﮐہ( ﮨﻮﭼﮑﺎ ) (۴٧ﺧﺪا اس ﮔﻨﺎﮦ ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﺨﺸﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور
اس ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﮔﻨﺎﮦ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﮯ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدے اور ﺟﺲ ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﺮﻳﮏ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ اس ﻧﮯ ﺑﮍا ﺑﮩﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪهﺎ ) (۴٨ﮐﻴﺎ ﺗﻢ
ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ان ﭘﺮ
دهﺎﮔﮯ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﯽ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ ) (۴٩دﻳﮑﻬﻮ ﻳہ ﺧﺪا ﭘﺮ ﮐﻴﺴﺎ ﺟﻬﻮٹ )ﻃﻮﻓﺎن( ﺑﺎﻧﺪهﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻳﮩﯽ ﮔﻨﺎﮦ ﺻﺮﻳﺢ ﮐﺎﻓﯽ
ﮨﮯ ) (۵٠ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻦ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب ﺳﮯ ﺣﺼہ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﺘﻮں اور ﺷﻴﻄﺎن ﮐﻮ ﻣﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور
ﮐﻔﺎر ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﻟﻮگ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﮨﻴﮟ ) (۵١ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﭘﺮ ﺧﺪا ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺗﻢ اس ﮐﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧہ ﭘﺎؤ ﮔﮯ ) (۵٢ﮐﻴﺎ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﮐﺎ ﮐﭽﻪ
ﺣﺼہ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﯽ ﻧہ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (۵٣ﻳﺎ ﺟﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ دے رﮐﻬﺎ ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﺣﺴﺪ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺧﺎﻧﺪان اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب اور داﻧﺎﺋﯽ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﺗﻬﯽ اور ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻬﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻬﯽ ) (۵۴ﭘﻬﺮ
ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻧﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺘﺎب ﮐﻮ ﻣﺎﻧﺎ اور ﮐﻮﺋﯽ اس ﺳﮯ رﮐﺎ )اور ﮨﭩﺎ( رﮨﺎ ﺗﻮ ﻧہ ﻣﺎﻧﻨﮯ واﻟﻮں )ﮐﮯ ﺟﻼﻧﮯ( ﮐﻮ
دوزخ ﮐﯽ ﺟﻠﺘﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺁگ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ) (۵۵ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ ان ﮐﻮ ﮨﻢ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺁگ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﻳﮟ
ﮔﮯ ﺟﺐ ان ﮐﯽ ﮐﻬﺎﻟﻴﮟ ﮔﻞ )اور ﺟﻞ( ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ ﺗﻮ ﮨﻢ اور ﮐﻬﺎﻟﻴﮟ ﺑﺪل دﻳﮟ ﮔﮯ ﺗﺎﮐہ )ﮨﻤﻴﺸہ( ﻋﺬاب )ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﺘﮯ( رﮨﻴﮟ
ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (۵۶اور ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﻮ ﮨﻢ ﺑﮩﺸﺘﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﻳﮟ
ﮔﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ وﮦ ان ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ وﮨﺎں ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﺎﮎ ﺑﻴﺒﻴﺎں ﮨﻴﮟ اور ان ﮐﻮ ﮨﻢ
ﮔﻬﻨﮯ ﺳﺎﺋﮯ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (۵٧ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﻣﺎﻧﺖ واﻟﻮں ﮐﯽ اﻣﺎﻧﺘﻴﮟ ان ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﮐﺮدﻳﺎ ﮐﺮو اور
ﺟﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻮ ﺗﻮ اﻧﺼﺎف ﺳﮯ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو ﺧﺪا ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺧﻮب ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺳﻨﺘﺎ
اور دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (۵٨ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ ﮐﺮو اور ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮨﻴﮟ ان ﮐﯽ
ﺑﻬﯽ اور اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎت ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ اﺧﺘﻼف واﻗﻊ ﮨﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺧﺪا اور روز ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﻣﻴﮟ ﺧﺪا اور اس
ﮐﮯ رﺳﻮل )ﮐﮯ ﺣﮑﻢ( ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮو ﻳہ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﻣﺂل ﺑﻬﯽ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ ) (۵٩ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻮ دﻋﻮﯼٰ ﺗﻮ ﻳہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ )ﮐﺘﺎب( ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ اور ﺟﻮ )ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ( ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﻴﮟ ان ﺳﺐ
ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﭼﺎﮨﺘﮯ ﻳہ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﭘﻨﺎ ﻣﻘﺪﻣہ اﻳﮏ ﺳﺮﮐﺶ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻟﮯ ﺟﺎ ﮐﺮ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮاﺋﻴﮟ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ان ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ
ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ اس ﺳﮯ اﻋﺘﻘﺎد ﻧہ رﮐﻬﻴﮟ اور ﺷﻴﻄﺎن )ﺗﻮ ﻳہ( ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﻮ ﺑﮩﮑﺎ ﮐﺮ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ دور ڈال دے ) (۶٠اور ﺟﺐ
ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﻃﺮف )رﺟﻮع ﮐﺮو( اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺁؤ ﺗﻮ ﺗﻢ
ﻣﻨﺎﻓﻘﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﺳﮯ اﻋﺮاض ﮐﺮﺗﮯ اور رﮐﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶١ﺗﻮ ﮐﻴﺴﯽ )ﻧﺪاﻣﺖ ﮐﯽ( ﺑﺎت ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ان ﮐﮯ
اﻋﻤﺎل )ﮐﯽ ﺷﺎﻣﺖ ﺳﮯ( ان ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺼﻴﺒﺖ واﻗﻊ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺑﻬﺎﮔﮯ ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ واﷲ
ﮨﻤﺎرا ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻮ ﺑﻬﻼﺋﯽ اور ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﻬﺎ ) (۶٢ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮨﮯ ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻢ ان )ﮐﯽ
ﺑﺎﺗﻮں( ﮐﻮ ﮐﭽﻪ ﺧﻴﺎل ﻧہ ﮐﺮو اور اﻧﮩﻴﮟ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮو اور ان ﺳﮯ اﻳﺴﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﮩﻮ ﺟﻮ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ اﺛﺮ ﮐﺮ ﺟﺎﺋﻴﮟ )(۶٣
اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺟﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ اس ﻟﺌﮯ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻧﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺟﺐ
اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﻇﻠﻢ ﮐﺮ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﺗﻬﮯ اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺁﺗﮯ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ اور رﺳﻮل )ﺧﺪا( ﺑﻬﯽ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺑﺨﺸﺶ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )اور( ﻣﮩﺮﺑﺎن ﭘﺎﺗﮯ ) (۶۴ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﻳہ ﻟﻮگ ﺟﺐ ﺗﮏ
اﭘﻨﮯ ﺗﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﻨﺼﻒ ﻧہ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ اور ﺟﻮ ﻓﻴﺼﻠہ ﺗﻢ ﮐﺮدو اس ﺳﮯ اﭘﻨﮯ دل ﻣﻴﮟ ﺗﻨﮓ ﻧہ ﮨﻮں ﺑﻠﮑہ اس ﮐﻮ ﺧﻮﺷﯽ
ﺳﮯ ﻣﺎن ﻟﻴﮟ ﺗﺐ ﺗﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۶۵اور اﮔﺮ ﮨﻢ اﻧﮩﻴﮟ ﺣﮑﻢ دﻳﺘﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺁپ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ ڈاﻟﻮ ﻳﺎ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ ﭼﻬﻮڑ
ﮐﺮ ﻧﮑﻞ ﺟﺎؤ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻬﻮڑے ﮨﯽ اﻳﺴﺎ ﮐﺮﺗﮯ اور اﮔﺮ ﻳہ اس ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﻨﺪ ﮨﻮﺗﮯ ﺟﻮ ان ﮐﻮ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ان
ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ اور )دﻳﻦ ﻣﻴﮟ( زﻳﺎدﮦ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮﺗﺎ ) (۶۶اور ﮨﻢ ان ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻬﯽ ﻋﻄﺎ
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ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ) (۶٧اور ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ ﺑﻬﯽ دﮐﻬﺎﺗﮯ ) (۶٨اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ )ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﮐﮯ روز( ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﮍا ﻓﻀﻞ ﮐﻴﺎ ﻳﻌﻨﯽ اﻧﺒﻴﺎء اور ﺻﺪﻳﻖ اور ﺷﮩﻴﺪ اور ﻧﻴﮏ ﻟﻮگ اور ان
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ رﻓﺎﻗﺖ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﺧﻮب ﮨﮯ ) (۶٩ﻳہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻓﻀﻞ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ) (٧٠ﻣﻮﻣﻨﻮ! )ﺟﮩﺎد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ(
ﮨﺘﻬﻴﺎر ﻟﮯ ﻟﻴﺎ ﮐﺮو ﭘﻬﺮ ﻳﺎ ﺗﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮨﻮ ﮐﺮ ﻧﮑﻼ ﮐﺮو ﻳﺎ ﺳﺐ اﮐﻬﭩﮯ ﮐﻮچ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو ) (٧١اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﻳﺴﺎ ﺑﻬﯽ
ﮨﮯ ﮐہ )ﻋﻤﺪًا( دﻳﺮ ﻟﮕﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﭘﮍ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ ﺑﮍﯼ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﮐہ ﻣﻴﮟ
ان ﻣﻴﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﻧہ ﺗﻬﺎ ) (٧٢اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﺗﻢ ﭘﺮ ﻓﻀﻞ ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﻃﺮح ﺳﮯ ﮐہ ﮔﻮﻳﺎ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ اس ﻣﻴﮟ دوﺳﺘﯽ ﺗﻬﯽ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ
)ﮐہ اﻓﺴﻮس ﮐﺮﺗﺎ اور( ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺎش ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﺎ ) (٧٣ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺁﺧﺮت )ﮐﻮ
ﺧﺮﻳﺪﺗﮯ اور اس( ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺑﻴﭽﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اُن ﮐﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻳﮟ اور ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﺟﻨﮓ ﮐﺮے اور ﺷﮩﻴﺪ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﻳﺎ ﻏﻠﺒہ ﭘﺎﺋﮯ ﮨﻢ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ اس ﮐﻮ ﺑﮍا ﺛﻮاب دﻳﮟ ﮔﮯ ) (٧۴اور ﺗﻢ ﮐﻮ
ﮐﻴﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ اور اُن ﺑﮯﺑﺲ ﻣﺮدوں اور ﻋﻮرﺗﻮں اور ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﻟﮍﺗﮯ ﺟﻮ دﻋﺎﺋﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻴﮟ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﮐﻮ اس ﺷﮩﺮ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﮯ ﻇﺎﻟﻢ ﮨﻴﮟ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ ﮐﮩﻴﮟ اور ﻟﮯ ﺟﺎ۔ اور اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ
ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرا ﺣﺎﻣﯽ ﺑﻨﺎ۔ اور اﭘﻨﯽ ﮨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرا ﻣﺪدﮔﺎر ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎ ) (٧۵ﺟﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻟﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺑﺘﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻟﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺳﻮ ﺗﻢ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﮯ ﻣﺪدﮔﺎروں ﺳﮯ ﻟﮍو۔ )اور ڈرو ﻣﺖ( ﮐﻴﻮﻧﮑہ
ﺷﻴﻄﺎن ﮐﺎ داؤ ﺑﻮدا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ) (٧۶ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻦ ﮐﻮ )ﭘﮩﻠﮯ ﻳہ( ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻬﻮں ﮐﻮ
)ﺟﻨﮓ ﺳﮯ( روﮐﮯ رﮨﻮ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ رﮨﻮ اور زﮐﻮٰة دﻳﺘﮯ رﮨﻮ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ان ﭘﺮ ﺟﮩﺎد ﻓﺮض ﮐﺮدﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻮ ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ان
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﻳﻮں ڈرﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﺟﻴﺴﮯ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﻠﮑہ اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ زﻳﺎدﮦ اور ﺑﮍﺑﮍاﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اے
ﺧﺪا ﺗﻮ ﻧﮯ ﮨﻢ ﭘﺮ ﺟﮩﺎد )ﺟﻠﺪ( ﮐﻴﻮں ﻓﺮض ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻬﻮڑﯼ ﻣﺪت اور ﮨﻤﻴﮟ ﮐﻴﻮں ﻣﮩﻠﺖ ﻧہ دﯼ )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ان س(ے ﮐﮩہ دو ﮐہ
دﻧﻴﺎ ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﺑﮩﺖ ﺗﻬﻮڑا ﮨﮯ اور ﺑﮩﺖ اﭼﻬﯽ ﭼﻴﺰ ﺗﻮ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﻧﺠﺎت( ﺁﺧﺮت ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﭘﺮ دهﺎﮔﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﯽ ﻇﻠﻢ
ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ )) (٧٧اے ﺟﮩﺎد ﺳﮯ ڈرﻧﮯ واﻟﻮ( ﺗﻢ ﮐﮩﻴﮟ رﮨﻮ ﻣﻮت ﺗﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺁ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﯽ ﺧﻮاﮦ ﺑﮍے ﺑﮍے ﻣﺤﻠﻮں ﻣﻴﮟ
رﮨﻮ اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﭘﮩﻨﭽﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﺰﻧﺪ ﭘﮩﻨﭽﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ
)اے ﻣﺤﻤﺪﷺ ﺗﻢ ﺳﮯ( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﮔﺰﻧﺪ ﺁپ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ )ﮨﻤﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﺎ( ﮨﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ )رﻧﺞ وراﺣﺖ( ﺳﺐ اﷲ ﮨﯽ ﮐﯽ
ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﮨﻮﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﺎت ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻤﺠﻪ ﺳﮑﺘﮯ ) (٧٨اے )ﺁدم زاد( ﺗﺠﻪ ﮐﻮ ﺟﻮ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﭘﮩﻨﭽﮯ وﮦ
ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﮯ وﮦ ﺗﻴﺮﯼ ﮨﯽ )ﺷﺎﻣﺖ اﻋﻤﺎل( ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﮯ اور )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮨﻢ ﻧﮯ
ﺗﻢ ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں )ﮐﯽ ﮨﺪاﻳﺖ( ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ اور )اس ﺑﺎت ﮐﺎ( ﺧﺪا ﮨﯽ ﮔﻮاﮦ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ) (٧٩ﺟﻮ ﺷﺨﺺ رﺳﻮل
ﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﺑﮯﺷﮏ اس ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ ﮐﯽ اور ﺟﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮨﻢ
ﻧﮯ ان ﮐﺎ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﻴﺠﺎ ) (٨٠اور ﻳہ ﻟﻮگ ﻣﻨہ ﺳﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ )ﺁپ ﮐﯽ( ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ )دل ﺳﮯ ﻣﻨﻈﻮر
ﮨﮯ( ﻟﻴﮑﻦ ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺳﮯ ﭼﻠﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ رات ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﮯ ﺧﻼف ﻣﺸﻮرے
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﻣﺸﻮرے ﻳہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﻟﮑﻪ ﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﺧﻴﺎل ﻧہ ﮐﺮو اور ﺧﺪا ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﻮ اور
ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﮨﮯ ) (٨١ﺑﻬﻼ ﻳہ ﻗﺮﺁن ﻣﻴﮟ ﻏﻮر ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ؟ اﮔﺮ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ اور ﮐﺎ )ﮐﻼم( ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ
اس ﻣﻴﮟ )ﺑﮩﺖ ﺳﺎ( اﺧﺘﻼف ﭘﺎﺗﮯ ) (٨٢اور ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﭘﺎس اﻣﻦ ﻳﺎ ﺧﻮف ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺒﺮ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﻣﺸﮩﻮر
ﮐﺮدﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور اﮔﺮ اس ﮐﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اور اﭘﻨﮯ ﺳﺮداروں ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﮩﻨﭽﺎﺗﮯ ﺗﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اس ﮐﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮ ﻟﻴﺘﮯ
اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻓﻀﻞ اور اس ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧہ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ﭼﻨﺪ اﺷﺨﺎص ﮐﮯ ﺳﻮا ﺳﺐ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﮯ ﭘﻴﺮو ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ) (٨٣ﺗﻮ
)اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﻟﮍو ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ذﻣہ دار ﻧﮩﻴﮟ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺗﺮﻏﻴﺐ دو ﻗﺮﻳﺐ ﮨﮯ ﮐہ
ﺧﺪا ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﻮ ﺑﻨﺪ ﮐﺮدے اور ﺧﺪا ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﺨﺖ ﮨﮯ اور ﺳﺰا ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺖ ﺳﺨﺖ
ﮨﮯ ) (٨۴ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﮏ ﺑﺎت ﮐﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﮐﻮ اس )ﮐﮯ ﺛﻮاب( ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺣﺼہ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ اور ﺟﻮ ﺑﺮﯼ ﺑﺎت ﮐﯽ
ﺳﻔﺎرش ﮐﺮے اس ﮐﻮ اس )ﮐﮯ ﻋﺬاب( ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺣﺼہ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺪرت رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (٨۵اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﮐﻮﺋﯽ دﻋﺎ دے ﺗﻮ )ﺟﻮاب ﻣﻴﮟ( ﺗﻢ اس ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ )ﮐﻠﻤﮯ( ﺳﮯ )اﺳﮯ( دﻋﺎ دو ﻳﺎ اﻧﮩﻴﮟ ﻟﻔﻈﻮں ﺳﮯ دﻋﺎ دو ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﮨﺮ
ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﻟﻴﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٨۶ﺧﺪا )وﮦ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ ﮐہ( اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﮩﻴﮟ وﮦ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن
ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺿﺮور ﺟﻤﻊ ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ ﺑﺎت ﮐﺎ ﺳﭽﺎ ﮐﻮن ﮨﮯ؟ ) (٨٧ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻓﻘﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے
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ﻣﻴﮟ دو ﮔﺮوﮦ ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻮ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﮐﺮﺗﻮﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ اوﻧﺪهﺎ ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﺟﺲ
ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﻟﮯ ﺁؤ اور ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮدے ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺒﻬﯽ
ﺑﻬﯽ رﺳﺘہ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎؤ ﮔﮯ ) (٨٨وﮦ ﺗﻮ ﻳﮩﯽ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﺲ ﻃﺮح وﮦ ﺧﻮد ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ )اﺳﯽ ﻃﺮح( ﺗﻢ ﺑﻬﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮ ﮐﺮ )ﺳﺐ(
ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮﺟﺎؤ ﺗﻮ ﺟﺐ ﺗﮏ وﮦ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ وﻃﻦ ﻧہ ﭼﻬﻮڑ ﺟﺎﺋﻴﮟ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧہ ﺑﻨﺎﻧﺎ اﮔﺮ )ﺗﺮﮎ وﻃﻦ ﮐﻮ(
ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﻟﻮ اور ﺟﮩﺎں ﭘﺎؤ ﻗﺘﻞ ﮐﺮدو اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ رﻓﻴﻖ اور ﻣﺪدﮔﺎر ﻧہ ﺑﻨﺎؤ ) (٨٩ﻣﮕﺮ
ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺟﺎ ﻣﻠﮯ ﮨﻮں ﺟﻦ ﻣﻴﮟ اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ )ﺻﻠﺢ ﮐﺎ( ﻋﮩﺪ ﮨﻮ ﻳﺎ اس ﺣﺎل ﻣﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﮯ دل ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ
ﻳﺎ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻟﮍﻧﮯ ﺳﮯ رﮎ ﮔﺌﮯ ﮨﻮں ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺁﺟﺎﺋﻴﮟ )ﺗﻮ اﺣﺘﺮاز ﺿﺮورﯼ ﻧﮩﻴﮟ( اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ان ﮐﻮ
ﺗﻢ ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺿﺮور ﻟﮍﺗﮯ ﭘﻬﺮ اﮔﺮ وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ )ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ( ﮐﻨﺎرﮦ ﮐﺸﯽ ﮐﺮﻳﮟ اور ﻟﮍﻳﮟ ﻧﮩﻴﮟ اور
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﺻﻠﺢ )ﮐﺎ ﭘﻴﻐﺎم( ﺑﻬﻴﺠﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ان ﭘﺮ )زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ( ﮐﻮﺋﯽ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻘﺮر ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ
) (٩٠ﺗﻢ ﮐﭽﻪ اور ﻟﻮگ اﻳﺴﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﺎؤ ﮔﮯ ﺟﻮ ﻳہ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ اﻣﻦ ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ اور اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ ﺑﻬﯽ اﻣﻦ ﻣﻴﮟ
رﮨﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ ﻓﺘﻨہ اﻧﮕﻴﺰﯼ ﮐﻮ ﺑﻼﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ اس ﻣﻴﮟ اوﻧﺪهﮯ ﻣﻨہ ﮔﺮ ﭘﮍﻳﮟ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﮯ )ﻟﮍﻧﮯ ﺳﮯ( ﮐﻨﺎرﮦ
ﮐﺸﯽ ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ اور ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف )ﭘﻴﻐﺎم( ﺻﻠﺢ ﺑﻬﻴﺠﻴﮟ اور ﻧہ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻬﻮں ﮐﻮ روﮐﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﻟﻮ اور ﺟﮩﺎں ﭘﺎؤ ﻗﺘﻞ
ﮐﺮدو ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺳﻨﺪ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﯼ ﮨﮯ ) (٩١اور ﮐﺴﯽ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﻮ ﺷﺎﻳﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ
ﻣﻮﻣﻦ ﮐﻮ ﻣﺎر ڈاﻟﮯ ﻣﮕﺮ ﺑﻬﻮل ﮐﺮ اور ﺟﻮ ﺑﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻬﯽ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﻮ ﻣﺎر ڈاﻟﮯ ﺗﻮ )اﻳﮏ ﺗﻮ( اﻳﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻏﻼم ﺁزاد ﮐﺮدے اور
)دوﺳﺮے( ﻣﻘﺘﻮل ﮐﮯ وارﺛﻮں ﮐﻮ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ دے ﮨﺎں اﮔﺮ وﮦ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدﻳﮟ )ﺗﻮ ان ﮐﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﮨﮯ( اﮔﺮ ﻣﻘﺘﻮل ﺗﻤﮩﺎرے دﺷﻤﻨﻮں
ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻮ اور وﮦ ﺧﻮد ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺻﺮف اﻳﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻏﻼم ﺁزاد ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ اور اﮔﺮ ﻣﻘﺘﻮل اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻮ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺻﻠﺢ ﮐﺎ ﻋﮩﺪ ﮨﻮ ﺗﻮ وارﺛﺎن ﻣﻘﺘﻮل ﮐﻮ ﺧﻮن ﺑﮩﺎ دﻳﻨﺎ اور اﻳﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻏﻼم ﺁزاد ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ
اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﻳہ ﻣﻴﺴﺮ ﻧہ ﮨﻮ وﮦ ﻣﺘﻮاﺗﺮ دو ﻣﮩﻴﻨﮯ ﮐﮯ روزے رﮐﻬﮯ ﻳہ )ﮐﻔﺎرﮦ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ )ﻗﺒﻮل( ﺗﻮﺑہ )ﮐﮯ ﻟﺌﮯ(
ﮨﮯ اور ﺧﺪا )ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( ﺟﺎﻧﺘﺎ اور ﺑﮍﯼ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٩٢اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮ ﻗﺼﺪًا ﻣﺎر ڈاﻟﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺳﺰا
دوزخ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ وﮦ ﮨﻤﻴﺸہ )ﺟﻠﺘﺎ( رﮨﮯ ﮔﺎ اور ﺧﺪا اس ﭘﺮ ﻏﻀﺒﻨﺎﮎ ﮨﻮﮔﺎ اور اس ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ اور اﻳﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ اس ﻧﮯ ﺑﮍا )ﺳﺨﺖ( ﻋﺬاب ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (٩٣ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺟﺐ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻠﻮ ﮐﺮو ﺗﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﻴﺎ
ﮐﺮو اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺳﻼم ﻋﻠﻴﮏ ﮐﺮے اس ﺳﮯ ﻳہ ﻧہ ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻮﻣﻦ ﻧﮩﻴﮟ اور اس ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻏﺮض ﻳہ ﮨﻮ ﮐہ
دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮو ﺳﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻏﻨﻴﻤﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ ﺗﻮ ﭘﮩﻠﮯ اﻳﺴﮯ ﮨﯽ ﺗﻬﮯ ﭘﻬﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ
ﺗﻢ ﭘﺮ اﺣﺴﺎن ﮐﻴﺎ ﺗﻮ )ﺁﺋﻨﺪﮦ( ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮﻟﻴﺎ ﮐﺮو اور ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺳﺐ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﮨﮯ ) (٩۴ﺟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن )ﮔﻬﺮوں
ﻣﻴﮟ( ﺑﻴﭩﻪ رﮨﺘﮯ )اور ﻟﮍﻧﮯ ﺳﮯ ﺟﯽ ﭼﺮاﺗﮯ( ﮨﻴﮟ اور ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺬر ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ وﮦ اور ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل اور
ﺟﺎن ﺳﮯ ﻟﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ دوﻧﻮں ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﺎل اور ﺟﺎن ﺳﮯ ﺟﮩﺎد ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺑﻴﭩﻪ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﭘﺮ
درﺟﮯ ﻣﻴﮟ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮨﮯ اور )ﮔﻮ( ﻧﻴﮏ وﻋﺪﮦ ﺳﺐ ﺳﮯ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺟﮩﺎد ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں
ﮐﻮ ﺑﻴﭩﻪ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﭘﺮ ﮐﮩﻴﮟ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮨﮯ )) (٩۵ﻳﻌﻨﯽ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ درﺟﺎت ﻣﻴﮟ اور ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻴﮟ اور رﺣﻤﺖ
ﻣﻴﮟ اور ﺧﺪا ﺑﮍا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ )اور( ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٩۶اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﯽ ﺟﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﺐ ﻓﺮﺷﺘﮯ ان ﮐﯽ ﺟﺎن
ﻗﺒﺾ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﺲ ﺣﺎل ﻣﻴﮟ ﺗﻬﮯ وﮦ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻋﺎﺟﺰ وﻧﺎﺗﻮاں ﺗﻬﮯ
ﻓﺮﺷﺘﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻣﻠﮏ ﻓﺮاخ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺗﻢ اس ﻣﻴﮟ ﮨﺠﺮت ﮐﺮ ﺟﺎﺗﮯ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧہ دوزخ ﮨﮯ اور وﮦ
ﺑﺮﯼ ﺟﮕہ ﮨﮯ ) (٩٧ﮨﺎں ﺟﻮ ﻣﺮد اور ﻋﻮرﺗﻴﮟ اور ﺑﭽﮯ ﺑﮯﺑﺲ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻧہ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﺎرﮦ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧہ رﺳﺘہ ﺟﺎﻧﺘﮯ
ﮨﻴﮟ ) (٩٨ﻗﺮﻳﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا اﻳﺴﻮں ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدے اور ﺧﺪا ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )اور( ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٩٩اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ
ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﮔﻬﺮ ﺑﺎر ﭼﻬﻮڑ ﺟﺎﺋﮯ وﮦ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺟﮕہ اور ﮐﺸﺎﺋﺶ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا اور رﺳﻮل ﮐﯽ
ﻃﺮف ﮨﺠﺮت ﮐﺮﮐﮯ ﮔﻬﺮ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ ﻣﻮت ﺁﭘﮑﮍے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺛﻮاب ﺧﺪا ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮨﻮﭼﮑﺎ اور ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ
واﻻ اور ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١٠٠اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﺳﻔﺮ ﮐﻮ ﺟﺎؤ ﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮﮐﮯ ﭘﮍهﻮ ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﺧﻮف ﮨﻮ ﮐہ ﮐﺎﻓﺮ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻳﺬا دﻳﮟ ﮔﮯ ﺑﮯﺷﮏ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﻬﻠﮯ دﺷﻤﻦ ﮨﻴﮟ ) (١٠١اور )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﺟﺐ ﺗﻢ ان
)ﻣﺠﺎﮨﺪﻳﻦ ﮐﮯ ﻟﺸﮑﺮ( ﻣﻴﮟ ﮨﻮ اور ان ﮐﻮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺎﻧﮯ ﻟﮕﻮ ﺗﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ان ﮐﯽ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﮨﻮ ﮐﺮ
ﮐﻬﮍﯼ رﮨﮯ ﺟﺐ وﮦ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﭼﮑﻴﮟ ﺗﻮ ﭘﺮے ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﭘﻬﺮ دوﺳﺮﯼ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﺲ ﻧﮯ ﻧﻤﺎز ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮍهﯽ )ان ﮐﯽ ﺟﮕہ( ﺁﺋﮯ اور
ﮨﻮﺷﻴﺎر اور ﻣﺴﻠﺢ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﻧﻤﺎز ادا ﮐﺮے ﮐﺎﻓﺮ اس ﮔﻬﺎت ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ذرا اﭘﻨﮯ ﮨﺘﻬﻴﺎروں اور ﺳﺎﻣﺎن ﺳﮯ ﻏﺎﻓﻞ
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ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻳﮑﺒﺎرﮔﯽ ﺣﻤﻠہ ﮐﺮدﻳﮟ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺑﺎرش ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﻴﮟ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﮨﺘﻬﻴﺎر اﺗﺎر
رﮐﻬﻮ ﻣﮕﺮ ﮨﻮﺷﻴﺎر ﺿﺮور رﮨﻨﺎ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ذﻟﺖ ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (١٠٢ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﺗﻢ ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم
ﮐﺮﭼﮑﻮ ﺗﻮ ﮐﻬﮍے اور ﺑﻴﭩﻬﮯ اور ﻟﻴﭩﮯ )ﮨﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ( ﺧﺪا ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﺧﻮف ﺟﺎﺗﺎ رﮨﮯ ﺗﻮ )اس ﻃﺮح ﺳﮯ( ﻧﻤﺎز
ﭘﮍهﻮ )ﺟﺲ ﻃﺮح اﻣﻦ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻮ( ﺑﮯﺷﮏ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﭘﺮ اوﻗﺎت )ﻣﻘﺮرﮦ( ﻣﻴﮟ ادا ﮐﺮﻧﺎ ﻓﺮض ﮨﮯ )(١٠٣
اور ﮐﻔﺎر ﮐﺎ ﭘﻴﭽﻬﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﺳﺴﺘﯽ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺑﮯﺁرام ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻢ ﺑﮯﺁرام ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮ اﺳﯽ ﻃﺮح وﮦ ﺑﻬﯽ
ﺑﮯﺁرام ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻢ ﺧﺪا ﺳﮯ اﻳﺴﯽ اﻳﺴﯽ اﻣﻴﺪﻳﮟ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﻮ وﮦ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻪ ﺳﮑﺘﮯ اور ﺧﺪا ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺟﺎﻧﺘﺎ اور )ﺑﮍﯼ(
ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ )) (١٠۴اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺳﭽﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮو اور )دﻳﮑﻬﻮ( دﻏﺎﺑﺎزوں ﮐﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﮟ ﮐﺒﻬﯽ ﺑﺤﺚ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ) (١٠۵اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﻨﺎ
ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١٠۶اور ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﮨﻢ ﺟﻨﺴﻮں ﮐﯽ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﺤﺚ ﻧہ
ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﺧﺪا ﺧﺎﺋﻦ اور ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ ) (١٠٧ﻳہ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺗﻮ ﭼﻬﭙﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ
ﭼﻬﭙﺘﮯ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺟﺐ وﮦ راﺗﻮں ﮐﻮ اﻳﺴﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﮯ ﻣﺸﻮرے ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ وﮦ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻮا ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ اور ﺧﺪا ان ﮐﮯ )ﺗﻤﺎم( ﮐﺎﻣﻮں ﭘﺮ اﺣﺎﻃہ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﮯ ) (١٠٨ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻟﻮگ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ
ﺑﺤﺚ ﮐﺮ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻮن ﺟﻬﮕﮍے ﮔﺎ اور ﮐﻮن ان ﮐﺎ وﮐﻴﻞ ﺑﻨﮯ ﮔﺎ؟ ) (١٠٩اور ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺮا ﮐﺎم ﮐﺮ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﻳﺎ اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﻟﮯ ﭘﻬﺮ ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ اور ﻣﮩﺮﺑﺎن
ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١١٠اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺎﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ وﺑﺎل اﺳﯽ ﭘﺮ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ )(١١١
اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺼﻮر ﻳﺎ ﮔﻨﺎﮦ ﺗﻮ ﺧﻮد ﮐﺮے ﻟﻴﮑﻦ اس ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﮯﮔﻨﺎﮦ ﮐﻮ ﻣﮩﺘﻢ ﮐﺮدے ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺑﮩﺘﺎن اور ﺻﺮﻳﺢ
ﮔﻨﺎﮦ ﮐﺎ ﺑﻮﺟﻪ اﭘﻨﮯ ﺳﺮ ﭘﺮ رﮐﻬﺎ ) (١١٢اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻓﻀﻞ اور ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧہ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﺑﮩﮑﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﺮ ﮨﯽ ﭼﮑﯽ ﺗﻬﯽ اور ﻳہ اﭘﻨﮯ ﺳﻮا )ﮐﺴﯽ ﮐﻮ( ﺑﮩﮑﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﮯ اور ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﭽﻪ ﺑﮕﺎڑ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا
ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺘﺎب اور داﻧﺎﺋﯽ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﮯ اور ﺗﻤﮩﻴﮟ وﮦ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺳﮑﻬﺎﺋﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ اور ﺗﻢ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺑﮍا
ﻓﻀﻞ ﮨﮯ ) (١١٣ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﻣﺸﻮرﺗﻴﮟ اﭼﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﺎں )اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻣﺸﻮرت اﭼﻬﯽ ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ( ﺟﻮ ﺧﻴﺮات
ﻳﺎ ﻧﻴﮏ ﺑﺎت ﻳﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺻﻠﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﮩﮯ اور ﺟﻮ اﻳﺴﮯ ﮐﺎم ﺧﺪا ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ
اس ﮐﻮ ﺑﮍا ﺛﻮاب دﻳﮟ ﮔﮯ ) (١١۴اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺮے اور ﻣﻮﻣﻨﻮں
ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا اور رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻠﮯ ﺗﻮ ﺟﺪهﺮ وﮦ ﭼﻠﺘﺎ ﮨﮯ ﮨﻢ اﺳﮯ ادهﺮ ﮨﯽ ﭼﻠﻨﮯ دﻳﮟ ﮔﮯ اور )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن( ﺟﮩﻨﻢ
ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور وﮦ ﺑﺮﯼ ﺟﮕہ ﮨﮯ ) (١١۵ﺧﺪا اس ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮦ ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﺨﺸﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ
اور اس ﮐﮯ ﺳﻮا )اور ﮔﻨﺎﮦ( ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﻴﮯ ﮔﺎ ﺑﺨﺶ دے ﮔﺎ۔ اور ﺟﺲ ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﻳﺎ وﮦ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ دور ﺟﺎ
ﭘﮍا ) (١١۶ﻳہ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ اور ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﯽ ﺳﺮﮐﺶ ﮨﯽ ﮐﻮ )(١١٧
ﺟﺲ ﭘﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ )ﺟﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﻣﻴﮟ ﺗﻴﺮے ﺑﻨﺪوں ﺳﮯ )ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺬر دﻟﻮا ﮐﺮ ﻣﺎل ﮐﺎ( اﻳﮏ ﻣﻘﺮر
ﺣﺼہ ﻟﮯ ﻟﻴﺎ ﮐﺮوں ﮔﺎ۔ ) (١١٨اور ان ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮﺗﺎ اور اﻣﻴﺪﻳﮟ دﻻﺗﺎ ﮨﺮوں ﮔﺎ اور ﻳہ ﺳﮑﻬﺎﺗﺎ رﮨﻮں ﮔﺎ ﮐہ ﺟﺎﻧﻮروں ﮐﮯ ﮐﺎن
ﭼﻴﺮﺗﮯ رﮨﻴﮟ اور )ﻳہ ﺑﻬﯽ( ﮐﮩﺘﺎ رﮨﻮں ﮔﺎ ﮐہ وﮦ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺻﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﺑﺪﻟﺘﮯ رﮨﻴﮟ اور ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﻮ
ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﻮ دوﺳﺖ ﺑﻨﺎﻳﺎ اور وﮦ ﺻﺮﻳﺢ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻴﮟ ﭘﮍ ﮔﻴﺎ ) (١١٩وﮦ ان ﮐﻮ وﻋﺪے دﻳﺘﺎ رﮨﺎ اور اﻣﻴﺪﻳﮟ دﻻﺗﺎ ﮨﮯ اور
ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﻧﮩﻴﮟ وﻋﺪے دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ دهﻮﮐﺎ ﮨﯽ دهﻮﮐﺎ ﮨﮯ ) (١٢٠اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﺟﮩﻨﻢ ﮨﮯ۔ اور وﮦ وﮨﺎں ﺳﮯ
ﻣﺨﻠﺼﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٢١اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﻮ ﮨﻢ ﺑﮩﺸﺘﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ
ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺟﺎرﯼ ﮨﻴﮟ۔ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ان ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺳﭽﺎ وﻋﺪﮦ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﺑﺎت ﮐﺎ ﺳﭽﺎ ﮐﻮن
ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ )) (١٢٢ﻧﺠﺎت( ﻧہ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺁرزوؤں ﭘﺮ ﮨﮯ اور ﻧہ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﺁرزوؤں ﭘﺮ۔ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺑﺮے ﻋﻤﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ
اﺳﮯ اﺳﯽ )ﻃﺮح( ﮐﺎ ﺑﺪﻻ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور وﮦ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﻧہ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﻧہ ﻣﺪدﮔﺎر ) (١٢٣اور ﺟﻮ ﻧﻴﮏ
ﮐﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ ﻣﺮد ﮨﻮ ﻳﺎ ﻋﻮرت اور وﮦ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻤﺎن ﺑﻬﯽ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ اور ان ﮐﯽ ﺗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻬﯽ ﺣﻖ ﺗﻠﻔﯽ ﻧہ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (١٢۴اور اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﮐﺲ ﮐﺎ دﻳﻦ اﭼﻬﺎ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﻴﺎ اور
وﮦ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﺑﻬﯽ ﮨﮯ۔ اور اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﮯ دﻳﻦ ﮐﺎ ﭘﻴﺮو ﮨﮯ ﺟﻮ ﻳﮑﺴﻮں )ﻣﺴﻠﻤﺎن ( ﺗﻬﮯ اور ﺧﺪا ﻧﮯ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ دوﺳﺖ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﺗﻬﺎ
) (١٢۵اور ﺁﺳﻤﺎن وزﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮨﮯ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ اﺣﺎﻃﮯ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﮯ )) (١٢۶اے
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﻟﻮگ ﺗﻢ ﺳﮯ )ﻳﺘﻴﻢ( ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻓﺘﻮﯼٰ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ ان ﮐﮯ )ﺳﺎﺗﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﺮﻧﮯ
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ﮐﮯ( ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﻴﮟ اﺟﺎزت دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺣﮑﻢ اس ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ ﭘﮩﻠﮯ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ وﮦ ان ﻳﺘﻴﻢ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺟﻦ
ﮐﻮ ﺗﻢ ان ﮐﺎ ﺣﻖ ﺗﻮ دﻳﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ اور ﺧﻮاﮨﺶ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﺮﻟﻮ اور )ﻧﻴﺰ( ﺑﻴﭽﺎرے ﺑﻴﮑﺲ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﻴﮟ۔ اور ﻳہ )ﺑﻬﯽ ﺣﮑﻢ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ( ﮐہ ﻳﺘﻴﻤﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ اﻧﺼﺎف ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ رﮨﻮ۔ اور ﺟﻮ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﺗﻢ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ
ﮨﮯ ) (١٢٧اور اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻮرت ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺧﺎوﻧﺪ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ زﻳﺎدﺗﯽ ﻳﺎ ﺑﮯرﻏﺒﺘﯽ ﮐﺎ اﻧﺪﻳﺸہ ﮨﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﺎں ﺑﻴﻮﯼ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ
ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺮارداد ﭘﺮ ﺻﻠﺢ ﮐﺮﻟﻴﮟ۔ اور ﺻﻠﺢ ﺧﻮب )ﭼﻴﺰ( ﮨﮯ اور ﻃﺒﻴﻌﺘﻴﮟ ﺗﻮ ﺑﺨﻞ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ
اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎرﯼ اور ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (١٢٨اور ﺗﻢ ﺧﻮا ﮐﺘﻨﺎ ﮨﯽ ﭼﺎﮨﻮ
ﻋﻮرﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﺮﮔﺰ ﺑﺮاﺑﺮﯼ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ اﻳﺴﺎ ﺑﻬﯽ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ اﻳﮏ ﮨﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ڈهﻞ ﺟﺎؤ اور دوﺳﺮﯼ ﮐﻮ )اﻳﺴﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ( ﭼﻬﻮڑ دو ﮐہ ﮔﻮﻳﺎ ادهﺮ ﮨﻮا ﻣﻴﮟ ﻟﭩﮏ رﮨﯽ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮﻟﻮ اور ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﮐﺮو ﺗﻮ ﺧﺪا
ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١٢٩اور اﮔﺮ ﻣﻴﺎں ﺑﻴﻮﯼ )ﻣﻴﮟ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧہ ﮨﻮﺳﮑﮯ اور( اﻳﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﺮ
اﻳﮏ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ دوﻟﺖ ﺳﮯ ﻏﻨﯽ ﮐﺮدے ﮔﺎ اور ﺧﺪا ﺑﮍﯼ ﮐﺸﺎﺋﺶ واﻻ اور ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (١٣٠اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور ﺟﻮ
ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺘﺎب دﯼ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﯽ ان ﮐﻮ ﺑﻬﯽ اور )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ(
ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺣﮑﻢ ﺗﺎﮐﻴﺪﯼ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ اور اﮔﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ )ﺳﻤﺠﻪ رﮐﻬﻮ ﮐہ( ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں
ﻣﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺑﮯ ﭘﺮوا اور ﺳﺰاوار ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎ ﮨﮯ ) (١٣١اور )ﭘﻬﺮ ﺳﻦ رﮐﻬﻮ
ﮐہ( ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﮐﺎرﺳﺎز ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ) (١٣٢ﻟﻮﮔﻮ! اﮔﺮ وﮦ
ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻓﻨﺎ ﮐﺮدے اور )ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺟﮕہ( اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدے۔اور ﺧﺪا اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (١٣٣ﺟﻮ ﺷﺨﺺ دﻧﻴﺎ
)ﻣﻴﮟ ﻋﻤﻠﻮں( ﮐﯽ ﺟﺰا ﮐﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﺎس دﻧﻴﺎ اور ﺁﺧﺮت )دوﻧﻮں( ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺟﺮ )ﻣﻮﺟﻮد( ﮨﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا ﺳﻨﺘﺎ دﻳﮑﻬﺘﺎ
ﮨﮯ ) (١٣۴اے اﻳﻤﺎن واﻟﻮ! اﻧﺼﺎف ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ رﮨﻮ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﭽﯽ ﮔﻮاﮨﯽ دو ﺧﻮاﮦ )اس ﻣﻴﮟ( ﺗﻤﮩﺎرا ﻳﺎ ﺗﻤﮩﺎرےﻣﺎں ﺑﺎپ
اور رﺷﺘہ داروں ﮐﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﮨﯽ ﮨﻮ۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﻣﻴﺮ ﮨﮯ ﻳﺎ ﻓﻘﻴﺮ ﺗﻮ ﺧﺪا ان ﮐﺎ ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﮦ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺧﻮاﮨﺶ ﻧﻔﺲ ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻞ
ﮐﺮ ﻋﺪل ﮐﻮ ﻧہ ﭼﻬﻮڑ دﻳﻨﺎ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪا ﺷﮩﺎدت دو ﮔﮯ ﻳﺎ )ﺷﮩﺎدت ﺳﮯ( ﺑﭽﻨﺎ ﭼﺎﮨﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ )ﺟﺎن رﮐﻬﻮ( ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ
ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (١٣۵ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺧﺪا ﭘﺮ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﭘﺮ اور ﺟﻮ ﮐﺘﺎب اس ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﺁﺧﺮاﻟﺰﻣﺎں( ﭘﺮ ﻧﺎزل
ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﺎزل ﮐﯽ ﺗﻬﻴﮟ ﺳﺐ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤ۔ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮں اور اس ﮐﯽ
ﮐﺘﺎﺑﻮں اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں اور روزﻗﻴﺎﻣﺖ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮے وﮦ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﭩﮏ ﮐﺮ دور ﺟﺎ ﭘﮍا ) (١٣۶ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن
ﻻﺋﮯ ﭘﻬﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﭘﻬﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﭘﻬﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﭘﻬﺮ ﮐﻔﺮ ﻣﻴﮟ ﺑﮍهﺘﮯ ﮔﺌﮯ ان ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧہ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﮯ ﮔﺎ اور ﻧہ ﺳﻴﺪهﺎ
رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ )) (١٣٧اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﻣﻨﺎﻓﻘﻮں )ﻳﻌﻨﯽ دو رﺧﮯ ﻟﻮﮔﻮں( ﮐﻮ ﺑﺸﺎرت ﺳﻨﺎد دو ﮐہ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ
ﻋﺬاب )ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ ) (١٣٨ﺟﻮ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﻴﺎ ﻳہ ان ﮐﮯ ﮨﺎں ﻋﺰت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻋﺰت ﺗﻮ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ ) (١٣٩اور ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ )ﻣﻮﻣﻨﻮں( ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ )ﻳہ ﺣﮑﻢ( ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ
ﮐہ ﺟﺐ ﺗﻢ )ﮐﮩﻴﮟ( ﺳﻨﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮨﻮرﮨﺎ ﮨﮯ اور ان ﮐﯽ ﮨﻨﺴﯽ اڑاﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﺐ ﺗﮏ وﮦ ﻟﻮگ اور
ﺑﺎﺗﻴﮟ )ﻧہ( ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻴﮟ۔ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﻣﺖ ﺑﻴﭩﻬﻮ۔ ورﻧہ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اﻧﮩﻴﮟ ﺟﻴﺴﮯ ﮨﻮﺟﺎؤ ﮔﮯ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﻣﻨﺎﻓﻘﻮں اور
ﮐﺎﻓﺮوں ﺳﺐ ﮐﻮ دوزخ ﻣﻴﮟ اﮐﻬﭩﺎ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١۴٠ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اﮔﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﮯ
ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﻧہ ﺗﻬﮯ۔ اور اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ )ﻓﺘﺢ( ﻧﺼﻴﺐ ﮨﻮ ﺗﻮ )ان ﺳﮯ( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ
ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں )ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ( ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻳﺎ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮدے ﮔﺎ۔ اور ﺧﺪا ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ
ﻣﻮﻣﻨﻮں ﭘﺮ ﮨﺮﮔﺰ ﻏﻠﺒہ ﻧﮩﻴﮟ دے ﮔﺎ ) (١۴١ﻣﻨﺎﻓﻖ )ان ﭼﺎﻟﻮں ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﻧﺰدﻳﮏ( ﺧﺪا ﮐﻮ دهﻮﮐﺎ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ )ﻳہ اس ﮐﻮ ﮐﻴﺎ
دهﻮﮐﺎ دﻳﮟ ﮔﮯ( وﮦ اﻧﮩﻴﮟ ﮐﻮ دهﻮﮐﮯ ﻣﻴﮟ ڈاﻟﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ اور ﺟﺐ ﻳہ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ ﮐﻬﮍے ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺳﺴﺖ اور ﮐﺎﮨﻞ ﮨﻮ ﮐﺮ
)ﺻﺮف( ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﻮ اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﻳﺎد ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﻣﮕﺮ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ) (١۴٢ﺑﻴﭻ ﻣﻴﮟ ﭘﮍے ﻟﭩﮏ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﻧہ ان ﮐﯽ
ﻃﺮف )ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ( ﻧہ ان ﮐﯽ ﻃﺮف اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﺧﺪا ﺑﻬﭩﮑﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺒﻬﯽ ﺑﻬﯽ رﺳﺘہ ﻧہ ﭘﺎؤ ﮔﮯ ) (١۴٣اے اﮨﻞ
اﻳﻤﺎن! ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧہ ﺑﻨﺎؤ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ اﭘﻨﮯ اوﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺻﺮﻳﺢ اﻟﺰام ﻟﻮ؟ ) (١۴۴ﮐﭽﻪ ﺷﮏ
ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻟﻮگ دوزخ ﮐﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﮐﮯ درﺟﮯ ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ اور ﺗﻢ ان ﮐﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧہ ﭘﺎؤ ﮔﮯ )(١۴۵
ﮨﺎں ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﻮﺑہ ﮐﯽ اور اﭘﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮ درﺳﺖ ﮐﻴﺎ اور ﺧﺪا )ﮐﯽ رﺳﯽ( ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﭘﮑﮍا اور ﺧﺎص ﺧﺪا ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار
ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ زﻣﺮے ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ اور ﺧﺪا ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﺑﮍا ﺛﻮاب دے ﮔﺎ ) (١۴۶اﮔﺮ ﺗﻢ )ﺧﺪا
ﮐﮯ ﺷﮑﺮﮔﺰار رﮨﻮ اور )اس ﭘﺮ( اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁؤ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ ﻋﺬاب دے ﮐﺮ ﮐﻴﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﻗﺪرﺷﻨﺎس اور داﻧﺎ ﮨﮯ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
) (١۴٧ﺧﺪا اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻋﻼﻧﻴہ ﺑﺮا ﮐﮩﮯ ﻣﮕﺮ وﮦ ﺟﻮ ﻣﻈﻠﻮم ﮨﻮ۔ اور ﺧﺪا )ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( ﺳﻨﺘﺎ
)اور( ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (١۴٨اﮔﺮ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﻬﻠﻢ ﮐﻬﻼ ﮐﺮو ﮔﮯ ﻳﺎ ﭼﻬﭙﺎ ﮐﺮ ﻳﺎ ﺑﺮاﺋﯽ ﺳﮯ درﮔﺰر ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﻬﯽ ﻣﻌﺎف
ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )اور( ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﮨﮯ ) (١۴٩ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﺳﮯ اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا اور اس
ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﻣﻴﮟ ﻓﺮق ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﻣﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﺘﮯ اور اﻳﻤﺎن اور
ﮐﻔﺮ ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ راﮦ ﻧﮑﺎﻟﻨﯽ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۵٠وﮦ ﺑﻼ اﺷﺘﺒﺎﮦ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ذﻟﺖ ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺗﻴﺎر
ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (١۵١اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻣﻴﮟ ﻓﺮق ﻧہ ﮐﻴﺎ )ﻳﻌﻨﯽ
ﺳﺐ ﮐﻮ ﻣﺎﻧﺎ( اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ وﮦ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ان )ﮐﯽ ﻧﻴﮑﻴﻮں( ﮐﮯ ﺻﻠﮯ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ
)) (١۵٢اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﺗﻢ ﺳﮯ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ان ﭘﺮ اﻳﮏ )ﻟﮑﻬﯽ ﮨﻮﺋﯽ( ﮐﺘﺎب ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ اﺗﺎر ﻻؤ
ﺗﻮ ﻳہ ﻣﻮﺳﯽٰ ﺳﮯ اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﮍﯼ ﺑﮍﯼ درﺧﻮاﺳﺘﻴﮟ ﮐﺮﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ )ان ﺳﮯ( ﮐﮩﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﮨﻤﻴﮟ ﺧﺪا ﻇﺎﮨﺮ )ﻳﻌﻨﯽ ﺁﻧﮑﻬﻮں
ﺳﮯ( دﮐﻬﺎ دو ﺳﻮ ان ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮦ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﺑﺠﻠﯽ ﻧﮯ ﺁﭘﮑﮍا۔ ﭘﻬﺮ ﮐﻬﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺁﺋﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺑﭽﻬﮍے ﮐﻮ )ﻣﻌﺒﻮد( ﺑﻨﺎ
ﺑﻴﭩﻬﮯ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻢ ﻧﮯ درﮔﺰر ﮐﯽ۔ اور ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﻏﻠﺒہ دﻳﺎ ) (١۵٣اور ان ﺳﮯ ﻋﮩﺪ ﻟﻴﻨﮯ ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﮐﻮﮦ
ﻃﻮر اﭨﻬﺎ ﮐﻬﮍا ﮐﻴﺎ اور اﻧﮩﻴﮟ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮐہ )ﺷﮩﺮ ﮐﮯ( دروازے ﻣﻴﮟ )داﺧﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﺗﻮ( ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﺎ اور ﻳہ ﺑﻬﯽ
ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮐہ ﮨﻔﺘﮯ ﮐﮯ دن )ﻣﭽﻬﻠﻴﺎں ﭘﮑﮍﻧﮯ( ﻣﻴﮟ ﺗﺠﺎوﻳﺰ )ﻳﻌﻨﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﺧﻼف( ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ ﻏﺮض ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﻣﻀﺒﻮط
ﻋﮩﺪ ﻟﻴﺎ )) (١۵۴ﻟﻴﮑﻦ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻋﮩﺪ ﮐﻮ ﺗﻮڑ ڈاﻻ( ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﻋﮩﺪ ﺗﻮڑ دﻳﻨﮯ اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﺮﻧﮯ اور اﻧﺒﻴﺎء ﮐﻮ
ﻧﺎﺣﻖ ﻣﺎر ڈاﻟﻨﮯ اور ﻳہ ﮐﮩﻨﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﮐہ ﮨﻤﺎرے دﻟﻮں ﭘﺮ ﭘﺮدے )ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ( ﮨﻴﮟ۔ )ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻣﺮدود ﮐﺮدﻳﺎ اور ان
ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ﭘﺮدے ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ان ﮐﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﻣﮩﺮ ﮐﺮدﯼ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﮐﻢ ﮨﯽ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ )(١۵۵
اور ان ﮐﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ اور ﻣﺮﻳﻢ ﭘﺮ اﻳﮏ ﺑﮩﺘﺎن ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎﻧﺪهﻨﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ) (١۵۶اور ﻳہ ﮐﮩﻨﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﺮﻳﻢ
ﮐﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﻋﻴﺴﯽٰ ﻣﺴﻴﺢ ﮐﻮ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﮐﮩﻼﺗﮯ( ﺗﻬﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ )ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮن ﮐﺮدﻳﺎ( اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ
ﻋﻴﺴﯽٰ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ اور ﻧہ اﻧﮩﻴﮟ ﺳﻮﻟﯽ ﭘﺮ ﭼﮍهﺎﻳﺎ ﺑﻠﮑہ ان ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﺳﯽ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺋﯽ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﻴﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ان ﮐﮯ ﺣﺎل ﺳﮯ ﺷﮏ ﻣﻴﮟ ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ اور ﭘﻴﺮوﺋﯽ ﻇﻦ ﮐﮯ ﺳﻮا ان ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﻢ
ﻧﮩﻴﮟ۔ اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻋﻴﺴﯽٰ ﮐﻮ ﻳﻘﻴﻨًﺎ ﻗﺘﻞ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ) (١۵٧ﺑﻠﮑہ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف اﭨﻬﺎ ﻟﻴﺎ۔ اور ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ اور ﺣﮑﻤﺖ
واﻻ ﮨﮯ ) (١۵٨اور ﮐﻮﺋﯽ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﻣﮕﺮ ان ﮐﯽ ﻣﻮت ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ان ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور وﮦ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ان
ﭘﺮ ﮔﻮاﮦ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١۵٩ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻳﮩﻮدﻳﻮں ﮐﮯ ﻇﻠﻤﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ )ﺑﮩﺖ ﺳﯽ( ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺟﻮ ان ﮐﻮ ﺣﻼل ﺗﻬﻴﮟ ان ﭘﺮ ﺣﺮام
ﮐﺮدﻳﮟ اور اس ﺳﺒﺐ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﮐہ وﮦ اﮐﺜﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( روﮐﺘﮯ ﺗﻬﮯ ) (١۶٠اور اس ﺳﺒﺐ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﮐہ
ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﻨﻊ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻮد ﻟﻴﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور اس ﺳﺒﺐ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﮐہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﻣﺎل ﻧﺎﺣﻖ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ درد دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (١۶١ﻣﮕﺮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻋﻠﻢ ﻣﻴﮟ ﭘﮑﮯ
ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻴﮟ وﮦ اس )ﮐﺘﺎب( ﭘﺮ ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ اور ﺟﻮ )ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ( ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﻴﮟ )ﺳﺐ ﭘﺮ( اﻳﻤﺎن
رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور زﮐﻮٰة دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا اور روز ﺁﺧﺮت ﮐﻮ ﻣﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ان ﮐﻮ ﮨﻢ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ
دﻳﮟ ﮔﮯ )) (١۶٢اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف اﺳﯽ ﻃﺮح وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ﻧﻮح اور ان ﺳﮯ ﭘﭽﻬﻠﮯ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﯽ ﺗﻬﯽ۔ اور اﺑﺮاﮨﻴﻢ اور اﺳﻤﻌﻴﻞ اور اﺳﺤﺎق اور ﻳﻌﻘﻮب اور اوﻻد ﻳﻌﻘﻮب اور ﻋﻴﺴﯽٰ اور اﻳﻮب اور
ﻳﻮﻧﺲ اور ﮨﺎرون اور ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﯽ ﮨﻢ ﻧﮯ وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﺗﻬﯽ اور داؤد ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ زﺑﻮر ﺑﻬﯽ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ )(١۶٣
اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺣﺎﻻت ﮨﻢ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺣﺎﻻت ﺗﻢ
ﺳﮯ ﺑﻴﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺌﮯ۔ اور ﻣﻮﺳﯽٰ ﺳﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﮐﻴﮟ )) (١۶۴ﺳﺐ( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ )ﺧﺪا ﻧﮯ( ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎﻧﮯ
واﻟﮯ اور ڈراﻧﮯ واﻟﮯ )ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺗﻬﺎ( ﺗﺎﮐہ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﮯ ﺁﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻟﺰام ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻧہ رﮨﮯ اور ﺧﺪا
ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (١۶۵ﻟﻴﮑﻦ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺟﻮ )ﮐﺘﺎب( ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺪا ﮔﻮاﮨﯽ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻧﮯ
اﭘﻨﮯ ﻋﻠﻢ ﺳﮯ ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﻓﺮﺷﺘﮯ ﺑﻬﯽ ﮔﻮاﮨﯽ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﮔﻮاﮦ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ) (١۶۶ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ
اور )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ روﮐﺎ وﮦ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﭩﮏ ﮐﺮ دور ﺟﺎ ﭘﮍے ) (١۶٧ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﺋﮯ اور ﻇﻠﻢ
ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ اور ﻧہ اﻧﮩﻴﮟ رﺳﺘہ ﮨﯽ دﮐﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١۶٨ﮨﺎں دوزخ ﮐﺎ رﺳﺘہ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ وﮦ ﮨﻤﻴﺸہ
)ﺟﻠﺘﮯ( رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﻳہ )ﺑﺎت( ﺧﺪا ﮐﻮ ﺁﺳﺎن ﮨﮯ ) (١۶٩ﻟﻮﮔﻮ! ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف
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ﺳﮯ ﺣﻖ ﺑﺎت ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ )ان ﭘﺮ( اﻳﻤﺎن ﻻؤ )ﻳﮩﯽ( ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ )ﺟﺎن رﮐﻬﻮ
ﮐہ( ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﺧﺪاﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (١٧٠اے
اﮨﻞ ﮐﺘﺎب اﭘﻨﮯ دﻳﻦ )ﮐﯽ ﺑﺎت( ﻣﻴﮟ ﺣﺪ ﺳﮯ ﻧہ ﺑﮍهﻮ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺣﻖ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﭽﻪ ﻧہ ﮐﮩﻮ۔ ﻣﺴﻴﺢ )ﻳﻌﻨﯽ( ﻣﺮﻳﻢ
ﮐﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﻋﻴﺴﯽٰ )ﻧہ ﺧﺪا ﺗﻬﮯ ﻧہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﺑﻠﮑہ( ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﻮل اور ﮐﺎ ﮐﻠﻤۂ )ﺑﺸﺎرت( ﺗﻬﮯ ﺟﻮ اس ﻧﮯ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﯽ
ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺗﻬﺎ اور اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ اﻳﮏ روح ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا اوراس ﮐﮯ رﺳﻮﻟﻮں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤ۔ اور )ﻳہ( ﻧہ ﮐﮩﻮ )ﮐہ ﺧﺪا(
ﺗﻴﻦ )ﮨﻴﮟ۔ اس اﻋﺘﻘﺎد ﺳﮯ( ﺑﺎز ﺁؤ ﮐہ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ۔ ﺧﺪا ﮨﯽ ﻣﻌﺒﻮد واﺣﺪ ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ
اوﻻد ﮨﻮ۔ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ اﺳﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ) (١٧١ﻣﺴﻴﺢ اس
ﺑﺎت ﺳﮯ ﻋﺎر ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﻨﺪے ﮨﻮں اور ﻧہ ﻣﻘﺮب ﻓﺮﺷﺘﮯ )ﻋﺎر رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ( اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺑﻨﺪﮦ ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺎر ﺳﻤﺠﻬﮯ اور ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺧﺪا ﺳﺐ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻟﮯ ﮔﺎ ) (١٧٢ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور
ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ وﮦ ان ﮐﻮ ان ﮐﺎ ﭘﻮرا ﺑﺪﻻ دے ﮔﺎ اور اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ زﻳﺎدﮦ ﺑﻬﯽ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ
)ﺑﻨﺪوں ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ( ﻋﺎرواﻧﮑﺎر اور ﺗﮑﺒﺮ ﮐﻴﺎ ان ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب دے ﮔﺎ۔ اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا اﭘﻨﺎ ﺣﺎﻣﯽ اور
ﻣﺪدﮔﺎر ﻧہ ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٧٣ﻟﻮﮔﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس دﻟﻴﻞ )روﺷﻦ( ﺁﭼﮑﯽ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﻧﮯ )ﮐﻔﺮ
اور ﺿﻼﻟﺖ ﮐﺎ اﻧﺪهﻴﺮا دور ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ( ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﭼﻤﮑﺘﺎ ﮨﻮا ﻧﻮر ﺑﻬﻴﺞ دﻳﺎ ﮨﮯ ) (١٧۴ﭘﺲ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ
اور اس )ﮐﮯ دﻳﻦ ﮐﯽ رﺳﯽ( ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﭘﮑﮍے رﮨﮯ ان ﮐﻮ وﮦ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ اور ﻓﻀﻞ )ﮐﮯ ﺑﮩﺸﺘﻮں( ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ۔
اور اﭘﻨﯽ ﻃﺮف )ﭘﮩﭽﻨﮯ ﮐﺎ( ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ )) (١٧۵اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﻟﻮگ ﺗﻢ ﺳﮯ )ﮐﻼﻟہ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ( ﺣﮑﻢ )ﺧﺪا(
درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا ﮐﻼﻟہ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻳہ ﺣﮑﻢ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﻳﺴﺎ ﻣﺮد ﻣﺮﺟﺎﺋﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ اوﻻد ﻧہ ﮨﻮ
)اور ﻧہ ﻣﺎں ﺑﺎپ( اور اس ﮐﮯ ﺑﮩﻦ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺗﺮﮐﮯ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺁدهﺎ ﺣﺼہ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ۔ اور اﮔﺮ ﺑﮩﻦ ﻣﺮﺟﺎﺋﮯ اور
اس ﮐﮯ اوﻻد ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﻣﺎل ﮐﺎ وارث ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﻮﮔﺎ اور اﮔﺮ )ﻣﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﯽ( دو ﺑﮩﻨﻴﮟ ﮨﻮں ﺗﻮ دوﻧﻮں ﮐﻮ
ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺗﺮﮐﮯ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ دو ﺗﮩﺎﺋﯽ۔ اور اﮔﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ اور ﺑﮩﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺮد اور ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﻣﻠﮯ ﺟﻠﮯ وارث ﮨﻮں ﺗﻮ ﻣﺮد ﮐﺎ ﺣﺼہ
دو ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ۔ )ﻳہ اﺣﮑﺎم( ﺧﺪا ﺗﻢ ﺳﮯ اس ﻟﺌﮯ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻬﭩﮑﺘﮯ ﻧہ ﭘﻬﺮو۔ اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ واﻗﻒ
ﮨﮯ )(١٧۶

Page 39 of 287

Presented by http://www.ziaraat.com

www.ShianeAli.com

)Qura’an Al-Kareem (Urdu

ﺳﻮرة اﻟﻤَﺎﺋﺪة
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اے اﻳﻤﺎن واﻟﻮ! اﭘﻨﮯ اﻗﺮاروں ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮو۔ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﭼﺎرﭘﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﻮر )ﺟﻮ ﭼﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ( ﺣﻼل ﮐﺮ دﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﺑﺠﺰ ان ﮐﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻣﮕﺮ اﺣﺮام )ﺣﺞ( ﻣﻴﮟ ﺷﮑﺎر ﮐﻮ ﺣﻼل ﻧہ ﺟﺎﻧﻨﺎ۔ ﺧﺪا ﺟﻴﺴﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺣﮑﻢ دﻳﺘﺎ
ﮨﮯ ) (١ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐﯽ ﭼﻴﺰوں ﮐﯽ ﺑﮯﺣﺮﻣﺘﯽ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ اور ﻧہ ادب ﮐﮯ ﻣﮩﻴﻨﮯ ﮐﯽ اور ﻧہ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺟﺎﻧﻮروں ﮐﯽ
اور ﻧہ ان ﺟﺎﻧﻮروں ﮐﯽ )ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺬر ﮐﺮ دﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻮں اور( ﺟﻦ ﮐﮯ ﮔﻠﻮں ﻣﻴﮟ ﭘﭩﮯ ﺑﻨﺪهﮯ ﮨﻮں اور ﻧہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ
ﺟﻮ ﻋﺰت ﮐﮯ ﮔﻬﺮ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻴﺖ اﷲ( ﮐﻮ ﺟﺎ رﮨﮯ ﮨﻮں )اور( اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻓﻀﻞ اور اس ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﮐﮯ ﻃﻠﺒﮕﺎر
ﮨﻮں اور ﺟﺐ اﺣﺮام اﺗﺎر دو ﺗﻮ )ﭘﻬﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﮨﮯ ﮐہ( ﺷﮑﺎر ﮐﺮو اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ دﺷﻤﻨﯽ اس وﺟہ ﺳﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﻋﺰت واﻟﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﮯ روﮐﺎ ﺗﻬﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﺁﻣﺎدﮦ ﻧہ ﮐﺮے ﮐہ ﺗﻢ ان ﭘﺮ زﻳﺎدﺗﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻮ اور )دﻳﮑﻬﻮ( ﻧﻴﮑﯽ اور
ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﻴﮟ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﻴﺎ ﮐﺮو اور ﮔﻨﺎﮦ اور ﻇﻠﻢ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﺪد ﻧہ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو اور ﺧﺪا ﺳﮯ
ڈرﺗﮯ رﮨﻮ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺳﺨﺖ ﮨﮯ ) (٢ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﺮا ﮨﻮا ﺟﺎﻧﻮر اور )ﺑﮩﺘﺎ( ﻟﮩﻮ اور ﺳﻮر ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ اور ﺟﺲ
ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ اور ﮐﺎ ﻧﺎم ﭘﮑﺎرا ﺟﺎﺋﮯ اور ﺟﻮ ﺟﺎﻧﻮر ﮔﻼ ﮔﻬﭧ ﮐﺮ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺟﻮ ﭼﻮٹ ﻟﮓ ﮐﺮ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﮯ
اور ﺟﻮ ﮔﺮ ﮐﺮ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺟﻮ ﺳﻴﻨﮓ ﻟﮓ ﮐﺮ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﻳہ ﺳﺐ ﺣﺮام ﮨﻴﮟ اور وﮦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻬﯽ ﺟﺲ ﮐﻮ درﻧﺪے ﭘﻬﺎڑ ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ۔
ﻣﮕﺮ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻢ )ﻣﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ( ذﺑﺢ ﮐﺮﻟﻮ اور وﮦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻬﯽ ﺟﻮ ﺗﻬﺎن ﭘﺮ ذﺑﺢ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐہ ﭘﺎﺳﻮں ﺳﮯ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮو ﻳہ ﺳﺐ ﮔﻨﺎﮦ )ﮐﮯ ﮐﺎم( ﮨﻴﮟ ﺁج ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻤﮩﺎرے دﻳﻦ ﺳﮯ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﻣﺖ ڈرو اور ﻣﺠﻬﯽ
ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ )اور( ﺁج ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺗﻤﮩﺎرا دﻳﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮ دﻳﺎ اور اﭘﻨﯽ ﻧﻌﻤﺘﻴﮟ ﺗﻢ ﭘﺮ ﭘﻮرﯼ ﮐﺮ دﻳﮟ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ
اﺳﻼم ﮐﻮ دﻳﻦ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﻴﺎ ﮨﺎں ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺑﻬﻮﮎ ﻣﻴﮟ ﻧﺎﭼﺎر ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ )ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ( ﮔﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ
ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٣ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺣﻼل ﮨﻴﮟ )ان ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺳﺐ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ
ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﻼل ﮨﻴﮟ اور وﮦ )ﺷﮑﺎر( ﺑﻬﯽ ﺣﻼل ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ان ﺷﮑﺎرﯼ ﺟﺎﻧﻮروں ﻧﮯ ﭘﮑﮍا ﮨﻮ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺳﺪهﺎ رﮐﻬﺎ
ﮨﻮ اور ﺟﺲ )ﻃﺮﻳﻖ( ﺳﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ )ﺷﮑﺎر ﮐﺮﻧﺎ( ﺳﮑﻬﺎﻳﺎ ﮨﮯ )اس ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ( ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺳﮑﻬﺎﻳﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺷﮑﺎر وﮦ
ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﭘﮑﮍ رﮐﻬﻴﮟ اس ﮐﻮ ﮐﻬﺎ ﻟﻴﺎ ﮐﺮو اور )ﺷﮑﺎرﯼ ﺟﺎﻧﻮروں ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑﺗﮯ وﻗﺖ( ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﻟﻴﺎ ﮐﺮو اور ﺧﺪا ﺳﮯ
ڈرﺗﮯ رﮨﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺟﻠﺪ ﺣﺴﺎب ﻟﻴﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۴ﺁج ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﺳﺐ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺣﻼل ﮐﺮ دﯼ ﮔﺌﻴﮟ اور اﮨﻞ ﮐﺘﺎب
ﮐﺎ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﺑﻬﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﻼل ﮨﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻬﺎﻧﺎ ان ﮐﻮ ﺣﻼل ﮨﮯ اور ﭘﺎﮎ داﻣﻦ ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرﺗﻴﮟ اور ﭘﺎﮎ داﻣﻦ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﻋﻮرﺗﻴﮟ
ﺑﻬﯽ )ﺣﻼل ﮨﻴﮟ( ﺟﺒﮑہ ان ﮐﺎ ﻣﮩﺮ دے دو۔ اور ان ﺳﮯ ﻋﻔﺖ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﻬﻨﯽ ﻣﻘﺼﻮد ﮨﻮ ﻧہ ﮐﻬﻠﯽ ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﮐﺮﻧﯽ اور ﻧہ ﭼﻬﭙﯽ
دوﺳﺘﯽ ﮐﺮﻧﯽ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﻳﻤﺎن ﺳﮯ ﻣﻨﮑﺮ ﮨﻮا اس ﮐﮯ ﻋﻤﻞ ﺿﺎﺋﻊ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ اور وﮦ ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ
ﮨﻮﮔﺎ ) (۵ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺟﺐ ﺗﻢ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﻨﮯ ﮐﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو ﺗﻢ ﻣﻨہ اور ﮐﮩﻨﻴﻮں ﺗﮏ ﮨﺎﺗﻪ دهﻮ ﻟﻴﺎ ﮐﺮو اور ﺳﺮ ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮ ﻟﻴﺎ ﮐﺮو
اور ﭨﺨﻨﻮں ﺗﮏ ﭘﺎؤں )دهﻮ ﻟﻴﺎ ﮐﺮو( اور اﮔﺮ ﻧﮩﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺎﺟﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ )ﻧﮩﺎ ﮐﺮ( ﭘﺎﮎ ﮨﻮ ﺟﺎﻳﺎ ﮐﺮو اور اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﮨﻮ ﻳﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﻴﮟ
ﮨﻮ ﻳﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻴﺖ اﻟﺨﻼ ﺳﮯ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺁﻳﺎ ﮨﻮ ﻳﺎ ﺗﻢ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﮨﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮ اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﻧہ ﻣﻞ ﺳﮑﮯ ﺗﻮ ﭘﺎﮎ
ﻣﭩﯽ ﻟﻮ اور اس ﺳﮯ ﻣﻨہ اور ﮨﺎﺗﻬﻮں ﮐﺎ ﻣﺴﺢ )ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻴﻤﻢ( ﮐﺮ ﻟﻮ۔ ﺧﺪا ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺑﻠﮑہ ﻳہ ﭼﺎﮨﺘﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﺎﮎ ﮐﺮے اور اﭘﻨﯽ ﻧﻌﻤﺘﻴﮟ ﺗﻢ ﭘﺮ ﭘﻮرﯼ ﮐﺮے ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو ) (۶اور ﺧﺪا ﻧﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ اﺣﺴﺎن ﮐﺌﮯ ﮨﻴﮟ ان
ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو اور اس ﻋﮩﺪ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻗﻮل ﻟﻴﺎ ﺗﻬﺎ )ﻳﻌﻨﯽ( ﺟﺐ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ )ﺧﺪا ﮐﺎ ﺣﮑﻢ( ﺳﻦ ﻟﻴﺎ اور
ﻗﺒﻮل ﮐﻴﺎ۔ اور اﷲ ﺳﮯ ڈرو۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا دﻟﻮں ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں )ﺗﮏ( ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٧اے اﻳﻤﺎن واﻟﻮں! ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﻴﮯ
اﻧﺼﺎف ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ دﻳﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮐﻬﮍے ﮨﻮ ﺟﺎﻳﺎ ﮐﺮو۔ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ دﺷﻤﻨﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﺁﻣﺎدﮦ ﻧہ ﮐﺮے ﮐہ اﻧﺼﺎف
ﭼﻬﻮڑ دو۔ اﻧﺼﺎف ﮐﻴﺎ ﮐﺮو ﮐہ ﻳﮩﯽ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ
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اﻋﻤﺎل ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (٨ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﺳﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ وﻋﺪﮦ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ
ﺑﺨﺸﺶ اور اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﮨﮯ ) (٩اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ وﮦ ﺟﮩﻨﻤﯽ ﮨﻴﮟ ) (١٠اے اﻳﻤﺎن واﻟﻮ! ﺧﺪا
ﻧﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ اﺣﺴﺎن ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو۔ ﺟﺐ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﮯ ارادﮦ ﮐﻴﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ دﺳﺖ درازﯼ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ان ﮐﮯ
ﮨﺎﺗﻪ روﮎ دﻳﺌﮯ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮں اور ﻣﻮﻣﻨﻮ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ) (١١اور ﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺳﮯ اﻗﺮار ﻟﻴﺎ اور ان ﻣﻴﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﺎرﮦ ﺳﺮدار ﻣﻘﺮر ﮐﺌﮯ ﭘﻬﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻮں اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ
اور زﮐﻮٰة دﻳﺘﮯ رﮨﻮ ﮔﮯ اور ﻣﻴﺮے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤ ﮔﮯ اور ان ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮو ﮔﮯ اور ﺧﺪا ﮐﻮ ﻗﺮض ﺣﺴﻨہ دو ﮔﮯ ﺗﻮ
ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻨﺎﮦ دور ﮐﺮ دوں ﮔﺎ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﮩﺸﺘﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮوں ﮔﺎ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ ﭘﻬﺮ ﺟﺲ
ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ وﮦ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﭩﮏ ﮔﻴﺎ ) (١٢ﺗﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻋﮩﺪ ﺗﻮڑ دﻳﻨﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﮨﻢ
ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﯽ اور ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﻮ ﺳﺨﺖ ﮐﺮ دﻳﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﮐﻠﻤﺎت )ﮐﺘﺎب( ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﮯ ﺑﺪل دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻦ
ﺑﺎﺗﻮں ﮐﯽ ان ﮐﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﯽ ان ﮐﺎ ﺑﻬﯽ اﻳﮏ ﺣﺼہ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮ ﺑﻴﭩﻬﮯ اور ﺗﻬﻮڑے ﺁدﻣﻴﻮں ﮐﮯ ﺳﻮا ﮨﻤﻴﺸہ ﺗﻢ ان
ﮐﯽ )اﻳﮏ ﻧہ اﻳﮏ( ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﭘﺎﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﺧﻄﺎﺋﻴﮟ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدو اور )ان ﺳﮯ( درﮔﺰر ﮐﺮو ﮐہ ﺧﺪا اﺣﺴﺎن
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (١٣اور ﺟﻮ ﻟﻮگ )اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﺼﺎرﯼٰ ﮨﻴﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﻋﮩﺪ ﻟﻴﺎ
ﺗﻬﺎ ﻣﮕﺮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺑﻬﯽ اس ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺎ ﺟﻮ ان ﮐﻮ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﯽ اﻳﮏ ﺣﺼہ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮ دﻳﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﺑﺎﮨﻢ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﮏ
ﮐﮯ ﻟﻴﮯ دﺷﻤﻨﯽ اور ﮐﻴﻨہ ڈال دﻳﺎ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ وﮦ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﺧﺪا ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ان ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﺁﮔﺎﮦ ﮐﺮے ﮔﺎ ) (١۴اے اﮨﻞ ﮐﺘﺎب!
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮨﻤﺎرے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﺁﺧﺮاﻟﺰﻣﺎں( ﺁ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺘﺎب )اﻟﮩٰﯽ( ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭼﻬﭙﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ
ﮐﭽﻪ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﺘﺎ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻗﺼﻮر ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺧﺪا ﮐﯽ
ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﻮر اور روﺷﻦ ﮐﺘﺎب ﺁ ﭼﮑﯽ ﮨﮯ ) (١۵ﺟﺲ ﺳﮯ ﺧﺪا اﭘﻨﯽ رﺿﺎ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻧﺠﺎت ﮐﮯ رﺳﺘﮯ دﮐﻬﺎﺗﺎ ﮨﮯ
اور اﭘﻨﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ اﻧﺪهﻴﺮے ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ روﺷﻨﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﮯ ﺟﺎﺗﺎ اور ان ﮐﻮ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘہ ﭘﺮ ﭼﻼﺗﺎ ﮨﮯ ) (١۶ﺟﻮ
ﻟﻮگ اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻞ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻋﻴﺴﯽٰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺪا ﮨﻴﮟ وﮦ ﺑﮯﺷﮏ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ )ان ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻋﻴﺴﯽٰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﻮ
اور ان ﮐﯽ واﻟﺪﮦ ﮐﻮ اور ﺟﺘﻨﮯ ﻟﻮگ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﮐﺲ ﮐﯽ ﭘﻴﺶ ﭼﻞ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ؟
اور ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﮨﮯ وﮦ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا
ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (١٧اور ﻳﮩﻮد اور ﻧﺼﺎرﯼٰ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﻴﭩﮯ اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﺎرے ﮨﻴﮟ ﮐﮩﻮ ﮐہ ﭘﻬﺮ وﮦ
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﺪاﻋﻤﺎﻟﻴﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﻬﻴﮟ ﻋﺬاب ﮐﻴﻮں دﻳﺘﺎ ﮨﮯ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﺗﻢ اس ﮐﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻴﮟ )دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﻃﺮح ﮐﮯ(
اﻧﺴﺎن ﮨﻮ وﮦ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﺑﺨﺸﮯ اور ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﻋﺬاب دے اور ﺁﺳﻤﺎن زﻣﻴﻦ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﭘﺮ ﺧﺪا
ﻞ ﮐﺘﺎب ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﮯ ﺁﻧﮯ ﮐﺎ ﺳﻠﺴﻠہ ﺟﻮ
ﮨﯽ ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮨﮯ اور )ﺳﺐ ﮐﻮ( اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (١٨اے اﮨ ِ
)اﻳﮏ ﻋﺮﺻﮯ ﺗﮏ( ﻣﻨﻘﻄﻊ رﮨﺎ ﺗﻮ )اب( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮨﻤﺎرے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺁ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ )ﮨﻤﺎرے اﺣﮑﺎم( ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﻳہ ﻧہ ﮐﮩﻮ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﻳﺎ ڈر ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﻳﺎ ﺳﻮ )اب( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ اور ڈر
ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺁ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (١٩اور ﺟﺐ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻬﺎﺋﻴﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺟﻮ
اﺣﺴﺎن ﮐﺌﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو ﮐہ اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﮯ اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﺑﻨﺎﻳﺎ اور ﺗﻢ ﮐﻮ اﺗﻨﺎ ﮐﭽﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﻴﺎ ﮐہ
اﮨﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ ) (٢٠ﺗﻮ ﺑﻬﺎﺋﻴﻮ! ﺗﻢ ارض ﻣﻘﺪس )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻠﮏ ﺷﺎم( ﻣﻴﮟ ﺟﺴﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﻟﮑﻪ
رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ﭼﻞ داﺧﻞ ﮨﻮ اور )دﻳﮑﻬﻨﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ( ﭘﻴﭩﻪ ﻧہ ﭘﻬﻴﺮ دﻳﻨﺎ ورﻧہ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻴﮟ ﭘﮍ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (٢١وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ
ﻣﻮﺳﯽٰ! وﮨﺎں ﺗﻮ ﺑﮍے زﺑﺮدﺳﺖ ﻟﻮگ )رﮨﺘﮯ( ﮨﻴﮟ اور ﺟﺐ ﺗﮏ وﮦ اس ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﻧہ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮨﻢ وﮨﺎں ﺟﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﮯ
ﮨﺎں اﮔﺮ وﮦ وﮨﺎں ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺟﺎ داﺧﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٢٢ﺟﻮ ﻟﻮگ )ﺧﺪا ﺳﮯ( ڈرﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ دو ﺷﺨﺺ ﺟﻦ
ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺗﻬﯽ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ دروازے ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺣﻤﻠہ ﮐﺮدو ﺟﺐ ﺗﻢ دروازے ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ
ﺐ اﻳﻤﺎن ﮨﻮ ) (٢٣وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﻣﻮﺳﯽٰ! ﺟﺐ ﺗﮏ وﮦ
ﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﻓﺘﺢ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﻮ ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ ﺻﺎﺣ ِ
ﻟﻮگ وﮨﺎں ﮨﻴﮟ ﮨﻢ ﮐﺒﻬﯽ وﮨﺎں ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﮯ )اﮔﺮ ﻟﮍﻧﺎ ﮨﯽ ﺿﺮور ﮨﮯ( ﺗﻮ ﺗﻢ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﺧﺪا ﺟﺎؤ اور ﻟﮍو ﮨﻢ ﻳﮩﻴﮟ ﺑﻴﭩﻬﮯ رﮨﻴﮟ
ﮔﮯ ) (٢۴ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ )ﺧﺪا ﺳﮯ( اﻟﺘﺠﺎ ﮐﯽ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ اور اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﮐﺴﯽ ﭘﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ
ﺗﻮ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ اور ان ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺮدے ) (٢۵ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ وﮦ ﻣﻠﮏ ان ﭘﺮ ﭼﺎﻟﻴﺲ ﺑﺮس ﺗﮏ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺣﺮام
ﮐﺮ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ )ﮐہ وﮨﺎں ﺟﺎﻧﮯ ﻧہ ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺟﻨﮕﻞ ﮐﯽ( زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺳﺮﮔﺮداں ﭘﻬﺮﺗﮯ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ان ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺣﺎل
ﭘﺮ اﻓﺴﻮس ﻧہ ﮐﺮو ) (٢۶اور )اے ﻣﺤﻤﺪ( ان ﮐﻮ ﺁدم ﮐﮯ دو ﺑﻴﭩﻮں )ﮨﺎﺑﻴﻞ اور ﻗﺎﺑﻴﻞ( ﮐﮯ ﺣﺎﻻت )ﺟﻮ ﺑﺎﻟﮑﻞ( ﺳﭽﮯ )ﮨﻴﮟ( ﭘﮍه
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ﮐﺮ ﺳﻨﺎ دو ﮐہ ﺟﺐ ان دوﻧﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا )ﮐﯽ ﺟﻨﺎب ﻣﻴﮟ( ﮐﭽﻪ ﻧﻴﺎزﻳﮟ ﭼﮍهﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ اﻳﮏ ﮐﯽ ﻧﻴﺎز ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﮨﻮ ﮔﺌﯽ اور دوﺳﺮے
ﮐﯽ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮨﻮﺋﯽ )ﺗﺐ ﻗﺎﺑﻴﻞ ﮨﺎﺑﻴﻞ ﺳﮯ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﺠﻬﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﺮوں ﮔﺎ اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮨﯽ ﮐﯽ )ﻧﻴﺎز(
ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (٢٧اور اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ ﮨﺎﺗﻪ ﭼﻼﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﺗﺠﻪ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﺗﺠﻪ ﭘﺮ ﮨﺎﺗﻪ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﻼؤں ﮔﺎ ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻮ ﺧﺪاﺋﮯ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺳﮯ ڈر ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢٨ﻣﻴﮟ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﺗﻮ ﻣﻴﺮے ﮔﻨﺎﮦ ﻣﻴﮟ
ﺑﻬﯽ ﻣﺎﺧﻮذ ﮨﻮ اور اﭘﻨﮯ ﮔﻨﺎﮦ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﭘﻬﺮ )زﻣﺮﮦ( اﮨﻞ دوزخ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ اور ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﯽ ﻳﮩﯽ ﺳﺰا ﮨﮯ ) (٢٩ﻣﮕﺮ اس ﮐﮯ ﻧﻔﺲ
ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﻗﺘﻞ ﮨﯽ ﮐﯽ ﺗﺮﻏﻴﺐ دﯼ ﺗﻮ اس ﻧﮯ اﺳﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دﻳﺎ اور ﺧﺴﺎرﮦ اﭨﻬﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ﮔﻴﺎ ) (٣٠اب ﺧﺪا
ﻧﮯ اﻳﮏ ﮐﻮّا ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺟﻮ زﻣﻴﻦ ﮐﺮﻳﺪﻧﮯ ﻟﮕﺎ ﺗﺎﮐہ اﺳﮯ دﮐﻬﺎﺋﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﻻش ﮐﻮ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ ﭼﻬﭙﺎﺋﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ اے ﮨﮯ
ﻣﺠﻪ ﺳﮯ اﺗﻨﺎ ﺑﻬﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﺳﮑﺎ ﮐہ اس ﮐﻮے ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﻻش ﭼﻬﭙﺎ دﻳﺘﺎ ﭘﻬﺮ وﮦ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﮨﻮا ) (٣١اس ﻗﺘﻞ
ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﺮ ﻳہ ﺣﮑﻢ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ )ﻧﺎﺣﻖ( ﻗﺘﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ )ﻳﻌﻨﯽ( ﺑﻐﻴﺮ اس ﮐﮯ ﮐہ
ﺟﺎن ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﻳﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺳﺰا دﯼ ﺟﺎﺋﮯ اُس ﻧﮯ ﮔﻮﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﻴﺎ اور ﺟﻮ اس ﮐﯽ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮا ﺗﻮ ﮔﻮﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮا اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻤﺎرے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ روﺷﻦ دﻟﻴﻠﻴﮟ ﻻ
ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﯽ ان ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮگ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﺣ ِﺪ اﻋﺘﺪال ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٢ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا اور
اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﺳﮯ ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﺮﻳﮟ اور ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ دوڑﺗﮯ ﭘﻬﺮﻳﮟ ان ﮐﯽ ﻳﮩﯽ ﺳﺰا ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﻳﺎ
ﺳﻮﻟﯽ ﭼﮍهﺎ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﻳﺎ ان ﮐﮯ اﻳﮏ اﻳﮏ ﻃﺮف ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ اور اﻳﮏ اﻳﮏ ﻃﺮف ﮐﮯ ﭘﺎؤں ﮐﺎٹ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﻳﺎ ﻣﻠﮏ ﺳﮯ
ﻧﮑﺎل دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﻳہ ﺗﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ان ﮐﯽ رﺳﻮاﺋﯽ ﮨﮯ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﮍا )ﺑﻬﺎرﯼ( ﻋﺬاب ﺗﻴﺎر ﮨﮯ ) (٣٣ﮨﺎں ﺟﻦ
ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﻗﺎﺑﻮ ﻣﻴﮟ ﺁ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮ ﻟﯽ ﺗﻮ ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٣۴اے
اﻳﻤﺎن واﻟﻮ! ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ اور اس ﮐﺎ ﻗﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ذرﻳﻌہ ﺗﻼش ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ اور اس ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﻣﻴﮟ ﺟﮩﺎد
ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ رﺳﺘﮕﺎرﯼ ﭘﺎؤ ) (٣۵ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ اﮔﺮ ان ﮐﮯ ﭘﺎس روﺋﮯ زﻣﻴﻦ )ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﺧﺰاﻧﮯ اور اس( ﮐﺎ ﺳﺐ ﻣﺎل وﻣﺘﺎع
ﮨﻮ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﺳﯽ ﻗﺪر اور ﺑﻬﯽ ﮨﻮ ﺗﺎﮐہ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز ﻋﺬاب )ﺳﮯ رﺳﺘﮕﺎرﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ( ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ دﻳﮟ ﺗﻮ ان
ﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ان ﮐﻮ درد دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ )) (٣۶ﮨﺮ ﭼﻨﺪ( ﭼﺎﮨﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺁگ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﻣﮕﺮ
اس ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﻧﮑﻞ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻤﻴﺸہ ﮐﺎ ﻋﺬاب ﮨﮯ ) (٣٧اور ﺟﻮ ﭼﻮرﯼ ﮐﺮے ﻣﺮد ﮨﻮ ﻳﺎ ﻋﻮرت ان ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ
ﮐﺎٹ ڈاﻟﻮ ﻳہ ان ﮐﮯ ﻓﻌﻠﻮں ﮐﯽ ﺳﺰا اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻋﺒﺮت ﮨﮯ اور ﺧﺪا زﺑﺮدﺳﺖ )اور( ﺻﺎﺣﺐ ﺣﮑﻤﺖ ﮨﮯ )(٣٨
اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﮔﻨﺎﮦ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮے اور ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دے ﮔﺎ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا
ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٣٩ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮨﮯ؟ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﮯ
ﻋﺬاب ﮐﺮے اور ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﺑﺨﺶ دے اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (۴٠اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ! ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﻔﺮ ﻣﻴﮟ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
)ﮐﭽﻪ ﺗﻮ( ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )ﮨﻴﮟ( ﺟﻮ ﻣﻨہ ﺳﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ ان ﮐﮯ دل ﻣﻮﻣﻦ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ اور )ﮐﭽﻪ( ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
ﺟﻮ ﻳﮩﻮدﯼ ﮨﻴﮟ ان ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﻳہ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﭘﻬﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں
)ﮐﮯ ﺑﮩﮑﺎﻧﮯ( ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻨﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ اﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺋﮯ )ﺻﺤﻴﺢ( ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﻣﻘﺎﻣﺎت )ﻣﻴﮟ ﺛﺎﺑﺖ
ﮨﻮﻧﮯ( ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺪل دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ )اور ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻳﮩﯽ )ﺣﮑﻢ( ﻣﻠﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﺮ ﻟﻴﻨﺎ اور اﮔﺮ ﻳہ
ﻧہ ﻣﻠﮯ ﺗﻮ اس ﺳﮯ اﺣﺘﺮاز ﮐﺮﻧﺎ اور اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺗﻢ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﺧﺪا ﺳﮯ )ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺎ(
اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﺎﮨﺎ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ذﻟﺖ ﮨﮯ اور
ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺑﮍا ﻋﺬاب ﮨﮯ )) (۴١ﻳہ( ﺟﻬﻮﭨﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اور )رﺷﻮت ﮐﺎ( ﺣﺮام ﻣﺎل ﮐﻬﺎﻧﮯ
واﻟﮯ ﮨﻴﮟ اﮔﺮ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس )ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻘﺪﻣہ ﻓﻴﺼﻞ ﮐﺮاﻧﮯ ﮐﻮ( ﺁﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ان ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮ دﻳﻨﺎ ﻳﺎ اﻋﺮاض ﮐﺮﻧﺎ اور اﮔﺮ ان
ﺳﮯ اﻋﺮاض ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﮕﺎڑ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ اور اﮔﺮ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻮ ﺗﻮ اﻧﺼﺎف ﮐﺎ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ
ﺧﺪا اﻧﺼﺎف ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (۴٢اور ﻳہ ﺗﻢ ﺳﮯ )اﭘﻨﮯ ﻣﻘﺪﻣﺎت( ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ ﻓﻴﺼﻞ ﮐﺮاﻳﮟ ﮔﮯ ﺟﺒﮑہ ﺧﻮد ان
ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﻮرات )ﻣﻮﺟﻮد( ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺣﮑﻢ )ﻟﮑﻬﺎ ﮨﻮا( ﮨﮯ )ﻳہ اﺳﮯ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ( ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﺳﮯ ﭘﻬﺮ
ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻳہ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ) (۴٣ﺑﻴﺸﮏ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻮرﻳﺖ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮨﺪاﻳﺖ اور روﺷﻨﯽ ﮨﮯ اﺳﯽ
ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺒﻴﺎء ﺟﻮ )ﺧﺪا ﮐﮯ( ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺗﻬﮯ ﻳﮩﻮدﻳﻮں ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺘﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻣﺸﺎﺋﺦ اور ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻬﯽ ﮐﻴﻮﻧﮑہ وﮦ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﻣﻘﺮر ﮐﻴﮯ ﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ اور اس ﭘﺮ ﮔﻮاﮦ ﺗﻬﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﺣﮑﻢ اﻟﮩٰﯽ ﮐﺎ ﻳﻘﻴﻦ رﮐﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ( ﺗﻮ ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ
ﻣﺖ ڈرﻧﺎ اور ﻣﺠﻬﯽ ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻨﺎ اور ﻣﻴﺮﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ ﻗﻴﻤﺖ ﻧہ ﻟﻴﻨﺎ اور ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﮨﻮﺋﮯ اﺣﮑﺎم ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ ﻧہ دے ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﮨﯽ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ ) (۴۴اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺗﻮرات ﻣﻴﮟ ﻳہ ﺣﮑﻢ
ﻟﮑﻪ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺟﺎن ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺟﺎن اور ﺁﻧﮑﻪ ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺁﻧﮑﻪ اور ﻧﺎﮎ ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻧﺎﮎ اور ﮐﺎن ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﮐﺎن اور داﻧﺖ ﮐﮯ
ﺑﺪﻟﮯ داﻧﺖ اور ﺳﺐ زﺧﻤﻮں ﮐﺎ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺑﺪﻟہ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻟہ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دے وﮦ اس ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮐﻔﺎرﮦ ﮨﻮﮔﺎ اور ﺟﻮ
ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ اﺣﮑﺎم ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ ﻧہ دے ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﮨﯽ ﻟﻮگ ﺑﮯاﻧﺼﺎف ﮨﻴﮟ ) (۴۵اور ان ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ اﻧﮩﯽ ﮐﮯ ﻗﺪﻣﻮں ﭘﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻋﻴﺴﯽٰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﻮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور ان
ﮐﻮ اﻧﺠﻴﻞ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﯽ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮨﺪاﻳﺖ اور ﻧﻮر ﮨﮯ اور ﺗﻮرات ﮐﯽ ﺟﻮ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﯽ ﮐﺘﺎب )ﮨﮯ( ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ اور
ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﻮ راﮦ ﺑﺘﺎﺗﯽ اور ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ) (۴۶اور اﮨﻞ اﻧﺠﻴﻞ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ﺟﻮ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﻧﮯ اس ﻣﻴﮟ ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮨﻴﮟ اس ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮐﺮﻳﮟ اور ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺎزل ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ اﺣﮑﺎم ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ ﻧہ دے ﮔﺎ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ
ﻟﻮگ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎں ﮨﻴﮟ ) (۴٧اور )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ!( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺳﭽﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ اور ان )ﺳﺐ( ﭘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ان ﮐﺎ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ اور ﺣﻖ ﺟﻮ
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺁﭼﮑﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ ان ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﻳﮏ )ﻓﺮﻗﮯ( ﮐﮯ ﻟﻴﮯ
اﻳﮏ دﺳﺘﻮر اور ﻃﺮﻳﻘہ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﺳﺐ ﮐﻮ اﻳﮏ ﮨﯽ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﺮ ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﻣﮕﺮ ﺟﻮ ﺣﮑﻢ اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ
دﻳﺌﮯ ﮨﻴﮟ ان ﻣﻴﮟ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺳﻮ ﻧﻴﮏ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮو ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ
ﮨﮯ ﭘﻬﺮ ﺟﻦ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ اﺧﺘﻼف ﺗﻬﺎ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺘﺎ دے ﮔﺎ ) (۴٨اور )ﮨﻢ ﭘﻬﺮ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ( ﺟﻮ )ﺣﮑﻢ( ﺧﺪا ﻧﮯ ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ اﺳﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ان ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﻧﺎ اور ان ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ اور ان ﺳﮯ ﺑﭽﺘﮯ رﮨﻨﺎ ﮐہ ﮐﺴﯽ
ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﻳہ ﮐﮩﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﮩﮑﺎﻧہ دﻳﮟ اﮔﺮ ﻳہ ﻧہ ﻣﺎﻧﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﺎن ﻟﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﮯ
ﺑﻌﺾ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ان ﭘﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﺎزل ﮐﺮے اور اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﺗﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﮨﻴﮟ ) (۴٩ﮐﻴﺎ ﻳہ زﻣﺎﻧۂ ﺟﺎﮨﻠﻴﺖ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ
ﺧﻮاﮨﺶ ﻣﻨﺪ ﮨﻴﮟ؟ اور ﺟﻮ ﻳﻘﻴﻦ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺧﺪا ﺳﮯ اﭼﻬﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺲ ﮐﺎ ﮨﮯ؟ ) (۵٠اے اﻳﻤﺎن واﻟﻮ! ﻳﮩﻮد اور
ﻧﺼﺎرﯼٰ ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧہ ﺑﻨﺎؤ ﻳہ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ دوﺳﺖ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ان ﮐﻮ دوﺳﺖ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮔﺎ وﮦ ﺑﻬﯽ اﻧﮩﻴﮟ
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻮﮔﺎ ﺑﻴﺸﮏ ﺧﺪا ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ) (۵١ﺗﻮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ )ﻧﻔﺎق ﮐﺎ( ﻣﺮض ﮨﮯ ﺗﻢ ان ﮐﻮ
دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ﮐہ ان ﻣﻴﮟ دوڑ دوڑ ﮐﮯ ﻣﻠﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﻴﮟ ﺧﻮف ﮨﮯ ﮐہ ﮐﮩﻴﮟ ﮨﻢ ﭘﺮ زﻣﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﮔﺮدش ﻧہ
ﺁﺟﺎﺋﮯ ﺳﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﻓﺘﺢ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﻳﺎ اﭘﻨﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اور اﻣﺮ )ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ( ﭘﻬﺮ ﻳہ اﭘﻨﮯ دل ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﭘﺮ ﺟﻮ
ﭼﻬﭙﺎﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﮨﻮ ﮐﺮ رﮦ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۵٢اور اس )وﻗﺖ( ﻣﺴﻠﻤﺎن )ﺗﻌﺠﺐ ﺳﮯ( ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﻳہ وﮨﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ
ﺧﺪا ﮐﯽ ﺳﺨﺖ ﺳﺨﺖ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯﻋﻤﻞ اﮐﺎرت ﮔﺌﮯ اور وﮦ ﺧﺴﺎرے ﻣﻴﮟ ﭘﮍ ﮔﺌﮯ
) (۵٣اے اﻳﻤﺎن واﻟﻮ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ دﻳﻦ ﺳﮯ ﭘﻬﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺧﺪا اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﭘﻴﺪا ﮐﺮ دے ﮔﺎ ﺟﻦ ﮐﻮ وﮦ دوﺳﺖ
رﮐﻬﮯ اور ﺟﺴﮯ وﮦ دوﺳﺖ رﮐﻬﻴﮟ اور ﺟﻮ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﻧﺮﻣﯽ ﮐﺮﻳﮟ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﺳﮯ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﮯ ﭘﻴﺶ ﺁﺋﻴﮟ ﺧﺪا
ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﺟﮩﺎد ﮐﺮﻳﮟ اور ﮐﺴﯽ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮐﯽ ﻣﻼﻣﺖ ﺳﮯ ﻧہ ڈرﻳﮟ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻓﻀﻞ ﮨﮯ وﮦ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ دﻳﺘﺎ
ﮨﮯ اور اﷲ ﺑﮍﯼ ﮐﺸﺎﺋﺶ واﻻ اور ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۵۴ﺗﻤﮩﺎرے دوﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اور ﻣﻮﻣﻦ ﻟﻮگ ﮨﯽ ﮨﻴﮟ
ﺟﻮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ اور زﮐﻮٰة دﻳﺘﮯ اور )ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ( ﺟﻬﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵۵اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اور
ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ دوﺳﺘﯽ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ )وﮦ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﮔﺎ اور( ﺧﺪا ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮨﯽ ﻏﻠﺒہ ﭘﺎﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﮯ ) (۵۶اے
اﻳﻤﺎن واﻟﻮں! ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ دﯼ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﻴﮟ ان ﮐﻮ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے دﻳﻦ ﮐﻮ ﮨﻨﺴﯽ اور
ﮐﻬﻴﻞ ﺑﻨﺎ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ دوﺳﺖ ﻧہ ﺑﻨﺎؤ اور ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ ) (۵٧اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اذان دﻳﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ
ﻳہ اﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻨﺴﯽ اور ﮐﻬﻴﻞ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻳہ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﺳﻤﺠﻪ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ) (۵٨ﮐﮩﻮ ﮐہ اے اﮨﻞ ﮐﺘﺎب! ﺗﻢ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﺑﺮاﺋﯽ ﮨﯽ
ﮐﻴﺎ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺳﻮا اس ﮐﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺧﺪا ﭘﺮ اور ﺟﻮ )ﮐﺘﺎب( ﮨﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ اس ﭘﺮ اور ﺟﻮ )ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ( ﭘﮩﻠﮯ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﻴﮟ ان ﭘﺮ
اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ ﺑﺪﮐﺮدار ﮨﻴﮟ ) (۵٩ﮐﮩﻮ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﺘﺎؤں ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺟﺰا ﭘﺎﻧﮯ
واﻟﮯ ﮐﻮن ﮨﻴﮟ؟ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﯽ اور ﺟﻦ ﭘﺮ وﮦ ﻏﻀﺒﻨﺎﮎ ﮨﻮا اور )ﺟﻦ ﮐﻮ( ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻨﺪر اور ﺳﻮر
ﺑﻨﺎ دﻳﺎ اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﯽ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺑﺮا ﭨﻬﮑﺎﻧہ ﮨﮯ اور وﮦ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ دور ﮨﻴﮟ
) (۶٠اور ﺟﺐ ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﮐﻔﺮ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اﺳﯽ ﮐﻮ
ﻟﻴﮑﺮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻦ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﻳہ ﻣﺨﻔﯽ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (۶١اور ﺗﻢ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ﮐہ ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ
ﮔﻨﺎﮦ اور زﻳﺎدﺗﯽ اور ﺣﺮام ﮐﻬﺎﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﺮا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶٢ﺑﻬﻼ ان ﮐﮯ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﻣﺸﺎﺋﺦ اور ﻋﻠﻤﺎء اﻧﮩﻴﮟ ﮔﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں اور ﺣﺮام ﮐﻬﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ؟ ﺑﻼﺷﺒہ وﮦ ﺑﻬﯽ ﺑﺮا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶٣اور
ﻳﮩﻮد ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﮨﺎﺗﻪ )ﮔﺮدن ﺳﮯ( ﺑﻨﺪهﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ اﷲ ﺑﺨﻴﻞ ﮨﮯ( اﻧﮩﻴﮟ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺑﺎﻧﺪهﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ اور اﻳﺴﺎ ﮐﮩﻨﮯ
ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ان ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﮨﻮ )اس ﮐﺎ ﮨﺎﺗﻪ ﺑﻨﺪهﺎ ﮨﻮا ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ اس ﮐﮯ دوﻧﻮں ﮨﺎﺗﻪ ﮐﻬﻠﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺟﺲ ﻃﺮح )اور ﺟﺘﻨﺎ( ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ
ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور )اے ﻣﺤﻤﺪ( ﻳہ )ﮐﺘﺎب( ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ اس ﺳﮯ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﮐﺜﺮ
ﮐﯽ ﺷﺮارت اور اﻧﮑﺎر اور ﺑﮍهﮯ ﮔﺎ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﺑﺎﮨﻢ ﻋﺪاوت اور ﺑﻐﺾ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﮏ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ڈال دﻳﺎ ﮨﮯ ﻳہ ﺟﺐ ﻟﮍاﺋﯽ
ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺁگ ﺟﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﺑﺠﻬﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻳہ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد ﮐﮯ ﻟﻴﮯ دوڑے ﭘﻬﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﻓﺴﺎد ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ ) (۶۴اور اﮔﺮ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ اور ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮔﺎرﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ان ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮦ ﻣﺤﻮ ﮐﺮ
دﻳﺘﮯ اور ان ﮐﻮ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﺎﻏﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﺗﮯ ) (۶۵اور اﮔﺮ وﮦ ﺗﻮرات اور اﻧﺠﻴﻞ ﮐﻮ اور ﺟﻮ )اور ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ( ان ﮐﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ان ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﻴﮟ ان ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﻬﺘﮯ )ﺗﻮ ان ﭘﺮ رزق ﻣﻴﻨہ ﮐﯽ ﻃﺮح ﺑﺮﺳﺘﺎ ﮐہ( اﭘﻨﮯ اوﭘﺮ ﺳﮯ
ﭘﺎؤں ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﺳﮯ ﮐﻬﺎﺗﮯ ان ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻟﻮگ ﻣﻴﺎﻧہ رو ﮨﻴﮟ اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﺑﺮے ﮨﻴﮟ ) (۶۶اے
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺟﻮ ارﺷﺎدات ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭽﺎ دو اور اﮔﺮ اﻳﺴﺎ ﻧہ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ
ﭘﻴﻐﺎم ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﻗﺎﺻﺮ رﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﯼ ﮐﺎ ﻓﺮض ادا ﻧہ ﮐﻴﺎ( اور ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺑﭽﺎﺋﮯ رﮐﻬﮯ ﮔﺎ ﺑﻴﺸﮏ ﺧﺪا
ﻣﻨﮑﺮوں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ) (۶٧ﮐﮩﻮ ﮐہ اے اﮨﻞ ﮐﺘﺎب! ﺟﺐ ﺗﮏ ﺗﻢ ﺗﻮرات اور اﻧﺠﻴﻞ ﮐﻮ اور ﺟﻮ )اور ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ( ﺗﻤﮩﺎرے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﻴﮟ ان ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻧہ رﮐﻬﻮ ﮔﮯ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ راﮦ ﭘﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ اور ﻳہ )ﻗﺮﺁن(
ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮا ﮨﮯ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﮐﺜﺮ ﮐﯽ ﺳﺮﮐﺸﯽ اور ﮐﻔﺮ اور ﺑﮍهﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻗﻮم
ﮐﻔﺎر ﭘﺮ اﻓﺴﻮس ﻧہ ﮐﺮو ) (۶٨ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﭘﺮ اور روز ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺧﻮاﮦ وﮦ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮨﻮں ﻳﺎ ﻳﮩﻮدﯼ ﻳﺎ ﺳﺘﺎرﮦ ﭘﺮﺳﺖ ﻳﺎ ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ ان ﮐﻮ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن( ﻧہ ﮐﭽﻪ ﺧﻮف ﮨﻮ ﮔﺎ اور ﻧہ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۶٩ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﻨﯽ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﮯ ﻋﮩﺪ ﺑﻬﯽ ﻟﻴﺎ اور ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﯽ ﺑﻬﻴﺠﮯ )ﻟﻴﮑﻦ( ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ان ﮐﮯ ﭘﺎس اﻳﺴﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻟﮯﮐﺮ ﺁﺗﺎ
ﺟﻦ ﮐﻮ ان ﮐﮯ دل ﻧﮩﻴﮟ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ وﮦ )اﻧﺒﻴﺎء ﮐﯽ( اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﺗﻮ ﺟﻬﭩﻼ دﻳﺘﮯ اور اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دﻳﺘﮯ
ﺗﻬﮯ ) (٧٠اور ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ )اس ﺳﮯ ان ﭘﺮ( ﮐﻮﺋﯽ ﺁﻓﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﻮ وﮦ اﻧﺪهﮯ اور ﺑﮩﺮے ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ﭘﻬﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ
ان ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ )ﻟﻴﮑﻦ( ﭘﻬﺮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ اﻧﺪهﮯ اور ﺑﮩﺮے ﮨﻮ ﮔﺌﮯ اور ﺧﺪا ان ﮐﮯ ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ
ﮨﮯ ) (٧١وﮦ ﻟﻮگ ﺑﮯﺷﺒہ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﮯ ﺑﻴﭩﮯ )ﻋﻴﺴﯽٰ( ﻣﺴﻴﺢ ﺧﺪا ﮨﻴﮟ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﻣﺴﻴﺢ ﻳﮩﻮد ﺳﮯ ﻳہ ﮐﮩﺎ
ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ اے ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو ﺟﻮ ﻣﻴﺮا ﺑﻬﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﺑﻬﯽ )اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ( ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺷﺮﮎ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺧﺪا اس ﭘﺮ ﺑﮩﺸﺖ ﺣﺮام ﮐﺮ دے ﮔﺎ اور اس ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧہ دوزخ ﮨﮯ اور ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﺪدﮔﺎر ﻧﮩﻴﮟ ) (٧٢وﮦ ﻟﻮگ )ﺑﻬﯽ( ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻞ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮐﺎ ﺗﻴﺴﺮا ﮨﮯ ﺣﺎﻻﻧﮑہ اس ﻣﻌﺒﻮد ﻳﮑﺘﺎ
ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﮩﻴﮟ اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ اﻳﺴﮯ اﻗﻮال )وﻋﻘﺎﺋﺪ( ﺳﮯ ﺑﺎز ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ
وﮦ ﺗﮑﻠﻴﻒ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٧٣ﺗﻮ ﻳہ ﮐﻴﻮں ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺗﻮﺑہ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور اس ﺳﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﻧﮩﻴﮟ
ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٧۴ﻣﺴﻴﺢ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻮ ﺻﺮف )ﺧﺪا( ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺗﻬﮯ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺖ
ﺳﮯ رﺳﻮل ﮔﺰر ﭼﮑﮯ ﺗﻬﮯ اور ان ﮐﯽ واﻟﺪﮦ )ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ( وﻟﯽ اور ﺳﭽﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺗﻬﻴﮟ دوﻧﻮں )اﻧﺴﺎن ﺗﻬﮯ اور( ﮐﻬﺎﻧﺎ
ﮐﻬﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ دﻳﮑﻬﻮ ﮨﻢ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮐﺲ ﻃﺮح ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﭘﻬﺮ )ﻳہ( دﻳﮑﻬﻮ ﮐہ ﻳہ ﮐﺪهﺮ
اﻟﭩﮯ ﺟﺎ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧۵ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﮐﻴﻮں ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻧﻔﻊ اور ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺎ
ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ؟ اور ﺧﺪا ﮨﯽ )ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( ﺳﻨﺘﺎ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (٧۶ﮐﮩﻮ ﮐہ اے اﮨﻞ ﮐﺘﺎب! اﭘﻨﮯ دﻳﻦ )ﮐﯽ ﺑﺎت( ﻣﻴﮟ ﻧﺎﺣﻖ
ﻣﺒﺎﻟﻐہ ﻧہ ﮐﺮو اور اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻧہ ﭼﻠﻮ ﺟﻮ )ﺧﻮد ﺑﻬﯽ( ﭘﮩﻠﮯ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮﺋﮯ اور اَور ﺑﻬﯽ اﮐﺜﺮوں ﮐﻮ
ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮ ﮔﺌﮯ اور ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﭩﮏ ﮔﺌﮯ ) (٧٧ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻴﮟ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﺋﮯ ان ﭘﺮ داؤد اور ﻋﻴﺴﯽٰ ﺑﻦ
ﻣﺮﻳﻢ ﮐﯽ زﺑﺎن ﺳﮯ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﻳہ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور ﺣﺪ ﺳﮯ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ )) (٧٨اور( ﺑﺮے
ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ ﺟﻮ وﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ روﮐﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ ﺑﻼﺷﺒہ وﮦ ﺑﺮا ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٧٩ﺗﻢ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﻮں
ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ﮐہ ﮐﺎﻓﺮوں ﺳﮯ دوﺳﺘﯽ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ اﭘﻨﮯ واﺳﻄﮯ ﺁﮔﮯ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ ﺑﺮا ﮨﮯ )وﮦ ﻳہ( ﮐہ ﺧﺪا
ان ﺳﮯ ﻧﺎﺧﻮش ﮨﻮا اور وﮦ ﮨﻤﻴﺸہ ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ )ﻣﺒﺘﻼ( رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٨٠اور اﮔﺮ وﮦ ﺧﺪا ﭘﺮ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭘﺮ اور ﺟﻮ ﮐﺘﺎب ان ﭘﺮ
ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ ﺗﻬﯽ اس ﭘﺮ ﻳﻘﻴﻦ رﮐﻬﺘﮯ ﺗﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧہ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﻟﻴﮑﻦ ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ ﺑﺪﮐﺮدار ﮨﻴﮟ )) (٨١اے
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﷺ!( ﺗﻢ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ﮐہ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺳﺐ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻳﮩﻮدﯼ اور ﻣﺸﺮﮎ ﮨﻴﮟ اور دوﺳﺘﯽ
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ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﺗﺮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭘﺎؤ ﮔﮯ ﺟﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﺼﺎرﯼٰ ﮨﻴﮟ ﻳہ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ان ﻣﻴﮟ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻬﯽ
ﮨﻴﮟ اور ﻣﺸﺎﺋﺦ ﺑﻬﯽ اور وﮦ ﺗﮑﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (٨٢اور ﺟﺐ اس )ﮐﺘﺎب( ﮐﻮ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ )ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
)ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ ﺗﻮ ﺗﻢ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ان ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻮں ﺳﮯ ﺁﻧﺴﻮ ﺟﺎرﯼ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺣﻖ
ﺑﺎت ﭘﮩﭽﺎن ﻟﯽ اور وﮦ )ﺧﺪا ﮐﯽ ﺟﻨﺎب ﻣﻴﮟ( ﻋﺮض ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﮐﻮ ﻣﺎﻧﻨﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ
ﻟﮑﻪ ﻟﮯ ) (٨٣اور ﮨﻤﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﭘﺮ اور ﺣﻖ ﺑﺎت ﭘﺮ ﺟﻮ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﺁﺋﯽ ﮨﮯ اﻳﻤﺎن ﻧہ ﻻﺋﻴﮟ اور ﮨﻢ اﻣﻴﺪ رﮐﻬﺘﮯ
ﮨﻴﮟ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﮐﻮ ﻧﻴﮏ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ )ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ( داﺧﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ ) (٨۴ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ اس ﮐﮩﻨﮯ ﮐﮯ ﻋﻮض
)ﺑﮩﺸﺖ ﮐﮯ( ﺑﺎغ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ وﮦ ﮨﻤﻴﺸہ ان ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎروں ﮐﺎ ﻳﮩﯽ ﺻﻠہ
ﮨﮯ ) (٨۵اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ وﮦ ﺟﮩﻨﻤﯽ ﮨﻴﮟ ) (٨۶ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺟﻮ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺧﺪا ﻧﮯ
ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﺣﻼل ﮐﯽ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﺣﺮام ﻧہ ﮐﺮو اور ﺣﺪ ﺳﮯ ﻧہ ﺑﮍهﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﺣﺪ ﺳﮯ ﺑﮍهﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ
) (٨٧اور ﺟﻮ ﺣﻼل ﻃﻴّﺐ روزﯼ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ دﯼ ﮨﮯ اﺳﮯ ﮐﻬﺎؤ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ )(٨٨
ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﮯارادﮦ ﻗﺴﻤﻮں ﭘﺮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻣﻮاﺧﺬﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ ﻟﻴﮑﻦ ﭘﺨﺘہ ﻗﺴﻤﻮں ﭘﺮ )ﺟﻦ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﺮو ﮔﮯ( ﻣﻮاﺧﺬﮦ ﮐﺮے
ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﮐﻔﺎرﮦ دس ﻣﺤﺘﺎﺟﻮں ﮐﻮ اوﺳﻂ درﺟﮯ ﮐﺎ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﻼﻧﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ اﮨﻞ وﻋﻴﺎل ﮐﻮ ﮐﻬﻼﺗﮯ ﮨﻮ ﻳﺎ ان ﮐﻮ ﮐﭙﮍے
دﻳﻨﺎ ﻳﺎ اﻳﮏ ﻏﻼم ﺁزاد ﮐﺮﻧﺎ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﻣﻴﺴﺮ ﻧہ ﮨﻮ وﮦ ﺗﻴﻦ روزے رﮐﻬﮯ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻗﺴﻤﻮں ﮐﺎ ﮐﻔﺎرﮦ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﻢ ﻗﺴﻢ ﮐﻬﺎ ﻟﻮ
)اور اﺳﮯ ﺗﻮڑ دو( اور )ﺗﻢ ﮐﻮ( ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﻗﺴﻤﻮں ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮو اس ﻃﺮح ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے )ﺳﻤﺠﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ( ﻟﻴﮯ اﭘﻨﯽ
ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو ) (٨٩اے اﻳﻤﺎن واﻟﻮ! ﺷﺮاب اور ﺟﻮا اور ﺑﺖ اور ﭘﺎﺳﮯ )ﻳہ ﺳﺐ(
ﻧﺎﭘﺎﮎ ﮐﺎم اﻋﻤﺎل ﺷﻴﻄﺎن ﺳﮯ ﮨﻴﮟ ﺳﻮ ان ﺳﮯ ﺑﭽﺘﮯ رﮨﻨﺎ ﺗﺎﮐہ ﻧﺠﺎت ﭘﺎؤ ) (٩٠ﺷﻴﻄﺎن ﺗﻮ ﻳہ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﺮاب اور ﺟﻮﺋﮯ
ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ دﺷﻤﻨﯽ اور رﻧﺠﺶ ڈﻟﻮا دے اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻳﺎد ﺳﮯ اور ﻧﻤﺎز ﺳﮯ روﮎ دے ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ )ان
ل )ﺧﺪا( ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ اور ڈرﺗﮯ رﮨﻮ اﮔﺮ
ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ( ﺑﺎز رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ) (٩١اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ اور رﺳﻮ ِ
ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ ذﻣﮯ ﺗﻮ ﺻﺮف ﭘﻴﻐﺎم ﮐﺎ ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﻨﺎ ﮨﮯ ) (٩٢ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن
ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﭘﺮ ان ﭼﻴﺰوں ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﻮ وﮦ ﮐﻬﺎ ﭼﮑﮯ ﺟﺐ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮐﻴﺎ اور اﻳﻤﺎن
ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﻴﮯ ﭘﻬﺮ ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮐﻴﺎ اور اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﭘﻬﺮ ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮐﻴﺎ اور ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎرﯼ ﮐﯽ اور ﺧﺪا ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎروں ﮐﻮ دوﺳﺖ
رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (٩٣ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﮐﺴﯽ ﻗﺪر ﺷﮑﺎر ﺳﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﮨﺎﺗﻬﻮں اور ﻧﻴﺰوں ﺳﮯ ﭘﮑﮍ ﺳﮑﻮ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﺮے ﮔﺎ
)ﻳﻌﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام ﻣﻴﮟ ﺷﮑﺎر ﮐﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺳﮯ( ﺗﺎ ﮐہ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮے ﮐہ اس ﺳﮯ ﻏﺎﺋﺒﺎﻧہ ﮐﻮن ڈرﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
زﻳﺎدﺗﯽ ﮐﺮے اس ﮐﮯ ﻟﻴﮯ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب )ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ ) (٩۴ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺟﺐ ﺗﻢ اﺣﺮام ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺷﮑﺎر ﻧہ ﻣﺎرﻧﺎ
اور ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﺎن ﺑﻮﺟﻪ ﮐﺮ اﺳﮯ ﻣﺎرے ﺗﻮ )ﻳﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ( ﺑﺪﻟہ )دے اور وﮦ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ( اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﭼﺎرﭘﺎﻳہ ﺟﺴﮯ ﺗﻢ
ﻣﻴﮟ دو ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻳﮟ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ )ﮐﺮے اور ﻳہ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( ﮐﻌﺒﮯ ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﻳﺎ ﮐﻔﺎرﮦ )دے اور وﮦ( ﻣﺴﮑﻴﻨﻮں ﮐﻮ
ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﻼﻧﺎ )ﮨﮯ( ﻳﺎ اس ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ روزے رﮐﻬﮯ ﺗﺎﮐہ اﭘﻨﮯ ﮐﺎم ﮐﯽ ﺳﺰا )ﮐﺎ ﻣﺰﮦ( ﭼﮑﻬﮯ )اور( ﺟﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻮ ﭼﮑﺎ وﮦ ﺧﺪا
ﻧﮯ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دﻳﺎ اور ﺟﻮ ﭘﻬﺮ )اﻳﺴﺎ ﮐﺎم( ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﺧﺪا اس ﺳﮯ اﻧﺘﻘﺎم ﻟﮯ ﮔﺎ اور ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ اور اﻧﺘﻘﺎم ﻟﻴﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ )(٩۵
ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ درﻳﺎ )ﮐﯽ ﭼﻴﺰوں( ﮐﺎ ﺷﮑﺎر اور ان ﮐﺎ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﺣﻼل ﮐﺮ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ( ﺗﻤﮩﺎرے اور ﻣﺴﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻓﺎﺋﺪے ﮐﮯ
ﻟﻴﮯ اور ﺟﻨﮕﻞ )ﮐﯽ ﭼﻴﺰوں( ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﺟﺐ ﺗﮏ ﺗﻢ اﺣﺮام ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ رﮨﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﻢ
)ﺳﺐ( ﺟﻤﻊ ﮐﺌﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ ) (٩۶ﺧﺪا ﻧﮯ ﻋﺰت ﮐﮯ ﮔﻬﺮ )ﻳﻌﻨﯽ( ﮐﻌﺒﮯ ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻣﻮﺟﺐ اﻣﻦ ﻣﻘﺮر
ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ اور ﻋﺰت ﮐﮯ ﻣﮩﻴﻨﻮں ﮐﻮ اور ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮ اور ان ﺟﺎﻧﻮروں ﮐﻮ ﺟﻦ ﮐﮯ ﮔﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﭘﭩﮯ ﺑﻨﺪهﮯ ﮨﻮں ﻳہ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ
ﺗﻢ ﺟﺎن ﻟﻮ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺧﺪا ﺳﺐ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻳہ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﻮ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﮯ
) (٩٧ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﺳﺨﺖ ﻏﺪاب دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ اور ﻳہ ﮐہ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﺑﻬﯽ ﮨﮯ ) (٩٨ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ ذﻣﮯ ﺗﻮ
ﺻﺮف ﭘﻴﻐﺎم ﺧﺪا ﮐﺎ ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﻨﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺳﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ )(٩٩
ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻧﺎﭘﺎﮎ ﭼﻴﺰﻳﮟ اور ﭘﺎﮎ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﻴﮟ ﮔﻮ ﻧﺎﭘﺎﮎ ﭼﻴﺰوں ﮐﯽ ﮐﺜﺮت ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺧﻮش ﮨﯽ ﻟﮕﮯ ﺗﻮ ﻋﻘﻞ واﻟﻮ ﺧﺪا
ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ ﺗﺎﮐہ رﺳﺘﮕﺎرﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮو ) (١٠٠ﻣﻮﻣﻨﻮ! اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰوں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻣﺖ ﺳﻮال ﮐﺮو ﮐہ اﮔﺮ )ان ﮐﯽ
ﺣﻘﻴﻘﺘﻴﮟ( ﺗﻢ ﭘﺮ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮ دﯼ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﺮﯼ ﻟﮕﻴﮟ اور اﮔﺮ ﻗﺮﺁن ﮐﮯ ﻧﺎزل ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ اﻳﺎم ﻣﻴﮟ اﻳﺴﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ
ﺗﻢ ﭘﺮ ﻇﺎﮨﺮ ﺑﻬﯽ ﮐﺮ دﯼ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ )اب ﺗﻮ( ﺧﺪا ﻧﮯ اﻳﺴﯽ ﺑﺎﺗﻮں )ﮐﮯ ﭘﻮﭼﻬﻨﮯ( ﺳﮯ درﮔﺰر ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ
ﺑﺮدﺑﺎر ﮨﮯ ) (١٠١اس ﻃﺮح ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﻮﭼﻬﯽ ﺗﻬﻴﮟ )ﻣﮕﺮ ﺟﺐ ﺑﺘﺎﺋﯽ ﮔﺌﻴﮟ ﺗﻮ( ﭘﻬﺮ ان ﺳﮯ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﻣﻨﮑﺮ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ) (١٠٢ﺧﺪا ﻧﮯ ﻧہ ﺗﻮ ﺑﺤﻴﺮﮦ ﮐﭽﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ اور ﻧہ ﺳﺎﺋﺒہ اور ﻧہ وﺻﻴﻠہ اور ﻧہ ﺣﺎم ﺑﻠﮑہ ﮐﺎﻓﺮ ﺧﺪا ﭘﺮ
ﺟﻬﻮٹ اﻓﺘﺮا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻳہ اﮐﺜﺮ ﻋﻘﻞ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ) (١٠٣اور ﺟﺐ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ )ﮐﺘﺎب( ﺧﺪا ﻧﮯ
ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﮯ اس ﮐﯽ اور رﺳﻮل اﷲ ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮو ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﺲ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ دادا ﮐﻮ ﭘﺎﻳﺎ
ﮨﮯ وﮨﯽ ﮨﻤﻴﮟ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﺑﻬﻼ اﮔﺮ ان ﮐﮯ ﺑﺎپ دادا ﻧہ ﺗﻮ ﮐﭽﻪ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮں اور ﻧہ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﮨﻮں )ﺗﺐ ﺑﻬﯽ؟( )(١٠۴
اے اﻳﻤﺎن واﻟﻮ! اﭘﻨﯽ ﺟﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮو ﺟﺐ ﺗﻢ ﮨﺪاﻳﺖ ﭘﺮ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻤﺮاﮦ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﺑﮕﺎڑ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﺎ ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ
ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اس وﻗﺖ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ ﺟﻮ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( ﮐﺌﮯ ﺗﻬﮯ ﺁﮔﺎﮦ ﮐﺮے ﮔﺎ )اور ان
ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ دے ﮔﺎ( ) (١٠۵ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺟﺐ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻣﻮت ﺁﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ ﺗﻮ ﺷﮩﺎدت )ﮐﺎ ﻧﺼﺎب( ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ وﺻﻴﺖ ﮐﮯ وﻗﺖ
ﺗﻢ )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں( ﻣﻴﮟ ﺳﮯ دو ﻋﺎدل )ﻳﻌﻨﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﻋﺘﺒﺎر( ﮔﻮاﮦ ﮨﻮں ﻳﺎ اﮔﺮ )ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧہ ﻣﻠﻴﮟ اور( ﺗﻢ ﺳﻔﺮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮ اور )اس
وﻗﺖ( ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﻮت ﮐﯽ ﻣﺼﻴﺒﺖ واﻗﻊ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﻣﺬﮨﺐ ﮐﮯ دو )ﺷﺨﺼﻮں ﮐﻮ( ﮔﻮاﮦ )ﮐﺮ ﻟﻮ( اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ان ﮔﻮاﮨﻮں ﮐﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﮐﻮ )ﻋﺼﺮ ﮐﯽ( ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﻬﮍا ﮐﺮو اور دوﻧﻮں ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﺷﮩﺎدت ﮐﺎ ﮐﭽﻪ
ﻋﻮض ﻧﮩﻴﮟ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ ﮔﻮ ﮨﻤﺎرا رﺷﺘہ دار ﮨﯽ ﮨﻮ اور ﻧہ ﮨﻢ اﷲ ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت ﮐﻮ ﭼﻬﭙﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اﮔﺮ اﻳﺴﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮨﻮں
ﮔﮯ ) (١٠۶ﭘﻬﺮ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ان دوﻧﻮں ﻧﮯ )ﺟﻬﻮٹ ﺑﻮل ﮐﺮ( ﮔﻨﺎﮦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺣﻖ
ﻣﺎرﻧﺎ ﭼﺎﮨﺎ ﺗﻬﺎ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ان ﮐﯽ ﺟﮕہ اور دو ﮔﻮاﮦ ﮐﻬﮍے ﮨﻮں ﺟﻮ )ﻣﻴﺖ ﺳﮯ( ﻗﺮاﺑﺖ ﻗﺮﻳﺒہ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮں ﭘﻬﺮ وﮦ ﺧﺪا ﮐﯽ
ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﺎرﯼ ﺷﮩﺎدت ان ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت ﺳﮯ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﯽ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ زﻳﺎدﺗﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ اﻳﺴﺎ ﮐﻴﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﻢ
ﺑﮯاﻧﺼﺎف ﮨﻴﮟ ) (١٠٧اس ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ ﻟﻮگ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﮩﺎدت دﻳﮟ ﻳﺎ اس ﺑﺎت ﺳﮯ ﺧﻮف ﮐﺮﻳﮟ ﮐہ
ش ﮨﻮش ﺳﮯ(
)ﮨﻤﺎرﯼ( ﻗﺴﻤﻴﮟ ان ﮐﯽ ﻗﺴﻤﻮں ﮐﮯ ﺑﻌﺪ رد ﮐﺮ دﯼ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو اور اس ﮐﮯ ﺣﮑﻤﻮں ﮐﻮ )ﮔﻮ ِ
ﺳﻨﻮ اور ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ )) (١٠٨وﮦ دن ﻳﺎد رﮐﻬﻨﮯ ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﮨﮯ( ﺟﺲ دن ﺧﺪا ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮے ﮔﺎ ﭘﻬﺮ ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺟﻮاب ﻣﻼ ﺗﻬﺎ وﮦ ﻋﺮض ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮨﻤﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮﮨﯽ ﻏﻴﺐ ﮐﯽ
ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (١٠٩ﺟﺐ ﺧﺪا )ﻋﻴﺴﯽٰ ﺳﮯ( ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ اے ﻋﻴﺴﯽٰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ! ﻣﻴﺮے ان اﺣﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو ﺟﻮ
ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ واﻟﺪﮦ ﭘﺮ ﮐﺌﮯ ﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ روح اﻟﻘﺪس )ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ( ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺪد ﮐﯽ ﺗﻢ ﺟﻬﻮﻟﮯ ﻣﻴﮟ اور
ﺟﻮان ﮨﻮ ﮐﺮ )اﻳﮏ ﮨﯽ ﻧﺴﻖ ﭘﺮ( ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور ﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب اور داﻧﺎﺋﯽ اور ﺗﻮرات اور
اﻧﺠﻴﻞ ﺳﮑﻬﺎﺋﯽ اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﻣﻴﺮے ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﻣﭩﯽ ﮐﺎ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻨﺎ ﮐﺮ اس ﻣﻴﮟ ﭘﻬﻮﻧﮏ ﻣﺎر دﻳﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ وﮦ ﻣﻴﺮے ﺣﮑﻢ ﺳﮯ
اڑﻧﮯ ﻟﮕﺘﺎ ﺗﻬﺎ اور ﻣﺎدر زاد اﻧﺪهﮯ اور ﺳﻔﻴﺪ داغ واﻟﮯ ﮐﻮ ﻣﻴﺮے ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﭼﻨﮕﺎ ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور ﻣﺮدے ﮐﻮ ﻣﻴﺮے ﺣﮑﻢ
ﺳﮯ )زﻧﺪﮦ ﮐﺮﮐﮯ ﻗﺒﺮ ﺳﮯ( ﻧﮑﺎل ﮐﻬﮍا ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور ﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ )ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻬﻮں( ﮐﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ روﮎ دﻳﺎ ﺟﺐ ﺗﻢ
ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻬﻠﮯ ﻧﺸﺎن ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻬﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻳہ ﺻﺮﻳﺢ ﺟﺎدو ﮨﮯ ) (١١٠اور ﺟﺐ ﻣﻴﮟ
ﻧﮯ ﺣﻮارﻳﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺣﮑﻢ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮐہ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ اور ﻣﻴﺮے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤ وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ )ﭘﺮوردﮔﺎر( ﮨﻢ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ
ﺗﻮ ﺷﺎﮨﺪ رﮨﻴﻮ ﮐہ ﮨﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻴﮟ )) (١١١وﮦ ﻗﺼہ ﺑﻬﯽ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ ﺣﻮارﻳﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﻋﻴﺴﯽٰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ! ﮐﻴﺎ ﺗﻤﮩﺎرا
ﭘﺮوردﮔﺎر اﻳﺴﺎ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ )ﻃﻌﺎم ﮐﺎ( ﺧﻮان ﻧﺎزل ﮐﺮے؟ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اﮔﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺧﺪا
ﺳﮯ ڈرو ) (١١٢وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﮨﻤﺎرﯼ ﻳہ ﺧﻮاﮨﺶ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ اور ﮨﻤﺎرے دل ﺗﺴﻠﯽ ﭘﺎﺋﻴﮟ اور ﮨﻢ ﺟﺎن ﻟﻴﮟ ﮐہ
ﺗﻢ ﻧﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ ﺳﭻ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻢ اس )ﺧﻮان ﮐﮯ ﻧﺰول( ﭘﺮ ﮔﻮاﮦ رﮨﻴﮟ )) (١١٣ﺗﺐ( ﻋﻴﺴﯽٰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﮯ دﻋﺎ ﮐﯽ ﮐہ اے
ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر! ﮨﻢ ﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﺧﻮان ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﻟﻴﮯ )وﮦ دن( ﻋﻴﺪ ﻗﺮار ﭘﺎﺋﮯ ﻳﻌﻨﯽ ﮨﻤﺎرے اﮔﻠﻮں اور
ﭘﭽﻬﻠﻮں )ﺳﺐ( ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اور وﮦ ﺗﻴﺮﯼ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﻮ اور ﮨﻤﻴﮟ رزق دے ﺗﻮ ﺑﮩﺘﺮ رزق دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١١۴ﺧﺪا ﻧﮯ
ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺿﺮور ﺧﻮان ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎؤں ﮔﺎ ﻟﻴﮑﻦ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﺮے ﮔﺎ اﺳﮯ اﻳﺴﺎ ﻋﺬاب دوں ﮔﺎ ﮐہ
اﮨﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اﻳﺴﺎ ﻋﺬاب ﻧہ دوں ﮔﺎ ) (١١۵اور )اس وﻗﺖ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﻳﺎد رﮐﻬﻮ( ﺟﺐ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ اے ﻋﻴﺴﯽٰ ﺑﻦ
ﻣﺮﻳﻢ! ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﻣﺠﻬﮯ اور ﻣﻴﺮﯼ واﻟﺪﮦ ﮐﻮ ﻣﻌﺒﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮو؟ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺗﻮ ﭘﺎﮎ
ﮨﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﮐﺐ ﺷﺎﻳﺎں ﺗﻬﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ اﻳﺴﯽ ﺑﺎت ﮐﮩﺘﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻣﺠﻬﮯ ﮐﭽﻪ ﺣﻖ ﻧﮩﻴﮟ اﮔﺮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اﻳﺴﺎ ﮐﮩﺎ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ ﺗﺠﻪ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم
ﮨﻮﮔﺎ )ﮐﻴﻮﻧﮑہ( ﺟﻮ ﺑﺎت ﻣﻴﺮے دل ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺗﻴﺮے ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اﺳﮯ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻮ
ﻋﻼّم اﻟﻐﻴﻮب ﮨﮯ ) (١١۶ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﮩﺎ ﺑﺠﺰ اس ﮐﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻮ ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮨﮯ وﮦ ﻳہ ﮐہ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ
ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو ﺟﻮ ﻣﻴﺮا اور ﺗﻤﮩﺎرا ﺳﺐ ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ اور ﺟﺐ ﺗﮏ ﻣﻴﮟ ان ﻣﻴﮟ رﮨﺎ ان )ﮐﮯ ﺣﺎﻻت( ﮐﯽ ﺧﺒﺮ رﮐﻬﺘﺎ رﮨﺎ ﺟﺐ
ﺗﻮ ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ دﻧﻴﺎ ﺳﮯ اﭨﻬﺎ ﻟﻴﺎ ﺗﻮ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﻧﮕﺮان ﺗﻬﺎ اور ﺗﻮ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (١١٧اﮔﺮ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﻋﺬاب دے ﺗﻮ ﻳہ
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ﺗﻴﺮے ﺑﻨﺪے ﮨﻴﮟ اور اﮔﺮ ﺑﺨﺶ دے ﺗﻮ )ﺗﻴﺮﯼ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮨﮯ( ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ اور ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (١١٨ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ
ﺁج وﮦ دن ﮨﮯ ﮐہ راﺳﺖ ﺑﺎزوں ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮨﯽ ﻓﺎﺋﺪﮦ دے ﮔﯽ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺎغ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد ان ﻣﻴﮟ ﺑﺴﺘﮯ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ﺧﺪا ان ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﮯ اور وﮦ ﺧﺪا ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻴﮟ ﻳہ ﺑﮍﯼ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ) (١١٩ﺁﺳﻤﺎن اور
زﻣﻴﻦ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان )دوﻧﻮں( ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﮨﮯ اور وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ )(١٢٠
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ﺳﻮرة اﻻٔﻧﻌَﺎم
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ ﺳﺰاوار ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اور اﻧﺪهﻴﺮا اور روﺷﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﭘﻬﺮ ﺑﻬﯽ
ﮐﺎﻓﺮ )اور ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﭨﻬﻴﺮاﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﭩﯽ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ )ﻣﺮﻧﮯ ﮐﺎ( اﻳﮏ
وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﮐﺮ دﻳﺎ اور اﻳﮏ ﻣﺪت اس ﮐﮯ ﮨﺎں اور ﻣﻘﺮر ﮨﮯ ﭘﻬﺮ ﺑﻬﯽ ﺗﻢ )اے ﮐﺎﻓﺮو ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ( ﺷﮏ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ )(٢
اور ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ وﮨﯽ )اﻳﮏ( ﺧﺪا ﮨﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ اور ﻇﺎﮨﺮ ﺳﺐ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺳﺐ
ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٣اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﯽ ﻣﮕﺮ ﻳہ اس ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺘﮯ
ﮨﻴﮟ ) (۴ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺣﻖ ﺁﻳﺎ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺟﻬﭩﻼ دﻳﺎ ﺳﻮ ان ﮐﻮ ان ﭼﻴﺰوں ﮐﺎ ﺟﻦ ﺳﮯ ﻳہ اﺳﺘﮩﺰا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ
اﻧﺠﺎم ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۵ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺘﻨﯽ اﻣﺘﻮں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ دﻳﺎ ﺟﻦ ﮐﮯ ﭘﺎؤں
ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ اﻳﺴﮯ ﺟﻤﺎ دﻳﺌﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎؤں ﺑﻬﯽ اﻳﺴﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﻤﺎﺋﮯ اور ان ﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﻟﮕﺎﺗﺎر ﻣﻴﻨہ ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ اور
ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﻨﺎ دﻳﮟ ﺟﻮ ان ﮐﮯ )ﻣﮑﺎﻧﻮں ﮐﮯ( ﻧﻴﭽﮯ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﺗﻬﻴﮟ ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ دﻳﺎ اور ان ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ اور اﻣﺘﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﺮ دﻳﮟ ) (۶اور اﮔﺮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺎﻏﺬوں ﭘﺮ ﻟﮑﻬﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﺎزل ﮐﺮﺗﮯ اور ﻳہ اﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻬﻮں ﺳﮯ ﺑﻬﯽ
ﭨﭩﻮل ﻟﻴﺘﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ وﮦ ﻳﮩﯽ ﮐﮩہ دﻳﺘﮯ ﮐہ ﻳہ ﺗﻮ )ﺻﺎف اور( ﺻﺮﻳﺢ ﺟﺎدو ﮨﮯ ) (٧اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ان )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﭘﺮ
ﻓﺮﺷﺘہ ﮐﻴﻮں ﻧﺎزل ﻧہ ﮨﻮا )ﺟﻮ ان ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﺗﺎ( اﮔﺮ ﮨﻢ ﻓﺮﺷﺘہ ﻧﺎزل ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻮ ﮐﺎم ﮨﯽ ﻓﻴﺼﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﭘﻬﺮ اﻧﻬﻴﮟ )ﻣﻄﻠﻖ(
ﻣﮩﻠﺖ ﻧہ دﯼ ﺟﺎﺗﯽ ) (٨ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﮨﻢ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﺷﺘہ ﮐﻮ ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻣﺮد ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ اور ﺟﻮ ﺷﺒہ )اب( ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻴﮟ اﺳﯽ ﺷﺒﮯ ﻣﻴﮟ ﭘﻬﺮ اﻧﮩﻴﮟ ڈال دﻳﺘﮯ ) (٩اور ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮨﻮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺳﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ
ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﻮ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﯽ ﺳﺰا ﻧﮯ ﺁﮔﻬﻴﺮا ) (١٠ﮐﮩﻮ ﮐہ )اے ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ( ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﭼﻠﻮ
ﭘﻬﺮو ﭘﻬﺮ دﻳﮑﻬﻮ ﮐہ ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ ﮐﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﮨﻮا )) (١١ان ﺳﮯ( ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮨﮯ ﮐﺲ ﮐﺎ
ﮨﮯ ﮐﮩہ دو ﺧﺪا ﮐﺎ اس ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ذات )ﭘﺎﮎ( ﭘﺮ رﺣﻤﺖ ﮐﻮ ﻻزم ﮐﺮ ﻟﻴﺎ ﮨﮯ وﮦ ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ
ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﺿﺮور ﺟﻤﻊ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺗﻴﺌﻴﮟ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻴﮟ ڈال رﮐﻬﺎ ﮨﮯ وﮦ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ ) (١٢اور ﺟﻮ
ﻣﺨﻠﻮق رات اور دن ﻣﻴﮟ ﺑﺴﺘﯽ ﮨﮯ ﺳﺐ اﺳﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ اور وﮦ ﺳﻨﺘﺎ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (١٣ﮐﮩﻮ ﮐﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ ﮐﺴﯽ اور ﮐﻮ
ﻣﺪدﮔﺎر ﺑﻨﺎؤں ﮐہ )وﮨﯽ ﺗﻮ( ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ اور وﮨﯽ )ﺳﺐ ﮐﻮ( ﮐﻬﺎﻧﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺧﻮد ﮐﺴﯽ ﺳﮯ
ﮐﻬﺎﻧﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﻟﻴﺘﺎ )ﻳہ ﺑﻬﯽ( ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ ﻳہ ﺣﮑﻢ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﺳﻼم ﻻﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں اور ﻳہ ﮐہ ﺗﻢ )اے
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ!( ﻣﺸﺮﮐﻮں ﻣﻴﮟ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ )) (١۴ﻳہ ﺑﻬﯽ( ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮوں ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﺑﮍے دن
ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﮯ ) (١۵ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ اس روز ﻋﺬاب ﭨﺎل دﻳﺎ ﮔﻴﺎ اس ﭘﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ )ﺑﮍﯼ( ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ اور ﻳہ
ﮐﻬﻠﯽ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ) (١۶اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺳﻮا اس ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ دور ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ اور اﮔﺮ
ﻧﻌﻤﺖ )وراﺣﺖ( ﻋﻄﺎ ﮐﺮے ﺗﻮ )ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﻮ روﮐﻨﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ( وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (١٧اور وﮦ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ
ﮨﮯ اور وﮦ داﻧﺎ اور ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (١٨ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ )ﻗﺮﻳﻦ اﻧﺼﺎف( ﮐﺲ ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت ﮨﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ
ﺧﺪا ﮨﯽ ﻣﺠﻪ ﻣﻴﮟ اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﮔﻮاﮦ ﮨﮯ اور ﻳہ ﻗﺮﺁن ﻣﺠﻪ ﭘﺮ اس ﻟﻴﮯ اﺗﺎرا ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ذرﻳﻌﮯ ﺳﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اور ﺟﺲ
ﺷﺨﺺ ﺗﮏ وﮦ ﭘﮩﻨﭻ ﺳﮑﮯ ﺁﮔﺎﮦ ﮐﺮدوں ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻟﻮگ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت دﻳﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اور ﺑﻬﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﮨﻴﮟ )اے
ﻣﺤﻤﺪﷺ!( ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ )اﻳﺴﯽ( ﺷﮩﺎدت ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺻﺮف وﮨﯽ اﻳﮏ ﻣﻌﺒﻮد ﮨﮯ اور ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﺷﺮﻳﮏ
ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ ﻣﻴﮟ ان ﺳﮯ ﺑﻴﺰار ﮨﻮں ) (١٩ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب دﯼ ﮨﮯ وﮦ ان )ﮨﻤﺎرے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﷺ( ﮐﻮ اس ﻃﺮح
ﭘﮩﭽﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح اﭘﻨﮯ ﺑﻴﭩﻮں ﮐﻮ ﭘﮩﭽﺎﻧﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻴﮟ ڈال رﮐﻬﺎ ﮨﮯ وﮦ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ
) (٢٠اور اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﮐﻮن ﻇﺎﻟﻢ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ اﻓﺘﺮاء ﮐﻴﺎ ﻳﺎ اس ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ
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ﮐہ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮگ ﻧﺠﺎت ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢١اور ﺟﺲ دن ﮨﻢ ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﭘﻬﺮ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ
)ﺁج( وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﺷﺮﻳﮏ ﮐﮩﺎں ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ دﻋﻮﯼٰ ﺗﻬﺎ ) (٢٢ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﻋﺬر ﻧہ ﺑﻦ ﭘﮍے ﮔﺎ )اور( ﺑﺠﺰ اس ﮐﮯ
)ﮐﭽﻪ ﭼﺎرﮦ ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ( ﮐہ ﮐﮩﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮ ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ ﮨﻢ ﺷﺮﻳﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢٣دﻳﮑﻬﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ
اوﭘﺮ ﮐﻴﺴﺎ ﺟﻬﻮٹ ﺑﻮﻻ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻳہ اﻓﺘﺮاء ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺳﺐ ان ﺳﮯ ﺟﺎﺗﺎ رﮨﺎ ) (٢۴اور ان ﻣﻴﮟ ﺑﻌﺾ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ
ﺗﻤﮩﺎرﯼ )ﺑﺎﺗﻮں ﮐﯽ( ﻃﺮف ﮐﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ﺗﻮ ﭘﺮدے ڈال دﻳﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﻮ ﺳﻤﺠﻪ ﻧہ ﺳﮑﻴﮟ
اور ﮐﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺛﻘﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ )ﮐہ ﺳﻦ ﻧہ ﺳﮑﻴﮟ( اور اﮔﺮ ﻳہ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺑﻬﯽ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ ﺗﺐ ﺑﻬﯽ ان ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧہ ﻻﺋﻴﮟ۔
ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﺤﺚ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻳہ )ﻗﺮﺁن( اور ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ
ﺻﺮف ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﮐﮩﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (٢۵وﮦ اس ﺳﮯ )اوروں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ( روﮐﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﻮد ﺑﻬﯽ ﭘﺮے رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻣﮕﺮ )ان
ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ( اﭘﻨﮯ ﺁپ ﮨﯽ ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور )اس ﺳﮯ( ﺑﮯﺧﺒﺮ ﮨﻴﮟ ) (٢۶ﮐﺎش ﺗﻢ )ان ﮐﻮ اس وﻗﺖ( دﻳﮑﻬﻮ ﺟﺐ ﻳہ
دوزخ ﮐﮯ ﮐﻨﺎرے ﮐﻬﮍے ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ اے ﮐﺎش ﮨﻢ ﭘﻬﺮ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( ﻟﻮﭨﺎ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﺎﮐہ اﭘﻨﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ اور ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ) (٢٧ﮨﺎں ﻳہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﭘﮩﻠﮯ ﭼﻬﭙﺎﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ )ﺁج( ان ﭘﺮ ﻇﺎﮨﺮ
ﮨﻮﮔﻴﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻳہ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( ﻟﻮﭨﺎﺋﮯ ﺑﻬﯽ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﻦ )ﮐﺎﻣﻮں( ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﻣﻨﻊ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ وﮨﯽ ﭘﻬﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻴﮟ۔ﮐﭽﻪ
ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٨اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﺎرﯼ ﺟﻮ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮨﮯ ﺑﺲ ﻳﮩﯽ )زﻧﺪﮔﯽ( ﮨﮯ اور ﮨﻢ )ﻣﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ( ﭘﻬﺮ زﻧﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢٩اور ﮐﺎش ﺗﻢ )ان ﮐﻮ اس وﻗﺖ( دﻳﮑﻬﻮ ﺟﺐ ﻳہ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ
ﮐﻬﮍے ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور وﮦ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﮔﺎ ﮐﻴﺎ ﻳہ )دوﺑﺎرﮦ زﻧﺪﮦ ﮨﻮﻧﺎ( ﺑﺮﺣﻖ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻗﺴﻢ
)ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ(ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ اب ﮐﻔﺮ ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ )ﺟﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ( ﻋﺬاب )ﮐﮯ ﻣﺰے( ﭼﮑﻬﻮ ) (٣٠ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں
ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ روﺑﺮو ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ ﺟﻬﻮٹ ﺳﻤﺠﻬﺎ وﮦ ﮔﻬﺎﭨﮯ ﻣﻴﮟ ﺁﮔﺌﮯ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ان ﭘﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﺎﮔﮩﺎں ﺁﻣﻮﺟﻮد
ﮨﻮﮔﯽ ﺗﻮ ﺑﻮل اﭨﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ )ﮨﺎﺋﮯ( اس ﺗﻘﺼﻴﺮ ﭘﺮ اﻓﺴﻮس ﮨﮯ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮐﯽ۔ اور وﮦ اﭘﻨﮯ )اﻋﻤﺎل
ﮐﮯ( ﺑﻮﺟﻪ اﭘﻨﯽ ﭘﻴﭩﻬﻮں ﭘﺮ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ دﻳﮑﻬﻮ ﺟﻮ ﺑﻮﺟﻪ ﻳہ اﭨﻬﺎ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺑﺮا ﮨﮯ ) (٣١اور دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻮ اﻳﮏ ﮐﻬﻴﻞ اور ﻣﺸﻐﻮﻟہ ﮨﮯ۔ اور ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﮔﻬﺮ ﺗﻮ ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﮔﻬﺮ ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ( ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ )ﺧﺪا ﺳﮯ( ڈرﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ
ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ ) (٣٢ﮨﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐہ ان )ﮐﺎﻓﺮوں( ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ رﻧﺞ ﭘﮩﻨﭽﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ )ﻣﮕﺮ( ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ
ﺑﻠﮑہ ﻇﺎﻟﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٣اور ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺒﻬﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺟﻬﭩﻼﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ رﮨﮯ ﺗﻮ وﮦ ﺗﮑﺬﻳﺐ اور
اﻳﺬا ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻤﺎرﯼ ﻣﺪد ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ رﮨﯽ اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻬﯽ ﺑﺪﻟﻨﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ۔
اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں )ﮐﮯ اﺣﻮال( ﮐﯽ ﺧﺒﺮﻳﮟ ﭘﮩﻨﭻ ﭼﮑﯽ ﮨﻴﮟ )ﺗﻮ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ ﺻﺒﺮ ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﻮ( ) (٣۴اور اﮔﺮ ان ﮐﯽ روﮔﺮداﻧﯽ
ﺗﻢ ﭘﺮ ﺷﺎق ﮔﺰرﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﮨﻮ ﺗﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﺮﻧﮓ ڈهﻮﻧﮉ ﻧﮑﺎﻟﻮ ﻳﺎ ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻴﮟ ﺳﻴﮍهﯽ )ﺗﻼش ﮐﺮو( ﭘﻬﺮ ان
ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺠﺰﮦ ﻻؤ۔ اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﺳﺐ ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﭘﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﭘﺲ ﺗﻢ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﺎداﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ) (٣۵ﺑﺎت ﻳہ
ﮨﮯ ﮐہ )ﺣﻖ ﮐﻮ( ﻗﺒﻮل وﮨﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺳﻨﺘﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ اور ﻣﺮدوں ﮐﻮ ﺗﻮ ﺧﺪا )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮨﯽ ﮐﻮ( اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﭘﻬﺮ اﺳﯽ ﮐﯽ
ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣۶اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﭘﺮ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎرﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻴﻮں ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺋﯽ۔ ﮐﮩہ
دو ﮐہ ﺧﺪا ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺗﺎرﻧﮯ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (٣٧اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﭼﻠﻨﮯ ﭘﻬﺮﻧﮯ واﻻ )ﺣﻴﻮان( ﻳﺎ دو
ﭘﺮوں ﺳﮯ اڑﻧﮯ واﻻ ﺟﺎﻧﻮر ﮨﮯ ان ﮐﯽ ﺑﻬﯽ ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻃﺮح ﺟﻤﺎﻋﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب )ﻳﻌﻨﯽ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ( ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ
ﭼﻴﺰ )ﮐﮯ ﻟﮑﻬﻨﮯ( ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﭘﻬﺮ ﺳﺐ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺟﻤﻊ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣٨اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ
ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ وﮦ ﺑﮩﺮے اور ﮔﻮﻧﮕﮯ ﮨﻴﮟ )اس ﮐﮯ ﻋﻼوﮦ( اﻧﺪهﻴﺮے ﻣﻴﮟ )ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ( ﺟﺲ ﮐﻮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﮯ ﮔﻤﺮاﮦ
ﮐﺮدے اور ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻼ دے ) (٣٩ﮐﮩﻮ )ﮐﺎﻓﺮو( ﺑﻬﻼ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺁﺟﺎﺋﮯﻳﺎ
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺁﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ )اﻳﺴﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ اور ﮐﻮ ﭘﮑﺎرو ﮔﮯ؟ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ )ﺗﻮ ﺑﺘﺎؤ( )) (۴٠ﻧﮩﻴﮟ(
ﺑﻠﮑہ )ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐﮯ وﻗﺖ ﺗﻢ( اﺳﯽ ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﺲ دﮐﻪ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﮯ ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻮ۔ وﮦ اﮔﺮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﻮ دور
ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ )اس وﻗﺖ( اﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﻮل ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻮ ) (۴١اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ اﻣﺘﻮں
ﮐﯽ ﻃﺮف ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﮯ۔ ﭘﻬﺮ )ان ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ( ﮨﻢ اﻧﮩﻴﮟ ﺳﺨﺘﻴﻮں اور ﺗﮑﻠﻴﻔﻮں ﻣﻴﮟ ﭘﮑﮍﺗﮯ رﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﻋﺎﺟﺰﯼ
ﮐﺮﻳﮟ ) (۴٢ﺗﻮ ﺟﺐ ان ﭘﺮ ﮨﻤﺎرا ﻋﺬاب ﺁﺗﺎ رﮨﺎ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﻋﺎﺟﺰﯼ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ۔ ﻣﮕﺮ ان ﮐﮯ ﺗﻮ دل ﮨﯽ ﺳﺨﺖ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ۔ اور
ﺟﻮ وﮦ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺷﻴﻄﺎن ان ﮐﻮ )ان ﮐﯽ ﻧﻈﺮوں ﻣﻴﮟ( ﺁراﺳﺘہ ﮐﺮ دﮐﻬﺎﺗﺎ ﺗﻬﺎ ) (۴٣ﭘﻬﺮ ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﻮ
ﺟﻮ ان ﮐﻮ ﮔﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﮯ دروازے ﮐﻬﻮل دﻳﺌﮯ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ان ﭼﻴﺰوں ﺳﮯ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺟﻮ ان ﮐﻮ دﯼ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﻴﮟ ﺧﻮب ﺧﻮش ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻧﺎﮔﮩﺎں ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ اور وﮦ اس وﻗﺖ ﻣﺎﻳﻮس ﮨﻮ ﮐﺮ رﮦ ﮔﺌﮯ )(۴۴
ﻏﺮض ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺟﮍ ﮐﺎٹ دﯼ ﮔﺌﯽ۔ اور ﺳﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺪاﺋﮯ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﮨﯽ ﮐﻮ )ﺳﺰاوار ﮨﮯ( )) (۴۵ان ﮐﺎﻓﺮوں
ﺳﮯ( ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺑﻬﻼ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﺎن اور ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﭼﻬﻴﻦ ﻟﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرے دﻟﻮں ﭘﺮ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎدے ﺗﻮ ﺧﺪاﮐﮯ ﺳﻮا
ﮐﻮن ﺳﺎ ﻣﻌﺒﻮد ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻳہ ﻧﻌﻤﺘﻴﮟ ﭘﻬﺮ ﺑﺨﺸﮯ؟ دﻳﮑﻬﻮ ﮨﻢ ﮐﺲ ﮐﺲ ﻃﺮح اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﺑﻬﯽ ﻳہ ﻟﻮگ
ردﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴۶ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﺑﺘﺎؤ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺑﮯﺧﺒﺮﯼ ﻣﻴﮟ ﻳﺎ ﺧﺒﺮ ﺁﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﻇﺎﻟﻢ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ اور ﺑﻬﯽ ﮨﻼﮎ ﮨﻮﮔﺎ؟ ) (۴٧اور ﮨﻢ ﺟﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎﻧﮯ اور
ڈراﻧﮯ ﮐﻮ ﭘﻬﺮ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧہ ﮐﭽﻪ ﺧﻮف ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ وﮦ اﻧﺪوﮨﻨﺎﮎ ﮨﻮں
ﮔﮯ ) (۴٨اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ان ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ اﻧﮩﻴﮟ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ) (۴٩ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ
ﺳﮯ ﻳہ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﮩﺘﺎ ﮐہ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﮯ ﺧﺰاﻧﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧہ )ﻳہ ﮐہ( ﻣﻴﮟ ﻏﻴﺐ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں اور ﻧہ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻳہ ﮐﮩﺘﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ
ﻓﺮﺷﺘہ ﮨﻮں۔ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺻﺮف اس ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﭼﻠﺘﺎ ﮨﻮں ﺟﻮ ﻣﺠﻬﮯ )ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ( ﺁﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺑﻬﻼ اﻧﺪهﺎ اور ﺁﻧﮑﻪ
واﻟﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ؟ ﺗﻮ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﻏﻮر ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (۵٠اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺟﻮ ﺧﻮف رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ
روﺑﺮو ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )اور ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ( اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﻧہ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺖ ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮﻧﮯ واﻻ،
ان ﮐﻮ اس )ﻗﺮﺁن( ﮐﮯ ذرﻳﻌﮯ ﺳﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮ دو ﺗﺎﮐہ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﺑﻨﻴﮟ ) (۵١اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺻﺒﺢ وﺷﺎم اﭘﻨﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ
دﻋﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ )اور( اس ﮐﯽ ذات ﮐﮯ ﻃﺎﻟﺐ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ )اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ( ﻣﺖ ﻧﮑﺎﻟﻮ۔ ان ﮐﮯ ﺣﺴﺎب )اﻋﻤﺎل( ﮐﯽ ﺟﻮاﺑﺪﮨﯽ ﺗﻢ
ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﺴﺎب ﮐﯽ ﺟﻮاﺑﺪﮨﯽ ان ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ )ﭘﺲ اﻳﺴﺎ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ( اﮔﺮ ان ﮐﻮ ﻧﮑﺎﻟﻮﮔﮯ ﺗﻮ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮﺟﺎؤ
ﮔﮯ ) (۵٢اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﻌﺾ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺑﻌﺾ ﺳﮯ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﯽ ﮨﮯ ﮐہ )ﺟﻮ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﮨﻴﮟ وﮦ ﻏﺮﻳﺒﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ(
ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻓﻀﻞ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ )ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ( ﺑﻬﻼ ﺧﺪا ﺷﮑﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ
واﻗﻒ ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (۵٣اور ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﺁﻳﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﺟﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ )ان ﺳﮯ( ﺳﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ
ﮐﮩﺎ ﮐﺮو ﺧﺪا ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ذات )ﭘﺎﮎ( ﭘﺮ رﺣﻤﺖ ﮐﻮ ﻻزم ﮐﺮﻟﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﻧﺎداﻧﯽ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺮﯼ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮ ﺑﻴﭩﻬﮯ
ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻟﮯ اور ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وﮦ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۵۴اور اس ﻃﺮح ﮨﻢ اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮐﻬﻮل
ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ )ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﻟﻮگ ان ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮو( اور اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﺎ رﺳﺘہ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ )) (۵۵اے
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ! ﮐﻔﺎر ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻮ ﻣﺠﻬﮯ ان ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔ )ﻳہ ﺑﻬﯽ( ﮐﮩہ
دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮوں ﮔﺎ اﻳﺴﺎ ﮐﺮوں ﺗﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮﺟﺎؤں اور ﮨﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘہ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﻧہ رﮨﻮں
) (۵۶ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ دﻟﻴﻞ روﺷﻦ ﭘﺮ ﮨﻮں اور ﺗﻢ اس ﮐﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ۔ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ )ﻳﻌﻨﯽ ﻋﺬاب(
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻢ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮ وﮦ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ )اﻳﺴﺎ( ﺣﮑﻢ اﷲ ﮨﯽ ﮐﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﮟ ﮨﮯ وﮦ ﺳﭽﯽ ﺑﺎت ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ
اور وﮦ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۵٧ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻢ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮ اﮔﺮ وﮦ ﻣﻴﺮے اﺧﺘﻴﺎر
ﻣﻴﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ﻣﺠﻪ ﻣﻴﮟ اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﮨﻮﺗﺎ۔ اور ﺧﺪا ﻇﺎﻟﻤﻮں ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ ) (۵٨اور اﺳﯽ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻏﻴﺐ
ﮐﯽ ﮐﻨﺠﻴﺎں ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ۔ اور اﺳﮯ ﺟﻨﮕﻠﻮں اور درﻳﺎؤں ﮐﯽ ﺳﺐ ﭼﻴﺰوں ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﮯ۔ اور ﮐﻮﺋﯽ
ﭘﺘہ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﻬﮍﺗﺎ ﻣﮕﺮ وﮦ اس ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور زﻣﻴﻦ ﮐﮯ اﻧﺪهﻴﺮوں ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ داﻧہ اور ﮐﻮﺋﯽ ﮨﺮﯼ اور ﺳﻮﮐﻬﯽ ﭼﻴﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ
ﻣﮕﺮ ﮐﺘﺎب روﺷﻦ ﻣﻴﮟ )ﻟﮑﻬﯽ ﮨﻮﺋﯽ( ﮨﮯ ) (۵٩اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﻮ رات ﮐﻮ )ﺳﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ( ﺗﻤﮩﺎرﯼ روح ﻗﺒﺾ
ﮐﺮﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ دن ﻣﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اس ﺳﮯ ﺧﺒﺮ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ ﺗﻤﮩﻴﮟ دن ﮐﻮ اﭨﻬﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ )ﻳﮩﯽ ﺳﻠﺴﻠہ ﺟﺎرﯼ
رﮐﻪ ﮐﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ( ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺪت ﭘﻮرﯼ ﮐﺮدﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ )ﺳﺐ( ﮐﻮ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ )اس روز( وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﺗﻤﮩﺎرے ﻋﻤﻞ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ )اﻳﮏ اﻳﮏ ﮐﺮﮐﮯ( ﺑﺘﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۶٠اور وﮦ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﮯ۔ اور ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﻣﻘﺮر
ﮐﺌﮯ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻣﻮت ﺁﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻤﺎرے ﻓﺮﺷﺘﮯ اس ﮐﯽ روح ﻗﺒﺾ ﮐﺮﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور
وﮦ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (۶١ﭘﻬﺮ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺗﻤﺎم( ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮﺣﻖ ﺧﺪا ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﮐﮯ ﭘﺎس واﭘﺲ
ﺑﻼﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺳﻦ ﻟﻮ ﮐہ ﺣﮑﻢ اﺳﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ اور وﮦ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺟﻠﺪ ﺣﺴﺎب ﻟﻴﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۶٢ﮐﮩﻮ ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻨﮕﻠﻮں اور
درﻳﺎؤں ﮐﮯ اﻧﺪهﻴﺮوں ﺳﮯ ﮐﻮن ﻣﺨﻠﺼﯽ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ )ﺟﺐ( ﮐہ ﺗﻢ اﺳﮯ ﻋﺎﺟﺰﯼ اور ﻧﻴﺎز ﭘﻨﮩﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻮ )اور ﮐﮩﺘﮯ
ﮨﻮ( اﮔﺮ ﺧﺪا ﮨﻢ ﮐﻮ اس )ﺗﻨﮕﯽ( ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﺑﮩﺖ ﺷﮑﺮ ﮔﺰار ﮨﻮں ) (۶٣ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ اس )ﺗﻨﮕﯽ(
ﺳﮯ اور ﮨﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ )ﺗﻢ( اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺷﺮﮎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (۶۴ﮐﮩہ دو ﮐہ وﮦ )اس ﭘﺮ ﺑﻬﯽ( ﻗﺪرت
رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ اوﭘﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻳﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎؤں ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﺳﮯ ﻋﺬاب ﺑﻬﻴﺠﮯ ﻳﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻓﺮﻗہ ﻓﺮﻗہ ﮐﺮدے اور اﻳﮏ
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ﮐﻮ دوﺳﺮے )ﺳﮯ ﻟﮍا ﮐﺮ ﺁﭘﺲ( ﮐﯽ ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﺎدے۔ دﻳﮑﻬﻮ ﮨﻢ اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﮐﺲ ﮐﺲ ﻃﺮح ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﻳہ
ﻟﻮگ ﺳﻤﺠﻬﻴﮟ ) (۶۵اور اس )ﻗﺮﺁن( ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻗﻮم ﻧﮯ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﻖ ﮨﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا داروﻏہ
ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ) (۶۶ﮨﺮ ﺧﺒﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۶٧اور ﺟﺐ ﺗﻢ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻮ ﺟﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﻴﮩﻮدﮦ ﺑﮑﻮاس ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮں ﺗﻮ ان ﺳﮯ اﻟﮓ ﮨﻮﺟﺎؤ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ اور ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ
ﻣﺼﺮوف ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ۔ اور اﮔﺮ )ﻳہ ﺑﺎت( ﺷﻴﻄﺎن ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﻬﻼ دے ﺗﻮ ﻳﺎد ﺁﻧﮯ ﭘﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧہ ﺑﻴﭩﻬﻮ ) (۶٨اور
ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﭘﺮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺣﺴﺎب ﮐﯽ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﺟﻮاب دﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﺎں ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺗﺎﮐہ وﮦ ﺑﻬﯽ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﮨﻮں ) (۶٩اور ﺟﻦ
ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯدﻳﻦ ﮐﻮ ﮐﻬﻴﻞ اور ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻨﺎ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ اور دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮯ ان ﮐﻮ دهﻮﮐﮯ ﻣﻴﮟ ڈال رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ان ﺳﮯ ﮐﭽﻪ
ﮐﺎم ﻧہ رﮐﻬﻮ ﮨﺎں اس )ﻗﺮﺁن( ﮐﮯ ذرﻳﻌﮯ ﺳﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ﺗﺎﮐہ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن( ﮐﻮﺋﯽ اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﯽ ﺳﺰا ﻣﻴﮟ
ﮨﻼﮐﺖ ﻣﻴﮟ ﻧہ ڈاﻻ ﺟﺎﺋﮯ )اس روز( ﺧﺪا ﮐﮯﺳﻮا ﻧہ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﺎ دوﺳﺖ ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮﻧﮯ واﻻ۔ اور اﮔﺮ وﮦ ﮨﺮ
ﭼﻴﺰ )ﺟﻮ روﺋﮯ زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﮨﮯ ﺑﻄﻮر( ﻣﻌﺎوﺿہ دﻳﻨﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ وﮦ اس ﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮨﻮ ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﮯ وﺑﺎل
ﻣﻴﮟ ﮨﻼﮐﺖ ﻣﻴﮟ ڈاﻟﮯ ﮔﺌﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﻴﻨﮯ ﮐﻮ ﮐﻬﻮﻟﺘﺎ ﮨﻮا ﭘﺎﻧﯽ اور دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﮯ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﮐﻔﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ
) (٧٠ﮐﮩﻮ۔ ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﻳﮟ ﺟﻮ ﻧہ ﮨﻤﺎرا ﺑﻬﻼ ﮐﺮﺳﮑﮯ ﻧہ ﺑﺮا۔ اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ
دﮐﻬﺎ دﻳﺎ ﺗﻮ )ﮐﻴﺎ( ﮨﻢ اﻟﭩﮯ ﭘﺎؤں ﭘﻬﺮ ﺟﺎﺋﻴﮟ؟ )ﭘﻬﺮ ﮨﻤﺎرﯼ اﻳﺴﯽ ﻣﺜﺎل ﮨﻮ( ﺟﻴﺴﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺟﻨﺎت ﻧﮯ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﻼ دﻳﺎ ﮨﻮ )اور
وﮦ( ﺣﻴﺮان )ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﻮ( اور اس ﮐﮯ ﮐﭽﻪ رﻓﻴﻖ ﮨﻮں ﺟﻮ اس ﮐﻮ رﺳﺘﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺋﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﭼﻼ ﺁ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ
رﺳﺘہ ﺗﻮ وﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﺘﺎﻳﺎ ﮨﮯ۔ اور ﮨﻤﻴﮟ ﺗﻮ ﻳہ ﺣﮑﻢ ﻣﻼ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺧﺪاﺋﮯ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻮں )(٧١
اور ﻳہ )ﺑﻬﯽ( ﮐہ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ رﮨﻮ اور اس ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ۔ اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺌﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (٧٢اور
وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﺲ دن وﮦ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﮨﻮ ﺟﺎ ﺗﻮ )ﺣﺸﺮ ﺑﺮﭘﺎ(
ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ۔ اس ﮐﺎ ارﺷﺎد ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ۔ اور ﺟﺲ دن ﺻﻮر ﭘﻬﻮﻧﮑﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ )اس دن( اﺳﯽ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﮨﻮﮔﯽ۔ وﮨﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ اور
ﻇﺎﮨﺮ )ﺳﺐ( ﮐﺎ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ اور وﮨﯽ داﻧﺎ اور ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (٧٣اور )وﮦ وﻗﺖ ﺑﻬﯽ ﻳﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﮨﮯ( ﺟﺐ اﺑﺮاﮨﻴﻢ
ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ ﺁزر ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﺑﺘﻮں ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ۔ ﻣﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﺗﻢ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻗﻮم ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ
) (٧۴اور ﮨﻢ اس ﻃﺮح اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﮯ ﻋﺠﺎﺋﺒﺎت دﮐﻬﺎﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﺗﺎﮐہ وﮦ ﺧﻮب ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ
ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ )) (٧۵ﻳﻌﻨﯽ( ﺟﺐ رات ﻧﮯ ان ﮐﻮ )ﭘﺮدﮦٔ ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﺳﮯ( ڈهﺎﻧﭗ ﻟﻴﺎ )ﺗﻮ ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻴﮟ( اﻳﮏ ﺳﺘﺎرا ﻧﻈﺮ ﭘﮍا۔ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ
ﻳہ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ۔ ﺟﺐ وﮦ ﻏﺎﺋﺐ ﮨﻮﮔﻴﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ ﻏﺎﺋﺐ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮩﻴﮟ ) (٧۶ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﭼﺎﻧﺪ ﮐﻮ
دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﭼﻤﮏ رﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﻳہ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﺟﺐ وﮦ ﺑﻬﯽ ﭼﻬﭗ ﮔﻴﺎ ﺗﻮ ﺑﻮل اﭨﻬﮯ ﮐہ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻣﺠﻬﮯ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ ﻧﮩﻴﮟ دﮐﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮﺟﺎؤں ﮔﺎ ﺟﻮ ﺑﻬﭩﮏ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧٧ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﺳﻮرج ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺎ
ﮐہ ﺟﮕﻤﮕﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻳہ ﮨﮯ ﻳہ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍا ﮨﮯ۔ ﻣﮕﺮ ﺟﺐ وﮦ ﺑﻬﯽ ﻏﺮوب ﮨﻮﮔﻴﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ
ﻟﻮﮔﻮ! ﺟﻦ ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ﺗﻢ )ﺧﺪا ﮐﺎ( ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ ﻣﻴﮟ ان ﺳﮯ ﺑﻴﺰار ﮨﻮں ) (٧٨ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻳﮑﺴﻮ ﮨﻮ ﮐﺮ اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ
اﺳﯽ ذات ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﺟہ ﮐﻴﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اور ﻣﻴﮟ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ) (٧٩اور
ان ﮐﯽ ﻗﻮم ان ﺳﮯ ﺑﺤﺚ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﯽ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﺎرےﻣﻴﮟ )ﮐﻴﺎ( ﺑﺤﺚ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اس ﻧﮯ ﺗﻮ
ﻣﺠﻬﮯ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎ دﻳﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻦ ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ﺗﻢ اس ﮐﺎ ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ ﻣﻴﮟ ان ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ڈرﺗﺎ۔ ﮨﺎں ﺟﻮ ﻣﻴﺮا
ﭘﺮوردﮔﺎر ﭼﺎﮨﮯ۔ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر اﭘﻨﮯ ﻋﻠﻢ ﺳﮯ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ اﺣﺎﻃہ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﮯ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺧﻴﺎل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ۔ ) (٨٠ﺑﻬﻼ ﻣﻴﮟ
ان ﭼﻴﺰوں ﺳﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ )ﺧﺪا ﮐﺎ( ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮڈروں ﺟﺐ ﮐہ ﺗﻢ اس ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ڈرﺗﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺷﺮﻳﮏ
ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐﯽ اس ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻨﺪ ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ۔ اب دوﻧﻮں ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮن ﺳﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻣﻦ )اور ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺎﻃﺮ( ﮐﺎ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﺳﻤﺠﻪ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ )ﺗﻮ ﺑﺘﺎؤ( ) (٨١ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور اﭘﻨﮯ اﻳﻤﺎن ﮐﻮ )ﺷﺮﮎ ﮐﮯ( ﻇﻠﻢ ﺳﮯ ﻣﺨﻠﻮط
ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ان ﮐﮯ اﻣﻦ )اور ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺎﻃﺮ( ﮨﮯ اور وﮨﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨٢اور ﻳہ ﮨﻤﺎرﯼ دﻟﻴﻞ ﺗﻬﯽ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اﺑﺮاﮨﻴﻢ
ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﻋﻄﺎ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ۔ ﮨﻢ ﺟﺲ ﮐﮯ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ درﺟﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر داﻧﺎ
اور ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (٨٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اﺳﺤﺎق اور ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺨﺸﮯ۔ )اور( ﺳﺐ ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ دﯼ۔ اور ﭘﮩﻠﮯ ﻧﻮح ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﮨﺪاﻳﺖ
دﯼ ﺗﻬﯽ اور ان ﮐﯽ اوﻻد ﻣﻴﮟ ﺳﮯ داؤد اور ﺳﻠﻴﻤﺎن اور اﻳﻮب اور ﻳﻮﺳﻒ اور ﻣﻮﺳﯽٰ اور ﮨﺎرون ﮐﻮ ﺑﻬﯽ۔ اور ﮨﻢ ﻧﻴﮏ ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﻮ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺑﺪﻻ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨۴اور زﮐﺮﻳﺎ اور ﻳﺤﻴﯽٰ اور ﻋﻴﺴﯽٰ اور اﻟﻴﺎس ﮐﻮ ﺑﻬﯽ۔ ﻳہ ﺳﺐ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﺗﻬﮯ ) (٨۵اور
اﺳﻤٰﻌﻴﻞ اور اﻟﻴﺴﻊ اور ﻳﻮﻧﺲ اور ﻟﻮط ﮐﻮ ﺑﻬﯽ۔ اور ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﺟﮩﺎن ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻓﻀﻠﻴﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻬﯽ ) (٨۶اور ﺑﻌﺾ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﺑﺎپ دادا اور اوﻻد اور ﺑﻬﺎﺋﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ۔ اور ان ﮐﻮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮦ ﺑﻬﯽ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ ﺑﻬﯽ دﮐﻬﺎﻳﺎ
ﺗﻬﺎ ) (٨٧ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮨﮯ اس ﭘﺮ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﭼﻼﺋﮯ۔ اور اﮔﺮ وﮦ ﻟﻮگ ﺷﺮﮎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ
وﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺳﺐ ﺿﺎﺋﻊ ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ) (٨٨ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ ﺗﻬﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب اور ﺣﮑﻢ )ﺷﺮﻳﻌﺖ( اور ﻧﺒﻮت ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ
ﺗﻬﯽ۔ اﮔﺮ ﻳہ )ﮐﻔﺎر( ان ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ )اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻳﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ وﮦ
ان ﺳﮯ ﮐﺒﻬﯽ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ ) (٨٩ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮨﺪاﻳﺖ دﯼ ﺗﻬﯽ ﺗﻮ ﺗﻢ اﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ
ﮐﺮو۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ اس )ﻗﺮﺁن( ﮐﺎ ﺻﻠہ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ۔ ﻳہ ﺗﻮ ﺟﮩﺎن ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯﻣﺤﺾ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ ) (٩٠اور
ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺪر ﺟﻴﺴﯽ ﺟﺎﻧﻨﯽ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﺗﻬﯽ ﻧہ ﺟﺎﻧﯽ۔ ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ اﻧﺴﺎن ﭘﺮ )وﺣﯽ اور ﮐﺘﺎب
وﻏﻴﺮﮦ( ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ۔ ﮐﮩﻮ ﺟﻮ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯽٰ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻬﮯ اﺳﮯ ﮐﺲ ﻧﮯ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﻮر
اور ﮨﺪاﻳﺖ ﺗﻬﯽ اور ﺟﺴﮯ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻋﻠﻴﺤﺪﮦ ﻋﻠﻴﺤﺪﮦ اوراق )ﭘﺮ ﻧﻘﻞ( ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ان )ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﺣﺼﮯ( ﮐﻮ ﺗﻮ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ
اور اﮐﺜﺮ ﮐﻮ ﭼﻬﭙﺎﺗﮯ ﮨﻮ۔ اور ﺗﻢ ﮐﻮ وﮦ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺳﮑﻬﺎﺋﯽ ﮔﺌﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﻧہ ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎپ دادا۔ ﮐﮩہ دو )اس
ﮐﺘﺎب ﮐﻮ( ﺧﺪا ﮨﯽ ﻧﮯ )ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ( ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ دﻳﺎ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺑﻴﮩﻮدﮦ ﺑﮑﻮاس ﻣﻴﮟ ﮐﻬﻴﻠﺘﮯ رﮨﻴﮟ ) (٩١اور )وﻳﺴﯽ ﮨﯽ( ﻳہ
ﮐﺘﺎب ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﯽ )ﮐﺘﺎﺑﻮں( ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ اور )ﺟﻮ( اس ﻟﺌﮯ )ﻧﺎزل
ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ( ﮐہ ﺗﻢ ﻣﮑﮯ اور اس ﮐﮯ ﺁس ﭘﺎس ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺁﮔﺎﮦ ﮐﺮدو۔ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ اس
ﮐﺘﺎب ﭘﺮ ﺑﻬﯽ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور وﮦ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎزوں ﮐﯽ ﭘﻮرﯼ ﺧﺒﺮ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٩٢اور اس ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻮن ﮨﻮﮔﺎ
ﺟﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ اﻓﺘﺮاء ﮐﺮے۔ ﻳﺎ ﻳہ ﮐﮩﮯ ﮐہ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ وﺣﯽ ﺁﺋﯽ ﮨﮯ ﺣﺎﻻﻧﮑہ اس ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ وﺣﯽ ﻧہ ﺁﺋﯽ ﮨﻮ اور ﺟﻮ ﻳہ
ﮐﮩﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﮯ ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﮯ اس ﻃﺮح ﮐﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺘﺎ ﮨﻮں۔ اور ﮐﺎش ﺗﻢ ان ﻇﺎﻟﻢ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺸﺮﮎ(
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اس وﻗﺖ دﻳﮑﻬﻮ ﺟﺐ ﻣﻮت ﮐﯽ ﺳﺨﺘﻴﻮں ﻣﻴﮟ )ﻣﺒﺘﻼ( ﮨﻮں اور ﻓﺮﺷﺘﮯ )ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﻋﺬاب ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﮨﺎﺗﻪ ﺑﮍهﺎ
رﮨﮯ ﮨﻮں ﮐہ ﻧﮑﺎﻟﻮ اﭘﻨﯽ ﺟﺎﻧﻴﮟ۔ ﺁج ﺗﻢ ﮐﻮ ذﻟﺖ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐﯽ ﺳﺰا دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ ﺑﻮﻻ ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﻬﮯ اور اس ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٩٣اور ﺟﻴﺴﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﯽ دﻓﻌہ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺁج اﮐﻴﻠﮯ
اﮐﻴﻠﮯ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﺁﺋﮯ اور ﺟﻮ )ﻣﺎل وﻣﺘﺎع( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﺗﻬﺎ وﮦ ﺳﺐ اﭘﻨﯽ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻬﻮڑ ﺁﺋﮯ اور ﮨﻢ
ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﻔﺎرﺷﻴﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﺟﻦ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻢ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے )ﺷﻔﻴﻊ اور
ﮨﻤﺎرے( ﺷﺮﻳﮏ ﮨﻴﮟ۔ )ﺁج( ﺗﻤﮩﺎرے ﺁﭘﺲ ﮐﮯ ﺳﺐ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮨﻮﮔﺌﮯ اور ﺟﻮ دﻋﻮے ﺗﻢ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺳﺐ ﺟﺎﺗﮯ رﮨﮯ
) (٩۴ﺑﮯ ﺷﮏ ﺧﺪا ﮨﯽ داﻧﮯ اور ﮔﭩﻬﻠﯽ ﮐﻮ ﭘﻬﺎڑ ﮐﺮ )ان ﺳﮯ درﺧﺖ وﻏﻴﺮﮦ( اﮔﺎﺗﺎ ﮨﮯ وﮨﯽ ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻮ ﺑﮯ ﺟﺎن ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻟﺘﺎ
ﮨﮯ اور وﮨﯽ ﺑﮯﺟﺎن ﮐﺎ ﺟﺎﻧﺪار ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻟﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ۔ ﻳﮩﯽ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮐﮩﺎں ﺑﮩﮑﮯ ﭘﻬﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (٩۵وﮨﯽ )رات ﮐﮯ
اﻧﺪهﻴﺮے ﺳﮯ( ﺻﺒﺢ ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﭘﻬﺎڑ ﻧﮑﺎﻟﺘﺎ ﮨﮯ اور اﺳﯽ ﻧﮯ رات ﮐﻮ )ﻣﻮﺟﺐ( ﺁرام )ﭨﻬﮩﺮاﻳﺎ( اور ﺳﻮرج اور ﭼﺎﻧﺪ ﮐﻮ
)ذراﺋﻊ( ﺷﻤﺎر ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ۔ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﮯ )ﻣﻘﺮر ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ( اﻧﺪازے ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﻋﻠﻢ واﻻ ﮨﮯ ) (٩۶اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ
ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺳﺘﺎرے ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺗﺎﮐہ ﺟﻨﮕﻠﻮں اور درﻳﺎؤں ﮐﮯ اﻧﺪهﻴﺮوں ﻣﻴﮟ ان ﺳﮯ رﺳﺘﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮو۔ ﻋﻘﻞ واﻟﻮں ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﯼ ﮨﻴﮟ ) (٩٧اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ ﭘﻬﺮ
)ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ( اﻳﮏ ﭨﻬﮩﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﮨﮯ اور اﻳﮏ ﺳﭙﺮد ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ )اﭘﻨﯽ( ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮐﻬﻮل
ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﯼ ﮨﻴﮟ ) (٩٨اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺳﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﮨﯽ )ﺟﻮ ﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺳﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ( اس ﺳﮯ
ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﯽ روﺋﻴﺪﮔﯽ اﮔﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺳﺒﺰ ﺳﺒﺰ ﮐﻮﻧﭙﻠﻴﮟ ﻧﮑﺎﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ان ﮐﻮﻧﭙﻠﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ دوﺳﺮے
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺟﮍے ﮨﻮﺋﮯ داﻧﮯ ﻧﮑﺎﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮐﻬﺠﻮر ﮐﮯ ﮔﺎﺑﻬﮯ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻟﭩﮑﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮔﭽﻬﮯ اور اﻧﮕﻮروں ﮐﮯ ﺑﺎغ اور
زﻳﺘﻮن اور اﻧﺎر ﺟﻮ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻣﻠﺘﮯ ﺟﻠﺘﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ۔ اور ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻣﻠﺘﮯ۔ ﻳہ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺟﺐ ﭘﻬﻠﺘﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﭘﻬﻠﻮں
ﭘﺮ اور )ﺟﺐ ﭘﮑﺘﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ( ان ﮐﮯ ﭘﮑﻨﮯ ﭘﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺮو۔ ان ﻣﻴﮟ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ )ﻗﺪرت ﺧﺪا ﮐﯽ ﺑﮩﺖ
ﺳﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (٩٩اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺟﻨﻮں ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﺮﻳﮏ ﭨﻬﮩﺮاﻳﺎ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ان ﮐﻮ اﺳﯽ ﻧﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اور ﺑﮯﺳﻤﺠﻬﮯ
)ﺟﻬﻮٹ ﺑﮩﺘﺎن( اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻴﭩﮯ اور ﺑﻴﭩﻴﺎں ﺑﻨﺎ ﮐﻬﮍﯼ ﮐﻴﮟ وﮦ ان ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ اور
)اس ﮐﯽ ﺷﺎن ان ﺳﮯ( ﺑﻠﻨﺪ ﮨﮯ )) (١٠٠وﮨﯽ( ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )ﮨﮯ(۔ اس ﮐﮯ اوﻻد ﮐﮩﺎں ﺳﮯ ﮨﻮ ﺟﺐ
ﮐہ اس ﮐﯽ ﺑﻴﻮﯼ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ۔ اور اس ﻧﮯ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮨﮯ ) (١٠١ﻳﮩﯽ )اوﺻﺎف رﮐﻬﻨﮯ
واﻻ( ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ )وﮨﯽ( ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﭘﻴﺪاﮐﺮﻧﮯ واﻻ )ﮨﮯ( ﺗﻮ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت
ﮐﺮو۔ اور وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﻧﮕﺮاں ﮨﮯ )) (١٠٢وﮦ اﻳﺴﺎ ﮨﮯ ﮐہ( ﻧﮕﺎﮨﻴﮟ اس ﮐﺎ ادراﮎ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﻴﮟ اور وﮦ ﻧﮕﺎﮨﻮں ﮐﺎ ادراﮎ
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ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور وﮦ ﺑﻬﻴﺪ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ )) (١٠٣اے ﻣﺤﻤﺪﷺ! ان ﺳﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ( ﺗﻤﮩﺎرے )ﭘﺎس( ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ )روﺷﻦ( دﻟﻴﻠﻴﮟ ﭘﮩﻨﭻ ﭼﮑﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﺲ ﻧﮯ )ان ﮐﻮ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﻬﻮل ﮐﺮ( دﻳﮑﻬﺎ اس ﻧﮯ اﭘﻨﺎ ﺑﻬﻼ ﮐﻴﺎ اور ﺟﻮ اﻧﺪهﺎ ﺑﻨﺎ
رﮨﺎ اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﺮا ﮐﻴﺎ۔ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﻧﮕﮩﺒﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ) (١٠۴اور ﮨﻢ اﺳﯽ ﻃﺮح اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﻬﻴﺮ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﺑﻴﺎن
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﮐﺎﻓﺮ ﻳہ ﻧہ ﮐﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ )ﻳہ ﺑﺎﺗﻴﮟ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﺳﮯ( ﺳﻴﮑﻬﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮ اور ﺗﺎﮐہ ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ واﻟﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﺮدﻳﮟ ) (١٠۵اور ﺟﻮ ﺣﮑﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺁﺗﺎ ﮨﮯ اﺳﯽ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮو۔ اس
)ﭘﺮوردﮔﺎر( ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﺳﮯ ﮐﻨﺎرﮦ ﮐﺮﻟﻮ ) (١٠۶اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺷﺮﮎ ﻧہ ﮐﺮﺗﮯ۔
اور )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ!( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ان ﭘﺮ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﻣﻘﺮر ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ۔ اور ﻧہ ﺗﻢ ان ﮐﮯ داروﻏہ ﮨﻮ ) (١٠٧اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻳہ
ﻣﺸﺮﮎ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﺑﺮا ﻧہ ﮐﮩﻨﺎ ﮐہ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐﮩﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺑﮯادﺑﯽ ﺳﮯ ﺑﮯ ﺳﻤﺠﻬﮯ ﺑﺮا )ﻧہ( ﮐﮩہ ﺑﻴﭩﻬﻴﮟ۔
اس ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﺮ اﻳﮏ ﻓﺮﻗﮯ ﮐﮯ اﻋﻤﺎل )ان ﮐﯽ ﻧﻈﺮوں ﻣﻴﮟ( اﭼﻬﮯ ﮐﺮ دﮐﻬﺎﺋﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮎ
ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﺗﺐ وﮦ ان ﮐﻮ ﺑﺘﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ وﮦ ﮐﻴﺎ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٠٨اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺳﺨﺖ ﺳﺨﺖ ﻗﺴﻤﻴﮟ
ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ وﮦ اس ﭘﺮ ﺿﺮورﯼ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺗﻮ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ
ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻴﮟ۔ اور )ﻣﻮﻣﻨﻮ!( ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ )ﻳہ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﺎس( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺁ ﺑﻬﯽ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﺐ ﺑﻬﯽ
اﻳﻤﺎن ﻧہ ﻻﺋﻴﮟ ) (١٠٩اور ﮨﻢ ان ﮐﮯ دﻟﻮں اور ﺁﻧﮑﻬﻮں ﮐﻮ اﻟﭧ دﻳﮟ ﮔﮯ )ﺗﻮ( ﺟﻴﺴﮯ ﻳہ اس )ﻗﺮﺁن( ﭘﺮ ﭘﮩﻠﯽ دﻓﻌہ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ
ﻻﺋﮯ )وﻳﺴﮯ ﭘﻬﺮ ﻧہ ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ( اور ان ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ دﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﮑﺘﮯ رﮨﻴﮟ ) (١١٠اور اﮔﺮ ﮨﻢ ان ﭘﺮ
ﻓﺮﺷﺘﮯ ﺑﻬﯽ اﺗﺎر دﻳﺘﮯ اور ﻣﺮدے ﺑﻬﯽ ان ﺳﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﺘﮯ اور ﮨﻢ ﺳﺐ ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻻ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﯽ ﮐﺮ
دﻳﺘﮯ ﺗﻮ ﺑﻬﯽ ﻳہ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﻧہ ﺗﻬﮯ ِاﻟّﺎ ﻣﺎﺷﺎﺋﺎﷲ ﺑﺎت ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ اﮐﺜﺮ ﻧﺎدان ﮨﻴﮟ ) (١١١اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ﺷﻴﻄﺎن
)ﺳﻴﺮت( اﻧﺴﺎﻧﻮں اور ﺟﻨﻮں ﮐﻮ ﮨﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﻨﺎ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ وﮦ دهﻮﮐﺎ دﻳﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ دل ﻣﻴﮟ ﻣﻠﻤﻊ ﮐﯽ
ﺑﺎﺗﻴﮟ ڈاﻟﺘﮯ رﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ وﮦ اﻳﺴﺎ ﻧہ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻮ ان ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻳہ اﻓﺘﺮاء ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اﺳﮯ
ﭼﻬﻮڑ دو ) (١١٢اور )وﮦ اﻳﺴﮯ ﮐﺎم( اس ﻟﻴﮯ ﺑﻬﯽ )ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ( ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ان ﮐﮯ دل ان
ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﭘﺮ ﻣﺎﺋﻞ ﮨﻮں اور وﮦ اﻧﮩﻴﮟ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﻳﮟ اور ﺟﻮ ﮐﺎم وﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ ﮨﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻴﮟ )) (١١٣ﮐﮩﻮ( ﮐﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ
ﺳﻮا اور ﻣﻨﺼﻒ ﺗﻼش ﮐﺮوں ﺣﺎﻻﻧﮑہ اس ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف واﺿﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮨﮯ اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ
ﮐﺘﺎب )ﺗﻮرات( دﯼ ﮨﮯ وﮦ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﺮﺣﻖ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮨﺮﮔﺰ ﺷﮏ ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ) (١١۴اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺳﭽﺎﺋﯽ اور اﻧﺼﺎف ﻣﻴﮟ ﭘﻮرﯼ ﮨﻴﮟ اس ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺪﻟﻨﮯ
واﻻ ﻧﮩﻴﮟ اور وﮦ ﺳﻨﺘﺎ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (١١۵اور اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﺟﻮ زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﺁﺑﺎد ﮨﻴﮟ )ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻴﮟ( اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﮐﺎ ﮐﮩﺎ ﻣﺎن ﻟﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ وﮦ
ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﺎ رﺳﺘہ ﺑﻬﻼ دﻳﮟ ﮔﮯ ﻳہ ﻣﺤﺾ ﺧﻴﺎل ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﺘﮯ اور ﻧﺮے اﭨﮑﻞ ﮐﮯ ﺗﻴﺮ ﭼﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١١۶ﺗﻤﮩﺎرا
ﭘﺮوردﮔﺎر ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﭩﮑﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ اور ان ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ ﺟﻮ
رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻞ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١١٧ﺗﻮ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ )ذﺑﺢ ﮐﮯ وﻗﺖ( ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ اﮔﺮ ﺗﻢ اس ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ
ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ ﮐﻬﺎ ﻟﻴﺎ ﮐﺮو ) (١١٨اور ﺳﺒﺐ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻢ اﺳﮯ ﻧہ ﮐﻬﺎؤ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺟﻮ ﭼﻴﺰﻳﮟ
اس ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﺣﺮام ﭨﻬﻴﺮا دﯼ ﮨﻴﮟ وﮦ اﻳﮏ اﻳﮏ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺑﻴﺎن ﮐﺮ دﯼ ﮨﻴﮟ )ﺑﮯ ﺷﮏ ان ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﮯ( ﻣﮕﺮ اس
ﺻﻮرت ﻣﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﮯ )ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ( ﻟﻴﮯ ﻧﺎﭼﺎر ﮨﻮ ﺟﺎؤ اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮگ ﺑﮯﺳﻤﺠﻬﮯ ﺑﻮﺟﻬﮯ اﭘﻨﮯ ﻧﻔﺲ ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺸﻮں
ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﮩﮑﺎ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ )ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ( ﺣﺪ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ
ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (١١٩اور ﻇﺎﮨﺮﯼ اور ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ )ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﺎ( ﮔﻨﺎﮦ ﺗﺮﮎ ﮐﺮ دو ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮔﻨﺎﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ
ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ اﭘﻨﮯ ﮐﺌﮯ ﮐﯽ ﺳﺰا ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٢٠اور ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻧہ ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ اﺳﮯ ﻣﺖ ﮐﻬﺎؤ ﮐہ اس ﮐﺎ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮔﻨﺎﮦ
ﮨﮯ اور ﺷﻴﻄﺎن )ﻟﻮگ( اﭘﻨﮯ رﻓﻴﻘﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﻳہ ﺑﺎت ڈاﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺟﻬﮕﮍا ﮐﺮﻳﮟ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﮐﮩﮯ
ﭘﺮ ﭼﻠﮯ ﺗﻮ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ ﻣﺸﺮﮎ ﮨﻮﺋﮯ ) (١٢١ﺑﻬﻼ ﺟﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺮدﮦ ﺗﻬﺎ ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ زﻧﺪﮦ ﮐﻴﺎ اور اس ﮐﮯ ﻟﻴﮯ
روﺷﻨﯽ ﮐﺮ دﯼ ﺟﺲ ﮐﮯ ذرﻳﻌﮯ ﺳﮯ وﮦ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﭼﻠﺘﺎ ﭘﻬﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮩﻴﮟ اس ﺷﺨﺺ ﺟﻴﺴﺎ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﺪهﻴﺮے ﻣﻴﮟ ﭘﮍا
ﮨﻮا ﮨﻮ اور اس ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﮨﯽ ﻧہ ﺳﮑﮯ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺎﻓﺮ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ اﻧﮩﻴﮟ اﭼﻬﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢٢اور
اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﺮ ﺑﺴﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﮍے ﺑﮍے ﻣﺠﺮم ﭘﻴﺪا ﮐﺌﮯ ﮐہ ان ﻣﻴﮟ ﻣﮑﺎرﻳﺎں ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﻣﮑﺎرﻳﺎں ﻳہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان
ﮐﺎ ﻧﻘﺼﺎن اﻧﮩﻴﮟ ﮐﻮ ﮨﮯ اور )اس ﺳﮯ( ﺑﮯﺧﺒﺮ ﮨﻴﮟ ) (١٢٣اور ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﺁﻳﺖ ﺁﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﺲ
ﻃﺮح ﮐﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﻣﻠﯽ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﮨﻢ ﮐﻮ ﻧہ ﻣﻠﮯ ﮨﻢ ﮨﺮﮔﺰ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ
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اس ﮐﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ )رﺳﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﮐﻮن ﺳﺎ ﻣﺤﻞ ﮨﮯ اور( وﮦ اﭘﻨﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﯼ ﮐﺴﮯ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺟﺮم
ب ﺷﺪﻳﺪ ﮨﻮﮔﺎ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﻣﮑّﺎرﻳﺎں ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٢۴ﺗﻮ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺧﺪا
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ذﻟّﺖ اور ﻋﺬا ِ
ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺪاﻳﺖ ﺑﺨﺸﮯ اس ﮐﺎ ﺳﻴﻨہ اﺳﻼم ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮐﻬﻮل دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮے اس ﮐﺎ ﺳﻴﻨہ ﺗﻨﮓ
اور ﮔﻬﭩﺎ ﮨﻮا ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮔﻮﻳﺎ وﮦ ﺁﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﭼﮍه رﮨﺎ ﮨﮯ اس ﻃﺮح ﺧﺪا ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ ﻋﺬاب ﺑﻬﻴﺠﺘﺎ ﮨﮯ
) (١٢۵اور ﻳﮩﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻏﻮر ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮐﻬﻮل
ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮ دﯼ ﮨﻴﮟ ) (١٢۶ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﮯ ﺻﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮨﺎں ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎ ﮔﻬﺮ ﮨﮯ اور
ﻦ واﻧﺲ( ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮے ﮔﺎ )اور ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ( اے ﮔﺮوﮦ ﺟﻨّﺎت ﺗﻢ
وﮨﯽ ان ﮐﺎ دوﺳﺘﺪار ﮨﮯ ) (١٢٧اور ﺟﺲ دن وﮦ ﺳﺐ )ﺟ ّ
ﻧﮯ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﺳﮯ ﺑﮩﺖ )ﻓﺎﺋﺪے( ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺌﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ان ﮐﮯ دوﺳﺘﺪار ﮨﻮں ﮔﮯ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ اﻳﮏ
دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻓﺎﺋﺪﮦ اﭨﻬﺎﺗﮯ رﮨﮯ اور )ﺁﺧﺮ( اس وﻗﺖ ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭻ ﮔﺌﮯ ﺟﻮ ﺗﻮ ﻧﮯ ﮨﻤﺎرے ﻟﻴﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ )اب(
ﺗﻤﮩﺎرا ﭨﻬﮑﺎﻧہ دوزخ ﮨﮯ ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ )ﺟﻠﺘﮯ( رﮨﻮ ﮔﮯ ﻣﮕﺮ ﺟﻮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﮯ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر داﻧﺎ اور ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ
) (١٢٨اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺟﻮ وﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ
) (١٢٩اے ﺟﻨّﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻴﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺗﻢ ﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﮯ رﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﻴﺮﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﮍه
ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺗﮯ اور اس دن ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ڈراﺗﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ )ﭘﺮوردﮔﺎر( ﮨﻤﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﺎ
اﻗﺮار ﮨﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ دﻧﻴﺎﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮯ دهﻮﮐﮯ ﻣﻴﮟ ڈال رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ اور )اب( ﺧﻮد اﭘﻨﮯ اوﭘﺮ ﮔﻮاﮨﯽ دﯼ ﮐہ ﮐﻔﺮ ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﻬﮯ )) (١٣٠اے ﻣﺤﻤﺪﷺ!( ﻳہ )ﺟﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺁﺗﮯ رﮨﮯ اور ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ ﻧﺎزل ﮨﻮﺗﯽ رﮨﻴﮟ ﺗﻮ( اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر اﻳﺴﺎ
ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺑﺴﺘﻴﻮں ﮐﻮ ﻇﻠﻢ ﺳﮯ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ دے اور وﮨﺎں ﮐﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ )ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ( ﺧﺒﺮ ﻧہ ﮨﻮ ) (١٣١اور ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ
ﺑﻠﺤﺎظ اﻋﻤﺎل درﺟﮯ )ﻣﻘﺮر( ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﺎم ﻳہ ﻟﻮگ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا ان ﺳﮯ ﺑﮯ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ) (١٣٢اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺑﮯﭘﺮوا )اور( ﺻﺎﺣﺐ رﺣﻤﺖ ﮨﮯ اﮔﺮ ﭼﺎﮨﮯ )ﺗﻮ اے ﺑﻨﺪوں( ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮ دے اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﻌﺪ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭼﺎﮨﮯ
ﺗﻤﮩﺎرا ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﻨﺎ دے ﺟﻴﺴﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﻞ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ) (١٣٣ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ وﻋﺪﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ
ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ وﮦ )وﻗﻮع ﻣﻴﮟ( ﺁﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ اور ﺗﻢ )ﺧﺪا ﮐﻮ( ﻣﻐﻠﻮب ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ) (١٣۴ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻟﻮﮔﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﻋﻤﻞ
ﮐﺌﮯ ﺟﺎؤ ﻣﻴﮟ )اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ( ﻋﻤﻞ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ )ﺑﮩﺸﺖ( ﮐﺲ ﮐﺎ ﮔﻬﺮ ﮨﻮﮔﺎ
ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻣﺸﺮﮎ ﻧﺠﺎت ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﮯ ) (١٣۵اور )ﻳہ ﻟﻮگ( ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰوں ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻬﻴﺘﯽ اور
ﭼﻮﭘﺎﻳﻮں ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺑﻬﯽ اﻳﮏ ﺣﺼہ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اﭘﻨﮯ ﺧﻴﺎل )ﺑﺎﻃﻞ( ﺳﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ )ﺣﺼہ( ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﺎ اور ﻳہ
ﮨﻤﺎرے ﺷﺮﻳﮑﻮں )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺘﻮں( ﮐﺎ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺣﺼہ ان ﮐﮯ ﺷﺮﻳﮑﻮں ﮐﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ وﮦ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ اور ﺟﻮ ﺣﺼہ
ﺧﺪا ﮐﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ وﮦ ان ﮐﮯ ﺷﺮﻳﮑﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﻳہ ﮐﻴﺴﺎ ﺑﺮا اﻧﺼﺎف ﮨﮯ ) (١٣۶اﺳﯽ ﻃﺮح ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻣﺸﺮﮐﻮں
ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﺷﺮﻳﮑﻮں ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﺟﺎن ﺳﮯ ﻣﺎر ڈاﻟﻨﺎ اﭼﻬﺎ ﮐﺮ دﮐﻬﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ اﻧﮩﻴﮟ ﮨﻼﮐﺖ ﻣﻴﮟ ڈال دﻳﮟ اور ان ﮐﮯ
دﻳﻦ ﮐﻮ ان ﭘﺮ ﺧﻠﻂ ﻣﻠﻂ ﮐﺮ دﻳﮟ اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ وﮦ اﻳﺴﺎ ﻧہ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ دو ﮐہ وﮦ ﺟﺎﻧﻴﮟ اور ان ﮐﺎ ﺟﻬﻮٹ
) (١٣٧اور اﭘﻨﮯ ﺧﻴﺎل ﺳﮯ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﭼﺎرﭘﺎﺋﮯ اور ﮐﻬﻴﺘﯽ ﻣﻨﻊ ﮨﮯ اﺳﮯ اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﺳﻮا ﺟﺴﮯ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﻴﮟ
ﮐﻮﺋﯽ ﻧہ ﮐﻬﺎﺋﮯ اور )ﺑﻌﺾ( ﭼﺎرﭘﺎﺋﮯ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﯽ ﭘﻴﭧ ﭘﺮ ﭼﮍهﻨﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﺮ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ اور ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻳﺸﯽ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ
ﺟﻦ ﭘﺮ )ذﺑﺢ ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ( ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻧﮩﻴﮟ ﻟﻴﺘﮯ ﺳﺐ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ ﮨﮯ وﮦ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﺟﻬﻮٹ ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ دے ﮔﺎ
) (١٣٨اور ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﺑﭽہ ان ﭼﺎرﭘﺎﻳﻮں ﮐﮯ ﭘﻴﭧ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ وﮦ ﺧﺎص ﮨﻤﺎرے ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ اور ﮨﻤﺎرﯼ
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ )اس ﮐﺎ ﮐﻬﺎﻧﺎ( ﺣﺮام ﮨﮯ اور اﮔﺮ وﮦ ﺑﭽہ ﻣﺮا ﮨﻮا ﮨﻮ ﺗﻮ ﺳﺐ اس ﻣﻴﮟ ﺷﺮﻳﮏ ﮨﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ اﺳﮯ ﻣﺮد اور ﻋﻮرﺗﻴﮟ
ﺳﺐ ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ( ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ ڈهﮑﻮﺳﻠﻮں ﮐﯽ ﺳﺰا دے ﮔﺎ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (١٣٩ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں
ﻧﮯ اﭘﻨﯽ اوﻻد ﮐﻮ ﺑﻴﻮﻗﻮﻓﯽ ﺳﮯ ﺑﮯ ﺳﻤﺠﻬﯽ ﺳﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﻴﺎ اور ﺧﺪا ﭘﺮ اﻓﺘﺮا ﮐﺮ ﮐﮯ اس ﮐﯽ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ روزﯼ ﮐﻮ
ﺣﺮام ﭨﮩﺮاﻳﺎ وﮦ ﮔﻬﺎﭨﮯ ﻣﻴﮟ ﭘﮍ ﮔﺌﮯ وﮦ ﺑﮯﺷﺒہ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻴﮟ اور ﮨﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘہ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (١۴٠اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺑﺎغ
ﭘﻴﺪا ﮐﺌﮯ ﭼﻬﺘﺮﻳﻮں ﭘﺮ ﭼﮍهﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺑﻬﯽ اور ﺟﻮ ﭼﻬﺘﺮﻳﻮں ﭘﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﮍهﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ وﮦ ﺑﻬﯽ اور ﮐﻬﺠﻮر اور ﮐﻬﻴﺘﯽ ﺟﻦ ﮐﮯ
ﻃﺮح ﻃﺮح ﮐﮯ ﭘﻬﻞ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور زﻳﺘﻮن اور اﻧﺎر ﺟﻮ )ﺑﻌﺾ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ( اﻳﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻣﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﺐ ﻳہ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﭘﻬﻠﻴﮟ
ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﭘﻬﻞ ﮐﻬﺎؤ اور ﺟﺲ دن )ﭘﻬﻞ ﺗﻮڑو اور ﮐﻬﻴﺘﯽ( ﮐﺎﭨﻮ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺣﻖ ﺑﻬﯽ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ادا ﮐﺮو اور ﺑﮯﺟﺎ ﻧہ اڑاؤ ﮐہ
ﺧﺪا ﺑﻴﺠﺎ اڑاﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ ) (١۴١اور ﭼﺎرﭘﺎﻳﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻮﺟﻪ اﭨﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﮍے ﺑﮍے( ﺑﻬﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺌﮯ
اور زﻣﻴﻦ ﺳﮯ ﻟﮕﮯ ﮨﻮﺋﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻬﻮﭨﮯ ﭼﻬﻮﭨﮯ( ﺑﻬﯽ )ﭘﺲ( ﺧﺪا ﮐﺎ دﻳﺎ ﮨﻮا رزق ﮐﻬﺎؤ اور ﺷﻴﻄﺎن ﮐﮯ ﻗﺪﻣﻮں ﭘﺮ ﻧہ ﭼﻠﻮ وﮦ
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ﺗﻤﮩﺎرا ﺻﺮﻳﺢ دﺷﻤﻦ ﮨﮯ )) (١۴٢ﻳہ ﺑﮍے ﭼﻬﻮﭨﮯ ﭼﺎرﭘﺎﺋﮯ( ﺁﭨﻪ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ )ﮨﻴﮟ( دو )دو( ﺑﻬﻴﮍوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اور دو )دو(
ﺑﮑﺮﻳﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )ﻳﻌﻨﯽ اﻳﮏ اﻳﮏ ﻧﺮ اور اور اﻳﮏ اﻳﮏ ﻣﺎدﮦ( )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ان ﺳﮯ( ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ )ﺧﺪا ﻧﮯ( دوﻧﻮں )ﮐﮯ(
ﻧﺮوں ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﻳﺎ دوﻧﻮں )ﮐﯽ( ﻣﺎدﻧﻴﻮں ﮐﻮ ﻳﺎ ﺟﻮ ﺑﭽہ ﻣﺎدﻧﻴﻮں ﮐﮯ ﭘﻴﭧ ﻣﻴﮟ ﻟﭙﭧ رﮨﺎ ﮨﻮ اﺳﮯ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ
ﺳﻨﺪ ﺳﮯ ﺑﺘﺎؤ ) (١۴٣اور دو )دو( اوﻧﭩﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اور دو )دو( ﮔﺎﻳﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ان ﺳﮯ( ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ
)ﺧﺪا ﻧﮯ( دوﻧﻮں )ﮐﮯ( ﻧﺮوں ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﻳﺎ دوﻧﻮں )ﮐﯽ( ﻣﺎدﻧﻴﻮں ﮐﻮ ﻳﺎ ﺟﻮ ﺑﭽہ ﻣﺎدﻧﻴﻮں ﮐﮯ ﭘﻴﭧ ﻣﻴﮟ ﻟﭙﭧ رﮨﺎ ﮨﻮ اس
ﮐﻮ ﺑﻬﻼ ﺟﺲ وﻗﺖ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﺗﻢ اس وﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻬﮯ؟ ﺗﻮ اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﮐﻮن ﻇﺎﻟﻢ ﮨﮯ ﺟﻮ
ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ اﻓﺘﺮاء ﮐﺮے ﺗﺎﮐہ اِز راﮦ ﺑﮯ داﻧﺸﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮے ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ
دﻳﺘﺎ ) (١۴۴ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺟﻮ اﺣﮑﺎم ﻣﺠﻪ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ان ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ ﺟﺴﮯ ﮐﻬﺎﻧﮯ واﻻ ﮐﻬﺎﺋﮯ ﺣﺮام ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﺗﺎ ﺑﺠﺰ اس
ﮐﮯ ﮐہ وﮦ ﻣﺮا ﮨﻮا ﺟﺎﻧﻮر ﻳﺎ ﺑﮩﺘﺎ ﻟﮩﻮ ﻳﺎ ﺳﻮر ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮐہ ﻳہ ﺳﺐ ﻧﺎﭘﺎﮎ ﮨﻴﮟ ﻳﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﭼﻴﺰ ﮨﻮ ﮐہ اس ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا
ﮐﺴﯽ اور ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﻮ اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﻟﻴﮑﻦ ﻧہ ﺗﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮے اور ﻧہ ﺣﺪ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ
ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١۴۵اور ﻳﮩﻮدﻳﻮں ﭘﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺳﺐ ﻧﺎﺧﻦ واﻟﮯ ﺟﺎﻧﻮر ﺣﺮام ﮐﺮ دﺋﻴﮯ ﺗﻬﮯ اور
ﮔﺎﻳﻮں اور ﺑﮑﺮﻳﻮں ﺳﮯ ان ﮐﯽ ﭼﺮﺑﯽ ﺣﺮام ﮐﺮ دﯼ ﺗﻬﯽ ﺳﻮا اس ﮐﮯ ﺟﻮ ان ﮐﯽ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﺮ ﻟﮕﯽ ﮨﻮ ﻳﺎ اوﺟﻬﮍﯼ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ﻳﺎ ﮨﮉﯼ
ﻣﻴﮟ ﻣﻠﯽ ﮨﻮ ﻳہ ﺳﺰا ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﺷﺮارت ﮐﮯ ﺳﺒﺐ دﯼ ﺗﻬﯽ اور ﮨﻢ ﺗﻮ ﺳﭻ ﮐﮩﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۴۶اور اﮔﺮ ﻳﻮں ﻟﻮگ
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ﮐﮩہ دو ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺻﺎﺣﺐ رﺣﻤﺖ وﺳﻴﻊ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﮐﺎ ﻋﺬاب ﮔﻨہ ﮔﺎروں ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ
ﭨﻠﮯ ﮔﺎ ) (١۴٧ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺷﺮﮎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺷﺮﮎ ﻧہ ﮐﺮﺗﮯ اور ﻧہ ﮨﻤﺎرے ﺑﺎپ دادا
)ﺷﺮﮎ ﮐﺮﺗﮯ( اور ﻧہ ﮨﻢ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﺣﺮام ﭨﻬﮩﺮاﺗﮯ اﺳﯽ ﻃﺮح ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ ﺟﻮ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ ﻳﮩﺎں
ﺗﮏ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﻋﺬاب ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻪ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮐﮩہ دو ﮐﻴﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻨﺪ ﮨﮯ )اﮔﺮ ﮨﮯ( ﺗﻮ اﺳﮯ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻧﮑﺎﻟﻮ
ﺗﻢ ﻣﺤﺾ ﺧﻴﺎل ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﺘﮯ اور اﭨﮑﻞ ﮐﯽ ﺗﻴﺮ ﭼﻼﺗﮯ ﮨﻮ ) (١۴٨ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﺣﺠﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﮯ اﮔﺮ وﮦ ﭼﺎﮨﺘﺎ
ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ دے دﻳﺘﺎ ) (١۴٩ﮐﮩﻮ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﮔﻮاﮨﻮں ﮐﻮ ﻻؤ ﺟﻮ ﺑﺘﺎﺋﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻳہ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺣﺮام ﮐﯽ ﮨﻴﮟ ﭘﻬﺮ اﮔﺮ وﮦ )ﺁ
ﮐﺮ( ﮔﻮاﮨﯽ دﻳﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮔﻮاﮨﯽ ﻧہ دﻳﻨﺎ اور ﻧہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ
ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ اور )ﺑﺘﻮں ﮐﻮ( اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﭨﻬﮩﺮاﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۵٠ﮐﮩہ ﮐہ )ﻟﻮﮔﻮ(
ﺁؤ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ وﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎؤں ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺣﺮام ﮐﺮ دﯼ ﮨﻴﮟ )ان ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اس ﻧﮯ اس ﻃﺮح
ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ( ﮐہ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﺮﻳﮏ ﻧہ ﺑﻨﺎﻧﺎ اور ﻣﺎں ﺑﺎپ )ﺳﮯ ﺑﺪﺳﻠﻮﮐﯽ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻠﮑہ( ﺳﻠﻮﮎ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻨﺎ اور
ﻧﺎدارﯼ )ﮐﮯ اﻧﺪﻳﺸﮯ( ﺳﮯ اﭘﻨﯽ اوﻻد ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﺗﻢ ﮐﻮ اور ان ﮐﻮ ﮨﻢ ﮨﯽ رزق دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﮐﺎم
ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮں ﻳﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧہ ﭘﻬﭩﮑﻨﺎ اور ﮐﺴﯽ ﺟﺎن )واﻟﮯ( ﮐﻮ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺣﺮام ﮐﺮ دﻳﺎ ﮨﮯ ﻗﺘﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ
ﻣﮕﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮر ﭘﺮ )ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺣﮑﻢ دے( ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﻮ ) (١۵١اور ﻳﺘﻴﻢ
ﮐﮯ ﻣﺎل ﮐﮯ ﭘﺎس ﺑﻬﯽ ﻧہ ﺟﺎﻧﺎ ﻣﮕﺮ اﻳﺴﮯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ ﮐہ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﮦ ﮨﻮ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ وﮦ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻧﺎپ
ﺗﻮل اﻧﺼﺎف ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭘﻮرﯼ ﭘﻮرﯼ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو ﮨﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﮯ ﻣﮕﺮ اس ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اور ﺟﺐ )ﮐﺴﯽ ﮐﯽ
ﻧﺴﺒﺖ( ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﮐﮩﻮ ﺗﻮ اﻧﺼﺎف ﺳﮯ ﮐﮩﻮ ﮔﻮ وﮦ )ﺗﻤﮩﺎرا( رﺷﺘہ دار ﮨﯽ ﮨﻮ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﻋﮩﺪ ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮو ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ ﺧﺪا
ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺣﮑﻢ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﻧﺼﺤﻴﺖ ﮐﺮو ) (١۵٢اور ﻳہ ﮐہ ﻣﻴﺮا ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ ﻳﮩﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ اﺳﯽ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﺎ اور اور رﺳﺘﻮں ﭘﺮ
ﻧہ ﭼﻠﻨﺎ ﮐہ )ان ﭘﺮ ﭼﻞ ﮐﺮ( ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ اﻟﮓ ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺣﮑﻢ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﺑﻨﻮ
)) (١۵٣ﮨﺎں( ﭘﻬﺮ )ﺳﻦ ﻟﻮ ﮐہ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ ﺗﺎﮐہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺟﻮ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﮨﻴﮟ ﻧﻌﻤﺖ ﭘﻮرﯼ ﮐﺮ
دﻳﮟ اور )اس ﻣﻴﮟ( ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﺑﻴﺎن )ﮨﮯ( اور ﮨﺪاﻳﺖ )ﮨﮯ( اور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ )ان ﮐﯽ اﻣﺖ ﮐﮯ( ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ
رُوﺑﺮو ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺮﻳﮟ ) (١۵۴اور )اے ﮐﻔﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں( ﻳہ ﮐﺘﺎب ﺑﻬﯽ ﮨﻤﻴﮟ ﻧﮯ اﺗﺎرﯼ ﮨﮯ ﺑﺮﮐﺖ واﻟﯽ ﺗﻮ اس
ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮو اور )ﺧﺪا ﺳﮯ( ڈرو ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ )) (١۵۵اور اس ﻟﻴﮯ اﺗﺎرﯼ ﮨﮯ( ﮐہ )ﺗﻢ ﻳﻮں ﻧہ( ﮐﮩﻮ ﮐہ
ﮨﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ دو ﮨﯽ ﮔﺮوﮨﻮں ﭘﺮ ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ اﺗﺮﯼ ﺗﻬﻴﮟ اور ﮨﻢ ان ﮐﮯ ﭘﮍهﻨﮯ ﺳﮯ )ﻣﻌﺬور اور( ﺑﮯﺧﺒﺮ ﺗﻬﮯ ) (١۵۶ﻳﺎ )ﻳہ ﻧہ(
ﮐﮩﻮ ﮐہ اﮔﺮ ﮨﻢ ﭘﺮ ﺑﻬﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﺎزل ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ﮨﻢ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﮩﻴﮟ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﮨﻮﺗﮯ ﺳﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺗﻤﮩﺎرے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ دﻟﻴﻞ اور ﮨﺪاﻳﺖ اور رﺣﻤﺖ ﺁ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻮن ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﯽ
ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮے اور ان ﺳﮯ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﭘﻬﻴﺮے ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ ﭘﻬﻴﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اس ﭘﻬﻴﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﮨﻢ ان ﮐﻮ ﺑﺮے
ﻋﺬاب ﮐﯽ ﺳﺰا دﻳﮟ ﮔﮯ ) (١۵٧ﻳہ اس ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﮐﺲ ﺑﺎت ﮐﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﻓﺮﺷﺘﮯ ﺁﺋﻴﮟ ﻳﺎ ﺧﻮد ﺗﻤﮩﺎرا
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ﭘﺮوردﮔﺎر ﺁﺋﮯ ﻳﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﭽﻪ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺁﺋﻴﮟ )ﻣﮕﺮ( ﺟﺲ روز ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﭽﻪ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺁ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ
ﺗﻮ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﭘﮩﻠﮯ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﻳﺎ ﮨﻮﮔﺎ اس وﻗﺖ اﺳﮯ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﺎ ﮐﭽﻪ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ دے ﮔﺎ ﻳﺎ اﭘﻨﮯ اﻳﻤﺎن )ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ( ﻣﻴﮟ ﻧﻴﮏ
ﻋﻤﻞ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺌﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ )ﺗﻮ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﺳﮯ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ان ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮو ﮨﻢ ﺑﻬﯽ
اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۵٨ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ دﻳﻦ ﻣﻴﮟ )ﺑﮩﺖ ﺳﮯ( رﺳﺘﮯ ﻧﮑﺎﻟﮯ اور ﮐﺌﯽ ﮐﺌﯽ ﻓﺮﻗﮯ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ان ﺳﮯ ﺗﻢ
ﮐﻮ ﮐﭽﻪ ﮐﺎم ﻧﮩﻴﮟ ان ﮐﺎ ﮐﺎم ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﭘﻬﺮ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ وﮦ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ان ﮐﻮ )ﺳﺐ( ﺑﺘﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١۵٩اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ
)ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﻀﻮر( ﻧﻴﮑﯽ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ اس ﮐﻮ وﻳﺴﯽ دس ﻧﻴﮑﻴﺎں ﻣﻠﻴﮟ ﮔﯽ اور ﺟﻮ ﺑﺮاﺋﯽ ﻻﺋﮯ ﮔﺎ اﺳﮯ ﺳﺰا وﻳﺴﮯ ﮨﯽ ﻣﻠﮯ
ﮔﯽ اور ان ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١۶٠ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎ دﻳﺎ ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ دﻳﻦ
ﺻﺤﻴﺢ( ﻣﺬﮨﺐ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﺎ ﺟﻮ اﻳﮏ )ﺧﺪا( ﮨﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﮐﮯ ﺗﻬﮯ اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧہ ﺗﻬﮯ )) (١۶١ﻳہ ﺑﻬﯽ( ﮐﮩہ دو ﮐہ
ﻣﻴﺮﯼ ﻧﻤﺎز اور ﻣﻴﺮﯼ ﻋﺒﺎدت اور ﻣﻴﺮا ﺟﻴﻨﺎ اور ﻣﻴﺮا ﻣﺮﻧﺎ ﺳﺐ ﺧﺪاﺋﮯ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﮨﯽ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﮯ ) (١۶٢ﺟﺲ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ
ﺷﺮﻳﮏ ﻧﮩﻴﮟ اور ﻣﺠﻪ ﮐﻮ اﺳﯽ ﺑﺎت ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﻼ ﮨﮯ اور ﻣﻴﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ اول ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻮں ) (١۶٣ﮐﮩﻮ ﮐﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا
اور ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻼش ﮐﺮوں اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ )ﺑﺮا( ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺿﺮر اﺳﯽ ﮐﻮ ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ اور ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ )ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮦ( ﮐﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻧﮩﻴﮟ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ
ﺟﻦ ﺟﻦ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻢ اﺧﺘﻼف ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺘﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١۶۴اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﻧﺎﺋﺐ
ﺑﻨﺎﻳﺎ اور اﻳﮏ ﮐﮯ دوﺳﺮے ﭘﺮ درﺟﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺌﮯ ﺗﺎﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ اس ﻧﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﺨﺸﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮨﮯ ﺑﮯﺷﮏ
ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻠﺪ ﻋﺬاب دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ اور ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﺑﻬﯽ ﮨﮯ )(١۶۵
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ﺳﻮرة اﻻٔﻋﺮَاف
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اﻟﻤﺺ )) (١اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﻳہ ﮐﺘﺎب )ﺟﻮ( ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ۔ اس ﺳﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺗﻨﮓ دل ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ) ،ﻳہ ﻧﺎزل( اس
ﻟﻴﮯ )ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ( ﮐہ ﺗﻢ اس ﮐﮯ ذرﻳﻌﮯ ﺳﮯ )ﻟﻮﮔﻮں( ﮐﻮ ڈر ﺳﻨﺎؤ اور )ﻳہ( اﻳﻤﺎن واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ )) (٢ﻟﻮﮔﻮ(
ﺟﻮ )ﮐﺘﺎب( ﺗﻢ ﭘﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮨﺎں ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮو اور اس ﮐﮯ ﺳﻮا اور رﻓﻴﻘﻮں ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﻧہ
ﮐﺮو )اور( ﺗﻢ ﮐﻢ ﮨﯽ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (٣اور ﮐﺘﻨﯽ ﮨﯽ ﺑﺴﺘﻴﺎں ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﺒﺎﮦ ﮐﺮ ڈاﻟﻴﮟ ﺟﻦ ﭘﺮ ﮨﻤﺎرا ﻋﺬاب )ﻳﺎ ﺗﻮ
رات ﮐﻮ( ﺁﺗﺎ ﺗﻬﺎ ﺟﺒﮑہ وﮦ ﺳﻮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﻳﺎ )دن ﮐﻮ( ﺟﺐ وﮦ ﻗﻴﻠﻮﻟہ )ﻳﻌﻨﯽ دوﭘﮩﺮ ﮐﻮ ﺁرام( ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴ﺗﻮ ﺟﺲ وﻗﺖ ان ﭘﺮ
ﻋﺬاب ﺁﺗﺎ ﺗﻬﺎ ان ﮐﮯ ﻣﻨہ ﺳﮯ ﻳﮩﯽ ﻧﮑﻠﺘﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ )ﮨﺎﺋﮯ( ﮨﻢ )ﮨﺎﺋﮯ( ﮨﻢ )اﭘﻨﮯ اوﭘﺮ( ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ) (۵ﺗﻮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ
ﻃﺮف ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻢ ان ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﻮﭼﻬﻴﮟ ﮔﮯ ) (۶ﭘﻬﺮ اﭘﻨﮯ ﻋﻠﻢ ﺳﮯ ان
ﮐﮯ ﺣﺎﻻت ﺑﻴﺎن ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ﮨﻢ ﮐﮩﻴﮟ ﻏﺎﺋﺐ ﺗﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ ) (٧اور اس روز )اﻋﻤﺎل ﮐﺎ( ﺗﻠﻨﺎ ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ
)ﻋﻤﻠﻮں ﮐﮯ( وزن ﺑﻬﺎرﯼ ﮨﻮں ﮔﮯ وﮦ ﺗﻮ ﻧﺠﺎت ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨اور ﺟﻦ ﮐﮯ وزن ﮨﻠﮑﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺗﻮ ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ
ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ ﺧﺴﺎرے ﻣﻴﮟ ڈاﻻ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﮯاﻧﺼﺎﻓﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٩اور ﮨﻢ ﮨﯽ ﻧﮯ
زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﭨﻬﮑﺎﻧہ ﺑﻨﺎﻳﺎ اور اس ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻌﺸﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﺌﮯ۔ )ﻣﮕﺮ( ﺗﻢ ﮐﻢ ﮨﯽ ﺷﮑﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (١٠اور
ﮨﻢ ﮨﯽ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ )اﺑﺘﺪا ﻣﻴﮟ ﻣﭩﯽ ﺳﮯ( ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﭘﻬﺮ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﺁدم ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺳﺠﺪﮦ
ﮐﺮو ﺗﻮ )ﺳﺐ ﻧﮯ( ﺳﺠﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﻟﻴﮑﻦ اﺑﻠﻴﺲ ﮐہ وﮦ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ )ﺷﺎﻣﻞ( ﻧہ ﮨﻮا )) (١١ﺧﺪا ﻧﮯ( ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ
ﺗﺠﻪ ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﺗﻮ ﮐﺲ ﭼﻴﺰ ﻧﮯ ﺗﺠﻬﮯ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﺎز رﮐﻬﺎ۔ اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ اس ﺳﮯ اﻓﻀﻞ ﮨﻮں۔ ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻮ ﻧﮯ
ﺁگ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اور اﺳﮯ ﻣﭩﯽ ﺳﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ ) (١٢ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﺗﻮ )ﺑﮩﺸﺖ ﺳﮯ( اﺗﺮ ﺟﺎ ﺗﺠﻬﮯ ﺷﺎﻳﺎں ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻳﮩﺎں ﻏﺮور
ﮐﺮے ﭘﺲ ﻧﮑﻞ ﺟﺎ۔ ﺗﻮ ذﻟﻴﻞ ﮨﮯ ) (١٣اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ اس دن ﺗﮏ ﻣﮩﻠﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺟﺲ دن ﻟﻮگ )ﻗﺒﺮوں ﺳﮯ( اﭨﻬﺎﺋﮯ
ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١۴ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ )اﭼﻬﺎ( ﺗﺠﻪ ﮐﻮ ﻣﮩﻠﺖ دﯼ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ )) (١۵ﭘﻬﺮ( ﺷﻴﻄﺎن ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻮ ﺗُﻮ ﻧﮯ ﻣﻠﻌﻮن ﮐﻴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ
ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺗﻴﺮے ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ان )ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮﻧﮯ( ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﻴﭩﻬﻮں ﮔﺎ ) (١۶ﭘﻬﺮ ان ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺳﮯ اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺳﮯ
داﺋﻴﮟ ﺳﮯ اور ﺑﺎﺋﻴﮟ ﺳﮯ )ﻏﺮض ﮨﺮ ﻃﺮف ﺳﮯ( ﺁؤں ﮔﺎ )اور ان ﮐﯽ راﮦ ﻣﺎروں ﮔﺎ( اور ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ ﮐﻮ ﺷﮑﺮ ﮔﺰار ﻧﮩﻴﮟ
ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ )) (١٧ﺧﺪا ﻧﮯ( ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ،ﻧﮑﻞ ﺟﺎ۔ ﻳﮩﺎں ﺳﮯ ﭘﺎﺟﯽ۔ ﻣﺮدود ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻴﺮﯼ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﻣﻴﮟ )ان ﮐﻮ
اور ﺗﺠﻪ ﮐﻮ ﺟﮩﻨﻢ ﻣﻴﮟ ڈال ﮐﺮ( ﺗﻢ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺟﮩﻨﻢ ﮐﻮ ﺑﻬﺮ دوں ﮔﺎ ) (١٨اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺁدم )ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ( ﺗﻢ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﻴﻮﯼ
ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ رﮨﻮ ﺳﮩﻮ اور ﺟﮩﺎں ﺳﮯ ﭼﺎﮨﻮ )اور ﺟﻮ ﭼﺎﮨﻮ( ﻧﻮش ﺟﺎن ﮐﺮو ﻣﮕﺮ اس درﺧﺖ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧہ ﺟﺎؤ ورﻧہ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮨﻮ
ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (١٩ﺗﻮ ﺷﻴﻄﺎن دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺑﮩﮑﺎﻧﮯ ﻟﮕﺎ ﺗﺎﮐہ ان ﮐﯽ ﺳﺘﺮ ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺟﻮ ان ﺳﮯ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﺗﻬﻴﮟ ﮐﻬﻮل دے اور ﮐﮩﻨﮯ
ﻟﮕﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ اس درﺧﺖ ﺳﮯ ﺻﺮف اس ﻟﻴﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮐہ ﺗﻢ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﻧہ ﺑﻦ ﺟﺎؤ ﻳﺎ ﮨﻤﻴﺸہ ﺟﻴﺘﮯ
ﻧہ رﮨﻮ ) (٢٠اور ان ﺳﮯ ﻗﺴﻢ ﮐﻬﺎ ﮐﺮ ﮐﮩﺎ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﮦ ﮨﻮں ) (٢١ﻏﺮض )ﻣﺮدود ﻧﮯ( دهﻮﮐہ دے ﮐﺮ ان ﮐﻮ
)ﻣﻌﺼﻴﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف( ﮐﻬﻴﻨﭻ ﮨﯽ ﻟﻴﺎ ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس درﺧﺖ )ﮐﮯ ﭘﻬﻞ( ﮐﻮ ﮐﻬﺎ ﻟﻴﺎ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﺳﺘﺮ ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮐﻬﻞ ﮔﺌﻴﮟ اور
وﮦ ﺑﮩﺸﺖ ﮐﮯ )درﺧﺘﻮں ﮐﮯ( ﭘﺘﮯ ﺗﻮڑ ﺗﻮڑ ﮐﺮ اﭘﻨﮯ اوﭘﺮ ﭼﭙﮑﺎﻧﮯ ﻟﮕﮯ اور )ﺳﺘﺮ ﭼﻬﭙﺎﻧﮯ ﻟﮕﮯ( ﺗﺐ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ
ان ﮐﻮ ﭘﮑﺎرا ﮐہ ﮐﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اس درﺧﺖ )ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﻧﮯ( ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور ﺟﺘﺎ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺷﻴﻄﺎن ﺗﻤﮩﺎرا
ﮐﻬﻠﻢ ﮐﻬﻼ دﺷﻤﻦ ﮨﮯ ) (٢٢دوﻧﻮں ﻋﺮض ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺟﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﻴﺎ اور اﮔﺮ ﺗﻮ ﮨﻤﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ
ﺑﺨﺸﮯ ﮔﺎ اور ﮨﻢ ﭘﺮ رﺣﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺗﺒﺎﮦ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )) (٢٣ﺧﺪا ﻧﮯ( ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ )ﺗﻢ ﺳﺐ ﺑﮩﺸﺖ ﺳﮯ( اﺗﺮ ﺟﺎؤ )اب
ﺳﮯ( ﺗﻢ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ دﺷﻤﻦ ﮨﻮ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ اﻳﮏ وﻗﺖ )ﺧﺎص( ﺗﮏ زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﭨﻬﮑﺎﻧہ اور )زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ( ﺳﺎﻣﺎن )ﮐﺮ
دﻳﺎ ﮔﻴﺎ( ﮨﮯ )) (٢۴ﻳﻌﻨﯽ( ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ اﺳﯽ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﺟﻴﻨﺎ ﮨﻮﮔﺎ اور اﺳﯽ ﻣﻴﮟ ﻣﺮﻧﺎ اور اﺳﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﻮ زﻧﺪﮦ ﮐﺮ ﮐﮯ(
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ﻧﮑﺎﻟﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (٢۵اے ﻧﺒﯽ ﺁدم ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﭘﻮﺷﺎﮎ اﺗﺎرﯼ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﺳﺘﺮ ڈهﺎﻧﮑﮯ اور )ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺪن ﮐﻮ( زﻳﻨﺖ )دے(
اور )ﺟﻮ( ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﮐﺎ ﻟﺒﺎس )ﮨﮯ( وﮦ ﺳﺐ ﺳﮯ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ۔ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﻟﻮگ ﻧﺼﺤﻴﺖ ﭘﮑﮍ ﻳﮟ ) (٢۶اے ﻧﺒﯽ
ﺁدم )دﻳﮑﻬﻨﺎ ﮐﮩﻴﮟ( ﺷﻴﻄﺎن ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﮩﮑﺎ ﻧہ دے ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﻮ )ﺑﮩﮑﺎ ﮐﺮ( ﺑﮩﺸﺖ ﺳﮯ ﻧﮑﻠﻮا دﻳﺎ اور ان ﺳﮯ ان
ﮐﮯ ﮐﭙﮍے اﺗﺮوا دﻳﺌﮯ ﺗﺎﮐہ ان ﮐﮯ ﺳﺘﺮ ان ﮐﻮ ﮐﻬﻮل ﮐﺮ دﮐﻬﺎ دے۔ وﮦ اور اس ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻳﺴﯽ ﺟﮕہ ﺳﮯ دﻳﮑﻬﺘﮯ
رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﮩﺎں ﺳﮯ ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻪ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺷﻴﻄﺎﻧﻮں ﮐﻮ اﻧﮩﻴﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ رﻓﻴﻖ ﮐﺎر ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ
) (٢٧اور ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮯ ﺣﻴﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺰرﮔﻮں ﮐﻮ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺮﺗﮯ دﻳﮑﻬﺎ ﮨﮯ اور
ﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻢ ﮐﻮ ﻳﮩﯽ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﺧﺪا ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﮨﺮﮔﺰ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ۔ ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ
اﻳﺴﯽ ﺑﺎت ﮐﻴﻮں ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻋﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ) (٢٨ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﺗﻮ اﻧﺼﺎف ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮨﮯ۔
اور ﻳہ ﮐہ ﮨﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﻴﺪهﺎ )ﻗﺒﻠﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف( رخ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو اور ﺧﺎص اﺳﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو اور اﺳﯽ ﮐﻮ ﭘﮑﺎرو۔ اس
ﻧﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻢ ﮐﻮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺗﻢ ﭘﻬﺮ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﮔﮯ ) (٢٩اﻳﮏ ﻓﺮﻳﻖ ﮐﻮ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﮨﺪاﻳﺖ دﯼ اور اﻳﮏ
ﻓﺮﻳﻖ ﭘﺮ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﭼﮑﯽ۔ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ ﺷﻴﻄﺎﻧﻮں ﮐﻮ رﻓﻴﻖ ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ اور ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ )ﻳہ( ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﺪاﻳﺖ
ﻳﺎب ﮨﻴﮟ ) (٣٠اے ﻧﺒﯽ ﺁدم! ﮨﺮ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ وﻗﺖ اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ ﻣﺰّﻳﻦ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو اور ﮐﻬﺎؤ اور ﭘﻴﺆ اور ﺑﮯﺟﺎ ﻧہ اڑاؤ ﮐہ ﺧﺪا ﺑﮯﺟﺎ
اڑاﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ ) (٣١ﭘﻮﭼﻬﻮ ﺗﻮ ﮐہ ﺟﻮ زﻳﻨﺖ )وﺁراﺋﺶ( اور ﮐﻬﺎﻧﮯ )ﭘﻴﻨﮯ( ﮐﯽ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺧﺪا ﻧﮯ
اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﯽ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﺲ ﻧﮯ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻳہ ﭼﻴﺰﻳﮟ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ اﻳﻤﺎن واﻟﻮں ﮐﮯ
ﻟﻴﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺧﺎص ان ﮨﯽ ﮐﺎ ﺣﺼہ ﮨﻮں ﮔﯽ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺧﺪا اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل
ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (٣٢ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﺗﻮ ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮں ﻳﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ اور ﮔﻨﺎﮦ ﮐﻮ اور
ﻧﺎﺣﻖ زﻳﺎدﺗﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﺣﺮام ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ اور اس ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎؤ ﺟﺲ ﮐﯽ اس ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻨﺪ ﻧﺎزل
ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ اور اس ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ اﻳﺴﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﮩﻮ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ) (٣٣اور ﮨﺮ اﻳﮏ ﻓﺮﻗﮯ ﮐﮯ
ﻟﻴﮯ )ﻣﻮت ﮐﺎ( اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﮨﮯ۔ ﺟﺐ وﮦ ﺁ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻧہ ﺗﻮ اﻳﮏ ﮔﻬﮍﯼ دﻳﺮ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻧہ ﺟﻠﺪﯼ ) (٣۴اے ﻧﺒﯽ ﺁدم!
)ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻳہ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﻤﻴﺸہ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ( ﺟﺐ ﮨﻤﺎرے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺁﻳﺎ ﮐﺮﻳﮟ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﻨﺎﻳﺎ
ﮐﺮﻳﮟ )ﺗﻮ ان ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﻳﺎ ﮐﺮو( ﮐہ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ )ان ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻ ﮐﺮ ﺧﺪا ﺳﮯ( ڈرﺗﺎ رﮨﮯ ﮔﺎ اور اﭘﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ درﺳﺖ رﮐﻬﮯ ﮔﺎ
ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧہ ﮐﭽﻪ ﺧﻮف ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ وﮦ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٣۵اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ اور ان
ﺳﮯ ﺳﺮﺗﺎﺑﯽ ﮐﯽ وﮨﯽ دوزﺧﯽ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ )ﺟﻠﺘﮯ( رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣۶ﺗﻮ اس ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻮن ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ
ﺟﻬﻮٹ ﺑﺎﻧﺪهﮯ ﻳﺎ اس ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﺋﮯ۔ ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﻧﺼﻴﺐ ﮐﺎ ﻟﮑﻬﺎ ﻣﻠﺘﺎ ﮨﯽ رﮨﮯ ﮔﺎ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﭘﺎس
ﮨﻤﺎرے ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮨﻮﺋﮯ )ﻓﺮﺷﺘﮯ( ﺟﺎن ﻧﮑﺎﻟﻨﮯ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﮑﺎرا ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ )اب(
ﮐﮩﺎں ﮨﻴﮟ؟ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ )ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ( ﮐہ وﮦ ﮨﻢ ﺳﮯ )ﮐﮩﺎں( ﻏﺎﺋﺐ ﮨﻮﮔﺌﮯ اور اﻗﺮار ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻬﮯ
) (٣٧ﺗﻮ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺟﻨّﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﻮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻴﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻮ ﮔﺰرﯼ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ داﺧﻞ ﺟﮩﻨﻢ
ﮨﻮ ﺟﺎؤ۔ ﺟﺐ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ )وﮨﺎں( ﺟﺎ داﺧﻞ ﮨﻮ ﮔﺌﯽ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ )ﻣﺬﮨﺒﯽ( ﺑﮩﻦ )ﻳﻌﻨﯽ اﭘﻨﮯ ﺟﻴﺴﯽ دوﺳﺮﯼ ﺟﻤﺎﻋﺖ( ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮے
ﮔﯽ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ﺳﺐ اس ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﭘﭽﻬﻠﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﮩﻠﯽ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﮩﮯ ﮔﯽ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر! ان ﮨﯽ
ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﺁﺗﺶ ﺟﮩﻨﻢ ﮐﺎ دﮔﻨﺎ ﻋﺬاب دے۔ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ )ﺗﻢ( ﺳﺐ ﮐﻮ دﮔﻨﺎ )ﻋﺬاب دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ
ﮔﺎ( ﻣﮕﺮ ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (٣٨اور ﭘﮩﻠﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﭽﻬﻠﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﮯ ﮐﮩﮯ ﮔﯽ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮨﻢ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻧہ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﻮ
ﺟﻮ )ﻋﻤﻞ( ﺗﻢ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻣﻴﮟ ﻋﺬاب ﮐﮯ ﻣﺰے ﭼﮑﻬﻮ ) (٣٩ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ اور
ان ﺳﮯ ﺳﺮﺗﺎﺑﯽ ﮐﯽ۔ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻧہ ﺁﺳﻤﺎن ﮐﮯ دروازے ﮐﻬﻮﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻧہ وﮦ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ
ﮐہ اوﻧﭧ ﺳﻮﺋﯽ ﮐﮯ ﻧﺎﮐﮯ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧہ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﮯ اور ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﻮ ﮨﻢ اﻳﺴﯽ ﮨﯽ ﺳﺰا دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٠اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ
ﻟﻴﮯ )ﻧﻴﭽﮯ( ﺑﭽﻬﻮﻧﺎ ﺑﻬﯽ )ﺁﺗﺶ( ﺟﮩﻨﻢ ﮐﺎ ﮨﻮﮔﺎ اور اوﭘﺮ ﺳﮯ اوڑهﻨﺎ ﺑﻬﯽ )اﺳﯽ ﮐﺎ( اور ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ اﻳﺴﯽ ﮨﯽ ﺳﺰا دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻴﮟ ) (۴١اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ اور ﮨﻢ )ﻋﻤﻠﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ( ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ
ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﮯ۔ اﻳﺴﮯ ﮨﯽ ﻟﻮگ اﮨﻞ ﺑﮩﺸﺖ ﮨﻴﮟ )ﮐہ( اس ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (۴٢اور ﺟﻮ ﮐﻴﻨﮯ ان ﮐﮯ دﻟﻮں
ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ﮨﻢ ﺳﺐ ﻧﮑﺎل ڈاﻟﻴﮟ ﮔﮯ۔ ان ﮐﮯ ﻣﺤﻠﻮں ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻮں ﮔﯽ اور ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮨﮯ
ﺟﺲ ﻧﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ ﻳﮩﺎں ﮐﺎ راﺳﺘہ دﮐﻬﺎﻳﺎ اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﮨﻢ ﮐﻮ رﺳﺘہ ﻧہ دﮐﻬﺎﺗﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ رﺳﺘہ ﻧہ ﭘﺎ ﺳﮑﺘﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﮯ رﺳﻮل ﺣﻖ ﺑﺎت ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻬﮯ اور )اس روز( ﻣﻨﺎدﯼ ﮐﺮ دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﮐہ ﺗﻢ ان اﻋﻤﺎل ﮐﮯ ﺻﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﺟﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اس ﺑﮩﺸﺖ ﮐﮯ وارث ﺑﻨﺎ دﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻮ ) (۴٣اور اﮨﻞ ﺑﮩﺸﺖ دوزﺧﻴﻮں ﺳﮯ ﭘﮑﺎر ﮐﺮ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺟﻮ وﻋﺪﮦ
ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺳﭽﺎ ﭘﺎﻟﻴﺎ۔ ﺑﻬﻼ ﺟﻮ وﻋﺪﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ
ﺑﻬﯽ اﺳﮯ ﺳﭽﺎ ﭘﺎﻳﺎ؟ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮨﺎں ﺗﻮ )اس وﻗﺖ( ان ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﭘﮑﺎرﻧﮯ واﻻ ﭘﮑﺎرے ﮔﺎ ﮐہ ﺑﮯاﻧﺼﺎﻓﻮں ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻟﻌﻨﺖ
) (۴۴ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﺳﮯ روﮐﺘﮯ اور اس ﻣﻴﮟ ﮐﺠﯽ ڈهﻮﻧﮉﺗﮯ اور ﺁﺧﺮت ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴۵ان دوﻧﻮں )ﻳﻌﻨﯽ
ﺑﮩﺸﺖ اور دوزخ( ﮐﮯ درﻣﻴﺎن )اﻋﺮاف ﻧﺎم( اﻳﮏ دﻳﻮار ﮨﻮ ﮔﯽ اور اﻋﺮاف ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﺁدﻣﯽ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺟﻮ ﺳﺐ ﮐﻮ ان ﮐﯽ
ﺻﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﭘﮩﭽﺎن ﻟﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺗﻮ وﮦ اﮨﻞ ﺑﮩﺸﺖ ﮐﻮ ﭘﮑﺎر ﮐﺮ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮨﻮ۔ ﻳہ ﻟﻮگ ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﺗﻮ
ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ﻣﮕﺮ اﻣﻴﺪ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۴۶اور ﺟﺐ ان ﮐﯽ ﻧﮕﺎﮨﻴﮟ ﭘﻠﭧ ﮐﺮ اﮨﻞ دوزخ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ ﺗﻮ ﻋﺮض
ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ اے ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﮐﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧہ ﮐﻴﺠﻴﻮ ) (۴٧اور اﮨﻞ اﻋﺮاف )ﮐﺎﻓﺮ( ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ
ﺟﻨﮩﻴﮟ ان ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﭘﮑﺎرﻳﮟ ﮔﮯ اور ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ )ﮐہ ﺁج( ﻧہ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮨﯽ ﺗﻤﮩﺎرے
ﮐﭽﻪ ﮐﺎم ﺁﺋﯽ اور ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرا ﺗﮑﺒّﺮ )ﮨﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﮨﻮا( )) (۴٨ﭘﻬﺮ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف اﺷﺎرﮦ ﮐﺮ ﮐﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ( ﮐﻴﺎ ﻳہ وﮨﯽ ﻟﻮگ
ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﺧﺪا اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﺳﮯ ان ﮐﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ )ﺗﻮ ﻣﻮﻣﻨﻮ( ﺗﻢ
ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺧﻮف ﻧﮩﻴﮟ اور ﻧہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﭽﻪ رﻧﺞ واﻧﺪوﮦ ﮨﻮﮔﺎ ) (۴٩اور وﮦ دوزﺧﯽ ﺑﮩﺸﺘﻴﻮں ﺳﮯ
)ﮔﮍﮔﮍا ﮐﺮ( ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﻗﺪر ﮨﻢ ﭘﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﺑﮩﺎؤ ﻳﺎ ﺟﻮ رزق ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )ﮐﭽﻪ ﮨﻤﻴﮟ ﺑﻬﯽ
دو( وﮦ ﺟﻮاب دﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﮩﺸﺖ ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ اور رزق ﮐﺎﻓﺮوں ﭘﺮ ﺣﺮام ﮐﺮ دﻳﺎ ﮨﮯ ) (۵٠ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ دﻳﻦ ﮐﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎ
اور ﮐﻬﻴﻞ ﺑﻨﺎ رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ اور دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮯ ان ﮐﻮ دهﻮﮐﮯ ﻣﻴﮟ ڈال رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﺗﻮ ﺟﺲ ﻃﺮح ﻳہ ﻟﻮگ اس دن ﮐﮯ ﺁﻧﮯ ﮐﻮ
ﺑﻬﻮﻟﮯ ﮨﻮﺋﮯ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ ﻣﻨﮑﺮ ﮨﻮ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺁج ﮨﻢ ﺑﻬﯽ اﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﻼ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (۵١اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﮯ
ﭘﺎس ﮐﺘﺎب ﭘﮩﻨﭽﺎ دﯼ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ ﻋﻠﻢ وداﻧﺶ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮ دﻳﺎ ﮨﮯ )اور( وﮦ ﻣﻮﻣﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﺪاﻳﺖ
اور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ ) (۵٢ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ اس ﮐﮯ وﻋﺪﮦٔ ﻋﺬاب ﮐﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮨﻴﮟ۔ ﺟﺲ دن وﮦ وﻋﺪﮦ ﺁﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ اس ﮐﻮ ﭘﮩﻠﮯ
ﺳﮯ ﺑﻬﻮﻟﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ وﮦ ﺑﻮل اﭨﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺑﮯﺷﮏ ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ رﺳﻮل ﺣﻖ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺑﻬﻼ )ﺁج(
ﮨﻤﺎرا ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﺎرﯼ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮﻳﮟ ﻳﺎ ﮨﻢ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( ﭘﻬﺮ ﻟﻮﭨﺎ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ )ﺑﺪ( ﮨﻢ )ﭘﮩﻠﮯ( ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﻬﮯ )وﮦ ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ ﺑﻠﮑہ( ان ﮐﮯ ﺳﻮا اور )ﻧﻴﮏ( ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻳﮟ۔ ﺑﮯﺷﮏ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻴﺎ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻳہ اﻓﺘﺮاء ﮐﻴﺎ
ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﺳﮯ ﺳﺐ ﺟﺎﺗﺎ رﮨﺎ ) (۵٣ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﺪا ﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭼﻪ
دن ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ ﻋﺮش ﭘﺮ ﺟﺎ ﭨﻬﮩﺮا۔ وﮨﯽ رات ﮐﻮ دن ﮐﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﮩﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ اس ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ دوڑﺗﺎ ﭼﻼ ﺁﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور
اﺳﯽ ﻧﮯ ﺳﻮرج اور ﭼﺎﻧﺪ ﺳﺘﺎروں ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﺳﺐ اس ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎم ﻣﻴﮟ ﻟﮕﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ۔ دﻳﮑﻬﻮ ﺳﺐ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻬﯽ
اﺳﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﺣﮑﻢ ﺑﻬﯽ )اﺳﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ(۔ ﻳہ ﺧﺪا رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﮍﯼ ﺑﺮﮐﺖ واﻻ ﮨﮯ )) (۵۴ﻟﻮﮔﻮ( اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ
ﻋﺎﺟﺰﯼ ﺳﮯ اور ﭼﭙﮑﮯ ﭼﭙﮑﮯ دﻋﺎﺋﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺎ ﮐﺮو۔ وﮦ ﺣﺪ ﺳﮯ ﺑﮍهﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ ) (۵۵اور ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ
اﺻﻼح ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﺧﻮف ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ اور اﻣﻴﺪ رﮐﻪ ﮐﺮ دﻋﺎﺋﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ رﮨﻨﺎ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ
ﺧﺪا ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﻧﻴﮑﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﮨﮯ ) (۵۶اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻴﻨﻪ( ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻮاؤں ﮐﻮ
ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ )ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( ﺑﻬﻴﺠﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ وﮦ ﺑﻬﺎرﯼ ﺑﻬﺎرﯼ ﺑﺎدﻟﻮں ﮐﻮ اﭨﻬﺎ ﻻﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ اس ﮐﻮ اﻳﮏ ﻣﺮﯼ ﮨﻮﺋﯽ
ﺑﺴﺘﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﮨﺎﻧﮏ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﺑﺎدل ﺳﮯ ﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺳﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﻣﻴﻨﻪ ﺳﮯ ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﮯ ﭘﻬﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح
ﮨﻢ ﻣﺮدوں ﮐﻮ )زﻣﻴﻦ ﺳﮯ( زﻧﺪﮦ ﮐﺮﮐﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﺎل ﻟﻴﮟ ﮔﮯ۔ )ﻳہ ﺁﻳﺎت اس ﻟﻴﮯ ﺑﻴﺎن ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ( ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﮑﮍو )(۵٧
ﺟﻮ زﻣﻴﻦ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ )ﮨﮯ( اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺳﺒﺰﮦ ﺑﻬﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ )ﻧﻔﻴﺲ ﮨﯽ( ﻧﮑﻠﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺧﺮاب ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺟﻮ
ﮐﭽﻪ ﮨﮯ ﻧﺎﻗﺺ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺷﮑﺮﮔﺰار ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﻬﻴﺮ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵٨ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﻮح
ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ( اے ﻣﻴﺮﯼ ﺑﺮادرﯼ ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو اس ﮐﮯ ﺳﻮا
ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﮍے دن ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐﺎ )ﺑﮩﺖ ﮨﯽ( ڈر ﮨﮯ ) (۵٩ﺗﻮ ﺟﻮ ان ﮐﯽ ﻗﻮم ﻣﻴﮟ
ﺳﺮدار ﺗﻬﮯ وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ )ﻣﺒﺘﻼ( دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶٠اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اے ﻗﻮم ﻣﺠﻪ ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ
ﻃﺮح ﮐﯽ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﻣﻴﮟ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻮں ) (۶١ﺗﻤﮩﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﭘﻴﻐﺎم ﭘﮩﻨﭽﺎﺗﺎ ﮨﻮں اور
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺧﻴﺮﺧﻮاﮨﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں اور ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ اﻳﺴﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺗﻢ ﺑﮯﺧﺒﺮ ﮨﻮ ) (۶٢ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ
اس ﺑﺎت ﺳﮯ ﺗﻌﺠﺐ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﻧﺼﻴﺤﺖ
ﺁﺋﯽ ﺗﺎﮐہ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ ڈراﺋﮯ اور ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﺑﻨﻮ اور ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ رﺣﻢ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ) (۶٣ﻣﮕﺮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ
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ﮐﯽ۔ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﻮح ﮐﻮ اور ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﻮار ﺗﻬﮯ ان ﮐﻮ ﺗﻮ ﺑﭽﺎ ﻟﻴﺎ اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ
ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ﺗﻬﺎ اﻧﮩﻴﮟ ﻏﺮق ﮐﺮ دﻳﺎ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ وﮦ اﻧﺪهﮯ ﻟﻮگ ﺗﻬﮯ ) (۶۴اور )اﺳﯽ ﻃﺮح( ﻗﻮم ﻋﺎد ﮐﯽ ﻃﺮف ان ﮐﮯ
ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﻮد ﮐﻮ ﺑﻬﻴﺠﺎ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻬﺎﺋﻴﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو۔ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ڈرﺗﮯ
ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (۶۵ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﺳﺮدار ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻬﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮨﻤﻴﮟ اﺣﻤﻖ ﻧﻈﺮ ﺁﺗﮯ ﮨﻮ اور ﮨﻢ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺟﻬﻮﭨﺎ ﺧﻴﺎل
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶۶اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻬﺎﺋﻴﻮ ﻣﺠﻪ ﻣﻴﮟ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﻣﻴﮟ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﮐﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻮں
) (۶٧ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﻴﻐﺎم ﭘﮩﻨﭽﺎﺗﺎ ﮨﻮں اور ﺗﻤﮩﺎرا اﻣﺎﻧﺖ دار ﺧﻴﺮﺧﻮاﮦ ﮨﻮں ) (۶٨ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﺑﺎت ﺳﮯ ﺗﻌﺠﺐ ﮨﻮا ﮨﮯ
ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺁﺋﯽ ﺗﺎﮐہ وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ ڈراﺋﮯ اور
ﻳﺎد ﮐﺮو ﺗﻮ ﮐﺮو ﺟﺐ اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻗﻮم ﻧﻮح ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﺮدار ﺑﻨﺎﻳﺎ۔ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﻬﻴﻼؤ زﻳﺎدﮦ دﻳﺎ۔ ﭘﺲ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو۔
ﺗﺎﮐہ ﻧﺠﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮو ) (۶٩وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس اس ﻟﻴﮯ ﺁﺋﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﮨﻢ اﮐﻴﻠﮯ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻳﮟ۔ اور
ﺟﻦ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﺑﺎپ دادا ﭘﻮﺟﺘﮯ ﭼﻠﮯ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ دﻳﮟ؟ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﮨﻤﻴﮟ ڈراﺗﮯ ﮨﻮ اﺳﮯ
ﻟﮯ ﺁؤ ) (٧٠ﮨﻮد ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻋﺬاب اور ﻏﻀﺐ ﮐﺎ )ﻧﺎزل ﮨﻮﻧﺎ( ﻣﻘﺮر ﮨﻮ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ
ﻣﺠﻪ ﺳﮯ اﻳﺴﮯ ﻧﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎپ دادا ﻧﮯ )اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ( رﮐﻪ ﻟﺌﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﺟﻦ ﮐﯽ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻨﺪ ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ۔ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮو ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ) (٧١ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ
ﮨﻮد ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻬﮯ ان ﮐﻮ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯽ اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ﺗﻬﺎ ان ﮐﯽ ﺟﮍ ﮐﺎٹ دﯼ
اور وﮦ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ) (٧٢اور ﻗﻮم ﺛﻤﻮد ﮐﯽ ﻃﺮف ان ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻮ ﺑﻬﻴﺠﺎ۔ )ﺗﻮ( ﺻﺎﻟﺢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ
اے ﻗﻮم! ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ اﻳﮏ
ﻣﻌﺠﺰﮦ ﺁ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ۔ )ﻳﻌﻨﯽ( ﻳﮩﯽ ﺧﺪا ﮐﯽ اوﻧﭩﻨﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﻣﻌﺠﺰﮦ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ اﺳﮯ )ﺁزاد( ﭼﻬﻮڑ دو ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ
ب اﻟﻴﻢ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﮑﮍ ﻟﮯ ﮔﺎ ) (٧٣اور ﻳﺎد ﺗﻮ ﮐﺮو ﺟﺐ
ﭼﺮﺗﯽ ﭘﻬﺮے اور ﺗﻢ اﺳﮯ ﺑﺮﯼ ﻧﻴﺖ ﺳﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺑﻬﯽ ﻧہ ﻟﮕﺎﻧﺎ۔ ورﻧہ ﻋﺬا ِ
اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻗﻮم ﻋﺎد ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﺮدار ﺑﻨﺎﻳﺎ اور زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﺁﺑﺎد ﮐﻴﺎ ﮐہ ﻧﺮم زﻣﻴﻦ ﺳﮯ )ﻣﭩﯽ ﻟﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ( ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ
اور ﭘﮩﺎڑوں ﮐﻮ ﺗﺮاش ﺗﺮاش ﮐﺮ ﮔﻬﺮ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ۔ ﭘﺲ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد ﻧہ ﮐﺮﺗﮯ ﭘﻬﺮو ) (٧۴ﺗﻮ
ان ﮐﯽ ﻗﻮم ﻣﻴﮟ ﺳﺮدار ﻟﻮگ ﺟﻮ ﻏﺮور رﮐﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺟﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ﺗﻬﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ
ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﺻﺎﻟﺢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ؟ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮨﺎں ﺟﻮ ﭼﻴﺰ دے ﮐﺮ وﮦ ﺑﻬﻴﺠﮯ
ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﻢ اس ﭘﺮ ﺑﻼﺷﺒہ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧۵ﺗﻮ )ﺳﺮداران( ﻣﻐﺮور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﺗﻢ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻮ ﮨﻢ ﺗﻮ
اس ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﺘﮯ ) (٧۶ﺁﺧﺮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اوﻧﭩﯽ )ﮐﯽ ﮐﻮﻧﭽﻮں( ﮐﻮ ﮐﺎٹ ڈاﻻ اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﯽ
اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺻﺎﻟﺢ! ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﺗﻢ ﮨﻤﻴﮟ ڈراﺗﮯ ﺗﻬﮯ اﮔﺮ ﺗﻢ )ﺧﺪا ﮐﮯ( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ ﮨﻢ ﭘﺮ ﻟﮯ ﺁؤ ) (٧٧ﺗﻮ ان
ﮐﻮ ﺑﻬﻮﻧﭽﺎل ﻧﮯ ﺁ ﭘﮑﮍا اور وﮦ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ اوﻧﺪهﮯ ﭘﮍے رﮦ ﮔﺌﮯ ) (٧٨ﭘﻬﺮ ﺻﺎﻟﺢ ان ﺳﮯ )ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﮨﻮ ﮐﺮ( ﭘﻬﺮے اور
ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﺮﯼ ﻗﻮم! ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﭘﻴﻐﺎم ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﮨﯽ ﮐﯽ ﻣﮕﺮ ﺗﻢ )اﻳﺴﮯ ﮨﻮ ﮐہ( ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﮨﻮں ﮐﻮ
دوﺳﺖ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ) (٧٩اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻟﻮط ﮐﻮ )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺗﻮ( اس وﻗﺖ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ
ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ اﻳﺴﯽ ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﮐﺎم ﮐﻴﻮں ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﺳﮯ اﮨﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻧﮯ اس ﻃﺮح ﮐﺎ ﮐﺎم ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ) (٨٠ﻳﻌﻨﯽ
ﺧﻮاﮨﺶ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ ﻟﻮﻧﮉوں ﭘﺮ ﮔﺮﺗﮯ ﮨﻮ۔ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﺣﺪ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ
ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻮ ) (٨١ﺗﻮ ان ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﺟﻮاب ﮐﭽﻪ ﻧہ ﺑﻦ ﭘﮍا اور ﺑﻮﻟﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ان ﻟﻮﮔﻮں )ﻳﻌﻨﯽ ﻟﻮط اور اس ﮐﮯ
ﮔﻬﺮ واﻟﻮں( ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﮔﺎؤں ﺳﮯ ﻧﮑﺎل دو )ﮐہ( ﻳہ ﻟﻮگ ﭘﺎﮎ ﺑﻨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨٢ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اور ان ﮐﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﻮ
ﺑﭽﺎ ﻟﻴﺎ ﻣﮕﺮ ان ﮐﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ )ﻧہ ﺑﭽﯽ( ﮐہ وﮦ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻬﯽ ) (٨٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ )ﭘﺘﻬﺮوں ﮐﺎ( ﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ۔
ﺳﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﮐہ ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﺎ ﮐﻴﺴﺎ اﻧﺠﺎم ﮨﻮا ) (٨۴اور ﻣَﺪﻳﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف ان ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺷﻌﻴﺐ ﮐﻮ ﺑﻬﻴﺠﺎ۔ )ﺗﻮ( اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ
ﻗﻮم! ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﺁﭼﮑﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻧﺎپ ﺗﻮل ﭘﻮرﯼ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮐﻢ ﻧہ دﻳﺎ ﮐﺮو۔ اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ اﺻﻼح ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻧہ ﮐﺮو۔
اﮔﺮ ﺗﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻤﺎن ﮨﻮ ﺗﻮ ﺳﻤﺠﻪ ﻟﻮ ﮐہ ﻳہ ﺑﺎت ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ) (٨۵اور ﮨﺮ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﻣﺖ ﺑﻴﭩﻬﺎ ﮐﺮو ﮐہ ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺗﻢ ڈراﺗﮯ اور راﮦ ﺧﺪا ﺳﮯ روﮐﺘﮯ اور اس ﻣﻴﮟ ﮐﺠﯽ ڈهﻮﻧﮉﺗﮯ ﮨﻮ اور )اس وﻗﺖ
ﮐﻮ( ﻳﺎد ﮐﺮو ﺟﺐ ﺗﻢ ﺗﻬﻮڑے ﺳﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺜﻴﺮ ﮐﺮ دﻳﺎ اور دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﮐہ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ اﻧﺠﺎم
ﮐﻴﺴﺎ ﮨﻮا ) (٨۶اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻴﺮﯼ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﯽ ﮨﮯ اور اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺋﯽ ﮨﮯ۔
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اور اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺋﯽ۔ ﺗﻮ ﺻﺒﺮ ﮐﻴﮯ رﮨﻮ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﻤﺎرے ﺗﻤﮩﺎرے درﻣﻴﺎن ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮ دے اور وﮦ ﺳﺐ
ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ )) (٨٧ﺗﻮ( ان ﮐﯽ ﻗﻮم ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺳﺮدار اور ﺑﮍے ﺁدﻣﯽ ﺗﻬﮯ ،وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺷﻌﻴﺐ!
)ﻳﺎ ﺗﻮ( ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻴﮟ ،ان ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺷﮩﺮ ﺳﮯ ﻧﮑﺎل دﻳﮟ ﮔﮯ۔ ﻳﺎ ﺗﻢ ﮨﻤﺎرے ﻣﺬﮨﺐ ﻣﻴﮟ
ﺁﺟﺎؤ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﺧﻮاﮦ ﮨﻢ )ﺗﻤﮩﺎرے دﻳﻦ ﺳﮯ( ﺑﻴﺰار ﮨﯽ ﮨﻮں )ﺗﻮ ﺑﻬﯽ؟( ) (٨٨اﮔﺮ ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﻤﻴﮟ اس ﺳﮯ
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﺬﮨﺐ ﻣﻴﮟ ﻟﻮٹ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺑﮯﺷﮏ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ اﻓﺘﺮاء ﺑﺎﻧﺪهﺎ۔ اور ﮨﻤﻴﮟ ﺷﺎﻳﺎں ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ
ﮨﻢ اس ﻣﻴﮟ ﻟﻮٹ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮨﺎں ﺧﺪا ﺟﻮ ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ وﮦ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ )ﮨﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﮨﻴﮟ(۔ ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ
اﺣﺎﻃہ ﮐﻴﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﮯ۔ ﮨﻤﺎرا ﺧﺪا ﮨﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ ﮨﮯ۔ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﻣﻴﮟ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﻗﻮم ﻣﻴﮟ اﻧﺼﺎف ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻓﻴﺼﻠہ
ﮐﺮدے اور ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٨٩اور ان ﮐﯽ ﻗﻮم ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺳﺮدار ﻟﻮگ ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻬﮯ ،ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ
)ﺑﻬﺎﺋﻴﻮ( اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺷﻌﻴﺐ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﯽ ﺗﻮ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻢ ﺧﺴﺎرے ﻣﻴﮟ ﭘﮍﮔﺌﮯ ) (٩٠ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﺑﻬﻮﻧﭽﺎل ﻧﮯ ﺁﭘﮑﮍا اور وﮦ اﭘﻨﮯ
ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ اوﻧﺪهﮯ ﭘﮍے رﮦ ﮔﺌﮯ )) (٩١ﻳہ ﻟﻮگ( ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺷﻌﻴﺐ ﮐﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ اﻳﺴﮯ ﺑﺮﺑﺎد ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﮔﻮﻳﺎ وﮦ
ان ﻣﻴﮟ ﮐﺒﻬﯽ ﺁﺑﺎد ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ )ﻏﺮض( ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺷﻌﻴﺐ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ وﮦ ﺧﺴﺎرے ﻣﻴﮟ ﭘﮍﮔﺌﮯ ) (٩٢ﺗﻮ ﺷﻌﻴﺐ ان ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺁﺋﮯ اور ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻬﺎﺋﻴﻮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﭘﻴﻐﺎم ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﺌﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺧﻴﺮﺧﻮاﮨﯽ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ۔ ﺗﻮ
ﻣﻴﮟ ﮐﺎﻓﺮوں ﭘﺮ )ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ( رﻧﺞ وﻏﻢ ﮐﻴﻮں ﮐﺮوں ) (٩٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﺷﮩﺮ ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﻴﺠﺎ
ﻣﮕﺮ وﮨﺎں ﮐﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ )ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻧہ ﻻﺋﮯ( دﮐﻬﻮں اور ﻣﺼﻴﺒﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻴﺎ ﺗﺎﮐہ وﮦ ﻋﺎﺟﺰﯼ اور زارﯼ ﮐﺮﻳﮟ
) (٩۴ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮐﻮ ﺁﺳﻮدﮔﯽ ﺳﮯ ﺑﺪل دﻳﺎ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ )ﻣﺎل واوﻻد ﻣﻴﮟ( زﻳﺎدﮦ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اس ﻃﺮح ﮐﺎ
رﻧﺞ وراﺣﺖ ﮨﻤﺎرے ﺑﮍوں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﭘﮩﻨﭽﺘﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻧﺎﮔﮩﺎں ﭘﮑﮍﻟﻴﺎ اور وﮦ )اﭘﻨﮯ ﺣﺎل ﻣﻴﮟ( ﺑﮯﺧﺒﺮ ﺗﻬﮯ )(٩۵
اﮔﺮ ان ﺑﺴﺘﻴﻮں ﮐﮯ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺗﮯ اور ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ۔ ﺗﻮ ﮨﻢ ان ﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﺑﺮﮐﺎت )ﮐﮯ دروازے(
ﮐﻬﻮل دﻳﺘﮯ ﻣﮕﺮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﻮ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ۔ ﺳﻮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﯽ ﺳﺰا ﻣﻴﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ ) (٩۶ﮐﻴﺎ ﺑﺴﺘﻴﻮں ﮐﮯ رﮨﻨﮯ
ﻞ ﺷﮩﺮ
واﻟﮯ اس ﺳﮯ ﺑﮯﺧﻮف ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﭘﺮ ﮨﻤﺎرا ﻋﺬاب رات ﮐﻮ واﻗﻊ ﮨﻮ اور وﮦ )ﺑﮯﺧﺒﺮ( ﺳﻮ رﮨﮯ ﮨﻮں ) (٩٧اور ﮐﻴﺎ اﮨ ِ
اس ﺳﮯ ﻧﮉر ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﭘﺮ ﮨﻤﺎرا ﻋﺬاب دن ﭼﮍهﮯ ﺁ ﻧﺎزل ﮨﻮ اور وﮦ ﮐﻬﻴﻞ رﮨﮯ ﮨﻮں ) (٩٨ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ داؤ ﮐﺎ ڈر
ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ )ﺳﻦ ﻟﻮ ﮐہ( ﺧﺪا ﮐﮯ داؤ ﺳﮯ وﮨﯽ ﻟﻮگ ﻧﮉر ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺧﺴﺎرﮦ ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٩٩ﮐﻴﺎ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ
ﻞ زﻣﻴﻦ ﮐﮯ )ﻣﺮﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ( ﺑﻌﺪ زﻣﻴﻦ ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ،ﻳہ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮا ﮐہ اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﮯ
اﮨ ِ
ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ان ﭘﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ ڈال دﻳﮟ۔ اور ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎدﻳﮟ ﮐہ ﮐﭽﻪ ﺳﻦ ﮨﯽ ﻧہ ﺳﮑﻴﮟ ) (١٠٠ﻳہ ﺑﺴﺘﻴﺎں ﮨﻴﮟ
ﺟﻦ ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﺣﺎﻻت ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﻨﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ان ﮐﮯ ﭘﺎس ان ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ۔ ﻣﮕﺮ وﮦ اﻳﺴﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ ﮐہ
ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﺟﻬﭩﻼ ﭼﮑﮯ ﮨﻮں اﺳﮯ ﻣﺎن ﻟﻴﮟ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺧﺪا ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ) (١٠١اور ﮨﻢ ﻧﮯ
ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﮐﺜﺮوں ﻣﻴﮟ )ﻋﮩﺪ ﮐﺎ ﻧﺒﺎﮦ( ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ۔ اور ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮوں ﮐﻮ )دﻳﮑﻬﺎ ﺗﻮ( ﺑﺪﮐﺎر ﮨﯽ دﻳﮑﻬﺎ ) (١٠٢ﭘﻬﺮ ان
ن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ان
)ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں( ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دے ﮐﺮ ﻓﺮﻋﻮن اور اس ﮐﮯ اﻋﻴﺎ ِ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ۔ ﺳﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﮐہ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻴﺎ ﮨﻮا ) (١٠٣اور ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻴﮟ رب
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﮐﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻮں ) (١٠۴ﻣﺠﻪ ﭘﺮ واﺟﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮐﮩﻮں ﺳﭻ ﮨﯽ ﮐﮩﻮں۔ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﻳﺎ ﮨﻮں۔ ﺳﻮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻮ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻪ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ رﺧﺼﺖ دے دﻳﺠﻴﮯ
) (١٠۵ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻻؤ )دﮐﻬﺎؤ( ) (١٠۶ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻻﭨﻬﯽ )زﻣﻴﻦ
ﭘﺮ( ڈال دﯼ ﺗﻮ وﮦ اﺳﯽ وﻗﺖ ﺻﺮﻳﺢ اژدهﺎ )ﮨﻮﮔﻴﺎ( ) (١٠٧اور اﭘﻨﺎ ﮨﺎﺗﻪ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﺎﻻ ﺗﻮ اﺳﯽ دم دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﻧﮕﺎﮨﻮں ﻣﻴﮟ
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاق )ﺗﻬﺎ( ) (١٠٨ﺗﻮ ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﺳﺮدار ﺗﻬﮯ وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻳہ ﺑﮍا ﻋﻼﻣہ ﺟﺎدوﮔﺮ ﮨﮯ ) (١٠٩اس ﮐﺎ ارادﮦ
ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﻠﮏ ﺳﮯ ﻧﮑﺎل دے۔ ﺑﻬﻼ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮐﻴﺎ ﺻﻼح ﮨﮯ؟ ) (١١٠اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )ﻓﺮﻋﻮن ﺳﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻓﯽ
اﻟﺤﺎل ﻣﻮﺳﯽٰ اور اس ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﻮ ﻣﻌﺎف رﮐﻬﻴﮯ اور ﺷﮩﺮوں ﻣﻴﮟ ﻧﻘﻴﺐ رواﻧہ ﮐﺮ دﻳﺠﻴﮯ ) (١١١ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﮨﺮ
ﺟﺎدوﮔﺮوں ﮐﻮ ﺁپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ )) (١١٢ﭼﻨﺎﻧﭽہ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ( اور ﺟﺎدوﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﭘﮩﻨﭽﮯ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ
ﮐہ اﮔﺮ ﮨﻢ ﺟﻴﺖ ﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﮨﻤﻴﮟ ﺻﻠہ ﻋﻄﺎ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ )) (١١٣ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮨﺎں )ﺿﺮور( اور )اس ﮐﮯ ﻋﻼوﮦ( ﺗﻢ ﻣﻘﺮﺑﻮں
ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﻟﻴﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ )) (١١۴ﺟﺐ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ رو ِز ﻣﻘﺮرﮦ ﭘﺮ ﺟﻤﻊ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻮ( ﺟﺎدوﮔﺮوں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻳﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ )ﺟﺎدو
ﮐﯽ ﭼﻴﺰ( ڈاﻟﻮ ﻳﺎ ﮨﻢ ڈاﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ )) (١١۵ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﺗﻢ ﮨﯽ ڈاﻟﻮ۔ ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )ﺟﺎدو ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ( ڈاﻟﻴﮟ ﺗﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ
ﺁﻧﮑﻬﻮں ﭘﺮ ﺟﺎدو ﮐﺮدﻳﺎ )ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮدﯼ( اور )ﻻﭨﻬﻴﻮں اور رﺳﻴﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻧﭗ ﺑﻨﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( اﻧﮩﻴﮟ ڈرا دﻳﺎ اور ﺑﮩﺖ ﺑﮍا
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ﺟﺎدو دﮐﻬﺎﻳﺎ )) (١١۶اس وﻗﺖ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﯽ ﻃﺮف وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮐہ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اﭘﻨﯽ ﻻﭨﻬﯽ ڈال دو۔ وﮦ ﻓﻮرًا )ﺳﺎﻧﭗ ﺑﻦ ﮐﺮ(
ﺟﺎدوﮔﺮوں ﮐﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺳﺎﻧﭙﻮں ﮐﻮ )اﻳﮏ اﻳﮏ ﮐﺮﮐﮯ( ﻧﮕﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ )) (١١٧ﭘﻬﺮ( ﺗﻮ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﮔﻴﺎ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ
ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ،ﺑﺎﻃﻞ ﮨﻮﮔﻴﺎ ) (١١٨اور وﮦ ﻣﻐﻠﻮب ﮨﻮﮔﺌﮯ اور ذﻟﻴﻞ ﮨﻮﮐﺮ رﮦ ﮔﺌﮯ )) (١١٩ﻳہ ﮐﻴﻔﻴﺖ دﻳﮑﻪ ﮐﺮ( ﺟﺎدوﮔﺮ
ﺳﺠﺪے ﻣﻴﮟ ﮔﺮ ﭘﮍے ) (١٢٠اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺟﮩﺎن ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ) (١٢١ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻮﺳﯽٰ اور ﮨﺎرون ﮐﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮ ) (١٢٢ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﭘﻴﺸﺘﺮ اس ﮐﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ اﺟﺎزت دوں ﺗﻢ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ؟ ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ
ﻞ ﺷﮩﺮ ﮐﻮ ﻳﮩﺎں ﺳﮯ ﻧﮑﺎل دو۔ ﺳﻮ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ )اس ﮐﺎ ﻧﺘﻴﺠہ( ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻟﻮ
ﻓﺮﻳﺐ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻣﻞ ﮐﺮ ﺷﮩﺮ ﻣﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ اﮨ ِ
ﮔﮯ ) (١٢٣ﻣﻴﮟ )ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻮ( ﺗﻤﮩﺎرے اﻳﮏ ﻃﺮف ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ اور دوﺳﺮﯼ ﻃﺮف ﮐﮯ ﭘﺎؤں ﮐﭩﻮا دوں ﮔﺎ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺳﻮﻟﯽ
ﭼﮍهﻮا دوں ﮔﺎ ) (١٢۴وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢۵اور اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﺠﻪ
ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﮐﻮن ﺳﯽ ﺑﺎت ﺑﺮﯼ ﻟﮕﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﺁﮔﺌﻴﮟ ﺗﻮ ﮨﻢ ان ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ۔
اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﭘﺮ ﺻﺒﺮواﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﮯ دﮨﺎﻧﮯ ﮐﻬﻮل دے اور ﮨﻤﻴﮟ )ﻣﺎرﻳﻮ ﺗﻮ( ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﯽ ﻣﺎرﻳﻮ ) (١٢۶اور ﻗﻮ ِم ﻓﺮﻋﻮن
ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﺳﺮدار ﺗﻬﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﺁپ ﻣﻮﺳﯽٰ اور اس ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ دﻳﺠﻴﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﺮﻳﮟ اور ﺁپ
ﺳﮯ اور ﺁپ ﮐﮯ ﻣﻌﺒﻮدوں ﺳﮯ دﺳﺖ ﮐﺶ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ۔ وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﮨﻢ ان ﮐﮯ ﻟﮍﮐﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮڈاﻟﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻟﮍﮐﻴﻮں ﮐﻮ زﻧﺪﮦ
رﮨﻨﮯ دﻳﮟ ﮔﮯ اور ﺑﮯﺷﮏ ﮨﻢ ان ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﻴﮟ ) (١٢٧ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﺳﮯ ﻣﺪد ﻣﺎﻧﮕﻮ اور ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم
رﮨﻮ۔ زﻣﻴﻦ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﮨﮯ۔ وﮦ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺁﺧﺮ ﺑﻬﻼ ﺗﻮ ڈرﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ
ﮨﮯ ) (١٢٨وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﺁﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻢ ﮐﻮ اذﻳﺘﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ رﮨﻴﮟ اور ﺁﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﯽ۔ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ
ﻗﺮﻳﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻤﮩﺎرے دﺷﻤﻦ ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدے اور اس ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺗﻤﮩﻴﮟ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺧﻠﻴﻔہ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﭘﻬﺮ دﻳﮑﻬﮯ
ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻴﺴﮯ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (١٢٩اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﻮں ﮐﻮ ﻗﺤﻄﻮں اور ﻣﻴﻮوں ﮐﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻴﮟ ﭘﮑﮍا ﺗﺎﮐہ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮﻳﮟ ) (١٣٠ﺗﻮ ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﺁﺳﺎﺋﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮐہ ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻴﮟ۔ اور اﮔﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﻮﺳﯽٰ اور
ان ﮐﮯ رﻓﻴﻘﻮں ﮐﯽ ﺑﺪﺷﮕﻮﻧﯽ ﺑﺘﺎﺗﮯ۔ دﻳﮑﻬﻮ ان ﮐﯽ ﺑﺪﺷﮕﻮﻧﯽ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ﻣﻘﺮر ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ )(١٣١
اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس )ﺧﻮاﮦ( ﮐﻮﺋﯽ ﮨﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻻؤ ﺗﺎﮐہ اس ﺳﮯ ﮨﻢ ﭘﺮ ﺟﺎدو ﮐﺮو۔ ﻣﮕﺮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﮯ
ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (١٣٢ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﻃﻮﻓﺎن اور ﭨﮉﻳﺎں اور ﺟﻮﺋﻴﮟ اور ﻣﻴﻨﮉﮎ اور ﺧﻮن ﮐﺘﻨﯽ ﮐﻬﻠﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺑﻬﻴﺠﻴﮟ۔ ﻣﮕﺮ وﮦ
ﺗﮑﺒﺮ ﮨﯽ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ اور وﮦ ﻟﻮگ ﺗﻬﮯ ﮨﯽ ﮔﻨﮩﮕﺎر ) (١٣٣اور ﺟﺐ ان ﭘﺮ ﻋﺬاب واﻗﻊ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮐہ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮨﻤﺎرے ﻟﻴﮯ
اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ دﻋﺎ ﮐﺮو۔ ﺟﻴﺴﺎ اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻋﮩﺪ ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ ﮨﻢ ﺳﮯ ﻋﺬاب ﮐﻮ ﭨﺎل دو ﮔﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن
ﺑﻬﯽ ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﺟﺎﻧﮯ )ﮐﯽ اﺟﺎزت( دﻳﮟ ﮔﮯ ) (١٣۴ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﮨﻢ اﻳﮏ ﻣﺪت ﮐﮯ
ﻟﻴﮯ ﺟﺲ ﺗﮏ ان ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭽﻨﺎ ﺗﻬﺎ ان ﺳﮯ ﻋﺬاب دور ﮐﺮدﻳﺘﮯ ﺗﻮ وﮦ ﻋﮩﺪ ﮐﻮ ﺗﻮڑ ڈاﻟﺘﮯ ) (١٣۵ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﺑﺪﻟہ ﻟﮯ ﮐﺮ
ﮨﯽ ﭼﻬﻮڑا ﮐہ ان ﮐﻮ درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ڈﺑﻮ دﻳﺎ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ وﮦ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ اور ان ﺳﮯ ﺑﮯﭘﺮواﺋﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ )(١٣۶
اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﻤﺰور ﺳﻤﺠﻬﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﻮ زﻣﻴﻦ )ﺷﺎم( ﮐﮯ ﻣﺸﺮق وﻣﻐﺮب ﮐﺎ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﺮﮐﺖ دﯼ ﺗﻬﯽ وارث
ﮐﺮدﻳﺎ اور ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ان ﮐﮯ ﺻﺒﺮ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ وﻋﺪﮦٔ ﻧﻴﮏ ﭘﻮرا ﮨﻮا اور ﻓﺮﻋﻮن
اور ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن ﺟﻮ )ﻣﺤﻞ( ﺑﻨﺎﺗﮯ اور )اﻧﮕﻮر ﮐﮯ ﺑﺎغ( ﺟﻮ ﭼﻬﺘﺮﻳﻮں ﭘﺮ ﭼﮍهﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺳﺐ ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﺒﺎﮦ ﮐﺮدﻳﺎ ) (١٣٧اور
ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻮ درﻳﺎ ﮐﮯ ﭘﺎر اﺗﺎرا ﺗﻮ وﮦ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﺘﻮں )ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت( ﮐﮯ ﻟﻴﮯ
ﺑﻴﭩﻬﮯ رﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ۔ )ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻣﻮﺳﯽٰ ﺟﻴﺴﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻣﻌﺒﻮد ﮨﻴﮟ۔ ﮨﻤﺎرے ﻟﻴﮯ ﺑﻬﯽ اﻳﮏ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎ
دو۔ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﺑﮍے ﮨﯽ ﺟﺎﮨﻞ ﻟﻮگ ﮨﻮ ) (١٣٨ﻳہ ﻟﻮگ ﺟﺲ )ﺷﻐﻞ( ﻣﻴﮟ )ﭘﻬﻨﺴﮯ ﮨﻮﺋﮯ( ﮨﻴﮟ وﮦ ﺑﺮﺑﺎد ﮨﻮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ
اور ﺟﻮ ﮐﺎم ﻳہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ ﺑﻴﮩﻮدﮦ ﮨﻴﮟ )) (١٣٩اور ﻳہ ﺑﻬﯽ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﮐﻮﺋﯽ اور ﻣﻌﺒﻮد
ﺗﻼش ﮐﺮوں ﺣﺎﻻﻧﮑہ اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﺎم اﮨﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮨﮯ )) (١۴٠اور ﮨﻤﺎرے ان اﺣﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ ﮨﻢ
ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﻮں )ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ( ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯽ وﮦ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﮍا دﮐﻪ دﻳﺘﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﻴﭩﻮں ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ ڈاﻟﺘﮯ ﺗﻬﮯ
اور ﺑﻴﭩﻴﻮں ﮐﻮ زﻧﺪﮦ رﮨﻨﮯ دﻳﺘﮯ ﺗﻬﮯ۔ اور اس ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺳﺨﺖ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﺗﻬﯽ ) (١۴١اور ﮨﻢ ﻧﮯ
ﻣﻮﺳﯽٰ ﺳﮯ ﺗﻴﺲ رات ﮐﯽ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﻘﺮر ﮐﯽ۔ اور اس دس )راﺗﻴﮟ( اور ﻣﻼ ﮐﺮ اﺳﮯ ﭘﻮرا )ﭼﻠّہ( ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﯽ ﭼﺎﻟﻴﺲ رات ﮐﯽ ﻣﻴﻌﺎد ﭘﻮرﯼ ﮨﻮﮔﺌﯽ۔ اور ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﺎرون ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﺮے )ﮐﻮ ِٰﮦ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ( ﺑﻌﺪ
ﺗﻢ ﻣﻴﺮﯼ ﻗﻮم ﻣﻴﮟ ﻣﻴﺮے ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﮨﻮ )ان ﮐﯽ( اﺻﻼح ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻨﺎ ﭨﻬﻴﮏ اور ﺷﺮﻳﺮوں ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﻧہ ﭼﻠﻨﺎ ) (١۴٢اور ﺟﺐ
ﻣﻮﺳﯽٰ ﮨﻤﺎرے ﻣﻘﺮر ﮐﻴﮯ ﮨﻮﺋﮯ وﻗﺖ ﭘﺮ )ﮐﻮﮦ ﻃﻮر( ﭘﺮ ﭘﮩﻨﭽﮯ اور ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﮐﻼم ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻬﮯ )ﺟﻠﻮﮦ( دﮐﻬﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻴﺮا دﻳﺪار )ﺑﻬﯽ( دﻳﮑﻬﻮں۔ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﺠﻬﮯ ﮨﺮﮔﺰ ﻧہ دﻳﮑﻪ ﺳﮑﻮ
ﮔﮯ۔ ﮨﺎں ﭘﮩﺎڑ ﮐﯽ ﻃﺮف دﻳﮑﻬﺘﮯ رﮨﻮ اﮔﺮ ﻳہ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﻗﺎﺋﻢ رﮨﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻣﺠﻬﮯ دﻳﮑﻪ ﺳﮑﻮ ﮔﮯ۔ ﺟﺐ ان ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﮩﺎڑ ﭘﺮ
ﻧﻤﻮدار ﮨﻮا ﺗﻮ )ﺗﺠﻠﯽ اﻧﻮا ِر رﺑﺎﻧﯽ( ﻧﮯ اس ﮐﻮ رﻳﺰﮦ رﻳﺰﮦ ﮐﺮدﻳﺎ اور ﻣﻮﺳﯽٰ ﺑﮯﮨﻮش ﮨﻮ ﮐﺮ ﮔﺮ ﭘﮍے۔ ﺟﺐ ﮨﻮش ﻣﻴﮟ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ
ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺗﻴﺮﯼ ذات ﭘﺎﮎ ﮨﮯ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻴﺮے ﺣﻀﻮر ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں اور ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ان ﻣﻴﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ اول
ﮨﻮں )) (١۴٣ﺧﺪا ﻧﮯ( ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﺎم اور اﭘﻨﮯ ﮐﻼم ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﻣﻤﺘﺎز ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ
ﺗﻢ ﮐﻮ ﻋﻄﺎ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﭘﮑﮍ رﮐﻬﻮ اور )ﻣﻴﺮا( ﺷﮑﺮ ﺑﺠﺎﻻؤ ) (١۴۴اور ﮨﻢ ﻧﮯ )ﺗﻮرات( ﮐﯽ ﺗﺨﺘﻴﻮں ﻣﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ
ﮐﯽ ﻧﺼﻴﺤﺖ اور ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﮑﻪ دﯼ ﭘﻬﺮ )ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ( اﺳﮯ زور ﺳﮯ ﭘﮑﮍے رﮨﻮ اور اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﮐﮩہ
دو ﮐہ ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ اس ﻣﻴﮟ )ﻣﻨﺪرج ﮨﻴﮟ اور( ﺑﮩﺖ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻴﮟ ﭘﮑﮍے رﮨﻴﮟ۔ ﻣﻴﮟ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﮔﻬﺮ
دﮐﻬﺎؤں ﮔﺎ ) (١۴۵ﺟﻮ ﻟﻮگ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻧﺎﺣﻖ ﻏﺮور ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ ﭘﻬﻴﺮ دوں ﮔﺎ۔ اﮔﺮ ﻳہ ﺳﺐ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺑﻬﯽ
دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ ﺗﺐ ﺑﻬﯽ ان ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧہ ﻻﺋﻴﮟ اور اﮔﺮ راﺳﺘﯽ ﮐﺎ رﺳﺘہ دﻳﮑﻬﻴﮟ ﺗﻮ اﺳﮯ )اﭘﻨﺎ( رﺳﺘہ ﻧہ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ۔ اور اﮔﺮ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﮐﯽ
راﮦ دﻳﮑﻬﻴﮟ ﺗﻮ اﺳﮯ رﺳﺘہ ﺑﻨﺎﻟﻴﮟ۔ ﻳہ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺎت ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ اور ان ﺳﮯ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ )(١۴۶
اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں اور ﺁﺧﺮت ﮐﮯ ﺁﻧﮯ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﺿﺎﺋﻊ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﻳہ ﺟﻴﺴﮯ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻴﮟ وﻳﺴﺎ ﮨﯽ ان ﮐﻮ ﺑﺪﻟہ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ) (١۴٧اور ﻗﻮم ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﭘﻨﮯ زﻳﻮر ﮐﺎ اﻳﮏ ﺑﭽﻬﮍا ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ )وﮦ( اﻳﮏ ﺟﺴﻢ
)ﺗﻬﺎ( ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻴﻞ ﮐﯽ ﺁواز ﻧﮑﻠﺘﯽ ﺗﻬﯽ۔ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﻳہ ﻧہ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ وﮦ ﻧہ ان ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻧہ ان ﮐﻮ
راﺳﺘہ دﮐﻬﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ اس ﮐﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )ﻣﻌﺒﻮد( ﺑﻨﺎﻟﻴﺎ اور )اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ( ﻇﻠﻢ ﮐﻴﺎ ) (١۴٨اور ﺟﺐ وﮦ ﻧﺎدم ﮨﻮﺋﮯ اور دﻳﮑﻬﺎ
ﮐہ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﭘﺮ رﺣﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﮨﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﻧﮩﻴﮟ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ
ﺑﺮﺑﺎد ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١۴٩اور ﺟﺐ ﻣﻮﺳﯽٰ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﻣﻴﮟ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﻏﺼﮯ اور اﻓﺴﻮس ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ واﭘﺲ ﺁﺋﮯ۔ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ
ﮐہ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻣﻴﺮے ﺑﻌﺪ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﺑﺪاﻃﻮارﯼ ﮐﯽ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﺣﮑﻢ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻴﺮا اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﺁﻧﺎ( ﺟﻠﺪ ﭼﺎﮨﺎ )ﻳہ ﮐﮩﺎ(
اور )ﺷﺪت ﻏﻀﺐ ﺳﮯ ﺗﻮرات ﮐﯽ( ﺗﺨﺘﻴﺎں ڈال دﻳﮟ اور اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺮ )ﮐﮯ ﺑﺎﻟﻮں( ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﮐﺮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﮐﻬﻴﻨﭽﻨﮯ
ﻟﮕﮯ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺟﺎن ﻟﻮگ ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﮐﻤﺰور ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور ﻗﺮﻳﺐ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﻗﺘﻞ ﮐﺮدﻳﮟ۔ ﺗﻮ اﻳﺴﺎ ﮐﺎم ﻧہ ﮐﻴﺠﻴﮯ
ﮐہ دﺷﻤﻦ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ ﮨﻨﺴﻴﮟ اور ﻣﺠﻬﮯ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﺖ ﻣﻼﻳﺌﮯ ) (١۵٠ﺗﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ دﻋﺎ ﮐﯽ ﮐہ اے ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻣﺠﻬﮯ اور ﻣﻴﺮے ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﻓﺮﻣﺎ اور ﮨﻤﻴﮟ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮ ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ رﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ
)) (١۵١ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ( ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺑﭽﻬﮍے ﮐﻮ )ﻣﻌﺒﻮد( ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ ﺗﻬﺎ ان ﭘﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﻏﻀﺐ واﻗﻊ ﮨﻮﮔﺎ اور دﻧﻴﺎ ﮐﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ذﻟﺖ )ﻧﺼﻴﺐ ﮨﻮﮔﯽ( اور ﮨﻢ اﻓﺘﺮاء ﭘﺮدازوں ﮐﻮ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۵٢اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺑﺮے ﮐﺎم ﮐﻴﮯ
ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻟﯽ اور اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ )ﺑﺨﺶ دے ﮔﺎ ﮐہ وﮦ(
ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١۵٣اور ﺟﺐ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﺎ ﻏﺼہ ﻓﺮو ﮨﻮا ﺗﻮ )ﺗﻮرات( ﮐﯽ ﺗﺨﺘﻴﺎں اﭨﻬﺎﻟﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان ﻣﻴﮟ ﻟﮑﻬﺎ
ﺗﻬﺎ وﮦ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ڈرﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮨﺪاﻳﺖ اور رﺣﻤﺖ ﺗﻬﯽ ) (١۵۴اور ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ اس ﻣﻴﻌﺎد ﭘﺮ
ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﯽ ﺗﻬﯽ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﺳﺘﺮ ﺁدﻣﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ )ﮐﺮﮐﮯ ﮐﻮﮦ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺣﺎﺿﺮ( ﭨﻞ ﮐﻴﮯ۔ ﺟﺐ ان ﮐﻮ زﻟﺰﻟﮯ ﻧﮯ ﭘﮑﮍا
ﺗﻮ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ان ﮐﻮ اور ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﺳﮯ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ دﻳﺘﺎ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ اس ﻓﻌﻞ ﮐﯽ ﺳﺰا ﻣﻴﮟ
ﺟﻮ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﮯﻋﻘﻞ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﮨﻤﻴﮟ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدے ﮔﺎ۔ ﻳہ ﺗﻮ ﺗﻴﺮﯼ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮨﮯ۔ اس ﺳﮯ ﺗﻮ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﮯ ﮔﻤﺮاﮦ
ﮐﺮے اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﺑﺨﺸﮯ۔ ﺗﻮ ﮨﯽ ﮨﻤﺎرا ﮐﺎرﺳﺎز ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻤﻴﮟ )ﮨﻤﺎرے ﮔﻨﺎﮦ( ﺑﺨﺶ دے اور ﮨﻢ ﭘﺮ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ اور ﺗﻮ
ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١۵۵اور ﮨﻤﺎرے ﻟﻴﮯ اس دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﻟﮑﻪ دے اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ۔ ﮨﻢ ﺗﻴﺮﯼ
ﻃﺮف رﺟﻮع ﮨﻮﭼﮑﮯ۔ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﻣﻴﺮا ﻋﺬاب ﮨﮯ اﺳﮯ ﺗﻮ ﺟﺲ ﭘﺮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں ﻧﺎزل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں اور ﺟﻮ ﻣﻴﺮﯼ رﺣﻤﺖ ﮨﮯ وﮦ
ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔ ﻣﻴﮟ اس ﮐﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻟﮑﻪ دوں ﮔﺎ ﺟﻮ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﮐﺮﺗﮯ اور زﮐﻮٰة دﻳﺘﮯ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﭘﺮ
اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۵۶وﮦ ﺟﻮ )ﻣﺤﻤﺪﷺ( رﺳﻮل )اﷲ( ﮐﯽ ﺟﻮ ﻧﺒﯽ اُﻣﯽ ﮨﻴﮟ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ )ﮐﮯ اوﺻﺎف( ﮐﻮ وﮦ
اﭘﻨﮯ ﮨﺎں ﺗﻮرات اور اﻧﺠﻴﻞ ﻣﻴﮟ ﻟﮑﻬﺎ ﮨﻮا ﭘﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ وﮦ اﻧﮩﻴﮟ ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺑﺮے ﮐﺎم ﺳﮯ روﮐﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور
ﭘﺎﮎ ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺣﻼل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧﺎﭘﺎﮎ ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ان ﭘﺮ ﺣﺮام ﭨﮩﺮاﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ان ﭘﺮ ﺳﮯ ﺑﻮﺟﻪ اور ﻃﻮق
ﺟﻮ ان )ﮐﮯ ﺳﺮ( ﭘﺮ )اور ﮔﻠﮯ ﻣﻴﮟ( ﺗﻬﮯ اﺗﺎرﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ان ﮐﯽ رﻓﺎﻗﺖ ﮐﯽ اور اﻧﮩﻴﮟ ﻣﺪد
دﯼ۔ اور ﺟﻮ ﻧﻮر ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧﺎزل ﮨﻮا ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﯽ۔ وﮨﯽ ﻣﺮاد ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ )) (١۵٧اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮐﮩہ دو

Page 63 of 287

Presented by http://www.ziaraat.com

www.ShianeAli.com

)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﮐہ ﻟﻮﮔﻮ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺧﺪا ﮐﺎ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﻮا )ﻳﻌﻨﯽ اس ﮐﺎ رﺳﻮل( ﮨﻮں۔ )وﮦ( ﺟﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﮨﮯ۔ اس
ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ وﮨﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﺘﺎ ﮨﮯ اور وﮨﯽ ﻣﻮت دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ُاﻣﯽ ﭘﺮ ﺟﻮ
ﺧﺪا ﭘﺮ اور اس ﮐﮯ ﺗﻤﺎم ﮐﻼم ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اﻳﻤﺎن ﻻؤ اور ان ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ ﮨﺪاﻳﺖ ﭘﺎؤ ) (١۵٨اور ﻗﻮم ﻣﻮﺳﯽٰ
ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻟﻮگ اﻳﺴﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺣﻖ ﮐﺎ راﺳﺘہ ﺑﺘﺎﺗﮯ اور اﺳﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﻧﺼﺎف ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۵٩اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ )ﻳﻌﻨﯽ
ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻮ( اﻟﮓ اﻟﮓ ﮐﺮﮐﮯ ﺑﺎرﮦ ﻗﺒﻴﻠﮯ )اور( ﺑﮍﯼ ﺑﮍﯼ ﺟﻤﺎﻋﺘﻴﮟ ﺑﻨﺎ دﻳﺎ۔ اور ﺟﺐ ﻣﻮﺳﯽٰ ﺳﮯ ان ﮐﯽ ﻗﻮم ﻧﮯ ﭘﺎﻧﯽ
ﻃﻠﺐ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﻃﺮف وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﻻﭨﻬﯽ ﭘﺘﻬﺮ ﭘﺮ ﻣﺎر دو۔ ﺗﻮ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﺎرﮦ ﭼﺸﻤﮯ ﭘﻬﻮٹ ﻧﮑﻠﮯ۔ اور
ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﺎ اﭘﻨﺎ ﮔﻬﺎٹ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻟﻴﺎ۔ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان )ﮐﮯ ﺳﺮوں( ﭘﺮ ﺑﺎدل ﮐﻮ ﺳﺎﺋﺒﺎن ﺑﻨﺎﺋﮯ رﮐﻬﺎ اور ان ﭘﺮ ﻣﻦ وﺳﻠﻮﯼٰ
اﺗﺎرﺗﮯ رﮨﮯ۔ اور )ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ( ﺟﻮ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﻴﮟ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اﻧﮩﻴﮟ ﮐﻬﺎؤ۔ اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرا ﮐﭽﻪ ﻧﻘﺼﺎن
ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺑﻠﮑہ )ﺟﻮ( ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻴﺎ اﭘﻨﺎ ﮨﯽ ﮐﻴﺎ ) (١۶٠اور )ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮔﻴﺎ ﮐہ اس ﺷﮩﺮ ﻣﻴﮟ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮﻟﻮ
ﺣﻄّﺘ ٌہ ﮐﮩﻨﺎ اور دروازے ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﺗﻮ ﺳﺠﺪﮦ
اور اس ﻣﻴﮟ ﺟﮩﺎں ﺳﮯ ﺟﯽ ﭼﺎﮨﮯ ﮐﻬﺎﻧﺎ )ﭘﻴﻨﺎ( اور )ﮨﺎں ﺷﮩﺮ ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻧﺎ ﺗﻮ( ِ
ﮐﺮﻧﺎ۔ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻨﺎﮦ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور ﻧﻴﮑﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ اور زﻳﺎدﮦ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (١۶١ﻣﮕﺮ ﺟﻮ ان ﻣﻴﮟ ﻇﺎﻟﻢ ﺗﻬﮯ
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﻟﻔﻆ ﮐﻮ ﺟﺲ ﮐﺎ ان ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﺑﺪل ﮐﺮ اس ﮐﯽ ﺟﮕہ اور ﻟﻔﻆ ﮐﮩﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ
ﻋﺬاب ﺑﻬﻴﺠﺎ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١۶٢اور ان ﺳﮯ اس ﮔﺎؤں ﮐﺎ ﺣﺎل ﺗﻮ ﭘﻮﭼﻬﻮ ﺟﺐ ﻟﺐ درﻳﺎ واﻗﻊ ﺗﻬﺎ۔ ﺟﺐ ﻳہ ﻟﻮگ
ﮨﻔﺘﮯ ﮐﮯ دن ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺣﺪ ﺳﮯ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ )ﻳﻌﻨﯽ( اس وﻗﺖ ﮐہ ان ﮐﮯ ﮨﻔﺘﮯ ﮐﮯ دن ﻣﭽﻬﻠﻴﺎں ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ
ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ اوﭘﺮ ﺁﺗﻴﮟ اور ﺟﺐ ﮨﻔﺘﮯ ﮐﺎ دن ﻧہ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﻧہ ﺁﺗﻴﮟ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺁزﻣﺎﺋﺶ
ﻣﻴﮟ ڈاﻟﻨﮯ ﻟﮕﮯ ) (١۶٣اور ﺟﺐ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﻴﻮں ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﻦ ﮐﻮ
اﷲ ﮨﻼﮎ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻳﺎ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻣﻌﺬرت
ﮐﺮﺳﮑﻴﮟ اور ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ وﮦ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮﻳﮟ ) (١۶۴ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻳﺎ ﺟﻦ ﮐﯽ ان ﮐﻮ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﯽ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺑﺮاﺋﯽ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﺠﺎت دﯼ اور ﺟﻮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﻮ ﺑﺮے
ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ ﮐہ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١۶۵ﻏﺮض ﺟﻦ اﻋﻤﺎل )ﺑﺪ( ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﻣﻨﻊ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﺟﺐ وﮦ ان
)ﭘﺮاﺻﺮار اور ﮨﻤﺎرے ﺣﮑﻢ ﺳﮯ( ﮔﺮدن ﮐﺸﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮐہ ذﻟﻴﻞ ﺑﻨﺪر ﮨﻮﺟﺎؤ )) (١۶۶اور اس
وﻗﺖ ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ )ﻳﮩﻮد ﮐﻮ( ﺁﮔﺎﮦ ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ وﮦ ان ﭘﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﮏ اﻳﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻂ
رﮐﻬﮯ ﮔﺎ ﺟﻮ اﻧﮩﻴﮟ ﺑﺮﯼ ﺑﺮﯼ ﺗﮑﻠﻴﻔﻴﮟ دﻳﺘﺎ رﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻠﺪ ﻋﺬاب ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ اور وﮦ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ
ﻣﮩﺮﺑﺎن ﺑﻬﯽ ﮨﮯ ) (١۶٧اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺮﮐﮯ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮ دﻳﺎ۔ ﺑﻌﺾ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﮨﻴﮟ
اور ﺑﻌﺾ اور ﻃﺮح ﮐﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺪﮐﺎر( اور ﮨﻢ ﺁﺳﺎﺋﺸﻮں ،ﺗﮑﻠﻴﻔﻮں )دوﻧﻮں( ﺳﮯ ان ﮐﯽ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﺗﺎﮐہ )ﮨﻤﺎرﯼ
ﻃﺮف( رﺟﻮع ﮐﺮﻳﮟ ) (١۶٨ﭘﻬﺮ ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﺧﻠﻒ ان ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﮨﻮﺋﮯ ﺟﻮ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ وارث ﺑﻨﮯ۔ ﻳہ )ﺑﮯﺗﺎﻣﻞ( اس
دﻧﻴﺎﺋﮯ دﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﺎل وﻣﺘﺎع ﻟﮯ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﺑﺨﺶ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور )ﻟﻮگ اﻳﺴﻮں ﭘﺮ ﻃﻌﻦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ(
اﮔﺮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺑﻬﯽ وﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﻣﺎل ﺁﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وﮦ ﺑﻬﯽ اﺳﮯ ﻟﮯ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﻴﺎ ان ﺳﮯ ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﮩﺪ ﻧﮩﻴﮟ ﻟﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮐہ
ﺧﺪا ﭘﺮ ﺳﭻ ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ اس )ﮐﺘﺎب( ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اس ﮐﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﭘﮍه ﺑﻬﯽ ﻟﻴﺎ ﮨﮯ۔ اور
ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﮔﻬﺮ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ ) (١۶٩اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺘﺎب ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﭘﮑﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ
اور ﻧﻤﺎز ﮐﺎ اﻟﺘﺰام رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ )ان ﮐﻮ ﮨﻢ اﺟﺮ دﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ( ﮨﻢ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﮐﺎ اﺟﺮ ﺿﺎﺋﻊ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (١٧٠اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ
ان )ﮐﮯ ﺳﺮوں( ﭘﺮ ﭘﮩﺎڑ اﭨﻬﺎ ﮐﻬﮍا ﮐﻴﺎ ﮔﻮﻳﺎ وﮦ ﺳﺎﺋﺒﺎن ﺗﻬﺎ اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﻴﺎل ﮐﻴﺎ ﮐہ وﮦ ان ﭘﺮ ﮔﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ )ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ(
ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ دﻳﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ زور ﺳﮯ ﭘﮑﮍے رﮨﻮ۔ اور ﺟﻮ اس ﻣﻴﮟ ﻟﮑﻬﺎ ﮨﮯ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ ﺑﭻ ﺟﺎؤ ) (١٧١اور
ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﺑﻨﯽ ﺁدم ﺳﮯ ﻳﻌﻨﯽ ان ﮐﯽ ﭘﻴﭩﻬﻮں ﺳﮯ ان ﮐﯽ اوﻻد ﻧﮑﺎﻟﯽ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﺧﻮد ان ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ
اﻗﺮار ﮐﺮا ﻟﻴﺎ )ﻳﻌﻨﯽ ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﺎ ﮐہ( ﮐﻴﺎ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں۔ وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻢ ﮔﻮاﮦ ﮨﻴﮟ )ﮐہ ﺗﻮ ﮨﻤﺎرا
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ(۔ ﻳہ اﻗﺮار اس ﻟﻴﮯ ﮐﺮاﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن )ﮐﮩﻴﮟ ﻳﻮں ﻧہ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﻮ ﮐہ ﮨﻢ ﮐﻮ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﮨﯽ ﻧہ ﺗﻬﯽ
) (١٧٢ﻳﺎ ﻳہ )ﻧہ( ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺷﺮﮎ ﺗﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻤﺎرے ﺑﮍوں ﻧﮯ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔ اور ﮨﻢ ﺗﻮ ان ﮐﯽ اوﻻد ﺗﻬﮯ )ﺟﻮ( ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ )ﭘﻴﺪا
ﮨﻮﺋﮯ(۔ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺟﻮ ﮐﺎم اﮨﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺗﻮ ﮨﻤﻴﮟ ﮨﻼﮎ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (١٧٣اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ )اﭘﻨﯽ( ﺁﻳﺘﻴﮟ
ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﻳہ رﺟﻮع ﮐﺮﻳﮟ ) (١٧۴اور ان ﮐﻮ اس ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﺣﺎل ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎ دو ﺟﺲ ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ
اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﮟ )اور ﮨﻔﺖ ﭘﺎرﭼۂ ﻋﻠﻢ ﺷﺮاﺋﻊ ﺳﮯ ﻣﺰﻳﻦ ﮐﻴﺎ( ﺗﻮ اس ﻧﮯ ان ﮐﻮ اﺗﺎر دﻳﺎ ﭘﻬﺮ ﺷﻴﻄﺎن اس ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ
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ﻟﮕﺎ ﺗﻮ وﮦ ﮔﻤﺮاﮨﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮﮔﻴﺎ ) (١٧۵اور اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﻮ ان ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ اس )ﮐﮯ درﺟﮯ( ﮐﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﻣﮕﺮ وﮦ ﺗﻮ
ﭘﺴﺘﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮨﻮﮔﻴﺎ اور اﭘﻨﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻞ ﭘﮍا۔ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻣﺜﺎل ﮐﺘﮯ ﮐﯽ ﺳﯽ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮐہ اﮔﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺮو ﺗﻮ
زﺑﺎن ﻧﮑﺎﻟﮯ رﮨﮯ اور ﻳﻮﻧﮩﯽ ﭼﻬﻮڑ دو ﺗﻮ ﺑﻬﯽ زﺑﺎن ﻧﮑﺎﻟﮯ رﮨﮯ۔ ﻳﮩﯽ ﻣﺜﺎل ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﮨﮯ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ
ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﻳہ ﻗﺼہ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدو۔ ﺗﺎﮐہ وﮦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﻳﮟ ) (١٧۶ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ ان ﮐﯽ ﻣﺜﺎل
ﺑﺮﯼ ﮨﮯ اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﻘﺼﺎن )ﮐﻴﺎ ﺗﻮ( اﭘﻨﺎ ﮨﯽ ﮐﻴﺎ ) (١٧٧ﺟﺲ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮨﺪاﻳﺖ دے وﮨﯽ راﮦ ﻳﺎب ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮے
ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﮨﯽ ﻟﻮگ ﻧﻘﺼﺎن اﭨﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٧٨اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﺟﻦ اور اﻧﺴﺎن دوزخ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﮯ ﮨﻴﮟ۔ ان ﮐﮯ
دل ﮨﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ ان ﺳﮯ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ اور ان ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﻣﮕﺮ ان ﺳﮯ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ اور ان ﮐﮯ ﮐﺎن ﮨﻴﮟ ﭘﺮ ان ﺳﮯ ﺳﻨﺘﮯ
ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻳہ ﻟﻮگ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﭼﺎرﭘﺎﻳﻮں ﮐﯽ ﻃﺮح ﮨﻴﮟ ﺑﻠﮑہ ان ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﻬﭩﮑﮯ ﮨﻮﺋﮯ۔ ﻳﮩﯽ وﮦ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻴﮟ ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ
) (١٧٩اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺐ ﻧﺎم اﭼﻬﮯ ﮨﯽ اﭼﻬﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ اس ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﻧﺎﻣﻮں ﺳﮯ ﭘﮑﺎرا ﮐﺮو اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اس ﮐﮯ ﻧﺎﻣﻮں
ﻣﻴﮟ ﮐﺠﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ دو۔ وﮦ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ اس ﮐﯽ ﺳﺰا ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٨٠اور ﮨﻤﺎرﯼ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺣﻖ ﮐﺎ رﺳﺘہ ﺑﺘﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اﺳﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﻧﺼﺎف ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٨١اور ﺟﻦ
ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ان ﮐﻮ ﺑﺘﺪرﻳﺞ اس ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ ﭘﮑﮍﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ ان ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﯽ ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ ) (١٨٢اور ﻣﻴﮟ ان
ﮐﻮ ﻣﮩﻠﺖ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﻣﻴﺮﯼ ﺗﺪﺑﻴﺮ )ﺑﮍﯼ( ﻣﻀﺒﻮط ﮨﮯ ) (١٨٣ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻏﻮر ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮐہ ان ﮐﮯ رﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ )ﷺ(
ﮐﻮ )ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﺑﻬﯽ( ﺟﻨﻮن ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ۔ وﮦ ﺗﻮ ﻇﺎﮨﺮ ﻇﮩﻮر ڈر ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٨۴ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ
ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺧﺪا ﻧﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﯽ ﮨﻴﮟ ان ﭘﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ اور اس ﺑﺎت ﭘﺮ )ﺧﻴﺎل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ( ﮐہ ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ان )ﮐﯽ
ﻣﻮت( ﮐﺎ وﻗﺖ ﻧﺰدﻳﮏ ﭘﮩﻨﭻ ﮔﻴﺎ ﮨﻮ۔ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وﮦ اور ﮐﺲ ﺑﺎت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٨۵ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮔﻤﺮاﮦ
ﮐﺮے اس ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﺪاﻳﺖ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ اور وﮦ ان )ﮔﻤﺮاﮨﻮں( ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑے رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﻴﮟ ﭘﮍے ﺑﮩﮑﺘﮯ
رﮨﻴﮟ )) (١٨۶ﻳہ ﻟﻮگ( ﺗﻢ ﺳﮯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﭘﻮﭼﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اس ﮐﮯ واﻗﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ وﻗﺖ ﮐﺐ ﮨﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ اس ﮐﺎ
ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ۔ وﮨﯽ اﺳﮯ اس ﮐﮯ وﻗﺖ ﭘﺮ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮدےﮔﺎ۔ وﮦ ﺁﺳﻤﺎن وزﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﺑﻬﺎرﯼ ﺑﺎت ﮨﻮﮔﯽ
اور ﻧﺎﮔﮩﺎں ﺗﻢ ﭘﺮ ﺁﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﻳہ ﺗﻢ ﺳﮯ اس ﻃﺮح درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮔﻮﻳﺎ ﺗﻢ اس ﺳﮯ ﺑﺨﻮﺑﯽ واﻗﻒ ﮨﻮ۔ ﮐﮩﻮ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻋﻠﻢ
ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻳہ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (١٨٧ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﻓﺎﺋﺪے اور ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ
رﮐﻬﺘﺎ ﻣﮕﺮ ﺟﻮ اﷲ ﭼﺎﮨﮯ اور اﮔﺮ ﻣﻴﮟ ﻏﻴﺐ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻓﺎﺋﺪے ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻟﻴﺘﺎ اور ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻧہ
ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ۔ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ڈر اور ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں ) (١٨٨وﮦ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ
ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اور اس ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﺟﻮڑا ﺑﻨﺎﻳﺎ ﺗﺎﮐہ اس ﺳﮯ راﺣﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے۔ ﺳﻮ ﺟﺐ وﮦ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﮨﻠﮑﺎ ﺳﺎ
ﺣﻤﻞ رﮦ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور وﮦ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭼﻠﺘﯽ ﭘﻬﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﮐﭽﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﺗﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﭽہ ﭘﻴﭧ ﻣﻴﮟ ﺑﮍا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ
دوﻧﻮں ﻣﻴﺎں ﺑﻴﻮﯼ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﺪاﺋﮯ ﻋﺰوﺟﻞ ﺳﮯ اﻟﺘﺠﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻮ ﮨﻤﻴﮟ ﺻﺤﻴﺢ وﺳﺎﻟﻢ )ﺑﭽہ( دے ﮔﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ
ﺗﻴﺮے ﺷﮑﺮ ﮔﺬار ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١٨٩ﺟﺐ وﮦ ان ﮐﻮ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺎﻟﻢ )ﺑﭽہ( دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس )ﺑﭽﮯ( ﻣﻴﮟ ﺟﻮ وﮦ ان ﮐﻮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اس
ﮐﺎ ﺷﺮﻳﮏ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺟﻮ وﮦ ﺷﺮﮎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ )ﺧﺪا ﮐﺎ رﺗﺒہ( اس ﺳﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﮨﮯ ) (١٩٠ﮐﻴﺎ وﮦ اﻳﺴﻮں ﮐﻮ ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﺗﮯ
ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﺪا ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ اور ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﮐﻴﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٩١اور ﻧہ ان ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧہ
اﭘﻨﯽ ﮨﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٩٢اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼؤ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﮩﺎ ﻧہ ﻣﺎﻧﻴﮟ۔ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﺑﻼؤ ﻳﺎ ﭼﭙﮑﮯ ﮨﻮ رﮨﻮ )) (١٩٣ﻣﺸﺮﮐﻮ( ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻮ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮح ﮐﮯ ﺑﻨﺪے ﮨﯽ
ﮨﻴﮟ )اﭼﻬﺎ( ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﭘﮑﺎرو اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻮاب ﺑﻬﯽ دﻳﮟ ) (١٩۴ﺑﻬﻼ ان ﮐﮯ ﭘﺎؤں ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﭼﻠﻴﮟ
ﻳﺎ ﮨﺎﺗﻪ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﭘﮑﮍﻳﮟ ﻳﺎ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ دﻳﮑﻬﻴﮟ ﻳﺎ ﮐﺎن ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺳﻨﻴﮟ؟ ﮐﮩہ دو ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺷﺮﻳﮑﻮں ﮐﻮ ﺑﻼﻟﻮ اور
ﻣﻴﺮے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ )ﺟﻮ( ﺗﺪﺑﻴﺮ )ﮐﺮﻧﯽ ﮨﻮ( ﮐﺮﻟﻮ اور ﻣﺠﻬﮯ ﮐﭽﻪ ﻣﮩﻠﺖ ﺑﻬﯽ ﻧہ دو )ﭘﻬﺮ دﻳﮑﻬﻮ ﮐہ وﮦ ﻣﻴﺮا ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ(
) (١٩۵ﻣﻴﺮا ﻣﺪدﮔﺎر ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب )ﺑﺮﺣﻖ( ﻧﺎزل ﮐﯽ۔ اور ﻧﻴﮏ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ وﮨﯽ دوﺳﺘﺪار ﮨﮯ ) (١٩۶اور ﺟﻦ
ﮐﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻮ وﮦ ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮨﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧہ ﺧﻮد ﮨﯽ اﭘﻨﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ )(١٩٧
اور اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼؤ ﺗﻮ ﺳﻦ ﻧہ ﺳﮑﻴﮟ اور ﺗﻢ اﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ )ﺑہ ﻇﺎﮨﺮ( ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﮐﻬﻮﻟﮯ
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف دﻳﮑﻪ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﻣﮕﺮ )ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ( ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﮯ )) (١٩٨اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﻋﻔﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮو اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎم
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دو اور ﺟﺎﮨﻠﻮں ﺳﮯ ﮐﻨﺎرﮦ ﮐﺮﻟﻮ ) (١٩٩اور اﮔﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے دل ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ
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وﺳﻮﺳہ ﭘﻴﺪا ﮨﻮ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ )اور( ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٠٠ﺟﻮ ﻟﻮگ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﮨﻴﮟ
ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ وﺳﻮﺳہ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭼﻮﻧﮏ ﭘﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور )دل ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﮐﻬﻮل ﮐﺮ( دﻳﮑﻬﻨﮯ
ﻟﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٠١اور ان )ﮐﻔﺎر( ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﻧﮩﻴﮟ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﮐﻬﻴﻨﭽﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﭘﻬﺮ )اس ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ( ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ
ﮐﺮﺗﮯ ) (٢٠٢اور ﺟﺐ ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﭘﺎس )ﮐﭽﻪ دﻧﻮں ﺗﮏ( ﮐﻮﺋﯽ ﺁﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﻧﮯ )اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ(
ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺎﻟﯽ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ اﺳﯽ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﻮ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﺁﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻳہ
ﻗﺮﺁن ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ داﻧﺶ وﺑﺼﻴﺮت اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﺪاﻳﺖ اور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ ) (٢٠٣اور ﺟﺐ ﻗﺮﺁن
ﭘﮍهﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺗﻮﺟہ ﺳﮯ ﺳﻨﺎ ﮐﺮو اور ﺧﺎﻣﻮش رﮨﺎ ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ رﺣﻢ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ) (٢٠۴اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻮ دل ﮨﯽ دل
ﻣﻴﮟ ﻋﺎﺟﺰﯼ اور ﺧﻮف ﺳﮯ اور ﭘﺴﺖ ﺁواز ﺳﮯ ﺻﺒﺢ وﺷﺎم ﻳﺎد ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ اور )دﻳﮑﻬﻨﺎ( ﻏﺎﻓﻞ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ) (٢٠۵ﺟﻮ ﻟﻮگ
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻴﮟ وﮦ اس ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﺳﮯ ﮔﺮدن ﮐﺸﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور اس ﭘﺎﮎ ذات ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮﺗﮯ اور اس ﮐﮯ
ﺁﮔﮯ ﺳﺠﺪے ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ )(٢٠۶
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ﺳﻮرة اﻻٔﻧﻔَﺎل
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
)اے ﻣﺤﻤﺪ! ﻣﺠﺎﮨﺪ ﻟﻮگ( ﺗﻢ ﺳﮯ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﮐﮯ ﻣﺎل ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ )ﮐﻴﺎ ﺣﮑﻢ ﮨﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺧﺪا
اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﺎ ﻣﺎل ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو اور ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﺻﻠﺢ رﮐﻬﻮ اور اﮔﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ
رﺳﻮل ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﭼﻠﻮ ) (١ﻣﻮﻣﻦ ﺗﻮ وﮦ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﺐ ﺧﺪا ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﮯ دل ڈر ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﺐ اﻧﮩﻴﮟ اس
ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﺎ اﻳﻤﺎن اور ﺑﮍه ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور وﮦ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ )(٢
)اور( وﮦ ﺟﻮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﻣﺎل ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ دﻳﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )ﻧﻴﮏ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﻴﮟ( ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣ﻳﮩﯽ
ﺳﭽﮯ ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻴﮟ اور ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮨﺎں )ﺑﮍے ﺑﮍے درﺟﮯ( اور ﺑﺨﺸﺶ اور ﻋﺰت ﮐﯽ روزﯼ ﮨﮯ )) (۴ان
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ اﺳﯽ ﻃﺮح ﻧﮑﻠﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﺗﻬﺎ( ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ
ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻻ اور )اس وﻗﺖ( ﻣﻮﻣﻨﻮں اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺎﺧﻮش ﺗﻬﯽ ) (۵وﮦ ﻟﻮگ ﺣﻖ ﺑﺎت ﻣﻴﮟ اس ﮐﮯ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ
ﺟﻬﮕﮍﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻮت ﮐﯽ ﻃﺮف دهﮑﻴﻠﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اﺳﮯ دﻳﮑﻪ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶اور )اس وﻗﺖ ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ ﺧﺪا
ﺗﻢ ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ )اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن اور اﺑﻮﺟﮩﻞ ﮐﮯ( دو ﮔﺮوﮨﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﮔﺮوﮦ ﺗﻤﮩﺎرا )ﻣﺴﺨﺮ( ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور ﺗﻢ
ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﻗﺎﻓﻠہ ﺑﮯ )ﺷﺎن و( ﺷﻮﮐﺖ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﮯ ﮨﺘﻬﻴﺎر ﮨﮯ( وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﺎﺗﻪ ﺁﺟﺎﺋﮯ اور ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﻓﺮﻣﺎن
ﺳﮯ ﺣﻖ ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﻬﮯ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﺟﮍ ﮐﺎٹ ﮐﺮ )ﭘﻬﻴﻨﮏ( دے ) (٧ﺗﺎﮐہ ﺳﭻ ﮐﻮ ﺳﭻ اور ﺟﻬﻮٹ ﮐﻮ ﺟﻬﻮٹ ﮐﺮدے۔ ﮔﻮ
ﻣﺸﺮﮎ ﻧﺎﺧﻮش ﮨﯽ ﮨﻮں ) (٨ﺟﺐ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ دﻋﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻟﯽ )اور ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ(
ﮐہ )ﺗﺴﻠﯽ رﮐﻬﻮ( ﮨﻢ ﮨﺰار ﻓﺮﺷﺘﻮں ﺳﮯ ﺟﻮ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺁﺗﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺪد ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (٩اور اس
ﻣﺪد ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﺤﺾ ﺑﺸﺎرت ﺑﻨﺎﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے دل ﺳﮯ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻳﮟ۔ اور ﻣﺪد ﺗﻮ اﷲ ﮨﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ۔
ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (١٠ﺟﺐ اس ﻧﮯ )ﺗﻤﮩﺎرﯼ( ﺗﺴﮑﻴﻦ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻧﻴﻨﺪ )ﮐﯽ ﭼﺎدر(
اُڑهﺎ دﯼ اور ﺗﻢ ﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎدﻳﺎ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﺳﮯ )ﻧﮩﻼ ﮐﺮ( ﭘﺎﮎ ﮐﺮ دے اور ﺷﻴﻄﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ دور
ﮐﺮدے۔ اور اس ﻟﻴﮯ ﺑﻬﯽ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے دﻟﻮں ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﮐﺮدے اور اس ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎؤں ﺟﻤﺎﺋﮯ رﮐﻬﮯ ) (١١ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرا
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﻮ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻮں ﺗﻢ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﺗﺴﻠﯽ دو ﮐہ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮨﻴﮟ۔ ﻣﻴﮟ اﺑﻬﯽ اﺑﻬﯽ
ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ رﻋﺐ وﮨﻴﺒﺖ ڈاﻟﮯ دﻳﺘﺎ ﮨﻮں ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺳﺮ ﻣﺎر )ﮐﺮ( اڑا دو اور ان ﮐﺎ ﭘﻮر ﭘﻮر ﻣﺎر )ﮐﺮ ﺗﻮڑ( دو
) (١٢ﻳہ )ﺳﺰا( اس ﻟﻴﮯ دﯼ ﮔﺌﯽ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯽ۔ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ
رﺳﻮل ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﻬﯽ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١٣ﻳہ )ﻣﺰﮦ ﺗﻮ ﻳﮩﺎں( ﭼﮑﻬﻮ اور ﻳہ )ﺟﺎﻧﮯ رﮨﻮ( ﮐہ
ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ )ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ( دوزخ ﮐﺎ ﻋﺬاب )ﺑﻬﯽ ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ ) (١۴اے اﮨﻞ اﻳﻤﺎن ﺟﺐ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﻴﮟ ﮐﻔﺎر ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎر
ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﭘﻴﭩﻪ ﻧہ ﭘﻬﻴﺮﻧﺎ ) (١۵اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺟﻨﮓ ﮐﮯ روز اس ﺻﻮرت ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐہ ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮐﻨﺎرے
ﮐﻨﺎرے ﭼﻠﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﮯ دﺷﻤﻦ ﮐﻮ ﻣﺎرے( ﻳﺎ اﭘﻨﯽ ﻓﻮج ﻣﻴﮟ ﺟﺎ ﻣﻠﻨﺎ ﭼﺎﮨﮯ۔ ان ﺳﮯ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻬﻴﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ )ﺳﻤﺠﻬﻮ
ﮐہ( وﮦ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻏﻀﺐ ﻣﻴﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮨﻮﮔﻴﺎ اور اس ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ دوزخ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﺑﺮﯼ ﺟﮕہ ﮨﮯ ) (١۶ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ان
)ﮐﻔﺎر( ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺑﻠﮑہ ﺧﺪا ﻧﮯ اﻧﮩﻴﮟ ﻗﺘﻞ ﮐﻴﺎ۔ اور )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺟﺲ وﻗﺖ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮐﻨﮑﺮﻳﺎں ﭘﻬﻴﻨﮑﯽ ﺗﻬﻴﮟ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻢ
ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﻬﻴﻨﮑﯽ ﺗﻬﻴﮟ ﺑﻠﮑہ اﷲ ﻧﮯ ﭘﻬﻴﻨﮑﯽ ﺗﻬﻴﮟ۔ اس ﺳﮯ ﻳہ ﻏﺮض ﺗﻬﯽ ﮐہ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﮯ )اﺣﺴﺎﻧﻮں( ﺳﮯ اﭼﻬﯽ ﻃﺮح
ﺁزﻣﺎﻟﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺳﻨﺘﺎ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ )) (١٧ﺑﺎت( ﻳہ )ﮨﮯ( ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﮐﻮ ﮐﻤﺰور ﮐﺮ دﻳﻨﮯ واﻻ
ﮨﮯ )) (١٨ﮐﺎﻓﺮو( اﮔﺮ ﺗﻢ )ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴہ وﺁﻟہ وﺳﻠﻢ ﭘﺮ( ﻓﺘﺢ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﻓﺘﺢ ﺁﭼﮑﯽ۔ )دﻳﮑﻬﻮ( اﮔﺮ ﺗﻢ
)اﭘﻨﮯ اﻓﻌﺎل ﺳﮯ( ﺑﺎز ﺁﺟﺎؤ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ﭘﻬﺮ )ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ( ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺑﻬﯽ ﭘﻬﺮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻋﺬاب
ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﮦ ﮐﺘﻨﯽ ﮨﯽ ﮐﺜﻴﺮ ﮨﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﮐﺎم ﻧہ ﺁﺋﮯ ﮔﯽ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮨﮯ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
) (١٩اے اﻳﻤﺎن واﻟﻮ! ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﭼﻠﻮ اور اس ﺳﮯ روﮔﺮداﻧﯽ ﻧہ ﮐﺮو اور ﺗﻢ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﻮ ) (٢٠اور
ان ﻟﻮﮔﻮں ﺟﻴﺴﮯ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﺟﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺣﮑﻢ )ﺧﺪا( ﺳﻦ ﻟﻴﺎ ﻣﮕﺮ )ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﮟ( ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻨﺘﮯ ) (٢١ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ
ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻧﺪاروں ﺳﮯ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﮩﺮے ﮔﻮﻧﮕﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ) (٢٢اور اﮔﺮ ﺧﺪا ان ﻣﻴﮟ ﻧﻴﮑﯽ )ﮐﺎ
ﻣﺎدﮦ( دﻳﮑﻬﺘﺎ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﺳﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺨﺸﺘﺎ۔ اور اﮔﺮ )ﺑﻐﻴﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﮯ( ﺳﻤﺎﻋﺖ دﻳﺘﺎ ﺗﻮ وﮦ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﺑﻬﺎگ
ﺟﺎﺗﮯ ) (٢٣ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮو ﺟﺐ ﮐہ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﻤﮩﻴﮟ اﻳﺴﮯ ﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ
ﺗﻢ ﮐﻮ زﻧﺪﮔﯽ )ﺟﺎوداں( ﺑﺨﺸﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﺁدﻣﯽ اور اس ﮐﮯ دل ﮐﮯ درﻣﻴﺎن ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐہ
ﺗﻢ ﺳﺐ اس ﮐﮯ روﺑﺮو ﺟﻤﻊ ﮐﻴﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (٢۴اور اس ﻓﺘﻨﮯ ﺳﮯ ڈرو ﺟﻮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﻧﮩﻴﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ واﻗﻊ ﻧہ
ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢۵اور اس وﻗﺖ ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو ﺟﺐ ﺗﻢ زﻣﻴﻦ
)ﻣﮑہ( ﻣﻴﮟ ﻗﻠﻴﻞ اور ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻤﺠﻬﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور ڈرﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﻟﻮگ ﺗﻤﮩﻴﮟ اُڑا )ﻧہ( ﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﮯﺧﺎن
وﻣﺎں ﻧہ ﮐﺮدﻳﮟ( ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﮕہ دﯼ اور اﭘﻨﯽ ﻣﺪد ﺳﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﯽ اور ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﻮ دﻳﮟ ﺗﺎﮐہ )اس
ﮐﺎ( ﺷﮑﺮ ﮐﺮو ) (٢۶اے اﻳﻤﺎن واﻟﻮ! ﻧہ ﺗﻮ ﺧﺪا اور رﺳﻮل ﮐﯽ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻴﮟ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺮو اور ﻧہ اﭘﻨﯽ اﻣﺎﻧﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺮو
اور ﺗﻢ )ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ( ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ ) (٢٧اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﺎل اور اوﻻد ﺑﮍﯼ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮨﮯ اور ﻳہ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﺎس
)ﻧﻴﮑﻴﻮں ﮐﺎ( ﺑﮍا ﺛﻮاب ﮨﮯ ) (٢٨ﻣﻮﻣﻨﻮ! اﮔﺮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو ﮔﮯ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ اﻣﺮ ﻓﺎرق ﭘﻴﺪا ﮐﺮدے ﮔﺎ )ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺮدے ﮔﺎ( ﺗﻮ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻨﺎﮦ ﻣﭩﺎدے ﮔﺎ اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﺨﺶ دے ﮔﺎ۔ اور ﺧﺪا ﺑﮍا ﻓﻀﻞ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٩اور )اے
ﻣﺤﻤﺪﷺ اس وﻗﺖ ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ ﮐﺎﻓﺮ ﻟﻮگ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﭼﺎل ﭼﻞ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻗﻴﺪ ﮐﺮ دﻳﮟ ﻳﺎ ﺟﺎن ﺳﮯ
ﻣﺎر ڈاﻟﻴﮟ ﻳﺎ )وﻃﻦ ﺳﮯ( ﻧﮑﺎل دﻳﮟ ﺗﻮ )ادهﺮ ﺗﻮ( وﮦ ﭼﺎل ﭼﻞ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ اور )اُدهﺮ( ﺧﺪا ﭼﺎل ﭼﻞ رﮨﺎ ﺗﻬﺎ۔ اور ﺧﺪا ﺳﺐ ﺳﮯ
ﺑﮩﺘﺮ ﭼﺎل ﭼﻠﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٣٠اور ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ )ﻳہ ﮐﻼم( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺳﻦ ﻟﻴﺎ
ﮨﮯ اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﺗﻮ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ )ﮐﻼم( ﮨﻢ ﺑﻬﯽ ﮐﮩہ دﻳﮟ اور ﻳہ ﮨﮯ ﮨﯽ ﮐﻴﺎ ﺻﺮف اﮔﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺣﮑﺎﻳﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (٣١اور
ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﺧﺪا اﮔﺮ ﻳہ )ﻗﺮﺁن( ﺗﻴﺮﯼ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﭘﺘﻬﺮ ﺑﺮﺳﺎ ﻳﺎ ﮐﻮﺋﯽ اور ﺗﮑﻠﻴﻒ
دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﺑﻬﻴﺞ ) (٣٢اور ﺧﺪا اﻳﺴﺎ ﻧہ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺗﻢ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻬﮯ اﻧﮩﻴﮟ ﻋﺬاب دﻳﺘﺎ۔ اور اﻳﺴﺎ ﻧہ ﺗﻬﺎ ﮐہ وﮦ
ﺑﺨﺸﺸﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﻴﮟ اور اﻧﮩﻴﮟ ﻋﺬاب دے ) (٣٣اور )اب( ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮐﻮن ﺳﯽ وﺟہ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ اﻧﮩﻴﮟ ﻋﺬاب ﻧہ دے ﺟﺐ ﮐہ وﮦ
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﺘﺮم )ﻣﻴﮟ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﻨﮯ( ﺳﮯ روﮐﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور وﮦ اس ﻣﺴﺠﺪ ﮐﮯ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ۔ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻮ ﺻﺮف
ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﮨﻴﮟ۔ ﻟﻴﮑﻦ ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (٣۴اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧۂ ﮐﻌﺒہ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﻴﭩﻴﺎں اور ﺗﺎﻟﻴﺎں ﺑﺠﺎﻧﮯ ﮐﮯ
ﺳﻮا ﮐﭽﻪ ﻧہ ﺗﻬﯽ۔ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺟﻮ ﮐﻔﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اب اس ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻋﺬاب )ﮐﺎ ﻣﺰﮦ( ﭼﮑﻬﻮ ) (٣۵ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ اﭘﻨﺎ ﻣﺎل ﺧﺮچ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ روﮐﻴﮟ۔ ﺳﻮ اﺑﻬﯽ اور ﺧﺮچ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﻣﮕﺮ ﺁﺧﺮ وﮦ )ﺧﺮچ ﮐﺮﻧﺎ( ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ
)ﻣﻮﺟﺐ( اﻓﺴﻮس ﮨﻮﮔﺎ اور وﮦ ﻣﻐﻠﻮب ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﮐﺎﻓﺮ ﻟﻮگ دوزخ ﮐﯽ ﻃﺮف ﮨﺎﻧﮑﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣۶ﺗﺎﮐہ ﺧﺪا ﻧﺎﭘﺎﮎ
ﮐﻮ ﭘﺎﮎ ﺳﮯ اﻟﮓ ﮐﺮ دے اور ﻧﺎﭘﺎﮎ ﮐﻮ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﭘﺮ رﮐﻪ ﮐﺮ اﻳﮏ ڈهﻴﺮ ﺑﻨﺎ دے۔ ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ دوزخ ﻣﻴﮟ ڈال دے۔ ﻳﮩﯽ
ﻟﻮگ ﺧﺴﺎرﮦ ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ )) (٣٧اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮐﻔﺎر ﺳﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ وﮦ اﭘﻨﮯ اﻓﻌﺎل ﺳﮯ ﺑﺎز ﺁﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﻮ ﮨﻮﭼﮑﺎ وﮦ
اﻧﮩﻴﮟ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور اﮔﺮ ﭘﻬﺮ )وﮨﯽ ﺣﺮﮐﺎت( ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ اﮔﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ )ﺟﻮ( ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎرﯼ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﮨﮯ
)وﮨﯽ ان ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﺮﺗﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ( ) (٣٨اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﻟﮍﺗﮯ رﮨﻮ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻓﺘﻨہ )ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻔﺮ ﮐﺎ ﻓﺴﺎد( ﺑﺎﻗﯽ ﻧہ رﮨﮯ
اور دﻳﻦ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ ﺑﺎز ﺁﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا ان ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (٣٩اور اﮔﺮ روﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮﻳﮟ
ﺗﻮ ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرا ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ ﮨﮯ۔ )اور( وﮦ ﺧﻮب ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ اور ﺧﻮب ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﮯ ) (۴٠اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﺗﻢ
)ﮐﻔﺎر ﺳﮯ( ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﻻؤ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭘﺎﻧﭽﻮاں ﺣﺼہ ﺧﺪا ﮐﺎ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﺎ اور اﮨﻞ ﻗﺮاﺑﺖ ﮐﺎ اور ﻳﺘﻴﻤﻮں ﮐﺎ اور
ﻣﺤﺘﺎﺟﻮں ﮐﺎ اور ﻣﺴﺎﻓﺮوں ﮐﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﭘﺮ اور اس )ﻧﺼﺮت( ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﻮ )ﺣﻖ وﺑﺎﻃﻞ ﻣﻴﮟ( ﻓﺮق ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯ دن )ﻳﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻣﻴﮟ( ﺟﺲ دن دوﻧﻮں ﻓﻮﺟﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﮉه ﺑﻬﻴﮍ ﮨﻮﮔﺌﯽ۔ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪے )ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﭘﺮ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ۔ اور
ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (۴١ﺟﺲ وﻗﺖ ﺗﻢ )ﻣﺪﻳﻨﮯ ﺳﮯ( ﻗﺮﻳﺐ ﮐﮯ ﻧﺎﮐﮯ ﭘﺮ ﺗﻬﮯ اور ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﮐﮯ ﻧﺎﮐﮯ ﭘﺮ اور ﻗﺎﻓﻠہ ﺗﻢ
ﺳﮯ ﻧﻴﭽﮯ )اﺗﺮ ﮔﻴﺎ( ﺗﻬﺎ۔ اور اﮔﺮ ﺗﻢ )ﺟﻨﮓ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ( ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﻗﺮارداد ﮐﺮﻟﻴﺘﮯ ﺗﻮ وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ )ﭘﺮ ﺟﻤﻊ ﮨﻮﻧﮯ( ﻣﻴﮟ ﺗﻘﺪﻳﻢ
وﺗﺎﺧﻴﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﺧﺪا ﮐﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﺎم ﮨﻮ ﮐﺮ رﮨﻨﮯ واﻻ ﺗﻬﺎ اﺳﮯ ﮐﺮ ﮨﯽ ڈاﻟﮯ ﺗﺎﮐہ ﺟﻮ ﻣﺮے ﺑﺼﻴﺮت ﭘﺮ )ﻳﻌﻨﯽ
ﻳﻘﻴﻦ ﺟﺎن ﮐﺮ( ﻣﺮے اور ﺟﻮ ﺟﻴﺘﺎ رﮨﮯ وﮦ ﺑﻬﯽ ﺑﺼﻴﺮت ﭘﺮ )ﻳﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﭘﮩﭽﺎن ﮐﺮ( ﺟﻴﺘﺎ رﮨﮯ۔ اور ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺳﻨﺘﺎ
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ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (۴٢اس وﻗﺖ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺧﻮاب ﻣﻴﮟ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﺗﻬﻮڑﯼ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮟ دﮐﻬﺎﻳﺎ۔ اور اﮔﺮ ﺑﮩﺖ ﮐﺮ ﮐﮯ دﮐﻬﺎﺗﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ
ﻟﻮگ ﺟﯽ ﭼﻬﻮڑ دﻳﺘﮯ اور )ﺟﻮ( ﮐﺎم )درﭘﻴﺶ ﺗﻬﺎ اس( ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍﻧﮯ ﻟﮕﺘﮯ ﻟﻴﮑﻦ ﺧﺪا ﻧﮯ )ﺗﻤﮩﻴﮟ اس ﺳﮯ( ﺑﭽﺎ ﻟﻴﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ
وﮦ ﺳﻴﻨﻮں ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﺗﮏ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (۴٣اور اس وﻗﺖ ﺟﺐ ﺗﻢ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ
ﻧﻈﺮوں ﻣﻴﮟ ﺗﻬﻮڑا ﮐﺮ ﮐﮯ دﮐﻬﺎﺗﺎ ﺗﻬﺎ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﻧﮕﺎﮨﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻬﻮڑا ﮐﺮ ﮐﮯ دﮐﻬﺎﺗﺎ ﺗﻬﺎ ﺗﺎﮐہ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺟﻮ ﮐﺎم ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮﻧﺎ
ﺗﻬﺎ اﺳﮯ ﮐﺮ ڈاﻟﮯ۔ اور ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ رﺟﻮع ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﮨﮯ ) (۴۴ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺟﺐ )ﮐﻔﺎر ﮐﯽ( ﮐﺴﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرا
ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮨﻮ اور ﺧﺪا ﮐﻮ ﺑﮩﺖ ﻳﺎد ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ ﻣﺮاد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮو ) (۴۵اور ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ
ﭼﻠﻮ اور ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍا ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ )اﻳﺴﺎ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ( ﺗﻢ ﺑﺰدل ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرا اﻗﺒﺎل ﺟﺎﺗﺎ رﮨﮯ ﮔﺎ اور ﺻﺒﺮ ﺳﮯ
ﮐﺎم ﻟﻮ۔ ﮐہ ﺧﺪا ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﮯ ) (۴۶اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﺟﻴﺴﮯ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﺟﻮ اِﺗﺮاﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﮐﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠہ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ( اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ دﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺁﺋﮯ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﺳﮯ روﮐﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور
ﺟﻮ اﻋﻤﺎل ﻳہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا ان ﭘﺮ اﺣﺎﻃہ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﮯ ) (۴٧اور ﺟﺐ ﺷﻴﻄﺎﻧﻮں ﻧﮯ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ان ﮐﻮ ﺁراﺳﺘہ ﮐﺮ ﮐﮯ
دﮐﻬﺎﺋﮯ اور ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺁج ﮐﮯ دن ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا رﻓﻴﻖ ﮨﻮں )ﻟﻴﮑﻦ( ﺟﺐ دوﻧﻮں ﻓﻮﺟﻴﮟ
اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻒ ﺁراء ﮨﻮﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﭘﺴﭙﺎ ﮨﻮ ﮐﺮ ﭼﻞ دﻳﺎ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ واﺳﻄہ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ
اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﻮں ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻪ ﺳﮑﺘﮯ۔ ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈر ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ
) (۴٨اس وﻗﺖ ﻣﻨﺎﻓﻖ اور )ﮐﺎﻓﺮ( ﺟﻦ ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﺮض ﺗﻬﺎ ﮐﮩﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ دﻳﻦ ﻧﮯ ﻣﻐﺮور ﮐﺮ رﮐﻬﺎ
ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (۴٩اور ﮐﺎش ﺗﻢ اس وﻗﺖ )ﮐﯽ ﮐﻴﻔﻴﺖ( دﻳﮑﻬﻮ۔
ﺟﺐ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﻴﮟ ﻧﮑﺎﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻣﻮﻧﮩﻮں اور ﭘﻴﭩﻬﻮں ﭘﺮ )ﮐﻮڑے اور ﮨﺘﻬﻮڑے وﻏﻴﺮﮦ( ﻣﺎرﺗﮯ )ﮨﻴﮟ اور
ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ( ﮐہ )اب( ﻋﺬاب ﺁﺗﺶ )ﮐﺎ ﻣﺰﮦ( ﭼﮑﻬﻮ ) (۵٠ﻳہ ان )اﻋﻤﺎل( ﮐﯽ ﺳﺰا ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﺎﺗﻬﻮں ﻧﮯ ﺁﮔﮯ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮨﻴﮟ۔
اور ﻳہ )ﺟﺎن رﮐﻬﻮ( ﮐہ ﺧﺪا ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (۵١ﺟﻴﺴﺎ ﺣﺎل ﻓﺮﻋﻮﻳﻨﻮں اور ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ )ﮨﻮا ﺗﻬﺎ وﻳﺴﺎ ﮨﯽ
ان ﮐﺎ ﮨﻮا ﮐہ( اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯان ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﺳﺰا ﻣﻴﮟ ان ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا
زﺑﺮدﺳﺖ اور ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۵٢ﻳہ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﻗﻮم ﮐﻮ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ وﮦ ﺧﻮد
اﭘﻨﮯ دﻟﻮں ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻧہ ﺑﺪل ڈاﻟﻴﮟ ﺧﺪا اﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﺪﻻ ﮐﺮﺗﺎ۔ اور اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﺳﻨﺘﺎ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (۵٣ﺟﻴﺴﺎ ﺣﺎل ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﻮں
اور ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ )ﮨﻮا ﺗﻬﺎ وﻳﺴﺎ ﮨﯽ ان ﮐﺎ ﮨﻮا( اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ان
ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ ڈاﻻ اور ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﻮں ﮐﻮ ڈﺑﻮ دﻳﺎ۔ اور وﮦ ﺳﺐ ﻇﺎﻟﻢ ﺗﻬﮯ ) (۵۴ﺟﺎﻧﺪاروں ﻣﻴﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﺪﺗﺮ
ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ ﺳﻮ وﮦ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ ) (۵۵ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺗﻢ ﻧﮯ )ﺻﻠﺢ ﮐﺎ( ﻋﮩﺪ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ
وﮦ ﮨﺮ ﺑﺎر اﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪ ﮐﻮ ﺗﻮڑ ڈاﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور )ﺧﺪا ﺳﮯ( ﻧﮩﻴﮟ ڈرﺗﮯ ) (۵۶اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﻟﮍاﺋﯽ ﻣﻴﮟ ﭘﺎؤ ﺗﻮ اﻧﮩﻴﮟ اﻳﺴﯽ ﺳﺰا دو
ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﮨﻴﮟ وﮦ ان ﮐﻮ دﻳﮑﻪ ﮐﺮ ﺑﻬﺎگ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﻮ )اس ﺳﮯ( ﻋﺒﺮت ﮨﻮ ) (۵٧اور اﮔﺮ ﺗﻢ
ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ دﻏﺎ ﺑﺎزﯼ ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﻮ ﺗﻮ )ان ﮐﺎ ﻋﮩﺪ( اﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﻃﺮف ﭘﻬﻴﻨﮏ دو )اور( ﺑﺮاﺑﺮ )ﮐﺎ ﺟﻮاب دو( ﮐﭽﻪ ﺷﮏ
ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا دﻏﺎﺑﺎزوں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ ) (۵٨اور ﮐﺎﻓﺮ ﻳہ ﻧہ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﻳﮟ ﮐہ وﮦ ﺑﻬﺎگ ﻧﮑﻠﮯ ﮨﻴﮟ۔ وﮦ )اﭘﻨﯽ ﭼﺎﻟﻮں ﺳﮯ ﮨﻢ
ﮐﻮ( ﮨﺮﮔﺰ ﻋﺎﺟﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ) (۵٩اور ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﮨﻮﺳﮑﮯ )ﻓﻮج ﮐﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﮯ( زور ﺳﮯ اور ﮔﻬﻮڑوں ﮐﮯ ﺗﻴﺎر
رﮐﻬﻨﮯ ﺳﮯ ان ﮐﮯ )ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﮐﮯ( ﻟﻴﮯ ﻣﺴﺘﻌﺪ رﮨﻮ ﮐہ اس ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ دﺷﻤﻨﻮں اور ﺗﻤﮩﺎرے دﺷﻤﻨﻮں اور ان ﮐﮯ ﺳﻮا اور
ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﮨﻴﺒﺖ ﺑﻴﭩﻬﯽ رﮨﮯ ﮔﯽ۔ اور ﺗﻢ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ راﮦ ﺧﺪا ﻣﻴﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮو ﮔﮯ اس ﮐﺎ
ﺛﻮاب ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﻮرا ﭘﻮرا دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرا ذرا ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۶٠اور اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺻﻠﺢ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮨﻮں
ﺗﻮ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮨﻮ ﺟﺎؤ اور ﺧﺪا ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﻮ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ وﮦ ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺳﻨﺘﺎ )اور( ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ )(۶١
اور اﮔﺮ ﻳہ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻓﺮﻳﺐ دﻳﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻣﺪد ﺳﮯ اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
)ﮐﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ( ﺳﮯ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﯽ ) (۶٢اور ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ اﻟﻔﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﯼ۔ اور اﮔﺮ ﺗﻢ دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺮ ﮐﯽ دوﻟﺖ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﺐ
ﺑﻬﯽ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ اﻟﻔﺖ ﻧہ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ۔ ﻣﮕﺮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﻧﮯ ان ﻣﻴﮟ اﻟﻔﺖ ڈال دﯼ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ زﺑﺮدﺳﺖ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ
ﮨﮯ ) (۶٣اے ﻧﺒﯽ! ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﻴﺮو ﮨﻴﮟ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ) (۶۴اے ﻧﺒﯽ! ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺟﮩﺎد ﮐﯽ ﺗﺮﻏﻴﺐ
دو۔ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﺑﻴﺲ ﺁدﻣﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮨﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺗﻮ دو ﺳﻮ ﮐﺎﻓﺮوں ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور اﮔﺮ ﺳﻮ )اﻳﺴﮯ( ﮨﻮں ﮔﮯ
ﺗﻮ ﮨﺰار ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﮐﺎﻓﺮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﺳﻤﺠﻪ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ) (۶۵اب ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺳﮯ
ﺑﻮﺟﻪ ﮨﻠﮑﺎ ﮐﺮ دﻳﺎ اور ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻟﻴﺎ ﮐہ )اﺑﻬﯽ( ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺪر ﮐﻤﺰورﯼ ﮨﮯ۔ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﺳﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮨﻨﮯ واﻟﮯ
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ﮨﻮں ﮔﮯ ﺗﻮ دو ﺳﻮ ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور اﮔﺮ اﻳﮏ ﮨﺰار ﮨﻮں ﮔﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ دو ﮨﺰار ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور
ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ ﻣﺪد ﮔﺎر ﮨﮯ ) (۶۶ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ ﺷﺎﻳﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ اس ﮐﮯ ﻗﺒﻀﮯ ﻣﻴﮟ ﻗﻴﺪﯼ رﮨﻴﮟ ﺟﺐ ﺗﮏ )ﮐﺎﻓﺮوں
ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ ﮐﮯ( زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮐﺜﺮت ﺳﮯ ﺧﻮن )ﻧہ( ﺑﮩﺎ دے۔ ﺗﻢ ﻟﻮگ دﻧﻴﺎ ﮐﮯ ﻣﺎل ﮐﮯ ﻃﺎﻟﺐ ﮨﻮ۔ اور ﺧﺪا ﺁﺧﺮت )ﮐﯽ ﺑﻬﻼﺋﯽ(
ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (۶٧اﮔﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﭘﮩﻠﮯ ﻧہ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﺟﻮ )ﻓﺪﻳہ( ﺗﻢ ﻧﮯ ﻟﻴﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ
ل ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﻼ ﮨﮯ اﺳﮯ ﮐﻬﺎؤ )ﮐہ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ( ﺣﻼل ﻃﻴﺐ رﮨﮯ
ﺑﺪﻟﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺑﮍا ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﮨﻮﺗﺎ ) (۶٨ﺗﻮ ﺟﻮ ﻣﺎ ِ
اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۶٩اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺟﻮ ﻗﻴﺪﯼ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ )ﮔﺮﻓﺘﺎر( ﮨﻴﮟ ان
ﺳﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﻧﻴﮑﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﺟﻮ )ﻣﺎل( ﺗﻢ ﺳﮯ ﭼﻬﻦ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﺗﻤﮩﻴﮟ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻨﺎﮦ ﺑﻬﯽ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دے ﮔﺎ اور ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٧٠اور اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﺳﮯ
دﻏﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﺧﺪا ﺳﮯ دﻏﺎ ﮐﺮﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ان ﮐﻮ )ﺗﻤﮩﺎرے( ﻗﺒﻀﮯ ﻣﻴﮟ ﮐﺮ دﻳﺎ۔ اور ﺧﺪا داﻧﺎ
ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٧١ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور وﻃﻦ ﺳﮯ ﮨﺠﺮت ﮐﺮ ﮔﺌﮯ اور ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل اور ﺟﺎن ﺳﮯ
ﻟﮍے وﮦ اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ )ﮨﺠﺮت ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ( ﺟﮕہ دﯼ اور ان ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ وﮦ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ رﻓﻴﻖ ﮨﻴﮟ۔
اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﺗﻮ ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ﻟﻴﮑﻦ ﮨﺠﺮت ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﺗﻮ ﺟﺐ ﺗﮏ وﮦ ﮨﺠﺮت ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ان ﮐﯽ رﻓﺎﻗﺖ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﺳﺮوﮐﺎر
ﻧﮩﻴﮟ۔ اور اﮔﺮ وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ دﻳﻦ )ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت( ﻣﻴﮟ ﻣﺪد ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﯽ ﻻزم ﮨﻮﮔﯽ۔ ﻣﮕﺮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ
ﻣﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ اور ان ﻣﻴﮟ )ﺻﻠﺢ ﮐﺎ( ﻋﮩﺪ ﮨﻮ )ﻣﺪد ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ( اور ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ )(٧٢
اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ )وﮦ ﺑﻬﯽ( اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ رﻓﻴﻖ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ )ﻣﻮﻣﻨﻮ( اﮔﺮ ﺗﻢ ﻳہ )ﮐﺎم( ﻧہ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻓﺘﻨہ ﺑﺮﭘﺎ
ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺑﮍا ﻓﺴﺎد ﻣﭽﮯ ﮔﺎ ) (٧٣اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور وﻃﻦ ﺳﮯ ﮨﺠﺮت ﮐﺮ ﮔﺌﮯ اور ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ
ﻟﮍاﺋﻴﺎں ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ )ﮨﺠﺮت ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ( ﺟﮕہ دﯼ اور ان ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ۔ ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﺳﭽﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻴﮟ۔ ان
ﮐﮯ ﻟﻴﮯ )ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں( ﺑﺨﺸﺶ اور ﻋﺰت ﮐﯽ روزﯼ ﮨﮯ ) (٧۴اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﮟ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور وﻃﻦ ﺳﮯ ﮨﺠﺮت
ﮐﺮﮔﺌﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺟﮩﺎد ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ وﮦ ﺑﻬﯽ ﺗﻢ ﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور رﺷﺘہ دار ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﯽ رو ﺳﮯ
اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ زﻳﺎدﮦ ﺣﻘﺪار ﮨﻴﮟ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ )(٧۵

Page 70 of 287

Presented by http://www.ziaraat.com

www.ShianeAli.com

)Qura’an Al-Kareem (Urdu

ﺳﻮرة اﻟﺘّﻮﺑَﺔ
)اے اﮨﻞ اﺳﻼم اب( ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﺳﮯ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻋﮩﺪ ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ ﺑﻴﺰارﯼ )اور
ﺟﻨﮓ ﮐﯽ ﺗﻴﺎرﯼ( ﮨﮯ ) (١ﺗﻮ )ﻣﺸﺮﮐﻮ ﺗﻢ( زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﭼﺎر ﻣﮩﻴﻨﮯ ﭼﻞ ﭘﻬﺮ ﻟﻮ اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﻮ ﻋﺎﺟﺰ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﻮ
ﮔﮯ۔ اور ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ رﺳﻮا ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢اور ﺣﺞ اﮐﺒﺮ ﮐﮯ دن ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺁﮔﺎﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﻣﺸﺮﮐﻮں ﺳﮯ ﺑﻴﺰار ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ رﺳﻮل ﺑﻬﯽ )ان ﺳﮯ دﺳﺘﺒﺮدار ﮨﮯ(۔ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺗﻮﺑہ
ﮐﺮﻟﻮ ﺗﻮ ﺗﻤﻬﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ﻧہ ﻣﺎﻧﻮ )اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﺮو( ﺗﻮ ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﻮ ﮨﺮا ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﻮ
ﮔﮯ اور )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﻋﺬاب ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﺳﻨﺎ دو ) (٣اﻟﺒﺘہ ﺟﻦ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻋﮩﺪ ﮐﻴﺎ ﮨﻮ
اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﻗﺼﻮر ﻧہ ﮐﻴﺎ ﮨﻮ اور ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﺲ ﻣﺪت ﺗﮏ ان
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻋﮩﺪ ﮐﻴﺎ ﮨﻮ اﺳﮯ ﭘﻮرا ﮐﺮو۔ )ﮐہ( ﺧﺪا ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﻮ دوﺳﺖ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (۴ﺟﺐ ﻋﺰت ﮐﮯ ﻣﮩﻴﻨﮯ ﮔﺰر ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ
ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﻮ ﺟﮩﺎں ﭘﺎؤ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دو اور ﭘﮑﮍﻟﻮ اور ﮔﻬﻴﺮﻟﻮ اور ﮨﺮ ﮔﻬﺎت ﮐﯽ ﺟﮕہ ان ﮐﯽ ﺗﺎﮎ ﻣﻴﮟ ﺑﻴﭩﻬﮯ رﮨﻮ۔ ﭘﻬﺮ اﮔﺮ وﮦ ﺗﻮﺑہ
ﮐﺮﻟﻴﮟ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﻨﮯ اور زﮐﻮٰة دﻳﻨﮯ ﻟﮕﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﯽ راﮦ ﭼﻬﻮڑ دو۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۵اور اﮔﺮ
ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺸﺮﮎ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﻨﺎﮦ ﮐﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﭘﻨﺎﮦ دو ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺳﻨﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ اﻣﻦ ﮐﯽ ﺟﮕہ
واﭘﺲ ﭘﮩﻨﭽﺎدو۔ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﻳہ ﺑﮯﺧﺒﺮ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ) (۶ﺑﻬﻼ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ )ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﻋﮩﺪ ﺗﻮڑ ڈاﻻ( ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ
رﺳﻮل ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﻋﮩﺪ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ )ﻗﺎﺋﻢ( رﮦ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮨﺎں ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﺘﺮم )ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧہ ﮐﻌﺒہ( ﮐﮯ
ﻧﺰدﻳﮏ ﻋﮩﺪ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ وﮦ )اﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪ ﭘﺮ( ﻗﺎﺋﻢ رﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اﭘﻨﮯ ﻗﻮل وﻗﺮار )ﭘﺮ( ﻗﺎﺋﻢ رﮨﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮔﺎروں ﮐﻮ
دوﺳﺖ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ )) (٧ﺑﻬﻼ ان ﺳﮯ ﻋﮩﺪ( ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ )ﭘﻮرا ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺐ ان ﮐﺎ ﻳہ ﺣﺎل ﮨﮯ( ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻏﻠﺒہ ﭘﺎﻟﻴﮟ ﺗﻮ ﻧہ
ﻗﺮاﺑﺖ ﮐﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮﻳﮟ ﻧہ ﻋﮩﺪ ﮐﺎ۔ ﻳہ ﻣﻨہ ﺳﮯ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺧﻮش ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ ان ﮐﮯ دل )ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ( ﻗﺒﻮل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ۔
اور ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﮨﻴﮟ ) (٨ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﮯ ﻋﻮض ﺗﻬﻮڑا ﺳﺎ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ
ﺳﮯ روﮐﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﺎم ﻳہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﺮے ﮨﻴﮟ ) (٩ﻳہ ﻟﻮگ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﻧہ ﺗﻮ رﺷﺘہ دارﯼ
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ﮐﺎ ﭘﺎس ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻧہ ﻋﮩﺪ ﮐﺎ۔ اور ﻳہ ﺣﺪ ﺳﮯ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٠اﮔﺮ ﻳہ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻟﻴﮟ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﻨﮯ اور زﮐﻮٰة
دﻳﻨﮯ ﻟﮕﻴﮟ ﺗﻮ دﻳﻦ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ واﻟﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﻢ اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
) (١١اور اﮔﺮ ﻋﮩﺪ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﭘﻨﯽ ﻗﺴﻤﻮں ﮐﻮ ﺗﻮڑ ڈاﻟﻴﮟ اور ﺗﻤﮩﺎرے دﻳﻦ ﻣﻴﮟ ﻃﻌﻨﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻔﺮ ﮐﮯ
ﭘﻴﺸﻮاؤں ﺳﮯ ﺟﻨﮓ ﮐﺮو )ﻳہ ﻳہ ﺑﮯاﻳﻤﺎن ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ اور( ان ﮐﯽ ﻗﺴﻤﻮں ﮐﺎ ﮐﭽﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ۔ ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ )اﭘﻨﯽ ﺣﺮﮐﺎت
ﺳﮯ( ﺑﺎز ﺁﺟﺎﺋﻴﮟ ) (١٢ﺑﻬﻼ ﺗﻢ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﻴﻮں ﻧہ ﻟﮍو ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﺴﻤﻮں ﮐﻮ ﺗﻮڑ ڈاﻻ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﺧﺪا( ﮐﮯ
ﺟﻼ وﻃﻦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻋﺰم ﻣﺼﻤﻢ ﮐﺮ ﻟﻴﺎ اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ )ﻋﮩﺪ ﺷﮑﻨﯽ ﮐﯽ( اﺑﺘﺪا ﮐﯽ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ڈرﺗﮯ ﮨﻮ
ﺣﺎﻻﻧﮑہ ڈرﻧﮯ ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﺧﺪا ﮨﮯ ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ) (١٣ان ﺳﮯ )ﺧﻮب( ﻟﮍو۔ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﺎﺗﻬﻮں ﺳﮯ
ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ ڈاﻟﮯ ﮔﺎ اور رﺳﻮا ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ان ﭘﺮ ﻏﻠﺒہ دے ﮔﺎ اور ﻣﻮﻣﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﻴﻨﻮں ﮐﻮ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﮯ ﮔﺎ )(١۴
اور ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﺳﮯ ﻏﺼہ دور ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﺟﺲ ﭘﺮ ﭼﺎﮨﮯ ﮔﺎ رﺣﻤﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ اور ﺧﺪا ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺟﺎﻧﺘﺎ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ
ﮨﮯ ) (١۵ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﻳہ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﮐہ )ﺑﮯﺁزﻣﺎﺋﺶ( ﭼﻬﻮڑ دﻳﺌﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ اور اﺑﻬﯽ ﺧﺪا ﻧﮯ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﮐﻴﺎ
ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﮩﺎد ﮐﺌﮯ اور ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﻮ دﻟﯽ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺎﻳﺎ۔
اور ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (١۶ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﯽ زﻳﺒﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﺴﺠﺪوں ﮐﻮ ﺁﺑﺎد ﮐﺮﻳﮟ ﺟﺐ ﮐہ وﮦ اﭘﻨﮯ
ﺁپ ﭘﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ دے رﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺐ اﻋﻤﺎل ﺑﮯﮐﺎر ﮨﻴﮟ اور ﻳہ ﮨﻤﻴﺸہ دوزخ ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٧ﺧﺪا ﮐﯽ
ﻣﺴﺠﺪوں ﮐﻮ ﺗﻮ وﮦ ﻟﻮگ ﺁﺑﺎد ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ اور روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ اور زﮐﻮاة دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ
اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ڈرﺗﮯ۔ ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ اﻣﻴﺪ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘہ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ )داﺧﻞ( ﮨﻮں ) (١٨ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺣﺎﺟﻴﻮں
ﮐﻮ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﻼﻧﺎ اور ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﻳﻌﻨﯽ )ﺧﺎﻧۂ ﮐﻌﺒہ( ﮐﻮ ﺁﺑﺎد ﮐﺮﻧﺎ اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﺟﻴﺴﺎ ﺧﻴﺎل ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا اور روز
ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﺟﮩﺎد ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻳہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﺎ ) (١٩ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور وﻃﻦ ﭼﻬﻮڑ ﮔﺌﮯ اور ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﻣﺎل اور ﺟﺎن ﺳﮯ ﺟﮩﺎد ﮐﺮﺗﮯ
رﮨﮯ۔ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ان ﮐﮯ درﺟﮯ ﺑﮩﺖ ﺑﮍے ﮨﻴﮟ۔ اور وﮨﯽ ﻣﺮاد ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٠ان ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ان ﮐﻮ اﭘﻨﯽ
رﺣﻤﺖ ﮐﯽ اور ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﮐﯽ اور ﺑﮩﺸﺘﻮں ﮐﯽ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﻌﻤﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﺟﺎوداﻧﯽ ﮨﮯ )) (٢١اور
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وﮦ( ان ﻣﻴﮟ اﺑﺪاﻻﺁﺑﺎد رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ﺑﮍا ﺻﻠہ )ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ ) (٢٢اے اﮨﻞ اﻳﻤﺎن! اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرے )ﻣﺎں(
ﺑﺎپ اور )ﺑﮩﻦ( ﺑﻬﺎﺋﯽ اﻳﻤﺎن ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻔﺮ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ان ﺳﮯ دوﺳﺘﯽ ﻧہ رﮐﻬﻮ۔ اور ﺟﻮ ان ﺳﮯ دوﺳﺘﯽ رﮐﻬﻴﮟ ﮔﮯ وﮦ
ﻇﺎﻟﻢ ﮨﻴﮟ ) (٢٣ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎپ اور ﺑﻴﭩﮯ اور ﺑﻬﺎﺋﯽ اور ﻋﻮرﺗﻴﮟ اور ﺧﺎﻧﺪان ﮐﮯ ﺁدﻣﯽ اور ﻣﺎل ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻤﺎﺗﮯ ﮨﻮ
اور ﺗﺠﺎرت ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﻨﺪ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ڈرﺗﮯ ﮨﻮ اور ﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻦ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﺳﮯ اور ﺧﺪا ﮐﯽ
راﮦ ﻣﻴﮟ ﺟﮩﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ زﻳﺎدﮦ ﻋﺰﻳﺰ ﮨﻮں ﺗﻮ ﭨﻬﮩﺮے رﮨﻮ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺧﺪا اﭘﻨﺎ ﺣﮑﻢ )ﻳﻌﻨﯽ ﻋﺬاب( ﺑﻬﻴﺠﮯ۔ اور ﺧﺪا
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﺎ ) (٢۴ﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻣﻮﻗﻌﻮں ﭘﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﺪد دﯼ ﮨﮯ اور )ﺟﻨﮓ( ﺣﻨﻴﻦ ﮐﮯ دن۔ ﺟﺐ
ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ )ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ( ﮐﺜﺮت ﭘﺮ ﻏﺮّﮦ ﺗﻬﺎ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﮐﺎم ﻧہ ﺁﺋﯽ۔ اور زﻣﻴﻦ ﺑﺎوﺟﻮد )اﺗﻨﯽ ﺑﮍﯼ( ﻓﺮاﺧﯽ ﮐﮯ ﺗﻢ
ﭘﺮ ﺗﻨﮓ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﭘﻬﺮ ﮔﺌﮯ ) (٢۵ﭘﻬﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭘﺮ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﺴﮑﻴﻦ
ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ )اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺪد ﮐﻮ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﮯ( ﻟﺸﮑﺮ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻧﻈﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﮯ ﺗﻬﮯ )ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ( اُﺗﺎرے اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ
ﻋﺬاب دﻳﺎ۔ اور ﮐﻔﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﻳﮩﯽ ﺳﺰا ﮨﮯ ) (٢۶ﭘﻬﺮ ﺧﺪا اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﺲ ﭘﺮ ﭼﺎﮨﮯ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺗﻮﺟہ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ اور
ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٢٧ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﻣﺸﺮﮎ ﺗﻮ ﭘﻠﻴﺪ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اس ﺑﺮس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وﮦ ﺧﺎﻧۂ ﮐﻌﺒہ ﮐﺎ ﭘﺎس ﻧہ ﺟﺎﻧﮯ ﭘﺎﺋﻴﮟ اور
اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻔﻠﺴﯽ ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﻮ ﺗﻮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ ﻏﻨﯽ ﮐﺮ دے ﮔﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺟﺎﻧﺘﺎ )اور(
ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٨ﺟﻮ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ اور ﻧہ روز ﺁﺧﺮت ﭘﺮ )ﻳﻘﻴﻦ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ( اور ﻧہ ان
ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ﺣﺮام ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﻧﮯ ﺣﺮام ﮐﯽ ﮨﻴﮟ اور ﻧہ دﻳﻦ ﺣﻖ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﺳﮯ
ﺟﻨﮓ ﮐﺮو ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ذﻟﻴﻞ ﮨﻮﮐﺮ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ ﺟﺰﻳہ دﻳﮟ ) (٢٩اور ﻳﮩﻮد ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻋُﺰﻳﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﮨﻴﮟ اور
ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻣﺴﻴﺢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳہ ان ﮐﮯ ﻣﻨہ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻬﯽ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﮩﺎ ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﻬﮯ ﻳہ ﺑﻬﯽ اﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ رﻳﺲ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﻟﮕﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮے۔ ﻳہ ﮐﮩﺎں ﺑﮩﮑﮯ ﭘﻬﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٠اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ
ﻋﻠﻤﺎء اور ﻣﺸﺎﺋﺦ اور ﻣﺴﻴﺢ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﻮ اﷲ ﮐﮯ ﺳﻮا ﺧﺪا ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ ﺣﺎﻻﻧﮑہ اُن ﮐﻮ ﻳہ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪاﺋﮯ واﺣﺪ ﮐﮯ ﺳﻮا
ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ۔ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ اور وﮦ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺷﺮﻳﮏ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ) (٣١ﻳہ
ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﻮر ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻨہ ﺳﮯ )ﭘﻬﻮﻧﮏ ﻣﺎر ﮐﺮ( ﺑﺠﻬﺎ دﻳﮟ اور ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﻧﻮر ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺌﮯ ﺑﻐﻴﺮ رﮨﻨﮯ ﮐﺎ
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ﻧﮩﻴﮟ۔ اﮔﺮﭼہ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﺑﺮا ﮨﯽ ﻟﮕﮯ ) (٣٢وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ اور دﻳﻦ ﺣﻖ دے ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺗﺎﮐہ اس
)دﻳﻦ( ﮐﻮ )دﻧﻴﺎ ﮐﮯ( ﺗﻤﺎم دﻳﻨﻮں ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺮے۔ اﮔﺮﭼہ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺎﺧﻮش ﮨﯽ ﮨﻮں ) (٣٣ﻣﻮﻣﻨﻮ! )اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ( ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻋﺎﻟﻢ
اور ﻣﺸﺎﺋﺦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﻣﺎل ﻧﺎﺣﻖ ﮐﻬﺎﺗﮯ اور )ان ﮐﻮ( راﮦ ﺧﺪا ﺳﮯ روﮐﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺳﻮﻧﺎ اور ﭼﺎﻧﺪﯼ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
اور اس ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﻣﻴﮟ ﺧﺮچ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ۔ ان ﮐﻮ اس دن ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﺳﻨﺎدو ) (٣۴ﺟﺲ دن وﮦ ﻣﺎل دوزخ ﮐﯽ
ﺁگ ﻣﻴﮟ )ﺧﻮب( ﮔﺮم ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﭘﻬﺮ اس ﺳﮯ ان )ﺑﺨﻴﻠﻮں( ﮐﯽ ﭘﻴﺸﺎﻧﻴﺎں اور ﭘﮩﻠﻮ اور ﭘﻴﭩﻬﻴﮟ داﻏﯽ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ )اور ﮐﮩﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ( ﮐہ ﻳہ وﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻟﻴﮯ ﺟﻤﻊ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﺳﻮ ﺟﻮ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ )اب( اس ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﻮ ) (٣۵ﺧﺪا
ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﮩﻴﻨﮯ ﮔﻨﺘﯽ ﻣﻴﮟ )ﺑﺎرﮦ ﮨﻴﮟ ﻳﻌﻨﯽ( اس روز )ﺳﮯ( ﮐہ اس ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﻴﮟ
)ﺑﺮس ﮐﮯ( ﺑﺎرﮦ ﻣﮩﻴﻨﮯ )ﻟﮑﻬﮯ ﮨﻮﺋﮯ( ﮨﻴﮟ۔ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭼﺎر ﻣﮩﻴﻨﮯ ادب ﮐﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳﮩﯽ دﻳﻦ )ﮐﺎ( ﺳﻴﺪهﺎ راﺳﺘہ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ان
)ﻣﮩﻴﻨﻮں( ﻣﻴﮟ )ﻗﺘﺎل ﻧﺎﺣﻖ ﺳﮯ( اﭘﻨﮯ ﺁپ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ اور ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﺳﮯ ﻟﮍو ﺟﻴﺴﮯ وﮦ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﺗﻢ
ﺳﮯ ﻟﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮔﺎروں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮨﮯ ) (٣۶اﻣﻦ ﮐﮯ ﮐﺲ ﻣﮩﻴﻨﮯ ﮐﻮ ﮨﭩﺎ ﮐﺮ ﺁﮔﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮐﺮ دﻳﻨﺎ
ﮐﻔﺮ ﻣﻴﮟ اﺿﺎﻓہ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﮐﺎﻓﺮ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﭘﮍے رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اﻳﮏ ﺳﺎل ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﺣﻼل ﺳﻤﺠﻪ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور دوﺳﺮے
ﺳﺎل ﺣﺮام۔ ﺗﺎﮐہ ادب ﮐﮯ ﻣﮩﻴﻨﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﮔﻨﺘﯽ ﭘﻮرﯼ ﮐﺮ ﻟﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ
ﺟﺎﺋﺰ ﮐﺮ ﻟﻴﮟ۔ ان ﮐﮯ ﺑﺮے اﻋﻤﺎل ان ﮐﮯ ﺑﻬﻠﮯ دﮐﻬﺎﺋﯽ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا ﮐﺎﻓﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﺎ ) (٣٧ﻣﻮﻣﻨﻮ!
ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ )ﺟﮩﺎد ﮐﮯ ﻟﻴﮯ( ﻧﮑﻠﻮ ﺗﻮ ﺗﻢ )ﮐﺎﮨﻠﯽ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺳﮯ( زﻣﻴﻦ
ﭘﺮ ﮔﺮے ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻮ )ﻳﻌﻨﯽ ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﻧﮑﻠﻨﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﺎﮨﺘﮯ( ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺁﺧﺮت )ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں( ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ دﻳﻨﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺧﻮش
ﮨﻮ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻮ۔ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻓﺎﺋﺪے ﺗﻮ ﺁﺧﺮت ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﮐﻢ ﮨﻴﮟ ) (٣٨اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧہ ﻧﮑﻠﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﮍﯼ
ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮐﺎ ﻋﺬاب دے ﮔﺎ۔ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺟﮕہ اور ﻟﻮگ ﭘﻴﺪا ﮐﺮ دے ﮔﺎ )ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﻮرے ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻮں ﮔﮯ( اور ﺗﻢ اس ﮐﻮ
ﮐﭽﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺳﮑﻮ ﮔﮯ اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺪرت رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (٣٩اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﻣﺪد ﻧہ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا اُن ﮐﺎ
ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﮯ )وﮦ وﻗﺖ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻳﺎد ﮨﻮﮔﺎ( ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮوں ﻧﮯ ﮔﻬﺮ ﺳﮯ ﻧﮑﺎل دﻳﺎ۔ )اس وﻗﺖ( دو )ﮨﯽ اﻳﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﺗﻬﮯ ﺟﻦ(
ﻣﻴﮟ )اﻳﮏ اﺑﻮﺑﮑﺮ

ﺗﻬﮯ( اور دوﺳﺮے )ﺧﻮد رﺳﻮل اﷲ( ﺟﺐ وﮦ دوﻧﻮں ﻏﺎر )ﺛﻮر( ﻣﻴﮟ ﺗﻬﮯ اس وﻗﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﭘﻨﮯ رﻓﻴﻖ
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ﮐﻮ ﺗﺴﻠﯽ دﻳﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﻏﻢ ﻧہ ﮐﺮو ﺧﺪا ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﺗﺴﮑﻴﻦ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ اور ان ﮐﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﺸﮑﺮوں
ﺳﮯ ﻣﺪد دﯼ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﻈﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﻮ ﭘﺴﺖ ﮐﺮ دﻳﺎ۔ اور ﺑﺎت ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا
زﺑﺮدﺳﺖ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (۴٠ﺗﻢ ﺳﺒﮑﺒﺎر ﮨﻮ ﻳﺎ ﮔﺮاں ﺑﺎر )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺎل و اﺳﺒﺎب ﺗﻬﻮڑا رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﻳﺎ ﺑﮩﺖ ،ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ(
ل
ﻧﮑﻞ ﺁؤ۔ اور ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺎل اور ﺟﺎن ﺳﮯ ﻟﮍو۔ ﻳﮩﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ ﺳﻤﺠﻬﻮ ) (۴١اﮔﺮ ﻣﺎ ِ
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺳﮩﻞ اﻟﺤﺼﻮل اور ﺳﻔﺮ ﺑﻬﯽ ﮨﻠﮑﺎ ﺳﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ )ﺷﻮق ﺳﮯ( ﭼﻞ دﻳﺘﮯ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ان ﮐﻮ دور )دراز(
ﻧﻈﺮ ﺁﺋﯽ )ﺗﻮ ﻋﺬر ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ(۔ اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮨﻢ ﻃﺎﻗﺖ رﮐﻬﺘﮯ ﺗﻮ ﺁپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺿﺮور ﻧﮑﻞ ﮐﻬﮍے
ﮨﻮﺗﮯ ﻳہ )اﻳﺴﮯ ﻋﺬروں ﺳﮯ( اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٢ﺧﺪا ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﻌﺎف
ﮐﺮے۔ ﺗﻢ ﻧﮯ ﭘﻴﺸﺘﺮ اس ﮐﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ وﮦ ﻟﻮگ ﺑﻬﯽ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺳﭽﮯ ﮨﻴﮟ اور وﮦ ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﺟﻮ
ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮨﻴﮟ اُن ﮐﻮ اﺟﺎزت ﮐﻴﻮں دﯼ ) (۴٣ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﭘﺮ اور روز ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ اﺟﺎزت ﻧﮩﻴﮟ
ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ )ﮐہ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺑﻠﮑہ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ( اﭘﻨﮯ ﻣﺎل اور ﺟﺎن ﺳﮯ ﺟﮩﺎد ﮐﺮﻳﮟ۔ اور ﺧﺪا ڈرﻧﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ
) (۴۴اﺟﺎزت وﮨﯽ ﻟﻮگ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ اور ﭘﭽﻬﻠﮯ دن ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ اور ان ﮐﮯ دل ﺷﮏ ﻣﻴﮟ ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ
ﮨﻴﮟ۔ ﺳﻮ وﮦ اﭘﻨﮯ ﺷﮏ ﻣﻴﮟ ڈاﻧﻮاں ڈول ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴۵اور اﮔﺮ وﮦ ﻧﮑﻠﻨﮯ ﮐﺎ ارادﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺳﺎﻣﺎن ﺗﻴﺎر
ﮐﺮﺗﮯ ﻟﻴﮑﻦ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﺎ اُﭨﻬﻨﺎ )اور ﻧﮑﻠﻨﺎ( ﭘﺴﻨﺪ ﻧہ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﮨﻠﻨﮯ ﺟﻠﻨﮯ ﮨﯽ ﻧہ دﻳﺎ اور )ان ﺳﮯ( ﮐﮩہ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮐہ ﺟﮩﺎں
)ﻣﻌﺬور( ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﻴﭩﻬﮯ رﮨﻮ ) (۴۶اﮔﺮ وﮦ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ )ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮐﺮ( ﻧﮑﻞ ﺑﻬﯽ ﮐﻬﮍے ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے
ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺷﺮارت ﮐﺮﺗﮯ اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد ڈﻟﻮاﻧﮯ ﮐﯽ ﻏﺮض ﺳﮯ دوڑے دوڑے ﭘﻬﺮﺗﮯ اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ان ﮐﮯ ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ
اور ﺧﺪا ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (۴٧ﻳہ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﺴﺎد رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ اﻟﭧ ﭘﻬﻴﺮ
ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺣﻖ ﺁﭘﮩﻨﭽﺎ اور ﺧﺪا ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﻮا اور وﮦ ﺑﺮا ﻣﺎﻧﺘﮯ ﮨﯽ رﮦ ﮔﺌﮯ ) (۴٨اور ان ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ
اﻳﺴﺎ ﺑﻬﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻮ اﺟﺎزت ﮨﯽ دﻳﺠﺌﮯ اور ﺁﻓﺖ ﻣﻴﮟ ﻧہ ڈاﻟﺌﮯ۔ دﻳﮑﻬﻮ ﻳہ ﺁﻓﺖ ﻣﻴﮟ ﭘﮍﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ اور دوزخ
ﺳﺐ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﮔﻬﻴﺮے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﮯ )) (۴٩اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺁﺳﺎﺋﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﺑﺮﯼ ﻟﮕﺘﯽ ﮨﮯ۔ اور ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﺸﮑﻞ ﭘﮍﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﺎ ﮐﺎم ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻴﮟ )درﺳﺖ( ﮐﺮ ﻟﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور ﺧﻮﺷﻴﺎں ﻣﻨﺎﺗﮯ ﻟﻮٹ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵٠ﮐﮩہ دو
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ﮐہ ﮨﻢ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮩﻨﭻ ﺳﮑﺘﯽ ﺑﺠﺰ اس ﮐﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮨﻤﺎرے ﻟﻴﮯ ﻟﮑﻪ دﯼ ﮨﻮ وﮨﯽ ﮨﻤﺎرا ﮐﺎرﺳﺎز ﮨﮯ۔ اور
ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ) (۵١ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺗﻢ ﮨﻤﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ دو ﺑﻬﻼﺋﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﮐﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮨﻮ
اور ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا )ﻳﺎ ﺗﻮ( اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﮐﺮے ﻳﺎ ﮨﻤﺎرے
ﮨﺎﺗﻬﻮں ﺳﮯ )ﻋﺬاب دﻟﻮاﺋﮯ( ﺗﻮ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮو ﮨﻢ ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵٢ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺗﻢ )ﻣﺎل( ﺧﻮﺷﯽ
ﺳﮯ ﺧﺮچ ﮐﺮو ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺳﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮨﺮﮔﺰ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻟﻮگ ﮨﻮ ) (۵٣اور ان ﮐﮯ ﺧﺮچ )ﻣﻮال( ﮐﮯ
ﻗﺒﻮل ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺋﯽ ﺳﻮا اس ﮐﮯ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﺳﮯ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ اور ﻧﻤﺎز ﮐﻮ
ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺳﺴﺖ ﮐﺎﮨﻞ ﮨﻮﮐﺮ اور ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺳﮯ ) (۵۴ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﻣﺎل اور اوﻻد ﺳﮯ ﺗﻌﺠﺐ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ ﺧﺪا
ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ان ﭼﻴﺰوں ﺳﮯ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ان ﮐﻮ ﻋﺬاب دے اور )ﺟﺐ( ان ﮐﯽ ﺟﺎن ﻧﮑﻠﮯ ﺗﻮ )اس وﻗﺖ ﺑﻬﯽ( وﮦ ﮐﺎﻓﺮ
ﮨﯽ ﮨﻮں ) (۵۵اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ وﮦ ﺗﻢ ﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻴﮟ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﮨﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ اﺻﻞ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ
ڈرﭘﻮﮎ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ) (۵۶اﮔﺮ ان ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﭽﺎؤ ﮐﯽ ﺟﮕہ )ﺟﻴﺴﮯ ﻗﻠﻌہ( ﻳﺎ ﻏﺎر وﻣﻐﺎﮎ ﻳﺎ )زﻣﻴﻦ ﮐﮯ اﻧﺪر( ﮔﻬﺴﻨﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ
ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﺳﯽ ﻃﺮف رﺳﻴﺎں ﺗﮍاﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺑﻬﺎگ ﺟﺎﺋﻴﮟ ) (۵٧اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ اﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ ﮐہ )ﺗﻘﺴﻴﻢ( ﺻﺪﻗﺎت
ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻃﻌﻨہ زﻧﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اﮔﺮ ان ﮐﻮ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﮦ( ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺧﻮش رﮨﻴﮟ اور اﮔﺮ )اس ﻗﺪر( ﻧہ ﻣﻠﮯ
ﺗﻮ ﺟﻬﭧ ﺧﻔﺎ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ) (۵٨اور اﮔﺮ وﮦ اس ﭘﺮ ﺧﻮش رﮨﺘﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﻧﮯ ان ﮐﻮ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ۔ اور ﮐﮩﺘﮯ ﮐہ
ﮨﻤﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ اور ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )اﭘﻨﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ( ﮨﻤﻴﮟ )ﭘﻬﺮ( دﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور ﮨﻤﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا
ﮨﯽ ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﮨﮯ )ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮﺗﺎ( ) (۵٩ﺻﺪﻗﺎت )ﻳﻌﻨﯽ زﮐﻮٰة وﺧﻴﺮات( ﺗﻮ ﻣﻔﻠﺴﻮں اور ﻣﺤﺘﺎﺟﻮں اور
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﺪﻗﺎت ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻗﻠﻮب ﻣﻨﻈﻮر ﮨﮯ اور ﻏﻼﻣﻮں ﮐﮯ ﺁزاد ﮐﺮاﻧﮯ ﻣﻴﮟ اور
ﻗﺮﺿﺪاروں )ﮐﮯ ﻗﺮض ادا ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ( اور ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ اور ﻣﺴﺎﻓﺮوں )ﮐﯽ ﻣﺪد( ﻣﻴﮟ )ﺑﻬﯽ ﻳہ ﻣﺎل ﺧﺮچ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﻳہ
ﺣﻘﻮق( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﺮ دﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (۶٠اور ان ﻣﻴﮟ ﺑﻌﺾ
اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ اﻳﺬا دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﺷﺨﺺ ﻧﺮا ﮐﺎن ﮨﮯ۔ )ان ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ )وﮦ( ﮐﺎن )ﮨﮯ ﺗﻮ(
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ۔ وﮦ ﺧﺪا ﮐﺎ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں )ﮐﯽ ﺑﺎت( ﮐﺎ ﻳﻘﻴﻦ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻴﮟ ان
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ﮐﮯ ﻟﻴﮯ رﺣﻤﺖ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻮ رﻧﺞ ﭘﮩﻨﭽﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ )ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ ) (۶١ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﻳہ ﻟﻮگ
ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺧﻮش ﮐﺮ دﻳﮟ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﮔﺮ ﻳہ )دل ﺳﮯ( ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا اور اس
ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮش ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ زﻳﺎدﮦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻴﮟ ) (۶٢ﮐﻴﺎ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل
ﺳﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺟﮩﻨﻢ ﮐﯽ ﺁگ )ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ وﮦ ﮨﻤﻴﺸہ )ﺟﻠﺘﺎ( رﮨﮯ ﮔﺎ۔ ﻳہ ﺑﮍﯼ رﺳﻮاﺋﯽ ﮨﮯ )(۶٣
ﻣﻨﺎﻓﻖ ڈرﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ان )ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﭘﺮ ﮐﮩﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﻳﺴﯽ ﺳﻮرت )ﻧہ( اُﺗﺮ ﺁﺋﮯ ﮐہ ان ﮐﮯ دل ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ان
)ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں( ﭘﺮ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮ دے۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﮨﻨﺴﯽ ﮐﺌﮯ ﺟﺎؤ۔ ﺟﺲ ﺑﺎت ﺳﮯ ﺗﻢ ڈرﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﺿﺮور ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮدے ﮔﺎ
) (۶۴اور اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﺳﮯ )اس ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ( درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮو ﺗﻮ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮨﻢ ﺗﻮ ﻳﻮں ﮨﯽ ﺑﺎت ﭼﻴﺖ اور دل ﻟﮕﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﮐﮩﻮ
ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺧﺪا اور اس ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﺳﮯ ﮨﻨﺴﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۶۵ﺑﮩﺎﻧﮯ ﻣﺖ ﺑﻨﺎؤ ﺗﻢ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮ
ﭼﮑﮯ ﮨﻮ۔ اﮔﺮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدﻳﮟ ﺗﻮ دوﺳﺮﯼ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﺳﺰا ﺑﻬﯽ دﻳﮟ ﮔﮯ ﮐﻴﻮﻧﮑہ وﮦ ﮔﻨﺎﮦ ﮐﺮﺗﮯ
رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶۶ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﺮد اور ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻋﻮرﺗﻴﮟ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﮨﻢ ﺟﻨﺲ )ﻳﻌﻨﯽ اﻳﮏ ﻃﺮح ﮐﮯ( ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺑﺮے ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ
ﮐﮩﺘﮯ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﮯ اور )ﺧﺮچ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ( ﮨﺎﺗﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺌﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺑﻬﻼ دﻳﺎ ﺗﻮ ﺧﺪا
ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺑﻬﻼ دﻳﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﮨﻴﮟ ) (۶٧اﷲ ﻧﮯ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﺮدوں اور ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻋﻮرﺗﻮں اور ﮐﺎﻓﺮوں ﺳﮯ ﺁﺗﺶ ﺟﮩﻨﻢ
ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ )ﺟﻠﺘﮯ( رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ وﮨﯽ ان ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮ دﯼ ﮨﮯ۔ اور ان ﮐﮯ
ﻟﻴﮯ ﮨﻤﻴﺸہ ﮐﺎ ﻋﺬاب )ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ )) (۶٨ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻟﻮگ( ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻃﺮح ﮨﻮ ،ﺟﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻮﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ۔ وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ
زﻳﺎدﮦ ﻃﺎﻗﺘﻮر اور ﻣﺎل و اوﻻد ﻣﻴﮟ ﮐﮩﻴﮟ زﻳﺎدﮦ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ وﮦ اﭘﻨﮯ ﺣﺼﮯ ﺳﮯ ﺑﮩﺮﮦ ﻳﺎب ﮨﻮﭼﮑﮯ۔ ﺳﻮ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﺣﺼﮯ ﺳﮯ ﻓﺎﺋﺪﮦ اﭨﻬﺎ ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺗﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺣﺼﮯ ﺳﮯ ﻓﺎﺋﺪﮦ اﭨﻬﺎ ﻟﻴﺎ۔ اور ﺟﺲ ﻃﺮح وﮦ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻴﮟ
ڈوﺑﮯ رﮨﮯ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺗﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻴﮟ ڈوﺑﮯ رﮨﮯ ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ اﻋﻤﺎل دﻧﻴﺎ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺿﺎﺋﻊ ﮨﻮﮔﺌﮯ۔ اور ﻳﮩﯽ
ﻧﻘﺼﺎن اﭨﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶٩ﮐﻴﺎ ان ﮐﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں )ﮐﮯ ﺣﺎﻻت( ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﯽ ﺟﻮ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ )ﻳﻌﻨﯽ( ﻧﻮح
اور ﻋﺎد اور ﺛﻤﻮد ﮐﯽ ﻗﻮم۔ اور اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﯽ ﻗﻮم اور ﻣﺪﻳﻦ واﻟﮯ اور اﻟﭩﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺑﺴﺘﻴﻮں واﻟﮯ۔ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻟﮯ
ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻮ اﻳﺴﺎ ﻧہ ﺗﻬﺎ ﮐہ ان ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﺎ ﻟﻴﮑﻦ وﮨﯽ اﭘﻨﮯ ﺁپ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٧٠اور ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺮد اور
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرﺗﻴﮟ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ دوﺳﺖ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﭼﻬﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺑﺮﯼ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﮯ اور ﻧﻤﺎز
ﭘﮍهﺘﮯ اور زﮐﻮٰة دﻳﺘﮯ اور ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺧﺪا رﺣﻢ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ
ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٧١ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺮدوں اور ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﺑﮩﺸﺘﻮں ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ
ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ )وﮦ( ان ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺑﮩﺸﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻴﮟ ﻧﻔﻴﺲ ﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎ )وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ( اور ﺧﺪا ﮐﯽ
رﺿﺎ ﻣﻨﺪﯼ ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﮨﮯ ﻳﮩﯽ ﺑﮍﯼ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ) (٧٢اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ! ﮐﺎﻓﺮوں اور ﻣﻨﺎﻓﻘﻮں ﺳﮯ ﻟﮍو۔ اور ان ﭘﺮ
ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺮو۔ اور ان ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧہ دورخ ﮨﮯ اور وﮦ ﺑﺮﯼ ﺟﮕہ ﮨﮯ ) (٧٣ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )ﺗﻮ ﮐﭽﻪ(
ﻧﮩﻴﮟ ﮐﮩﺎ ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﺎ ﮐﻠﻤہ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ اور ﻳہ اﺳﻼم ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ اور اﻳﺴﯽ ﺑﺎت ﮐﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﺮﭼﮑﮯ
ﮨﻴﮟ ﺟﺲ ﭘﺮ ﻗﺪرت ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﺳﮑﮯ۔ اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ( ﻋﻴﺐ ﮨﯽ ﮐﻮن ﺳﺎ دﻳﮑﻬﺎ ﮨﮯ ﺳﻮا اس ﮐﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ اﭘﻨﮯ
ﻓﻀﻞ ﺳﮯ اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ )اﭘﻨﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ( ان ﮐﻮ دوﻟﺖ ﻣﻨﺪ ﮐﺮ دﻳﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻟﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﮯ
ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮﮔﺎ۔ اور اﮔﺮ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻮ دﻧﻴﺎ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب دے ﮔﺎ اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ان ﮐﺎ
ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺖ اور ﻣﺪدﮔﺎر ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ ) (٧۴اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﺳﮯ ﻋﮩﺪ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ اﮔﺮ وﮦ ﮨﻢ ﮐﻮ
اﭘﻨﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ )ﻣﺎل( ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺿﺮور ﺧﻴﺮات ﮐﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎروں ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٧۵ﻟﻴﮑﻦ
ﺟﺐ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ )ﻣﺎل( دﻳﺎ ﺗﻮ اس ﻣﻴﮟ ﺑﺨﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ اور )اﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪ ﺳﮯ( روﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮﮐﮯ ﭘﻬﺮ
ﺑﻴﭩﻬﮯ ) (٧۶ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ اس ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﻳہ ﮐﻴﺎ ﮐہ اس روز ﺗﮏ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ وﮦ ﺧﺪا ﮐﮯ روﺑﺮو ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮں ﮔﮯ ان ﮐﮯ
دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﻧﻔﺎق ڈال دﻳﺎ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﺳﮯ ﺟﻮ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اس ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﻴﺎ اور اس ﻟﻴﮯ ﮐہ وﮦ ﺟﻬﻮٹ ﺑﻮﻟﺘﮯ
ﺗﻬﮯ ) (٧٧ﮐﻴﺎ ان ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ان ﮐﮯ ﺑﻬﻴﺪوں اور ﻣﺸﻮروں ﺗﮏ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ اور ﻳہ ﮐہ وﮦ ﻏﻴﺐ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ
ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٧٨ﺟﻮ )ذﯼ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ( ﻣﺴﻠﻤﺎن دل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺧﻴﺮات ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ )ﺑﮯﭼﺎرے ﻏﺮﻳﺐ ﺻﺮف اﺗﻨﺎ ﮨﯽ
ﮐﻤﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﺘﻨﯽ ﻣﺰدورﯼ ﮐﺮﺗﮯ )اور ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ ﮐﻤﺎﺋﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺧﺮچ ﺑﻬﯽ ﮐﺮﺗﮯ( ﮨﻴﮟ ان ﭘﺮ ﺟﻮ )ﻣﻨﺎﻓﻖ( ﻃﻌﻦ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻴﮟ اور ﮨﻨﺴﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺧﺪا ان ﭘﺮ ﮨﻨﺴﺘﺎ ﮨﮯ اور ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺗﮑﻠﻴﻒ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب )ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ ) (٧٩ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﺨﺸﺶ
ﻣﺎﻧﮕﻮ ﻳﺎ ﻧہ ﻣﺎﻧﮕﻮ۔ )ﺑﺎت اﻳﮏ ﮨﮯ(۔ اﮔﺮ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺳﺘّﺮ دﻓﻌہ ﺑﻬﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺑﻬﯽ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﺨﺸﮯ ﮔﺎ۔ ﻳہ
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اس ﻟﻴﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ۔ اور ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ) (٨٠ﺟﻮ ﻟﻮگ
)ﻏﺰوﮦٔ ﺗﺒﻮﮎ ﻣﻴﮟ( ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﮔﺌﮯ وﮦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا )ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ( ﮐﮯ ﺧﻼف ﺑﻴﭩﻬﮯ رﮨﻨﮯ ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻮﺋﮯ اور اس ﺑﺎت ﮐﻮ
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﻴﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل اور ﺟﺎن ﺳﮯ ﺟﮩﺎد ﮐﺮﻳﮟ۔ اور )اوروں ﺳﮯ ﺑﻬﯽ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﻴﮟ ﻣﺖ
ﻧﮑﻠﻨﺎ۔ )ان ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ دوزخ ﮐﯽ ﺁگ اس ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ زﻳﺎدﮦ ﮔﺮم ﮨﮯ۔ ﮐﺎش ﻳہ )اس ﺑﺎت( ﮐﻮ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ) (٨١ﻳہ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ(
ﺗﻬﻮڑا ﺳﺎ ﮨﻨﺲ ﻟﻴﮟ اور )ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ( ان ﮐﻮ ان اﻋﻤﺎل ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺟﻮ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﺎ روﻧﺎ ﮨﻮﮔﺎ ) (٨٢ﭘﻬﺮ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺗﻢ
ﮐﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮔﺮوﮦ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﮯ ﺟﺎﺋﮯ اور وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻧﮑﻠﻨﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ﮐﮩہ دﻳﻨﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻪ
ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﻧﮑﻠﻮ ﮔﮯ اور ﻧہ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻪ )ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﻮﮐﺮ( دﺷﻤﻦ ﺳﮯ ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﺮو ﮔﮯ۔ ﺗﻢ ﭘﮩﻠﯽ دﻓﻌہ ﺑﻴﭩﻪ رﮨﻨﮯ ﺳﮯ ﺧﻮش
ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻮ اب ﺑﻬﯽ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﻴﭩﻬﮯ رﮨﻮ ) (٨٣اور )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﺒﻬﯽ
اس )ﮐﮯ ﺟﻨﺎزے( ﭘﺮ ﻧﻤﺎز ﻧہ ﭘﮍهﻨﺎ اور ﻧہ اس ﮐﯽ ﻗﺒﺮ ﭘﺮ )ﺟﺎ ﮐﺮ( ﮐﻬﮍے ﮨﻮﻧﺎ۔ ﻳہ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻔﺮ
ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ اور ﻣﺮے ﺑﻬﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن )ﮨﯽ ﻣﺮے( ) (٨۴ان ﮐﮯ اوﻻد اور ﻣﺎل ﺳﮯ ﺗﻌﺠﺐ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ ان ﭼﻴﺰوں ﺳﮯ ﺧﺪا ﻳہ ﭼﺎﮨﺘﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﻋﺬاب ﮐﺮے اور )ﺟﺐ( ان ﮐﯽ ﺟﺎن ﻧﮑﻠﮯ ﺗﻮ )اس وﻗﺖ ﺑﻬﯽ( ﻳہ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﯽ ﮨﻮں ) (٨۵اور ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ
ﺳﻮرت ﻧﺎزل ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻮ ﮐﺮ ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﺮو ﺗﻮ ﺟﻮ ان ﻣﻴﮟ دوﻟﺖ ﻣﻨﺪ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺗﻢ
ﺳﮯ اﺟﺎزت ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﻴﮟ ﺗﻮ رﮨﻨﮯ ﮨﯽ دﻳﺠﻴﺌﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ﮨﻢ ﺑﻬﯽ ان ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ رﮨﻴﮟ ) (٨۶ﻳہ اس ﺑﺎت ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺟﻮ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ۔ )ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ ﺑﻴﭩﻪ( رﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ
دﻟﻮں ﭘﺮ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎ دﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ) (٨٧ﻟﻴﮑﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﺳﺐ اﭘﻨﮯ
ﻣﺎل اور ﺟﺎن ﺳﮯ ﻟﮍے۔ اﻧﮩﻴﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﻬﻼﺋﻴﺎں ﮨﻴﮟ۔ اور ﻳﮩﯽ ﻣﺮاد ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨٨ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﺎﻏﺎت
ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ ان ﻣﻴﮟ رﮨﯽ ﮔﮯ۔ ﻳہ ﺑﮍﯼ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ) (٨٩اور ﺻﺤﺮا ﻧﺸﻴﻨﻮں
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﮐﭽﻪ ﻟﻮگ ﻋﺬر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ )ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس( ﺁﺋﮯ ﮐہ ان ﮐﻮ ﺑﻬﯽ اﺟﺎزت دﯼ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا اور اس
ﮐﮯ رﺳﻮل ﺳﮯ ﺟﻬﻮٹ ﺑﻮﻻ وﮦ )ﮔﻬﺮ ﻣﻴﮟ( ﺑﻴﭩﻪ رﮨﮯ ﺳﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب
ﭘﮩﻨﭽﮯ ﮔﺎ ) (٩٠ﻧہ ﺗﻮ ﺿﻌﻴﻔﻮں ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﮨﮯ اور ﻧہ ﺑﻴﻤﺎروں ﭘﺮ ﻧہ ان ﭘﺮ ﺟﻦ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺧﺮچ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮩﻴﮟ )ﮐہ ﺷﺮﻳﮏ
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ﺟﮩﺎد ﻧہ ﮨﻮں ﻳﻌﻨﯽ( ﺟﺐ ﮐہ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﮯ ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺶ )اور دل ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ( ﮨﻮں۔ ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎروں ﭘﺮ ﮐﺴﯽ
ﻃﺮح ﮐﺎ اﻟﺰام ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٩١اور ﻧہ ان )ﺑﮯﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن( ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ )اﻟﺰام( ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے
ﭘﺎس ﺁﺋﮯ ﮐہ ان ﮐﻮ ﺳﻮارﯼ دو اور ﺗﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﻮار ﮐﺮوں ﺗﻮ وﮦ ﻟﻮٹ
ﮔﺌﮯ اور اس ﻏﻢ ﺳﮯ ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺧﺮچ ﻣﻮﺟﻮد ﻧہ ﺗﻬﺎ ،ان ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻮں ﺳﮯ ﺁﻧﺴﻮ ﺑﮩہ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ) (٩٢اﻟﺰام ﺗﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں
ﭘﺮ ﮨﮯ۔ ﺟﻮ دوﻟﺖ ﻣﻨﺪ ﮨﻴﮟ اور )ﭘﻬﺮ( ﺗﻢ ﺳﮯ اﺟﺎزت ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ( اس ﺑﺎت ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ
ﺟﻮ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ )ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ ﺑﻴﭩﻪ( رﮨﻴﮟ۔ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ﻣﮩﺮ ﮐﺮدﯼ ﮨﮯ ﭘﺲ وﮦ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ )(٩٣
ﺟﺐ ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﭘﺎس واﭘﺲ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻋﺬر ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺗﻢ ﮐﮩﻨﺎ ﮐہ ﻣﺖ ﻋﺬر ﮐﺮو ﮨﻢ ﮨﺮﮔﺰ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﺎت ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﻴﮟ ﮔﮯ
ﺧﺪا ﻧﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ ﺣﺎﻻت ﺑﺘﺎ دﻳﺌﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور اﺑﻬﯽ ﺧﺪا اور اس ﮐﺎ رﺳﻮل ﺗﻤﮩﺎرے ﻋﻤﻠﻮں ﮐﻮ )اور( دﻳﮑﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﭘﻬﺮ
ﺗﻢ ﻏﺎﺋﺐ وﺣﺎﺿﺮ ﮐﮯ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻟﮯ )ﺧﺪاﺋﮯ واﺣﺪ( ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎﺋﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ اور ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻮ وﮦ ﺳﺐ ﺗﻤﮩﻴﮟ
ﺑﺘﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٩۴ﺟﺐ ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے روﺑﺮو ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ان ﺳﮯ درﮔﺰر
ﮐﺮو ﺳﻮ اُن ﮐﯽ ﻃﺮف اﻟﺘﻔﺎت ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ ﻳہ ﻧﺎﭘﺎﮎ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﻳہ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اس ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ ان ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧہ دوزخ ﮨﮯ
) (٩۵ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﺁﮔﮯ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ان ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﻟﻴﮑﻦ اﮔﺮ ﺗﻢ اُن ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺗﻮ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺧﻮش ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ ) (٩۶دﻳﮩﺎﺗﯽ ﻟﻮگ ﺳﺨﺖ ﮐﺎﻓﺮ اور ﺳﺨﺖ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﮨﻴﮟ اور اس ﻗﺎﺑﻞ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ اﺣﮑﺎم
)ﺷﺮﻳﻌﺖ( ﺧﺪا ﻧﮯ اﭘﻨﮯ رﺳﻮل ﭘﺮ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮨﻴﮟ ان ﺳﮯ واﻗﻒ )ﮨﯽ( ﻧہ ﮨﻮں۔ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ
) (٩٧اور ﺑﻌﺾ دﻳﮩﺎﺗﯽ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اﺳﮯ ﺗﺎوان ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮں ﮐﮯ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮨﻴﮟ۔ ان ﮨﯽ ﭘﺮ ﺑﺮﯼ ﻣﺼﻴﺒﺖ )واﻗﻊ( ﮨﻮ۔ اور ﺧﺪا ﺳﻨﻨﮯ واﻻ )اور( ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٩٨اور ﺑﻌﺾ دﻳﮩﺎﺗﯽ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ
ﮐہ ﺧﺪا ﭘﺮ اور روز ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اس ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗُﺮﺑﺖ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ دﻋﺎؤں
ﮐﺎ ذرﻳﻌہ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ دﻳﮑﻬﻮ وﮦ ﺑﮯﺷﺒہ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ )ﻣﻮﺟﺐ( ﻗﺮﺑﺖ ﮨﮯ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮے
ﮔﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٩٩ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺳﺒﻘﺖ ﮐﯽ )ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺐ ﺳﮯ( ﭘﮩﻠﮯ )اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ( ﻣﮩﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ ﺑﻬﯽ اور اﻧﺼﺎر ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ۔ اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎرﯼ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ان ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﯽ ﺧﺪا ان ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﮯ اور وﮦ
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ﺧﺪا ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻴﮟ اور اس ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﺎﻏﺎت ﺗﻴﺎر ﮐﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ اور ﮨﻤﻴﺸہ ان ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ
ﮔﮯ۔ ﻳہ ﺑﮍﯼ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ) (١٠٠اور ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﺮد و ﻧﻮاح ﮐﮯ ﺑﻌﺾ دﻳﮩﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﮨﻴﮟ اور ﺑﻌﺾ ﻣﺪﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﺑﻬﯽ ﻧﻔﺎق ﭘﺮ
اڑے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻢ اﻧﮩﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ۔ ﮨﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮨﻢ ان ﮐﻮ دوﮨﺮا ﻋﺬاب دﻳﮟ ﮔﮯ ﭘﻬﺮ وﮦ ﺑﮍے ﻋﺬاب ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎﺋﮯ
ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٠١اور ﮐﭽﻪ اور ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﺎ )ﺻﺎف( اﻗﺮار ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭼﻬﮯ ﺑﺮے ﻋﻤﻠﻮں ﮐﻮ ﻣﻼ
ﺟﻼ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﻗﺮﻳﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ان ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺗﻮﺟہ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١٠٢ان ﮐﮯ ﻣﺎل
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ زﮐﻮٰة ﻗﺒﻮل ﮐﺮ ﻟﻮ ﮐہ اس ﺳﮯ ﺗﻢ ان ﮐﻮ )ﻇﺎﮨﺮ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ( ﭘﺎﮎ اور )ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ( ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اور ان ﮐﮯ ﺣﻖ
ﻣﻴﮟ دﻋﺎﺋﮯ ﺧﻴﺮ ﮐﺮو ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ دﻋﺎ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﮑﻴﻦ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺳﻨﻨﮯ واﻻ اور ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١٠٣ﮐﻴﺎ ﻳہ
ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﺳﮯ ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺻﺪﻗﺎت )وﺧﻴﺮات( ﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮﺑہ
ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١٠۴اور ان ﺳﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻋﻤﻞ ﮐﺌﮯ ﺟﺎؤ۔ ﺧﺪا اور اس ﮐﺎ رﺳﻮل اور ﻣﻮﻣﻦ )ﺳﺐ( ﺗﻤﮩﺎرے
ﻋﻤﻠﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺗﻢ ﻏﺎﺋﺐ وﺣﺎﺿﺮ ﮐﮯ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻟﮯ )ﺧﺪاﺋﮯ واﺣﺪ( ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎﺋﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ﭘﻬﺮ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ
ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻮ وﮦ ﺳﺐ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺘﺎ دے ﮔﺎ ) (١٠۵اور ﮐﭽﻪ اور ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ﮐﺎم ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ﮨﮯ۔ ﭼﺎﮨﮯ ان ﮐﻮ
ﻋﺬاب دے اور ﭼﺎﮨﮯ ان ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دے۔ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ اور ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (١٠۶اور )ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﺴﮯ ﺑﻬﯽ
ﮨﻴﮟ( ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اس ﻏﺮض ﺳﮯ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﻮاﺋﯽ ﮐہ ﺿﺮر ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﻴﮟ اور ﮐﻔﺮ ﮐﺮﻳﮟ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻔﺮﻗہ ڈاﻟﻴﮟ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ
ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺟﻨﮓ ﮐﺮﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮔﻬﺎت ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ۔ اور ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮨﻤﺎرا
ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻮ ﺻﺮف ﺑﻬﻼﺋﯽ ﺗﻬﯽ۔ ﻣﮕﺮ ﺧﺪا ﮔﻮاﮨﯽ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٠٧ﺗﻢ اس )ﻣﺴﺠﺪ( ﻣﻴﮟ ﮐﺒﻬﯽ )ﺟﺎﮐﺮ( ﮐﻬﮍے
ﺑﻬﯽ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ۔ اﻟﺒﺘہ وﮦ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﻨﻴﺎد ﭘﮩﻠﮯ دن ﺳﮯ ﺗﻘﻮﯼٰ ﭘﺮ رﮐﻬﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اس ﻗﺎﺑﻞ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻳﺎ )اور ﻧﻤﺎز
ﭘﮍهﺎﻳﺎ( ﮐﺮو۔ اس ﻣﻴﮟ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮐہ ﭘﺎﮎ رﮨﻨﮯ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا ﭘﺎﮎ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﮨﯽ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
) (١٠٨ﺑﻬﻼ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻋﻤﺎرت ﮐﯽ ﺑﻨﻴﺎد ﺧﺪا ﮐﮯ ﺧﻮف اور اس ﮐﯽ رﺿﺎﻣﻨﺪﯼ ﭘﺮ رﮐﻬﯽ وﮦ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ ﻳﺎ وﮦ ﺟﺲ
ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻋﻤﺎرت ﮐﯽ ﺑﻨﻴﺎد ﮔﺮ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﯽ ﮐﻬﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﮐﻨﺎرے ﭘﺮ رﮐﻬﯽ ﮐہ وﮦ اس ﮐﻮ دوزخ ﮐﯽ ﺁگ ﻣﻴﮟ ﻟﮯ ﮔﺮﯼ اور ﺧﺪا
ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ) (١٠٩ﻳہ ﻋﻤﺎرت ﺟﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﮨﮯ ﮨﻤﻴﺸہ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ )ﻣﻮﺟﺐ( ﺧﻠﺠﺎن رﮨﮯ ﮔﯽ
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)اور ان ﮐﻮ ﻣﺘﺮدد رﮐﻬﮯ ﮔﯽ( ﻣﮕﺮ ﻳہ ﮐہ ان ﮐﮯ دل ﭘﺎش ﭘﺎش ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ اور ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ )(١١٠
ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ ان ﮐﯽ ﺟﺎﻧﻴﮟ اور ان ﮐﮯ ﻣﺎل ﺧﺮﻳﺪ ﻟﻴﮯ ﮨﻴﮟ )اور اس ﮐﮯ( ﻋﻮض ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﮩﺸﺖ )ﺗﻴﺎر ﮐﯽ( ﮨﮯ۔
ﻳہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﻟﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻣﺎرﺗﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ اور ﻣﺎرے ﺑﻬﯽ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﻳہ ﺗﻮرات اور اﻧﺠﻴﻞ اور ﻗﺮﺁن
ﻣﻴﮟ ﺳﭽﺎ وﻋﺪﮦ ﮨﮯ۔ ﺟﺲ ﮐﺎ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧﺎ اﺳﮯ ﺿﺮور ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ وﻋﺪﮦ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮐﻮن ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺳﻮدا ﺗﻢ
ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﺧﻮش رﮨﻮ۔ اور ﻳﮩﯽ ﺑﮍﯼ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ) (١١١ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ،ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ،ﺣﻤﺪ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ،روزﮦ رﮐﻬﻨﮯ واﻟﮯ ،رﮐﻮع ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ،ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ،ﻧﻴﮏ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ اﻣﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ،ﺑﺮﯼ ﺑﺎﺗﻮں
ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ،ﺧﺪا ﮐﯽ ﺣﺪوں ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ) ،ﻳﮩﯽ ﻣﻮﻣﻦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ( اور اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ )ﺑﮩﺸﺖ
ﮐﯽ( ﺧﻮش ﺧﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎدو ) (١١٢ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺷﺎﻳﺎں ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺟﺐ ان ﭘﺮ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﮔﻴﺎ ﮐہ ﻣﺸﺮﮎ اﮨﻞ دوزخ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ
ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﻴﮟ ﮔﻮ وﮦ ان ﮐﮯ ﻗﺮاﺑﺖ دار ﮨﯽ ﮨﻮں ) (١١٣اور اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﺎ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﻨﺎ ﺗﻮ اﻳﮏ
وﻋﺪے ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻬﺎ ﺟﻮ وﮦ اس ﺳﮯ ﮐﺮ ﭼﮑﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﮔﻴﺎ ﮐہ وﮦ ﺧﺪا ﮐﺎ دﺷﻤﻦ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﺑﻴﺰار
ﮨﻮﮔﺌﮯ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﺑﮍے ﻧﺮم دل اور ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻬﮯ ) (١١۴اور ﺧﺪا اﻳﺴﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﻗﻮم ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ دﻳﻨﮯ ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮ دے ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ ان ﮐﻮ وﮦ ﭼﻴﺰ ﻧہ ﺑﺘﺎ دے ﺟﺲ ﺳﮯ وﮦ ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮐﺮﻳﮟ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ
) (١١۵ﺧﺪا ﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻨﻮں ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﮨﮯ۔ وﮨﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺨﺸﺘﺎ ﮨﮯ )وﮨﯽ( ﻣﻮت دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور
ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺖ اور ﻣﺪدﮔﺎر ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ) (١١۶ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﻧﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﯽ اور ﻣﮩﺎﺟﺮﻳﻦ اور
اﻧﺼﺎر ﭘﺮ ﺟﻮ ﺑﺎوﺟﻮد اس ﮐﮯ ﮐہ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﻀﻮں ﮐﮯ دل ﺟﻠﺪ ﭘﻬﺮ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﺗﻬﮯ۔ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﯽ ﮔﻬﮍﯼ ﻣﻴﮟ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ رﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ان ﭘﺮ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺷﻔﻘﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )اور( ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١١٧اور ان
ﺗﻴﻨﻮں ﭘﺮ ﺑﻬﯽ ﺟﻦ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﻠﺘﻮﯼ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ اُﻧﮩﻴﮟ زﻣﻴﻦ ﺑﺎوﺟﻮد ﻓﺮاﺧﯽ ﮐﮯ ان ﭘﺮ ﺗﻨﮓ ﮨﻮﮔﺌﯽ اور ان
ﮐﮯ ﺟﺎﻧﻴﮟ ﺑﻬﯽ ان ﭘﺮ دوﺑﻬﺮ ﮨﻮﮔﺌﻴﮟ۔ اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺟﺎن ﻟﻴﺎ ﮐہ ﺧﺪا )ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ( ﺳﮯ ﺧﻮد اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ
ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺗﺎﮐہ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻳﮟ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١١٨اے اﮨﻞ اﻳﻤﺎن! ﺧﺪا ﺳﮯ
ڈرﺗﮯ رﮨﻮ اور راﺳﺖ ﺑﺎزوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ رﮨﻮ ) (١١٩اﮨﻞ ﻣﺪﻳﻨہ ﮐﻮ اور ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﺁس ﭘﺎس دﻳﮩﺎﺗﯽ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﺷﺎﻳﺎں ﻧہ
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ﺗﻬﺎ ﮐہ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺳﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﺟﺎﺋﻴﮟ اور ﻧہ ﻳہ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺟﺎﻧﻮں ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﺟﺎن ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻋﺰﻳﺰ رﮐﻬﻴﮟ۔ ﻳہ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ
اﻧﮩﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﮨﮯ ﭘﻴﺎس ﮐﯽ ،ﻣﺤﻨﺖ ﮐﯽ ﻳﺎ ﺑﻬﻮﮎ ﮐﯽ ﻳﺎ وﮦ اﻳﺴﯽ ﺟﮕہ ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﻏﺼہ
ﺁﺋﮯ ﻳﺎ دﺷﻤﻨﻮں ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮨﺮ ﺑﺎت ﭘﺮ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﻟﮑﻬﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﻴﮑﻮ
ﮐﺎروں ﮐﺎ اﺟﺮ ﺿﺎﺋﻊ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (١٢٠اور )اﺳﯽ ﻃﺮح( ﺟﻮ وﮦ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻬﻮڑا ﻳﺎ ﺑﮩﺖ ﻳﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻴﺪان ﻃﮯ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
ﺗﻮ ﻳہ ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ )اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤہ( ﻣﻴﮟ ﻟﮑﻪ ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﺑﺪﻟہ دے )(١٢١
اور ﻳہ ﺗﻮ ﮨﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﺎ ﮐہ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﻧﮑﻞ ﺁﺋﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﻳﻮں ﮐﻴﻮں ﻧہ ﮐﻴﺎ ﮐہ ﮨﺮ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭼﻨﺪ اﺷﺨﺎص ﻧﮑﻞ
ﺟﺎﺗﮯ ﺗﺎﮐہ دﻳﻦ ﮐﺎ )ﻋﻠﻢ ﺳﻴﮑﻬﺘﮯ اور اس( ﻣﻴﮟ ﺳﻤﺠﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﮯ اور ﺟﺐ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﯽ ﻃﺮف واﭘﺲ ﺁﺗﮯ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ڈر ﺳﻨﺎﺗﮯ
ﻞ اﻳﻤﺎن! اﭘﻨﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﮯ )رﮨﻨﮯ واﻟﮯ( ﮐﺎﻓﺮوں ﺳﮯ ﺟﻨﮓ ﮐﺮو اور ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ وﮦ ﺗﻢ
ﺗﺎﮐہ وﮦ ﺣﺬر ﮐﺮﺗﮯ ) (١٢٢اے اﮨ ِ
ﻣﻴﮟ ﺳﺨﺘﯽ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺤﻨﺖ وﻗﻮت ﺟﻨﮓ( ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻳﮟ۔ اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮔﺎروں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮨﮯ ) (١٢٣اور ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ
ﺳﻮرت ﻧﺎزل ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻓﻖ )اﺳﺘﮩﺰاء ﮐﺮﺗﮯ اور( ﭘﻮﭼﻬﺘﮯ ﮐہ اس ﺳﻮرت ﻧﮯ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺲ ﮐﺎ اﻳﻤﺎن زﻳﺎدﮦ ﮐﻴﺎ
ﮨﮯ۔ ﺳﻮ ﺟﻮ اﻳﻤﺎن واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﺎ اﻳﻤﺎن ﺗﻮ زﻳﺎدﮦ ﮐﻴﺎ اور وﮦ ﺧﻮش ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢۴اور ﺟﻦ ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﺮض ﮨﮯ ،ان
ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺧﺒﺚ ﭘﺮ ﺧﺒﺚ زﻳﺎدﮦ ﮐﻴﺎ اور وﮦ ﻣﺮے ﺑﻬﯽ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮯ ﮐﺎﻓﺮ ) (١٢۵ﮐﻴﺎ ﻳہ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﮨﺮ ﺳﺎل اﻳﮏ ﻳﺎ
دو ﺑﺎر ﺑﻼ ﻣﻴﮟ ﭘﻬﻨﺴﺎ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﭘﻬﺮ ﺑﻬﯽ ﺗﻮﺑہ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور ﻧہ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﮑﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢۶اور ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮرت
ﻧﺎزل ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ دﻳﮑﻬﻨﮯ ﻟﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ )اور ﭘﻮﭼﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ( ﺑﻬﻼ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ ﭘﻬﺮ
ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﻮ ﭘﻬﻴﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﻳہ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺳﻤﺠﻪ ﺳﮯ ﮐﺎم ﻧﮩﻴﮟ ﻟﻴﺘﮯ )) (١٢٧ﻟﻮﮔﻮ(
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺗﻢ ﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺗﮑﻠﻴﻒ ان ﮐﻮ ﮔﺮاں ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﮯ
ﺧﻮاﮨﺶ ﻣﻨﺪ ﮨﻴﮟ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﭘﺮ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺷﻔﻘﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ )اور( ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﻴﮟ ) (١٢٨ﭘﻬﺮ اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ ﭘﻬﺮ ﺟﺎﺋﻴﮟ )اور ﻧہ
ﻣﺎﻧﻴﮟ( ﺗﻮ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا ﻣﺠﻬﮯ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ اﺳﯽ ﭘﺮ ﻣﻴﺮا ﺑﻬﺮوﺳہ ﮨﮯ اور وﮨﯽ ﻋﺮش
ﻋﻈﻴﻢ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ )(١٢٩
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ﺳﻮرة ﻳُﻮﻧﺲ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺁﻟﺮا ۔ ﻳہ ﺑﮍﯼ داﻧﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (١ﮐﻴﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺗﻌﺠﺐ ﮨﻮا ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﻣﺮد ﮐﻮ ﺣﮑﻢ ﺑﻬﻴﺠﺎ
ﮐہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ڈر ﺳﻨﺎ دو۔ اور اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ دے دو ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮨﺎں ان ﮐﺎ ﺳﭽﺎ درﺟہ ﮨﮯ۔
)اﻳﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ( ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﺻﺮﻳﺢ ﺟﺎدوﮔﺮ ﮨﮯ ) (٢ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎن
اور زﻣﻴﻦ ﭼﻪ دن ﻣﻴﮟ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﭘﻬﺮ ﻋﺮش )ﺗﺨﺖ ﺷﺎﮨﯽ( ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮا وﮨﯽ ﮨﺮ اﻳﮏ ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﻮﺋﯽ )اس ﮐﮯ ﭘﺎس( اس ﮐﺎ
اذن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻴﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺳﻔﺎرش ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ،ﻳﮩﯽ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو۔ ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻏﻮر
ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (٣اﺳﯽ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ۔ ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ۔ وﮨﯽ ﺧﻠﻘﺖ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ وﮨﯽ اس ﮐﻮ دوﺑﺎرﮦ ﭘﻴﺪا ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﺎﮐہ اﻳﻤﺎن واﻟﻮں اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ اﻧﺼﺎف ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﺪﻟہ دے۔ اور ﺟﻮ
ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﭘﻴﻨﮯ ﮐﻮ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﮔﺮم ﭘﺎﻧﯽ اور درد دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ﮐﻴﻮں ﮐہ )ﺧﺪا ﺳﮯ( اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ )(۴
وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺳﻮرج ﮐﻮ روﺷﻦ اور ﭼﺎﻧﺪ ﮐﻮ ﻣﻨﻮر ﺑﻨﺎﻳﺎ اور ﭼﺎﻧﺪ ﮐﯽ ﻣﻨﺰﻟﻴﮟ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺑﺮﺳﻮں ﮐﺎ ﺷﻤﺎر اور
)ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ( ﺣﺴﺎب ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮو۔ ﻳہ )ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ وﮦ اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺎﺗﻴﮟ ﮐﻬﻮل
ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (۵رات اور دن ﮐﮯ )اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ( ﺁﻧﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻣﻴﮟ اور ﺟﻮ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎن
اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﯽ ﮨﻴﮟ )ﺳﺐ ﻣﻴﮟ( ڈرﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (۶ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ ﻣﻠﻨﮯ ﮐﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﮩﻴﮟ اور
دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ ﺧﻮش اور اﺳﯽ ﭘﺮ ﻣﻄﺌﻤﻦ ﮨﻮ ﺑﻴﭩﻬﮯ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﺳﮯ ﻏﺎﻓﻞ ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧ان ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧہ ان
)اﻋﻤﺎل( ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺟﻮ وﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ دوزخ ﮨﮯ ) (٨اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ان
ﮐﮯ اﻳﻤﺎن ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ )اﻳﺴﮯ ﻣﺤﻠﻮں ﮐﯽ( راﮦ دﮐﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ )ﮐہ( ان ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﺎﻏﻮں ﻣﻴﮟ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻮں
ﮔﯽ )) (٩ﺟﺐ وﮦ( ان ﻣﻴﮟ )ان ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻮں ﮔﮯ ﺗﻮ ﺑﮯﺳﺎﺧﺘہ( ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ۔ اور ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ان ﮐﯽ دﻋﺎ ﺳﻼ ٌم
ﻋﻠﻴﮑﻢ ﮨﻮﮔﯽ اور ان ﮐﺎ ﺁﺧﺮﯼ ﻗﻮل ﻳہ )ﮨﻮﮔﺎ( ﮐہ ﺧﺪاﺋﮯ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﮐﯽ ﺣﻤﺪ )اور اس ﮐﺎ ﺷﮑﺮ( ﮨﮯ ) (١٠اور اﮔﺮ ﺧﺪا
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﯽ ﻣﻴﮟ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮﺗﺎ ﺟﺲ ﻃﺮح وﮦ ﻃﻠﺐ ﺧﻴﺮ ﻣﻴﮟ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ان ﮐﯽ )ﻋﻤﺮ ﮐﯽ( ﻣﻴﻌﺎد ﭘﻮرﯼ ﮨﻮﭼﮑﯽ
ﮨﻮﺗﯽ ﺳﻮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ ﻣﻠﻨﮯ ﮐﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﮩﻴﮟ اﻧﮩﻴﮟ ﮨﻢ ﭼﻬﻮڑے رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﮑﺘﮯ رﮨﻴﮟ )(١١
اور ﺟﺐ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻟﻴﭩﺎ اور ﺑﻴﭩﻬﺎ اور ﮐﻬﮍا )ﮨﺮ ﺣﺎل ﻣﻴﮟ( ﮨﻤﻴﮟ ﭘﮑﺎرﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﮨﻢ اس ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮐﻮ
اس ﺳﮯ دور ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ )ﺑﮯﻟﺤﺎظ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور( اس ﻃﺮح ﮔﺰر ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮔﻮﻳﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ ﭘﺮ ﮨﻤﻴﮟ ﮐﺒﻬﯽ
ﭘﮑﺎرا ﮨﯽ ﻧہ ﺗﻬﺎ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺣﺪ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﺁراﺳﺘہ ﮐﺮﮐﮯ دﮐﻬﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢اور ﺗﻢ ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻢ ﮐﺌﯽ اﻣﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻇﻠﻢ ﮐﺎ راﺳﺘہ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﻴﺎ ﮨﻼﮎ ﮐﺮﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻬﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻟﮯ
ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﻣﮕﺮ وﮦ اﻳﺴﮯ ﻧہ ﺗﻬﮯ ﮐہ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ۔ ﮨﻢ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٣ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﺧﻠﻴﻔہ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﺗﺎﮐہ دﻳﮑﻬﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻴﺴﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (١۴اور ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﯽ
ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ ﻣﻠﻨﮯ ﮐﯽ اﻣﻴﺪ ﻧﮩﻴﮟ وﮦ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ )ﻳﺎ ﺗﻮ( اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ اور ﻗﺮﺁن )ﺑﻨﺎ( ﻻؤ ﻳﺎ اس
ﮐﻮ ﺑﺪل دو۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﺪل دو۔ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ اﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﮨﻮں ﺟﻮ ﻣﻴﺮﯼ
ﻃﺮف ﺁﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮوں ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﺑﮍے )ﺳﺨﺖ( دن ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﺧﻮف ﺁﺗﺎ ﮨﮯ )(١۵
)ﻳہ ﺑﻬﯽ( ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ )ﻧہ ﺗﻮ( ﻣﻴﮟ ﮨﯽ ﻳہ )ﮐﺘﺎب( ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺗﺎ اور ﻧہ وﮨﯽ ﺗﻤﮩﻴﮟ اس ﺳﮯ واﻗﻒ ﮐﺮﺗﺎ۔
ﻣﻴﮟ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﻋﻤﺮ رﮨﺎ ﮨﻮں )اور ﮐﺒﻬﯽ اﻳﮏ ﮐﻠﻤہ ﺑﻬﯽ اس ﻃﺮح ﮐﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﮩﺎ( ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ )(١۶
ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻮن ﺟﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ اﻓﺘﺮا ﮐﺮے اور اس ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﺋﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﻓﻼح ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﺋﻴﮟ
ﮔﮯ ) (١٧اور ﻳہ )ﻟﻮگ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰوں ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﻧہ ان ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﺑﮕﺎڑ ﮨﯽ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﻴﮟ اور ﻧہ ﮐﭽﻪ
ﺑﻬﻼ ﮨﯽ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﻴﮟ اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻤﺎرﯼ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﻮ اﻳﺴﯽ
ﭼﻴﺰ ﺑﺘﺎﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐﺎ وﺟﻮد اﺳﮯ ﻧہ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻧہ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ۔ وﮦ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ اور )اس ﮐﯽ ﺷﺎن( ان ﮐﮯ
ﺷﺮﮎ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮨﮯ ) (١٨اور )ﺳﺐ( ﻟﻮگ )ﭘﮩﻠﮯ( اﻳﮏ ﮨﯽ اُﻣﺖ )ﻳﻌﻨﯽ اﻳﮏ ﮨﯽ ﻣﻠﺖ ﭘﺮ( ﺗﻬﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺪا ﺟﺪا
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ﮨﻮﮔﺌﮯ۔ اور اﮔﺮ اﻳﮏ ﺑﺎت ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻮﭼﮑﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ﺟﻦ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ وﮦ اﺧﺘﻼف
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮ دﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ) (١٩اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اس ﭘﺮ اس ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻴﻮں
ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺋﯽ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻏﻴﺐ )ﮐﺎ ﻋﻠﻢ( ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﻮ ﮨﮯ ﺳﻮ ﺗﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮو۔ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں )(٢٠
اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ )اﭘﻨﯽ( رﺣﻤﺖ )ﺳﮯ ﺁﺳﺎﺋﺶ( ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ وﮦ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﻣﻴﮟ
ﺣﻴﻠﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا ﺑﮩﺖ ﺟﻠﺪ ﺣﻴﻠہ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﺣﻴﻠﮯ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﮨﻤﺎرے ﻓﺮﺷﺘﮯ ان ﮐﻮ
ﻟﮑﻬﺘﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢١وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻨﮕﻞ اور درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﭼﻠﻨﮯ ﭘﻬﺮﻧﮯ اور ﺳﻴﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻳﮩﺎں
ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﻢ ﮐﺸﺘﻴﻮں ﻣﻴﮟ )ﺳﻮار( ﮨﻮﺗﮯ اور ﮐﺸﺘﻴﺎں ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﮨﻮا )ﮐﮯ ﻧﺮم ﻧﺮم ﺟﻬﻮﻧﮑﻮں( ﺳﮯ ﺳﻮاروں ﮐﻮ ﻟﮯ ﮐﺮ ﭼﻠﻨﮯ
ﻟﮕﺘﯽ ﮨﻴﮟ اور وﮦ ان ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻧﺎﮔﮩﺎں زﻧﺎﭨﮯ ﮐﯽ ﮨﻮا ﭼﻞ ﭘﮍﺗﯽ ﮨﮯ اور ﻟﮩﺮﻳﮟ ﮨﺮ ﻃﺮف ﺳﮯ ان ﭘﺮ )ﺟﻮش
ﻣﺎرﺗﯽ ﮨﻮﺋﯽ( ﺁﻧﮯ ﻟﮕﺘﯽ ﮨﻴﮟ اور وﮦ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ )اب ﺗﻮ( ﻟﮩﺮوں ﻣﻴﮟ ﮔﻬﺮ ﮔﺌﮯ ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت
ﮐﺮﮐﮯ اس ﺳﮯ دﻋﺎ ﻣﺎﻧﮕﻨﮯ ﻟﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ )اے ﺧﺪا( اﮔﺮ ﺗﻮ ﮨﻢ ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ )ﺗﻴﺮے( ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﺷﮑﺮ ﮔﺰار
ﮨﻮں ) (٢٢ﻟﻴﮑﻦ ﺟﺐ وﮦ ان ﮐﻮ ﻧﺠﺎت دے دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻧﺎﺣﻖ ﺷﺮارت ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻟﻮﮔﻮ! ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺷﺮارت ﮐﺎ
وﺑﺎل ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮨﯽ ﺟﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻢ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻓﺎﺋﺪے اُﭨﻬﺎ ﻟﻮ۔ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺁﻧﺎ ﮨﮯ۔ اس وﻗﺖ ﮨﻢ ﺗﻢ
ﮐﻮ ﺑﺘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢٣دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﻣﺜﺎل ﻣﻴﻨﻬہ ﮐﯽ ﺳﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ
ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ۔ ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺳﺒﺰﮦ ﺟﺴﮯ ﺁدﻣﯽ اور ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻣﻞ ﮐﺮ ﻧﮑﻼ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ زﻣﻴﻦ ﺳﺒﺰے ﺳﮯ ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ اور
ﺁراﺳﺘہ ﮨﻮﮔﺌﯽ اور زﻣﻴﻦ واﻟﻮں ﻧﮯ ﺧﻴﺎل ﮐﻴﺎ ﮐہ وﮦ اس ﭘﺮ ﭘﻮرﯼ دﺳﺘﺮس رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻧﺎﮔﮩﺎں رات ﮐﻮ ﻳﺎ دن ﮐﻮ ﮨﻤﺎرا ﺣﮑﻢ
)ﻋﺬاب( ﺁﭘﮩﻨﭽﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﮐﺎٹ )ﮐﺮ اﻳﺴﺎ ﮐﺮ( ڈاﻻ ﮐہ ﮔﻮﻳﺎ ﮐﻞ وﮨﺎں ﮐﭽﻪ ﺗﻬﺎ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻏﻮر ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ۔
ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﻢ )اﭘﻨﯽ ﻗﺪرت ﮐﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢۴اور ﺧﺪا ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﮯ ﮔﻬﺮ ﮐﯽ
ﻃﺮف ﺑﻼﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺳﻴﺪهﺎ راﺳﺘہ دﮐﻬﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (٢۵ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎرﯼ ﮐﯽ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮨﮯ
اور )ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺮﺁں( اور ﺑﻬﯽ اور ان ﮐﮯ ﻣﻮﻧﮩﻮں ﭘﺮ ﻧہ ﺗﻮ ﺳﻴﺎﮨﯽ ﭼﻬﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور ﻧہ رﺳﻮاﺋﯽ۔ ﻳﮩﯽ ﺟﻨﺘﯽ ﮨﻴﮟ ﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ
رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢۶اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺑﺮے ﮐﺎم ﮐﺌﮯ ﺗﻮ ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ وﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﻮﮔﺎ۔ اور ان ﮐﮯ ﻣﻮﻧﮩﻮں ﭘﺮ ذﻟﺖ ﭼﻬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
اور ﮐﻮﺋﯽ ان ﮐﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻧﮯ واﻻ ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ۔ ان ﮐﮯ ﻣﻮﻧﮩﻮں )ﮐﯽ ﺳﻴﺎﮨﯽ ﮐﺎ ﻳہ ﻋﺎﻟﻢ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ ان( ﭘﺮ ﮔﻮﻳﺎ اﻧﺪهﻴﺮﯼ رات ﮐﮯ
ﭨﮑﮍے اُڑهﺎ دﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳﮩﯽ دوزﺧﯽ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢٧اور ﺟﺲ دن ﮨﻢ ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ
ﭘﻬﺮ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺗﻢ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺷﺮﻳﮏ اﭘﻨﯽ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﭨﻬﮩﺮے رﮨﻮ۔ ﺗﻮ ﮨﻢ ان ﻣﻴﮟ ﺗﻔﺮﻗہ ڈال دﻳﮟ ﮔﮯ اور ان
ﮐﮯ ﺷﺮﻳﮏ )ان ﺳﮯ( ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮨﻢ ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﻮﺟﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢٨ﮨﻤﺎرے اور ﺗﻤﮩﺎرے درﻣﻴﺎن ﺧﺪا ﮨﯽ ﮔﻮاﮦ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔
ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺳﮯ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﮯﺧﺒﺮ ﺗﻬﮯ ) (٢٩وﮨﺎں ﮨﺮ ﺷﺨﺺ )اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﯽ( ﺟﻮ اس ﻧﮯ ﺁﮔﮯ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ
ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﺮﻟﮯ ﮔﺎ اور وﮦ اﭘﻨﮯ ﺳﭽﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ وﮦ ﺑﮩﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪهﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺳﺐ ان
ﺳﮯ ﺟﺎﺗﺎ رﮨﮯ ﮔﺎ )) (٣٠ان ﺳﮯ( ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ رزق ﮐﻮن دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﻳﺎ )ﺗﻤﮩﺎرے( ﮐﺎﻧﻮں اور ﺁﻧﮑﻬﻮں
ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮن ﮨﮯ اور ﺑﮯﺟﺎن ﺳﮯ ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻮن ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور دﻧﻴﺎ ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﻮن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﻬﭧ ﮐﮩہ دﻳﮟ
ﮔﮯ ﮐہ ﺧﺪا۔ ﺗﻮ ﮐﮩﻮ ﮐہ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ )ﺧﺪا ﺳﮯ( ڈرﺗﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (٣١ﻳﮩﯽ ﺧﺪا ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ۔ اور ﺣﻖ ﺑﺎت ﮐﮯ
ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮨﮯ ﮨﯽ ﮐﻴﺎ؟ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﮩﺎں ﭘﻬﺮے ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻮ ) (٣٢اﺳﯽ ﻃﺮح ﺧﺪا ﮐﺎ ارﺷﺎد ان ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮں
ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮐہ ﻳہ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ )) (٣٣ان ﺳﮯ( ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﺗﻤﻬﺎرے ﺷﺮﻳﮑﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ
اﻳﺴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﻮ اﺑﺘﺪًا ﭘﻴﺪا ﮐﺮے )اور( ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ دوﺑﺎرﮦ ﺑﻨﺎﺋﮯ؟ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ وﮨﯽ اس
ﮐﻮ دوﺑﺎرﮦ ﭘﻴﺪا ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﮩﺎں اُﮐﺴﮯ ﺟﺎرﮨﮯ ﮨﻮ ) (٣۴ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﺗﻤﮩﺎرے ﺷﺮﻳﮑﻮں ﻣﻴﮟ ﮐﻮن اﻳﺴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺣﻖ ﮐﺎ
رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﺋﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺣﻖ ﮐﺎ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﻬﻼ ﺟﻮ ﺣﻖ ﮐﺎ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﺋﮯ وﮦ اس ﻗﺎﺑﻞ ﮨﮯ ﮐہ اُس ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ
ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﻳﺎ وﮦ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﻮﺋﯽ اﺳﮯ رﺳﺘہ ﻧہ ﺑﺘﺎﺋﮯ رﺳﺘہ ﻧہ ﭘﺎﺋﮯ۔ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐﻴﺴﺎ اﻧﺼﺎف ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ؟ )(٣۵
اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﮐﺜﺮ ﺻﺮف ﻇﻦ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻇﻦ ﺣﻖ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﮐﺎرﺁﻣﺪ
ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے )ﺳﺐ( اﻓﻌﺎل ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٣۶اور ﻳہ ﻗﺮﺁن اﻳﺴﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﻮ
اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﻨﺎ ﻻﺋﮯ۔ ﮨﺎں )ﮨﺎں ﻳہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﮐﻼم ﮨﮯ( ﺟﻮ )ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ( اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ )ﮐﯽ( ﮨﻴﮟ۔ ان ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور
ان ﮨﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﯽ )اس ﻣﻴﮟ( ﺗﻔﺼﻴﻞ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ )ﮐہ( ﻳہ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ )ﻧﺎزل ﮨﻮا( ﮨﮯ )(٣٧
ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ اس ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ ﮨﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اس ﻃﺮح ﮐﯽ اﻳﮏ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرت ﺑﻨﺎ ﻻؤ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺑﻼ ﺳﮑﻮ ﺑﻼ ﺑﻬﯽ ﻟﻮ ) (٣٨ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﭘﺮ ﻳہ ﻗﺎﺑﻮ ﻧﮩﻴﮟ
ﭘﺎﺳﮑﮯ اس ﮐﻮ )ﻧﺎداﻧﯽ ﺳﮯ( ﺟﻬﭩﻼ دﻳﺎ اور اﺑﻬﯽ اس ﮐﯽ ﺣﻘﻴﻘﺖ ان ﭘﺮ ﮐﻬﻠﯽ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ ﺳﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻴﺴﺎ ﮨﻮا ) (٣٩اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن
ﻟﮯ ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮐﭽﻪ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ۔ اور ﺗﻤﻬﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﺮﻳﺮوں ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ ) (۴٠اور اﮔﺮ ﻳہ
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﻣﻴﺮے اﻋﻤﺎل )ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ( اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے اﻋﻤﺎل )ﮐﺎ( ﺗﻢ ﻣﻴﺮے ﻋﻤﻠﻮں ﮐﺎ
ﺟﻮاب دﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﻋﻤﻠﻮں ﮐﺎ ﺟﻮاﺑﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ) (۴١اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﮐﺎن
ﻟﮕﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺑﮩﺮوں ﮐﻮ ﺳﻨﺎؤ ﮔﮯ اﮔﺮﭼہ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ )ﺳﻨﺘﮯ( ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﻧہ ﮨﻮں ) (۴٢اور ﺑﻌﺾ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻤﻬﺎرﯼ
ﻃﺮف دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اﻧﺪهﻮں ﮐﻮ راﺳﺘہ دﮐﻬﺎؤ ﮔﮯ اﮔﺮﭼہ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ دﻳﮑﻬﺘﮯ )ﺑﻬﺎﻟﺘﮯ( ﻧہ ﮨﻮں ) (۴٣ﺧﺪا ﺗﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ
ﮐﭽﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﻟﻴﮑﻦ ﻟﻮگ ﮨﯽ اﭘﻨﮯ ﺁپ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴۴اور ﺟﺲ دن ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮے ﮔﺎ )ﺗﻮ وﮦ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ
ﻧﺴﺒﺖ اﻳﺴﺎ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ( ﮔﻮﻳﺎ )وﮨﺎں( ﮔﻬﮍﯼ ﺑﻬﺮ دن ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ رﮨﮯ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ )اور( ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﯽ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ۔ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ روﺑﺮو ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ وﮦ ﺧﺴﺎرے ﻣﻴﮟ ﭘﮍ ﮔﺌﮯ اور راﮦ ﻳﺎب ﻧہ
ﮨﻮﺋﮯ ) (۴۵اور اﮔﺮ ﮨﻢ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺬاب ﺟﺲ ﮐﺎ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺁﻧﮑﻬﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ )ﻧﺎزل( ﮐﺮﻳﮟ ﻳﺎ
)اس وﻗﺖ ﺟﺐ( ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺪت ﺣﻴﺎت ﭘﻮرﯼ ﮐﺮدﻳﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﮨﯽ ﭘﺎس ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺁﻧﺎ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻳہ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا
اس ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (۴۶اور ﮨﺮ اﻳﮏ اُﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮔﻴﺎ۔ ﺟﺐ ان ﮐﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺁﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اُن ﻣﻴﮟ اﻧﺼﺎف
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮ دﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ان ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ) (۴٧اور ﻳہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ )ﺟﺲ ﻋﺬاب
ﮐﺎ( ﻳہ وﻋﺪﮦ )ﮨﮯ وﮦ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ( ﮐﺐ؟ ) (۴٨ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﻧﻘﺼﺎن اور ﻓﺎﺋﺪے ﮐﺎ ﺑﻬﯽ ﮐﭽﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ۔ ﻣﮕﺮ ﺟﻮ ﺧﺪا
ﭼﺎﮨﮯ۔ ﮨﺮ اﻳﮏ اﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ )ﻣﻮت ﮐﺎ( اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﮨﮯ۔ ﺟﺐ وﮦ وﻗﺖ ﺁﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻳﮏ ﮔﻬﮍﯼ ﺑﻬﯽ دﻳﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ
اور ﻧہ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٩ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺑﻬﻼ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ اس ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺗﻢ ﭘﺮ )ﻧﺎﮔﮩﺎں( ﺁﺟﺎﺋﮯ رات ﮐﻮ ﻳﺎ دن ﮐﻮ ﺗﻮ ﭘﻬﺮ
ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮐﺲ ﺑﺎت ﮐﯽ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (۵٠ﮐﻴﺎ ﺟﺐ وﮦ ﺁ واﻗﻊ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﺐ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤ ﮔﮯ )اس وﻗﺖ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ( اور
اب )اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ؟( اس ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺟﻠﺪﯼ ﻣﭽﺎﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۵١ﭘﻬﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﻋﺬاب داﺋﻤﯽ ﮐﺎ
ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﻮ۔ )اب( ﺗﻢ اﻧﮩﻴﮟ )اﻋﻤﺎل( ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﭘﺎؤ ﮔﮯ ﺟﻮ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ) (۵٢اور ﺗﻢ ﺳﮯ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺁﻳﺎ ﻳہ
ﺳﭻ ﮨﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﮨﺎں ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺳﭻ ﮨﮯ اور ﺗﻢ )ﺑﻬﺎگ ﮐﺮ ﺧﺪا ﮐﻮ( ﻋﺎﺟﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﻮ ﮔﮯ ) (۵٣اور اﮔﺮ ﮨﺮ اﻳﮏ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن
ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﭘﺎس روﺋﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮨﻮں ﺗﻮ )ﻋﺬاب ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﮐﮯ( ﺑﺪﻟﮯ ﻣﻴﮟ )ﺳﺐ( دے ڈاﻟﮯ اور ﺟﺐ وﮦ ﻋﺬاب
ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ )ﭘﭽﻬﺘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور( ﻧﺪاﻣﺖ ﮐﻮ ﭼﻬﭙﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ان ﻣﻴﮟ اﻧﺼﺎف ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور
)ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ( ان ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ ) (۵۴ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ اور ﻳہ ﺑﻬﯽ
ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (۵۵وﮨﯽ ﺟﺎن ﺑﺨﺸﺘﺎ اور )وﮨﯽ( ﻣﻮت دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﻟﻮگ
اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (۵۶ﻟﻮﮔﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ اور دﻟﻮں ﮐﯽ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻮں ﮐﯽ ﺷﻔﺎ۔
اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﺪاﻳﺖ اور رﺣﻤﺖ ﺁﭘﮩﻨﭽﯽ ﮨﮯ ) (۵٧ﮐﮩہ دو ﮐہ )ﻳہ ﮐﺘﺎب( ﺧﺪا ﮐﮯ ﻓﻀﻞ اور اس ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ
)ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ( ﺗﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ﻟﻮگ اس ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻮں۔ ﻳہ اس ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﺟﻮ وﮦ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵٨ﮐﮩﻮ ﮐہ
ﺑﻬﻼ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻤﻬﺎرے ﻟﺌﮯ ﺟﻮ رزق ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )ﺑﻌﺾ ﮐﻮ( ﺣﺮام ﭨﻬﮩﺮاﻳﺎ اور )ﺑﻌﺾ ﮐﻮ(
ﺣﻼل )ان ﺳﮯ( ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐﻴﺎ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮨﮯ ﻳﺎ ﺗﻢ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻓﺘﺮاء ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (۵٩اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻓﺘﺮاء
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻴﺎ ﺧﻴﺎل رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ؟ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﺷﮑﺮ ﻧﮩﻴﮟ
ﮐﺮﺗﮯ ) (۶٠اور ﺗﻢ ﺟﺲ ﺣﺎل ﻣﻴﮟ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮ ﻳﺎ ﻗﺮﺁن ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻮ ﻳﺎ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﮐﻮﺋﯽ )اور( ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﺐ اس ﻣﻴﮟ
ﻣﺼﺮوف ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ذرﮦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﻧہ
زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻧہ ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻴﮟ اور ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ اس ﺳﮯ ﭼﻬﻮﭨﯽ ﮨﮯ ﻳﺎ ﺑﮍﯼ ﻣﮕﺮ ﮐﺘﺎب روﺷﻦ ﻣﻴﮟ )ﻟﮑﻬﯽ ﮨﻮﺋﯽ( ﮨﮯ ) (۶١ﺳﻦ
رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ دوﺳﺖ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﻧہ ﮐﭽﻪ ﺧﻮف ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ وﮦ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﮨﻮں ﮔﮯ )) (۶٢ﻳﻌﻨﯽ( ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ
اور ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر رﮨﮯ ) (۶٣ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺑﺸﺎرت ﮨﮯ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ۔ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺑﺪﻟﺘﯽ ﻧﮩﻴﮟ۔
ﻳﮩﯽ ﺗﻮ ﺑﮍﯼ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ) (۶۴اور )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﺁزردﮦ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ )ﮐﻴﻮﻧﮑہ( ﻋﺰت ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ
وﮦ )ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( ﺳﻨﺘﺎ )اور( ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (۶۵ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺟﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور ﺟﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮐﮯ
)ﺑﻨﺪے اور اس ﮐﮯ ﻣﻤﻠﻮﮎ( ﮨﻴﮟ۔ اور ﻳہ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا )اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ( ﺷﺮﻳﮑﻮں ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ وﮦ )ﮐﺴﯽ اور ﭼﻴﺰ
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ﮐﮯ( ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﻠﺘﮯ۔ ﺻﺮف ﻇﻦ ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻣﺤﺾ اﭨﮑﻠﻴﮟ دوڑا رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶۶وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ
ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ رات ﺑﻨﺎﺋﯽ ﺗﺎﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﺁرام ﮐﺮو اور روز روﺷﻦ ﺑﻨﺎﻳﺎ ) ﺗﺎﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﮐﺎم ﮐﺮو( ﺟﻮ ﻟﻮگ )ﻣﺎدﮦٔ( ﺳﻤﺎﻋﺖ
رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ان ﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ )) (۶٧ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﻴﭩﺎ ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ ﮨﮯ۔ اس ﮐﯽ ذات )اوﻻد
ﺳﮯ( ﭘﺎﮎ ﮨﮯ )اور( وﮦ ﺑﮯﻧﻴﺎز ﮨﮯ۔ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ وﮦ ﺳﺐ اﺳﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ )اے اﻓﺘﺮاء
ﭘﺮدازو( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس اس )ﻗﻮل ﺑﺎﻃﻞ( ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﻴﻞ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ۔ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﺴﯽ ﺑﺎت ﮐﻴﻮں ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﻮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ
) (۶٨ﮐﮩہ دو ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ ﺑﮩﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪهﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻓﻼح ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )) (۶٩ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺟﻮ( ﻓﺎﺋﺪے ﮨﻴﮟ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ
)ﮨﻴﮟ( ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﮨﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺁﻧﺎ ﮨﮯ۔ اس وﻗﺖ ﮨﻢ ان ﮐﻮ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﺬاب )ﮐﮯ ﻣﺰے( ﭼﮑﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﮐﻔﺮ )ﮐﯽ
ﺑﺎﺗﻴﮟ( ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٧٠اور ان ﮐﻮ ﻧﻮح ﮐﺎ ﻗﺼہ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎدو۔ ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﻗﻮم! اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﻣﻴﺮا ﺗﻢ ﻣﻴﮟ رﮨﻨﺎ اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﺎﮔﻮار ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﻮں۔ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﺷﺮﻳﮑﻮں ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﻣﻞ ﮐﺮ اﻳﮏ ﮐﺎم )ﺟﻮ ﻣﻴﺮے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻮ( ﻣﻘﺮر ﮐﺮﻟﻮ اور وﮦ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ )ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور
ﮐﺴﯽ( ﺳﮯ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﻧہ رﮨﮯ اور ﭘﻬﺮ وﮦ ﮐﺎم ﻣﻴﺮے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﮐﺮ ﮔﺰرو اور ﻣﺠﻬﮯ ﻣﮩﻠﺖ ﻧہ دو ) (٧١اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ
ﻟﻴﺎ ﺗﻮ )ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ( ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﻣﻌﺎوﺿہ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺎ۔ ﻣﻴﺮا ﻣﻌﺎوﺿہ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮨﮯ۔ اور ﻣﺠﻬﮯ ﺣﮑﻢ ﮨﻮا
ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداروں ﻣﻴﮟ رﮨﻮں ) (٧٢ﻟﻴﮑﻦ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ
ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﻮار ﺗﻬﮯ ﺳﺐ ﮐﻮ )ﻃﻮﻓﺎن ﺳﮯ( ﺑﭽﺎ ﻟﻴﺎ اور اﻧﮩﻴﮟ )زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ( ﺧﻠﻴﻔہ ﺑﻨﺎدﻳﺎ اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ
ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ان ﮐﻮ ﻏﺮق ﮐﺮ دﻳﺎ ﺗﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ڈراﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﺎ ﮐﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﮨﻮا ) (٧٣ﭘﻬﺮ ﻧﻮح ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻢ ﻧﮯ اور
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﭘﻨﯽ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﮯ۔ ﺗﻮ وﮦ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻬﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ۔ ﻣﮕﺮ وﮦ ﻟﻮگ اﻳﺴﮯ ﻧہ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﺟﺲ
ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮﭼﮑﮯ ﺗﻬﮯ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺗﮯ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ زﻳﺎدﺗﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎ دﻳﺘﮯ
ﮨﻴﮟ ) (٧۴ﭘﻬﺮ ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ اور ﮨﺎرون ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دے ﮐﺮ ﻓﺮﻋﻮن اور اس ﮐﮯ ﺳﺮداروں ﮐﮯ ﭘﺎس ﺑﻬﻴﺠﺎ
ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﮑﺒﺮ ﮐﻴﺎ اور وﮦ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﻟﻮگ ﺗﻬﮯ ) (٧۵ﺗﻮ ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻤﺎرے ﮨﺎں ﺳﮯ ﺣﻖ ﺁﻳﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻳہ ﺗﻮ
ﺻﺮﻳﺢ ﺟﺎدو ﮨﮯ ) (٧۶ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺣﻖ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺟﺐ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺁﻳﺎ ﻳہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﻳہ ﺟﺎدو ﮨﮯ۔
ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺟﺎدوﮔﺮ ﻓﻼح ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﮯ ) (٧٧وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس اس ﻟﺌﮯ ﺁﺋﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﺟﺲ )راﮦ( ﭘﺮ ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ دادا
ﮐﻮ ﭘﺎﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اس ﺳﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ ﭘﻬﻴﺮدو۔ اور )اس( ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ دوﻧﻮں ﮐﯽ ﮨﯽ ﺳﺮدارﯼ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور ﮨﻢ ﺗﻢ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ
واﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (٧٨اور ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮐہ ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻦ ﺟﺎدوﮔﺮوں ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﻟﮯ ﺁؤ ) (٧٩ﺟﺐ ﺟﺎدوﮔﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ
ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻮ ڈاﻟﻨﺎ ﮨﮯ ڈاﻟﻮ ) (٨٠ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )اﭘﻨﯽ رﺳﻴﻮں اور ﻻﭨﻬﻴﻮں ﮐﻮ( ڈاﻻ ﺗﻮ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ
ﺟﻮ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺗﻢ )ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( ﻻﺋﮯ ﮨﻮ ﺟﺎدو ﮨﮯ ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﻧﻴﺴﺖ وﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدے ﮔﺎ۔ ﺧﺪا ﺷﺮﻳﺮوں ﮐﮯ ﮐﺎم ﺳﻨﻮارا ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ
) (٨١اور ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺳﭻ ﮐﻮ ﺳﭻ ﮨﯽ ﮐﺮدے ﮔﺎ اﮔﺮﭼہ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﺑﺮا ﮨﯽ ﻣﺎﻧﻴﮟ ) (٨٢ﺗﻮ ﻣﻮﺳﯽٰ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﻳﻤﺎن ﻧہ ﻻﻳﺎ۔
ﻣﮕﺮ اس ﮐﯽ ﻗﻮم ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭼﻨﺪ ﻟﮍﮐﮯ )اور وﮦ ﺑﻬﯽ( ﻓﺮﻋﻮن اور اس ﮐﮯ اﮨﻞ درﺑﺎر ﺳﮯ ڈرﺗﮯ ڈرﺗﮯ ﮐہ ﮐﮩﻴﮟ وﮦ ان ﮐﻮ ﺁﻓﺖ
ﻣﻴﮟ ﻧہ ﭘﻬﻨﺴﺎ دے۔ اور ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻣﺘﮑﺒﺮ وﻣﺘﻐﻠﺐ اور )ﮐﺒﺮ وﮐﻔﺮ( ﻣﻴﮟ ﺣﺪ ﺳﮯ ﺑﮍهﺎ ﮨﻮا ﺗﻬﺎ ) (٨٣اور ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ
ﮐہ ﺑﻬﺎﺋﻴﻮ! اﮔﺮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ )دل ﺳﮯ( ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﻮ ) (٨۴ﺗﻮ وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﮨﻢ
ﺧﺪا ﮨﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اے ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﮐﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﻣﻴﮟ ﻧہ ڈال ) (٨۵اور اﭘﻨﯽ
رﺣﻤﺖ ﺳﮯ ﻗﻮم ﮐﻔﺎر ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ) (٨۶اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ اور اس ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻣﺼﺮ ﻣﻴﮟ ﮔﻬﺮ ﺑﻨﺎؤ اور اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮوں ﮐﻮ ﻗﺒﻠہ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺴﺠﺪﻳﮟ( ﭨﻬﮩﺮاؤ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﻮ۔ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ
ﺳﻨﺎدو ) (٨٧اور ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اے ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻧﮯ ﻓﺮﻋﻮن اور اس ﮐﮯ ﺳﺮداروں ﮐﻮ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ )ﺑﮩﺖ
ﺳﺎ( ﺳﺎزو ﺑﺮگ اور ﻣﺎل وزر دے رﮐﻬﺎ ﮨﮯ۔ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ان ﮐﺎ ﻣﺎل ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻴﺮے رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮدﻳﮟ۔ اے
ﭘﺮوردﮔﺎر ان ﮐﮯ ﻣﺎل ﮐﻮ ﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮدے اور ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﻮ ﺳﺨﺖ ﮐﺮدے ﮐہ اﻳﻤﺎن ﻧہ ﻻﺋﻴﮟ ﺟﺐ ﺗﮏ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ﻧہ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ
) (٨٨ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ دﻋﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻟﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮨﻨﺎ اور ﺑﮯﻋﻘﻠﻮں ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﻧہ ﭼﻠﻨﺎ ) (٨٩اور ﮨﻢ ﻧﮯ
ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻮ درﻳﺎ ﺳﮯ ﭘﺎر ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻮ ﻓﺮﻋﻮن اور اس ﮐﮯ ﻟﺸﮑﺮ ﻧﮯ ﺳﺮﮐﺸﯽ اور ﺗﻌﺪﯼ ﺳﮯ ان ﮐﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻴﺎ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ
ﺟﺐ اس ﮐﻮ ﻏﺮق )ﮐﮯ ﻋﺬاب( ﻧﮯ ﺁﭘﮑﮍا ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ اﻳﻤﺎن ﻻﻳﺎ ﮐہ ﺟﺲ )ﺧﺪا( ﭘﺮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻴﮟ اس
ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ اور ﻣﻴﮟ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداروں ﻣﻴﮟ ﮨﻮں )) (٩٠ﺟﻮاب ﻣﻼ ﮐہ( اب )اﻳﻤﺎن ﻻﺗﺎ ﮨﮯ( ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺗﻮ ﭘﮩﻠﮯ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﺗﺎ رﮨﺎ اور ﻣﻔﺴﺪ ﺑﻨﺎ رﮨﺎ ) (٩١ﺗﻮ ﺁج ﮨﻢ ﺗﻴﺮے ﺑﺪن ﮐﻮ )درﻳﺎ ﺳﮯ( ﻧﮑﺎل ﻟﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻮ ﭘﭽﻬﻠﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺒﺮت
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ﮨﻮ۔ اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮگ ﮨﻤﺎرﯼ ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﺳﮯ ﺑﮯﺧﺒﺮ ﮨﻴﮟ ) (٩٢اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻮ رﮨﻨﮯ ﮐﻮ ﻋﻤﺪﮦ ﺟﮕہ دﯼ اور
ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﻋﻄﺎ ﮐﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ وﮦ ﺑﺎوﺟﻮد ﻋﻠﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺟﻦ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ وﮦ اﺧﺘﻼف
ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ان ﻣﻴﮟ ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮدے ﮔﺎ ) (٩٣اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ اس )ﮐﺘﺎب ﮐﮯ( ﺑﺎرے
ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﮯ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﯽ )اُﺗﺮﯼ ﮨﻮﺋﯽ( ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻪ
ﻟﻮ۔ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺣﻖ ﺁﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮨﺮﮔﺰ ﺷﮏ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ) (٩۴اور ﻧہ ان
ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮﻧﺎ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ ﻧﻘﺼﺎن اﭨﻬﺎؤ ﮔﮯ ) (٩۵ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﺎ
ﺣﮑﻢ )ﻋﺬاب( ﻗﺮار ﭘﺎﭼﮑﺎ ﮨﮯ وﮦ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ) (٩۶ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ﻧہ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ ﺧﻮاﮦ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﺮ )ﻃﺮح
ﮐﯽ( ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺁﺟﺎﺋﮯ ) (٩٧ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺴﺘﯽ اﻳﺴﯽ ﮐﻴﻮں ﻧہ ﮨﻮﺋﯽ ﮐہ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﯽ ﺗﻮ اس ﮐﺎ اﻳﻤﺎن اﺳﮯ ﻧﻔﻊ دﻳﺘﺎ ﮨﺎں ﻳﻮﻧﺲ ﮐﯽ ﻗﻮم۔
ﺟﺐ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﯽ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ان ﺳﮯ ذﻟﺖ ﮐﺎ ﻋﺬاب دور ﮐﺮدﻳﺎ اور اﻳﮏ ﻣﺪت ﺗﮏ )ﻓﻮاﺋﺪ دﻧﻴﺎوﯼ ﺳﮯ( ان ﮐﻮ
ﺑﮩﺮﮦ ﻣﻨﺪ رﮐﻬﺎ ) (٩٨اور اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﺟﺘﻨﮯ ﻟﻮگ زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺗﮯ۔ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ
ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ وﮦ ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ) (٩٩ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻗﺪرت ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ
ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ۔ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺑﮯﻋﻘﻞ ﮨﻴﮟ ان ﭘﺮ وﮦ )ﮐﻔﺮ وذﻟﺖ ﮐﯽ( ﻧﺠﺎﺳﺖ ڈاﻟﺘﺎ ﮨﮯ )) (١٠٠ان ﮐﻔﺎر ﺳﮯ( ﮐﮩﻮ
دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ زﻣﻴﻦ اور ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮐﭽﻪ ﮨﮯ۔ ﻣﮕﺮ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ان ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں اور ڈرواے ﮐﭽﻪ ﮐﺎم ﻧﮩﻴﮟ
ﺁﺗﮯ ) (١٠١ﺳﻮ ﺟﻴﺴﮯ )ﺑﺮے( دن ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﮔﺰر ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﮯ )دﻧﻮں ﮐﮯ( ﻳہ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﮩہ
دو ﮐہ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮو۔ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ) (١٠٢اور ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﻧﺠﺎت
دﻳﺘﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻤﺎرا ذﻣہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻧﺠﺎت دﻳﮟ )) (١٠٣اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻟﻮﮔﻮ اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻴﺮے
دﻳﻦ ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﺷﮏ ﮨﻮ ﺗﻮ )ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﮐہ( ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﻣﻴﮟ ان ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﻧﮩﻴﮟ
ﮐﺮﺗﺎ۔ ﺑﻠﮑہ ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﻮ ﺗﻤﻬﺎرﯼ روﺣﻴﮟ ﻗﺒﺾ ﮐﺮﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﻳﮩﯽ ﺣﮑﻢ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ
واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ) (١٠۴اور ﻳہ ﮐہ )اے ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺐ ﺳﮯ( ﻳﮑﺴﻮ ﮨﻮ ﮐﺮ دﻳﻦ )اﺳﻼم( ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺌﮯ ﺟﺎؤ۔ اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﻣﻴﮟ
ﮨﺮﮔﺰ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ) (١٠۵اور ﺧﺪا ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﻧہ ﭘﮑﺎرﻧﺎ ﺟﻮ ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﭽﻪ ﺑﻬﻼ ﮐﺮﺳﮑﮯ اور ﻧہ ﮐﭽﻪ ﺑﮕﺎڑ ﺳﮑﮯ۔
اﮔﺮ اﻳﺴﺎ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (١٠۶اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺳﻮا اس ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ
دور ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻓﻀﻞ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ روﮐﻨﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ۔ وﮦ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﭘﮩﻨﭽﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور وﮦ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١٠٧ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻟﻮﮔﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮨﺎں
ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺣﻖ ﺁﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﯽ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور
ﺟﻮ ﮔﻤﺮاﮨﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﮨﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا وﮐﻴﻞ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ) (١٠٨اور )اے
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻮ ﺣﮑﻢ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺌﮯ ﺟﺎؤ اور )ﺗﮑﻠﻴﻔﻮں ﭘﺮ( ﺻﺒﺮ ﮐﺮو ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺧﺪا ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮدے۔
اور وﮦ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ )(١٠٩
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ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اﻟٓﺮا۔ ﻳہ وﮦ ﮐﺘﺎب ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪاﺋﮯ ﺣﮑﻴﻢ وﺧﺒﻴﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑہ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ )(١
)وﮦ ﻳہ( ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﻧہ ﮐﺮو اور ﻣﻴﮟ اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ڈر ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻻ اور ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ دﻳﻨﮯ
واﻻ ﮨﻮں ) (٢اور ﻳہ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﻮ اور اس ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮو وﮦ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻘﺮرﮦ ﺗﮏ
ﻣﺘﺎع ﻧﻴﮏ ﺳﮯ ﺑﮩﺮﮦ ﻣﻨﺪ ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﮨﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺰرگ ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﺑﺰرﮔﯽ )ﮐﯽ داد( دے ﮔﺎ۔ اور اﮔﺮ روﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ
ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ( ﺑﮍے دن ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐﺎ ڈر ﮨﮯ ) (٣ﺗﻢ )ﺳﺐ( ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ
اور وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (۴دﻳﮑﻬﻮ ﻳہ اﭘﻨﮯ ﺳﻴﻨﻮں ﮐﻮ دوهﺮا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﺧﺪا ﺳﮯ ﭘﺮدﮦ ﮐﺮﻳﮟ۔ ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﺟﺲ وﻗﺖ ﻳہ
ﮐﭙﮍوں ﻣﻴﮟ ﻟﭙﭧ ﮐﺮ ﭘﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ )ﺗﺐ ﺑﻬﯽ( وﮦ ان ﮐﯽ ﭼﻬﭙﯽ اور ﮐﻬﻠﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ وﮦ ﺗﻮ دﻟﻮں ﺗﮏ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﺁﮔﺎﮦ
ﮨﮯ ) (۵اور زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻠﻨﮯ ﭘﻬﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﮕﺮ اس ﮐﺎ رزق ﺧﺪا ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮨﮯ وﮦ ﺟﮩﺎں رﮨﺘﺎ ﮨﮯ ،اﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺟﺎﻧﺘﺎ
ﮨﮯ اور ﺟﮩﺎں ﺳﻮﻧﭙﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺑﻬﯽ۔ ﻳہ ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﮐﺘﺎب روﺷﻦ ﻣﻴﮟ )ﻟﮑﻬﺎ ﮨﻮا( ﮨﮯ ) (۶اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں
اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭼﻪ دن ﻣﻴﮟ ﺑﻨﺎﻳﺎ اور )اس وﻗﺖ( اس ﮐﺎ ﻋﺮش ﭘﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺗﻬﺎ۔ )ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ( ﻣﻘﺼﻮد ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ ﺗﻢ
ﮐﻮ ﺁزﻣﺎﺋﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﻋﻤﻞ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐﻮن ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ )زﻧﺪﮦ ﮐﺮﮐﮯ( اﭨﻬﺎﺋﮯ
ﺟﺎؤ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮩہ دﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﻳہ ﺗﻮ ﮐﻬﻼ ﺟﺎدو ﮨﮯ ) (٧اور اﮔﺮ اﻳﮏ ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻦ ﺗﮏ ﮨﻢ ان ﺳﮯ ﻋﺬاب روﮎ دﻳﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﻴﮟ
ﮔﮯ ﮐہ ﮐﻮن ﺳﯽ ﭼﻴﺰ ﻋﺬاب روﮐﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﮯ۔ دﻳﮑﻬﻮ ﺟﺲ روز وﮦ ان ﭘﺮ واﻗﻊ ﮨﻮﮔﺎ )ﭘﻬﺮ( ﭨﻠﻨﮯ ﮐﺎ ﻧﮩﻴﮟ اور ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﻳہ اﺳﺘﮩﺰاء ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ان ﮐﻮ ﮔﻬﻴﺮ ﻟﮯ ﮔﯽ ) (٨اور اﮔﺮ ﮨﻢ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺨﺸﻴﮟ ﭘﻬﺮ اس ﺳﮯ
اس ﮐﻮ ﭼﻬﻴﻦ ﻟﻴﮟ ﺗﻮ ﻧﺎاﻣﻴﺪ )اور( ﻧﺎﺷﮑﺮا )ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ( ﮨﮯ ) (٩اور اﮔﺮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺁﺳﺎﺋﺶ ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ
)ﺧﻮش ﮨﻮ ﮐﺮ( ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ )ﺁﮨﺎ( ﺳﺐ ﺳﺨﺘﻴﺎں ﻣﺠﻪ ﺳﮯ دور ﮨﻮﮔﺌﻴﮟ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺧﻮﺷﻴﺎں ﻣﻨﺎﻧﮯ واﻻ )اور( ﻓﺨﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ
ﮨﮯ ) (١٠ﮨﺎں ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺻﺒﺮ ﮐﻴﺎ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺌﮯ۔ ﻳﮩﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﺨﺸﺶ اور اﺟﺮﻋﻈﻴﻢ ﮨﮯ ) (١١ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻢ ﮐﭽﻪ
ﭼﻴﺰ وﺣﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺁﺗﯽ ﮨﮯ ﭼﻬﻮڑ دو اور اس )ﺧﻴﺎل( ﺳﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا دل ﺗﻨﮓ ﮨﻮ ﮐہ )ﮐﺎﻓﺮ( ﻳہ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﻴﮟ
ﮐہ اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺰاﻧہ ﮐﻴﻮں ﻧہ ﻧﺎزل ﮨﻮا ﻳﺎ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮﺷﺘہ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﺁﻳﺎ۔ اے ﻣﺤﻤﺪﷺ! ﺗﻢ ﺗﻮ ﺻﺮف ﻧﺼﻴﺤﺖ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻮ۔ اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﮨﮯ ) (١٢ﻳہ ﮐﻴﺎ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اس ﻧﮯ ﻗﺮﺁن ازﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ ﮨﮯ؟ ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ
ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اﻳﺴﯽ دس ﺳﻮرﺗﻴﮟ ﺑﻨﺎ ﻻؤ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﺟﺲ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺑﻼﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ ،ﺑﻼ ﺑﻬﯽ ﻟﻮ ) (١٣اﮔﺮ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرﯼ
ﺑﺎت ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ﺟﺎن ﻟﻮ ﮐہ وﮦ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﺳﮯ اُﺗﺮا ﮨﮯ اور ﻳہ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﻬﯽ اﺳﻼم
ﻟﮯ ﺁﻧﺎ ﭼﺎﮨﺌﻴﮯ ) (١۴ﺟﻮ ﻟﻮگ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ اور اس ﮐﯽ زﻳﺐ و زﻳﻨﺖ ﮐﮯ ﻃﺎﻟﺐ ﮨﻮں ﮨﻢ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ اﻧﮩﻴﮟ دﻧﻴﺎ
ﻣﻴﮟ ﮨﯽ دے دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور اس ﻣﻴﮟ ان ﮐﯽ ﺣﻖ ﺗﻠﻔﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ) (١۵ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺁﺗﺶ )ﺟﮩﻨﻢ(
ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ ﻧﮩﻴﮟ اور ﺟﻮ ﻋﻤﻞ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﮐﺌﮯ ﺳﺐ ﺑﺮﺑﺎد اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ وﮦ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ،ﺳﺐ ﺿﺎﺋﻊ )(١۶
ﺑﻬﻼ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ )روﺷﻦ( دﻟﻴﻞ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮں اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﻳﮏ )ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ( ﮔﻮاﮦ ﺑﻬﯽ اس ﮐﯽ
ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﮨﻮ اور اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﮨﻮ ﺟﻮ ﭘﻴﺸﻮا اور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ )ﺗﻮ ﮐﻴﺎ وﮦ ﻗﺮﺁن ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ( ﻳﮩﯽ
ﻟﻮگ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ اور ﻓﺮﻗﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اس ﺳﮯ ﻣﻨﮑﺮ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧہ ﺁگ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺗﻢ اس )ﻗﺮﺁن(
ﺳﮯ ﺷﮏ ﻣﻴﮟ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ۔ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺣﻖ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ ) (١٧اور اس ﺳﮯ
ﺑﮍه ﮐﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻮن ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ اﻓﺘﺮاء ﮐﺮے اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﻴﺶ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﮔﻮاﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ
ﮐہ ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ ﺑﻮﻻ ﺗﻬﺎ۔ ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﮐہ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﭘﺮ اﷲ ﮐﯽ ﻟﻌﻨﺖ ﮨﮯ ) (١٨ﺟﻮ ﺧﺪا
ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ روﮐﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور اس ﻣﻴﮟ ﮐﺠﯽ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور وﮦ ﺁﺧﺮت ﺳﮯ ﺑﻬﯽ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٩ﻳہ ﻟﻮگ زﻣﻴﻦ
ﻣﻴﮟ )ﮐﮩﻴﮟ ﺑﻬﺎگ ﮐﺮ ﺧﺪا ﮐﻮ( ﻧﮩﻴﮟ ﮨﺮا ﺳﮑﺘﮯ اور ﻧہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ان ﮐﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ ﮨﮯ۔ )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ان ﮐﻮ دﮔﻨﺎ ﻋﺬاب دﻳﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﻳہ )ﺷﺪت ﮐﻔﺮ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﺎت( ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻦ ﺳﮑﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور ﻧہ )ﺗﻢ ﮐﻮ( دﻳﮑﻪ ﺳﮑﺘﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢٠ﻳﮩﯽ ﮨﻴﮟ
ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ ﺧﺴﺎرے ﻣﻴﮟ ڈاﻻ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ وﮦ اﻓﺘﺮاء ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﺳﮯ ﺟﺎﺗﺎ رﮨﺎ ) (٢١ﺑﻼﺷﺒہ ﻳہ ﻟﻮگ ﺁﺧﺮت
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ﻣﻴﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٢ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺌﮯ اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺁﮔﮯ
ﻋﺎﺟﺰﯼ ﮐﯽ۔ ﻳﮩﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻨﺖ ﮨﻴﮟ اور ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢٣دوﻧﻮں ﻓﺮﻗﻮں )ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺎﻓﺮوﻣﻮﻣﻦ( ﮐﯽ ﻣﺜﺎل اﻳﺴﯽ ﮨﮯ
ﺟﻴﺴﮯ اﻳﮏ اﻧﺪهﺎ ﺑﮩﺮا ﮨﻮ اور اﻳﮏ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﺳﻨﺘﺎ۔ ﺑﻬﻼ دوﻧﻮں ﮐﺎ ﺣﺎل ﻳﮑﺴﺎں ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﺳﻮﭼﺘﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ؟ )(٢۴
اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﻮح ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﺎ )ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ( ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ڈر ﺳﻨﺎﻧﮯ اور ﭘﻴﻐﺎم
ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ ﺁﻳﺎ ﮨﻮں ) (٢۵ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﻧہ ﮐﺮو۔ ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﮯ ) (٢۶ﺗﻮ ان
ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﺳﺮدار ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻬﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﮨﯽ ﺟﻴﺴﺎ اﻳﮏ ﺁدﻣﯽ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻳہ ﺑﻬﯽ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﻴﺮو وﮨﯽ ﻟﻮگ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ادﻧﯽٰ درﺟﮯ ﮐﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور وﮦ ﺑﻬﯽ راﺋﮯ ﻇﺎﮨﺮ ﺳﮯ )ﻧہ ﻏﻮروﺗﻌﻤﻖ ﺳﮯ( اور
ﮨﻢ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ اوﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﺑﻠﮑہ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺟﻬﻮﭨﺎ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٧اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے
ﻗﻮم! دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ دﻟﻴﻞ )روﺷﻦ( رﮐﻬﺘﺎ ﮨﻮں اور اس ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ رﺣﻤﺖ
ﺑﺨﺸﯽ ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ رﮐﻬﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻢ ﮨﻮ ﮐہ اس
ﺳﮯ ﻧﺎﺧﻮش ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻮ ) (٢٨اور اے ﻗﻮم! ﻣﻴﮟ اس )ﻧﺼﻴﺤﺖ( ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻣﺎل وزر ﮐﺎ ﺧﻮاﮨﺎں ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ،ﻣﻴﺮا ﺻﻠہ
ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻴﮟ ،ﻣﻴﮟ ان ﮐﻮ ﻧﮑﺎﻟﻨﮯ واﻻ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں۔ وﮦ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﻣﻠﻨﮯ
واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ ﻣﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﻧﺎداﻧﯽ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮ ) (٢٩اور ﺑﺮادران ﻣﻠﺖ! اﮔﺮ ﻣﻴﮟ ان ﮐﻮ ﻧﮑﺎل دوں ﺗﻮ )ﻋﺬاب(
ﺧﺪا ﺳﮯ )ﺑﭽﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ( ﮐﻮن ﻣﻴﺮﯼ ﻣﺪد ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻏﻮر ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ؟ ) (٣٠ﻣﻴﮟ ﻧہ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻳہ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﻮں
ﮐہ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﺧﺪا ﮐﮯ ﺧﺰاﻧﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧہ ﻳہ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻏﻴﺐ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں اور ﻧہ ﻳہ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻓﺮﺷﺘہ ﮨﻮں اور ﻧہ ان ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺣﻘﺎرت ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﺳﮯ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﻳہ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﺑﻬﻼﺋﯽ )ﻳﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﯽ ﺟﺰاﺋﮯ ﻧﻴﮏ( ﻧﮩﻴﮟ
دے ﮔﺎ ﺟﻮ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺧﺪا ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﻣﻴﮟ اﻳﺴﺎ ﮐﮩﻮں ﺗﻮ ﺑﮯاﻧﺼﺎﻓﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ) (٣١اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ
ﮐہ ﻧﻮح ﺗﻢ ﻧﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ ﺟﻬﮕﮍا ﺗﻮ ﮐﻴﺎ اور ﺟﻬﮕﮍا ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺖ ﮐﻴﺎ۔ ﻟﻴﮑﻦ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﮨﻤﻴﮟ ڈراﺗﮯ ﮨﻮ وﮦ ﮨﻢ ﭘﺮ
ﻻ ﻧﺎزل ﮐﺮو ) (٣٢ﻧﻮح ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اس ﮐﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﭼﺎﮨﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮے ﮔﺎ۔ اور ﺗﻢ )اُس ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح( ﮨﺮا ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﮯ
) (٣٣اور اﮔﺮ ﻣﻴﮟ ﻳہ ﭼﺎﮨﻮں ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺧﻴﺮﺧﻮاﮨﯽ ﮐﺮوں اور ﺧﺪا ﻳہ ﭼﺎﮨﮯ وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮے ﺗﻮ ﻣﻴﺮﯼ ﺧﻴﺮﺧﻮاﮨﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﮐﭽﻪ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ دے ﺳﮑﺘﯽ۔ وﮨﯽ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ اور ﺗﻤﮩﻴﮟ اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (٣۴ﮐﻴﺎ ﻳہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ
اس )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﻧﮯ ﻳہ ﻗﺮﺁن اﭘﻨﮯ دل ﺳﮯ ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ دل ﺳﮯ ﺑﻨﺎﻟﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻴﺮے ﮔﻨﺎﮦ ﮐﺎ وﺑﺎل ﻣﺠﻪ ﭘﺮ
اور ﺟﻮ ﮔﻨﺎﮦ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اس ﺳﮯ ﻣﻴﮟ ﺑﺮﯼ اﻟﺬﻣہ ﮨﻮں ) (٣۵اور ﻧﻮح ﮐﯽ ﻃﺮف وﺣﯽ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻗﻮم ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﻟﻮگ
اﻳﻤﺎن )ﻻﭼﮑﮯ( ،ان ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ اور اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺟﻮ ﮐﺎم ﻳہ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻏﻢ ﻧہ ﮐﻬﺎؤ )(٣۶
اور اﻳﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﮨﻤﺎرے ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﮨﻤﺎرے روﺑﺮو ﺑﻨﺎؤ۔ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻇﺎﻟﻢ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮨﻢ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﻧہ ﮐﮩﻨﺎ ﮐﻴﻮﻧﮑہ
وﮦ ﺿﺮور ﻏﺮق ﮐﺮدﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣٧ﺗﻮ ﻧﻮح ﻧﮯ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻨﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯼ۔ اور ﺟﺐ ان ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﺳﺮدار ان ﮐﮯ
ﭘﺎس ﺳﮯ ﮔﺰرﺗﮯ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﺮﺗﮯ۔ وﮦ ﮐﮩﺘﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﮨﻢ ﺳﮯ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻢ ﮨﻢ ﺳﮯ ﺗﻤﺴﺨﺮ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اس ﻃﺮح )اﻳﮏ وﻗﺖ( ﮨﻢ ﺑﻬﯽ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (٣٨اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻠﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﮐﺲ ﭘﺮ ﻋﺬاب ﺁﺗﺎ
ﮨﮯ اور ﺟﻮ اﺳﮯ رﺳﻮا ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﮐﺲ ﭘﺮ ﮨﻤﻴﺸہ ﮐﺎ ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ) (٣٩ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ﮨﻤﺎرا ﺣﮑﻢ ﺁﭘﮩﻨﭽﺎ اور
ﺗﻨﻮر ﺟﻮش ﻣﺎرﻧﮯ ﻟﮕﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﻮح ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮐہ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ )ﮐﮯ ﺟﺎﻧﺪاروں( ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﻮڑا ﺟﻮڑا )ﻳﻌﻨﯽ( دو )دو ﺟﺎﻧﻮر۔
اﻳﮏ اﻳﮏ ﻧﺮ اور اﻳﮏ اﻳﮏ ﻣﺎدﮦ( ﻟﮯ ﻟﻮ اور ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﮑﻢ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﮨﮯ )ﮐہ ﮨﻼﮎ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ( اس ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ
اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﻳﺎ ﮨﻮ اس ﮐﻮ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﻮار ﮐﺮ ﻟﻮ اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﮐﻢ ﻟﻮگ ﻻﺋﮯ ﺗﻬﮯ
)) (۴٠ﻧﻮح ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ )ﮐہ اﺳﯽ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ اس ﮐﺎ( ﭼﻠﻨﺎ اور ﭨﻬﮩﺮﻧﺎ )ﮨﮯ( اس ﻣﻴﮟ ﺳﻮار ﮨﻮﺟﺎؤ۔
ﺑﮯﺷﮏ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۴١اور وﮦ ان ﮐﻮ ﻟﮯ ﮐﺮ )ﻃﻮﻓﺎن ﮐﯽ( ﻟﮩﺮوں ﻣﻴﮟ ﭼﻠﻨﮯ ﻟﮕﯽ۔ )ﻟﮩﺮﻳﮟ
ﮐﻴﺎ ﺗﻬﻴﮟ( ﮔﻮﻳﺎ ﭘﮩﺎڑ )ﺗﻬﮯ( اس وﻗﺖ ﻧﻮح ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﮐﻮ ﮐہ ﺟﻮ )ﮐﺸﺘﯽ ﺳﮯ( اﻟﮓ ﺗﻬﺎ ،ﭘﮑﺎرا ﮐہ ﺑﻴﭩﺎ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﺳﻮار
ﮨﻮﺟﺎ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﻣﻴﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧہ ﮨﻮ ) (۴٢اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ )اﺑﻬﯽ( ﭘﮩﺎڑ ﺳﮯ ﺟﺎ ﻟﮕﻮں ﮔﺎ ،وﮦ ﻣﺠﻬﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻟﮯ ﮔﺎ۔
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺁج ﺧﺪا ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﭽﺎﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ )اور ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﭻ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ( ﻣﮕﺮ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺧﺪا رﺣﻢ ﮐﺮے۔
اﺗﻨﮯ ﻣﻴﮟ دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﻴﺎن ﻟﮩﺮ ﺁﺣﺎﺋﻞ ﮨﻮﺋﯽ اور وﮦ ڈوب ﮐﺮ رﮦ ﮔﻴﺎ ) (۴٣اور ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮐہ اے زﻣﻴﻦ اﭘﻨﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﮕﻞ ﺟﺎ
اور اے ﺁﺳﻤﺎن ﺗﻬﻢ ﺟﺎ۔ ﺗﻮ ﭘﺎﻧﯽ ﺧﺸﮏ ﮨﻮﮔﻴﺎ اور ﮐﺎم ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻳﺎ ﮔﻴﺎ اور ﮐﺸﯽ ﮐﻮﮦ ﺟﻮدﯼ ﭘﺮ ﺟﺎ ﭨﻬﮩﺮﯼ۔ اور ﮐﮩہ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮐہ
ﺑﮯاﻧﺼﺎف ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ) (۴۴اور ﻧﻮح ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻮ ﭘﮑﺎرا اور ﮐﮩﺎ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﺮا ﺑﻴﭩﺎ ﺑﻬﯽ ﻣﻴﺮے ﮔﻬﺮ
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واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ )ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﻧﺠﺎت دے( ﺗﻴﺮا وﻋﺪﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﮨﮯ ) (۴۵ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﻧﻮح
وﮦ ﺗﻴﺮے ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ وﮦ ﺗﻮ ﻧﺎﺷﺎﺋﺴﺘہ اﻓﻌﺎل ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ
ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﺳﻮال ﮨﯽ ﻧہ ﮐﺮو۔ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﻧﺎدان ﻧہ ﺑﻨﻮ ) (۴۶ﻧﻮح ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﮟ ﺗﺠﻪ ﺳﮯ ﭘﻨﺎﮦ
ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﺗﺠﻪ ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮوں ﺟﺲ ﮐﯽ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺠﻬﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ۔ اور اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﺨﺸﮯ ﮔﺎ اور
ﻣﺠﻪ ﭘﺮ رﺣﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﺗﺒﺎﮦ ﮨﻮﺟﺎؤں ﮔﺎ ) (۴٧ﺣﮑﻢ ﮨﻮا ﮐہ ﻧﻮح ﮨﻤﺎرﯼ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺳﻼﻣﺘﯽ اور ﺑﺮﮐﺘﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ
)ﺟﻮ( ﺗﻢ ﭘﺮ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﭘﺮ )ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻴﮟ( اﺗﺮ ﺁؤ۔ اور ﮐﭽﻪ اور ﺟﻤﺎﻋﺘﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﯽ ﺟﻦ ﮐﻮ ﮨﻢ )دﻧﻴﺎ
ﮐﮯ ﻓﻮاﺋﺪ ﺳﮯ( ﻣﺤﻈﻮظ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﮔﺎ ) (۴٨ﻳہ )ﺣﺎﻻت( ﻣﻨﺠﻤﻠہ ﻏﻴﺐ ﮐﯽ
ﺧﺒﺮوں ﮐﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧہ ﺗﻢ ﮨﯽ ان ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻗﻮم )ﮨﯽ
ان ﺳﮯ واﻗﻒ ﺗﻬﯽ( ﺗﻮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮو ﮐہ اﻧﺠﺎم ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮨﯽ ﮐﺎ )ﺑﻬﻼ( ﮨﮯ ) (۴٩اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻋﺎد ﮐﯽ ﻃﺮف ان ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﻮد
)ﮐﻮ ﺑﻬﻴﺠﺎ( اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﺮﯼ ﻗﻮم! ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو ،اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺗﻢ )ﺷﺮﮎ ﮐﺮﮐﮯ
ﺧﺪا ﭘﺮ( ﻣﺤﺾ ﺑﮩﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪهﺘﮯ ﮨﻮ ) (۵٠ﻣﻴﺮﯼ ﻗﻮم! ﻣﻴﮟ اس )وﻋﻆ و ﻧﺼﻴﺤﺖ( ﮐﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﺻﻠہ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ۔ ﻣﻴﺮا ﺻﻠہ ﺗﻮ
اس ﮐﮯ ذﻣّﮯ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (۵١اور اے ﻗﻮم! اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﺑﺨﺸﺶ
ﻣﺎﻧﮕﻮ ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮو۔ وﮦ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﻣﻮﺳﻼدهﺎر ﻣﻴﻨہ ﺑﺮﺳﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺎﻗﺖ ﭘﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﮍهﺎﺋﮯ ﮔﺎ
اور )دﻳﮑﻬﻮ( ﮔﻨﮩﮕﺎر ﺑﻦ ﮐﺮ روﮔﺮداﻧﯽ ﻧہ ﮐﺮو ) (۵٢وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮨﻮد ﺗﻢ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ دﻟﻴﻞ ﻇﺎﮨﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺋﮯ اور ﮨﻢ
)ﺻﺮف( ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﮩﻨﮯ ﺳﮯ ﻧہ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧہ ﺗﻢ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵٣ﮨﻢ ﺗﻮ ﻳہ
ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﮩﻨﭽﺎ ﮐﺮ )دﻳﻮاﻧہ ﮐﺮ( دﻳﺎ ﮨﮯ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﻮ ﮔﻮاﮦ ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﻮں اور ﺗﻢ ﺑﻬﯽ ﮔﻮاﮦ رﮨﻮ ﮐہ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ )ﺧﺪا ﮐﺎ( ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ ﻣﻴﮟ اس ﺳﮯ ﺑﻴﺰار ﮨﻮں )) (۵۴ﻳﻌﻨﯽ ﺟﻦ ﮐﯽ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا
)ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ( ﺗﻢ ﺳﺐ ﻣﻞ ﮐﺮ ﻣﻴﺮے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮ )ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﻮ( ﮐﺮﻟﻮ اور ﻣﺠﻬﮯ ﻣﮩﻠﺖ ﻧہ دو ) (۵۵ﻣﻴﮟ ﺧﺪا
ﭘﺮ ﺟﻮ ﻣﻴﺮا اور ﺗﻤﮩﺎرا )ﺳﺐ ﮐﺎ( ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ ،ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﻮں )زﻣﻴﻦ ﭘﺮ( ﺟﻮ ﭼﻠﻨﮯ ﭘﻬﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ وﮦ اس ﮐﻮ ﭼﻮﭨﯽ
ﺳﮯ ﭘﮑﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﮨﮯ ) (۵۶اﮔﺮ ﺗﻢ روﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﭘﻴﻐﺎم ﻣﻴﺮے
ﮨﺎﺗﻪ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ،وﮦ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﺎ ﮨﮯ۔ اور ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺟﮕہ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻻﺑﺴﺎﺋﮯ
ﮔﺎ۔ اور ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ۔ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﮨﮯ ) (۵٧اور ﺟﺐ ﮨﻤﺎرا ﺣﮑﻢ ﻋﺬاب
ﺁﭘﮩﻨﭽﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﻮد ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﻟﻴﺎ۔ اور ان ﮐﻮ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ
ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﯼ ) (۵٨ﻳہ )وﮨﯽ( ﻋﺎد ﮨﻴﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﻴﺎ اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﯽ
اور ﮨﺮ ﻣﺘﮑﺒﺮ وﺳﺮﮐﺶ ﮐﺎ ﮐﮩﺎ ﻣﺎﻧﺎ ) (۵٩ﺗﻮ اس دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻟﻌﻨﺖ ان ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻟﮕﯽ رﮨﮯ ﮔﯽ اور ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺑﻬﯽ
)ﻟﮕﯽ رﮨﮯ ﮔﯽ( دﻳﮑﻬﻮ ﻋﺎد ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ۔ )اور( ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﮨﻮد ﮐﯽ ﻗﻮم ﻋﺎد ﭘﺮ ﭘﻬﭩﮑﺎر ﮨﮯ ) (۶٠اور
ﺛﻤﻮد ﮐﯽ ﻃﺮف ان ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻮ )ﺑﻬﻴﺠﺎ( ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻗﻮم! ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ اﺳﯽ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اور اس ﻣﻴﮟ ﺁﺑﺎد ﮐﻴﺎ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﺎﻧﮕﻮ اور اس ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮو۔
ﺑﮯﺷﮏ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﺰدﻳﮏ )ﺑﻬﯽ ﮨﮯ اور دﻋﺎ ﮐﺎ( ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )ﺑﻬﯽ( ﮨﮯ ) (۶١اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺻﺎﻟﺢ اس ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻢ ﺗﻢ ﺳﮯ )ﮐﺌﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ( اﻣﻴﺪﻳﮟ رﮐﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ )اب وﮦ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮨﻮﮔﺌﻴﮟ( ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﮨﻢ ﮐﻮ ان ﭼﻴﺰوں ﮐﮯ ﭘﻮﺟﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﻦ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﺑﺰرگ ﭘﻮﺟﺘﮯ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ؟ اور ﺟﺲ ﺑﺎت ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻢ ﮨﻤﻴﮟ ﺑﻼﺗﮯ ﮨﻮ ،اس ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﮟ ﻗﻮﯼ ﺷﺒہ ﮨﮯ
) (۶٢ﺻﺎﻟﺢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اے ﻗﻮم! ﺑﻬﻼ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮐﻬﻠﯽ دﻟﻴﻞ ﭘﺮ ﮨﻮں اور اس ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ
اﭘﻨﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ )ﻧﺒﻮت ﮐﯽ( ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮوں ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻣﻴﺮﯼ ﮐﻮن ﻣﺪد ﮐﺮے ﮔﺎ؟
ﺗﻢ ﺗﻮ )ﮐﻔﺮ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ( ﻣﻴﺮا ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (۶٣اور ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﻗﻮم! ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ اوﻧﭩﻨﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ اﻳﮏ
ﻧﺸﺎﻧﯽ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻌﺠﺰﮦ( ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ دو ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ )ﺟﮩﺎں ﭼﺎﮨﮯ( ﭼﺮے اور اس ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ
ﻧہ دﻳﻨﺎ ورﻧہ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺟﻠﺪ ﻋﺬاب ﺁﭘﮑﮍے ﮔﺎ ) (۶۴ﻣﮕﺮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﯽ ﮐﺎﻧﭽﻴﮟ ﮐﺎٹ ڈاﻟﻴﮟ۔ ﺗﻮ )ﺻﺎﻟﺢ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ اﭘﻨﮯ
ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﺗﻴﻦ دن )اور( ﻓﺎﺋﺪﮦ اﭨﻬﺎ ﻟﻮ۔ ﻳہ وﻋﺪﮦ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻬﻮﭨﺎ ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ ) (۶۵ﺟﺐ ﮨﻤﺎرا ﺣﮑﻢ ﺁﮔﻴﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻮ اور
ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻟﻴﺎ۔ اور اس دن ﮐﯽ رﺳﻮاﺋﯽ ﺳﮯ )ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﻬﺎ(۔
ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻃﺎﻗﺘﻮر اور زﺑﺮدﺳﺖ ﮨﮯ ) (۶۶اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﻇﻠﻢ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ان ﮐﻮ ﭼﻨﮕﻬﺎڑ )ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﻴﮟ
ﻋﺬاب( ﻧﮯ ﺁﭘﮑﮍا ﺗﻮ وﮦ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ اوﻧﺪهﮯ ﭘﮍے رﮦ ﮔﺌﮯ ) (۶٧ﮔﻮﻳﺎ ﮐﺒﻬﯽ ان ﻣﻴﮟ ﺑﺴﮯ ﮨﯽ ﻧہ ﺗﻬﮯ۔ ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﮐہ
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ﺛﻤﻮد ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ۔ اور ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﺛﻤﻮد ﭘﺮ ﭘﻬﭩﮑﺎر ﮨﮯ ) (۶٨اور ﮨﻤﺎرے ﻓﺮﺷﺘﮯ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺑﺸﺎرت
ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﺳﻼم ﮐﮩﺎ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺑﻬﯽ )ﺟﻮاب ﻣﻴﮟ( ﺳﻼم ﮐﮩﺎ۔ اﺑﻬﯽ ﮐﭽﻪ وﻗﻔہ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮا ﺗﻬﺎ ﮐہ )اﺑﺮاﮨﻴﻢ( اﻳﮏ ﺑﻬﻨﺎ ﮨﻮا ﺑﭽﻬﮍا
ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ) (۶٩ﺟﺐ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ان ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﺗﮯ )ﻳﻌﻨﯽ وﮦ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻬﺎﺗﮯ( ﺗﻮ ان ﮐﻮ اﺟﻨﺒﯽ ﺳﻤﺠﻪ
ﮐﺮ دل ﻣﻴﮟ ﺧﻮف ﮐﻴﺎ۔ )ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﻮف ﻧہ ﮐﻴﺠﻴﮯ ،ﮨﻢ ﻗﻮم ﻟﻮط ﮐﯽ ﻃﺮف )ان ﮐﮯ ﮨﻼﮎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ( ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮔﺌﮯ
ﮨﻴﮟ ) (٧٠اور اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﯽ ﺑﻴﻮﯼ )ﺟﻮ ﭘﺎس( ﮐﻬﮍﯼ ﺗﻬﯽ ،ﮨﻨﺲ ﭘﮍﯼ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ اﺳﺤﺎق ﮐﯽ اور اﺳﺤﺎق ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﮐﯽ
ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ دﯼ ) (٧١اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اے ﮨﮯ ﻣﻴﺮے ﺑﭽہ ﮨﻮﮔﺎ؟ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺑﮍهﻴﺎ ﮨﻮں اور ﻣﻴﺮے ﻣﻴﺎں ﺑﻬﯽ ﺑﻮڑهﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳہ ﺗﻮ ﺑﮍﯼ
ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺎت ﮨﮯ ) (٧٢اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺪرت ﺳﮯ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻮ؟ اے اﮨﻞ ﺑﻴﺖ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ رﺣﻤﺖ اور اس
ﮐﯽ ﺑﺮﮐﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ وﮦ ﺳﺰاوار ﺗﻌﺮﻳﻒ اور ﺑﺰرﮔﻮار ﮨﮯ ) (٧٣ﺟﺐ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﺳﮯ ﺧﻮف ﺟﺎﺗﺎ رﮨﺎ اور ان ﮐﻮ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺑﻬﯽ ﻣﻞ
ﮔﺌﯽ ﺗﻮ ﻗﻮم ﻟﻮط ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻟﮕﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ ﺑﺤﺚ ﮐﺮﻧﮯ ) (٧۴ﺑﮯﺷﮏ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﺑﮍے ﺗﺤﻤﻞ واﻟﮯ ،ﻧﺮم دل اور رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ) (٧۵اے اﺑﺮاﮨﻴﻢ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﺟﺎﻧﮯ دو۔ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺁﭘﮩﻨﭽﺎ ﮨﮯ۔ اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻋﺬاب ﺁﻧﮯ واﻻ
ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﺒﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﭨﻠﻨﮯ ﮐﺎ ) (٧۶اور ﺟﺐ ﮨﻤﺎرے ﻓﺮﺷﺘﮯ ﻟﻮط ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺋﮯ ﺗﻮ وﮦ ان )ﮐﮯ ﺁﻧﮯ( ﺳﮯ ﻏﻤﻨﺎﮎ اور ﺗﻨﮓ دل
ﮨﻮﺋﮯ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺁج ﮐﺎ دن ﺑﮍﯼ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎ دن ﮨﮯ ) (٧٧اور ﻟﻮط ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺑﮯﺗﺤﺎﺷﺎ دوڑﺗﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ﺁﺋﮯ اور ﻳہ ﻟﻮگ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﺳﮯ ﻓﻌﻞ ﺷﻨﻴﻊ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﻟﻮط ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﻗﻮم! ﻳہ )ﺟﻮ( ﻣﻴﺮﯼ )ﻗﻮم ﮐﯽ( ﻟﮍﮐﻴﺎں
ﮨﻴﮟ ،ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ )ﺟﺎﺋﺰ اور( ﭘﺎﮎ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو اور ﻣﻴﺮے ﻣﮩﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ )ﺑﺎرے( ﻣﻴﮟ ﻣﻴﺮﯼ ﺁﺑﺮو ﻧہ ﮐﻬﻮؤ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ
ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻬﯽ ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﺁدﻣﯽ ﻧﮩﻴﮟ ) (٧٨وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ )ﻗﻮم ﮐﯽ( ﺑﻴﭩﻴﻮں ﮐﯽ ﮨﻤﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﮩﻴﮟ۔
اور ﺟﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﻏﺮض ﮨﮯ اﺳﮯ ﺗﻢ )ﺧﻮب( ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ ) (٧٩ﻟﻮط ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اے ﮐﺎش ﻣﺠﻪ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﮨﻮﺗﯽ
ﻳﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻀﺒﻮط ﻗﻠﻌﮯ ﻣﻴﮟ ﭘﻨﺎﮦ ﭘﮑﮍ ﺳﮑﺘﺎ ) (٨٠ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻟﻮط ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳہ ﻟﻮگ
ﮨﺮﮔﺰ ﺗﻢ ﺗﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮩﻨﭻ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮐﭽﻪ رات رﮨﮯ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻟﮯ ﮐﺮ ﭼﻞ دو اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ
ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭘﻬﺮ ﮐﺮ ﻧہ دﻳﮑﻬﮯ۔ ﻣﮕﺮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﻴﻮﯼ ﮐہ ﺟﻮ ﺁﻓﺖ ان ﭘﺮ ﭘﮍﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﮯ وﮨﯽ اس ﭘﺮ ﭘﮍے ﮔﯽ۔ ان ﮐﮯ )ﻋﺬاب ﮐﮯ(
وﻋﺪے ﮐﺎ وﻗﺖ ﺻﺒﺢ ﮨﮯ۔ اور ﮐﻴﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﭽﻪ دور ﮨﮯ؟ ) (٨١ﺗﻮ ﺟﺐ ﮨﻤﺎرا ﺣﮑﻢ ﺁﻳﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ اس )ﺑﺴﺘﯽ( ﮐﻮ )اُﻟﭧ ﮐﺮ( ﻧﻴﭽﮯ
اوﭘﺮ ﮐﺮدﻳﺎ اور ان ﭘﺮ ﭘﺘﻬﺮ ﮐﯽ ﺗﮩہ ﺑہ ﺗﮩہ )ﻳﻌﻨﯽ ﭘﮯدرﭘﮯ( ﮐﻨﮑﺮﻳﺎں ﺑﺮﺳﺎﺋﻴﮟ ) (٨٢ﺟﻦ ﭘﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ
ﻧﺸﺎن ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ اور وﮦ ﺑﺴﺘﯽ ان ﻇﺎﻟﻤﻮں ﺳﮯ ﮐﭽﻪ دور ﻧﮩﻴﮟ ) (٨٣اور ﻣﺪﻳﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف ان ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺷﻌﻴﺐ ﮐﻮ
)ﺑﻬﻴﺠﺎ( ﺗﻮ اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﻗﻮم! ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو ﮐہ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ اور ﻧﺎپ ﺗﻮل ﻣﻴﮟ
ﮐﻤﯽ ﻧہ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو۔ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺁﺳﻮدﮦ ﺣﺎل دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﻮں اور )اﮔﺮ ﺗﻢ اﻳﻤﺎن ﻧہ ﻻؤ ﮔﮯ ﺗﻮ( ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ اﻳﮏ
اﻳﺴﮯ دن ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮔﻬﻴﺮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﺎ ) (٨۴اور ﻗﻮم! ﻣﺎپ اور ﺗﻮل اﻧﺼﺎف ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭘﻮرﯼ ﭘﻮرﯼ
ﮐﻴﺎ ﮐﺮو اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮐﻢ ﻧہ دﻳﺎ ﮐﺮو اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﻧہ ﭘﻬﺮو ) (٨۵اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﻣﻴﺮے ﮐﮩﻨﮯ ﮐﺎ(
ﻳﻘﻴﻦ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﺎ دﻳﺎ ﮨﻮا ﻧﻔﻊ ﮨﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﻧﮕﮩﺒﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ) (٨۶اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﺷﻌﻴﺐ ﮐﻴﺎ
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻧﻤﺎز ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻳہ ﺳﮑﻬﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻦ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﺑﺎپ دادا ﭘﻮﺟﺘﮯ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﻢ ان ﮐﻮ ﺗﺮﮎ ﮐﺮ دﻳﮟ ﻳﺎ اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﻣﻴﮟ
ﺗﺼﺮف ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ۔ ﺗﻢ ﺗﻮ ﺑﮍے ﻧﺮم دل اور راﺳﺖ ﺑﺎز ﮨﻮ ) (٨٧اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﻗﻮم! دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﻴﮟ
اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ دﻟﻴﻞ روﺷﻦ ﭘﺮ ﮨﻮں اور اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﻧﻴﮏ روزﯼ دﯼ ﮨﻮ )ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﻣﻴﮟ ان
ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﺮوں ﮔﺎ؟( اور ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮐہ ﺟﺲ اﻣﺮ ﺳﮯ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﻨﻊ ﮐﺮوں ﺧﻮد اس ﮐﻮ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻮں۔ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﮩﺎں
ﺗﮏ ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﮨﻮﺳﮑﮯ )ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﯽ( اﺻﻼح ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں اور )اس ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ( ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﮐﺎ ﻣﻠﻨﺎ ﺧﺪا ﮨﯽ )ﮐﮯ
ﻓﻀﻞ( ﺳﮯ ﮨﮯ۔ ﻣﻴﮟ اﺳﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﻮں اور اس ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ) (٨٨اور اے ﻗﻮم! ﻣﻴﺮﯼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﻢ
ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﻳﺴﺎ ﮐﺎم ﻧہ ﮐﺮادے ﮐہ ﺟﻴﺴﯽ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﻮح ﮐﯽ ﻗﻮم ﻳﺎ ﮨﻮد ﮐﯽ ﻗﻮم ﻳﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﯽ ﻗﻮم ﭘﺮ واﻗﻊ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﻬﯽ وﻳﺴﯽ ﮨﯽ
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺗﻢ ﭘﺮ واﻗﻊ ﮨﻮ۔ اور ﻟﻮط ﮐﯽ ﻗﻮم )ﮐﺎ زﻣﺎﻧہ ﺗﻮ( ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ دور ﻧﮩﻴﮟ ) (٨٩اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﻮ
اور اس ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮو۔ ﺑﮯﺷﮏ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر رﺣﻢ واﻻ )اور( ﻣﺤﺒﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٩٠اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺷﻌﻴﺐ ﺗﻤﮩﺎرﯼ
ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮨﻤﺎرﯼ ﺳﻤﺠﻪ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﻴﮟ اور ﮨﻢ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﮐﻤﺰور ﺑﻬﯽ ﮨﻮ اور اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧہ ﮨﻮﺗﮯ
ﺗﻮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮ دﻳﺘﮯ اور ﺗﻢ ﮨﻢ ﭘﺮ )ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﺑﻬﯽ( ﻏﺎﻟﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ ) (٩١اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻗﻮم! ﮐﻴﺎ ﻣﻴﺮے ﺑﻬﺎﺋﯽ
ﺑﻨﺪوں ﮐﺎ دﺑﺎؤ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺧﺪا ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﮨﮯ۔ اور اس ﮐﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻴﭽﻬﮯ ڈال رﮐﻬﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ اﻋﻤﺎل
ﭘﺮ اﺣﺎﻃہ ﮐﻴﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﮯ ) (٩٢اور ﺑﺮادران ﻣﻠﺖ! ﺗﻢ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﮐﺎم ﮐﻴﮯ ﺟﺎؤ ﻣﻴﮟ )اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ( ﮐﺎم ﮐﻴﮯ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں۔ ﺗﻢ ﮐﻮ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ رﺳﻮا ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮐﺲ ﭘﺮ ﺁﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻬﻮﭨﺎ ﮐﻮن ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮو ،ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ
ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ) (٩٣اور ﺟﺐ ﮨﻤﺎرا ﺣﮑﻢ ﺁﭘﮩﻨﭽﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺷﻌﻴﺐ ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ
ﺗﻬﮯ ان ﮐﻮ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﻟﻴﺎ۔ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻇﺎﻟﻢ ﺗﻬﮯ ،ان ﮐﻮ ﭼﻨﮕﻬﺎڑ ﻧﮯ ﺁدﺑﻮﭼﺎ ﺗﻮ وﮦ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ اوﻧﺪهﮯ
ﭘﮍے رﮦ ﮔﺌﮯ ) (٩۴ﮔﻮﻳﺎ ان ﻣﻴﮟ ﮐﺒﻬﯽ ﺑﺴﮯ ﮨﯽ ﻧہ ﺗﻬﮯ۔ ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﮐہ ﻣﺪﻳﻦ ﭘﺮ )وﻳﺴﯽ ﮨﯽ( ﭘﻬﭩﮑﺎر ﮨﮯ ﺟﻴﺴﯽ ﺛﻤﻮد ﭘﺮ
ﭘﻬﭩﮑﺎر ﺗﻬﯽ ) (٩۵اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں اور دﻟﻴﻞ روﺷﻦ دے ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ )) (٩۶ﻳﻌﻨﯽ( ﻓﺮﻋﻮن اور اس ﮐﮯ
ﺳﺮداروں ﮐﯽ ﻃﺮف۔ ﺗﻮ وﮦ ﻓﺮﻋﻮن ﮨﯽ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﭼﻠﮯ۔ اور ﻓﺮﻋﻮن ﮐﺎ ﺣﮑﻢ درﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﺎ ) (٩٧وﮦ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اﭘﻨﯽ
ﻗﻮم ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺁﮔﮯ ﭼﻠﮯ ﮔﺎ اور ان ﮐﻮ دوزخ ﻣﻴﮟ ﺟﺎ اُﺗﺎرے ﮔﺎ اور ﺟﺲ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ وﮦ اُﺗﺎرے ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ وﮦ ﺑﺮا ﮨﮯ ) (٩٨اور
اس ﺟﮩﺎن ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻟﻌﻨﺖ ان ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻟﮕﺎ دﯼ ﮔﺌﯽ اور ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺑﻬﯽ )ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻟﮕﯽ رﮨﮯ ﮔﯽ(۔ ﺟﻮ اﻧﻌﺎم ان ﮐﻮ ﻣﻼ
ﮨﮯ ﺑﺮا ﮨﮯ ) (٩٩ﻳہ )ﭘﺮاﻧﯽ( ﺑﺴﺘﻴﻮں ﮐﮯ ﺗﻬﻮڑے ﺳﮯ ﺣﺎﻻت ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ
ﮨﻴﮟ اور ﺑﻌﺾ ﮐﺎ ﺗﮩﺲ ﻧﮩﺲ ﮨﻮﮔﻴﺎ ) (١٠٠اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺑﻠﮑہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﻮد اﭘﻨﮯ اُوﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﻴﺎ۔
ﻏﺮض ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺁﭘﮩﻨﭽﺎ ﺗﻮ ﺟﻦ ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﻮ وﮦ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﮑﺎرا ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ ان ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﮐﺎم
ﻧہ ﺁﺋﮯ۔ اور ﺗﺒﺎﮦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا ان ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ اور ﮐﭽﻪ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﮯ ) (١٠١اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﺐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺑﺴﺘﻴﻮں ﮐﻮ
ﭘﮑﮍا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﭘﮑﮍ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ اس ﮐﯽ ﭘﮑﮍ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻟﯽ اور ﺳﺨﺖ ﮨﮯ ) (١٠٢ان
)ﻗﺼﻮں( ﻣﻴﮟ اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺟﻮ ﻋﺬاب ﺁﺧﺮت ﺳﮯ ڈرے ﻋﺒﺮت ﮨﮯ۔ ﻳہ وﮦ دن ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺳﺐ ﻟﻮگ اﮐﭩﻬﮯ ﮐﻴﮯ
ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻳﮩﯽ وﮦ دن ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺳﺐ )ﺧﺪا ﮐﮯ روﺑﺮو( ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻴﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٠٣اور ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﻻﻧﮯ ﻣﻴﮟ
اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﮏ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٠۴ﺟﺲ روز وﮦ ﺁﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﺑﻮل ﺑﻬﯽ
ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﮯ ﮔﺎ۔ ﭘﻬﺮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮨﻮں ﮔﮯ اور ﮐﭽﻪ ﻧﻴﮏ ﺑﺨﺖ ) (١٠۵ﺗﻮ ﺟﻮ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮨﻮں ﮔﮯ وﮦ دوزخ ﻣﻴﮟ )ڈال
دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ( اس ﻣﻴﮟ ان ﮐﺎ ﭼﻼﻧﺎ اور دهﺎڑﻧﺎ ﮨﻮﮔﺎ )) (١٠۶اور( ﺟﺐ ﺗﮏ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﮨﻴﮟ ،اﺳﯽ ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ
ﻣﮕﺮ ﺟﺘﻨﺎ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﭼﺎﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ ) (١٠٧اور ﺟﻮ ﻧﻴﮏ ﺑﺨﺖ ﮨﻮں ﮔﮯ،
وﮦ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﻴﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺟﺐ ﺗﮏ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﮨﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ اﺳﯽ ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ﻣﮕﺮ ﺟﺘﻨﺎ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر
ﭼﺎﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﻧﻴﮏ ﺑﺨﺖ ﮨﻮں ﮔﮯ وﮦ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ
)اور( ﺟﺐ ﺗﮏ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﮨﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ اﺳﯽ ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﻣﮕﺮ ﺟﺘﻨﺎ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﭼﺎﮨﮯ۔ ﻳہ )ﺧﺪا ﮐﯽ( ﺑﺨﺸﺶ ﮨﮯ
ﺟﻮ ﮐﺒﻬﯽ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﯽ ) (١٠٨ﺗﻮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺟﻮ )ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ( ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اس ﺳﮯ ﺗﻢ ﺧﻠﺠﺎن ﻣﻴﮟ ﻧہ ﭘﮍﻧﺎ۔ ﻳہ اﺳﯽ
ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﺑﺎپ دادا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﮨﻢ ان ﮐﻮ ان ﮐﺎ ﺣﺼہ ﭘﻮرا ﭘﻮرا
ﺑﻼ ﮐﻢ وﮐﺎﺳﺖ دﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٠٩اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب دﯼ ﺗﻮ اس ﻣﻴﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ اور اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ اﻳﮏ ﺑﺎت ﭘﮩﻠﮯ ﻧہ ﮨﻮﭼﮑﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮدﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ۔ اور وﮦ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﻗﻮﯼ ﺷﺒﮩﮯ ﻣﻴﮟ )ﭘﮍے
ﮨﻮﺋﮯ( ﮨﻴﮟ ) (١١٠اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ان ﺳﺐ ﮐﻮ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن( ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﭘﻮرا ﭘﻮرا ﺑﺪﻟہ دے ﮔﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺟﻮ
ﻋﻤﻞ ﻳہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ اس ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (١١١ﺳﻮ )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﺟﻴﺴﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﮑﻢ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ )اس ﭘﺮ( ﺗﻢ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ
ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﺗﺎﺋﺐ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﻗﺎﺋﻢ رﮨﻮ۔ اور ﺣﺪ ﺳﮯ ﺗﺠﺎوز ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ اﻋﻤﺎل ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (١١٢اور ﺟﻮ
ﻟﻮگ ﻇﺎﻟﻢ ﮨﻴﮟ ،ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ،ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ )دوزخ ﮐﯽ( ﺁگ ﺁﻟﭙﭩﮯ ﮔﯽ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻤﮩﺎرے اور دوﺳﺖ
ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﮐﮩﻴﮟ ﺳﮯ( ﻣﺪد ﻧہ ﻣﻞ ﺳﮑﮯ ﮔﯽ ) (١١٣اور دن ﮐﮯ دوﻧﻮں
ﺳﺮوں )ﻳﻌﻨﯽ ﺻﺒﺢ اور ﺷﺎم ﮐﮯ اوﻗﺎت ﻣﻴﮟ( اور رات ﮐﯽ ﭼﻨﺪ )ﭘﮩﻠﯽ( ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻴﮟ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺎ ﮐﺮو۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻧﻴﮑﻴﺎں
ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﻮ دور ﮐﺮ دﻳﺘﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﻳہ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١١۴اور ﺻﺒﺮ ﮐﻴﮯ رﮨﻮ ﮐہ
ﺧﺪا ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﮐﺎ اﺟﺮ ﺿﺎﺋﻊ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (١١۵ﺗﻮ ﺟﻮ اُﻣﺘﻴﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮔﺰر ﭼﮑﯽ ﮨﻴﮟ ،ان ﻣﻴﮟ اﻳﺴﮯ ﮨﻮش ﻣﻨﺪ ﮐﻴﻮں ﻧہ
ﮨﻮﺋﮯ ﺟﻮ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ روﮐﺘﮯ ﮨﺎں )اﻳﺴﮯ( ﺗﻬﻮڑے ﺳﮯ )ﺗﻬﮯ( ﺟﻦ ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻣﺨﻠﺼﯽ ﺑﺨﺸﯽ۔
اور ﺟﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﺗﻬﮯ وﮦ ان ﮨﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻟﮕﮯ رﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﻋﻴﺶ وﺁرام ﺗﻬﺎ اور وﮦ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﻣﻴﮟ ڈوﺑﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ
) (١١۶اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر اﻳﺴﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﺴﺘﻴﻮں ﮐﻮ ﺟﺐ ﮐہ وﮨﺎں ﮐﮯ ﺑﺎﺷﻨﺪے ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﮨﻮں ازرا ِﮦ ﻇﻠﻢ ﺗﺒﺎﮦ ﮐﺮدے
) (١١٧اور اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻳﮏ ﮨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﻟﻴﮑﻦ وﮦ ﮨﻤﻴﺸہ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ
) (١١٨ﻣﮕﺮ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر رﺣﻢ ﮐﺮے۔ اور اﺳﯽ ﻟﻴﮯ اس ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﻗﻮل
ﭘﻮرا ﮨﻮﮔﻴﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ دوزخ ﮐﻮ ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﻬﺮ دوں ﮔﺎ )) (١١٩اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﮯ وﮦ ﺳﺐ
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ﺣﺎﻻت ﺟﻮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﺳﮯ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے دل ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ان )ﻗﺼﺺ( ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺣﻖ
ﭘﮩﻨﭻ ﮔﻴﺎ اور ﻳہ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ اور ﻋﺒﺮت ﮨﮯ ) (١٢٠اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺋﮯ ان ﺳﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺗﻢ اﭘﻨﯽ
ﺟﮕہ ﻋﻤﻞ ﮐﻴﮯ ﺟﺎؤ۔ ﮨﻢ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﻋﻤﻞ ﮐﻴﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢١اور )ﻧﺘﻴﺠۂ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ( ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮو ،ﮨﻢ ﺑﻬﯽ اﻧﺘﻈﺎر
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢٢اور ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﭼﻬﭙﯽ ﭼﻴﺰوں ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ اور ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﮐﺎ رﺟﻮع اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف
ﮨﮯ۔ ﺗﻮ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو اور اﺳﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﻮ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر اس ﺳﮯ ﺑﮯﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ
)(١٢٣
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ﺳﻮرة ﻳُﻮﺳُﻒ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اﻟٓﺮا۔ ﻳہ ﮐﺘﺎب روﺷﻦ ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (١ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﻗﺮﺁن ﮐﻮ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻴﮟ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻪ ﺳﮑﻮ )) (٢اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮨﻢ
اس ﻗﺮﺁن ﮐﮯ ذرﻳﻌﮯ ﺳﮯ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ اﻳﮏ ﻧﮩﺎﻳﺖ اﭼﻬﺎ ﻗﺼہ ﺳﻨﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻢ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﺑﮯﺧﺒﺮ ﺗﻬﮯ ) (٣ﺟﺐ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ واﻟﺪ ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اﺑﺎ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ )ﺧﻮاب ﻣﻴﮟ( ﮔﻴﺎرﮦ ﺳﺘﺎروں اور ﺳﻮرج اور ﭼﺎﻧﺪ ﮐﻮ
دﻳﮑﻬﺎ ﮨﮯ۔ دﻳﮑﻬﺘﺎ )ﮐﻴﺎ( ﮨﻮں ﮐہ وﮦ ﻣﺠﻬﮯ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻴﭩﺎ اﭘﻨﮯ ﺧﻮاب ﮐﺎ ذﮐﺮ اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﻴﻮں
ﺳﮯ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮﻳﺐ ﮐﯽ ﭼﺎل ﭼﻠﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺷﻴﻄﺎن اﻧﺴﺎن ﮐﺎ ﮐﻬﻼ دﺷﻤﻦ ﮨﮯ
) (۵اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﺧﺪا ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮦ )وﻣﻤﺘﺎز( ﮐﺮے ﮔﺎ اور )ﺧﻮاب ﮐﯽ( ﺑﺎﺗﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﮑﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور ﺟﺲ
ﻃﺮح اس ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻤﮩﺎرے دادا ،ﭘﺮدادا اﺑﺮاﮨﻴﻢ اور اﺳﺤﺎق ﭘﺮ ﭘﻮرﯼ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺗﻢ ﭘﺮ اور اوﻻد ﻳﻌﻘﻮب
ﭘﺮ ﭘﻮرﯼ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر )ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (۶ﮨﺎں ﻳﻮﺳﻒ اور ان ﮐﮯ
ﺑﻬﺎﺋﻴﻮں )ﮐﮯ ﻗﺼﮯ( ﻣﻴﮟ ﭘﻮﭼﻬﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ )ﺑﮩﺖ ﺳﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (٧ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ( ﺗﺬﮐﺮﮦ ﮐﻴﺎ ﮐہ
ﻳﻮﺳﻒ اور اس ﮐﺎ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺑﺎ ﮐﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﭘﻴﺎرے ﮨﻴﮟ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﮨﻢ ﺟﻤﺎﻋﺖ )ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ( ﮨﻴﮟ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ اﺑﺎ ﺻﺮﻳﺢ
ﻏﻠﻄﯽ ﭘﺮ ﮨﻴﮟ ) (٨ﺗﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﻮ )ﻳﺎ ﺗﻮ ﺟﺎن ﺳﮯ( ﻣﺎر ڈاﻟﻮ ﻳﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﭘﻬﻴﻨﮏ ﺁؤ۔ ﭘﻬﺮ اﺑﺎ ﮐﯽ ﺗﻮﺟہ ﺻﺮف ﺗﻤﮩﺎرﯼ
ﻃﺮف ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻢ اﭼﻬﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﮨﻮﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (٩ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﮐﮩﻨﮯ واﻟﮯ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﻮ
ﺟﺎن ﺳﮯ ﻧہ ﻣﺎرو ﮐﺴﯽ ﮔﮩﺮے ﮐﻨﻮﻳﮟ ﻣﻴﮟ ڈال دو ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ راﮨﮕﻴﺮ ﻧﮑﺎل )ﮐﺮ اور ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ( ﻟﮯ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﺮﻧﺎ
ﮨﮯ )ﺗﻮ ﻳﻮں ﮐﺮو( )) (١٠ﻳہ ﻣﺸﻮرﮦ ﮐﺮ ﮐﮯ وﮦ ﻳﻌﻘﻮب ﺳﮯ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اﺑﺎﺟﺎن ﮐﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﺁپ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﻴﮟ ﮨﻤﺎرا اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﺧﻴﺮﺧﻮاﮦ ﮨﻴﮟ ) (١١ﮐﻞ اﺳﮯ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﺑﻬﻴﺞ دﻳﺠﻴﺌﮯ ﮐہ ﺧﻮب ﻣﻴﻮے
ﮐﻬﺎﺋﮯ اور ﮐﻬﻴﻠﮯ ﮐﻮدے۔ ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﮨﻴﮟ ) (١٢اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻳہ اﻣﺮ ﻣﺠﻬﮯ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﮐﺌﮯ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ اﺳﮯ ﻟﮯ
ﺟﺎؤ )ﻳﻌﻨﯽ وﮦ ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﺟﺪا ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ( اور ﻣﺠﻬﮯ ﻳہ ﺧﻮف ﺑﻬﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ )ﮐﻬﻴﻞ ﻣﻴﮟ( اس ﺳﮯ ﻏﺎﻓﻞ ﮨﻮﺟﺎؤ اور اﺳﮯ ﺑﻬﻴﮍﻳﺎ
ﮐﻬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ) (١٣وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮨﻤﺎرﯼ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ اﻳﮏ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮨﻴﮟ ،اﺳﮯ ﺑﻬﻴﮍﻳﺎ ﮐﻬﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ
ﺑﮍے ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻴﮟ ﭘﮍﮔﺌﮯ ) (١۴ﻏﺮض ﺟﺐ وﮦ اس ﮐﻮ ﻟﮯ ﮔﺌﮯ اور اس ﺑﺎت ﭘﺮ اﺗﻔﺎق ﮐﺮﻟﻴﺎ ﮐہ اس ﮐﻮ ﮔﮩﺮے ﮐﻨﻮﻳﮟ ﻣﻴﮟ ڈال
دﻳﮟ۔ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﯽ ﻃﺮف وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮐہ )اﻳﮏ وﻗﺖ اﻳﺴﺎ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ( ﺗﻢ ان ﮐﮯ اس ﺳﻠﻮﮎ ﺳﮯ ﺁﮔﺎﮦ ﮐﺮو ﮔﮯ اور ان
ﮐﻮ )اس وﺣﯽ ﮐﯽ( ﮐﭽﻪ ﺧﺒﺮ ﻧہ ﮨﻮﮔﯽ )) (١۵ﻳہ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﮐﮯ( وﮦ رات ﮐﮯ وﻗﺖ ﺑﺎپ ﮐﮯ ﭘﺎس روﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺁﺋﮯ )(١۶
)اور( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اﺑﺎﺟﺎن ﮨﻢ ﺗﻮ دوڑﻧﮯ اور اﻳﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺁﮔﮯ ﻧﮑﻠﻨﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺼﺮوف ﮨﻮﮔﺌﮯ اور ﻳﻮﺳﻒ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ
اﺳﺒﺎب ﮐﮯ ﭘﺎس ﭼﻬﻮڑ ﮔﺌﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺑﻬﻴﮍﻳﺎ ﮐﻬﺎ ﮔﻴﺎ۔ اور ﺁپ ﮨﻤﺎرﯼ ﺑﺎت ﮐﻮ ﮔﻮ ﮨﻢ ﺳﭻ ﮨﯽ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮں ﺑﺎور ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ
) (١٧اور ان ﮐﮯ ﮐﺮﺗﮯ ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ ﻣﻮٹ ﮐﺎ ﻟﮩﻮ ﺑﻬﯽ ﻟﮕﺎ ﻻﺋﮯ۔ ﻳﻌﻘﻮب ﻧﮯ ﮐﮩﺎ )ﮐہ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل ﻳﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ( ﺑﻠﮑہ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ
دل ﺳﮯ )ﻳہ( ﺑﺎت ﺑﻨﺎ ﻻﺋﮯ ﮨﻮ۔ اﭼﻬﺎ ﺻﺒﺮ )ﮐہ وﮨﯽ( ﺧﻮب )ﮨﮯ( اور ﺟﻮ ﺗﻢ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺳﮯ
ﻣﺪد ﻣﻄﻠﻮب ﮨﮯ )) (١٨اب ﺧﺪا ﮐﯽ ﺷﺎن دﻳﮑﻬﻮ ﮐہ اس ﮐﻨﻮﻳﮟ ﮐﮯ ﻗﺮﻳﺐ( اﻳﮏ ﻗﺎﻓﻠہ ﺁوارد ﮨﻮا اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ(
اﭘﻨﺎ ﺳﻘﺎ ﺑﻬﻴﺠﺎ۔ اس ﻧﮯ ﮐﻨﻮﻳﮟ ﻣﻴﮟ ڈول ﻟﭩﮑﺎﻳﺎ )ﺗﻮ ﻳﻮﺳﻒ اس ﺳﮯ ﻟﭩﮏ ﮔﺌﮯ( وﮦ ﺑﻮﻻ زﮨﮯ ﻗﺴﻤﺖ ﻳہ ﺗﻮ )ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺣﺴﻴﻦ( ﻟﮍﮐﺎ
ﮨﮯ۔ اور اس ﮐﻮ ﻗﻴﻤﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳہ ﺳﻤﺠﻪ ﮐﺮ ﭼﻬﭙﺎ ﻟﻴﺎ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ وﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺳﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻬﺎ ) (١٩اور اس ﮐﻮ
ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ ﻗﻴﻤﺖ )ﻳﻌﻨﯽ( ﻣﻌﺪودے ﭼﻨﺪ درﮨﻤﻮں ﭘﺮ ﺑﻴﭻ ڈاﻻ۔ اور اﻧﮩﻴﮟ ان )ﮐﮯ ﺑﺎرے( ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻻﻟﭻ ﻧہ ﺗﻬﺎ ) (٢٠اور ﻣﺼﺮ
ﻣﻴﮟ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺧﺮﻳﺪا اس ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﻴﻮﯼ ﺳﮯ )ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎم زﻟﻴﺨﺎ ﺗﻬﺎ( ﮐﮩﺎ ﮐہ اس ﮐﻮ ﻋﺰت واﮐﺮام ﺳﮯ رﮐﻬﻮ
ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﮨﻤﻴﮟ ﻓﺎﺋﺪﮦ دے ﻳﺎ ﮨﻢ اﺳﮯ ﺑﻴﭩﺎ ﺑﻨﺎﻟﻴﮟ۔ اس ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﻮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ )ﻣﺼﺮ( ﻣﻴﮟ ﺟﮕہ دﯼ اور ﻏﺮض
ﻳہ ﺗﻬﯽ ﮐہ ﮨﻢ ان ﮐﻮ )ﺧﻮاب ﮐﯽ( ﺑﺎﺗﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﮑﻬﺎﺋﻴﮟ اور ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﮐﺎم ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ )(٢١
اور ﺟﺐ وﮦ اﭘﻨﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ داﻧﺎﺋﯽ اور ﻋﻠﻢ ﺑﺨﺸﺎ۔ اور ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﮐﻮ ﮨﻢ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
) (٢٢ﺗﻮ ﺟﺲ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﮔﻬﺮ ﻣﻴﮟ وﮦ رﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ اس ﻧﮯ ان ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺎ اور دروازے ﺑﻨﺪ ﮐﺮﮐﮯ ﮐﮩﻨﮯ
ﻟﮕﯽ )ﻳﻮﺳﻒ( ﺟﻠﺪﯼ ﺁؤ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﭘﻨﺎﮦ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﮯ )وﮦ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﻴﺎں( ﺗﻮ ﻣﻴﺮے ﺁﻗﺎ ﮨﻴﮟ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﺳﮯ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ )ﻣﻴﮟ اﻳﺴﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ( ﺑﮯﺷﮏ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮگ ﻓﻼح ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢٣اور اس ﻋﻮرت ﻧﮯ
ان ﮐﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﻴﺎ اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﻴﺎ۔ اﮔﺮ وﮦ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧہ دﻳﮑﻬﺘﮯ )ﺗﻮ ﺟﻮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮﺗﺎ( ﻳﻮں اس ﻟﻴﮯ
)ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ( ﮐہ ﮨﻢ ان ﺳﮯ ﺑﺮاﺋﯽ اور ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ ﮐﻮ روﮎ دﻳﮟ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﮨﻤﺎرے ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢۴اور دوﻧﻮں
دروازے ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﺎﮔﮯ )ﺁﮔﮯ ﻳﻮﺳﻒ اور ﭘﻴﭽﻬﮯ زﻟﻴﺨﺎ( اور ﻋﻮرت ﻧﮯ ان ﮐﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺳﮯ )ﭘﮑﮍ ﮐﺮ ﺟﻮ ﮐﻬﻴﻨﭽﺎ ﺗﻮ(
ﭘﻬﺎڑ ڈاﻻ اور دوﻧﻮں ﮐﻮ دروازے ﮐﮯ ﭘﺎس ﻋﻮرت ﮐﺎ ﺧﺎوﻧﺪ ﻣﻞ ﮔﻴﺎ ﺗﻮ ﻋﻮرت ﺑﻮﻟﯽ ﮐہ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﻴﻮﯼ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ
ﺑﺮا ارادﮦ ﮐﺮے اس ﮐﯽ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻴﺎ ﺳﺰا ﮨﮯ ﮐہ ﻳﺎ ﺗﻮ ﻗﻴﺪ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﻳﺎ دﮐﻪ ﮐﺎ ﻋﺬاب دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ) (٢۵ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اﺳﯽ
ﻧﮯ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺎ ﺗﻬﺎ۔ اس ﮐﮯ ﻗﺒﻴﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮯ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﻴﺎ ﮐہ اﮔﺮ اس ﮐﺎ
ﮐﺮﺗﺎ ﺁﮔﮯ ﺳﮯ ﭘﻬﭩﺎ ﺗﻮ ﻳہ ﺳﭽﯽ اور ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻬﻮﭨﺎ ) (٢۶اور اﮔﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺳﮯ ﭘﻬﭩﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻳہ ﺟﻬﻮﭨﯽ اور وﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ
) (٢٧اور ﺟﺐ اس ﮐﺎ ﮐﺮﺗﺎ دﻳﮑﻬﺎ )ﺗﻮ( ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺳﮯ ﭘﻬﭩﺎ ﺗﻬﺎ )ﺗﺐ اس ﻧﮯ زﻟﻴﺨﺎ ﺳﮯ ﮐﮩﺎ( ﮐہ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرا ﮨﯽ ﻓﺮﻳﺐ ﮨﮯ۔ اور ﮐﭽﻪ
ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻓﺮﻳﺐ ﺑﮍے )ﺑﻬﺎرﯼ( ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٨ﻳﻮﺳﻒ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺧﻴﺎل ﻧہ ﮐﺮ۔ اور )زﻟﻴﺨﺎ( ﺗﻮ اﭘﻨﮯ
ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮓ ،ﺑﮯﺷﮏ ﺧﻄﺎ ﺗﻴﺮﯼ ﮨﮯ ) (٢٩اور ﺷﮩﺮ ﻣﻴﮟ ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﻴﮟ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻴﮟ ﮐہ ﻋﺰﻳﺰ ﮐﯽ ﺑﻴﻮﯼ
اﭘﻨﮯ ﻏﻼم ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﮨﮯ۔ اور اس ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ اس ﮐﮯ دل ﻣﻴﮟ ﮔﻬﺮ ﮐﺮﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ ﮨﻢ دﻳﮑﻬﺘﯽ ﮨﻴﮟ ﮐہ وﮦ
ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ) (٣٠ﺟﺐ زﻟﻴﺨﺎ ﻧﮯ ان ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ )ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺟﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﮟ دﻳﺪار ﻳﻮﺳﻒ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اﻳﮏ( ﭼﺎل
)ﺗﻬﯽ( ﺳﻨﯽ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﭘﺎس )دﻋﻮت ﮐﺎ( ﭘﻴﻐﺎم ﺑﻬﻴﺠﺎ اور ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اﻳﮏ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﯽ۔ اور )ﭘﻬﻞ ﺗﺮاﺷﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ( ﮨﺮ
اﻳﮏ ﮐﻮ اﻳﮏ ﭼﻬﺮﯼ دﯼ اور )ﻳﻮﺳﻒ ﺳﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﺁؤ۔ ﺟﺐ ﻋﻮرﺗﻮں ﻧﮯ ان ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﺗﻮ ان ﮐﺎ رﻋﺐ
)ﺣﺴﻦ( ان ﭘﺮ )اﻳﺴﺎ( ﭼﻬﺎ ﮔﻴﺎ ﮐہ )ﭘﻬﻞ ﺗﺮاﺷﺘﮯ ﺗﺮاﺷﺘﮯ( اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﮐﺎٹ ﻟﻴﮯ اور ﺑﮯﺳﺎﺧﺘہ ﺑﻮل اﭨﻬﻴﮟ ﮐہ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ )ﻳہ
ﺣﺴﻦ( ﻳہ ﺁدﻣﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺰرگ ﻓﺮﺷﺘہ ﮨﮯ ) (٣١ﺗﺐ زﻟﻴﺨﺎ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﻳہ وﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﻣﺠﻬﮯ ﻃﻌﻨﮯ دﻳﺘﯽ
ﺗﻬﻴﮟ۔ اور ﺑﮯﺷﮏ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اس ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺎ ﻣﮕﺮ ﻳہ ﺑﭽﺎ رﮨﺎ۔ اور اﮔﺮ ﻳہ وﮦ ﮐﺎم ﻧہ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﻮ ﻣﻴﮟ اﺳﮯ
ﮐﮩﺘﯽ ﮨﻮں ﺗﻮ ﻗﻴﺪ ﮐﺮدﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ذﻟﻴﻞ ﮨﻮﮔﺎ ) (٣٢ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ دﻋﺎ ﮐﯽ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﺲ ﮐﺎم ﮐﯽ ﻃﺮف ﻳہ ﻣﺠﻬﮯ ﺑﻼﺗﯽ
ﮨﻴﮟ اس ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻬﮯ ﻗﻴﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﻓﺮﻳﺐ ﮐﻮ ﻧہ ﮨﭩﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮨﻮﺟﺎؤں
ﮔﺎ اور ﻧﺎداﻧﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎؤں ﮔﺎ ) (٣٣ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﯽ دﻋﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻟﯽ اور ان ﺳﮯ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ﻣﮑﺮ دﻓﻊ ﮐﺮ دﻳﺎ۔
ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺳﻨﻨﮯ )اور( ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٣۴ﭘﻬﺮ ﺑﺎوﺟﻮد اس ﮐﮯ ﮐہ وﮦ ﻟﻮگ ﻧﺸﺎن دﻳﮑﻪ ﭼﮑﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﯽ راﺋﮯ ﻳﮩﯽ
ﭨﻬﮩﺮﯼ ﮐہ ﮐﭽﻪ ﻋﺮﺻہ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ان ﮐﻮ ﻗﻴﺪ ﮨﯽ ﮐﺮدﻳﮟ ) (٣۵اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ دو اور ﺟﻮان ﺑﻬﯽ داﺧﻞ زﻧﺪان ﮨﻮﺋﮯ۔ اﻳﮏ ﻧﮯ
ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ )ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺧﻮاب دﻳﮑﻬﺎ ﮨﮯ( دﻳﮑﻬﺘﺎ )ﮐﻴﺎ( ﮨﻮں ﮐہ ﺷﺮاب )ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اﻧﮕﻮر( ﻧﭽﻮڑ رﮨﺎ ﮨﻮں۔ دوﺳﺮے ﻧﮯ
ﮐﮩﺎ ﮐہ )ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﺧﻮاب دﻳﮑﻬﺎ ﮨﮯ( ﻣﻴﮟ ﻳہ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺳﺮ ﭘﺮ روﭨﻴﺎں اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮں اور ﺟﺎﻧﻮر ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
ﮐﻬﺎ رﮨﮯ )ﮨﻴﮟ ﺗﻮ( ﮨﻤﻴﮟ ان ﮐﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺘﺎ دﻳﺠﻴﺌﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣۶ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﻣﻠﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ وﮦ ﺁﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺘﺎدوں ﮔﺎ۔ ﻳہ ان )ﺑﺎﺗﻮں( ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺟﻮ
ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﺳﮑﻬﺎﺋﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ اور روز ﺁﺧﺮت ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻣﻴﮟ ان ﮐﺎ
ﻣﺬﮨﺐ ﭼﻬﻮڑے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮں ) (٣٧اور اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ دادا اﺑﺮاﮨﻴﻢ اور اﺳﺤﺎق اور ﻳﻌﻘﻮب ﮐﮯ ﻣﺬﮨﺐ ﭘﺮ ﭼﻠﺘﺎ ﮨﻮں۔ ﮨﻤﻴﮟ ﺷﺎﻳﺎں ﻧﮩﻴﮟ
ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ۔ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻓﻀﻞ ﮨﮯ ﮨﻢ ﭘﺮ ﺑﻬﯽ اور ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺑﻬﯽ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ
ﺷﮑﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (٣٨ﻣﻴﺮے ﺟﻴﻞ ﺧﺎﻧﮯ ﮐﮯ رﻓﻴﻘﻮ! ﺑﻬﻼ ﮐﺌﯽ ﺟﺪا ﺟﺪا ﺁﻗﺎ اﭼﻬﮯ ﻳﺎ )اﻳﮏ( ﺧﺪاﺋﮯ ﻳﮑﺘﺎ وﻏﺎﻟﺐ؟ ) (٣٩ﺟﻦ
ﭼﻴﺰوں ﮐﯽ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ وﮦ ﺻﺮف ﻧﺎم ﮨﯽ ﻧﺎم ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎپ دادا ﻧﮯ رﮐﻪ ﻟﻴﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻨﺪ ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ۔ )ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﮐہ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ۔ اس ﻧﮯ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ
ﮐہ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﻧہ ﮐﺮو۔ ﻳﮩﯽ ﺳﻴﺪهﺎ دﻳﻦ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (۴٠ﻣﻴﺮے ﺟﻴﻞ ﺧﺎﻧﮯ ﮐﮯ
رﻓﻴﻘﻮ! ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ )ﺟﻮ ﭘﮩﻼ ﺧﻮاب ﺑﻴﺎن ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ وﮦ( ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﺁﻗﺎ ﮐﻮ ﺷﺮاب ﭘﻼﻳﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﺟﻮ دوﺳﺮا ﮨﮯ وﮦ
ﺳﻮﻟﯽ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺟﺎﻧﻮر اس ﮐﺎ ﺳﺮ ﮐﻬﺎ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺟﻮ اﻣﺮ ﺗﻢ ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ ﻓﻴﺼﻠہ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﮨﮯ ) (۴١اور
دوﻧﻮں ﺷﺨﺼﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ )ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ( ﺧﻴﺎل ﮐﻴﺎ ﮐہ وﮦ رﮨﺎﺋﯽ ﭘﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اس ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺁﻗﺎ ﺳﮯ ﻣﻴﺮا
ذﮐﺮ ﺑﻬﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﻟﻴﮑﻦ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﮯ ان ﮐﺎ اﭘﻨﮯ ﺁﻗﺎ ﺳﮯ ذﮐﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻬﻼ دﻳﺎ اور ﻳﻮﺳﻒ ﮐﺌﯽ ﺑﺮس ﺟﻴﻞ ﺧﺎﻧﮯ ﻣﻴﮟ رﮨﮯ ) (۴٢اور
ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ )ﻧﮯ ﺧﻮاب دﻳﮑﻬﺎ ﮨﮯ( دﻳﮑﻬﺘﺎ )ﮐﻴﺎ( ﮨﻮں ﮐہ ﺳﺎت ﻣﻮﭨﯽ ﮔﺎﺋﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺳﺎت دﺑﻠﯽ ﮔﺎﺋﻴﮟ ﮐﻬﺎ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ
اور ﺳﺎت ﺧﻮﺷﮯ ﺳﺒﺰ ﮨﻴﮟ اور )ﺳﺎت( ﺧﺸﮏ۔ اے ﺳﺮدارو! اﮔﺮ ﺗﻢ ﺧﻮاﺑﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ دے ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﻣﻴﺮے ﺧﻮاب
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ﮐﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺘﺎؤ ) (۴٣اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﻳہ ﺗﻮ ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺳﮯ ﺧﻮاب ﮨﻴﮟ۔ اور ﮨﻤﻴﮟ اﻳﺴﮯ ﺧﻮاﺑﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﯽ ) (۴۴اب وﮦ
ﺷﺨﺺ ﺟﻮ دوﻧﻮں ﻗﻴﺪﻳﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ رﮨﺎﺋﯽ ﭘﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور ﺟﺴﮯ ﻣﺪت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وﮦ ﺑﺎت ﻳﺎد ﺁﮔﺌﯽ ﺑﻮل اﭨﻬﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺁپ ﮐﻮ اس ﮐﯽ
ﺗﻌﺒﻴﺮ )ﻻ( ﺑﺘﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﻣﺠﻬﮯ )ﺟﻴﻞ ﺧﺎﻧﮯ( ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت دے دﻳﺠﻴﺌﮯ )) (۴۵ﻏﺮض وﮦ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﻳﺎ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ(
ﻳﻮﺳﻒ اے ﺑﮍے ﺳﭽﮯ )ﻳﻮﺳﻒ( ﮨﻤﻴﮟ اس ﺧﻮاب ﮐﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺘﺎﻳﺌﮯ ﮐہ ﺳﺎت ﻣﻮﭨﯽ ﮔﺎﺋﻴﻮں ﮐﻮ ﺳﺎت دﺑﻠﯽ ﮔﺎﺋﻴﮟ ﮐﻬﺎ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ۔
اور ﺳﺎت ﺧﻮﺷﮯ ﺳﺒﺰ ﮨﻴﮟ اور ﺳﺎت ﺳﻮﮐﻬﮯ ﺗﺎﮐہ ﻣﻴﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس واﭘﺲ ﺟﺎ )ﮐﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺘﺎؤں(۔ ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ وﮦ
)ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻗﺪر( ﺟﺎﻧﻴﮟ ) (۴۶اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﺳﺎت ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﮐﻬﻴﺘﯽ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮﮔﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ )ﻏﻠّہ( ﮐﺎﭨﻮ ﺗﻮ ﺗﻬﻮڑے
ﺳﮯ ﻏﻠّﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا ﺟﻮ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﺁﺋﮯ اﺳﮯ ﺧﻮﺷﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﯽ رﮨﻨﮯ دﻳﻨﺎ ) (۴٧ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ )ﺧﺸﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮯ( ﺳﺎت
ﺳﺨﺖ )ﺳﺎل( ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺟﻮ )ﻏﻠّہ( ﺗﻢ ﻧﮯ ﺟﻤﻊ ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﻮﮔﺎ وﮦ اس ﺳﺐ ﮐﻮ ﮐﻬﺎ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺻﺮف وﮨﯽ ﺗﻬﻮڑا ﺳﺎ رﮦ ﺟﺎﺋﮯ
ﮔﺎ ﺟﻮ ﺗﻢ اﺣﺘﻴﺎط ﺳﮯ رﮐﻪ ﭼﻬﻮڑو ﮔﮯ ) (۴٨ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻳﮏ ﺳﺎل ﺁﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺧﻮب ﻣﻴﻨہ ﺑﺮﺳﮯ ﮔﺎ اور ﻟﻮگ اس ﻣﻴﮟ
رس ﻧﭽﻮڑﻳﮟ ﮔﮯ )) (۴٩ﻳہ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻦ ﮐﺮ( ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﻧﮯ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮐہ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﻮ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﻟﮯ ﺁؤ۔ ﺟﺐ ﻗﺎﺻﺪ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮔﻴﺎ
ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺁﻗﺎ ﮐﮯ ﭘﺎس واﭘﺲ ﺟﺎؤ اور ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ان ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ﮐﻴﺎ ﺣﺎل ﮨﮯ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ
ﮐﺎٹ ﻟﻴﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ان ﮐﮯ ﻣﮑﺮوں ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ ) (۵٠ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﻧﮯ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﺎ ﮐہ ﺑﻬﻼ
ﷲ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺮاﺋﯽ
اس وﻗﺖ ﮐﻴﺎ ﮨﻮا ﺗﻬﺎ ﺟﺐ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺎ۔ ﺳﺐ ﺑﻮل اﭨﻬﻴﮟ ﮐہ ﺣﺎش َ ِ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ۔ ﻋﺰﻳﺰ ﮐﯽ ﻋﻮرت ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اب ﺳﭽﯽ ﺑﺎت ﺗﻮ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮ ﮨﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ )اﺻﻞ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ( ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اس ﮐﻮ اﭘﻨﯽ
ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺎ ﺗﻬﺎ اور ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ )) (۵١ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ( ﻳہ ﺑﺎت اس ﻟﻴﮯ )ﭘﻮﭼﻬﯽ ﮨﮯ( ﮐہ
ﻋﺰﻳﺰ ﮐﻮ ﻳﻘﻴﻦ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اس ﮐﯽ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻴﭽﻬﮯ اس ﮐﯽ )اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻴﮟ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ( اور ﺧﺪا ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں
ﮐﮯ ﻣﮑﺮوں ﮐﻮ روﺑﺮاﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (۵٢اور ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ ﭘﺎﮎ ﺻﺎف ﻧﮩﻴﮟ ﮐﮩﺘﺎ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﻧﻔﺲ اﻣﺎرﮦ )اﻧﺴﺎن ﮐﻮ( ﺑﺮاﺋﯽ ﺳﮑﻬﺎﺗﺎ
رﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﮕﺮ ﻳہ ﮐہ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر رﺣﻢ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۵٣ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﻧﮯ ﺣﮑﻢ
دﻳﺎ ﮐہ اﺳﮯ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﻻؤ ﻣﻴﮟ اﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺧﺎص ﺑﻨﺎؤں ﮔﺎ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ان ﺳﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﯽ ﺗﻮ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺁج ﺳﮯ ﺗﻢ ﮨﻤﺎرے
ﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﮨﻮ )) (۵۴ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﻣﺠﻬﮯ اس ﻣﻠﮏ ﮐﮯ ﺧﺰاﻧﻮں ﭘﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮ دﻳﺠﻴﺌﮯ ﮐﻴﻮﻧﮑہ
ﮨﺎں ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺰﻟﺖ اور ﺻﺎﺣ ِ
ﻣﻴﮟ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻬﯽ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں اور اس ﮐﺎم ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﻮں ) (۵۵اس ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﻮ ﻣﻠﮏ )ﻣﺼﺮ( ﻣﻴﮟ ﺟﮕہ دﯼ اور
وﮦ اس ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﺟﮩﺎں ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ رﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﮨﻢ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﺟﺲ ﭘﺮ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﮐﮯ اﺟﺮ ﮐﻮ
ﺿﺎﺋﻊ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (۵۶اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ڈرﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺁﺧﺮت ﮐﺎ اﺟﺮ ﺑﮩﺖ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ) (۵٧اور
ﻳﻮﺳﻒ ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ )ﮐﻨﻌﺎن ﺳﮯ ﻣﺼﺮ ﻣﻴﮟ ﻏﻠّہ ﺧﺮﻳﺪﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ( ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﭘﮩﭽﺎن
ﻟﻴﺎ اور وﮦ ان ﮐﻮ ﻧہ ﭘﮩﭽﺎن ﺳﮑﮯ ) (۵٨ﺟﺐ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ان ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﺗﻴﺎر ﮐﺮ دﻳﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﺎ ﮐہ )ﭘﻬﺮ ﺁﻧﺎ ﺗﻮ( ﺟﻮ ﺑﺎپ
ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرا اﻳﮏ اور ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﻟﻴﺘﮯ ﺁﻧﺎ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻧﺎپ ﺑﻬﯽ ﭘﻮرﯼ ﭘﻮرﯼ
دﻳﺘﺎ ﮨﻮں اور ﻣﮩﻤﺎﻧﺪارﯼ ﺑﻬﯽ ﺧﻮب ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ) (۵٩اور اﮔﺮ ﺗﻢ اﺳﮯ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﻧہ ﻻؤ ﮔﮯ ﺗﻮ ﻧہ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﻴﺮے ﮨﺎں ﺳﮯ ﻏﻠّہ
ﻣﻠﮯ ﮔﺎ اور ﻧہ ﺗﻢ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﮨﯽ ﺁﺳﮑﻮ ﮔﮯ ) (۶٠اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ اس ﮐﮯ واﻟﺪ ﺳﮯ ﺗﺬﮐﺮﮦ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ
اور ﮨﻢ )ﻳہ ﮐﺎم( ﮐﺮﮐﮯ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ )) (۶١اور ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ( اﭘﻨﮯ ﺧﺪام ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ان ﮐﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳہ )ﻳﻌﻨﯽ ﻏﻠّﮯ ﮐﯽ ﻗﻴﻤﺖ( ان ﮐﮯ
ﺷﻠﻴﺘﻮں ﻣﻴﮟ رﮐﻪ دو ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺟﺐ ﻳہ اﭘﻨﮯ اﮨﻞ وﻋﻴﺎل ﻣﻴﮟ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ اﺳﮯ ﭘﮩﭽﺎن ﻟﻴﮟ )اور( ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﭘﻬﺮ ﻳﮩﺎں ﺁﺋﻴﮟ
) (۶٢ﺟﺐ وﮦ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ ﮐﮯ ﭘﺎس واﭘﺲ ﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اﺑّﺎ )ﺟﺐ ﺗﮏ ﮨﻢ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﺳﺎﺗﻪ ﻧہ ﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ( ﮨﻤﺎرے ﻟﻴﮯ
ﻏﻠّﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﺪش ﮐﺮ دﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻤﺎرے ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻮ ﺑﻬﻴﺞ دے ﺗﺎﮐہ ﮨﻢ ﭘﻬﺮ ﻏﻠّہ ﻻﺋﻴﮟ اور ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﮨﻴﮟ
)) (۶٣ﻳﻌﻘﻮب ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﻣﮕﺮ وﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺟﻴﺴﺎ اس ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ
ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﺳﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺑﮩﺘﺮ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﺳﺐ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ رﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۶۴اور ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﺎ اﺳﺒﺎب ﮐﻬﻮﻻ
ﺗﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ان ﮐﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳہ واﭘﺲ ﮐﺮ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ اﺑّﺎ ﮨﻤﻴﮟ )اور( ﮐﻴﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ )دﻳﮑﻬﻴﮯ( ﻳہ ﮨﻤﺎرﯼ ﭘﻮﻧﺠﯽ ﺑﻬﯽ ﮨﻤﻴﮟ
واﭘﺲ ﮐﺮ دﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ اب ﮨﻢ اﭘﻨﮯ اﮨﻞ وﻋﻴﺎل ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﭘﻬﺮ ﻏﻠّہ ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﻧﮕﮩﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور اﻳﮏ
ﺑﺎر ﺷﺘﺮ زﻳﺎدﮦ ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ )ﮐہ( ﻳہ ﻏﻠّہ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻻﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻬﻮڑا ﮨﮯ )) (۶۵ﻳﻌﻘﻮب ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻋﮩﺪ ﻧہ دو ﮐہ اس
ﮐﻮ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس )ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺎﻟﻢ( ﻟﮯ ﺁؤ ﮔﮯ ﻣﻴﮟ اﺳﮯ ﮨﺮﮔﺰ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﻴﺠﻨﮯ ﮐﺎ۔ ﻣﮕﺮ ﻳہ ﮐہ ﺗﻢ ﮔﻬﻴﺮ ﻟﻴﮯ ﺟﺎؤ )ﻳﻌﻨﯽ
ﺑﮯﺑﺲ ﮨﻮﺟﺎؤ ﺗﻮ ﻣﺠﺒﻮرﯼ ﮨﮯ( ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﻋﮩﺪ ﮐﺮﻟﻴﺎ ﺗﻮ )ﻳﻌﻘﻮب ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﻗﻮل وﻗﺮار ﮨﻢ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اس
ﮐﺎ ﺧﺪا ﺿﺎﻣﻦ ﮨﮯ ) (۶۶اور ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﯽ ﮐہ ﺑﻴﭩﺎ اﻳﮏ ﮨﯽ دروازے ﺳﮯ داﺧﻞ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﺑﻠﮑہ ﺟﺪا ﺟﺪا دروازوں ﺳﮯ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﺎ۔
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اور ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ روﮎ ﺳﮑﺘﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺣﮑﻢ اﺳﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ ﻣﻴﮟ اﺳﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﻮں۔ اور اﮨ ِ
ﮐﻮ اﺳﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ) (۶٧اور ﺟﺐ وﮦ ان ان ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﮯ داﺧﻞ ﮨﻮﺋﮯ ﺟﮩﺎں ﺟﮩﺎں ﺳﮯ )داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ(
ﺑﺎپ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺗﻬﺎ ﺗﻮ وﮦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﻮ ذرا ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﭨﺎل ﺳﮑﺘﯽ ﺗﻬﯽ ﮨﺎں وﮦ ﻳﻌﻘﻮب ﮐﮯ دل ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﺗﻬﯽ ﺟﻮ
ﺐ ﻋﻠﻢ ﺗﻬﮯ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻋﻠﻢ ﺳﮑﻬﺎﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﭘﻮرﯼ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ۔ اور ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺻﺎﺣ ِ
) (۶٨اور ﺟﺐ وﮦ ﻟﻮگ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﺟﮕہ دﯼ اور ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ
ﺗﻤﮩﺎرا ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﻮں ﺗﻮ ﺟﻮ ﺳﻠﻮﮎ ﻳہ )ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﻪ( ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اس ﭘﺮ اﻓﺴﻮس ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ) (۶٩ﺟﺐ ان ﮐﺎ اﺳﺒﺎب ﺗﻴﺎر ﮐﺮ دﻳﺎ
ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺷﻠﻴﺘﮯ ﻣﻴﮟ ﮔﻼس رﮐﻪ دﻳﺎ اور ﭘﻬﺮ )ﺟﺐ وﮦ ﺁﺑﺎدﯼ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻞ ﮔﺌﮯ ﺗﻮ( اﻳﮏ ﭘﮑﺎرﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮯ ﺁواز
دﯼ ﮐہ ﻗﺎﻓﻠﮯ واﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﻮ ﭼﻮر ﮨﻮ ) (٧٠وﮦ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﺟہ ﮨﻮ ﮐﺮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮐﻴﺎ ﭼﻴﺰ ﮐﻬﻮﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ) (٧١وﮦ
ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﺑﺎدﺷﺎﮦ )ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﻴﻨﮯ( ﮐﺎ ﮔﻼس ﮐﻬﻮﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اس ﮐﻮ ﻟﮯ ﺁﺋﮯ اس ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اﻳﮏ ﺑﺎر ﺷﺘﺮ )اﻧﻌﺎم(
اور ﻣﻴﮟ اس ﮐﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﮨﻮں ) (٧٢وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ )اس( ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ اس ﻟﻴﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺋﮯ
ﮐہ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﺮﻳﮟ اور ﻧہ ﮨﻢ ﭼﻮرﯼ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧٣ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﻧﮑﻠﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻮرﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺋﯽ( ﺗﻮ اس ﮐﯽ
ﺳﺰا ﮐﻴﺎ ) (٧۴اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اس ﮐﯽ ﺳﺰا ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺷﻠﻴﺘﮯ ﻣﻴﮟ وﮦ دﺳﺘﻴﺎب ﮨﻮ وﮨﯽ اس ﮐﺎ ﺑﺪل ﻗﺮار دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮨﻢ
ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ ﻳﮩﯽ ﺳﺰا دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧۵ﭘﻬﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺷﻠﻴﺘﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ان ﮐﮯ ﺷﻠﻴﺘﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻨﺎ ﺷﺮوع
ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺷﻠﻴﺘﮯ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اس ﮐﻮ ﻧﮑﺎل ﻟﻴﺎ۔ اس ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﮐﯽ )ورﻧہ( ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﮐﮯ
ﺖ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻮ ﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﮨﻢ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ درﺟﮯ ﺑﻠﻨﺪ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﮦ ﻣﺸﻴ ِ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﮨﺮ ﻋﻠﻢ واﻟﮯ ﺳﮯ دوﺳﺮا ﻋﻠﻢ واﻻ ﺑﮍه ﮐﺮ ﮨﮯ )) (٧۶ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ اﮔﺮ اس ﻧﮯ ﭼﻮرﯼ ﮐﯽ ﮨﻮ
ﺗﻮ )ﮐﭽﻪ ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ( اس ﮐﮯ اﻳﮏ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﮩﻠﮯ ﭼﻮرﯼ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ اس ﺑﺎت ﮐﻮ اﭘﻨﮯ دل ﻣﻴﮟ ﻣﺨﻔﯽ رﮐﻬﺎ
اور ان ﭘﺮ ﻇﺎﮨﺮ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ دﻳﺎ )اور( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﺑﮍے ﺑﺪﻗﻤﺎش ﮨﻮ۔ اور ﺟﻮ ﺗﻢ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا اﺳﮯ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (٧٧وﮦ
ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اے ﻋﺰﻳﺰ اس ﮐﮯ واﻟﺪ ﺑﮩﺖ ﺑﻮڑهﮯ ﮨﻴﮟ )اور اس ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﻣﺤﺒﺖ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ( ﺗﻮ )اس ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ
دﻳﺠﻴﮯاور( اس ﮐﯽ ﺟﮕہ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ رﮐﻪ ﻟﻴﺠﻴﺌﮯ۔ ﮨﻢ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺁپ اﺣﺴﺎن ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ )) (٧٨ﻳﻮﺳﻒ
ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﭘﻨﺎﮦ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﭼﻴﺰ ﭘﺎﺋﯽ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ اور ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﮟ اﻳﺴﺎ
ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ﮨﻢ )ﺑﮍے( ﺑﮯاﻧﺼﺎف ﮨﻴﮟ ) (٧٩ﺟﺐ وﮦ اس ﺳﮯ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﻮ اﻟﮓ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺻﻼح ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ۔ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍے
ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے واﻟﺪ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻋﮩﺪ ﻟﻴﺎ ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﯽ ﺗﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ
ﻗﺼﻮر ﮐﺮ ﭼﮑﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﺐ ﺗﮏ واﻟﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻬﮯ ﺣﮑﻢ ﻧہ دﻳﮟ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ اس ﺟﮕہ ﺳﮯ ﮨﻠﻨﮯ ﮐﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﻳﺎ ﺧﺪا ﻣﻴﺮے ﻟﻴﮯ ﮐﻮﺋﯽ
اور ﺗﺪﺑﻴﺮ ﮐﺮے۔ اور وﮦ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٨٠ﺗﻢ ﺳﺐ واﻟﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﮯ ﭘﺎس واﭘﺲ ﺟﺎؤ اور ﮐﮩﻮ ﮐہ اﺑﺎ
ﺁپ ﮐﮯ ﺻﺎﺣﺒﺰادے ﻧﮯ )وﮨﺎں ﺟﺎ ﮐﺮ( ﭼﻮرﯼ ﮐﯽ۔ اور ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁپ ﺳﮯ )اس ﮐﮯ ﻟﮯ ﺁﻧﮯ ﮐﺎ( ﻋﮩﺪ
ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﻣﮕﺮ ﮨﻢ ﻏﻴﺐ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻨﮯ اور ﻳﺎد رﮐﻬﻨﮯ واﻟﮯ ﺗﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ ) (٨١اور ﺟﺲ ﺑﺴﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﮨﻢ )ﭨﻬﮩﺮے( ﺗﻬﮯ
وﮨﺎں ﺳﮯ )ﻳﻌﻨﯽ اﮨﻞ ﻣﺼﺮ ﺳﮯ( اور ﺟﺲ ﻗﺎﻓﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ اس ﺳﮯ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮ ﻟﻴﺠﻴﺌﮯ اور ﮨﻢ اس ﺑﻴﺎن ﻣﻴﮟ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺳﭽﮯ
ﮨﻴﮟ )) (٨٢ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻳہ ﺑﺎت ﻳﻌﻘﻮب ﺳﮯ ﺁ ﮐﺮ ﮐﮩﯽ ﺗﻮ( اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ )ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ( ﺑﻠﮑہ ﻳہ ﺑﺎت ﺗﻢ ﻧﮯ
اﭘﻨﮯ دل ﺳﮯ ﺑﻨﺎﻟﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺻﺒﺮ ﮨﯽ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ۔ ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﻟﮯ ﺁﺋﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ داﻧﺎ )اور(
ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٨٣ﭘﻬﺮ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ ﭼﻠﮯ ﮔﺌﮯ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮨﺎﺋﮯ اﻓﺴﻮس ﻳﻮﺳﻒ )ﮨﺎﺋﮯ اﻓﺴﻮس( اور رﻧﺞ واﻟﻢ
ﻣﻴﮟ )اس ﻗﺪر روﺋﮯ ﮐہ( ان ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﺳﻔﻴﺪ ﮨﻮﮔﺌﻴﮟ اور ان ﮐﺎ دل ﻏﻢ ﺳﮯ ﺑﻬﺮ رﮨﺎ ﺗﻬﺎ ) (٨۴ﺑﻴﭩﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ واﷲ اﮔﺮ
ﺁپ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﻮ اﺳﯽ ﻃﺮح ﻳﺎد ﮨﯽ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﻳﺎ ﺗﻮ ﺑﻴﻤﺎر ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﻳﺎ ﺟﺎن ﮨﯽ دے دﻳﮟ ﮔﮯ ) (٨۵اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ
ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﻏﻢ واﻧﺪوﮦ ﮐﺎ اﻇﮩﺎر ﺧﺪا ﺳﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں۔ اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ وﮦ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (٨۶ﺑﻴﭩﺎ
)ﻳﻮں ﮐﺮو ﮐہ اﻳﮏ دﻓﻌہ ﭘﻬﺮ( ﺟﺎؤ اور ﻳﻮﺳﻒ اور اس ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻮ ﺗﻼش ﮐﺮو اور ﺧﺪا ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﺳﮯ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻧہ ﮨﻮ۔ ﮐہ ﺧﺪا
ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﺳﮯ ﺑﮯاﻳﻤﺎن ﻟﻮگ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﮨﻮا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨٧ﺟﺐ وﮦ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻋﺰﻳﺰ ﮨﻤﻴﮟ اور
ﮨﻤﺎرے اﮨﻞ وﻋﻴﺎل ﮐﻮ ﺑﮍﯼ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮨﻮ رﮨﯽ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﺗﻬﻮڑا ﺳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳہ ﻻﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺁپ ﮨﻤﻴﮟ )اس ﮐﮯ ﻋﻮض( ﭘﻮرا ﻏﻠّہ دے
دﻳﺠﻴﺌﮯ اور ﺧﻴﺮات ﮐﻴﺠﻴﺌﮯ۔ ﮐہ ﺧﺪا ﺧﻴﺮات ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺛﻮاب دﻳﺘﺎ ﮨﮯ )) (٨٨ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﺟﺐ ﺗﻢ
ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﻴﮟ ﭘﻬﻨﺴﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻳﻮﺳﻒ اور اس ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻴﺎ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ) (٨٩وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﮨﯽ ﻳﻮﺳﻒ ﮨﻮ؟
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮨﺎں ﻣﻴﮟ ﮨﯽ ﻳﻮﺳﻒ ﮨﻮں۔ اور )ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف اﺷﺎرﮦ ﮐﺮﮐﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ( ﻳہ ﻣﻴﺮا ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮨﻢ ﭘﺮ ﺑﮍا
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
اﺣﺴﺎن ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﺎ اور ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﮐﺎ اﺟﺮ ﺿﺎﺋﻊ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (٩٠وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﺧﺪا
ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮨﻢ ﭘﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮨﮯ اور ﺑﮯﺷﮏ ﮨﻢ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺗﻬﮯ )) (٩١ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺁج ﮐﮯ دن ﺳﮯ ﺗﻢ
ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﻋﺘﺎب )وﻣﻼﻣﺖ( ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ۔ ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮے۔ اور وﮦ ﺑﮩﺖ رﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٩٢ﻳہ ﻣﻴﺮا ﮐﺮﺗہ ﻟﮯ ﺟﺎؤ اور
اﺳﮯ واﻟﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﮯ ﻣﻨہ ﭘﺮ ڈال دو۔ وﮦ ﺑﻴﻨﺎ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور اﭘﻨﮯ ﺗﻤﺎم اﮨﻞ وﻋﻴﺎل ﮐﻮ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﻟﮯ ﺁؤ ) (٩٣اور ﺟﺐ
ﻗﺎﻓﻠہ )ﻣﺼﺮ ﺳﮯ( رواﻧہ ﮨﻮا ﺗﻮ ان ﮐﮯ واﻟﺪ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﻳہ ﻧہ ﮐﮩﻮ ﮐہ )ﺑﻮڑهﺎ( ﺑﮩﮏ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻮ
ﻳﻮﺳﻒ ﮐﯽ ﺑﻮ ﺁ رﮨﯽ ﮨﮯ ) (٩۴وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ واﷲ ﺁپ اﺳﯽ ﻗﺪﻳﻢ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﻴﮟ )ﻣﺒﺘﻼ( ﮨﻴﮟ ) (٩۵ﺟﺐ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ دﻳﻨﮯ واﻻ ﺁ ﭘﮩﻨﭽﺎ
ﺗﻮ ﮐﺮﺗہ ﻳﻌﻘﻮب ﮐﮯ ﻣﻨہ ﭘﺮ ڈال دﻳﺎ اور وﮦ ﺑﻴﻨﺎ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ )اور ﺑﻴﭩﻮں ﺳﮯ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﮩﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ
ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ وﮦ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (٩۶ﺑﻴﭩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اﺑﺎ ﮨﻤﺎرے ﻟﻴﮯ ﮨﻤﺎرے ﮔﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﻐﻔﺮت
ﻣﺎﻧﮕﻴﺌﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﮨﻢ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺗﻬﮯ ) (٩٧اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﻮں ﮔﺎ۔
ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٩٨ﺟﺐ ﻳہ )ﺳﺐ ﻟﻮگ( ﻳﻮﺳﻒ ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ واﻟﺪﻳﻦ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ
ﭘﺎس ﺑﭩﻬﺎﻳﺎ اور ﮐﮩﺎ ﻣﺼﺮ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﭼﺎﮨﺎ ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﮯ رﮨﻴﺌﮯ ﮔﺎ ) (٩٩اور اﭘﻨﮯ واﻟﺪﻳﻦ ﮐﻮ ﺗﺨﺖ ﭘﺮ
ﺑﭩﻬﺎﻳﺎ اور ﺳﺐ ﻳﻮﺳﻒ ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺳﺠﺪﮦ ﻣﻴﮟ ﮔﺮ ﭘﮍے اور )اس وﻗﺖ( ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اﺑﺎ ﺟﺎن ﻳہ ﻣﻴﺮے اس ﺧﻮاب ﮐﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﭘﮩﻠﮯ )ﺑﭽﭙﻦ ﻣﻴﮟ( دﻳﮑﻬﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ اﺳﮯ ﺳﭻ ﮐﺮ دﮐﻬﺎﻳﺎ اور اس ﻧﮯ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ )ﺑﮩﺖ ﺳﮯ(
اﺣﺴﺎن ﮐﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﺟﻴﻞ ﺧﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻻ۔ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐہ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﮯ ﻣﺠﻪ ﻣﻴﮟ اور ﻣﻴﺮے ﺑﻬﺎﺋﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد
ڈال دﻳﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﺁپ ﮐﻮ ﮔﺎؤں ﺳﮯ ﻳﮩﺎں ﻻﻳﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ وﮦ داﻧﺎ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ
ﮨﮯ )) (١٠٠ﺟﺐ ﻳہ ﺳﺐ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮨﻮﻟﻴﮟ ﺗﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ ﺧﺪا ﺳﮯ دﻋﺎ ﮐﯽ ﮐہ( اے ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻧﮯ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﮯ
ﺑﮩﺮﮦ دﻳﺎ اور ﺧﻮاﺑﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺨﺸﺎ۔ اے ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻮ ﮨﯽ دﻧﻴﺎ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﻣﻴﺮا
ﮐﺎرﺳﺎز ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ )دﻧﻴﺎ ﺳﮯ( اﭘﻨﯽ اﻃﺎﻋﺖ )ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ( ﻣﻴﮟ اﭨﻬﺎﺋﻴﻮ اور )ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ( اﭘﻨﮯ ﻧﻴﮏ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﻴﺠﻴﻮ
)) (١٠١اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﻳہ اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺐ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﺐ ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﺎت ﭘﺮ
اﺗﻔﺎق ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور وﮦ ﻓﺮﻳﺐ ﮐﺮ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﻮ ﻧہ ﺗﻬﮯ ) (١٠٢اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﺁدﻣﯽ ﮔﻮ ﺗﻢ )ﮐﺘﻨﯽ ﮨﯽ( ﺧﻮاﮨﺶ
ﮐﺮو اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (١٠٣اور ﺗﻢ ان ﺳﮯ اس )ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﮨﯽ( ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﺻﻼ ﺑﻬﯽ ﺗﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ۔ ﻳہ ﻗﺮﺁن اور
ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ ) (١٠۴اور ﺁﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﭘﺮ ﻳہ ﮔﺰرﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ان
ﺳﮯ اﻋﺮاض ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٠۵اور ﻳہ اﮐﺜﺮ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ۔ ﻣﮕﺮ )اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ( ﺷﺮﮎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٠۶ﮐﻴﺎ ﻳہ
اس )ﺑﺎت( ﺳﮯ ﺑﮯﺧﻮف ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﮨﻮ ﮐﺮ ان ﮐﻮ ڈهﺎﻧﭗ ﻟﮯ ﻳﺎ ان ﭘﺮ ﻧﺎﮔﮩﺎں ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺁﺟﺎﺋﮯ اور اﻧﮩﻴﮟ
ﺧﺒﺮ ﺑﻬﯽ ﻧہ ﮨﻮ ) (١٠٧ﮐﮩہ دو ﻣﻴﺮا رﺳﺘہ ﺗﻮ ﻳہ ﮨﮯ ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺗﺎ ﮨﻮں )از روﺋﮯ ﻳﻘﻴﻦ وﺑﺮﮨﺎن( ﺳﻤﺠﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﮐﺮ
ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺗﺎ ﮨﻮں( اور ﻣﻴﺮے ﭘﻴﺮو ﺑﻬﯽ۔ اور ﺧﺪا ﭘﺎﮎ ﮨﮯ۔ اور ﻣﻴﮟ ﺷﺮﮎ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ) (١٠٨اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﺴﺘﻴﻮں ﮐﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻣﺮد ﮨﯽ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﺗﻬﮯ ﺟﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف ﮨﻢ وﺣﯽ
ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﮐﻴﺎ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﺳﻴﺮ )وﺳﻴﺎﺣﺖ( ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﮐہ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﺘﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﺎ
اﻧﺠﺎم ﮐﻴﺎ ﮨﻮا۔ اور ﻣﺘّﻘﻴﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﮔﻬﺮ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (١٠٩ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﺎاﻣﻴﺪ
ﮨﻮﮔﺌﮯ اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﻴﺎل ﮐﻴﺎ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﻧﺼﺮت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﺑﺎت اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﯽ ﺗﻬﯽ )اس ﻣﻴﮟ( وﮦ ﺳﭽﮯ ﻧہ ﻧﮑﻠﮯ ﺗﻮ
ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻤﺎرﯼ ﻣﺪد ﺁ ﭘﮩﻨﭽﯽ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺴﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﭼﺎﮨﺎ ﺑﭽﺎ دﻳﺎ۔ اور ﮨﻤﺎرا ﻋﺬاب )اﺗﺮ ﮐﺮ( ﮔﻨﮩﮕﺎر ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﭘﻬﺮا ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ
) (١١٠ان ﮐﮯ ﻗﺼﮯ ﻣﻴﮟ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪوں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻋﺒﺮت ﮨﮯ۔ ﻳہ )ﻗﺮﺁن( اﻳﺴﯽ ﺑﺎت ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﺟﻮ )اﭘﻨﮯ دل ﺳﮯ( ﺑﻨﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ
ﺑﻠﮑہ ﺟﻮ )ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ( اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻴﮟ ان ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ )ﮐﺮﻧﮯ واﻻ( ﮨﮯ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﺪاﻳﺖ اور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ
)(١١١
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﺮّﻋﺪ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اﻟٓﻤﺮا۔ )اے ﻣﺤﻤﺪ( ﻳہ ﮐﺘﺎب )اﻟﮩﯽٰ( ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮا ﮨﮯ ﺣﻖ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ
اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ ) (١ﺧﺪا وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺳﺘﻮﻧﻮں ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﺟﻴﺴﺎ ﮐہ ﺗﻢ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ )اﺗﻨﮯ( اوﻧﭽﮯ
ﺑﻨﺎﺋﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﻋﺮش ﭘﺮ ﺟﺎ ﭨﻬﮩﺮا اور ﺳﻮرج اور ﭼﺎﻧﺪ ﮐﻮ ﮐﺎم ﻣﻴﮟ ﻟﮕﺎ دﻳﺎ۔ ﮨﺮ اﻳﮏ اﻳﮏ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﻌﻴﻦ ﺗﮏ ﮔﺮدش ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ۔ وﮨﯽ
)دﻧﻴﺎ ﮐﮯ( ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ )اس ﻃﺮح( وﮦ اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ
روﺑﺮو ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺮو ) (٢اور وﮦ وﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭘﻬﻴﻼﻳﺎ اور اس ﻣﻴﮟ ﭘﮩﺎڑ اور درﻳﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺌﮯ اور ﮨﺮ ﻃﺮح
ﮐﮯ ﻣﻴﻮؤں ﮐﯽ دو دو ﻗﺴﻤﻴﮟ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ۔ وﮨﯽ رات ﮐﻮ دن ﮐﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﮩﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻏﻮر ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ
ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (٣اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮐﺌﯽ ﻃﺮح ﮐﮯ ﻗﻄﻌﺎت ﮨﻴﮟ۔ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻣﻠﮯ ﮨﻮﺋﮯ اور اﻧﮕﻮر ﮐﮯ ﺑﺎغ اور ﮐﻬﻴﺘﯽ اور
ﮐﻬﺠﻮر ﮐﮯ درﺧﺖ۔ ﺑﻌﺾ ﮐﯽ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺷﺎﺧﻴﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ اور ﺑﻌﺾ ﮐﯽ اﺗﻨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﻴﮟ )ﺑﺎوﺟﻮد ﻳہ ﮐہ( ﭘﺎﻧﯽ ﺳﺐ ﮐﻮ اﻳﮏ ﮨﯽ
ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﮨﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﻴﻮؤں ﮐﻮ ﺑﻌﺾ ﭘﺮ ﻟﺬت ﻣﻴﮟ ﻓﻀﻴﻠﺖ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اس ﻣﻴﮟ ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں
ﮨﻴﮟ ) (۴اﮔﺮ ﺗﻢ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺎت ﺳﻨﻨﯽ ﭼﺎﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﺎ ﻳہ ﮐﮩﻨﺎ ﻋﺠﻴﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﮨﻢ )ﻣﺮ ﮐﺮ( ﻣﭩﯽ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ازﺳﺮﻧﻮ
ﭘﻴﺪا ﮨﻮں ﮔﮯ؟ ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﻣﻨﮑﺮ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﻳﮩﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﯽ ﮔﺮدﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﻃﻮق ﮨﻮں ﮔﮯ اور
ﻳﮩﯽ اﮨﻞ دوزخ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ )ﺟﻠﺘﮯ( رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (۵اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﮯ ﺟﻠﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر
ﻳﻌﻨﯽ )ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺬاب( ﮨﻴﮟ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻋﺬاب )واﻗﻊ( ﮨﻮﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﺎوﺟﻮد ان ﮐﯽ
ﺑﮯاﻧﺼﺎﻓﻴﻮں ﮐﮯ ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ۔ اور ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۶اور ﮐﺎﻓﺮ ﻟﻮگ ﮐﮩﺘﮯ
ﮨﻴﮟ ﮐہ اس )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﭘﺮ اس ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺋﯽ۔ ﺳﻮ )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺗﻢ ﺗﻮ ﺻﺮف
ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻮ اور ﮨﺮ اﻳﮏ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﻴﮯ رﮨﻨﻤﺎ ﮨﻮا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (٧ﺧﺪا ﮨﯽ اس ﺑﭽﮯ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻋﻮرت ﮐﮯ
ﭘﻴﭧ ﻣﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﭘﻴﭧ ﮐﮯ ﺳﮑﮍﻧﮯ اور ﺑﮍهﻨﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ )واﻗﻒ ﮨﮯ(۔ اور ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ اس ﮐﮯ ﮨﺎں اﻳﮏ اﻧﺪازﮦ ﻣﻘﺮر ﮨﮯ
) (٨وﮦ داﻧﺎﺋﮯ ﻧﮩﺎں وﺁﺷﮑﺎر ﮨﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﺰرگ )اور( ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒہ ﮨﮯ ) (٩ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭼﭙﮑﮯ ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﮩﮯ ﻳﺎ ﭘﮑﺎر
ﮐﺮ ﻳﺎ رات ﮐﻮ ﮐﮩﻴﮟ ﭼﻬﭗ ﺟﺎﺋﮯ ﻳﺎ دن ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﻣﻴﮟ ﮐﻬﻠﻢ ﮐﻬﻼ ﭼﻠﮯ ﭘﻬﺮے )اس ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ( ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ ) (١٠اس ﮐﮯ
ﺁﮔﮯ اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭼﻮﮐﻴﺪار ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺧﺪا اس )ﻧﻌﻤﺖ( ﮐﻮ ﺟﻮ ﮐﺴﯽ ﻗﻮم
ﮐﻮ )ﺣﺎﺻﻞ( ﮨﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﺪﻟﺘﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ وﮦ اﭘﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮ ﻧہ ﺑﺪﻟﮯ۔ اور ﺟﺐ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﺎ ارادﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
ﺗﻮ ﭘﻬﺮ وﮦ ﭘﻬﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﯽ۔ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ان ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ ) (١١اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ڈراﻧﮯ اور اﻣﻴﺪ
دﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﺠﻠﯽ دﮐﻬﺎﺗﺎ اور ﺑﻬﺎرﯼ ﺑﻬﺎرﯼ ﺑﺎدل ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (١٢اور رﻋﺪ اور ﻓﺮﺷﺘﮯ ﺳﺐ اس ﮐﮯ ﺧﻮف ﺳﮯ اس
ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺗﺤﻤﻴﺪ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور وﮨﯽ ﺑﺠﻠﻴﺎں ﺑﻬﻴﺠﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ ﺟﺲ ﭘﺮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮔﺮا ﺑﻬﯽ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور وﮦ ﺧﺪا ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور وﮦ ﺑﮍﯼ ﻗﻮت واﻻ ﮨﮯ ) (١٣ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﭘﮑﺎرﻧﺎ ﺗﻮ اﺳﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻦ ﮐﻮ ﻳہ ﻟﻮگ اس ﮐﮯ ﺳﻮا
ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ان ﮐﯽ ﭘﮑﺎر ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﻗﺒﻮل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻃﺮح ﺟﻮ اﭘﻨﮯ دوﻧﻮں ﮨﺎﺗﻪ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف
ﭘﻬﻴﻼ دے ﺗﺎﮐہ )دور ﮨﯽ ﺳﮯ( اس ﮐﮯ ﻣﻨہ ﺗﮏ ﺁ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ )اس ﺗﮏ ﮐﺒﻬﯽ ﺑﻬﯽ( ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺳﮑﺘﺎ اور )اﺳﯽ ﻃﺮح(
ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﭘﮑﺎر ﺑﻴﮑﺎر ﮨﮯ ) (١۴اور ﺟﺘﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺧﻮﺷﯽ ﺳﮯ ﻳﺎ زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ
ﺁﮔﮯ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﺋﮯ ﺑﻬﯽ ﺻﺒﺢ وﺷﺎم )ﺳﺠﺪے ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ( ) (١۵ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻮن ﮨﮯ؟ )ﺗﻢ ﮨﯽ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا۔ ﭘﻬﺮ )ان ﺳﮯ( ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﻮ ﮐﻴﻮں ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﻮد اﭘﻨﮯ ﻧﻔﻊ وﻧﻘﺼﺎن ﮐﺎ ﺑﻬﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ )ﻳہ ﺑﻬﯽ( ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐﻴﺎ اﻧﺪهﺎ اور ﺁﻧﮑﻬﻮں واﻻ
ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻴﮟ؟ ﻳﺎ اﻧﺪهﻴﺮا اور اُﺟﺎﻻ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟ ﺑﻬﻼ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﺮﻳﮏ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا
ﮐﯽ ﺳﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﭘﻴﺪا ﮐﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ان ﮐﻮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﺸﺘﺒہ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻻ
ﮨﮯ اور وﮦ ﻳﮑﺘﺎ )اور( زﺑﺮدﺳﺖ ﮨﮯ ) (١۶اﺳﯽ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﻣﻴﻨہ ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ ﭘﻬﺮ اس ﺳﮯ اﭘﻨﮯ اﭘﻨﮯ اﻧﺪازے ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻧﺎﻟﮯ ﺑﮩہ ﻧﮑﻠﮯ ﭘﻬﺮ ﻧﺎﻟﮯ ﭘﺮ ﭘﻬﻮﻻ ﮨﻮا ﺟﻬﺎگ ﺁﮔﻴﺎ۔ اور ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ زﻳﻮر ﻳﺎ ﮐﻮﺋﯽ اور ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺁگ ﻣﻴﮟ ﺗﭙﺎﺗﮯ
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ﮨﻴﮟ اس ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺟﻬﺎگ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اس ﻃﺮح ﺧﺪا ﺣﻖ اور ﺑﺎﻃﻞ ﮐﯽ ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺳﻮ ﺟﻬﺎگ ﺗﻮ ﺳﻮﮐﻪ ﮐﺮ زاﺋﻞ
ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور )ﭘﺎﻧﯽ( ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﭘﮩﻨﭽﺎﺗﺎ ﮨﮯ وﮦ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﭨﻬﮩﺮا رﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ اس ﻃﺮح ﺧﺪا )ﺻﺤﻴﺢ اور ﻏﻠﻂ ﮐﯽ(
ﻣﺜﺎﻟﻴﮟ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ )ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﻮ( ) (١٧ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﻴﺎ ان ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮩﺖ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮﮔﯽ۔ اور
ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﻴﺎ اﮔﺮ روﺋﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﮯ ﺳﺐ ﺧﺰاﻧﮯ ان ﮐﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﺗﻮ وﮦ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ اور ان ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ اﺗﻨﮯ ﮨﯽ اور )ﻧﺠﺎت ﮐﮯ( ﺑﺪﻟﮯ ﻣﻴﮟ ﺻﺮف ﮐﺮڈاﻟﻴﮟ )ﻣﮕﺮ ﻧﺠﺎت ﮐﮩﺎں؟( اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﻬﯽ ﺑﺮا ﮨﻮﮔﺎ۔ اور ان
ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﺑﻬﯽ دوزخ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﺑﺮﯼ ﺟﮕہ ﮨﮯ ) (١٨ﺑﻬﻼ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻳہ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف
ﺳﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮا ﮨﮯ ﺣﻖ ﮨﮯ وﮦ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻃﺮح ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﺪهﺎ ﮨﮯ اور ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﺗﻮ وﮨﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ ﮨﻴﮟ )(١٩
ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻋﮩﺪ ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اﻗﺮار ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮڑﺗﮯ ) (٢٠اور ﺟﻦ )رﺷﺘہ ﮨﺎﺋﮯ ﻗﺮاﺑﺖ( ﮐﮯ ﺟﻮڑے رﮐﻬﻨﮯ ﮐﺎ
ﺧﺪا ﻧﮯ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮨﮯ ان ﮐﻮ ﺟﻮڑے رﮐﻬﺘﮯ اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﺘﮯ اور ﺑﺮے ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﺧﻮف رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ
) (٢١اور ﺟﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ )ﻣﺼﺎﺋﺐ ﭘﺮ( ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ
)ﻣﺎل( ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ دﻳﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ اور ﻇﺎﮨﺮ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧﻴﮑﯽ ﺳﮯ ﺑﺮاﺋﯽ دور ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ
ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎ ﮔﻬﺮ ﮨﮯ )) (٢٢ﻳﻌﻨﯽ( ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﺎﻏﺎت ﺟﻦ ﻣﻴﮟ وﮦ داﺧﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ اور ان ﮐﮯ ﺑﺎپ دادا
اور ﺑﻴﺒﻴﻮں اور اوﻻد ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﮨﻮں ﮔﮯ وﮦ ﺑﻬﯽ )ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ( اور ﻓﺮﺷﺘﮯ )ﺑﮩﺸﺖ ﮐﮯ( ﮨﺮ اﻳﮏ
دروازے ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ )) (٢٣اور ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ( ﺗﻢ ﭘﺮ رﺣﻤﺖ ﮨﻮ )ﻳہ( ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﮨﮯ اور ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﮐﺎ ﮔﻬﺮ ﺧﻮب )ﮔﻬﺮ( ﮨﮯ ) (٢۴اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﺳﮯ ﻋﮩﺪ واﺛﻖ ﮐﺮ ﮐﮯ اس ﮐﻮ ﺗﻮڑ ڈاﻟﺘﮯ اور )رﺷﺘہ ﮨﺎﺋﮯ ﻗﺮاﺑﺖ( ﮐﮯ
ﺟﻮڑے رﮐﻬﻨﮯ ﮐﺎ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮨﮯ ان ﮐﻮ ﻗﻄﻊ ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اﻳﺴﻮں ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﮨﮯ اور ان
ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮔﻬﺮ ﺑﻬﯽ ﺑﺮا ﮨﮯ ) (٢۵ﺧﺪا ﺟﺲ ﮐﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ رزق ﻓﺮاخ ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور )ﺟﺲ ﮐﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ( ﺗﻨﮓ ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور
ﮐﺎﻓﺮ ﻟﻮگ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺧﻮش ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اور دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺁﺧﺮت )ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ( ﻣﻴﮟ )ﺑﮩﺖ( ﺗﻬﻮڑا ﻓﺎﺋﺪﮦ ﮨﮯ )(٢۶
اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اس )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﭘﺮ اس ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻴﻮں ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺋﯽ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا
ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ )اس ﮐﯽ ﻃﺮف( رﺟﻮع ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﮐﺎ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﺗﺎ ﮨﮯ )) (٢٧ﻳﻌﻨﯽ(
ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ اور ﺟﻦ ﮐﮯ دل ﻳﺎ ِد ﺧﺪا ﺳﮯ ﺁرام ﭘﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ )ان ﮐﻮ( اور ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻳﺎد ﺳﮯ دل ﺁرام ﭘﺎﺗﮯ
ﮨﻴﮟ ) (٢٨ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺌﮯ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اور ﻋﻤﺪﮦ ﭨﻬﮑﺎﻧہ ﮨﮯ )) (٢٩ﺟﺲ ﻃﺮح ﮨﻢ اور
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ( اﺳﯽ ﻃﺮح )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اس اﻣﺖ ﻣﻴﮟ ﺟﺲ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ اﻣﺘﻴﮟ ﮔﺰر ﭼﮑﯽ
ﮨﻴﮟ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ان ﮐﻮ وﮦ )ﮐﺘﺎب( ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮨﮯ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎ دو اور ﻳہ ﻟﻮگ رﺣﻤٰﻦ ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ
ﻣﺎﻧﺘﮯ۔ ﮐﮩہ دو وﮨﯽ ﺗﻮ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻣﻴﮟ اﺳﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﻮں اور اﺳﯽ ﮐﯽ
ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ) (٣٠اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺮﺁن اﻳﺴﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮐہ اس )ﮐﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ( ﺳﮯ ﭘﮩﺎڑ ﭼﻞ ﭘﮍﺗﮯ ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﭘﻬﭧ ﺟﺎﺗﯽ ﻳﺎ
ﻣﺮدوں ﺳﮯ ﮐﻼم ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ۔ )ﺗﻮ ﻳﮩﯽ ﻗﺮﺁن ان اوﺻﺎف ﺳﮯ ﻣﺘﺼﻒ ﮨﻮﺗﺎ ﻣﮕﺮ( ﺑﺎت ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺐ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﮟ
ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ اس ﺳﮯ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮا ﮐہ اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻼ دﻳﺘﺎ۔ اور
ﮐﺎﻓﺮوں ﭘﺮ ﮨﻤﻴﺸہ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺑﻼ ﺁﺗﯽ رﮨﮯ ﮔﯽ ﻳﺎ ان ﮐﮯ ﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﻧﺎزل ﮨﻮﺗﯽ رﮨﮯ ﮔﯽ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ
ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﺁﭘﮩﻨﭽﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا وﻋﺪﮦ ﺧﻼف ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (٣١اور ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﯽ رﺳﻮﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮨﻮﺗﮯ رﮨﮯ
ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﻣﮩﻠﺖ دﯼ ﭘﻬﺮ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ۔ ﺳﻮ )دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﮐہ( ﮨﻤﺎرا ﻋﺬاب ﮐﻴﺴﺎ ﺗﻬﺎ ) (٣٢ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺟﻮ )ﺧﺪا( ﮨﺮ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﮐﮯ
اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﻧﮕﺮاں )وﻧﮕﮩﺒﺎں( ﮨﮯ )وﮦ ﺑﺘﻮں ﮐﯽ ﻃﺮح ﺑﮯﻋﻠﻢ وﺑﮯﺧﺒﺮ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ( اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺷﺮﻳﮏ ﻣﻘﺮر
ﮐﺮ رﮐﻬﮯ ﮨﻴﮟ۔ ان ﺳﮯ ﮐﮩﻮ ﮐہ )ذرا( ان ﮐﮯ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻟﻮ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اﺳﮯ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺑﺘﺎﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐﻮ وﮦ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ )ﮐﮩﻴﮟ ﺑﻬﯽ(
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﻳﺎ )ﻣﺤﺾ( ﻇﺎﮨﺮﯼ )ﺑﺎﻃﻞ اور ﺟﻬﻮﭨﯽ( ﺑﺎت ﮐﯽ )ﺗﻘﻠﻴﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ( اﺻﻞ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﻓﺮﻳﺐ
ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور وﮦ )ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﮯ( رﺳﺘﮯ ﺳﮯ روﮎ ﻟﻴﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﺴﮯ ﺧﺪا ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮے اﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ
ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ) (٣٣ان ﮐﻮ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻋﺬاب ﮨﮯ اور ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺗﻮ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﺳﺨﺖ ﮨﮯ۔ اور ان ﮐﻮ
ﺧﺪا )ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ( ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻬﯽ ﺑﭽﺎﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ) (٣۴ﺟﺲ ﺑﺎغ ﮐﺎ ﻣﺘﻘﻴﻮں ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ اوﺻﺎف ﻳہ ﮨﻴﮟ
ﮐہ اس ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ۔ اس ﮐﮯ ﭘﻬﻞ ﮨﻤﻴﺸہ )ﻗﺎﺋﻢ رﮨﻨﮯ واﻟﮯ( ﮨﻴﮟ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺋﮯ ﺑﻬﯽ۔ ﻳہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ
اﻧﺠﺎم ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﺘﻘﯽ ﮨﻴﮟ۔ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﺎ اﻧﺠﺎم دوزخ ﮨﮯ ) (٣۵اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب دﯼ ﮨﮯ وﮦ اس )ﮐﺘﺎب( ﺳﮯ
ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﺧﻮش ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺑﻌﺾ ﻓﺮﻗﮯ اس ﮐﯽ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻣﺎﻧﺘﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﻳﮩﯽ ﺣﮑﻢ
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ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮوں اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺷﺮﻳﮏ ﻧہ ﺑﻨﺎؤں۔ ﻣﻴﮟ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺗﺎ ﮨﻮں اور اﺳﯽ ﮐﯽ
ﻃﺮف ﻣﺠﻬﮯ ﻟﻮﭨﻨﺎ ﮨﮯ ) (٣۶اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﻗﺮﺁن ﮐﻮ ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﻋﻠﻢ
)وداﻧﺶ( ﺁﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ
ﮐﻮﺋﯽ ﺑﭽﺎﻧﮯ واﻻ ) (٣٧اور )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﺗﻬﮯ۔ اور ان ﮐﻮ ﺑﻴﺒﻴﺎں اور اوﻻد ﺑﻬﯽ
دﯼ ﺗﻬﯽ ۔اور ﮐﺴﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﯽ ﺑﺎت ﻧہ ﺗﻬﯽ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻻﺋﮯ۔ ﮨﺮ )ﺣﮑﻢ( ﻗﻀﺎ )ﮐﺘﺎب
ﻣﻴﮟ( ﻣﺮﻗﻮم ﮨﮯ ) (٣٨ﺧﺪا ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﻣﭩﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور )ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ( ﻗﺎﺋﻢ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ اور اﺳﯽ ﮐﮯ ﭘﺎس اﺻﻞ
ﮐﺘﺎب ﮨﮯ ) (٣٩اور اﮔﺮ ﮨﻢ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺬاب ﺟﺲ ﮐﺎ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ دﮐﻬﺎﺋﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻤﮩﺎرے روﺑﺮو ان ﭘﺮ
ﻧﺎزل ﮐﺮﻳﮟ( ﻳﺎ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺪت ﺣﻴﺎت ﭘﻮرﯼ ﮐﺮ دﻳﮟ )ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻤﮩﺎرے اﻧﺘﻘﺎل ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻋﺬاب ﺑﻬﻴﺠﻴﮟ( ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﺎم )ﮨﻤﺎرے اﺣﮑﺎم
ﮐﺎ( ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﻨﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻤﺎرا ﮐﺎم ﺣﺴﺎب ﻟﻴﻨﺎ ﮨﮯ ) (۴٠ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﮨﻢ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﮐﻨﺎروں ﺳﮯ ﮔﻬﭩﺎﺗﮯ
ﭼﻠﮯ ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا )ﺟﻴﺴﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ( ﺣﮑﻢ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﺎ رد ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ۔ اور وﮦ ﺟﻠﺪ ﺣﺴﺎب ﻟﻴﻨﮯ
واﻻ ﮨﮯ ) (۴١ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ ﺑﻬﯽ )ﺑﮩﺘﺮﯼ( ﭼﺎﻟﻴﮟ ﭼﻠﺘﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺳﻮ ﭼﺎل ﺗﻮ ﺳﺐ اﷲ ﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ ﮨﺮ ﻣﺘﻨﻔﺲ
ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ وﮦ اﺳﮯ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﮐﺎﻓﺮ ﺟﻠﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎ ﮔﻬﺮ )ﻳﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﻤﻮد( ﮐﺲ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ
ﮨﮯ ) (۴٢اور ﮐﺎﻓﺮ ﻟﻮگ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ )ﺧﺪا ﮐﮯ( رﺳﻮل ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﺮے اور ﺗﻤﮩﺎرے درﻣﻴﺎن ﺧﺪا اور وﮦ
ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﺘﺎب )ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ( ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﮯ ﮔﻮاﮦ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﻴﮟ )(۴٣
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ﺳﻮرة إﺑﺮاهﻴﻢ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اﻟٓﺮٰ۔ )ﻳہ( اﻳﮏ )ﭘُﺮﻧﻮر( ﮐﺘﺎب )ﮨﮯ( اس ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ اس ﻟﻴﮯ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻧﺪهﻴﺮے ﺳﮯ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ روﺷﻨﯽ
ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﮯ ﺟﺎؤ )ﻳﻌﻨﯽ( ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﻏﺎﻟﺐ اور ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ )ﺧﺪا( ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ) (١وﮦ ﺧﺪا
ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ اﺳﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻋﺬاب ﺳﺨﺖ )ﮐﯽ وﺟہ( ﺳﮯ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ )(٢
ﺟﻮ ﺁﺧﺮت ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ دﻧﻴﺎ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ اور )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ روﮐﺘﮯ اور اس ﻣﻴﮟ ﮐﺠﯽ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳہ
ﻟﻮگ ﭘﺮﻟﮯ ﺳﺮے ﮐﯽ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﻣﮕﺮ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﯽ زﺑﺎن ﺑﻮﻟﺘﺎ ﺗﻬﺎ ﺗﺎﮐہ اﻧﮩﻴﮟ
)اﺣﮑﺎم ﺧﺪا( ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﺘﺎ دے۔ ﭘﻬﺮ ﺧﺪا ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮨﺪاﻳﺖ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور وﮦ
ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (۴اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دے ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﻮ ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﺳﮯ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ
روﺷﻨﯽ ﻣﻴﮟ ﻟﮯ ﺟﺎؤ۔ اور ان ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ دن ﻳﺎد دﻻؤ اس ﻣﻴﮟ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺟﻮ ﺻﺎﺑﺮ وﺷﺎﮐﺮ ﮨﻴﮟ )ﻗﺪرت ﺧﺪا ﮐﯽ(
ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (۵اور ﺟﺐ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﻴﺎں ﮐﯽ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو ﺟﺐ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﯽ ﻗﻮم )ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ( ﺳﮯ ﻣﺨﻠﺼﯽ دﯼ وﮦ ﻟﻮگ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑُﺮے ﻋﺬاب دﻳﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﻴﭩﻮں ﮐﻮ ﻣﺎر ڈاﻟﺘﮯ ﺗﻬﮯ
اور ﻋﻮرت ذات ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻟﮍﮐﻴﻮں ﮐﻮ زﻧﺪﮦ رﮨﻨﮯ دﻳﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور اس ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﮍﯼ
)ﺳﺨﺖ( ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﺗﻬﯽ ) (۶اور ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ )ﺗﻢ ﮐﻮ( ﺁﮔﺎﮦ ﮐﻴﺎ ﮐہ اﮔﺮ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ زﻳﺎدﮦ دوں ﮔﺎ
اور اﮔﺮ ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ )ﻳﺎد رﮐﻬﻮ ﮐہ( ﻣﻴﺮا ﻋﺬاب ﺑﻬﯽ ﺳﺨﺖ ﮨﮯ ) (٧اور ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ )ﺻﺎف ﺻﺎف( ﮐﮩہ دﻳﺎ ﮐہ اﮔﺮ
ﺗﻢ اور ﺟﺘﻨﮯ اور ﻟﻮگ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﮐﺮو ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﻬﯽ ﺑﮯﻧﻴﺎز )اور( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮨﮯ ) (٨ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﮐﻮ
ان ﻟﻮﮔﻮں )ﮐﮯ ﺣﺎﻻت( ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﯽ ﺟﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ )ﻳﻌﻨﯽ( ﻧﻮح اور ﻋﺎد اور ﺛﻤﻮد ﮐﯽ ﻗﻮم۔ اور ﺟﻮ ان ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﺗﻬﮯ۔ ﺟﻦ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ )ﺟﺐ( ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ان
ﮐﮯ ﻣﻮﻧﮩﻮں ﭘﺮ رﮐﻪ دﻳﺌﮯ )ﮐہ ﺧﺎﻣﻮش رﮨﻮ( اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ رﺳﺎﻟﺖ ﮐﻮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور ﺟﺲ ﭼﻴﺰ
ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻢ ﮨﻤﻴﮟ ﺑﻼﺗﮯ ﮨﻮ ﮨﻢ اس ﺳﮯ ﻗﻮﯼ ﺷﮏ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (٩ان ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐﻴﺎ )ﺗﻢ ﮐﻮ( ﺧﺪا )ﮐﮯ ﺑﺎرے( ﻣﻴﮟ
ﺷﮏ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ۔ وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ اس ﻟﻴﮯ ﺑﻼﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻨﺎﮦ ﺑﺨﺸﮯ اور )ﻓﺎﺋﺪﮦ
ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ( اﻳﮏ ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﺗﮏ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﮩﻠﺖ دے۔ وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﺗﻮ ﮨﻤﺎرے ﮨﯽ ﺟﻴﺴﮯ ﺁدﻣﯽ ﮨﻮ۔ ﺗﻤﮩﺎرا ﻳہ ﻣﻨﺸﺎء ﮨﮯ
ﮐہ ﺟﻦ ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﺑﮍے ﭘﻮﺟﺘﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ان )ﮐﮯ ﭘﻮﺟﻨﮯ( ﺳﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ ﺑﻨﺪ ﮐﺮ دو ﺗﻮ )اﭼﻬﺎ( ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻬﻠﯽ دﻟﻴﻞ ﻻؤ
)ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻌﺠﺰﮦ دﮐﻬﺎؤ( ) (١٠ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﺎں ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﯽ ﺟﻴﺴﮯ ﺁدﻣﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ )ﻧﺒﻮت ﮐﺎ( اﺣﺴﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻤﺎرے اﺧﺘﻴﺎر ﮐﯽ ﺑﺎت ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﺗﻤﮩﺎرﯼ
ﻓﺮﻣﺎﺋﺶ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ( ﻣﻌﺠﺰﮦ دﮐﻬﺎﺋﻴﮟ اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﭘﺮ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ) (١١اور ﮨﻢ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ
ﻧہ رﮐﻬﻴﮟ ﺣﺎﻻﻧﮑہ اس ﻧﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے )دﻳﻦ ﮐﮯ ﺳﻴﺪهﮯ( رﺳﺘﮯ ﺑﺘﺎﺋﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺟﻮ ﺗﮑﻠﻴﻔﻴﮟ ﺗﻢ ﮨﻢ ﮐﻮ دﻳﺘﮯ ﮨﻮ اس ﭘﺮ ﺻﺒﺮ
ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور اﮨﻞ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ) (١٢اور ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻬﮯ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ
ﮐہ )ﻳﺎ ﺗﻮ( ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻠﮏ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﺎل دﻳﮟ ﮔﮯ ﻳﺎ ﮨﻤﺎرے ﻣﺬﮨﺐ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﺟﺎؤ۔ ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﻃﺮف
وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮐہ ﮨﻢ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (١٣اور ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻢ ﮐﻮ اس زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺁﺑﺎد ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ۔ ﻳہ اس ﺷﺨﺺ
ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﮯ ﺟﻮ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز( ﻣﻴﺮے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﻬﮍے ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ڈرے اور ﻣﻴﺮے ﻋﺬاب ﺳﮯ ﺧﻮف ﮐﺮے ) (١۴اور
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﻧﮯ )ﺧﺪا ﺳﮯ اﭘﻨﯽ( ﻓﺘﺢ ﭼﺎﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﺮ ﺳﺮﮐﺶ ﺿﺪﯼ ﻧﺎﻣﺮاد رﮦ ﮔﻴﺎ ) (١۵اس ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ دوزخ ﮨﮯ اور اﺳﮯ ﭘﻴﭗ
ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﻼﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١۶وﮦ اس ﮐﻮ ﮔﻬﻮﻧﭧ ﮔﻬﻮﻧﭧ ﭘﻴﺌﮯ ﮔﺎ اور ﮔﻠﮯ ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ اﺗﺎر ﺳﮑﮯ ﮔﺎ اور ﮨﺮ ﻃﺮف ﺳﮯ اﺳﮯ
ﻣﻮت ﺁرﮨﯽ ﮨﻮﮔﯽ ﻣﮕﺮ وﮦ ﻣﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ) (١٧ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﯽ ﻣﺜﺎل راﮐﻪ ﮐﯽ ﺳﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺁﻧﺪهﯽ ﮐﮯ دن اس ﭘﺮ زور ﮐﯽ ﮨﻮا ﭼﻠﮯ )اور( اﺳﮯ اڑا
ﻟﮯ ﺟﺎﺋﮯ )اس ﻃﺮح( ﺟﻮ ﮐﺎم وﮦ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﭘﺮ ان ﮐﻮ ﮐﭽﻪ دﺳﺘﺮس ﻧہ ﮨﻮﮔﯽ۔ ﻳﮩﯽ ﺗﻮ ﭘﺮﻟﮯ ﺳﺮے ﮐﯽ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﮨﮯ )(١٨
ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ وﮦ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮ دے اور
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
)ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺟﮕہ( ﻧﺌﯽ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻴﺪا ﮐﺮ دے ) (١٩اور ﻳہ ﺧﺪا ﮐﻮ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮩﻴﮟ ) (٢٠اور )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن( ﺳﺐ ﻟﻮگ ﺧﺪا
ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﻬﮍے ﮨﻮں ﮔﮯ ﺗﻮ ﺿﻌﻴﻒ )اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺘﺒﻊ اﭘﻨﮯ رؤﺳﺎﺋﮯ( ﻣﺘﮑﺒﺮﻳﻦ ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﻴﺮو ﺗﻬﮯ۔ ﮐﻴﺎ
ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﻋﺬاب ﮨﻢ ﭘﺮ ﺳﮯ دﻓﻊ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ۔ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺧﺪا ﮨﻢ ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﺗﮯ۔ اب ﮨﻢ
ﮔﻬﺒﺮاﺋﻴﮟ ﻳﺎ ﺿﺪ ﮐﺮﻳﮟ ﮨﻤﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﮕہ )ﮔﺮﻳﺰ اور( رﮨﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﮨﻤﺎرے ﻟﻴﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ) (٢١ﺟﺐ )ﺣﺴﺎب
ﮐﺘﺎب ﮐﺎ( ﮐﺎم ﻓﻴﺼﻠہ ﮨﻮﭼﮑﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﮩﮯ ﮔﺎ )ﺟﻮ( وﻋﺪﮦ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ )وﮦ ﺗﻮ( ﺳﭽﺎ )ﺗﻬﺎ( اور )ﺟﻮ( وﻋﺪﮦ ﻣﻴﮟ
ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ وﮦ ﺟﻬﻮﭨﺎ ﺗﻬﺎ۔ اور ﻣﻴﺮا ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ زور ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﺎ۔ ﮨﺎں ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﮔﻤﺮاﮨﯽ اور ﺑﺎﻃﻞ ﮐﯽ
ﻃﺮف( ﺑﻼﻳﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ )ﺟﻠﺪﯼ ﺳﮯ اور ﺑﮯدﻟﻴﻞ( ﻣﻴﺮا ﮐﮩﺎ ﻣﺎن ﻟﻴﺎ۔ ﺗﻮ )ﺁج( ﻣﺠﻬﮯ ﻣﻼﻣﺖ ﻧہ ﮐﺮو۔ اﭘﻨﮯ ﺁپ ﮨﯽ ﮐﻮ ﻣﻼﻣﺖ
ﮐﺮو۔ ﻧہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻓﺮﻳﺎد رﺳﯽ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں اور ﻧہ ﺗﻢ ﻣﻴﺮﯼ ﻓﺮﻳﺎد رﺳﯽ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ۔ ﻣﻴﮟ اس ﺑﺎت ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﮐہ
ﺗﻢ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺟﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ درد دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﮯ ) (٢٢اور ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ
اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﻴﮯ وﮦ ﺑﮩﺸﺘﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﻴﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ
ﮨﻤﻴﺸہ ان ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ وﮨﺎں ان ﮐﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻼم ﮨﻮﮔﺎ ) (٢٣ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﭘﺎﮎ ﺑﺎت ﮐﯽ ﮐﻴﺴﯽ
ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﮯ )وﮦ اﻳﺴﯽ ﮨﮯ( ﺟﻴﺴﮯ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ درﺧﺖ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺟﮍ ﻣﻀﺒﻮط )ﻳﻌﻨﯽ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭘﮑﮍے ﮨﻮﺋﮯ( ﮨﻮ اور
ﺷﺎﺧﻴﮟ ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻴﮟ ) (٢۴اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﮨﺮ وﻗﺖ ﭘﻬﻞ ﻻﺗﺎ )اور ﻣﻴﻮے دﻳﺘﺎ( ﮨﻮ۔ اور ﺧﺪا ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ
ﻣﺜﺎﻟﻴﮟ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ وﮦ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﮑﮍﻳﮟ ) (٢۵اور ﻧﺎﭘﺎﮎ ﺑﺎت ﮐﯽ ﻣﺜﺎل ﻧﺎﭘﺎﮎ درﺧﺖ ﮐﯽ ﺳﯽ ﮨﮯ )ﻧہ ﺟﮍ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧہ
ﺷﺎﺧﻴﮟ ﺑﻠﻨﺪ( زﻣﻴﻦ ﮐﮯ اوﭘﺮ ﮨﯽ ﺳﮯ اﮐﻬﻴﮍ ﮐﺮ ﭘﻬﻴﻨﮏ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اس ﮐﻮ ذرا ﺑﻬﯽ ﻗﺮار )وﺛﺒﺎت( ﻧﮩﻴﮟ ) (٢۶ﺧﺪا ﻣﻮﻣﻨﻮں
)ﮐﮯ دﻟﻮں( ﮐﻮ )ﺻﺤﻴﺢ اور( ﭘﮑﯽ ﺑﺎت ﺳﮯ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻣﻀﺒﻮط رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ )رﮐﻬﮯ ﮔﺎ(
اور ﺧﺪا ﺑﮯاﻧﺼﺎﻓﻮں ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (٢٧ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻨﮩﻮں
ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ اﺣﺴﺎن ﮐﻮ ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﺳﮯ ﺑﺪل دﻳﺎ۔ اور اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﻮ ﺗﺒﺎﮨﯽ ﮐﮯ ﮔﻬﺮ ﻣﻴﮟ اﺗﺎرا )) (٢٨وﮦ ﮔﻬﺮ( دوزخ ﮨﮯ۔ )ﺳﺐ
ﻧﺎﺷﮑﺮے( اس ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ اور وﮦ ﺑﺮا ﭨﻬﮑﺎﻧہ ﮨﮯ ) (٢٩اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺷﺮﻳﮏ ﻣﻘﺮر ﮐﺌﮯ ﮐہ )ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﻮ( اس ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮﻳﮟ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ )ﭼﻨﺪ روز( ﻓﺎﺋﺪے اﭨﻬﺎ ﻟﻮ ﺁﺧﺮﮐﺎر ﺗﻢ ﮐﻮ دوزخ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ
)) (٣٠اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﻣﻴﺮے ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻨﺪوں ﺳﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺎ ﮐﺮﻳﮟ اور اس دن ﮐﮯ ﺁﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﻧہ )اﻋﻤﺎل
ﮐﺎ( ﺳﻮدا ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ دوﺳﺘﯽ )ﮐﺎم ﺁﺋﮯ ﮔﯽ( ﮨﻤﺎرے دﻳﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﺎل ﻣﻴﮟ ﺳﮯ درﭘﺮدﮦ اور ﻇﺎﮨﺮ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻴﮟ ) (٣١ﺧﺪا
ﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اور ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﻣﻴﻨہ ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ ﭘﻬﺮ اس ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﭘﻬﻞ
ﭘﻴﺪا ﮐﺌﮯ۔ اور ﮐﺸﺘﻴﻮں )اور ﺟﮩﺎزوں( ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے زﻳﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻴﺎ ﺗﺎﮐہ درﻳﺎ )اور ﺳﻤﻨﺪر( ﻣﻴﮟ اس ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﭼﻠﻴﮟ۔ اور
ﻧﮩﺮوں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﺎرے زﻳﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻴﺎ ) (٣٢اور ﺳﻮرج اور ﭼﺎﻧﺪ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﮐﺎم ﻣﻴﮟ ﻟﮕﺎ دﻳﺎ ﮐہ دوﻧﻮں )دن رات( اﻳﮏ
دﺳﺘﻮر ﭘﺮ ﭼﻞ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور رات اور دن ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎم ﻣﻴﮟ ﻟﮕﺎ دﻳﺎ ) (٣٣اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻣﺎﻧﮕﺎ ﺳﺐ ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﻴﺎ۔ اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ اﺣﺴﺎن ﮔﻨﻨﮯ ﻟﮕﻮ ﺗﻮ ﺷﻤﺎر ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﻮ۔ )ﻣﮕﺮ ﻟﻮگ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ( ﮐﭽﻪ
ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﺑﮍا ﺑﮯاﻧﺼﺎف اور ﻧﺎﺷﮑﺮا ﮨﮯ ) (٣۴اور ﺟﺐ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ دﻋﺎ ﮐﯽ ﮐہ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر اس ﺷﮩﺮ ﮐﻮ
)ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ( اﻣﻦ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺑﻨﺎ دے۔ اور ﻣﺠﻬﮯ اور ﻣﻴﺮﯼ اوﻻد ﮐﻮ اس ﺑﺎت ﺳﮯ ﮐہ ﺑﺘﻮں ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻴﮟ
ﺑﭽﺎﺋﮯ رﮐﻪ ) (٣۵اے ﭘﺮوردﮔﺎر اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﺳﻮ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ ﻣﻴﺮا ﮐﮩﺎ ﻣﺎﻧﺎ وﮦ ﻣﻴﺮا
ﮨﮯ۔ اور ﺟﺲ ﻧﮯ ﻣﻴﺮﯼ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺗﻮ ﺗُﻮ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٣۶اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ اوﻻد ﮐﻮ ﻣﻴﺪان
)ﻣﮑہ( ﻣﻴﮟ ﺟﮩﺎں ﮐﻬﻴﺘﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻴﺮے ﻋﺰت )وادب( واﻟﮯ ﮔﻬﺮ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻻﺑﺴﺎﺋﯽ ﮨﮯ۔ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﺎﮐہ ﻳہ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﻴﮟ ﺗﻮ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﻮ اﻳﺴﺎ ﮐﺮ دے ﮐہ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﺟﻬﮑﮯ رﮨﻴﮟ اور ان ﮐﻮ ﻣﻴﻮؤں ﺳﮯ روزﯼ دے ﺗﺎﮐہ )ﺗﻴﺮا( ﺷﮑﺮ ﮐﺮﻳﮟ
) (٣٧اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻮ ﺑﺎت ﮨﻢ ﭼﻬﭙﺎﺗﮯ اور ﺟﻮ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺳﺐ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮩﻴﮟ )ﻧہ(
زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻧہ ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻴﮟ ) (٣٨ﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﺑﮍﯼ ﻋﻤﺮ ﻣﻴﮟ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اور اﺳﺤﺎق ﺑﺨﺸﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﻣﻴﺮا
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﻨﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٣٩اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻪ ﮐﻮ )اﻳﺴﯽ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻨﺎﻳﺖ( ﮐﺮ ﮐہ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﺎ رﮨﻮں اور ﻣﻴﺮﯼ اوﻻد ﮐﻮ ﺑﻬﯽ
)ﻳہ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺨﺶ( اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﺮﯼ دﻋﺎ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ ) (۴٠اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺣﺴﺎب )ﮐﺘﺎب( ﮐﮯ دن ﻣﺠﻪ ﮐﻮ اور ﻣﻴﺮے ﻣﺎں
ﺑﺎپ ﮐﻮ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻴﺠﻴﻮ ) (۴١اور )ﻣﻮﻣﻨﻮ( ﻣﺖ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ ﻳہ ﻇﺎﻟﻢ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا ان ﺳﮯ
ﺑﮯﺧﺒﺮ ﮨﮯ۔ وﮦ ان ﮐﻮ اس دن ﺗﮏ ﻣﮩﻠﺖ دے رﮨﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﮐہ )دﮨﺸﺖ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ( ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﮐﻬﻠﯽ ﮐﯽ ﮐﻬﻠﯽ رﮦ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ )(۴٢
)اور ﻟﻮگ( ﺳﺮ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ )ﻣﻴﺪان ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف( دوڑ رﮨﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ان ﮐﯽ ﻧﮕﺎﮨﻴﮟ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﻧہ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﯽ
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اور ان ﮐﮯ دل )ﻣﺎرے ﺧﻮف ﮐﮯ( ﮨﻮا ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۴٣اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اس دن ﺳﮯ ﺁﮔﺎﮦ ﮐﺮدو ﺟﺐ ان ﭘﺮ ﻋﺬاب
ﺁﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﺐ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮگ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ اے ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻤﻴﮟ ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ ﻣﺪت ﻣﮩﻠﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﺮ۔ ﺗﺎﮐہ ﺗﻴﺮﯼ دﻋﻮت )ﺗﻮﺣﻴﺪ(
ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻳﮟ اور )ﺗﻴﺮے( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﻴﮟ )ﺗﻮ ﺟﻮاب ﻣﻠﮯ ﮔﺎ( ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﭘﮩﻠﮯ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻬﺎﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ
)اس ﺣﺎل ﺳﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮨﻮ( زوال )اور ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﻮ ﺣﺴﺎب اﻋﻤﺎل( ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ ) (۴۴اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﺁپ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﻬﮯ ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﻣﮑﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ رﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور ﺗﻢ ﭘﺮ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺲ ﻃﺮح )ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ( ﮐﻴﺎ
ﺗﻬﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرے )ﺳﻤﺠﻬﺎﻧﮯ( ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻣﺜﺎﻟﻴﮟ ﺑﻴﺎن ﮐﺮ دﯼ ﺗﻬﻴﮟ ) (۴۵اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )ﺑﮍﯼ ﺑﮍﯼ( ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﮟ ﮐﻴﮟ اور ان ﮐﯽ
)ﺳﺐ( ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں )ﻟﮑﻬﯽ ﮨﻮﺋﯽ( ﮨﻴﮟ ﮔﻮ وﮦ ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﮟ اﻳﺴﯽ )ﻏﻀﺐ ﮐﯽ( ﺗﻬﻴﮟ ﮐہ ان ﺳﮯ ﭘﮩﺎڑ ﺑﻬﯽ ﭨﻞ ﺟﺎﺋﻴﮟ ) (۴۶ﺗﻮ
اﻳﺴﺎ ﺧﻴﺎل ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﺮے ﮔﺎ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا زﺑﺮدﺳﺖ )اور(
ﺑﺪﻟہ ﻟﻴﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۴٧ﺟﺲ دن ﻳہ زﻣﻴﻦ دوﺳﺮﯼ زﻣﻴﻦ ﺳﮯ ﺑﺪل دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور ﺁﺳﻤﺎن ﺑﻬﯽ )ﺑﺪل دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ( اور
ﺳﺐ ﻟﻮگ ﺧﺪاﺋﮯ ﻳﮕﺎﻧہ وزﺑﺮدﺳﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻧﮑﻞ ﮐﻬﮍے ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۴٨اور اس دن ﺗﻢ ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ﮐہ
زﻧﺠﻴﺮوں ﻣﻴﮟ ﺟﮑﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٩ان ﮐﮯ ﮐﺮﺗﮯ ﮔﻨﺪهﮏ ﮐﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ اور ان ﮐﮯ ﻣﻮﻧﮩﻮں ﮐﻮ ﺁگ ﻟﭙﻴﭧ رﮨﯽ ﮨﻮﮔﯽ
) (۵٠ﻳہ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ اس ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ دے۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺟﻠﺪ ﺣﺴﺎب ﻟﻴﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۵١ﻳہ ﻗﺮﺁن
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻧﺎم )ﺧﺪا ﮐﺎ ﭘﻴﻐﺎم( ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ان ﮐﻮ اس ﺳﮯ ڈراﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺗﺎﮐہ وﮦ ﺟﺎن ﻟﻴﮟ ﮐہ وﮨﯽ اﮐﻴﻼ ﻣﻌﺒﻮد ﮨﮯ اور ﺗﺎﮐہ اﮨﻞ
ﻋﻘﻞ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﮑﮍﻳﮟ )(۵٢
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ﺳﻮرة اﻟﺤِﺠﺮ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺁﻟﺮا۔ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﮐﺘﺎب اور ﻗﺮﺁن روﺷﻦ ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (١ﮐﺴﯽ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﺮ ﻟﻮگ ﺁرزو ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ اے ﮐﺎش وﮦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮﺗﮯ
)) (٢اے ﻣﺤﻤﺪ( ان ﮐﻮ اُن ﮐﮯ ﺣﺎل ﭘﺮ رﮨﻨﮯ دو ﮐہ ﮐﻬﺎﻟﻴﮟ اور ﻓﺎﺋﺪے اُﭨﻬﺎﻟﻴﮟ اور )ﻃﻮل( اﻣﻞ ان ﮐﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺌﮯ
رﮨﮯ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ان ﮐﻮ )اس ﮐﺎ اﻧﺠﺎم( ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺴﺘﯽ ﮨﻼﮎ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ۔ ﻣﮕﺮ اس ﮐﺎ وﻗﺖ ﻣﺮﻗﻮم
وﻣﻌﻴﻦ ﺗﻬﺎ ) (۴ﮐﻮﺋﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﭘﻨﯽ ﻣﺪت )وﻓﺎت( ﺳﮯ ﻧہ ﺁﮔﮯ ﻧﮑﻞ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ) (۵اور ﮐﻔﺎر ﮐﮩﺘﮯ
ﮨﻴﮟ ﮐہ اے ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﭘﺮ ﻧﺼﻴﺤﺖ )ﮐﯽ ﮐﺘﺎب( ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﺗُﻮ ﺗﻮ دﻳﻮاﻧہ ﮨﮯ ) (۶اﮔﺮ ﺗﻮ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﻓﺮﺷﺘﻮں
ﮐﻮ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﻟﮯ ﺁﺗﺎ )) (٧ﮐﮩہ دو( ﮨﻢ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﻮ ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﻣﮕﺮ ﺣﻖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اور اس وﻗﺖ ان ﮐﻮ ﻣﮩﻠﺖ ﻧﮩﻴﮟ
ﻣﻠﺘﯽ ) (٨ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ )ﮐﺘﺎب( ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﻤﻴﮟ ﻧﮯ اُﺗﺎرﯼ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﮨﯽ اس ﮐﮯ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﮨﻴﮟ ) (٩اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٠اور اُن ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﺎ ﺗﻬﺎ ﻣﮕﺮ وﮦ اُس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﺳﺘﮩﺰاء ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﻬﮯ ) (١١اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ اس )ﺗﮑﺬﻳﺐ وﺿﻼل( ﮐﻮ ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢ﺳﻮ وﮦ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن
ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ اور ﭘﮩﻠﻮں ﮐﯽ روش ﺑﻬﯽ ﻳﮩﯽ رﮨﯽ ﮨﮯ ) (١٣اوراﮔﺮ ﮨﻢ ﺁﺳﻤﺎن ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ دروازﮦ اُن ﭘﺮ ﮐﻬﻮل دﻳﮟ اور وﮦ اس ﻣﻴﮟ
ﭼﮍهﻨﮯ ﺑﻬﯽ ﻟﮕﻴﮟ ) (١۴ﺗﻮ ﺑﻬﯽ ﻳﮩﯽ ﮐﮩﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﻣﺨﻤﻮر ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﻴﮟ ﺑﻠﮑہ ﮨﻢ ﭘﺮ ﺟﺎدو ﮐﺮ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ) (١۵اور ﮨﻢ
ﮨﯽ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻴﮟ ﺑﺮج ﺑﻨﺎﺋﮯ اور دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اُس ﮐﻮ ﺳﺠﺎ دﻳﺎ ) (١۶اور ﮨﺮ ﺷﻴﻄﺎن راﻧﺪﮦٔ درﮔﺎﮦ ﺳﮯ اُﺳﮯ
ﻣﺤﻔﻮظ ﮐﺮ دﻳﺎ ) (١٧ﮨﺎں اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻮرﯼ ﺳﮯ ﺳﻨﻨﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﭼﻤﮑﺘﺎ ﮨﻮا اﻧﮕﺎرﮦ اس ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻟﭙﮑﺘﺎ ﮨﮯ ) (١٨اور زﻣﻴﻦ
ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﮨﻢ ﮨﯽ ﻧﮯ ﭘﻬﻴﻼﻳﺎ اور اس ﭘﺮ ﭘﮩﺎڑ )ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( رﮐﻪ دﻳﺌﮯ اور اس ﻣﻴﮟ ﮨﺮ اﻳﮏ ﺳﻨﺠﻴﺪﮦ ﭼﻴﺰ اُﮔﺎﺋﯽ ) (١٩اور ﮨﻢ ﮨﯽ ﻧﮯ
ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ روزﯼ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﮯ اس ﻣﻴﮟ ﻣﻌﺎش ﮐﮯ ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻴﺪا ﮐﺌﮯ ) (٢٠اور ﮨﻤﺎرے ﮨﺎں
ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﮯ ﺧﺰاﻧﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮨﻢ ان ﮐﻮ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ اُﺗﺎرﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢١اور ﮨﻢ ﮨﯽ ﮨﻮاﺋﻴﮟ ﭼﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ )ﺟﻮ ﺑﺎدﻟﻮں ﮐﮯ
ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ( ﺑﻬﺮﯼ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ اور ﮨﻢ ﮨﯽ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﻣﻴﻨہ ﺑﺮﺳﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮨﻢ ﮨﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻢ ﺗﻮ
اس ﮐﺎ ﺧﺮاﻧہ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ) (٢٢اور ﮨﻢ ﮨﯽ ﺣﻴﺎت ﺑﺨﺸﺘﮯ اور ﮨﻢ ﮨﯽ ﻣﻮت دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﮨﻢ ﺳﺐ ﮐﮯ وارث )ﻣﺎﻟﮏ( ﮨﻴﮟ
) (٢٣اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﭘﮩﻠﮯ ﮔﺰر ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺁﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺑﻬﯽ ﮨﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻴﮟ
) (٢۴اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن( ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮے ﮔﺎ وﮦ ﺑﮍا داﻧﺎ )اور( ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (٢۵اور ﮨﻢ ﻧﮯ اﻧﺴﺎن
ﮐﻮ ﮐﻬﻨﮑﻬﻨﺎﺗﮯ ﺳﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﮔﺎرے ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ) (٢۶اور ﺟﻨﻮں ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮯدهﻮﺋﻴﮟ ﮐﯽ ﺁگ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ
ﺗﻬﺎ ) (٢٧اور ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﺳﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﮐﻬﻨﮑﻬﻨﺎﺗﮯ ﺳﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﮔﺎرے ﺳﮯ اﻳﮏ ﺑﺸﺮ ﺑﻨﺎﻧﮯ
واﻻ ﮨﻮں ) (٢٨ﺟﺐ اس ﮐﻮ )ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻴہ ﻣﻴﮟ( درﺳﺖ ﮐﺮ ﻟﻮں اور اس ﻣﻴﮟ اﭘﻨﯽ )ﺑﮯﺑﮩﺎ ﭼﻴﺰ ﻳﻌﻨﯽ( روح ﭘﻬﻮﻧﮏ دوں ﺗﻮ
اس ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺳﺠﺪے ﻣﻴﮟ ﮔﺮ ﭘﮍﻧﺎ ) (٢٩ﺗﻮ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﺗﻮ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﺳﺠﺪے ﻣﻴﮟ ﮔﺮ ﭘﮍے ) (٣٠ﻣﮕﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﮐہ اس ﻧﮯ
ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮ دﻳﺎ )) (٣١ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ( ﮐہ اﺑﻠﻴﺲ! ﺗﺠﻬﮯ ﮐﻴﺎ ﮨﻮا ﮐہ ﺗﻮ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧہ ﮨﻮا )) (٣٢اس ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ اﻳﺴﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻮ ﻧﮯ ﮐﻬﻨﮑﻬﻨﺎﺗﮯ ﺳﮍے ﮨﻮﺋﮯ
ﮔﺎرے ﺳﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮوں )) (٣٣ﺧﺪا ﻧﮯ( ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﻳﮩﺎں ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎ۔ ﺗﻮ ﻣﺮدود ﮨﮯ ) (٣۴اور ﺗﺠﻪ ﭘﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن
ﺗﮏ ﻟﻌﻨﺖ )ﺑﺮﺳﮯ ﮔﯽ( )) (٣۵اس ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻬﮯ اس دن ﺗﮏ ﻣﮩﻠﺖ دے ﺟﺐ ﻟﻮگ )ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ( زﻧﺪﮦ
ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣۶ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﺗﺠﻬﮯ ﻣﮩﻠﺖ دﯼ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ) (٣٧وﻗﺖ ﻣﻘﺮر )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﻴﺎﻣﺖ( ﮐﮯ دن ﺗﮏ )) (٣٨اس ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ
ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻴﺴﺎ ﺗﻮﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ اﻟﮓ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ )ﮔﻨﺎﮨﻮں( ﮐﻮ ﺁراﺳﺘہ ﮐﺮ
دﮐﻬﺎؤں ﮔﺎ اور ﺳﺐ ﮐﻮ ﺑﮩﮑﺎؤں ﮔﺎ ) (٣٩ﮨﺎں ان ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﺗﻴﺮے ﻣﺨﻠﺺ ﺑﻨﺪے ﮨﻴﮟ )ان ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻮ ﭼﻠﻨﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮨﮯ( )) (۴٠ﺧﺪا
ﻧﮯ( ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﻣﺠﻪ ﺗﮏ )ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ ﮐﺎ( ﻳﮩﯽ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ ﮨﮯ ) (۴١ﺟﻮ ﻣﻴﺮے )ﻣﺨﻠﺺ( ﺑﻨﺪے ﮨﻴﮟ ان ﭘﺮ ﺗﺠﻬﮯ ﮐﭽﻪ ﻗﺪرت
ﻧﮩﻴﮟ )ﮐہ ان ﮐﻮ ﮔﻨﺎﮦ ﻣﻴﮟ ڈال ﺳﮑﮯ( ﮨﺎں ﺑﺪ راﮨﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﺗﻴﺮے ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻞ ﭘﮍے ) (۴٢اور ان ﺳﺐ ﮐﮯ وﻋﺪے ﮐﯽ
ﺟﮕہ ﺟﮩﻨﻢ ﮨﮯ ) (۴٣اس ﮐﮯ ﺳﺎت دروازے ﮨﻴﮟ۔ ﮨﺮ اﻳﮏ دروازے ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﻤﺎﻋﺘﻴﮟ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻴﮟ
) (۴۴ﺟﻮ ﻣﺘﻘﯽ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺑﺎﻏﻮں اور ﭼﺸﻤﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ )) (۴۵ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ( ان ﻣﻴﮟ ﺳﻼﻣﺘﯽ )اور ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ
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ﺳﮯ( داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎؤ ) (۴۶اور ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﺪورت ﮨﻮﮔﯽ ان ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ )ﺻﺎف ﮐﺮ( دﻳﮟ ﮔﮯ )ﮔﻮﻳﺎ( ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ
ﺗﺨﺘﻮں ﭘﺮ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٧ﻧہ ان ﮐﻮ وﮨﺎں ﮐﻮﺋﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﮔﯽ اور ﻧہ وﮨﺎں ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻟﮯ
ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )) (۴٨اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﻣﻴﺮے ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﺑﺘﺎدو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺑﮍا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ )اور( ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﻮں ) (۴٩اور ﻳہ ﮐہ ﻣﻴﺮا ﻋﺬاب
ﺑﻬﯽ درد دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﮯ ) (۵٠اور ان ﮐﻮ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﮯ ﻣﮩﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ اﺣﻮال ﺳﻨﺎدو ) (۵١ﺟﺐ وﮦ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺋﮯ ﺗﻮ
ﺳﻼم ﮐﮩﺎ۔ )اﻧﮩﻮں ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﻤﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ڈر ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ )) (۵٢ﻣﮩﻤﺎﻧﻮں ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ڈرﻳﺌﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻢ ﺁپ ﮐﻮ اﻳﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﻟﮍﮐﮯ ﮐﯽ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ )) (۵٣وﮦ( ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﻣﺠﻬﮯ ﺑﮍهﺎﭘﮯ ﻧﮯ ﺁ ﭘﮑﮍا ﺗﻮ ﺗﻢ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ دﻳﻨﮯ ﻟﮕﮯ۔ اب ﮐﺎﮨﮯ
ﮐﯽ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ دﻳﺘﮯ ﮨﻮ )) (۵۴اﻧﮩﻮں ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮨﻢ ﺁپ ﮐﻮ ﺳﭽﯽ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺁپ ﻣﺎﻳﻮس ﻧہ ﮨﻮﺋﻴﮯ )) (۵۵اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ(
ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﺳﮯ )ﻣﻴﮟ ﻣﺎﻳﻮس ﮐﻴﻮں ﮨﻮﻧﮯ ﻟﮕﺎ اس ﺳﮯ( ﻣﺎﻳﻮس ﮨﻮﻧﺎ ﮔﻤﺮاﮨﻮں ﮐﺎ ﮐﺎم ﮨﮯ ) (۵۶ﭘﻬﺮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ
ﻓﺮﺷﺘﻮ! ﺗﻤﮩﻴﮟ )اور( ﮐﻴﺎ ﮐﺎم ﮨﮯ )) (۵٧اﻧﮩﻮں ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﻢ اﻳﮏ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﻗﻮم ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ )ﮐہ اس ﮐﻮ ﻋﺬاب
ﮐﺮﻳﮟ( ) (۵٨ﻣﮕﺮ ﻟﻮط ﮐﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﮯ ﮐہ ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﮨﻢ ﺑﭽﺎﻟﻴﮟ ﮔﮯ ) (۵٩اﻟﺒﺘہ ان ﮐﯽ ﻋﻮرت )ﮐہ( اس ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﭨﻬﮩﺮا
دﻳﺎ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (۶٠ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﻟﻮط ﮐﮯ ﮔﻬﺮ ﮔﺌﮯ ) (۶١ﺗﻮ ﻟﻮط ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﺗﻢ ﺗﻮ ﻧﺎﺁﺷﻨﺎ ﺳﮯ ﻟﻮگ
ﮨﻮ ) (۶٢وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻠﮑہ ﮨﻢ ﺁپ ﮐﮯ ﭘﺎس وﮦ ﭼﻴﺰ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﻟﻮگ ﺷﮏ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۶٣اور ﮨﻢ ﺁپ
ﮐﮯ ﭘﺎس ﻳﻘﻴﻨﯽ ﺑﺎت ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮨﻢ ﺳﭻ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶۴ﺗﻮ ﺁپ ﮐﭽﻪ رات رﮨﮯ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻟﮯ ﻧﮑﻠﻴﮟ
اور ﺧﻮد ان ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﻴﮟ اور اور ﺁپ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﮍ ﮐﺮ ﻧہ دﻳﮑﻬﮯ۔ اور ﺟﮩﺎں ﺁپ ﮐﻮ ﺣﮑﻢ ﮨﻮ وﮨﺎں ﭼﻠﮯ
ﺟﺎﻳﺌﮯ ) (۶۵اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻟﻮط ﮐﯽ ﻃﺮف وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮐہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺟﮍ ﺻﺒﺢ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮐﺎٹ دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (۶۶اور
اﮨﻞ ﺷﮩﺮ )ﻟﻮط ﮐﮯ ﭘﺎس( ﺧﻮش ﺧﻮش )دوڑے( ﺁﺋﮯ )) (۶٧ﻟﻮط ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻳہ ﻣﻴﺮے ﻣﮩﻤﺎن ﮨﻴﮟ )ﮐﮩﻴﮟ ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ(
ﻣﺠﻬﮯ رﺳﻮا ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ) (۶٨اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو۔ اور ﻣﻴﺮﯼ ﺑﮯﺁﺑﺮوﺋﯽ ﻧہ ﮐﻴﺠﻮ ) (۶٩وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﺎرے ﺟﮩﺎن
)ﮐﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ وﻃﺮﻓﺪارﯼ( ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ )) (٧٠اﻧﮩﻮں ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﻣﻴﺮﯼ )ﻗﻮم ﮐﯽ( ﻟﮍﮐﻴﺎں
ﮨﻴﮟ )ان ﺳﮯ ﺷﺎدﯼ ﮐﺮﻟﻮ( )) (٧١اے ﻣﺤﻤﺪ( ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺟﺎن ﮐﯽ ﻗﺴﻢ وﮦ اﭘﻨﯽ ﻣﺴﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﻣﺪﮨﻮش )ﮨﻮ رﮨﮯ( ﺗﻬﮯ ) (٧٢ﺳﻮ ان
ﮐﻮ ﺳﻮرج ﻧﮑﻠﺘﮯ ﻧﮑﻠﺘﮯ ﭼﻨﮕﻬﺎڑ ﻧﮯ ﺁﭘﮑﮍا ) (٧٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﺷﮩﺮ ﮐﻮ )اﻟﭧ ﮐﺮ( ﻧﻴﭽﮯ اوﭘﺮ ﮐﺮدﻳﺎ۔ اور ان ﭘﺮ ﮐﻬﻨﮕﺮ ﮐﯽ
ﭘﺘﻬﺮﻳﺎں ﺑﺮﺳﺎﺋﻴﮟ ) (٧۴ﺑﮯﺷﮏ اس )ﻗﺼﮯ( ﻣﻴﮟ اﮨﻞ ﻓﺮاﺳﺖ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ ) (٧۵اور وﮦ )ﺷﮩﺮ( اب ﺗﮏ ﺳﻴﺪهﮯ
رﺳﺘﮯ ﭘﺮ )ﻣﻮﺟﻮد( ﮨﮯ ) (٧۶ﺑﮯﺷﮏ اس ﻣﻴﮟ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ ) (٧٧اور ﺑَﻦ ﮐﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﮯ )ﻳﻌﻨﯽ
ﻗﻮم ﺷﻌﻴﺐ ﮐﮯ ﻟﻮگ( ﺑﻬﯽ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﺗﻬﮯ ) (٧٨ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﺪﻟہ ﻟﻴﺎ۔ اور ﻳہ دوﻧﻮں ﺷﮩﺮ ﮐﻬﻠﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ )ﻣﻮﺟﻮد(
ﮨﻴﮟ ) (٧٩اور )وادﯼ( ﺣﺠﺮ ﮐﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ ) (٨٠ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دﻳﮟ اور وﮦ
ان ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﺮﺗﮯ رﮨﮯ ) (٨١اور وﮦ ﭘﮩﺎڑوں ﮐﻮ ﺗﺮاش ﺗﺮاش ﮐﺮ ﮔﻬﺮ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ )ﮐہ( اﻣﻦ )واﻃﻤﻴﻨﺎن( ﺳﮯ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ
) (٨٢ﺗﻮ ﭼﻴﺦ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺻﺒﺢ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﺁﭘﮑﮍا ) (٨٣اور ﺟﻮ ﮐﺎم وﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ ان ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﮐﺎم ﻧہ ﺁﺋﮯ )(٨۴
اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اور ﺟﻮ )ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت( ان ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ اور ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﻮ ﺿﺮور
ﺁﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﯽ ﺗﻮ ﺗﻢ )ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ( اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﺳﮯ درﮔﺰر ﮐﺮو ) (٨۵ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر )ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( ﭘﻴﺪا
ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )اور( ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٨۶اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﺎت )ﺁﻳﺘﻴﮟ( ﺟﻮ )ﻧﻤﺎز ﻣﻴﮟ( دﮨﺮا ﮐﺮ ﭘﮍهﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻮرﮦٔ
اﻟﺤﻤﺪ( اور ﻋﻈﻤﺖ واﻻ ﻗﺮﺁن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ ) (٨٧اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﻔﺎر ﮐﯽ ﮐﺌﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ )ﻓﻮاﺋﺪ دﻧﻴﺎوﯼ ﺳﮯ( ﻣﺘﻤﺘﻊ ﮐﻴﺎ
ﮨﮯ ﺗﻢ ان ﮐﯽ ﻃﺮف )رﻏﺒﺖ ﺳﮯ( ﺁﻧﮑﻪ اﭨﻬﺎ ﮐﺮ ﻧہ دﻳﮑﻬﻨﺎ اور ﻧہ ان ﮐﮯ ﺣﺎل ﭘﺮ ﺗﺎﺳﻒ ﮐﺮﻧﺎ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ ﺧﺎﻃﺮ اور
ﺗﻮاﺿﻊ ﺳﮯ ﭘﻴﺶ ﺁﻧﺎ ) (٨٨اور ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﻋﻼﻧﻴہ ڈر ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں )) (٨٩اور ﮨﻢ ان ﮐﻔﺎر ﭘﺮ اﺳﯽ ﻃﺮح ﻋﺬاب ﻧﺎزل
ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ( ﺟﺲ ﻃﺮح ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدﻳﺎ ) (٩٠ﻳﻌﻨﯽ ﻗﺮﺁن ﮐﻮ )ﮐﭽﻪ ﻣﺎﻧﻨﮯ اور ﮐﭽﻪ ﻧہ ﻣﺎﻧﻨﮯ
ﺳﮯ( ﭨﮑﮍے ﭨﮑﮍے ﮐﺮ ڈاﻻ ) (٩١ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﮨﻢ ان ﺳﮯ ﺿﺮور ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (٩٢ان ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯽ ﺟﻮ
وﮦ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ) (٩٣ﭘﺲ ﺟﻮ ﺣﮑﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ( ﻣﻼ ﮨﮯ وﮦ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﺳﻨﺎ دو اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﺎ )ذرا( ﺧﻴﺎل
ﻧہ ﮐﺮو ) (٩۴ﮨﻢ ﺗﻤﮩﻴﮟ ان ﻟﻮﮔﻮں )ﮐﮯ ﺷﺮ( ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ اﺳﺘﮩﺰاء ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﻴﮟ ) (٩۵ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﻗﺮار دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺳﻮ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ان ﮐﻮ )ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ اﻧﺠﺎم( ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٩۶اور ﮨﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﺑﺎﺗﻮں
ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرا دل ﺗﻨﮓ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ) (٩٧ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﮩﺘﮯ اور )اس ﮐﯽ( ﺧﻮﺑﻴﺎں ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ اور ﺳﺠﺪﮦ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ رﮨﻮ ) (٩٨اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺌﮯ ﺟﺎؤ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﻮت )ﮐﺎ وﻗﺖ( ﺁﺟﺎﺋﮯ
)(٩٩
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ﺳﻮرة اﻟﻨّﺤﻞ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺧﺪا ﮐﺎ ﺣﮑﻢ )ﻳﻌﻨﯽ ﻋﺬاب ﮔﻮﻳﺎ( ﺁ ﮨﯽ ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺗﻮ )ﮐﺎﻓﺮو( اس ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺟﻠﺪﯼ ﻣﺖ ﮐﺮو۔ ﻳہ ﻟﻮگ ﺟﻮ )ﺧﺪا ﮐﺎ( ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ
وﮦ اس ﺳﮯ ﭘﺎﮎ اور ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮨﮯ ) (١وﮨﯽ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﻮ ﭘﻴﻐﺎم دے ﮐﺮ اﭘﻨﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﭘﺎس ﭼﺎﮨﺘﺎ
ﮨﮯ ﺑﻬﻴﺠﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﺑﺘﺎدو ﮐہ ﻣﻴﺮے ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ ﻣﺠﻬﯽ ﺳﮯ ڈرو ) (٢اﺳﯽ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺣﮑﻤﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ اس ﮐﯽ ذات ان )ﮐﺎﻓﺮوں( ﮐﮯ ﺷﺮﮎ ﺳﮯ اوﻧﭽﯽ ﮨﮯ ) (٣اﺳﯽ ﻧﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻧﻄﻔﮯ ﺳﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﻣﮕﺮ
وﮦ اس )ﺧﺎﻟﻖ( ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻋﻼﻧﻴہ ﺟﻬﮕﮍﻧﮯ ﻟﮕﺎ ) (۴اور ﭼﺎرﭘﺎﻳﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ اﺳﯽ ﻧﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ ان ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﺟﮍاول
اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻓﺎﺋﺪے ﮨﻴﮟ اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﺗﻢ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻮ ) (۵اور ﺟﺐ ﺷﺎم ﮐﻮ اﻧﮩﻴﮟ )ﺟﻨﮕﻞ ﺳﮯ( ﻻﺗﮯ ﮨﻮ اور
ﺟﺐ ﺻﺒﺢ ﮐﻮ )ﺟﻨﮕﻞ( ﭼﺮاﻧﮯ ﻟﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻋﺰت وﺷﺎن ﮨﮯ ) (۶اور )دور دراز( ﺷﮩﺮوں ﻣﻴﮟ ﺟﮩﺎں ﺗﻢ
ﺖ ﺷﺎﻗّہ ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﭘﮩﻨﭻ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﮯ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﻮﺟﻪ اﭨﻬﺎ ﮐﺮ ﻟﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮩﺎﻳﺖ
زﺣﻤ ِ
ﺷﻔﻘﺖ واﻻ اور ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٧اور اﺳﯽ ﻧﮯ ﮔﻬﻮڑے اور ﺧﭽﺮ اور ﮔﺪهﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺌﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ان ﭘﺮ ﺳﻮار ﮨﻮ اور )وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے
ﻟﻴﮯ( روﻧﻖ وزﻳﻨﺖ )ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ( اور وﮦ )اور ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺑﻬﯽ( ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ) (٨اور ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ ﺗﻮ ﺧﺪا
ﺗﮏ ﺟﺎ ﭘﮩﻨﭽﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺑﻌﺾ رﺳﺘﮯ ﭨﻴﮍهﮯ ﮨﻴﮟ )وﮦ اس ﺗﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﺘﮯ( اور اﮔﺮ وﮦ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ
ﭘﺮ ﭼﻼ دﻳﺘﺎ ) (٩وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ ﺟﺴﮯ ﺗﻢ ﭘﻴﺘﮯ ﮨﻮ اور اس ﺳﮯ درﺧﺖ ﺑﻬﯽ )ﺷﺎداب ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ(
ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭼﺎرﭘﺎﻳﻮں ﮐﻮ ﭼﺮاﺗﮯ ﮨﻮ ) (١٠اﺳﯽ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﮐﻬﻴﺘﯽ اور زﻳﺘﻮن اور ﮐﻬﺠﻮر اور اﻧﮕﻮر
ت ﺧﺪا ﮐﯽ
)اور ﺑﮯﺷﻤﺎر درﺧﺖ( اُﮔﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﮯ ﭘﻬﻞ )ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ( ﻏﻮر ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اس ﻣﻴﮟ )ﻗﺪر ِ
ﺑﮍﯼ( ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ ) (١١اور اﺳﯽ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ رات اور دن اور ﺳﻮرج اور ﭼﺎﻧﺪ ﮐﻮ ﮐﺎم ﻣﻴﮟ ﻟﮕﺎﻳﺎ۔ اور اﺳﯽ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ
ﺳﮯ ﺳﺘﺎرے ﺑﻬﯽ ﮐﺎم ﻣﻴﮟ ﻟﮕﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اس ﻣﻴﮟ )ﻗﺪرت ﺧﺪا ﮐﯽ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ )(١٢
اور ﺟﻮ ﻃﺮح ﻃﺮح ﮐﮯ رﻧﮕﻮں ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ اس ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﮟ )ﺳﺐ ﺗﻤﮩﺎرے زﻳﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺮدﻳﮟ( ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﮑﮍﻧﮯ
واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اس ﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ ) (١٣اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ درﻳﺎ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺗﺎﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﺎزﮦ
ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻬﺎؤ اور اس ﺳﮯ زﻳﻮر )ﻣﻮﺗﯽ وﻏﻴﺮﮦ( ﻧﮑﺎﻟﻮ ﺟﺴﮯ ﺗﻢ ﭘﮩﻨﺘﮯ ﮨﻮ۔ اور ﺗﻢ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﮐﺸﺘﻴﺎں درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ
ﭘﻬﺎڑﺗﯽ ﭼﻠﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ۔ اور اس ﻟﻴﮯ ﺑﻬﯽ )درﻳﺎ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﮟ ﮐﻴﺎ( ﮐہ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ )ﻣﻌﺎش( ﺗﻼش ﮐﺮو
ﺗﺎﮐہ اس ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو ) (١۴اور اﺳﯽ ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﭘﮩﺎڑ )ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( رﮐﻪ دﻳﺌﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻟﮯ ﮐﺮ ﮐﮩﻴﮟ ﺟﻬﮏ ﻧہ ﺟﺎﺋﮯ اور ﻧﮩﺮﻳﮟ
اور رﺳﺘﮯ ﺑﻨﺎ دﻳﺌﮯ ﺗﺎﮐہ اﻳﮏ ﻣﻘﺎم ﺳﮯ دوﺳﺮے ﻣﻘﺎم ﺗﮏ )ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ( ﺟﺎﺳﮑﻮ ) (١۵اور )راﺳﺘﻮں ﻣﻴﮟ( ﻧﺸﺎﻧﺎت ﺑﻨﺎ دﻳﺌﮯ
اور ﻟﻮگ ﺳﺘﺎروں ﺳﮯ ﺑﻬﯽ رﺳﺘﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۶ﺗﻮ ﺟﻮ )اﺗﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت( ﭘﻴﺪا ﮐﺮے۔ ﮐﻴﺎ وﮦ وﻳﺴﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ
ﭘﻴﺪا ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﮯ ﺗﻮ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﻏﻮر ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ؟ ) (١٧اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﻮ ﺷﻤﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻮ ﺗﻮ ﮔﻦ ﻧہ ﺳﮑﻮ۔
ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١٨اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﭼﻬﭙﺎﺗﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺧﺪا واﻗﻒ ﮨﮯ
) (١٩اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ ﺑﻬﯽ ﺗﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺎﺳﮑﺘﮯ ﺑﻠﮑہ ﺧﻮد ان ﮐﻮ اور ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ
)) (٢٠وﮦ( ﻻﺷﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺑﮯﺟﺎن۔ ان ﮐﻮ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮐﺐ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢١ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﻌﺒﻮد ﺗﻮ اﮐﻴﻼ ﺧﺪا ﮨﮯ۔
ﺗﻮ ﺟﻮ ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ان ﮐﮯ دل اﻧﮑﺎر ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اور وﮦ ﺳﺮﮐﺶ ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٢ﻳہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﭼﻬﭙﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ
اور ﺟﻮ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﺿﺮور ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ وﮦ ﺳﺮﮐﺸﻮں ﮐﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (٢٣اور ﺟﺐ ان )ﮐﺎﻓﺮوں(
ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﮐﻴﺎ اﺗﺎرا ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ )وﮦ ﺗﻮ( ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺣﮑﺎﻳﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ )) (٢۴اے
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ان ﮐﻮ ﺑﮑﻨﮯ دو( ﻳہ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اﭘﻨﮯ )اﻋﻤﺎل ﮐﮯ( ﭘﻮرے ﺑﻮﺟﻪ ﺑﻬﯽ اﭨﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺟﻦ ﮐﻮ ﻳہ ﺑﮯﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻤﺮاﮦ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﺑﻮﺟﻪ ﺑﻬﯽ اﭨﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺟﻮ ﺑﻮﺟﻪ اﭨﻬﺎ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﺮے ﮨﻴﮟ ) (٢۵ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺑﻬﯽ
)اﻳﺴﯽ ﮨﯽ( ﻣﮑﺎرﻳﺎں ﮐﯽ ﺗﻬﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا )ﮐﺎ ﺣﮑﻢ( ان ﮐﯽ ﻋﻤﺎرت ﮐﮯ ﺳﺘﻮﻧﻮں ﭘﺮ ﺁﭘﮩﻨﭽﺎ اور ﭼﻬﺖ ان ﭘﺮ ان ﮐﮯ اوﭘﺮ ﺳﮯ ﮔﺮ
ﭘﮍﯼ اور )اﻳﺴﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ( ان ﭘﺮ ﻋﺬاب ﺁ واﻗﻊ ﮨﻮا ﺟﮩﺎں ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﺧﻴﺎل ﺑﻬﯽ ﻧہ ﺗﻬﺎ ) (٢۶ﭘﻬﺮ وﮦ ان ﮐﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن
ﺑﻬﯽ ذﻟﻴﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﻣﻴﺮے وﮦ ﺷﺮﻳﮏ ﮐﮩﺎں ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﺟﻬﮕﮍا ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻋﻠﻢ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺁج ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ رﺳﻮاﺋﯽ اور ﺑﺮاﺋﯽ ﮨﮯ )) (٢٧ان ﮐﺎ ﺣﺎل ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ( ﺟﺐ ﻓﺮﺷﺘﮯ ان ﮐﯽ روﺣﻴﮟ
ﻗﺒﺾ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ )اور ﻳہ( اﭘﻨﮯ ﮨﯽ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ )ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ( ﺗﻮ ﻣﻄﻴﻊ وﻣﻨﻘﺎد ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ )اور ﮐﮩﺘﮯ
ﮨﻴﮟ( ﮐہ ﮨﻢ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺮا ﮐﺎم ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﮨﺎں ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺧﺪا اﺳﮯ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢٨ﺳﻮ دوزخ ﮐﮯ
دروازوں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎؤ۔ ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ رﮨﻮ ﮔﮯ۔ اب ﺗﮑﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ ﺑﺮا ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (٢٩اور )ﺟﺐ( ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں
ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﮐﻴﺎ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺑﮩﺘﺮﻳﻦ )ﮐﻼم(۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﮨﻴﮟ ان
ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اس دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮨﮯ۔ اور ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﮔﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ۔ اور ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮔﺎروں ﮐﺎ ﮔﻬﺮ ﺑﮩﺖ ﺧﻮب ﮨﮯ )(٣٠
)وﮦ( ﺑﮩﺸﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ )ﮨﻴﮟ( ﺟﻦ ﻣﻴﮟ وﮦ داﺧﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ ان ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ وﮨﺎں ﺟﻮ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﮔﮯ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ
ﻣﻴﺴﺮ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺧﺪا ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﻮ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺑﺪﻟہ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ )) (٣١ان ﮐﯽ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ( ﺟﺐ ﻓﺮﺷﺘﮯ ان ﮐﯽ ﺟﺎﻧﻴﮟ ﻧﮑﺎﻟﻨﮯ
ﻟﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻳہ )ﮐﻔﺮ وﺷﺮﮎ ﺳﮯ( ﭘﺎﮎ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ )اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ( ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﺗﻢ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﻬﮯ ان ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎؤ ) (٣٢ﮐﻴﺎ ﻳہ )ﮐﺎﻓﺮ( اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻓﺮﺷﺘﮯ ان ﮐﮯ ﭘﺎس )ﺟﺎن
ﻧﮑﺎﻟﻨﮯ( ﺁﺋﻴﮟ ﻳﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﺣﮑﻢ )ﻋﺬاب( ﺁﭘﮩﻨﭽﮯ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح اُن ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﺟﻮ اُن ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ اور ﺧﺪا
ﻧﮯ اُن ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺑﻠﮑہ وﮦ ﺧﻮد اﭘﻨﮯ ﺁپ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٣٣ﺗﻮ ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﮯ ﺑﺮے ﺑﺪﻟﮯ ﻣﻠﮯ اور
ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ وﮦ ﭨﻬﭩﻬﮯ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اس ﻧﮯ ان ﮐﻮ )ﮨﺮ ﻃﺮف ﺳﮯ( ﮔﻬﻴﺮ ﻟﻴﺎ ) (٣۴اور ﻣﺸﺮﮎ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ
ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﻧہ ﮨﻢ ﮨﯽ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﭘﻮﺟﺘﮯ اور ﻧہ ﮨﻤﺎرے ﺑﮍے ﮨﯽ )ﭘﻮﺟﺘﮯ( اور ﻧہ اس ﮐﮯ )ﻓﺮﻣﺎن ﮐﮯ( ﺑﻐﻴﺮ
ﮨﻢ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﺣﺮام ﭨﻬﮩﺮاﺗﮯ۔ )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( اﺳﯽ ﻃﺮح ان ﺳﮯ اﮔﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﺗﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﮯ ذﻣﮯ )ﺧﺪا ﮐﮯ
اﺣﮑﺎم ﮐﻮ( ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺳﻨﺎ دﻳﻨﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ ) (٣۵اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻴﮟ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت
ﮐﺮو اور ﺑﺘﻮں )ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ( ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮو۔ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺑﻌﺾ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮨﺪاﻳﺖ دﯼ اور ﺑﻌﺾ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ
ﺟﻦ ﭘﺮ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺋﯽ۔ ﺳﻮ زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﭼﻞ ﭘﻬﺮ ﮐﺮ دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﮐہ ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻴﺴﺎ ﮨﻮا ) (٣۶اﮔﺮ ﺗﻢ ان )ﮐﻔﺎر( ﮐﯽ
ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻟﻠﭽﺎؤ ﺗﻮ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ وﮦ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﺎ اور اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺪدﮔﺎر ﺑﻬﯽ
ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ ) (٣٧اور ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺳﺨﺖ ﺳﺨﺖ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﻣﺮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺧﺪا اﺳﮯ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﻗﺒﺮ ﺳﮯ( ﻧﮩﻴﮟ
اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻳہ )ﺧﺪا ﮐﺎ( وﻋﺪﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧﺎ اﺳﮯ ﺿﺮور ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ )(٣٨
ﺗﺎﮐہ ﺟﻦ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﻳہ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ان ﭘﺮ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮدے اور اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﮐﺎﻓﺮ ﺟﺎن ﻟﻴﮟ ﮐہ وﮦ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﺗﻬﮯ )(٣٩
ﺟﺐ ﮨﻢ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ارادﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺑﺎت ﻳﮩﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﻮ ﮐﮩہ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻮﺟﺎ ﺗﻮ وﮦ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ) (۴٠اور
ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﻇﻠﻢ ﺳﮩﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﻴﮯ وﻃﻦ ﭼﻬﻮڑا ﮨﻢ ان ﮐﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ اﭼﻬﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ دﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺁﺧﺮت ﮐﺎ اﺟﺮ ﺗﻮ
ﺑﮩﺖ ﺑﮍا ﮨﮯ۔ ﮐﺎش وﮦ )اﺳﮯ( ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (۴١ﻳﻌﻨﯽ وﮦ ﻟﻮگ ﺟﻮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳﺎ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ
) (۴٢اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺮدوں ﮨﯽ ﮐﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺗﻬﺎ ﺟﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف ﮨﻢ وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻟﻮگ
ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﻮ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻪ ﻟﻮ )) (۴٣اور ان ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ( دﻟﻴﻠﻴﮟ اور ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ دے ﮐﺮ )ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺗﻬﺎ( اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ
ﺑﻬﯽ ﻳہ ﮐﺘﺎب ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺟﻮ )ارﺷﺎدات( ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ان ﭘﺮ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮدو اور ﺗﺎﮐہ وﮦ ﻏﻮر ﮐﺮﻳﮟ )(۴۴
ﮐﻴﺎ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺑﺮﯼ ﺑﺮﯼ ﭼﺎﻟﻴﮟ ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ اس ﺑﺎت ﺳﮯ ﺑﮯﺧﻮف ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ان ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ دهﻨﺴﺎ دے ﻳﺎ )اﻳﺴﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ(
ان ﭘﺮ ﻋﺬاب ﺁﺟﺎﺋﮯ ﺟﮩﺎں ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﺧﺒﺮ ﮨﯽ ﻧہ ﮨﻮ ) (۴۵ﻳﺎ ان ﮐﻮ ﭼﻠﺘﮯ ﭘﻬﺮﺗﮯ ﭘﮑﮍ ﻟﮯ وﮦ )ﺧﺪا ﮐﻮ( ﻋﺎﺟﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ
) (۴۶ﻳﺎ ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﻋﺬاب ﮐﺎ ڈر ﭘﻴﺪا ﮨﻮﮔﻴﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﭘﮑﮍﻟﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﮩﺖ ﺷﻔﻘﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور ﻣﮩﺮﺑﺎن
ﮨﮯ ) (۴٧ﮐﻴﺎ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺋﮯ داﺋﻴﮟ ﺳﮯ )ﺑﺎﺋﻴﮟ ﮐﻮ( اور
ﺑﺎﺋﻴﮟ ﺳﮯ )داﺋﻴﮟ ﮐﻮ( ﻟﻮﭨﺘﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﻋﺎﺟﺰ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺳﺠﺪے ﻣﻴﮟ ﭘﮍے رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٨اور ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻧﺪار
ﺟﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻓﺮﺷﺘﮯ ﺑﻬﯽ اور وﮦ ذرا ﻏﺮور ﻧﮩﻴﮟ
ﮐﺮﺗﮯ ) (۴٩اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﺟﻮ ان ﮐﮯ اوﭘﺮ ﮨﮯ ڈرﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ان ﮐﻮ ارﺷﺎد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
) (۵٠اور ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﮐہ دو دو ﻣﻌﺒﻮد ﻧہ ﺑﻨﺎؤ۔ ﻣﻌﺒﻮد وﮨﯽ اﻳﮏ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﻣﺠﻪ ﮨﯽ ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ ) (۵١اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ
ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ اﺳﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ اور اﺳﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﻻزم ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا اوروں ﺳﮯ
ﮐﻴﻮں ڈرﺗﮯ ﮨﻮ ) (۵٢اور ﺟﻮ ﻧﻌﻤﺘﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻴﺴﺮ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﮨﮯ
ﺗﻮ اﺳﯽ ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﭼﻼﺗﮯ ﮨﻮ ) (۵٣ﭘﻬﺮ ﺟﺐ وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮐﻮ دور ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﭽﻪ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ
ﺷﺮﻳﮏ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵۴ﺗﺎﮐہ ﺟﻮ )ﻧﻌﻤﺘﻴﮟ( ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﻴﮟ ان ﮐﯽ ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ )ﻣﺸﺮﮐﻮ( دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﻓﺎﺋﺪے اﭨﻬﺎﻟﻮ۔ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺗﻢ ﮐﻮ )اس ﮐﺎ اﻧﺠﺎم( ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۵۵اور ﮨﻤﺎرے دﻳﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﺎل ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰوں ﮐﺎ
ﺣﺼہ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ۔ )ﮐﺎﻓﺮو( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﮐہ ﺟﻮ ﺗﻢ اﻓﺘﺮاء ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اس ﮐﯽ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺿﺮور
ﭘﺮﺳﺶ ﮨﻮﮔﯽ ) (۵۶اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺗﻮ ﺑﻴﭩﻴﺎں ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ )اور( وﮦ ان ﺳﮯ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ اور اﭘﻨﮯ ﻟﻴﮯ )ﺑﻴﭩﮯ(
ﺟﻮ ﻣﺮﻏﻮب ودﻟﭙﺴﻨﺪ ﮨﻴﮟ ) (۵٧ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺟﺐ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﻴﭩﯽ )ﮐﮯ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﻧﮯ( ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﻨہ )ﻏﻢ
ﮐﮯ ﺳﺒﺐ( ﮐﺎﻻ ﭘﮍ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور )اس ﮐﮯ دل ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ( وﮦ اﻧﺪوﮨﻨﺎﮎ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (۵٨اور اس ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﺳﮯ )ﺟﻮ وﮦ ﺳﻨﺘﺎ
ﮨﮯ( ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﭼﻬﭙﺘﺎ ﭘﻬﺮﺗﺎ ﮨﮯ )اور ﺳﻮﭼﺘﺎ ﮨﮯ( ﮐہ ﺁﻳﺎ ذﻟﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮﮐﮯ ﻟﮍﮐﯽ ﮐﻮ زﻧﺪﮦ رﮨﻨﮯ دے ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮔﺎڑ
دے۔ دﻳﮑﻬﻮ ﻳہ ﺟﻮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺑﺮﯼ ﮨﮯ ) (۵٩ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ان ﮨﯽ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﺮﯼ ﺑﺎﺗﻴﮟ
)ﺷﺎﻳﺎن( ﮨﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا ﮐﻮ ﺻﻔﺖ اﻋﻠﯽٰ )زﻳﺐ دﻳﺘﯽ ﮨﮯ( اور وﮦ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (۶٠اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ
ﻇﻠﻢ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﭘﮑﮍﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﺗﻮ اﻳﮏ ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﻧہ ﭼﻬﻮڑے ﻟﻴﮑﻦ ان ﮐﻮ اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﮏ ﻣﮩﻠﺖ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺟﺐ وﮦ وﻗﺖ ﺁﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻳﮏ ﮔﻬﮍﯼ ﻧہ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻧہ ﺁﮔﮯ ﺑﮍه ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶١اور ﻳہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اﻳﺴﯽ
ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺧﻮد ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور زﺑﺎن ﺳﮯ ﺟﻬﻮٹ ﺑﮑﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﻮ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن(
ﺑﻬﻼﺋﯽ )ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺠﺎت( ﮨﻮﮔﯽ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ )دوزخ ﮐﯽ( ﺁگ )ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ اور ﻳہ )دوزخ ﻣﻴﮟ( ﺳﺐ ﺳﮯ ﺁﮔﮯ
ﺑﻬﻴﺠﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۶٢ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﯽ اﻣﺘﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﺗﻮ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﮐﺮدار
)ﻧﺎﺷﺎﺋﺴﺘہ( ان ﮐﻮ ﺁراﺳﺘہ ﮐﺮ دﮐﻬﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺁج ﺑﻬﯽ وﮨﯽ ان ﮐﺎ دوﺳﺖ ﮨﮯ اور ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ﮨﮯ ) (۶٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺟﻮ
ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺟﺲ اﻣﺮ ﻣﻴﮟ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﺧﺘﻼف ﮨﮯ ﺗﻢ اس ﮐﺎ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮدو۔ اور )ﻳہ( ﻣﻮﻣﻨﻮں
ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﺪاﻳﺖ اور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ ) (۶۴اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ ﭘﻬﺮ اس ﺳﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
زﻧﺪﮦ ﮐﻴﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ اس ﻣﻴﮟ ﺳﻨﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ ) (۶۵اور ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﭼﺎرﭘﺎﻳﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ )ﻣﻘﺎم( ﻋﺒﺮت
)وﻏﻮر( ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﻴﭩﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﮔﻮﺑﺮ اور ﻟﮩﻮ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺧﺎﻟﺺ دوده ﭘﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﭘﻴﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ
ﺧﻮﺷﮕﻮار ﮨﮯ ) (۶۶اور ﮐﻬﺠﻮر اور اﻧﮕﻮر ﮐﮯ ﻣﻴﻮوں ﺳﮯ ﺑﻬﯽ )ﺗﻢ ﭘﻴﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺗﻴﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﮐہ ان ﺳﮯ ﺷﺮاب
ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ( اور ﻋﻤﺪﮦ رزق )ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻮ( ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺳﻤﺠﻪ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ان )ﭼﻴﺰوں( ﻣﻴﮟ )ﻗﺪرت ﺧﺪا ﮐﯽ( ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ
) (۶٧اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﺷﮩﺪ ﮐﯽ ﻣﮑﻬﻴﻮں ﮐﻮ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﭘﮩﺎڑوں ﻣﻴﮟ اور درﺧﺘﻮں ﻣﻴﮟ اور اوﻧﭽﯽ اوﻧﭽﯽ
ﭼﻬﺘﺮﻳﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮔﻬﺮ ﺑﻨﺎ ) (۶٨اور ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﻴﻮے ﮐﻬﺎ۔ اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺻﺎف رﺳﺘﻮں ﭘﺮ ﭼﻠﯽ
ﺟﺎ۔ اس ﮐﮯ ﭘﻴﭧ ﺳﮯ ﭘﻴﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﻴﺰ ﻧﮑﻠﺘﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮓ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اس ﻣﻴﮟ ﻟﻮﮔﻮں )ﮐﮯ ﮐﺌﯽ اﻣﺮاض( ﮐﯽ ﺷﻔﺎ
ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺳﻮﭼﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ ) (۶٩اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ ﭘﻬﺮ وﮨﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻮت دﻳﺘﺎ
ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺑﻌﺾ اﻳﺴﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺧﺮاب ﻋﻤﺮ ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور )ﺑﮩﺖ ﮐﭽﻪ( ﺟﺎﻧﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ
ﺑﮯﻋﻠﻢ ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا )ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ )اور( ﻗﺪرت واﻻ ﮨﮯ ) (٧٠اور ﺧﺪا ﻧﮯ رزق )ودوﻟﺖ( ﻣﻴﮟ ﺑﻌﺾ
ﮐﻮ ﺑﻌﺾ ﭘﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ دﯼ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻓﻀﻴﻠﺖ دﯼ ﮨﮯ وﮦ اﭘﻨﺎ رزق اﭘﻨﮯ ﻣﻤﻠﻮﮐﻮں ﮐﻮ ﺗﻮ دے ڈاﻟﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ
ﮐہ ﺳﺐ اس ﻣﻴﮟ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﮩﯽٰ ﮐﮯ ﻣﻨﮑﺮ ﮨﻴﮟ ) (٧١اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﻧﮯ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ
ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﮟ اور ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﻴﭩﮯ اور ﭘﻮﺗﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﮯ اور ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ دﻳﮟ۔ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ
ﺑﮯاﺻﻞ ﭼﻴﺰوں ﭘﺮ اﻋﺘﻘﺎد رﮐﻬﺘﮯ اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧٢اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا اﻳﺴﻮں ﮐﻮ ﭘﻮﺟﺘﮯ ﮨﻴﮟ
ﺟﻮ ان ﮐﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ روزﯼ دﻳﻨﮯ ﮐﺎ ذرا ﺑﻬﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ اور ﻧہ ﮐﺴﯽ اور ﻃﺮح ﮐﺎ ﻣﻘﺪور رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ
) (٧٣ﺗﻮ )ﻟﻮﮔﻮ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ )ﻏﻠﻂ( ﻣﺜﺎﻟﻴﮟ ﻧہ ﺑﻨﺎؤ۔ )ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺜﺎﻟﻮں ﮐﺎ ﻃﺮﻳﻘہ( ﺧﺪا ﮨﯽ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ
) (٧۴ﺧﺪا اﻳﮏ اور ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﻳﮏ ﻏﻼم ﮨﮯ ﺟﻮ )ﺑﺎﻟﮑﻞ( دوﺳﺮے ﮐﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺪرت
ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ اور اﻳﮏ اﻳﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ )ﺑﮩﺖ ﺳﺎ( ﻣﺎل ﻃﻴﺐ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ اور وﮦ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
)رات دن( ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ اور ﻇﺎﮨﺮ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﺎ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﻳہ دوﻧﻮں ﺷﺨﺺ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻴﮟ؟ )ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ( اﻟﺤﻤﺪﷲ ﻟﻴﮑﻦ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻤﺠﻪ رﮐﻬﺘﮯ ) (٧۵اور ﺧﺪا اﻳﮏ اور ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ دو ﺁدﻣﯽ ﮨﻴﮟ اﻳﮏ اُن ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮔﻮﻧﮕﺎ )اور
دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻣﻠﮏ( ﮨﮯ )ﺑﮯاﺧﺘﻴﺎر وﻧﺎﺗﻮان( ﮐہ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺪرت ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ۔ اور اﭘﻨﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮ دوﺑﻬﺮ ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ وﮦ
ﺟﮩﺎں اُﺳﮯ ﺑﻬﻴﺠﺘﺎ ﮨﮯ )ﺧﻴﺮ ﺳﮯ ﮐﺒﻬﯽ( ﺑﻬﻼﺋﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﺎ۔ ﮐﻴﺎ اﻳﺴﺎ )ﮔﻮﻧﮕﺎ ﺑﮩﺮا( اور وﮦ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ )ﺳﻨﺘﺎ ﺑﻮﻟﺘﺎ اور( ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ
اﻧﺼﺎف ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺧﻮد ﺳﻴﺪهﮯ راﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻞ رﮨﺎ ﮨﮯ دوﻧﻮں ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻴﮟ؟ ) (٧۶اور ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ
ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ اور )ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ( ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﺎ ﺁﻧﺎ ﻳﻮں ﮨﮯ ﺟﻴﺴﮯ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﺎ ﺟﻬﭙﮑﻨﺎ ﺑﻠﮑہ اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺟﻠﺪ ﺗﺮ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ
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ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (٧٧اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺎؤں ﮐﮯ ﺷﮑﻢ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ
ﺗﻬﮯ۔ اور اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﺎن اور ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ اور دل )اور اُن ﮐﮯ ﻋﻼوﮦ اور( اﻋﻀﺎ ﺑﺨﺸﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو ) (٧٨ﮐﻴﺎ ان
ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﭘﺮﻧﺪوں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎن ﮐﯽ ﮨﻮا ﻣﻴﮟ ﮔﻬﺮے ﮨﻮﺋﮯ )اُڑﺗﮯ رﮨﺘﮯ( ﮨﻴﮟ۔ ان ﮐﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻬﺎﻣﮯ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ۔
اﻳﻤﺎن واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اس ﻣﻴﮟ )ﺑﮩﺖ ﺳﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (٧٩اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﮔﻬﺮوں ﮐﻮ رﮨﻨﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺑﻨﺎﻳﺎ
اور اُﺳﯽ ﻧﮯ ﭼﻮﭘﺎﻳﻮں ﮐﯽ ﮐﻬﺎﻟﻮں ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ڈﻳﺮے ﺑﻨﺎﺋﮯ۔ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺳﺒﮏ دﻳﮑﻪ ﮐﺮ ﺳﻔﺮ اور ﺣﻀﺮ ﻣﻴﮟ ﮐﺎم ﻣﻴﮟ
ﻻﺗﮯ ﮨﻮ اور اُن ﮐﯽ اون ،ﭘﺸﻢ اور ﺑﺎﻟﻮں ﺳﮯ ﺗﻢ اﺳﺒﺎب اور ﺑﺮﺗﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ )ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﻮ( ﻣﺪت ﺗﮏ )ﮐﺎم دﻳﺘﯽ ﮨﻴﮟ( )(٨٠
اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے )ﺁرام ﮐﮯ( ﻟﻴﮯ اﭘﻨﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰوں ﮐﮯ ﺳﺎﺋﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ اور ﭘﮩﺎڑوں ﻣﻴﮟ ﻏﺎرﻳﮟ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ اور
ﮐُﺮﺗﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮔﺮﻣﯽ ﺳﮯ ﺑﭽﺎﺋﻴﮟ۔ اور )اﻳﺴﮯ( ﮐُﺮﺗﮯ )ﺑﻬﯽ( ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ اﺳﻠﺤہ ﺟﻨﮓ )ﮐﮯ ﺿﺮر( ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ
رﮐﻬﻴﮟ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺧﺪا اﭘﻨﺎ اﺣﺴﺎن ﺗﻢ ﭘﺮ ﭘﻮرا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺑﻨﻮ ) (٨١اور اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ )اے
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﺎم ﻓﻘﻂ ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺳﻨﺎ دﻳﻨﺎ ﮨﮯ ) (٨٢ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﻴﮟ۔ ﻣﮕﺮ )واﻗﻒ ﮨﻮ ﮐﺮ( اُن ﺳﮯ اﻧﮑﺎر
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻳہ اﮐﺜﺮ ﻧﺎﺷﮑﺮے ﮨﻴﮟ ) (٨٣اور ﺟﺲ دن ﮨﻢ ﮨﺮ اُﻣﺖ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮔﻮاﮦ )ﻳﻌﻨﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮐﻬﮍا ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﻧہ ﺗﻮ
ﮐﻔﺎر ﮐﻮ )ﺑﻮﻟﻨﮯ ﮐﯽ( اﺟﺎزت ﻣﻠﮯ ﮔﯽ اور ﻧہ اُن ﮐﮯ ﻋﺬر ﻗﺒﻮل ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٨۴اور ﺟﺐ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮگ ﻋﺬاب دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ
ﮔﮯ ﺗﻮ ﭘﻬﺮ ﻧہ ﺗﻮ اُن ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور ﻧہ اُن ﮐﻮ ﻣﮩﻠﺖ ﮨﯽ دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (٨۵اور ﺟﺐ ﻣﺸﺮﮎ
)اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ( ﺷﺮﻳﮑﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻳہ وﮨﯽ ﮨﻤﺎرے ﺷﺮﻳﮏ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﮨﻢ ﺗﻴﺮے ﺳﻮا
ﭘُﮑﺎرا ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺗﻮ وﮦ )اُن ﮐﮯ ﮐﻼم ﮐﻮ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﺮدﻳﮟ ﮔﮯ اور( اُن ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﺗﻮ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮨﻮ ) (٨۶اور اس دن
ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺳﺮﻧﮕﻮں ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺟﻮ ﻃﻮﻓﺎن وﮦ ﺑﺎﻧﺪهﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺳﺐ اُن ﺳﮯ ﺟﺎﺗﺎ رﮨﮯ ﮔﺎ ) (٨٧ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ
ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ اور )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ روﮐﺎ ﮨﻢ اُن ﮐﻮ ﻋﺬاب ﭘﺮ ﻋﺬاب دﻳﮟ ﮔﮯ۔ اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﺷﺮارت ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ
) (٨٨اور )اس دن ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺲ دن ﮨﻢ ﮨﺮ اُﻣﺖ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺧﻮد اُن ﭘﺮ ﮔﻮاﮦ ﮐﻬﮍے ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﺗﻢ ﮐﻮ ان
ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﮔﻮاﮦ ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ )اﻳﺴﯽ( ﮐﺘﺎب ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﮯ ﮐہ )اس ﻣﻴﮟ( ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﺑﻴﺎن )ﻣﻔﺼﻞ( ﮨﮯ اور
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﺪاﻳﺖ اور رﺣﻤﺖ اور ﺑﺸﺎرت ﮨﮯ ) (٨٩ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ اﻧﺼﺎف اور اﺣﺴﺎن ﮐﺮﻧﮯ اور رﺷﺘہ داروں ﮐﻮ )ﺧﺮچ
ﺳﮯ ﻣﺪد( دﻳﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ اور ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ اور ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ )اور( ﺗﻤﮩﻴﮟ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﻳﺎد رﮐﻬﻮ ) (٩٠اور ﺟﺐ ﺧﺪا ﺳﮯ ﻋﮩﺪ واﺛﻖ ﮐﺮو ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮو اور ﺟﺐ ﭘﮑﯽ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎؤ ﺗﻮ
اُن ﮐﻮ ﻣﺖ ﺗﻮڑو ﮐہ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﭼﮑﮯ ﮨﻮ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (٩١اور اُس
ﻋﻮرت ﮐﯽ ﻃﺮح ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ ﻣﺤﻨﺖ ﺳﮯ ﺗﻮ ﺳﻮت ﮐﺎﺗﺎ۔ ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ ﺗﻮڑ ﮐﺮ ﭨﮑﮍے ﭨﮑﮍے ﮐﺮ ڈاﻻ۔ ﮐہ ﺗﻢ اﭘﻨﯽ ﻗﺴﻤﻮں ﮐﻮ
ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ذرﻳﻌہ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﻟﮕﻮ ﮐہ اﻳﮏ ﮔﺮوﮦ دوﺳﺮے ﮔﺮوﮦ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻏﺎﻟﺐ رﮨﮯ۔ ﺑﺎت ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﻴﮟ اس ﺳﮯ
ﺁزﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻦ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻢ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮ دے ﮔﺎ ) (٩٢اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ
ﺗﻮ ﺗﻢ )ﺳﺐ( ﮐﻮ اﻳﮏ ﮨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﺎ دﻳﺘﺎ۔ ﻟﻴﮑﻦ وﮦ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮨﺪاﻳﺖ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور
ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ )اُس دن( اُن ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺿﺮور ﭘﻮﭼﻬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٩٣اور اﭘﻨﯽ ﻗﺴﻤﻮں ﮐﻮ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ اس
ﺑﺎت ﮐﺎ ذرﻳﻌہ ﻧہ ﺑﻨﺎؤ ﮐہ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ( ﻗﺪم ﺟﻢ ﭼﮑﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻟﮍ ﮐﻬﮍا ﺟﺎﺋﻴﮟ اور اس وﺟہ ﺳﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ
رﺳﺘﮯ ﺳﮯ روﮐﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﻨﺎ ﭘﮍے۔ اور ﺑﮍا ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﻣﻠﮯ ) (٩۴اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻋﮩﺪ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ
)اس ﮐﻮ ﻣﺖ ﺑﻴﭽﻮ اور( اس ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ ﻗﻴﻤﺖ ﻧہ ﻟﻮ۔ )ﮐﻴﻮﻧﮑہ اﻳﻔﺎﺋﮯ ﻋﮩﺪ ﮐﺎ( ﺟﻮ ﺻﻠہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ﻣﻘﺮر ﮨﮯ وﮦ
اﮔﺮ ﺳﻤﺠﻬﻮ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ) (٩۵ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮨﮯ وﮦ ﺧﺘﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﮯ وﮦ ﺑﺎﻗﯽ
ﮨﮯ ﮐہ )ﮐﺒﻬﯽ ﺧﺘﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ( اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺻﺒﺮ ﮐﻴﺎ ﮨﻢ اُن ﮐﻮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﺑﺪﻟہ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (٩۶ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ ﻧﻴﮏ اﻋﻤﺎل ﮐﺮے ﮔﺎ ﻣﺮد ﮨﻮ ﻳﺎ ﻋﻮرت وﮦ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﯽ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ اس ﮐﻮ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( ﭘﺎﮎ )اور ﺁرام ﮐﯽ( زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮯ
زﻧﺪﮦ رﮐﻬﻴﮟ ﮔﮯ اور )ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ( اُن ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﻧﮩﺎﻳﺖ اﭼﻬﺎ ﺻﻠہ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (٩٧اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﻗﺮﺁن ﭘﮍهﻨﮯ ﻟﮕﻮ ﺗﻮ ﺷﻴﻄﺎن
ﻣﺮدود ﺳﮯ ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮓ ﻟﻴﺎ ﮐﺮو ) (٩٨ﮐہ ﺟﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اُن ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﮐﭽﻪ زور ﻧﮩﻴﮟ
ﭼﻠﺘﺎ ) (٩٩اس ﮐﺎ زور ان ﮨﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﭼﻠﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﮐﻮ رﻓﻴﻖ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اس ﮐﮯ )وﺳﻮﺳﮯ ﮐﮯ( ﺳﺒﺐ )ﺧﺪا ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ( ﺷﺮﻳﮏ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٠٠اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﮐﻮﺋﯽ ﺁﻳﺖ ﮐﺴﯽ ﺁﻳﺖ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺑﺪل دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ
ﮨﮯ اﺳﮯ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ )ﮐﺎﻓﺮ( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﻳﻮﻧﮩﯽ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﻨﺎ ﻻﺗﮯ ﮨﻮ۔ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ ﻧﺎدان
ﮨﻴﮟ ) (١٠١ﮐﮩہ دو ﮐہ اس ﮐﻮ روح اﻟﻘﺪس ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻟﮯ ﮐﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ
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ﻳہ )ﻗﺮﺁن( ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮐﻬﮯ اور ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻧﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻮ )ﻳہ( ﮨﺪاﻳﺖ اور ﺑﺸﺎرت ﮨﮯ ) (١٠٢اور ﮨﻤﻴﮟ
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اس )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮐﻮ اﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺳﮑﻬﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﮕﺮ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻃﺮف )ﺗﻌﻠﻴﻢ ﮐﯽ( ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
اس ﮐﯽ زﺑﺎن ﺗﻮ ﻋﺠﻤﯽ ﮨﮯ اور ﻳہ ﺻﺎف ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﮨﮯ ) (١٠٣ﻳہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ ان ﮐﻮ ﺧﺪا
ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ﮨﮯ ) (١٠۴ﺟﻬﻮٹ اﻓﺘﺮاء ﺗﻮ وﮨﯽ ﻟﻮگ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن
ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ۔ اور وﮨﯽ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٠۵ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻔﺮ ﮐﺮے وﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﻮ )ﮐﻔﺮ ﭘﺮ
زﺑﺮدﺳﺘﯽ( ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ اور اس ﮐﺎ دل اﻳﻤﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮨﻮ۔ ﺑﻠﮑہ وﮦ ﺟﻮ )دل ﺳﮯ اور( دل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﺮے۔ ﺗﻮ
اﻳﺴﻮں ﭘﺮ اﷲ ﮐﺎ ﻏﻀﺐ ﮨﮯ۔ اور ان ﮐﻮ ﺑﮍا ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ) (١٠۶ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺁﺧﺮت ﮐﮯ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﻋﺰﻳﺰ رﮐﻬﺎ۔ اور اس ﻟﺌﮯ ﺧﺪا ﮐﺎﻓﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ) (١٠٧ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ اور ﮐﺎﻧﻮں
ﭘﺮ اور ﺁﻧﮑﻬﻮں ﭘﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎ رﮐﻬﯽ ﮨﮯ۔ اور ﻳﮩﯽ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻴﮟ ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٠٨ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ
ﺧﺴﺎرﮦ اﭨﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١٠٩ﭘﻬﺮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﻳﺬاﺋﻴﮟ اﭨﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﮎ وﻃﻦ ﮐﻴﺎ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﮩﺎد ﮐﺌﮯ اور ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم
رﮨﮯ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ان ﮐﻮ ﺑﮯﺷﮏ ان )ﺁزﻣﺎﺋﺸﻮں( ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ )اور ان ﭘﺮ( رﺣﻤﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١١٠ﺟﺲ
دن ﮨﺮ ﻣﺘﻨﻔﺲ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺟﻬﮕﮍا ﮐﺮﻧﮯ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ اس ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﭘﻮرا ﭘﻮرا ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور
ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١١١اور ﺧﺪا اﻳﮏ ﺑﺴﺘﯽ ﮐﯽ ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ )ﮨﺮ ﻃﺮح( اﻣﻦ ﭼﻴﻦ ﺳﮯ ﺑﺴﺘﯽ
ﺗﻬﯽ ﮨﺮ ﻃﺮف ﺳﮯ رزق ﺑﺎﻓﺮاﻏﺖ ﭼﻼ ﺁﺗﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﻣﮕﺮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﯽ ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﮐﯽ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل
ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ان ﮐﻮ ﺑﻬﻮﮎ اور ﺧﻮف ﮐﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﮩﻨﺎ ﮐﺮ )ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﮐﺎ( ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﺎ دﻳﺎ ) (١١٢اور ان ﮐﮯ ﭘﺎس ان ﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺁﻳﺎ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ﺳﻮ ان ﮐﻮ ﻋﺬاب ﻧﮯ ﺁﭘﮑﮍا اور وﮦ ﻇﺎﻟﻢ ﺗﻬﮯ ) (١١٣ﭘﺲ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﻼل
ﻃﻴّﺐ رزق دﻳﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﮐﻬﺎؤ۔ اور اﷲ ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو۔ اﮔﺮ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (١١۴اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣُﺮدار
اور ﻟﮩﻮ اور ﺳﻮر ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﺮام ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ اور ﮐﺎ ﻧﺎم ﭘﮑﺎرا ﺟﺎﺋﮯ )اس ﮐﻮ ﺑﻬﯽ( ﮨﺎں
اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ ﮔﻨﺎﮦ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧہ ﮨﻮ اور ﻧہ ﺣﺪ ﺳﮯ ﻧﮑﻠﻨﮯ واﻻ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ
) (١١۵اور ﻳﻮں ﮨﯽ ﺟﻬﻮٹ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ زﺑﺎن ﭘﺮ ﺁﺟﺎﺋﮯ ﻣﺖ ﮐﮩہ دﻳﺎ ﮐﺮو ﮐہ ﻳہ ﺣﻼل ﮨﮯ اور ﻳہ ﺣﺮام ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ
ﺑﮩﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪهﻨﮯ ﻟﮕﻮ۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ ﺑﮩﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪهﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﺎ ﺑﻬﻼ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ )) (١١۶ﺟﻬﻮٹ ﮐﺎ( ﻓﺎﺋﺪﮦ ﺗﻮ ﺗﻬﻮڑا ﺳﺎ ﮨﮯ
ﻣﮕﺮ )اس ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ( ان ﮐﻮ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ﺑﮩﺖ ﮨﻮﮔﺎ ) (١١٧اور ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮨﻢ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻳﮩﻮدﻳﻮں ﭘﺮ
ﺣﺮام ﮐﺮدﯼ ﺗﻬﻴﮟ۔ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺑﻠﮑہ وﮨﯽ اﭘﻨﮯ ﺁپ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١١٨ﭘﻬﺮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ
ﻧﺎداﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﺮا ﮐﺎم ﮐﻴﺎ۔ ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺑہ ﮐﯽ اور ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر )ان ﮐﻮ( ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻧﮯ اور ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر
ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ اور ان ﭘﺮ رﺣﻤﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١١٩ﺑﮯﺷﮏ اﺑﺮاﮨﻴﻢ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ( اﻣﺎم اور ﺧﺪا ﮐﮯ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺗﻬﮯ۔ ﺟﻮ اﻳﮏ ﻃﺮف ﮐﮯ ﮨﻮ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧہ ﺗﻬﮯ ) (١٢٠اس ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﮯ ﺷﮑﺮﮔﺰار
ﺗﻬﮯ۔ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور )اﭘﻨﯽ( ﺳﻴﺪهﯽ راﮦ ﭘﺮ ﭼﻼﻳﺎ ﺗﻬﺎ ) (١٢١اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺧﻮﺑﯽ دﯼ
ﺗﻬﯽ۔ اور وﮦ ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻧﻴﮏ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١٢٢ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮐہ دﻳﻦ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﯽ
ﭘﻴﺮوﯼ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮو ﺟﻮ اﻳﮏ ﻃﺮف ﮐﮯ ﮨﻮ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧہ ﺗﻬﮯ ) (١٢٣ﮨﻔﺘﮯ ﮐﺎ دن ﺗﻮ ان ﮨﯽ ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اس ﻣﻴﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﻴﺎ۔ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ان ﻣﻴﮟ ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ ﻓﻴﺼﻠہ
ﮐﺮدے ﮔﺎ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ وﮦ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ )) (١٢۴اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ داﻧﺶ اور ﻧﻴﮏ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ
رﺳﺘﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼؤ۔ اور ﺑﮩﺖ ﮨﯽ اﭼﻬﮯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ ان ﺳﮯ ﻣﻨﺎﻇﺮﮦ ﮐﺮو۔ ﺟﻮ اس ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﭩﮏ ﮔﻴﺎ ﺗﻤﮩﺎرا
ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ان ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ ) (١٢۵اور اﮔﺮ ﺗﻢ ان
ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ دﻳﻨﯽ ﭼﺎﮨﻮ ﺗﻮ اﺗﻨﯽ ﮨﯽ دو ﺟﺘﻨﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺗﻢ ﮐﻮ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻨﭽﯽ۔ اور اﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮو ﺗﻮ وﮦ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ
ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ ) (١٢۶اور ﺻﺒﺮ ﮨﯽ ﮐﺮو اور ﺗﻤﮩﺎرا ﺻﺒﺮ ﺑﻬﯽ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻣﺪد ﺳﮯ ﮨﮯ اور ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻏﻢ ﻧہ ﮐﺮو
اور ﺟﻮ ﻳہ ﺑﺪاﻧﺪﻳﺸﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اس ﺳﮯ ﺗﻨﮕﺪل ﻧہ ﮨﻮ ) (١٢٧ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﮨﻴﮟ ﺧﺪا
ان ﮐﺎ ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﮯ )(١٢٨
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﯽ اﺳﺮﺁﺋﻴﻞ  /اﻻٕﺳﺮَاء
ﺳﻮرة ﺑﻨ ٓ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
وﮦ )ذات( ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻳﮏ رات اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪے ﮐﻮ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻳﻌﻨﯽ )ﺧﺎﻧۂ ﮐﻌﺒہ( ﺳﮯ ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﯽٰ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس( ﺗﮏ
ﺟﺲ ﮐﮯ ﮔﺮدا ﮔﺮد ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﺮﮐﺘﻴﮟ رﮐﻬﯽ ﮨﻴﮟ ﻟﮯ ﮔﻴﺎ ﺗﺎﮐہ ﮨﻢ اﺳﮯ اﭘﻨﯽ )ﻗﺪرت ﮐﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دﮐﻬﺎﺋﻴﮟ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ
)اور( دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ اور اس ﮐﻮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رﮨﻨﻤﺎ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ
ﮐہ ﻣﻴﺮے ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧہ ﭨﻬﮩﺮاﻧﺎ ) (٢اے اُن ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ اوﻻد ﺟﻦ ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﻮح ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ )ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻴﮟ( ﺳﻮار ﮐﻴﺎ
ﺗﻬﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﻧﻮح )ﮨﻤﺎرے( ﺷﮑﺮﮔﺰار ﺑﻨﺪے ﺗﻬﮯ ) (٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﮯ ﮐﮩہ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ دو
دﻓﻌہ ﻓﺴﺎد ﻣﭽﺎؤ ﮔﮯ اور ﺑﮍﯼ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮو ﮔﮯ ) (۴ﭘﺲ ﺟﺐ ﭘﮩﻠﮯ )وﻋﺪے( ﮐﺎ وﻗﺖ ﺁﻳﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺳﺨﺖ ﻟﮍاﺋﯽ ﻟﮍﻧﮯ واﻟﮯ
ﺑﻨﺪے ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮدﻳﺌﮯ اور وﮦ ﺷﮩﺮوں ﮐﮯ اﻧﺪر ﭘﻬﻴﻞ ﮔﺌﮯ۔ اور وﮦ وﻋﺪﮦ ﭘﻮرا ﮨﻮ ﮐﺮ رﮨﺎ ) (۵ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ دوﺳﺮﯼ ﺑﺎت ﺗﻢ
ﮐﻮ اُن ﭘﺮ ﻏﻠﺒہ دﻳﺎ اور ﻣﺎل اور ﺑﻴﭩﻮں ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺪد ﮐﯽ۔ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺜﻴﺮ ﺑﻨﺎ دﻳﺎ ) (۶اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎرﯼ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ
اﭘﻨﯽ ﺟﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺮو ﮔﮯ۔ اور اﮔﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ )اُن ﮐﺎ( وﺑﺎل ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮨﯽ ﺟﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﮨﻮﮔﺎ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ دوﺳﺮے
)وﻋﺪے( ﮐﺎ وﻗﺖ ﺁﻳﺎ )ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﻬﺮ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪے ﺑﻬﻴﺠﮯ( ﺗﺎﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭼﮩﺮوں ﮐﻮ ﺑﮕﺎڑ دﻳﮟ اور ﺟﺲ ﻃﺮح ﭘﮩﻠﯽ دﻓﻌہ ﻣﺴﺠﺪ
)ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس( ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ اﺳﯽ ﻃﺮح ﭘﻬﺮ اس ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ اور ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻏﻠﺒہ ﭘﺎﺋﻴﮟ اُﺳﮯ ﺗﺒﺎﮦ ﮐﺮدﻳﮟ
) (٧اﻣﻴﺪ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻢ ﭘﺮ رﺣﻢ ﮐﺮے ،اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﻬﺮ وﮨﯽ )ﺣﺮﮐﺘﻴﮟ( ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺑﻬﯽ )وﮨﯽ ﭘﮩﻼ ﺳﻠﻮﮎ(
ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺟﮩﻨﻢ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﻴﺪ ﺧﺎﻧہ ﺑﻨﺎ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (٨ﻳہ ﻗﺮﺁن وﮦ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺳﻴﺪهﺎ
ﮨﮯ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﺸﺎرت دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اُن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﮨﮯ ) (٩اور ﻳہ ﺑﻬﯽ )ﺑﺘﺎﺗﺎ ﮨﮯ( ﮐہ
ﺟﻮ ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ اُن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (١٠اور اﻧﺴﺎن ﺟﺲ ﻃﺮح
)ﺟﻠﺪﯼ ﺳﮯ( ﺑﻬﻼﺋﯽ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ ﮨﮯ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺑﺮاﺋﯽ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور اﻧﺴﺎن ﺟﻠﺪ ﺑﺎز )ﭘﻴﺪا ﮨﻮا( ﮨﮯ ) (١١اور ﮨﻢ ﻧﮯ دن اور رات
ﮐﻮ دو ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ رات ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺗﺎرﻳﮏ ﺑﻨﺎﻳﺎ اور دن ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻮ روﺷﻦ۔ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﻓﻀﻞ )ﻳﻌﻨﯽ(
روزﯼ ﺗﻼش ﮐﺮو اور ﺑﺮﺳﻮں ﮐﺎ ﺷﻤﺎر اور ﺣﺴﺎب ﺟﺎﻧﻮ۔ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ )ﺑﺨﻮﺑﯽ( ﺗﻔﺼﻴﻞ ﮐﺮدﯼ ﮨﮯ ) (١٢اور ﮨﻢ ﻧﮯ
ﮨﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﻮ )ﺑہ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب( اس ﮐﮯ ﮔﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﻟﭩﮑﺎ دﻳﺎ ﮨﮯ۔ اور ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز )وﮦ( ﮐﺘﺎب اﺳﮯ ﻧﮑﺎل
دﮐﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺟﺴﮯ وﮦ ﮐﻬﻼ ﮨﻮا دﻳﮑﻬﮯ ﮔﺎ )) (١٣ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ( اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﭘﮍه ﻟﮯ۔ ﺗﻮ ﺁج اﭘﻨﺎ ﺁپ ﮨﯽ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ
) (١۴ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﮨﺪاﻳﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﻟﺌﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﮐﺎ ﺿﺮر ﺑﻬﯽ اﺳﯽ ﮐﻮ
ﮨﻮﮔﺎ۔ اور ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﮐﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻧﮩﻴﮟ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور ﺟﺐ ﺗﮏ ﮨﻢ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧہ ﺑﻬﻴﺞ ﻟﻴﮟ ﻋﺬاب ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ
) (١۵اور ﺟﺐ ﮨﻤﺎرا ارادﮦ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﺘﯽ ﮐﮯ ﮨﻼﮎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﮨﻮا ﺗﻮ وﮨﺎں ﮐﮯ ﺁﺳﻮدﮦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ )ﻓﻮاﺣﺶ ﭘﺮ( ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻮ وﮦ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺎں ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ اس ﭘﺮ )ﻋﺬاب ﮐﺎ( ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﮔﻴﺎ۔ اور ﮨﻢ ﻧﮯ اﺳﮯ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ ڈاﻻ ) (١۶اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﻮح ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﺑﮩﺖ ﺳﯽ اُﻣﺘﻮں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ ڈاﻻ۔ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻨﮯ اور دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻻ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ )(١٧
ﺟﻮ ﺷﺨﺺ دﻧﻴﺎ )ﮐﯽ ﺁﺳﻮدﮔﯽ( ﮐﺎ ﺧﻮاﮨﺸﻤﻨﺪ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﻢ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﺘﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻠﺪ دے دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔
ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﮩﻨﻢ ﮐﻮ )ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ( ﻣﻘﺮر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ وﮦ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺳﻦ ﮐﺮ اور )درﮔﺎﮦ ﺧﺪا ﺳﮯ( راﻧﺪﮦ ﮨﻮ ﮐﺮ داﺧﻞ
ﮨﻮﮔﺎ ) (١٨اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﮨﻮا اور اس ﻣﻴﮟ اﺗﻨﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮے ﺟﺘﻨﯽ اﺳﮯ ﻻﺋﻖ ﮨﮯ اور وﮦ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﯽ ﮨﻮ
ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﮨﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﭨﻬﮑﺎﻧﮯ ﻟﮕﺘﯽ ﮨﮯ ) (١٩ﮨﻢ اُن ﮐﻮ اور ان ﮐﻮ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﺳﮯ ﻣﺪد
دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ )ﮐﺴﯽ ﺳﮯ( رﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﻧﮩﻴﮟ ) (٢٠دﻳﮑﻬﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺲ ﻃﺮح ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﺑﻌﺾ ﭘﺮ
ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮨﮯ۔ اور ﺁﺧﺮت درﺟﻮں ﻣﻴﮟ )دﻧﻴﺎ ﺳﮯ( ﺑﮩﺖ ﺑﺮﺗﺮ اور ﺑﺮﺗﺮﯼ ﻣﻴﮟ ﮐﮩﻴﮟ ﺑﮍه ﮐﺮ ﮨﮯ ) (٢١اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ
ﮐﻮﺋﯽ اور ﻣﻌﺒﻮد ﻧہ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﮐہ ﻣﻼﻣﺘﻴﮟ ﺳﻦ ﮐﺮ اور ﺑﮯﮐﺲ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺑﻴﭩﻬﮯ رﮦ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (٢٢اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ارﺷﺎد
ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﻧہ ﮐﺮو اور ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ۔ اﮔﺮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﻳﺎ
دوﻧﻮں ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺑﮍهﺎﭘﮯ ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ اُن ﮐﻮ اُف ﺗﮏ ﻧہ ﮐﮩﻨﺎ اور ﻧہ اﻧﮩﻴﮟ ﺟﻬﮍﮐﻨﺎ اور اُن ﺳﮯ ﺑﺎت ادب ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ
ﮐﺮﻧﺎ ) (٢٣اور ﻋﺠﺰو ﻧﻴﺎز ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺟﻬﮑﮯ رﮨﻮ اور ان ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ دﻋﺎ ﮐﺮو ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻴﺴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ
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ﻣﺠﻬﮯ ﺑﭽﭙﻦ ﻣﻴﮟ )ﺷﻔﻘﺖ ﺳﮯ( ﭘﺮورش ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﻬﯽ اُن )ﮐﮯ ﺣﺎل( ﭘﺮ رﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎ ) (٢۴ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻤﮩﺎرے دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ
ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر اس ﺳﮯ ﺑﺨﻮﺑﯽ واﻗﻒ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﻴﮏ ﮨﻮﮔﮯ ﺗﻮ وﮦ رﺟﻮع ﻻﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺑﺨﺶ دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢۵اور
رﺷﺘہ داروں اور ﻣﺤﺘﺎﺟﻮں اور ﻣﺴﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ان ﮐﺎ ﺣﻖ ادا ﮐﺮو۔ اور ﻓﻀﻮل ﺧﺮﭼﯽ ﺳﮯ ﻣﺎل ﻧہ اُڑاؤ ) (٢۶ﮐہ ﻓﻀﻮل ﺧﺮﭼﯽ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻮ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺷﻴﻄﺎن اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر )ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں( ﮐﺎ ﮐﻔﺮ ان ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺎﺷﮑﺮا( ﮨﮯ
) (٢٧اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ رﺣﻤﺖ )ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺮاخ دﺳﺘﯽ( ﮐﮯ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﮟ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺗﻤﮩﻴﮟ اﻣﻴﺪ ﮨﻮ ان )ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ(
ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻮﺟہ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﻮ اُن ﺳﮯ ﻧﺮﻣﯽ ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﮩہ دﻳﺎ ﮐﺮو ) (٢٨اور اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﮐﻮ ﻧہ ﺗﻮ ﮔﺮدن ﺳﮯ ﺑﻨﺪهﺎ ﮨﻮا )ﻳﻌﻨﯽ
ﺑﮩﺖ ﺗﻨﮓ( ﮐﺮﻟﻮ )ﮐہ ﮐﺴﯽ ﮐﭽﻪ دو ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ( اور ﻧہ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮐﻬﻮل ﮨﯽ دو )ﮐہ ﺳﺒﻬﯽ دے ڈاﻟﻮ اور اﻧﺠﺎم ﻳہ ﮨﻮ( ﮐہ ﻣﻼﻣﺖ زدﮦ
اور درﻣﺎﻧﺪﮦ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺑﻴﭩﻪ ﺟﺎؤ ) (٢٩ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﺲ ﮐﯽ روزﯼ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﻓﺮاخ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور )ﺟﺲ ﮐﯽ روزﯼ
ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ( ﺗﻨﮓ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ وﮦ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ اور )ان ﮐﻮ( دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (٣٠اور اﭘﻨﯽ اوﻻد ﮐﻮ ﻣﻔﻠﺴﯽ ﮐﮯ
ﺧﻮف ﺳﮯ ﻗﺘﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ )ﮐﻴﻮﻧﮑہ( ان ﮐﻮ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﮨﻢ ﮨﯽ رزق دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﺎ ﻣﺎر ڈاﻟﻨﺎ ﺑﮍا ﺳﺨﺖ ﮔﻨﺎﮦ
ﮨﮯ ) (٣١اور زﻧﺎ ﮐﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﺎس ﻧہ ﺟﺎﻧﺎ ﮐہ وﮦ ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ اور ﺑﺮﯼ راﮦ ﮨﮯ ) (٣٢اور ﺟﺲ ﮐﺎ ﺟﺎﻧﺪار ﮐﺎ ﻣﺎرﻧﺎ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺣﺮام
ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﻗﺘﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﮕﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮر ﭘﺮ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻔﺘﻮﯼٰ ﺷﺮﻳﻌﺖ(۔ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻇﻠﻢ ﺳﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﮯ
وارث ﮐﻮ اﺧﺘﻴﺎر دﻳﺎ ﮨﮯ )ﮐہ ﻇﺎﻟﻢ ﻗﺎﺗﻞ ﺳﮯ ﺑﺪﻟہ ﻟﮯ( ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ﻗﺘﻞ )ﮐﮯ ﻗﺼﺎص( ﻣﻴﮟ زﻳﺎدﺗﯽ ﻧہ ﮐﺮے ﮐہ وﮦ
ﻣﻨﺼﻮرو ﻓﺘﺤﻴﺎب ﮨﮯ ) (٣٣اور ﻳﺘﻴﻢ ﮐﮯ ﻣﺎل ﮐﮯ ﭘﺎس ﺑﻬﯽ ﻧہ ﭘﻬﭩﮑﻨﺎ ﻣﮕﺮ اﻳﺴﮯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ ﮐہ ﺑﮩﺖ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﮨﻮ
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﮯ۔ اور ﻋﮩﺪ ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮو ﮐہ ﻋﮩﺪ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺿﺮور ﭘﺮﺳﺶ ﮨﻮﮔﯽ ) (٣۴اور ﺟﺐ )ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ( ﻧﺎپ
ﮐﺮ دﻳﻨﮯ ﻟﮕﻮ ﺗﻮ ﭘﻴﻤﺎﻧہ ﭘﻮرا ﺑﻬﺮا ﮐﺮو اور )ﺟﺐ ﺗﻮل ﮐﺮ دو ﺗﻮ( ﺗﺮازو ﺳﻴﺪهﯽ رﮐﻪ ﮐﺮ ﺗﻮﻻ ﮐﺮو۔ ﻳہ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﯽ ﺑﺎت اور
اﻧﺠﺎم ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺖ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ) (٣۵اور )اے ﺑﻨﺪے( ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﺗﺠﻬﮯ ﻋﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ اس ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻧہ ﭘﮍ۔ ﮐہ ﮐﺎن
اور ﺁﻧﮑﻪ اور دل ان ﺳﺐ )ﺟﻮارح( ﺳﮯ ﺿﺮور ﺑﺎز ﭘﺮس ﮨﻮﮔﯽ ) (٣۶اور زﻣﻴﻦ ﭘﺮ اﮐﮍ ﮐﺮ )اور ﺗﻦ ﮐﺮ( ﻣﺖ ﭼﻞ ﮐہ ﺗﻮ
زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭘﻬﺎڑ ﺗﻮ ﻧﮩﻴﮟ ڈاﻟﮯ ﮔﺎ اور ﻧہ ﻟﻤﺒﺎ ﮨﻮ ﮐﺮ ﭘﮩﺎڑوں )ﮐﯽ ﭼﻮﭨﯽ( ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٣٧ان ﺳﺐ )ﻋﺎدﺗﻮں( ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﯽ
ﺗﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﮩﺖ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮨﮯ ) (٣٨اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻳہ ان )ﮨﺪاﻳﺘﻮں( ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ داﻧﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف وﺣﯽ ﮐﯽ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧہ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﮐہ )اﻳﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ( ﻣﻼﻣﺖ زدﮦ اور )درﮔﺎﮦ ﺧﺪا ﺳﮯ(
راﻧﺪﮦ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺟﮩﻨﻢ ﻣﻴﮟ ڈال دﻳﺌﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ )) (٣٩ﻣﺸﺮﮐﻮ!( ﮐﻴﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻟﮍﮐﮯ دﻳﺌﮯ اور ﺧﻮد ﻓﺮﺷﺘﻮں
ﮐﻮ ﺑﻴﭩﻴﺎں ﺑﻨﺎﻳﺎ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ )ﻳہ( ﺗﻢ ﺑﮍﯼ )ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎت( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮ ) (۴٠اور ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﻗﺮﺁن ﻣﻴﮟ ﻃﺮح ﻃﺮح ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ
ﺑﻴﺎن ﮐﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﻟﻮگ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﮑﮍﻳﮟ ﮔﮯ۔ ﻣﮕﺮ وﮦ اس ﺳﮯ اور ﺑﺪﮎ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴١ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اور
ﻣﻌﺒﻮد ﮨﻮﺗﮯ ﺟﻴﺴﺎ ﮐہ ﻳہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ وﮦ ﺿﺮور )ﺧﺪاﺋﮯ( ﻣﺎﻟﮏ ﻋﺮش ﮐﯽ ﻃﺮف )ﻟﮍﻧﮯ ﺑﻬﮍﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( رﺳﺘہ ﻧﮑﺎﻟﺘﮯ
) (۴٢وﮦ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻳہ ﺑﮑﻮاس ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اس ﺳﮯ )اس ﮐﺎ رﺗﺒہ( ﺑﮩﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﮨﮯ ) (۴٣ﺳﺎﺗﻮں ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ
اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ اﺳﯽ ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور )ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻴﮟ ﺳﮯ( ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﮕﺮ اس ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﺗﻢ ان ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺑﺮدﺑﺎر )اور( ﻏﻔﺎر ﮨﮯ ) (۴۴اور ﺟﺐ ﻗﺮﺁن ﭘﮍهﺎ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ﺣﺠﺎب ﭘﺮ ﺣﺠﺎب ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴۵اور ان ﮐﮯ
دﻟﻮں ﭘﺮ ﭘﺮدﮦ ڈال دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﺳﮯ ﺳﻤﺠﻪ ﻧہ ﺳﮑﻴﮟ اور ان ﮐﮯ ﮐﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺛﻘﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﻗﺮﺁن ﻣﻴﮟ
اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻳﮑﺘﺎ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ وﮦ ﺑﺪﮎ ﺟﺎﺗﮯ اور ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﭼﻞ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴۶ﻳہ ﻟﻮگ ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف
ﮐﺎن ﻟﮕﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﺲ ﻧﻴﺖ ﺳﮯ ﻳہ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﻢ اﺳﮯ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﺐ ﻳہ ﺳﺮﮔﻮﺷﻴﺎں ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ( ﺟﺐ ﻇﺎﻟﻢ
ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ اﻳﮏ اﻳﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺟﺎدو ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ) (۴٧دﻳﮑﻬﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﺲ ﮐﺲ ﻃﺮح ﮐﯽ
ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ ﺳﻮ ﻳہ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اور رﺳﺘہ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﺳﮑﺘﮯ ) (۴٨اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﺐ ﮨﻢ )ﻣﺮ
ﮐﺮ ﺑﻮﺳﻴﺪﮦ( ﮨﮉﻳﻮں اور ﭼُﻮر ﭼُﻮر ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ازﺳﺮﻧﻮ ﭘﻴﺪا ﮨﻮ ﮐﺮ اُﭨﻬﻴﮟ ﮔﮯ ) (۴٩ﮐﮩہ دو ﮐہ )ﺧﻮاﮦ ﺗﻢ( ﭘﺘﻬﺮ ﮨﻮﺟﺎؤ ﻳﺎ
ﻟﻮﮨﺎ ) (۵٠ﻳﺎ ﮐﻮﺋﯽ اور ﭼﻴﺰ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻧﺰدﻳﮏ )ﭘﺘﻬﺮ اور ﻟﻮﮨﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ( ﺑﮍﯼ )ﺳﺨﺖ( ﮨﻮ )ﺟﻬﭧ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ( ﮐہ )ﺑﻬﻼ(
ﮨﻤﻴﮟ دوﺑﺎرﮦ ﮐﻮن ﺟِﻼﺋﮯ ﮔﺎ؟ ﮐﮩہ دو ﮐہ وﮨﯽ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ ﺗﻮ )ﺗﻌﺠﺐ ﺳﮯ( ﺗﻤﮩﺎرے ﺁﮔﮯ ﺳﺮﮨﻼﺋﻴﮟ ﮔﮯ
اور ﭘﻮﭼﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ اﻳﺴﺎ ﮐﺐ ﮨﻮﮔﺎ؟ ﮐﮩہ دو ﮐہ اﻣﻴﺪ ﮨﮯ ﺟﻠﺪ ﮨﻮﮔﺎ ) (۵١ﺟﺲ دن وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﮑﺎرے ﮔﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ اس ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﺟﻮاب دو ﮔﮯ اور ﺧﻴﺎل ﮐﺮو ﮔﮯ ﮐہ ﺗﻢ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( ﺑﮩﺖ ﮐﻢ )ﻣﺪت( رﮨﮯ ) (۵٢اور ﻣﻴﺮے ﺑﻨﺪوں ﺳﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ )ﻟﻮﮔﻮں
ﺳﮯ( اﻳﺴﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﮩﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﺟﻮ ﺑﮩﺖ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﮦ ﮨﻮں۔ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﺷﻴﻄﺎن )ﺑﺮﯼ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ( ان ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد ڈﻟﻮا دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ
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ﮐہ ﺷﻴﻄﺎن اﻧﺴﺎن ﮐﺎ ﮐﻬﻼ دﺷﻤﻦ ﮨﮯ ) (۵٣ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻢ ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ رﺣﻢ ﮐﺮے ﻳﺎ اﮔﺮ
ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻋﺬاب دے۔ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ان ﭘﺮ داروﻏہ )ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﻴﺠﺎ ) (۵۴اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ
ﮨﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ان ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ۔ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﻌﺾ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺑﻌﺾ ﭘﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺨﺸﯽ اور داؤد ﮐﻮ زﺑﻮر
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﯽ ) (۵۵ﮐﮩﻮ ﮐہ )ﻣﺸﺮﮐﻮ( ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﮩﻴﮟ )ﻣﻌﺒﻮد ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ( ﮔﻤﺎن ﮨﮯ ان ﮐﻮ ﺑﻼ ﮐﺮ دﻳﮑﻬﻮ۔ وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ
ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮐﮯ دور ﮐﺮﻧﮯ ﻳﺎ اس ﮐﮯ ﺑﺪل دﻳﻨﮯ ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ) (۵۶ﻳہ ﻟﻮگ ﺟﻦ ﮐﻮ )ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا( ﭘﮑﺎرﺗﮯ
ﮨﻴﮟ وﮦ ﺧﻮد اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮨﺎں ذرﻳﻌہ )ﺗﻘﺮب( ﺗﻼش ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮐﻮن ان ﻣﻴﮟ )ﺧﺪا ﮐﺎ( زﻳﺎدﮦ ﻣﻘﺮب ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ
اور اس ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﮯ اﻣﻴﺪوار رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور اس ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﺧﻮف رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﻋﺬاب
ڈرﻧﮯ ﮐﯽ ﭼﻴﺰ ﮨﮯ ) (۵٧اور )ﮐﻔﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ( ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺴﺘﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﮕﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻢ اﺳﮯ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدﻳﮟ
ﮔﮯ ﻳﺎ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﻣﻌﺬب ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ۔ ﻳہ ﮐﺘﺎب )ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻘﺪﻳﺮ( ﻣﻴﮟ ﻟﮑﻬﺎ ﺟﺎﭼﮑﺎ ﮨﮯ ) (۵٨اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺑﻬﻴﺠﻨﯽ اس
ﻟﺌﮯ ﻣﻮﻗﻮف ﮐﺮدﻳﮟ ﮐہ اﮔﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اس ﮐﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ۔ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺛﻤﻮد ﮐﻮ اوﻧﭩﻨﯽ )ﻧﺒﻮت ﺻﺎﻟﺢ ﮐﯽ ﮐﻬﻠﯽ( ﻧﺸﺎﻧﯽ
دﯼ۔ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﻴﺎ اور ﮨﻢ ﺟﻮ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ڈراﻧﮯ ﮐﻮ ) (۵٩ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﺣﺎﻃہ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﻧﻤﺎﺋﺶ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ دﮐﻬﺎﺋﯽ اس ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁرﻣﺎﺋﺶ ﮐﻴﺎ۔ اور
اﺳﯽ ﻃﺮح )ﺗﻬﻮﮨﺮ ﮐﮯ( درﺧﺖ ﮐﻮ ﺟﺲ ﭘﺮ ﻗﺮﺁن ﻣﻴﮟ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔ اور ﮨﻢ اﻧﮩﻴﮟ ڈراﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﺑﮍﯼ )ﺳﺨﺖ(
ﺳﺮﮐﺸﯽ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ) (۶٠اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺁدم ﮐﻮ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮو ﺗﻮ ﺳﺐ ﻧﮯ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﻧﮯ ﻧہ
ﮐﻴﺎ۔ ﺑﻮﻻ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﻣﻴﮟ اﻳﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮو ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻮ ﻧﮯ ﻣﭩﯽ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ )) (۶١اور از راﮦ ﻃﻨﺰ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ
ﮐہ دﻳﮑﻪ ﺗﻮ ﻳﮩﯽ وﮦ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﺗﻮ ﻧﮯ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ دﯼ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺗﮏ ﻣﮩﻠﺖ دے ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﺗﻬﻮڑے
ﺳﮯ ﺷﺨﺼﻮں ﮐﮯ ﺳﻮا اس ﮐﯽ )ﺗﻤﺎم( اوﻻد ﮐﯽ ﺟﮍ ﮐﺎﭨﺘﺎ رﮨﻮں ﮔﺎ ) (۶٢ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ )ﻳﮩﺎں ﺳﮯ( ﭼﻼ ﺟﺎ۔ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ان
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻴﺮﯼ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﯽ ﺟﺰا ﺟﮩﻨﻢ ﮨﮯ )اور وﮦ( ﭘﻮرﯼ ﺳﺰا )ﮨﮯ( ) (۶٣اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺑﮩﮑﺎ
ﺳﮑﮯ اﭘﻨﯽ ﺁواز ﺳﮯ ﺑﮩﮑﺎﺗﺎ رﮦ۔ اور ان ﭘﺮ اﭘﻨﮯ ﺳﻮاروں اور ﭘﻴﺎروں ﮐﻮ ﭼﮍهﺎ ﮐﺮ ﻻﺗﺎ رﮦ اور ان ﮐﮯ ﻣﺎل اور اوﻻد ﻣﻴﮟ
ﺷﺮﻳﮏ ﮨﻮﺗﺎ رﮦ اور ان ﺳﮯ وﻋﺪے ﮐﺮﺗﺎ رﮦ۔ اور ﺷﻴﻄﺎن ﺟﻮ وﻋﺪے ان ﺳﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺳﺐ دهﻮﮐﺎ ﮨﮯ ) (۶۴ﺟﻮ ﻣﻴﺮے
)ﻣﺨﻠﺺ( ﺑﻨﺪے ﮨﻴﮟ ان ﭘﺮ ﺗﻴﺮا ﮐﭽﻪ زور ﻧﮩﻴﮟ۔ اور )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎرﺳﺎز ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ) (۶۵ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر
وﮦ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﮐﺸﺘﻴﺎں ﭼﻼﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ اس ﮐﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ )روزﯼ( ﺗﻼش ﮐﺮو۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺗﻢ ﭘﺮ
ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۶۶اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﮐﻮ درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ڈوﺑﻨﮯ ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ( ﺗﻮ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﭘﮑﺎرا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ
ﺳﺐ اس )ﭘﺮوردﮔﺎر( ﮐﮯ ﺳﻮا ﮔﻢ ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ )ڈوﺑﻨﮯ ﺳﮯ( ﺑﭽﺎ ﮐﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﺮ ﻟﮯ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻣﻨہ
ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻮ اور اﻧﺴﺎن ﮨﮯ ﮨﯽ ﻧﺎﺷﮑﺮا ) (۶٧ﮐﻴﺎ ﺗﻢ )اس ﺳﮯ( ﺑﮯﺧﻮف ﮨﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺧﺸﮑﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف )ﻟﮯ ﺟﺎ ﮐﺮ
زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ( دهﻨﺴﺎ دے ﻳﺎ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰوں ﮐﯽ ﺑﻬﺮﯼ ﮨﻮﺋﯽ ﺁﻧﺪهﯽ ﭼﻼدے۔ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ اﭘﻨﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﻧہ ﭘﺎؤ ) (۶٨ﻳﺎ )اس ﺳﮯ(
ﺑﮯﺧﻮف ﮨﻮ ﮐﺮ ﺗﻢ دوﺳﺮﯼ دﻓﻌہ درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﻟﮯ ﺟﺎﺋﮯ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺗﻴﺰ ﮨﻮا ﭼﻼﺋﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﻔﺮ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﮩﻴﮟ ڈﺑﻮ دے۔
ﭘﻬﺮ ﺗﻢ اس ﻏﺮق ﮐﮯ ﺳﺒﺐ اﭘﻨﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﻤﺎرا ﭘﻴﭽﻬﺎ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧہ ﭘﺎؤ ) (۶٩اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﻨﯽ ﺁدم ﮐﻮ ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯽ اور ان
ﮐﻮ ﺟﻨﮕﻞ اور درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﺳﻮارﯼ دﯼ اور ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ روزﯼ ﻋﻄﺎ ﮐﯽ اور اﭘﻨﯽ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﭘﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ دﯼ ) (٧٠ﺟﺲ دن ﮨﻢ
ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﭘﻴﺸﻮاؤں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﻼﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺗﻮ ﺟﻦ )ﮐﮯ اﻋﻤﺎل( ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ان ﮐﮯ داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ وﮦ
اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﻮ )ﺧﻮش ﮨﻮ ﮨﻮ ﮐﺮ( ﭘﮍهﻴﮟ ﮔﮯ اور ان ﭘﺮ دهﺎﮔﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﯽ ﻇﻠﻢ ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ ) (٧١اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اس )دﻧﻴﺎ( ﻣﻴﮟ
اﻧﺪهﺎ ﮨﻮ وﮦ ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ اﻧﺪهﺎ ﮨﻮﮔﺎ۔ اور )ﻧﺠﺎت ﮐﮯ( رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ دور ) (٧٢اور اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺟﻮ وﺣﯽ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ
ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮨﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﻳہ )ﮐﺎﻓﺮ( ﻟﻮگ ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﺑﭽﻼ دﻳﮟ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ اس ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮨﻤﺎرﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻨﺎﻟﻮ۔ اور
اس وﻗﺖ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ دوﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺘﮯ ) (٧٣اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻧہ رﮨﻨﮯ دﻳﺘﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﺴﯽ ﻗﺪر ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮨﯽ
ﻟﮕﮯ ﺗﻬﮯ ) (٧۴اس وﻗﺖ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ )ﻋﺬاب ﮐﺎ( دوﻧﺎ اور ﻣﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﺑﻬﯽ دوﻧﺎ ﻣﺰا ﭼﮑﻬﺎﺗﮯ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮨﻤﺎرے ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ
ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧہ ﭘﺎﺗﮯ ) (٧۵اور ﻗﺮﻳﺐ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻤﮩﻴﮟ زﻣﻴﻦ )ﻣﮑہ( ﺳﮯ ﭘﻬﺴﻼ دﻳﮟ ﺗﺎﮐہ ﺗﻤﮩﻴﮟ وﮨﺎں ﺳﮯ
ﺟﻼوﻃﻦ ﮐﺮ دﻳﮟ۔ اور اس وﻗﺖ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﻧہ رﮨﺘﮯ ﻣﮕﺮ ﮐﻢ ) (٧۶ﺟﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﺗﻬﮯ
ان ﮐﺎ )اور ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮨﻤﺎرا ﻳﮩﯽ( ﻃﺮﻳﻖ رﮨﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﮨﻤﺎرے ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﮟ ﺗﻐﻴﺮوﺗﺒﺪل ﻧہ ﭘﺎؤ ﮔﮯ )) (٧٧اے
ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺳﻮرج ﮐﮯ ڈهﻠﻨﮯ ﺳﮯ رات ﮐﮯ اﻧﺪهﻴﺮے ﺗﮏ )ﻇﮩﺮ ،ﻋﺼﺮ ،ﻣﻐﺮب ،ﻋﺸﺎ ﮐﯽ( ﻧﻤﺎزﻳﮟ اور ﺻﺒﺢ ﮐﻮ ﻗﺮﺁن
ﭘﮍهﺎ ﮐﺮو۔ ﮐﻴﻮں ﺻﺒﺢ ﮐﮯ وﻗﺖ ﻗﺮﺁن ﮐﺎ ﭘﮍهﻨﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻀﻮر )ﻣﻼﺋﮑہ( ﮨﮯ ) (٧٨اور ﺑﻌﺾ ﺣﺼہ ﺷﺐ ﻣﻴﮟ ﺑﻴﺪار ﮨﻮا ﮐﺮو
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)اور ﺗﮩﺠﺪ ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺎ ﮐﺮو(۔ )ﻳہ ﺷﺐ ﺧﻴﺰﯼ( ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻟﺌﮯ )ﺳﺒﺐ( زﻳﺎدت ﮨﮯ )ﺛﻮاب اور ﻧﻤﺎز ﺗﮩﺠﺪ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﻔﻞ( ﮨﮯ ﻗﺮﻳﺐ
ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮے ) (٧٩اور ﮐﮩﻮ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻬﮯ )ﻣﺪﻳﻨﮯ ﻣﻴﮟ( اﭼﻬﯽ ﻃﺮح داﺧﻞ
ﮐﻴﺠﻴﻮ اور )ﻣﮑﮯ ﺳﮯ( اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﻧﮑﺎﻟﻴﻮ۔ اور اﭘﻨﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ زور وﻗﻮت ﮐﻮ ﻣﻴﺮا ﻣﺪدﮔﺎر ﺑﻨﺎﺋﻴﻮ ) (٨٠اور ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺣﻖ
ﺁﮔﻴﺎ اور ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﮨﻮﮔﻴﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﮨﻮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٨١اور ﮨﻢ ﻗﺮﺁن )ﮐﮯ ذرﻳﻌﮯ( ﺳﮯ وﮦ ﭼﻴﺰ ﻧﺎزل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
ﺟﻮ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﻔﺎ اور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ اور ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﮨﯽ ﺑﮍهﺘﺎ ﮨﮯ ) (٨٢اور ﺟﺐ ﮨﻢ
اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺨﺸﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ردﮔﺮداں ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ اور ﭘﮩﻠﻮ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﺐ اﺳﮯ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ
) (٨٣ﮐﮩہ دو ﮐہ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺳﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ
ﺟﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﮨﮯ ) (٨۴اور ﺗﻢ ﺳﮯ روح ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺳﻮال ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ وﮦ ﻣﻴﺮے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ اﻳﮏ ﺷﺎن ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ )ﺑﮩﺖ ﮨﯽ( ﮐﻢ ﻋﻠﻢ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ) (٨۵اور اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﻮ )ﮐﺘﺎب( ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرﯼ
ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ ﮨﻴﮟ اﺳﮯ )دﻟﻮں ﺳﮯ( ﻣﺤﻮ ﮐﺮدﻳﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻤﺎرے ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧہ ﭘﺎؤ )(٨۶
ﻣﮕﺮ )اس ﮐﺎ ﻗﺎﺋﻢ رﮨﻨﺎ( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﮨﮯ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ اس ﮐﺎ ﺑﮍا ﻓﻀﻞ ﮨﮯ ) (٨٧ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ
اﻧﺴﺎن اور ﺟﻦ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮨﻮں ﮐہ اس ﻗﺮﺁن ﺟﻴﺴﺎ ﺑﻨﺎ ﻻﺋﻴﮟ ﺗﻮ اس ﺟﻴﺴﺎ ﻧہ ﻻﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ اﮔﺮﭼہ وﮦ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ
ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﻮں ) (٨٨اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻗﺮﺁن ﻣﻴﮟ ﺳﺐ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻃﺮح ﻃﺮح ﺳﮯ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﯼ ﮨﻴﮟ۔ ﻣﮕﺮ اﮐﺜﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﺳﻮا ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﻴﺎ ) (٨٩اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻢ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ )ﻋﺠﻴﺐ وﻏﺮﻳﺐ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻧہ دﮐﻬﺎؤ ﻳﻌﻨﯽ ﻳﺎ
ﺗﻮ( ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ زﻣﻴﻦ ﺳﮯ ﭼﺸﻤہ ﺟﺎرﯼ ﮐﺮدو ) (٩٠ﻳﺎ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻬﺠﻮروں اور اﻧﮕﻮروں ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎغ ﮨﻮ اور اس ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﻣﻴﮟ
ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩﺎ ﻧﮑﺎﻟﻮ ) (٩١ﻳﺎ ﺟﻴﺴﺎ ﺗﻢ ﮐﮩﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﮨﻢ ﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﮐﮯ ﭨﮑﮍے ﻻ ﮔﺮاؤ ﻳﺎ ﺧﺪا اور ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﻮ )ﮨﻤﺎرے( ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻻؤ
) (٩٢ﻳﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﺳﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﮔﻬﺮ ﮨﻮ ﻳﺎ ﺗﻢ ﺁﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﭼﮍه ﺟﺎؤ۔ اور ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﭼﮍهﻨﮯ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﻴﮟ ﮔﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ
ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺘﺎب ﻧہ ﻻؤ ﺟﺴﮯ ﮨﻢ ﭘﮍه ﺑﻬﯽ ﻟﻴﮟ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺻﺮف اﻳﮏ ﭘﻴﻐﺎم ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ واﻻ اﻧﺴﺎن
ﮨﻮں ) (٩٣اور ﺟﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﺪاﻳﺖ ﺁﮔﺌﯽ ﺗﻮ ان ﮐﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﻧہ ﮨﻮﺋﯽ ﮐہ ﮐﮩﻨﮯ
ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺁدﻣﯽ ﮐﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﺮﮐﮯ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ ) (٩۴ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﮨﻮﺗﮯ )ﮐہ اس ﻣﻴﮟ( ﭼﻠﺘﮯ
ﭘﻬﺮﺗﮯ )اور( ﺁرام ﮐﺮﺗﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺴﺘﮯ( ﺗﻮ ﮨﻢ اُن ﮐﮯ ﭘﺎس ﻓﺮﺷﺘﮯ ﮐﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ ) (٩۵ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﺮے اور
ﺗﻤﮩﺎرے درﻣﻴﺎن ﺧﺪا ﮨﯽ ﮔﻮاﮦ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔ وﮨﯽ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار )اور ان ﮐﻮ( دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٩۶اور ﺟﺲ ﺷﺨﺺ
ﮐﻮ ﺧﺪا ﮨﺪاﻳﺖ دے وﮨﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﻳﺎب ﮨﮯ۔ اور ﺟﻦ ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا اُن ﮐﮯ رﻓﻴﻖ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎؤ ﮔﮯ۔ اور ﮨﻢ اُن ﮐﻮ
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اوﻧﺪهﮯ ﻣﻨہ اﻧﺪهﮯ ﮔﻮﻧﮕﮯ اور ﺑﮩﺮے )ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( اﭨﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ان ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧہ دوزخ ﮨﮯ۔ ﺟﺐ )اس ﮐﯽ ﺁگ(
ﺑﺠﻬﻨﮯ ﮐﻮ ﮨﻮﮔﯽ ﺗﻮ ﮨﻢ ان ﮐﻮ )ﻋﺬاب دﻳﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( اور ﺑﻬﮍﮐﺎ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (٩٧ﻳہ ان ﮐﯽ ﺳﺰا ﮨﮯ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ وﮦ ﮨﻤﺎرﯼ
ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور ﮐﮩﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﮨﻢ )ﻣﺮ ﮐﺮ ﺑﻮﺳﻴﺪﮦ( ﮨﮉﻳﺎں اور رﻳﺰﮦ رﻳﺰﮦ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ازﺳﺮﻧﻮ ﭘﻴﺪا
ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٩٨ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﺟﺲ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ﮐہ
ان ﺟﻴﺴﮯ )ﻟﻮگ( ﭘﻴﺪا ﮐﺮدے۔ اور اس ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﮐﺮ دﻳﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﻇﺎﻟﻤﻮں
ﻧﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا )اﺳﮯ( ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﻴﺎ ) (٩٩ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﮯ ﺧﺰاﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﺎﺗﻪ
ﻣﻴﮟ ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺧﺮچ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺧﻮف ﺳﮯ )ان ﮐﻮ( ﺑﻨﺪ رﮐﻬﺘﮯ۔ اور اﻧﺴﺎن دل ﮐﺎ ﺑﮩﺖ ﺗﻨﮓ ﮨﮯ ) (١٠٠اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ
ﮐﻮ ﻧﻮ ﮐﻬﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دﻳﮟ ﺗﻮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﮯ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﻟﻮ ﮐہ ﺟﺐ وﮦ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻮﺳﯽٰ
ﻣﻴﮟ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺟﺎدو ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ) (١٠١اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﻳہ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﮯ ﺳﻮا ان ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﮯ ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ۔ )اور وﮦ ﺑﻬﯽ ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ( ﺳﻤﺠﻬﺎﻧﮯ ﮐﻮ۔ اور اے ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻴﮟ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﮐہ
ﺗﻢ ﮨﻼﮎ ﮨﻮﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (١٠٢ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﭼﺎﮨﺎ ﮐہ ان ﮐﻮ ﺳﺮ زﻣﻴﻦ )ﻣﺼﺮ( ﺳﮯ ﻧﮑﺎل دے ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ اور ﺟﻮ اس ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻬﮯ ﺳﺐ ﮐﻮ ڈﺑﻮ دﻳﺎ ) (١٠٣اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ اس ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ رﮨﻮ ﺳﮩﻮ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﺁﺧﺮت ﮐﺎ
وﻋﺪﮦ ﺁﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﮐﮯ ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٠۴اور ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﻗﺮﺁن ﮐﻮ ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اور
وﮦ ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧﺎزل ﮨﻮا اور )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺻﺮف ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ دﻳﻨﮯ واﻻ اور ڈر ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻻ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ
ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ ) (١٠۵اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻗﺮﺁن ﮐﻮ ﺟﺰو ﺟﺰو ﮐﺮﮐﮯ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭨﻬﻴﺮ ﭨﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎؤ اور ﮨﻢ
ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺁﮨﺴﺘہ ﺁﮨﺴﺘہ اُﺗﺎرا ﮨﮯ ) (١٠۶ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺗﻢ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤ ﻳﺎ ﻧہ ﻻؤ )ﻳہ ﻓﯽ ﻧﻔﺴہ ﺣﻖ ﮨﮯ( ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اس
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻋﻠﻢ )ﮐﺘﺎب( دﻳﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﺐ وﮦ ان ﮐﻮ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻬﻮڑﻳﻮں ﮐﮯ ﺑﻞ ﺳﺠﺪے ﻣﻴﮟ ﮔﺮ ﭘﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ
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) (١٠٧اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ﺑﮯﺷﮏ ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﭘﻮرا ﮨﻮ ﮐﺮ رﮨﺎ ) (١٠٨اور وﮦ
ﺗﻬﻮڑﻳﻮں ﮐﮯ ﺑﻞ ﮔﺮ ﭘﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ )اور( روﺗﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اس ﺳﮯ ان ﮐﻮ اور زﻳﺎدﮦ ﻋﺎﺟﺰﯼ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ) (١٠٩ﮐﮩہ دو
ﮐہ ﺗﻢ )ﺧﺪا ﮐﻮ( اﷲ )ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ( ﭘﮑﺎرو ﻳﺎ رﺣﻤٰﻦ )ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ( ﺟﺲ ﻧﺎم ﺳﮯ ﭘﮑﺎرو اس ﮐﮯ ﺳﺐ اﭼﻬﮯ ﻧﺎم ﮨﻴﮟ۔ اور ﻧﻤﺎز
ﻧہ ﺑﻠﻨﺪ ﺁواز ﺳﮯ ﭘﮍهﻮ اور ﻧہ ﺁﮨﺴﺘہ ﺑﻠﮑہ اس ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﮐﺎ ﻃﺮﻳﻘہ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮو ) (١١٠اور ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺳﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ
ﺟﺲ ﻧﮯ ﻧہ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﻴﭩﺎ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ اور ﻧہ اس ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮﻳﮏ ﮨﮯ اور ﻧہ اس وﺟہ ﺳﮯ ﮐہ وﮦ ﻋﺎﺟﺰ وﻧﺎﺗﻮاں
ﮨﮯ ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﺎ ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﮯ اور اس ﮐﻮ ﺑﮍا ﺟﺎن ﮐﺮ اس ﮐﯽ ﺑﮍاﺋﯽ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ )(١١١

Page 118 of 287

Presented by http://www.ziaraat.com

www.ShianeAli.com
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ﺳﻮرة اﻟﮑﻬﻒ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺳﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪے )ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﭘﺮ )ﻳہ( ﮐﺘﺎب ﻧﺎزل ﮐﯽ اور اس ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﮐﺠﯽ
)اور ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ( ﻧہ رﮐﻬﯽ )) (١ﺑﻠﮑہ( ﺳﻴﺪهﯽ )اور ﺳﻠﻴﺲ اﺗﺎرﯼ( ﺗﺎﮐہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻋﺬاب ﺳﺨﺖ ﺳﮯ ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ
)ﺁﻧﮯ واﻻ( ﮨﮯ ڈراﺋﮯ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎﺋﮯ ﮐہ اُن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ان ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ( ﻧﻴﮏ
ﺑﺪﻟہ )ﻳﻌﻨﯽ( ﺑﮩﺸﺖ ﮨﮯ ) (٢ﺟﺲ ﻣﻴﮟ وﮦ اﺑﺪا ﻻﺁﺑﺎد رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ڈراﺋﮯ ﺟﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ
)ﮐﺴﯽ ﮐﻮ( ﺑﻴﭩﺎ ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ ﮨﮯ ) (۴ان ﮐﻮ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻋﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ اور ﻧہ ان ﮐﮯ ﺑﺎپ دادا ﮨﯽ ﮐﻮ ﺗﻬﺎ۔ )ﻳہ( ﺑﮍﯼ ﺳﺨﺖ ﺑﺎت
ﮨﮯ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﻣﻨہ ﺳﮯ ﻧﮑﻠﺘﯽ ﮨﮯ )اور ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ( ﮐہ ﻳہ ﺟﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻣﺤﺾ ﺟﻬﻮٹ ﮨﮯ )) (۵اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( اﮔﺮ ﻳہ
اس ﮐﻼم ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧہ ﻻﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻢ ﮐﮯ ان ﭘﻴﭽﻬﮯ رﻧﺞ ﮐﺮ ﮐﺮ ﮐﮯ اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدو ﮔﮯ ) (۶ﺟﻮ ﭼﻴﺰ زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﮨﮯ
ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁراﺋﺶ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﺮﻳﮟ ﮐہ ان ﻣﻴﮟ ﮐﻮن اﭼﻬﮯ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ )(٧
اور ﺟﻮ ﭼﻴﺰ زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﮨﮯ ﮨﻢ اس ﮐﻮ )ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮﮐﮯ( ﺑﻨﺠﺮ ﻣﻴﺪان ﮐﺮدﻳﮟ ﮔﮯ ) (٨ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﻏﺎر اور ﻟﻮح واﻟﮯ
ﮨﻤﺎرے ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻋﺠﻴﺐ ﺗﻬﮯ ) (٩ﺟﺐ وﮦ ﺟﻮان ﻏﺎر ﻣﻴﮟ ﺟﺎ رﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اے ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﭘﺮ
اﭘﻨﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ رﺣﻤﺖ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎ۔ اور ﮨﻤﺎرے ﮐﺎم درﺳﺘﯽ )ﮐﮯ ﺳﺎﻣﺎن( ﻣﮩﻴﺎ ﮐﺮ ) (١٠ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻏﺎر ﻣﻴﮟ ﮐﺌﯽ ﺳﺎل ﺗﮏ ان
ﮐﮯ ﮐﺎﻧﻮں ﭘﺮ )ﻧﻴﻨﺪ ﮐﺎ( ﭘﺮدﮦ ڈاﻟﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ان ﮐﻮ ﺳﻼﺋﮯ( رﮐﻬﺎ ) (١١ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ ﺟﮕﺎ اُﭨﻬﺎﻳﺎ ﺗﺎﮐہ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻳﮟ ﮐہ ﺟﺘﻨﯽ ﻣﺪّت وﮦ
)ﻏﺎر ﻣﻴﮟ( رﮨﮯ دوﻧﻮں ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﻣﻘﺪار ﮐﺲ ﮐﻮ ﺧﻮب ﻳﺎد ﮨﮯ ) (١٢ﮨﻢ اُن ﮐﮯ ﺣﺎﻻت ﺗﻢ ﺳﮯ ﺻﺤﻴﺢ
ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ وﮦ ﮐﺌﯽ ﺟﻮان ﺗﻬﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﺗﻬﮯ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اور زﻳﺎدﮦ ﮨﺪاﻳﺖ دﯼ
ﺗﻬﯽ ) (١٣اور ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﻮ ﻣﺮﺑﻮط )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻀﺒﻮط( ﮐﺮدﻳﺎ۔ ﺟﺐ وﮦ )اُﭨﻪ( ﮐﻬﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ۔ ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻣﻌﺒﻮد )ﺳﻤﺠﻪ ﮐﺮ( ﻧہ ﭘﮑﺎرﻳﮟ ﮔﮯ )اﮔﺮ اﻳﺴﺎ ﮐﻴﺎ( ﺗﻮ اس وﻗﺖ ﮨﻢ
ﻧﮯ ﺑﻌﻴﺪ از ﻋﻘﻞ ﺑﺎت ﮐﮩﯽ ) (١۴ان ﮨﻤﺎرﯼ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎ رﮐﻬﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺑﻬﻼ ﻳہ ان )ﮐﮯ ﺧﺪا
ﮨﻮﻧﮯ( ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻬﻠﯽ دﻟﻴﻞ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ۔ ﺗﻮ اس ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﮐﻮن ﻇﺎﻟﻢ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ اﻓﺘﺮاء ﮐﺮے ) (١۵اور ﺟﺐ
ﺗﻢ ﻧﮯ ان )ﻣﺸﺮﮐﻮں( ﺳﮯ اور ﺟﻦ ﮐﯽ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﺳﮯ ﮐﻨﺎرﮦ ﮐﺮﻟﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻏﺎر ﻣﻴﮟ ﭼﻞ رﮨﻮ ﺗﻤﮩﺎرا
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ وﺳﻴﻊ ﮐﺮدے ﮔﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﺎﻣﻮں ﻣﻴﮟ ﺁﺳﺎﻧﯽ )ﮐﮯ ﺳﺎﻣﺎن( ﻣﮩﻴﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ ) (١۶اور
ﺟﺐ ﺳﻮرج ﻧﮑﻠﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ دﻳﮑﻬﻮ ﮐہ )دهﻮپ( ان ﮐﮯ ﻏﺎر ﺳﮯ داﮨﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﻤﭧ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺟﺐ ﻏﺮوب ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﺑﺎﺋﻴﮟ
ﻃﺮف ﮐﺘﺮا ﺟﺎﺋﮯ اور وﮦ اس ﮐﮯ ﻣﻴﺪان ﻣﻴﮟ ﺗﻬﮯ۔ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮨﺪاﻳﺖ دے ﻳﺎ وﮦ ﮨﺪاﻳﺖ ﻳﺎب
ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺗﻢ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺖ راﮦ ﺑﺘﺎﻧﮯ واﻻ ﻧہ ﭘﺎؤ ﮔﮯ ) (١٧اور ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﺧﻴﺎل ﮐﺮو ﮐہ
ﺟﺎگ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ ﺳﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﮨﻢ ان ﮐﻮ داﺋﻴﮟ اور ﺑﺎﺋﻴﮟ ﮐﺮوٹ ﺑﺪﻻﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ اور ان ﮐﺎ ﮐﺘﺎ ﭼﻮﮐﻬﭧ ﭘﺮ دوﻧﻮں
ﮨﺎﺗﻪ ﭘﻬﻴﻼﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﺎ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﺟﻬﺎﻧﮏ ﮐﺮ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﺗﻮ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﺑﻬﺎگ ﺟﺎﺗﮯ اور ان ﺳﮯ دﮨﺸﺖ ﻣﻴﮟ ﺁﺟﺎﺗﮯ )(١٨
اور اس ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اﭨﻬﺎﻳﺎ ﺗﺎﮐہ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﻳﮟ۔ اﻳﮏ ﮐﮩﻨﮯ واﻟﮯ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ )ﻳﮩﺎں(
ﮐﺘﻨﯽ ﻣﺪت رﮨﮯ؟ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اﻳﮏ دن ﻳﺎ اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﮐﻢ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺟﺘﻨﯽ ﻣﺪت ﺗﻢ رﮨﮯ ﮨﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﯽ
اس ﮐﻮ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻳہ روﭘﻴہ دے ﮐﺮ ﺷﮩﺮ ﮐﻮ ﺑﻬﻴﺠﻮ وﮦ دﻳﮑﻬﮯ ﮐہ ﻧﻔﻴﺲ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻮن ﺳﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ
اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﻟﮯ ﺁﺋﮯ اور ﺁﮨﺴﺘہ ﺁﮨﺴﺘہ ﺁﺋﮯ ﺟﺎﺋﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻧہ ﺑﺘﺎﺋﮯ ) (١٩اﮔﺮ وﮦ ﺗﻢ ﭘﺮ دﺳﺘﺮس ﭘﺎﻟﻴﮟ
ﮔﮯ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻳﮟ ﮔﮯ ﻳﺎ ﭘﻬﺮ اﭘﻨﮯ ﻣﺬﮨﺐ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﻟﻴﮟ ﮔﮯ اور اس وﻗﺖ ﺗﻢ ﮐﺒﻬﯽ ﻓﻼح ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎؤ ﮔﮯ )(٢٠
اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ان )ﮐﮯ ﺣﺎل( ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﺎﮐہ وﮦ ﺟﺎﻧﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ اور ﻳہ ﮐہ ﻗﻴﺎﻣﺖ
)ﺟﺲ ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ( اس ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ۔ اس وﻗﺖ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﺎﮨﻢ ﺟﻬﮕﮍﻧﮯ ﻟﮕﮯ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ
ﮐہ ان )ﮐﮯ ﻏﺎر( ﭘﺮ ﻋﻤﺎرت ﺑﻨﺎ دو۔ ان ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ان )ﮐﮯ ﺣﺎل( ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﻏﻠﺒہ
رﮐﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ان )ﮐﮯ ﻏﺎر( ﭘﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )) (٢١ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ( اﭨﮑﻞ ﭘﭽﻮ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ وﮦ ﺗﻴﻦ
ﺗﻬﮯ )اور( ﭼﻮﺗﻬﺎ ان ﮐﺎ ﮐﺘّﺎ ﺗﻬﺎ۔ اور )ﺑﻌﺾ( ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ وﮦ ﭘﺎﻧﭻ ﺗﻬﮯ اور ﭼﻬﭩﺎ ان ﮐﺎ ﮐﺘّﺎ ﺗﻬﺎ۔ اور )ﺑﻌﺾ( ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ وﮦ
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ﺳﺎت ﺗﻬﮯ اور ﺁﭨﻬﻮاں ان ﮐﺎ ﮐﺘّﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﯽ ان ﮐﮯ ﺷﻤﺎر ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ ان ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ
ﺗﻮ ﺗﻬﻮڑے ﮨﯽ ﻟﻮگ )ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ( ﺗﻮ ﺗﻢ ان )ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ( ﻣﻴﮟ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﮕﺮ ﺳﺮﺳﺮﯼ ﺳﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ۔ اور ﻧہ ان ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﻴﮟ ان ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﮨﯽ ﮐﺮﻧﺎ ) (٢٢اور ﮐﺴﯽ ﮐﺎم ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻧہ ﮐﮩﻨﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ اﺳﮯ ﮐﻞ ﮐﺮدوں ﮔﺎ ) (٢٣ﻣﮕﺮ
)اﻧﺸﺎء اﷲ ﮐﮩہ ﮐﺮ ﻳﻌﻨﯽ اﮔﺮ( ﺧﺪا ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ )ﮐﺮدوں ﮔﺎ( اور ﺟﺐ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﻴﻨﺎ ﺑﻬﻮل ﺟﺎؤ ﺗﻮ ﻳﺎد ﺁﻧﮯ ﭘﺮ ﻟﮯ ﻟﻮ۔ اور ﮐﮩہ دو
ﮐہ اﻣﻴﺪ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻬﮯ اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ زﻳﺎدﮦ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺑﺘﺎﺋﮯ ) (٢۴اور اﺻﺤﺎب ﮐﮩﻒ اﭘﻨﮯ ﻏﺎر ﻣﻴﮟ ﻧﻮ
اوﭘﺮ ﺗﻴﻦ ﺳﻮ ﺳﺎل رﮨﮯ ) (٢۵ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺟﺘﻨﯽ ﻣﺪّت وﮦ رﮨﮯ اﺳﮯ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﺳﯽ ﮐﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ
ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﺑﺎﺗﻴﮟ )ﻣﻌﻠﻮم( ﮨﻴﮟ۔ وﮦ ﮐﻴﺎ ﺧﻮب دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻻ اور ﮐﻴﺎ ﺧﻮب ﺳﻨﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ان ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﮩﻴﮟ اور
ﻧہ وﮦ اﭘﻨﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﺷﺮﻳﮏ ﮐﻮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (٢۶اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺑﻬﻴﺠﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ
ﭘﮍهﺘﮯ رﮨﺎ ﮐﺮو۔ اس ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺪﻟﻨﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ۔ اور اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻢ ﮐﮩﻴﮟ ﭘﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎؤ ﮔﮯ )(٢٧
اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﺗﮯ اور اس ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﮐﮯ ﻃﺎﻟﺐ ﮨﻴﮟ۔ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ۔
ﺶ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﻧﻴﺎ ﮐﮯ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﮨﻮﺟﺎؤ۔ اور ﺟﺲ ﺷﺨﺺ
اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻧﮕﺎﮨﻴﮟ ان ﻣﻴﮟ )ﮔﺰر ﮐﺮ اور ﻃﺮف( ﻧہ دوڑﻳﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﺁراﺋ ِ
ﮐﮯ دل ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻳﺎد ﺳﮯ ﻏﺎﻓﻞ ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ اور وﮦ اﭘﻨﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ ﮐﺎم ﺣﺪ ﺳﮯ ﺑﮍه ﮔﻴﺎ ﮨﮯ
اس ﮐﺎ ﮐﮩﺎ ﻧہ ﻣﺎﻧﻨﺎ ) (٢٨اور ﮐﮩہ دو ﮐہ )ﻟﻮﮔﻮ( ﻳہ ﻗﺮﺁن ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﮯ اﻳﻤﺎن
ﻻﺋﮯ اور ﺟﻮ ﭼﺎﮨﮯ ﮐﺎﻓﺮ رﮨﮯ۔ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دوزخ ﮐﯽ ﺁگ ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻗﻨﺎﺗﻴﮟ ان ﮐﻮ ﮔﻬﻴﺮ رﮨﯽ
ﮨﻮں ﮔﯽ۔ اور اﮔﺮ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﮐﻬﻮﻟﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ان ﮐﯽ دادرﺳﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ )ﺟﻮ( ﭘﮕﻬﻠﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﺎﻧﺒﮯ
ﮐﯽ ﻃﺮح )ﮔﺮم ﮨﻮﮔﺎ اور ﺟﻮ( ﻣﻮﻧﮩﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﻮن ڈاﻟﮯ ﮔﺎ )ان ﮐﮯ ﭘﻴﻨﮯ ﮐﺎ( ﭘﺎﻧﯽ ﺑﻬﯽ ﺑﺮا اور ﺁرام ﮔﺎﮦ ﺑﻬﯽ ﺑﺮﯼ )) (٢٩اور(
ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﮐﺎم ﺑﻬﯽ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ اﺟﺮ ﺿﺎﺋﻊ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (٣٠اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﺎغ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ان ﮐﮯ )ﻣﺤﻠﻮں ﮐﮯ( ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ وﮨﺎں ﺳﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﮐﻨﮕﻦ ﭘﮩﻨﺎﺋﮯ
ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور وﮦ ﺑﺎرﻳﮏ دﻳﺒﺎ اور اﻃﻠﺲ ﮐﮯ ﺳﺒﺰ ﮐﭙﮍے ﭘﮩﻨﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ )اور( ﺗﺨﺘﻮں ﭘﺮ ﺗﮑﻴﺌﮯ ﻟﮕﺎ ﮐﺮ ﺑﻴﭩﻬﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ۔
)ﮐﻴﺎ( ﺧﻮب ﺑﺪﻟہ اور )ﮐﻴﺎ( ﺧﻮب ﺁرام ﮔﺎﮦ ﮨﮯ ) (٣١اور ان ﺳﮯ دو ﺷﺨﺼﻮں ﮐﺎ ﺣﺎل ﺑﻴﺎن ﮐﺮو ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﮨﻢ ﻧﮯ
اﻧﮕﻮر ﮐﮯ دو ﺑﺎغ )ﻋﻨﺎﻳﺖ( ﮐﺌﮯ ﺗﻬﮯ اور ان ﮐﮯ ﮔﺮدا ﮔﺮد ﮐﻬﺠﻮروں ﮐﮯ درﺧﺖ ﻟﮕﺎ دﻳﺌﮯ ﺗﻬﮯ اور ان ﮐﮯ درﻣﻴﺎن
ﮐﻬﻴﺘﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﯼ ﺗﻬﯽ ) (٣٢دوﻧﻮں ﺑﺎغ )ﮐﺜﺮت ﺳﮯ( ﭘﻬﻞ ﻻﺗﮯ۔ اور اس )ﮐﯽ ﭘﻴﺪاوار( ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﻧہ ﮨﻮﺗﯽ اور
دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ اﻳﮏ ﻧﮩﺮ ﺑﻬﯽ ﺟﺎرﯼ ﮐﺮ رﮐﻬﯽ ﺗﻬﯽ ) (٣٣اور )اس ﻃﺮح( اس )ﺷﺨﺺ( ﮐﻮ )ان ﮐﯽ( ﭘﻴﺪاوار )ﻣﻠﺘﯽ رﮨﺘﯽ(
ﺗﻬﯽ ﺗﻮ )اﻳﮏ دن( ﺟﺐ ﮐہ وﮦ اﭘﻨﮯ دوﺳﺖ ﺳﮯ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﺮ رﮨﺎ ﺗﻬﺎ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻣﺎل ودوﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ زﻳﺎدﮦ ﮨﻮں
اور ﺟﺘﻬﮯ )اور ﺟﻤﺎﻋﺖ( ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ زﻳﺎدﮦ ﻋﺰت واﻻ ﮨﻮں ) (٣۴اور )اﻳﺴﯽ ﺷﻴﺨﻴﻮں( ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﻮا اﭘﻨﮯ ﺑﺎغ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮا۔ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﺎ ﮐہ ﻳہ ﺑﺎغ ﮐﺒﻬﯽ ﺗﺒﺎﮦ ﮨﻮ ) (٣۵اور ﻧہ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﺑﺮﭘﺎ ﮨﻮ۔ اور اﮔﺮ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎﻳﺎ ﺑﻬﯽ ﺟﺎؤں ﺗﻮ )وﮨﺎں( ﺿﺮور اس ﺳﮯ اﭼﻬﯽ ﺟﮕہ ﭘﺎؤں ﮔﺎ ) (٣۶ﺗﻮ
اس ﮐﺎ دوﺳﺖ ﺟﻮ اس ﺳﮯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮ رﮨﺎ ﺗﻬﺎ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اس )ﺧﺪا( ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﭩﯽ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا
ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ ﻧﻄﻔﮯ ﺳﮯ ﭘﻬﺮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﻮرا ﻣﺮد ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (٣٧ﻣﮕﺮ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﻳہ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ اور ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺷﺮﻳﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (٣٨اور )ﺑﻬﻼ( ﺟﺐ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﺑﺎغ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻣﺎﺷﺎاﷲ ﻻﻗﻮة
اﻻﺑﺎﷲ ﮐﻴﻮں ﻧہ ﮐﮩﺎ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﺠﻬﮯ ﻣﺎل واوﻻد ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﺳﮯ ﮐﻤﺘﺮ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ ) (٣٩ﺗﻮ ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻬﮯ
ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎغ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ اور اس )ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎغ( ﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﺁﻓﺖ ﺑﻬﻴﺞ دے ﺗﻮ وﮦ ﺻﺎف ﻣﻴﺪان ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ) (۴٠ﻳﺎ
اس )ﮐﯽ ﻧﮩﺮ( ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﮔﮩﺮا ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ اﺳﮯ ﻧہ ﻻﺳﮑﻮ ) (۴١اور اس ﮐﮯ ﻣﻴﻮوں ﮐﻮ ﻋﺬاب ﻧﮯ ﺁﮔﻬﻴﺮا اور وﮦ اﭘﻨﯽ
ﭼﻬﺘﺮﻳﻮں ﭘﺮ ﮔﺮ ﮐﺮ رﮦ ﮔﻴﺎ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻣﺎل اس ﻧﮯ اس ﭘﺮ ﺧﺮچ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اس ﭘﺮ )ﺣﺴﺮت ﺳﮯ( ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻠﻨﮯ ﻟﮕﺎ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ
ﮐﺎش ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺷﺮﻳﮏ ﻧہ ﺑﻨﺎﺗﺎ )) (۴٢اس وﻗﺖ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اس ﮐﯽ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧہ
ﮨﻮﺋﯽ اور ﻧہ وﮦ ﺑﺪﻟہ ﻟﮯ ﺳﮑﺎ ) (۴٣ﻳﮩﺎں )ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮا ﮐہ( ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺐ ﺧﺪاﺋﮯ ﺑﺮﺣﻖ ﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ۔ اﺳﯽ ﮐﺎ ﺻﻠہ ﺑﮩﺘﺮ اور
)اﺳﯽ ﮐﺎ( ﺑﺪﻟہ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ ) (۴۴اور ان ﺳﮯ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﻣﺜﺎل ﺑﻬﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدو )وﮦ اﻳﺴﯽ ﮨﮯ( ﺟﻴﺴﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺟﺴﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ
ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ۔ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ زﻣﻴﻦ ﮐﯽ روﺋﻴﺪﮔﯽ ﻣﻞ ﮔﺌﯽ۔ ﭘﻬﺮ وﮦ ﭼﻮرا ﭼﻮرا ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮐہ ﮨﻮاﺋﻴﮟ اﺳﮯ اڑاﺗﯽ ﭘﻬﺮﺗﯽ ﮨﻴﮟ۔
اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺪرت رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (۴۵ﻣﺎل اور ﺑﻴﭩﮯ ﺗﻮ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ )روﻧﻖ و( زﻳﻨﺖ ﮨﻴﮟ۔ اور ﻧﻴﮑﻴﺎں ﺟﻮ ﺑﺎﻗﯽ
رﮨﻨﮯ واﻟﯽ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺛﻮاب ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮨﺎں ﺑﮩﺖ اﭼﻬﯽ اور اﻣﻴﺪ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻴﮟ )(۴۶
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
اور ﺟﺲ دن ﮨﻢ ﭘﮩﺎڑوں ﮐﻮ ﭼﻼﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺗﻢ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﺻﺎف ﻣﻴﺪان دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ اور ان )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﮨﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻟﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ
ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﻬﻮڑﻳﮟ ﮔﮯ ) (۴٧اور ﺳﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺻﻒ ﺑﺎﻧﺪه ﮐﺮ ﻻﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ
)ﺗﻮ ﮨﻢ ان ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ( ﺟﺲ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ )اﺳﯽ ﻃﺮح ﺁج( ﺗﻢ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁﺋﮯ ﻟﻴﮑﻦ ﺗﻢ ﻧﮯ
ﺗﻮ ﻳہ ﺧﻴﺎل ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﺎ( ﮐﻮﺋﯽ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ) (۴٨اور )ﻋﻤﻠﻮں ﮐﯽ( ﮐﺘﺎب
)ﮐﻬﻮل ﮐﺮ( رﮐﻬﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ اس ﻣﻴﮟ )ﻟﮑﻬﺎ( ﮨﻮﮔﺎ اس ﺳﮯ ڈر رﮨﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ اور
ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮨﺎﺋﮯ ﺷﺎﻣﺖ ﻳہ ﮐﻴﺴﯽ ﮐﺘﺎب ﮨﮯ ﮐہ ﻧہ ﭼﻬﻮﭨﯽ ﺑﺎت ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑﺗﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﺑﮍﯼ ﮐﻮ۔ )ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ( ﻣﮕﺮ اﺳﮯ
ﻟﮑﻪ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺌﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺴﯽ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ )(۴٩
اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮐہ ﺁدم ﮐﻮ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮو ﺗﻮ ﺳﺐ ﻧﮯ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ )ﻧﮯ ﻧہ ﮐﻴﺎ( وﮦ ﺟﻨﺎت ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
ﺗﻬﺎ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮨﻮﮔﻴﺎ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اس ﮐﻮ اور اس ﮐﯽ اوﻻد ﮐﻮ ﻣﻴﺮے ﺳﻮا دوﺳﺖ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ
ﺗﻤﮩﺎرے دﺷﻤﻦ ﮨﻴﮟ )اور ﺷﻴﻄﺎن ﮐﯽ دوﺳﺘﯽ( ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﺧﺪا ﮐﯽ دوﺳﺘﯽ ﮐﺎ( ﺑﺮا ﺑﺪل ﮨﮯ ) (۵٠ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻧہ ﺗﻮ
ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ ﺑﻼﻳﺎ ﺗﻬﺎ اور ﻧہ ﺧﻮد ان ﮐﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ۔ اور ﻣﻴﮟ اﻳﺴﺎ ﻧہ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﮔﻤﺮاﮦ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻣﺪدﮔﺎر ﺑﻨﺎﺗﺎ ) (۵١اور ﺟﺲ دن ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ )اب( ﻣﻴﺮے ﺷﺮﻳﮑﻮں ﮐﻮ ﺟﻦ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻢ ﮔﻤﺎن )اﻟﻮﮨﻴﺖ(
رﮐﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﺑﻼؤ ﺗﻮ وﮦ ان ﮐﮯ ﺑﻼﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﻣﮕﺮ وﮦ ان ﮐﻮ ﮐﭽﻪ ﺟﻮاب ﻧہ دﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور ﮨﻢ ان ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﮨﻼﮐﺖ ﮐﯽ
ﺟﮕہ ﺑﻨﺎدﻳﮟ ﮔﮯ ) (۵٢اور ﮔﻨﮩﮕﺎر ﻟﻮگ دوزخ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺮﻟﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ وﮦ اس ﻣﻴﮟ ﭘﮍﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور اس
ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ رﺳﺘہ ﻧہ ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۵٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﻗﺮﺁن ﻣﻴﮟ ﻟﻮﮔﻮں )ﮐﮯ ﺳﻤﺠﻬﺎﻧﮯ( ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻃﺮح ﻃﺮح ﮐﯽ
ﻣﺜﺎﻟﻴﮟ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﻟﻴﮑﻦ اﻧﺴﺎن ﺳﺐ ﭼﻴﺰوں ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ ﺟﻬﮕﮍاﻟﻮ ﮨﮯ ) (۵۴اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺐ ﮨﺪاﻳﺖ ﺁﮔﺌﯽ ﺗﻮ ان
ﮐﻮ ﮐﺲ ﭼﻴﺰ ﻧﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﻴﺎ ﮐہ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﻴﮟ۔ اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﻴﮟ۔ ﺑﺠﺰ اس ﮐﮯ ﮐہ )اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮨﻮں
ﮐہ( اﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﭘﮩﻠﻮں ﮐﺎ ﺳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﭘﻴﺶ ﺁﺋﮯ ﻳﺎ ان ﭘﺮ ﻋﺬاب ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ ) (۵۵اور ﮨﻢ ﺟﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺻﺮف اس ﻟﺌﮯ ﮐہ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﯽ( ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﻳﺎں ﺳﻨﺎﺋﻴﮟ اور )ﻋﺬاب ﺳﮯ( ڈراﺋﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ
وﮦ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﯽ )ﺳﻨﺪ( ﺳﮯ ﺟﻬﮕﮍا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ اس ﺳﮯ ﺣﻖ ﮐﻮ ﭘﻬﺴﻼ دﻳﮟ اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ اور ﺟﺲ ﭼﻴﺰ
ﺳﮯ ان ﮐﻮ ڈراﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮨﻨﺴﯽ ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ ) (۵۶اور اس ﺳﮯ ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻮن ﺟﺲ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮐﻼم ﺳﮯ ﺳﻤﺠﻬﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ
ﺗﻮ اُس ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺎ۔ اور ﺟﻮ اﻋﻤﺎل وﮦ ﺁﮔﮯ ﮐﺮﭼﮑﺎ اس ﮐﻮ ﺑﻬﻮل ﮔﻴﺎ۔ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ﭘﺮدے ڈال دﻳﺌﮯ ﮐہ
اﺳﮯ ﺳﻤﺠﻪ ﻧہ ﺳﮑﻴﮟ۔ اور ﮐﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺛﻘﻞ )ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﻦ ﻧہ ﺳﮑﻴﮟ( اور اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﮐﻮ رﺳﺘﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼؤ ﺗﻮ ﮐﺒﻬﯽ
رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﻧہ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۵٧اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﺻﺎﺣﺐ رﺣﻤﺖ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ وﮦ ان ﮐﮯ ﮐﺮﺗﻮﺗﻮں ﭘﺮ ان ﮐﻮ
ﭘﮑﮍﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﺗﻮ ان ﭘﺮ ﺟﻬﭧ ﻋﺬاب ﺑﻬﻴﺞ دے۔ ﻣﮕﺮ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻳﮏ وﻗﺖ )ﻣﻘﺮر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ( ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ
ﭘﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻧہ ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۵٨اور ﻳہ ﺑﺴﺘﻴﺎں )ﺟﻮ وﻳﺮان ﭘﮍﯼ ﮨﻴﮟ( ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )ﮐﻔﺮ ﺳﮯ( ﻇﻠﻢ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺗﺒﺎﮦ
ﮐﺮ دﻳﺎ۔ اور ان ﮐﯽ ﺗﺒﺎﮨﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻬﺎ ) (۵٩اور ﺟﺐ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺷﺎﮔﺮد ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﮏ دو
درﻳﺎؤں ﮐﮯ ﻣﻠﻨﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻧہ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎؤں ﮨﭩﻨﮯ ﮐﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﺧﻮاﮦ ﺑﺮﺳﻮں ﭼﻠﺘﺎ رﮨﻮں ) (۶٠ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﻣﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﭘﮩﻨﭽﮯ
ﺗﻮ اﭘﻨﯽ ﻣﭽﻬﻠﯽ ﺑﻬﻮل ﮔﺌﮯ ﺗﻮ اس ﻧﮯ درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﺳﺮﻧﮓ ﮐﯽ ﻃﺮح اﭘﻨﺎ رﺳﺘہ ﺑﻨﺎﻟﻴﺎ ) (۶١ﺟﺐ ﺁﮔﮯ ﭼﻠﮯ ﺗﻮ )ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ( اﭘﻨﮯ
ﺷﺎﮔﺮد ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﻻؤ۔ اس ﺳﻔﺮ ﺳﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ ﺑﮩﺖ ﺗﮑﺎن ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﮯ )) (۶٢اس ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﺁپ ﻧﮯ
دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﺘﻬﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺁرام ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﻣﭽﻬﻠﯽ )وﮨﻴﮟ( ﺑﻬﻮل ﮔﻴﺎ۔ اور ﻣﺠﻬﮯ )ﺁپ ﺳﮯ( اس ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﻧﺎ
ﺷﻴﻄﺎن ﻧﮯ ﺑﻬﻼ دﻳﺎ۔ اور اس ﻧﮯ ﻋﺠﺐ ﻃﺮح ﺳﮯ درﻳﺎ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﺎ رﺳﺘہ ﻟﻴﺎ )) (۶٣ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﻳﮩﯽ ﺗﻮ )وﮦ ﻣﻘﺎم( ﮨﮯ ﺟﺴﮯ
ﮨﻢ ﺗﻼش ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ وﮦ اﭘﻨﮯ ﭘﺎؤں ﮐﮯ ﻧﺸﺎن دﻳﮑﻬﺘﮯ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﻟﻮٹ ﮔﺌﮯ )) (۶۴وﮨﺎں( اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرے ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
اﻳﮏ ﺑﻨﺪﮦ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﺲ ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ رﺣﻤﺖ )ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺒﻮت ﻳﺎ ﻧﻌﻤﺖ وﻻﻳﺖ( دﯼ ﺗﻬﯽ اور اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ ﻋﻠﻢ ﺑﺨﺸﺎ ﺗﻬﺎ
) (۶۵ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ان ﺳﮯ )ﺟﻦ ﮐﺎ ﻧﺎم ﺧﻀﺮ ﺗﻬﺎ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﻋﻠﻢ )ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ( ﺁپ ﮐﻮ ﺳﮑﻬﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ ﺁپ اس ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﻼﺋﯽ )ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ( ﺳﮑﻬﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﺁپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ رﮨﻮں )) (۶۶ﺧﻀﺮ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻪ رﮦ ﮐﺮ
ﺻﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﻮ ﮔﮯ ) (۶٧اور ﺟﺲ ﺑﺎت ﮐﯽ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺧﺒﺮ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ اس ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮ ﺑﻬﯽ ﮐﻴﻮں ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ )) (۶٨ﻣﻮﺳﯽٰ
ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﺧﺪا ﻧﮯ ﭼﺎﮨﺎ ﺗﻮ ﺁپ ﻣﺠﻬﮯ ﺻﺎﺑﺮ ﭘﺎﻳﺌﮯ ﮔﺎ۔ اور ﻣﻴﮟ ﺁپ ﮐﮯ ارﺷﺎد ﮐﮯ ﺧﻼف ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮوں ﮔﺎ )) (۶٩ﺧﻀﺮ ﻧﮯ(
ﮐﮩﺎ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻪ رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﻮ ﺗﻮ )ﺷﺮط ﻳہ ﮨﮯ( ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﻧہ ﭘﻮﭼﻬﻨﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ ﻣﻴﮟ ﺧﻮد اس ﮐﺎ ذﮐﺮ ﺗﻢ ﺳﮯ
ﻧہ ﮐﺮوں ) (٧٠ﺗﻮ دوﻧﻮں ﭼﻞ ﭘﮍے۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﻮار ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻮ )ﺧﻀﺮ ﻧﮯ( ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻮ ﭘﻬﺎڑ ڈاﻻ۔ )ﻣﻮﺳﯽٰ
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ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐﻴﺎ ﺁپ ﻧﮯ اس ﻟﺌﮯ ﭘﻬﺎڑا ﮨﮯ ﮐہ ﺳﻮاروں ﮐﻮ ﻏﺮق ﮐﺮدﻳﮟ ﻳہ ﺗﻮ ﺁپ ﻧﮯ ﺑﮍﯼ )ﻋﺠﻴﺐ( ﺑﺎت ﮐﯽ )) (٧١ﺧﻀﺮ ﻧﮯ(
ﮐﮩﺎ۔ ﮐﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﮩﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻪ ﺻﺒﺮ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﻮ ﮔﮯ )) (٧٢ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﺑﻬﻮل ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﮨﻮﺋﯽ اس
ﭘﺮ ﻣﻮاﺧﺬﮦ ﻧہ ﮐﻴﺠﻴﺌﮯ اور ﻣﻴﺮے ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻧہ ڈاﻟﺌﮯ ) (٧٣ﭘﻬﺮ دوﻧﻮں ﭼﻠﮯ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ )رﺳﺘﮯ ﻣﻴﮟ(
اﻳﮏ ﻟﮍﮐﺎ ﻣﻼ ﺗﻮ )ﺧﻀﺮ ﻧﮯ( اُﺳﮯ ﻣﺎر ڈاﻻ۔ )ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺁپ ﻧﮯ اﻳﮏ ﺑﮯﮔﻨﺎﮦ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻐﻴﺮ ﻗﺼﺎص ﮐﮯ
ﻣﺎر ڈاﻻ۔ )ﻳہ ﺗﻮ( ﺁپ ﻧﮯ ﺑﺮﯼ ﺑﺎت ﮐﯽ )) (٧۴ﺧﻀﺮ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﮩﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ
ﮐﺮﺳﮑﻮ ﮔﮯ ) (٧۵اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﻴﮟ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ )ﭘﻬﺮ( ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﭘﻮﭼﻬﻮں )ﻳﻌﻨﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮوں( ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ اﭘﻨﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﻧہ رﮐﻬﻴﺌﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺁپ ﻣﻴﺮﯼ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻋﺬر )ﮐﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﻏﺎﻳﺖ( ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭻ ﮔﺌﮯ ) (٧۶ﭘﻬﺮ دوﻧﻮں ﭼﻠﮯ۔ ﻳﮩﺎں
ﺗﮏ ﮐہ اﻳﮏ ﮔﺎؤں واﻟﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﮩﻨﭽﮯ اور ان ﺳﮯ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﻃﻠﺐ ﮐﻴﺎ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﺿﻴﺎﻓﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮ دﻳﺎ۔
ﭘﻬﺮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ وﮨﺎں اﻳﮏ دﻳﻮار دﻳﮑﻬﯽ ﺟﻮ )ﺟﻬﮏ ﮐﺮ( ﮔﺮا ﭼﺎﮨﺘﯽ ﺗﻬﯽ۔ ﺧﻀﺮ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺳﻴﺪهﺎ ﮐﺮ دﻳﺎ۔ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اﮔﺮ
ﺁپ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﻮ ان ﺳﮯ )اس ﮐﺎ( ﻣﻌﺎوﺿہ ﻟﻴﺘﮯ )ﺗﺎﮐہ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﺎم ﭼﻠﺘﺎ( ) (٧٧ﺧﻀﺮ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اب ﻣﺠﻪ ﻣﻴﮟ اور ﺗﺠﻪ ﻣﻴﮟ
ﻋﻠﻴﺤﺪﮔﯽ۔ )ﻣﮕﺮ( ﺟﻦ ﺑﺎﺗﻮں ﭘﺮ ﺗﻢ ﺻﺒﺮ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﮯ ﻣﻴﮟ ان ﮐﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﻬﻴﺪ ﺑﺘﺎﺋﮯ دﻳﺘﺎ ﮨﻮں )) (٧٨ﮐہ وﮦ ﺟﻮ( ﮐﺸﺘﯽ )ﺗﻬﯽ(
ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺗﻬﯽ ﺟﻮ درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﻣﺤﻨﺖ )ﮐﺮﮐﮯ ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺸﺘﻴﺎں ﭼﻼ ﮐﺮ ﮔﺬارﮦ( ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ )ﮐﯽ
ﻃﺮف( اﻳﮏ ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﺗﻬﺎ ﺟﻮ ﮨﺮ اﻳﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻮ زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﭼﻬﻴﻦ ﻟﻴﺘﺎ ﺗﻬﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﭼﺎﮨﺎ ﮐہ اﺳﮯ ﻋﻴﺐ دار ﮐﺮدوں )ﺗﺎﮐہ وﮦ
اﺳﮯ ﻏﺼﺐ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﮯ( ) (٧٩اور وﮦ ﺟﻮ ﻟﮍﮐﺎ ﺗﻬﺎ اس ﮐﮯ ﻣﺎں ﺑﺎپ دﻧﻮں ﻣﻮﻣﻦ ﺗﻬﮯ ﮨﻤﻴﮟ اﻧﺪﻳﺸہ ﮨﻮا ﮐہ )وﮦ ﺑﮍا ﮨﻮ ﮐﺮ
ﺑﺪﮐﺮدار ﮨﻮﺗﺎ ﮐﮩﻴﮟ( ان ﮐﻮ ﺳﺮﮐﺸﯽ اور ﮐﻔﺮ ﻣﻴﮟ ﻧہ ﭘﻬﻨﺴﺎ دے ) (٨٠ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﭼﺎﮨﺎ ﮐہ ان ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر اس ﮐﯽ ﺟﮕہ ان ﮐﻮ
اور )ﺑﭽّہ( ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﺟﻮ ﭘﺎﮎ ﻃﻴﻨﺘﯽ ﻣﻴﮟ اور ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻴﮟ اس ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮ ) (٨١اور وﮦ ﺟﻮ دﻳﻮار ﺗﻬﯽ ﺳﻮ وﮦ دو ﻳﺘﻴﻢ
ﻟﮍﮐﻮں ﮐﯽ ﺗﻬﯽ )ﺟﻮ( ﺷﮩﺮ ﻣﻴﮟ )رﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ( اور اس ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ان ﮐﺎ ﺧﺰاﻧہ )ﻣﺪﻓﻮن( ﺗﻬﺎ اور ان ﮐﺎ ﺑﺎپ اﻳﮏ ﻧﻴﮏ ﺑﺨﺖ
ﺁدﻣﯽ ﺗﻬﺎ۔ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﭼﺎﮨﺎ ﮐہ وﮦ اﭘﻨﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﻴﮟ اور )ﭘﻬﺮ( اﭘﻨﺎ ﺧﺰاﻧہ ﻧﮑﺎﻟﻴﮟ۔ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮨﮯ۔ اور ﻳہ ﮐﺎم ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺌﮯ۔ ﻳہ ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ راز ﮨﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺗﻢ ﺻﺒﺮ ﻧہ
ﮐﺮﺳﮑﮯ ) (٨٢اور ﺗﻢ ﺳﮯ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ اس ﮐﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﺪر ﺣﺎل ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﮍه ﮐﺮ
ﺳﻨﺎﺗﺎ ﮨﻮں ) (٨٣ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺑﮍﯼ دﺳﺘﺮس دﯼ ﺗﻬﯽ اور ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﻋﻄﺎ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ) (٨۴ﺗﻮ اس ﻧﮯ )ﺳﻔﺮ
ﮐﺎ( اﻳﮏ ﺳﺎﻣﺎن ﮐﻴﺎ ) (٨۵ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ﺳﻮرج ﮐﮯ ﻏﺮوب ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺗﻮ اﺳﮯ اﻳﺴﺎ ﭘﺎﻳﺎ ﮐہ اﻳﮏ ﮐﻴﭽﮍ ﮐﯽ ﻧﺪﯼ
ﻣﻴﮟ ڈوب رﮨﺎ ﮨﮯ اور اس )ﻧﺪﯼ( ﮐﮯ ﭘﺎس اﻳﮏ ﻗﻮم دﻳﮑﻬﯽ۔ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ! ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﺧﻮاﮦ ﺗﮑﻠﻴﻒ دو ﺧﻮاﮦ ان )ﮐﮯ
ﺑﺎرے( ﻣﻴﮟ ﺑﻬﻼﺋﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮو )دوﻧﻮں ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻗﺪرت ﮨﮯ( ) (٨۶ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺟﻮ )ﮐﻔﺮ وﺑﺪﮐﺮدارﯼ ﺳﮯ(
ﻇﻠﻢ ﮐﺮے ﮔﺎ اﺳﮯ ﮨﻢ ﻋﺬاب دﻳﮟ ﮔﮯ۔ ﭘﻬﺮ )ﺟﺐ( وﮦ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ وﮦ ﺑﻬﯽ اﺳﮯ ﺑُﺮا ﻋﺬاب دے
ﮔﺎ ) (٨٧اور ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮔﺎ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮے ﮔﺎ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﺑﺪﻟہ ﮨﮯ۔ اور ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﻴﮟ )اس ﭘﺮ
ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺑﻠﮑہ( اس ﺳﮯ ﻧﺮم ﺑﺎت ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ) (٨٨ﭘﻬﺮ اس ﻧﮯ اﻳﮏ اور ﺳﺎﻣﺎن )ﺳﻔﺮ ﮐﺎ( ﮐﻴﺎ
) (٨٩ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺳﻮرج ﮐﮯ ﻃﻠﻮع ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺗﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ وﮦ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻃﻠﻮع ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﮨﻢ ﻧﮯ ﺳﻮرج ﮐﮯ اس ﻃﺮف ﮐﻮﺋﯽ اوٹ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﺗﻬﯽ )) (٩٠ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل( ﻳﻮں )ﺗﻬﯽ( اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﻬﺎ ﮨﻢ ﮐﻮ
ﺳﺐ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﺗﻬﯽ ) (٩١ﭘﻬﺮ اس ﻧﮯ اﻳﮏ اور ﺳﺎﻣﺎن ﮐﻴﺎ ) (٩٢ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ دو دﻳﻮاروں ﮐﮯ درﻣﻴﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺗﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ان
ﮐﮯ اس ﻃﺮف ﮐﭽﻪ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺑﺎت ﮐﻮ ﺳﻤﺠﻪ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﮯ ) (٩٣ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ! ﻳﺎﺟﻮج اور ﻣﺎﺟﻮج زﻣﻴﻦ
ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﻬﻼ ﮨﻢ ﺁپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺮچ )ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم( ﮐﺮدﻳﮟ ﮐہ ﺁپ ﮨﻤﺎرے اور ان ﮐﮯ درﻣﻴﺎن اﻳﮏ دﻳﻮار ﮐﻬﻴﻨﭻ
دﻳﮟ ) (٩۴ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺮچ ﮐﺎ ﺟﻮ ﻣﻘﺪور ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﺑﺨﺸﺎ ﮨﮯ وﮦ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻢ ﻣﺠﻬﮯ ﻗﻮت )ﺑﺎزو( ﺳﮯ
ﻣﺪد دو۔ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے اور ان ﮐﮯ درﻣﻴﺎن اﻳﮏ ﻣﻀﺒﻮط اوٹ ﺑﻨﺎ دوں ﮔﺎ ) (٩۵ﺗﻮ ﺗﻢ ﻟﻮﮨﮯ ﮐﮯ )ﺑﮍے ﺑﮍے( ﺗﺨﺘﮯ ﻻؤ
)ﭼﻨﺎﻧﭽہ ﮐﺎم ﺟﺎرﯼ ﮐﺮدﻳﺎ ﮔﻴﺎ( ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ اس ﻧﮯ دوﻧﻮں ﭘﮩﺎڑوں ﮐﮯ درﻣﻴﺎن )ﮐﺎ ﺣﺼہ( ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮ دﻳﺎ۔ اور ﮐﮩﺎ ﮐہ )اب
اﺳﮯ( دهﻮﻧﮑﻮ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ اس ﮐﻮ )دهﻮﻧﮏ دهﻮﻧﮏ( ﮐﺮ ﺁگ ﮐﺮ دﻳﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﺎ ﮐہ )اب( ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﺗﺎﻧﺒہ ﻻؤ اس ﭘﺮ ﭘﮕﻬﻼ
ﮐﺮ ڈال دوں ) (٩۶ﭘﻬﺮ ان ﻣﻴﮟ ﻳہ ﻗﺪرت ﻧہ رﮨﯽ ﮐہ اس ﭘﺮ ﭼﮍه ﺳﮑﻴﮟ اور ﻧہ ﻳہ ﻃﺎﻗﺖ رﮨﯽ ﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﻧﻘﺐ ﻟﮕﺎ ﺳﮑﻴﮟ )(٩٧
ﺑﻮﻻ ﮐہ ﻳہ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮨﮯ۔ ﺟﺐ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﺁﭘﮩﻨﭽﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﻮ )ڈهﺎ ﮐﺮ( ﮨﻤﻮار ﮐﺮدے ﮔﺎ
اور ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ )) (٩٨اس روز( ﮨﻢ ان ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ دﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ )روﺋﮯ زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﭘﻬﻴﻞ ﮐﺮ( اﻳﮏ
دوﺳﺮے ﻣﻴﮟ ﮔﻬﺲ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺻﻮر ﭘﻬﻮﻧﮑﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻟﻴﮟ ﮔﮯ ) (٩٩اور اُس روز ﺟﮩﻨﻢ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮوں
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ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٠٠ﺟﻦ ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﻣﻴﺮﯼ ﻳﺎد ﺳﮯ ﭘﺮدے ﻣﻴﮟ ﺗﻬﻴﮟ اور وﮦ ﺳﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ
) (١٠١ﮐﻴﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﻳہ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ وﮦ ﮨﻤﺎرے ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﺳﻮا )اﭘﻨﺎ( ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )ﺗﻮ ﮨﻢ ﺧﻔﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ(
ﮨﻢ ﻧﮯ )اﻳﺴﮯ( ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﮩﻨﻢ ﮐﯽ )ﻣﮩﻤﺎﻧﯽ( ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﯽ ﮨﮯ ) (١٠٢ﮐﮩہ دو ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﺘﺎﺋﻴﮟ ﺟﻮ ﻋﻤﻠﻮں ﮐﮯ
ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺑﮍے ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (١٠٣وﮦ ﻟﻮگ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺳﻌﯽ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﺮﺑﺎد ﮨﻮﮔﺌﯽ۔ اور وﮦ ﻳہ ﺳﻤﺠﻬﮯ ﮨﻮﺋﮯ
ﮨﻴﮟ ﮐہ اﭼﻬﮯ ﮐﺎم ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٠۴ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ
اﻧﮑﺎر ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﺿﺎﺋﻊ ﮨﻮﮔﺌﮯ اور ﮨﻢ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ وزن ﻗﺎﺋﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (١٠۵ﻳہ ان
ﮐﯽ ﺳﺰا ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ( ﺟﮩﻨﻢ۔ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں اور ﮨﻤﺎرے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﯽ ﮨﻨﺴﯽ اُڑاﺋﯽ ) (١٠۶ﺟﻮ
ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺌﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺸﺖ ﮐﮯ ﺑﺎغ ﻣﮩﻤﺎﻧﯽ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١٠٧ﮨﻤﻴﺸہ ان ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ اور وﮨﺎں
ﺳﮯ ﻣﮑﺎن ﺑﺪﻟﻨﺎ ﻧہ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٠٨ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺳﻤﻨﺪر ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﮯ )ﻟﮑﻬﻨﮯ ﮐﮯ( ﻟﺌﮯ ﺳﻴﺎﮨﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ
ﻗﺒﻞ اس ﮐﮯ ﮐہ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺗﻤﺎم ﮨﻮں ﺳﻤﻨﺪر ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اﮔﺮﭼہ ﮨﻢ وﻳﺴﺎ ﮨﯽ اور )ﺳﻤﻨﺪر( اس ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﻮ
ﻻﺋﻴﮟ ) (١٠٩ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮐﺎ اﻳﮏ ﺑﺸﺮ ﮨﻮں۔ )اﻟﺒﺘہ( ﻣﻴﺮﯼ ﻃﺮف وﺣﯽ ﺁﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﻌﺒﻮد )وﮨﯽ( اﻳﮏ ﻣﻌﺒﻮد
ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﻣﻠﻨﮯ ﮐﯽ اﻣﻴﺪ رﮐﻬﮯ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮے اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت
ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺷﺮﻳﮏ ﻧہ ﺑﻨﺎﺋﮯ )(١١٠
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ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﮐﮩﻴٰﻌﺺ )) (١ﻳہ( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺑﻴﺎن )ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﻧﮯ( اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪے زﮐﺮﻳﺎ ﭘﺮ )ﮐﯽ ﺗﻬﯽ( ) (٢ﺟﺐ اﻧﮩﻮں
ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻮ دﺑﯽ ﺁواز ﺳﮯ ﭘﮑﺎرا )) (٣اور( ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﺮﯼ ﮨﮉﻳﺎں ﺑﮍهﺎﭘﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺰور
ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﻴﮟ اور ﺳﺮ )ﮨﮯ ﮐہ( ﺑﮍهﺎﭘﮯ )ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ( ﺷﻌﻠہ ﻣﺎرﻧﮯ ﻟﮕﺎ ﮨﮯ اور اے ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﮟ ﺗﺠﻪ ﺳﮯ ﻣﺎﻧﮓ ﮐﺮ
ﮐﺒﻬﯽ ﻣﺤﺮوم ﻧﮩﻴﮟ رﮨﺎ ) (۴اور ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﺑﻌﺪ اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻨﺪوں ﺳﮯ ڈرﺗﺎ ﮨﻮں اور ﻣﻴﺮﯼ ﺑﻴﻮﯼ ﺑﺎﻧﺠﻪ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ اﭘﻨﮯ
ﭘﺎس ﺳﮯ اﻳﮏ وارث ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ) (۵ﺟﻮ ﻣﻴﺮﯼ اور اوﻻد ﻳﻌﻘﻮب ﮐﯽ ﻣﻴﺮاث ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻮ۔ اور )اے( ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر اس ﮐﻮ
ﺧﻮش اﻃﻮار ﺑﻨﺎﺋﻴﻮ ) (۶اے زﮐﺮﻳﺎ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻳﮏ ﻟﮍﮐﮯ ﮐﯽ ﺑﺸﺎرت دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻳﺤﻴﯽٰ ﮨﮯ۔ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ اس
ﻧﺎم ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﭘﻴﺪا ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ) (٧اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﺮے ﮨﺎں ﮐﺲ ﻃﺮح ﻟﮍﮐﺎ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺟﺲ ﺣﺎل ﻣﻴﮟ ﻣﻴﺮﯼ ﺑﻴﻮﯼ
ﺑﺎﻧﺠﻪ ﮨﮯ اور ﻣﻴﮟ ﺑﮍهﺎﭘﮯ ﮐﯽ اﻧﺘﮩﺎ ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭻ ﮔﻴﺎ ﮨﻮں ) (٨ﺣﮑﻢ ﮨﻮا ﮐہ اﺳﯽ ﻃﺮح )ﮨﻮﮔﺎ( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﮐہ
ﻣﺠﻬﮯ ﻳہ ﺁﺳﺎن ﮨﮯ اور ﻣﻴﮟ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺗﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﭼﮑﺎ ﮨﻮں اور ﺗﻢ ﮐﭽﻪ ﭼﻴﺰ ﻧہ ﺗﻬﮯ ) (٩ﮐﮩﺎ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﺮے ﻟﺌﮯ
ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎ۔ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﺻﺤﻴﺢ وﺳﺎﻟﻢ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺗﻴﻦ )رات دن( ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺑﺎت ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﻮ ﮔﮯ )(١٠
ﭘﻬﺮ وﮦ )ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ( ﺣﺠﺮے ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﮐﺮ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ان ﺳﮯ اﺷﺎرے ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺻﺒﺢ وﺷﺎم )ﺧﺪا ﮐﻮ( ﻳﺎد
ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ) (١١اے ﻳﺤﻴﯽٰ )ﮨﻤﺎرﯼ( ﮐﺘﺎب ﮐﻮ زور ﺳﮯ ﭘﮑﮍے رﮨﻮ۔ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻟﮍﮐﭙﻦ ﻣﻴﮟ داﻧﺎﺋﯽ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﺗﻬﯽ
) (١٢اور اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﺷﻔﻘﺖ اور ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ دﯼ ﺗﻬﯽ۔ اور ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﺗﻬﮯ ) (١٣اور ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧﻴﮑﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﮯ
اور ﺳﺮﮐﺶ اور ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ ) (١۴اور ﺟﺲ دن وﮦ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﺋﮯ اور ﺟﺲ دن وﻓﺎت ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺟﺲ دن زﻧﺪﮦ ﮐﺮﮐﮯ
اﭨﻬﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ ان ﭘﺮ ﺳﻼم اور رﺣﻤﺖ )ﮨﮯ( ) (١۵اور ﮐﺘﺎب )ﻗﺮﺁن( ﻣﻴﮟ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﺎ ﺑﻬﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺮو ،ﺟﺐ وﮦ اﭘﻨﮯ ﻟﻮﮔﻮں
ﺳﮯ اﻟﮓ ﮨﻮ ﮐﺮ ﻣﺸﺮق ﮐﯽ ﻃﺮف ﭼﻠﯽ ﮔﺌﻴﮟ ) (١۶ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﭘﺮدﮦ ﮐﺮﻟﻴﺎ۔ )اس وﻗﺖ( ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﯽ
ﻃﺮف اﭘﻨﺎ ﻓﺮﺷﺘہ ﺑﻬﻴﺠﺎ۔ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭨﻬﻴﮏ ﺁدﻣﯽ )ﮐﯽ ﺷﮑﻞ( ﺑﻦ ﮔﻴﺎ ) (١٧ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻮﻟﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ
ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﺘﯽ ﮨﻮں ) (١٨اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﻮا )ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺮﺷﺘہ( ﮨﻮں )اور اس
ﻟﺌﮯ ﺁﻳﺎ ﮨﻮں( ﮐہ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﻟﮍﮐﺎ ﺑﺨﺸﻮں ) (١٩ﻣﺮﻳﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﺮے ﮨﺎں ﻟﮍﮐﺎ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ ﮨﻮﮔﺎ ﻣﺠﻬﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﺸﺮ ﻧﮯ ﭼﻬﻮا
ﺗﮏ ﻧﮩﻴﮟ اور ﻣﻴﮟ ﺑﺪﮐﺎر ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں )) (٢٠ﻓﺮﺷﺘﮯ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻳﻮﻧﮩﯽ )ﮨﻮﮔﺎ( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﻳہ ﻣﺠﻬﮯ
ﺁﺳﺎن ﮨﮯ۔ اور )ﻣﻴﮟ اﺳﮯ اﺳﯽ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮ ﭘﻴﺪا ﮐﺮوں ﮔﺎ( ﺗﺎﮐہ اس ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﺸﺎﻧﯽ اور )ذرﻳﻌۂ(
رﺣﻤﺖ اور )ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ( ﺑﻨﺎؤں اور ﻳہ ﮐﺎم ﻣﻘﺮر ﮨﻮﭼﮑﺎ ﮨﮯ ) (٢١ﺗﻮ وﮦ اس )ﺑﭽّﮯ( ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮﮔﺌﻴﮟ اور اﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ
اﻳﮏ دور ﺟﮕہ ﭼﻠﯽ ﮔﺌﻴﮟ ) (٢٢ﭘﻬﺮ درد زﮦ ان ﮐﻮ ﮐﻬﺠﻮر ﮐﮯ ﺗﻨﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﮯ ﺁﻳﺎ۔ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﻴﮟ ﮐہ ﮐﺎش ﻣﻴﮟ اس ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺮﭼﮑﺘﯽ اور ﺑﻬﻮﻟﯽ ﺑﺴﺮﯼ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﻮﺗﯽ ) (٢٣اس وﻗﺖ ان ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺁواز دﯼ ﮐہ
ﻏﻤﻨﺎﮎ ﻧہ ﮨﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻧﻴﭽﮯ اﻳﮏ ﭼﺸﻤہ ﺟﺎرﯼ ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ ) (٢۴اور ﮐﻬﺠﻮر ﮐﮯ ﺗﻨﮯ ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﮐﺮ
اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﮨﻼؤ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺗﺎزﮦ ﺗﺎزﮦ ﮐﻬﺠﻮرﻳﮟ ﺟﻬﮍ ﭘﮍﻳﮟ ﮔﯽ ) (٢۵ﺗﻮ ﮐﻬﺎؤ اور ﭘﻴﻮ اور ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﭨﻬﻨﮉﯼ ﮐﺮو۔ اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﺴﯽ ﺁدﻣﯽ ﮐﻮ
دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ روزے ﮐﯽ ﻣﻨﺖ ﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺁج ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﺁدﻣﯽ ﺳﮯ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﻼم ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮوں ﮔﯽ )(٢۶
ﭘﻬﺮ وﮦ اس )ﺑﭽّﮯ( ﮐﻮ اﭨﻬﺎ ﮐﺮ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ۔ وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻣﺮﻳﻢ ﻳہ ﺗﻮ ﺗُﻮﻧﮯ ﺑﺮا ﮐﺎم ﮐﻴﺎ )(٢٧
اے ﮨﺎرون ﮐﯽ ﺑﮩﻦ ﻧہ ﺗﻮ ﺗﻴﺮا ﺑﺎپ ﮨﯽ ﺑﺪاﻃﻮار ﺁدﻣﯽ ﺗﻬﺎ اور ﻧہ ﺗﻴﺮﯼ ﻣﺎں ﮨﯽ ﺑﺪﮐﺎر ﺗﻬﯽ ) (٢٨ﺗﻮ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﮯ اس ﻟﮍﮐﮯ ﮐﯽ
ﻃﺮف اﺷﺎرﮦ ﮐﻴﺎ۔ وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﮨﻢ اس ﺳﮯ ﮐہ ﮔﻮد ﮐﺎ ﺑﭽہ ﮨﮯ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ ﺑﺎت ﮐﺮﻳﮟ ) (٢٩ﺑﭽﮯ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺑﻨﺪﮦ ﮨﻮں
اس ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﮐﺘﺎب دﯼ ﮨﮯ اور ﻧﺒﯽ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ ) (٣٠اور ﻣﻴﮟ ﺟﮩﺎں ﮨﻮں )اور ﺟﺲ ﺣﺎل ﻣﻴﮟ ﮨﻮں( ﻣﺠﻬﮯ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﮐﺖ ﮐﻴﺎ
ﮨﮯ اور ﺟﺐ ﺗﮏ زﻧﺪﮦ ﮨﻮں ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﻧﻤﺎز اور زﮐﻮٰة ﮐﺎ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ ) (٣١اور )ﻣﺠﻬﮯ( اﭘﻨﯽ ﻣﺎں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧﻴﮏ ﺳﻠﻮﮎ
ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ( اور ﺳﺮﮐﺶ وﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (٣٢اور ﺟﺲ دن ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮨﻮا اور ﺟﺲ دن ﻣﺮوں ﮔﺎ اور ﺟﺲ دن زﻧﺪﮦ
ﮐﺮﮐﮯ اﭨﻬﺎﻳﺎ ﺟﺎؤں ﮔﺎ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ ﺳﻼم )ورﺣﻤﺖ( ﮨﮯ ) (٣٣ﻳہ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﻋﻴﺴﯽٰ ﮨﻴﮟ )اور ﻳہ( ﺳﭽﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ
ﻟﻮگ ﺷﮏ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣۴ﺧﺪا ﮐﻮ ﺳﺰاوار ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﻴﭩﺎ ﺑﻨﺎﺋﮯ۔ وﮦ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ارادﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﮐﻮ ﻳﮩﯽ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻮﺟﺎ ﺗﻮ وﮦ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ) (٣۵اور ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﮨﯽ ﻣﻴﺮا اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت
ﮐﺮو۔ ﻳﮩﯽ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ ﮨﮯ ) (٣۶ﭘﻬﺮ )اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ( ﻓﺮﻗﻮں ﻧﮯ ﺑﺎﮨﻢ اﺧﺘﻼف ﮐﻴﺎ۔ ﺳﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﺑﮍے
دن )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز( ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ ) (٣٧وﮦ ﺟﺲ دن ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﮐﻴﺴﮯ ﺳﻨﻨﮯ واﻟﮯ
اور ﮐﻴﺴﮯ دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﻣﮕﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﺁج ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (٣٨اور ان ﮐﻮ ﺣﺴﺮت )واﻓﺴﻮس( ﮐﮯ دن ﺳﮯ
ڈراؤ ﺟﺐ ﺑﺎت ﻓﻴﺼﻞ ﮐﺮدﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ اور )ﮨﻴﮩﺎت( وﮦ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻴﮟ )ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ( اور اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ ) (٣٩ﮨﻢ ﮨﯽ زﻣﻴﻦ
ﮐﮯ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اس ﭘﺮ )ﺑﺴﺘﮯ( ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ وارث ﮨﻴﮟ۔ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﮨﯽ ﻃﺮف ان ﮐﻮ ﻟﻮﭨﻨﺎ ﮨﻮﮔﺎ ) (۴٠اور ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ اﺑﺮاﮨﻴﻢ
ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺳﭽﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺗﻬﮯ ) (۴١ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اﺑّﺎ ﺁپ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ﮐﻴﻮں
ﭘﻮﺟﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﻧہ ﺳﻨﻴﮟ اور ﻧہ دﻳﮑﻬﻴﮟ اور ﻧہ ﺁپ ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﮐﺎم ﺁﺳﮑﻴﮟ ) (۴٢اﺑّﺎ ﻣﺠﻬﮯ اﻳﺴﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻼ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺁپ ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﻼ
ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻮﺟﻴﺌﮯ ﻣﻴﮟ ﺁپ ﮐﻮ ﺳﻴﺪهﯽ راﮦ ﭘﺮ ﭼﻼ دوں ﮔﺎ ) (۴٣اﺑّﺎ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧہ ﮐﻴﺠﻴﺌﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺷﻴﻄﺎن
ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ) (۴۴اﺑّﺎ ﻣﺠﻬﮯ ڈر ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺁپ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺁﭘﮑﮍے ﺗﻮ ﺁپ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ) (۴۵اس
ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﺮے ﻣﻌﺒﻮدوں ﺳﮯ ﺑﺮﮔﺸﺘہ ﮨﮯ؟ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎز ﻧہ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﺗﺠﻬﮯ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدوں ﮔﺎ اور ﺗﻮ
ﮨﻤﻴﺸہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺠﻪ ﺳﮯ دور ﮨﻮﺟﺎ ) (۴۶اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ ﺳﻼم ﻋﻠﻴﮏ ﮐﮩﺎ )اور ﮐﮩﺎ ﮐہ( ﻣﻴﮟ ﺁپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ
ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﻮں ﮔﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۴٧اور ﻣﻴﮟ ﺁپ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ اور ﺟﻦ ﮐﻮ ﺁپ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﮑﺎرا
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﺳﮯ ﮐﻨﺎرﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﯽ ﮐﻮ ﭘﮑﺎروں ﮔﺎ۔ اﻣﻴﺪ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻮ ﭘﮑﺎر ﮐﺮ
ﻣﺤﺮوم ﻧﮩﻴﮟ رﮨﻮں ﮔﺎ ) (۴٨اور ﺟﺐ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ اور ﺟﻦ ﮐﯽ وﮦ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اُن ﺳﮯ اﻟﮓ
ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اﺳﺤﺎق اور )اﺳﺤﺎق ﮐﻮ( ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺨﺸﮯ۔ اور ﺳﺐ ﮐﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (۴٩اور ان ﮐﻮ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﺳﮯ
)ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ( ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﻴﮟ۔ اور ان ﮐﺎ ذﮐﺮ ﺟﻤﻴﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻴﺎ ) (۵٠اور ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﺎ ﺑﻬﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮو۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ
)ﮨﻤﺎرے( ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮦ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣُﺮﺳﻞ ﺗﻬﮯ ) (۵١اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻃﻮر ﮐﯽ داﮨﻨﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﮑﺎرا اور ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻼﻳﺎ ) (۵٢اور اﭘﻨﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ اُن ﮐﻮ اُن ﮐﺎ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﺎرون ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﻄﺎ ﮐﻴﺎ ) (۵٣اور ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ اﺳﻤٰﻌﻴﻞ ﮐﺎ ﺑﻬﯽ ذﮐﺮ
ﮐﺮو وﮦ وﻋﺪے ﮐﮯ ﺳﭽﮯ اور ﮨﻤﺎرے ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻧﺒﯽ ﺗﻬﮯ ) (۵۴اور اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻧﻤﺎز اور زﮐﻮٰة ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﻬﮯ اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮨﺎں ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﮦ )وﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮦ( ﺗﻬﮯ ) (۵۵اور ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ ادرﻳﺲ ﮐﺎ ﺑﻬﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮو۔ وﮦ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﺎﻳﺖ
ﺳﭽﮯ ﻧﺒﯽ ﺗﻬﮯ ) (۵۶اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اوﻧﭽﯽ ﺟﮕہ اُﭨﻬﺎ ﻟﻴﺎ ﺗﻬﺎ ) (۵٧ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ ﻓﻀﻞ ﮐﻴﺎ۔ )ﻳﻌﻨﯽ( اوﻻد ﺁدم ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ﻧﻮح ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ )ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻴﮟ( ﺳﻮار ﮐﻴﺎ اور اﺑﺮاﮨﻴﻢ
اور ﻳﻌﻘﻮب ﮐﯽ اوﻻد ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﺪاﻳﺖ دﯼ اور ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮦ ﮐﻴﺎ۔ ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮨﻤﺎرﯼ
ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍهﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﺗﻬﻴﮟ ﺗﻮ ﺳﺠﺪے ﻣﻴﮟ ﮔﺮ ﭘﮍﺗﮯ اور روﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ ) (۵٨ﭘﻬﺮ ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺧﻠﻒ ان ﮐﮯ ﺟﺎﻧﺸﻴﮟ
ﮨﻮﺋﮯ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﻤﺎز ﮐﻮ )ﭼﻬﻮڑ دﻳﺎ ﮔﻮﻳﺎ اﺳﮯ( ﮐﻬﻮ دﻳﺎ۔ اور ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻟﮓ ﮔﺌﮯ۔ ﺳﻮ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ان ﮐﻮ
ﮔﻤﺮاﮨﯽ )ﮐﯽ ﺳﺰا( ﻣﻠﮯ ﮔﯽ ) (۵٩ﮨﺎں ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻮﺑہ ﮐﯽ اور اﻳﻤﺎن ﻻﻳﺎ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺌﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻟﻮگ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ
ﮨﻮں ﮔﮯ اور ان ﮐﺎ ذرا ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ )) (۶٠ﻳﻌﻨﯽ( ﺑﮩﺸﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ )ﻣﻴﮟ( ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﺪا ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﺳﮯ وﻋﺪﮦ
ﮐﻴﺎ ﮨﮯ )اور ﺟﻮ ان ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻮں ﺳﮯ( ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ )ﮨﮯ(۔ ﺑﮯﺷﮏ اس ﮐﺎ وﻋﺪﮦ )ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ( ﺁﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۶١وﮦ
اس ﻣﻴﮟ ﺳﻼم ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻴﮩﻮدﮦ ﮐﻼم ﻧہ ﺳﻨﻴﮟ ﮔﮯ ،اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺻﺒﺢ وﺷﺎم ﮐﺎ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﺗﻴﺎر ﮨﻮﮔﺎ ) (۶٢ﻳﮩﯽ وﮦ ﺟﻨﺖ ﮨﮯ
ﺟﺲ ﮐﺎ ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ وارث ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺟﻮ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﮨﻮﮔﺎ ) (۶٣اور )ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻧﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ
ﺟﻮاب دﻳﺎ ﮐہ( ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﻮا اُﺗﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﮯ۔ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮨﻤﺎرے ﺁﮔﮯ ﮨﮯ اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ان
ﮐﮯ درﻣﻴﺎن ﮨﮯ ﺳﺐ اﺳﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻬﻮﻟﻨﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ )) (۶۴ﻳﻌﻨﯽ( ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ اور ﺟﻮ ان دوﻧﻮں
ﮐﮯ درﻣﻴﺎن ﮨﮯ ﺳﺐ ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ۔ ﺗﻮ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو اور اﺳﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﭘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮨﻮ۔ ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﺎ ﮨﻢ
ﻧﺎم ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ ) (۶۵اور )ﮐﺎﻓﺮ( اﻧﺴﺎن ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻣﺮ ﺟﺎؤ ﮔﺎ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ زﻧﺪﮦ ﮐﺮﮐﮯ ﻧﮑﺎﻻ ﺟﺎؤں ﮔﺎ؟ ) (۶۶ﮐﻴﺎ )اﻳﺴﺎ(
اﻧﺴﺎن ﻳﺎد ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور وﮦ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﭼﻴﺰ ﻧہ ﺗﻬﺎ ) (۶٧ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻗﺴﻢ! ﮨﻢ
ان ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ﺷﻴﻄﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ۔ ﭘﻬﺮ ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﺟﮩﻨﻢ ﮐﮯ ﮔﺮد ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ )اور وﮦ( ﮔﻬﭩﻨﻮں ﭘﺮ ﮔﺮے
ﮨﻮﺋﮯ )ﮨﻮں ﮔﮯ( ) (۶٨ﭘﻬﺮ ﮨﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻢ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﻬﻴﻨﭻ ﻧﮑﺎﻟﻴﮟ ﮔﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ﺳﺨﺖ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﻬﮯ ) (۶٩اور ﮨﻢ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ان ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ زﻳﺎدﮦ ﻻﺋﻖ ﮨﻴﮟ ) (٧٠اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ
)ﺷﺨﺺ( ﻧﮩﻴﮟ ﻣﮕﺮ اﺳﮯ اس ﭘﺮ ﮔﺰرﻧﺎ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮ ﻻزم اور ﻣﻘﺮر ﮨﮯ ) (٧١ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﻮ
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ﻧﺠﺎت دﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ اس ﻣﻴﮟ ﮔﻬﭩﻨﻮں ﮐﮯ ﺑﻞ ﭘﮍا ﮨﻮا ﭼﻬﻮڑ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (٧٢اور ﺟﺐ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮨﻤﺎرﯼ
ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍهﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ وﮦ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ دوﻧﻮں ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻣﮑﺎن ﮐﺲ ﮐﮯ اﭼﻬﮯ اور
ﻣﺠﻠﺴﻴﮟ ﮐﺲ ﮐﯽ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻴﮟ ) (٧٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ اُﻣﺘﻴﮟ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدﻳﮟ۔ وﮦ ﻟﻮگ )ان ﺳﮯ( ﭨﻬﺎﭨﻪ اور ﻧﻤﻮد ﻣﻴﮟ
ﮐﮩﻴﮟ اﭼﻬﮯ ﺗﻬﮯ ) (٧۴ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﭘﮍا ﮨﻮا ﮨﮯ ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﺁﮨﺴﺘہ ﺁﮨﺴﺘہ ﻣﮩﻠﺖ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ
ﮐہ ﺟﺐ اس ﭼﻴﺰ ﮐﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ان ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺧﻮاﮦ ﻋﺬاب اور ﺧﻮاﮦ ﻗﻴﺎﻣﺖ۔ ﺗﻮ )اس وﻗﺖ( ﺟﺎن ﻟﻴﮟ ﮔﮯ
ﮐہ ﻣﮑﺎن ﮐﺲ ﮐﺎ ﺑﺮا ﮨﮯ اور ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺲ ﮐﺎ ﮐﻤﺰور ﮨﮯ ) (٧۵اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮨﺪاﻳﺖ ﻳﺎب ﮨﻴﮟ ﺧﺪا ان ﮐﻮ زﻳﺎدﮦ ﮨﺪاﻳﺖ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔
اور ﻧﻴﮑﻴﺎں ﺟﻮ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﻨﮯ واﻟﯽ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺻﻠﮯ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺧﻮب اور اﻧﺠﺎم ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ
ﮨﻴﮟ ) (٧۶ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﮯ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ )اﮔﺮ ﻣﻴﮟ ازﺳﺮﻧﻮ زﻧﺪﮦ ﮨﻮا
ﺑﻬﯽ ﺗﻮ ﻳﮩﯽ( ﻣﺎل اور اوﻻد ﻣﺠﻬﮯ )وﮨﺎں( ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ) (٧٧ﮐﻴﺎ اس ﻧﮯ ﻏﻴﺐ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﭘﺎﻟﯽ ﮨﮯ ﻳﺎ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻳﮩﺎں )ﺳﮯ( ﻋﮩﺪ ﻟﮯ
ﻟﻴﺎ ﮨﮯ؟ ) (٧٨ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻳہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮨﻢ اس ﮐﻮ ﻟﮑﻬﺘﮯ ﺟﺎﺗﮯ اور اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁﮨﺴﺘہ ﺁﮨﺴﺘہ ﻋﺬاب ﺑﮍهﺎﺗﮯ ﺟﺎﺗﮯ
ﮨﻴﮟ ) (٧٩اور ﺟﻮ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﻳہ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﮨﮯ ان ﮐﮯ ﮨﻢ وارث ﮨﻮں ﮔﮯ اور ﻳہ اﮐﻴﻼ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ ) (٨٠اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ
ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎﻟﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ وﮦ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺰت و( ﻣﺪد ﮨﻮں ) (٨١ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ وﮦ )ﻣﻌﺒﻮدان ﺑﺎﻃﻞ( ان
ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ان ﮐﮯ دﺷﻤﻦ )وﻣﺨﺎﻟﻒ( ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٨٢ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺷﻴﻄﺎﻧﻮں ﮐﻮ
ﮐﺎﻓﺮوں ﭘﺮ ﭼﻬﻮڑ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﻮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘہ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨٣ﺗﻮ ﺗﻢ ان ﭘﺮ )ﻋﺬاب ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﺟﻠﺪﯼ ﻧہ ﮐﺮو۔ اور ﮨﻢ
ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )دن( ﺷﻤﺎر ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨۴ﺟﺲ روز ﮨﻢ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ )ﺑﻄﻮر( ﻣﮩﻤﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ
) (٨۵اور ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﻮ دوزخ ﮐﯽ ﻃﺮف ﭘﻴﺎﺳﮯ ﮨﺎﻧﮏ ﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )) (٨۶ﺗﻮ ﻟﻮگ( ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻧہ رﮐﻬﻴﮟ
ﮔﮯ ﻣﮕﺮ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺧﺪا ﺳﮯ اﻗﺮار ﻟﻴﺎ ﮨﻮ ) (٨٧اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺑﻴﭩﺎ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ )) (٨٨اﻳﺴﺎ ﮐﮩﻨﮯ واﻟﻮ ﻳہ ﺗﻮ( ﺗﻢ ﺑﺮﯼ
ﺑﺎت )زﺑﺎن ﭘﺮ( ﻻﺋﮯ ﮨﻮ ) (٨٩ﻗﺮﻳﺐ ﮨﮯ ﮐہ اس )اﻓﺘﺮاء( ﺳﮯ ﺁﺳﻤﺎن ﭘﻬﭧ ﭘﮍﻳﮟ اور زﻣﻴﻦ ﺷﻖ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور ﭘﮩﺎڑ ﭘﺎرﮦ ﭘﺎرﮦ ﮨﻮ
ﮐﺮ ﮔﺮ ﭘﮍﻳﮟ ) (٩٠ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻴﭩﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮐﻴﺎ ) (٩١اور ﺧﺪا ﮐﻮ ﺷﺎﻳﺎں ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﻴﭩﺎ ﺑﻨﺎﺋﮯ ) (٩٢ﺗﻤﺎم
ﺷﺨﺺ ﺟﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮐﮯ روﺑﺮو ﺑﻨﺪے ﮨﻮ ﮐﺮ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٩٣اُس ﻧﮯ ان )ﺳﺐ( ﮐﻮ )اﭘﻨﮯ ﻋﻠﻢ
ﺳﮯ( ﮔﻬﻴﺮ رﮐﻬﺎ اور )اﻳﮏ اﻳﮏ ﮐﻮ( ﺷﻤﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (٩۴اور ﺳﺐ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ اﮐﻴﻠﮯ اﮐﻴﻠﮯ ﺣﺎﺿﺮ
ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٩۵اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺌﮯ ﺧﺪا ان ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ )ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐﮯ دل ﻣﻴﮟ( ﭘﻴﺪا ﮐﺮدے ﮔﺎ )(٩۶
)اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﻳہ )ﻗﺮﺁن( ﺗﻤﮩﺎرﯼ زﺑﺎن ﻣﻴﮟ ﺁﺳﺎن )ﻧﺎزل( ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ اس ﺳﮯ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﻮ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﭘﮩﻨﭽﺎ دو
اور ﺟﻬﮕﮍاﻟﻮؤں ﮐﻮ ڈر ﺳﻨﺎ دو ) (٩٧اور ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﮔﺮوﮨﻮں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
ﮐﺴﯽ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﻳﺎ )ﮐﮩﻴﮟ( ان ﮐﯽ ﺑﻬﻨﮏ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﻮ )(٩٨
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة ﻃٰﻪ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻃہٰ )) (١اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻗﺮﺁن اس ﻟﺌﮯ ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﺸﻘﺖ ﻣﻴﮟ ﭘﮍ ﺟﺎؤ ) (٢ﺑﻠﮑہ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ
ﻧﺼﻴﺤﺖ دﻳﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﮨﮯ( ﺟﻮ ﺧﻮف رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (٣ﻳہ اس )ذات ﺑﺮﺗﺮ( ﮐﺎ اﺗﺎرا ﮨﻮا ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ زﻣﻴﻦ اور
اوﻧﭽﮯ اوﻧﭽﮯ ﺁﺳﻤﺎن ﺑﻨﺎﺋﮯ )) (۴ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺪاﺋﮯ( رﺣﻤٰﻦ ﺟﺲ ﻧﮯﻋﺮش ﭘﺮ ﻗﺮار ﭘﮑﮍا ) (۵ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور ﺟﻮ
ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ )زﻣﻴﻦ ﮐﯽ( ﻣﭩﯽ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﮨﮯ ﺳﺐ اﺳﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ
) (۶اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﮑﺎر ﮐﺮ ﺑﺎت ﮐﮩﻮ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻮ ﭼﻬﭙﮯ ﺑﻬﻴﺪ اور ﻧﮩﺎﻳﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﺑﺎت ﺗﮏ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ )) (٧وﮦ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ ﮐہ(
اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ )ﺳﺐ( ﻧﺎم اﭼﻬﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨اور ﮐﻴﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﻮﺳﯽٰ )ﮐﮯ ﺣﺎل( ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﻠﯽ ﮨﮯ )(٩
ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺁگ دﻳﮑﻬﯽ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ )ﻳﮩﺎں( ﭨﻬﮩﺮو ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺁگ دﻳﮑﻬﯽ ﮨﮯ )ﻣﻴﮟ وﮨﺎں ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں(
ﺷﺎﻳﺪ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس اﻧﮕﺎرﯼ ﻻؤں ﻳﺎ ﺁگ )ﮐﮯ ﻣﻘﺎم( ﮐﺎ رﺳﺘہ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﺳﮑﻮں ) (١٠ﺟﺐ وﮨﺎں ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ
ﺁواز ﺁﺋﯽ ﮐہ ﻣﻮﺳﯽٰ ) (١١ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻮں ﺗﻮ اﭘﻨﯽ ﺟﻮﺗﻴﺎں اﺗﺎر دو۔ ﺗﻢ )ﻳﮩﺎں( ﭘﺎﮎ ﻣﻴﺪان )ﻳﻌﻨﯽ( ﻃﻮﯼٰ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ
) (١٢اور ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮﻟﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ اﺳﮯ ﺳﻨﻮ ) (١٣ﺑﮯﺷﮏ ﻣﻴﮟ ﮨﯽ ﺧﺪا ﮨﻮں۔ ﻣﻴﺮے ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ ﻣﻴﺮﯼ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو اور ﻣﻴﺮﯼ ﻳﺎد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺎ ﮐﺮو ) (١۴ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻳﻘﻴﻨًﺎ ﺁﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﮯ۔ ﻣﻴﮟ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ
اس )ﮐﮯ وﻗﺖ( ﮐﻮ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ رﮐﻬﻮں ﺗﺎﮐہ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮے اس ﮐﺎ ﺑﺪﻻ ﭘﺎﺋﮯ ) (١۵ﺗﻮ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ
رﮐﻬﺘﺎ اور اﭘﻨﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﺘﺎ ﮨﮯ )ﮐﮩﻴﮟ( ﺗﻢ ﮐﻮ اس )ﮐﮯ ﻳﻘﻴﻦ( ﺳﮯ روﮎ ﻧہ دے ﺗﻮ )اس ﺻﻮرت ﻣﻴﮟ( ﺗﻢ ﮨﻼﮎ
ﮨﻮﺟﺎؤ ) (١۶اور ﻣﻮﺳﯽ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ) (١٧اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﻳہ ﻣﻴﺮﯼ ﻻﭨﻬﯽ ﮨﮯ۔ اس ﭘﺮ ﻣﻴﮟ ﺳﮩﺎرا ﻟﮕﺎﺗﺎ
ﮨﻮں اور اس ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﮑﺮﻳﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﺘﮯ ﺟﻬﺎڑﺗﺎ ﮨﻮں اور اس ﻣﻴﮟ ﻣﻴﺮے ﻟﺌﮯ اور ﺑﻬﯽ ﮐﺌﯽ ﻓﺎﺋﺪے ﮨﻴﮟ ) (١٨ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ
ﻣﻮﺳﯽٰ اﺳﮯ ڈال دو ) (١٩ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﻮ ڈال دﻳﺎ اور وﮦ ﻧﺎﮔﮩﺎں ﺳﺎﻧﭗ ﺑﻦ ﮐﺮ دوڑﻧﮯ ﻟﮕﺎ ) (٢٠ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ اﺳﮯ
ﭘﮑﮍ ﻟﻮ اور ڈرﻧﺎ ﻣﺖ۔ ﮨﻢ اس ﮐﻮ اﺑﻬﯽ اس ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮ ﻟﻮﭨﺎ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (٢١اور اﭘﻨﺎ ﮨﺎﺗﻪ اﭘﻨﯽ ﺑﻐﻞ ﺳﮯ ﻟﮕﺎﻟﻮ وﮦ ﮐﺴﯽ
ﻋﻴﺐ )وﺑﻴﻤﺎرﯼ(ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﺳﻔﻴﺪ )ﭼﻤﮑﺘﺎ دﻣﮑﺘﺎ( ﻧﮑﻠﮯ ﮔﺎ۔ )ﻳہ( دوﺳﺮﯼ ﻧﺸﺎﻧﯽ )ﮨﮯ( ) (٢٢ﺗﺎﮐہ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﻧﺸﺎﻧﺎت ﻋﻈﻴﻢ
دﮐﻬﺎﺋﻴﮟ ) (٢٣ﺗﻢ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎؤ )ﮐہ( وﮦ ﺳﺮﮐﺶ ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (٢۴ﮐﮩﺎ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر )اس ﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﻣﻴﺮا ﺳﻴﻨہ
ﮐﻬﻮل دے ) (٢۵اور ﻣﻴﺮا ﮐﺎم ﺁﺳﺎن ﮐﺮدے ) (٢۶اور ﻣﻴﺮﯼ زﺑﺎن ﮐﯽ ﮔﺮﮦ ﮐﻬﻮل دے ) (٢٧ﺗﺎﮐہ وﮦ ﺑﺎت ﺳﻤﺠﻪ ﻟﻴﮟ ) (٢٨اور
ﻣﻴﺮے ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )اﻳﮏ ﮐﻮ( ﻣﻴﺮا وزﻳﺮ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺪدﮔﺎر( ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎ )) (٢٩ﻳﻌﻨﯽ( ﻣﻴﺮے ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﺎرون ﮐﻮ ) (٣٠اس
ﺳﮯ ﻣﻴﺮﯼ ﻗﻮت ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﻓﺮﻣﺎ ) (٣١اور اﺳﮯ ﻣﻴﺮے ﮐﺎم ﻣﻴﮟ ﺷﺮﻳﮏ ﮐﺮ ) (٣٢ﺗﺎﮐہ ﮨﻢ ﺗﻴﺮﯼ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﻳﮟ )(٣٣
اور ﺗﺠﻬﮯ ﮐﺜﺮت ﺳﮯ ﻳﺎد ﮐﺮﻳﮟ ) (٣۴ﺗﻮ ﮨﻢ ﮐﻮ )ﮨﺮ ﺣﺎل ﻣﻴﮟ( دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (٣۵ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﻣﻮﺳﯽٰ ﺗﻤﮩﺎرﯼ دﻋﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﯽ ﮔﺌﯽ
) (٣۶اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ اﻳﮏ ﺑﺎر اور ﺑﻬﯽ اﺣﺴﺎن ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ) (٣٧ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ واﻟﺪﮦ ﮐﻮ اﻟﮩﺎم ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﺘﺎﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ﮨﮯ )) (٣٨وﮦ ﻳہ ﺗﻬﺎ( ﮐہ اﺳﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ( ﺻﻨﺪوق ﻣﻴﮟ رﮐﻬﻮ ﭘﻬﺮ اس )ﺻﻨﺪوق( ﮐﻮ درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ڈال دو ﺗﻮ درﻳﺎ اﺳﮯ
ﮐﻨﺎرے ﭘﺮ ڈال دے ﮔﺎ )اور( ﻣﻴﺮا اور اس ﮐﺎ دﺷﻤﻦ اﺳﮯ اﭨﻬﺎ ﻟﮯ ﮔﺎ۔ اور )ﻣﻮﺳﯽٰ( ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ڈال
دﯼ ﮨﮯ )اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ( اور اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﺮورش ﭘﺎؤ ) (٣٩ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﮩﻦ
)ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﮨﺎں( ﮔﺌﯽ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﯽ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ اﻳﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﺎؤں ﺟﻮ اس ﮐﻮ ﭘﺎﻟﮯ۔ ﺗﻮ )اس ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺎں ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﺎ ﺗﺎﮐہ ان ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﭨﻬﻨﮉﯼ ﮨﻮں اور وﮦ رﻧﺞ ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ۔ اور ﺗﻢ ﻧﮯ اﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻣﺎر ڈاﻻ ﺗﻮ ﮨﻢ
ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻏﻢ ﺳﮯ ﻣﺨﻠﺼﯽ دﯼ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ )ﮐﺌﯽ ﺑﺎر( ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﯽ۔ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮐﺌﯽ ﺳﺎل اﮨﻞ ﻣﺪﻳﻦ ﻣﻴﮟ ﭨﻬﮩﺮے رﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ
اے ﻣﻮﺳﯽٰ ﺗﻢ )ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﮐﮯ( اﻧﺪازے ﭘﺮ ﺁ ﭘﮩﻨﭽﮯ ) (۴٠اور ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ )ﮐﺎم ﮐﮯ( ﻟﺌﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ ) (۴١ﺗﻮ ﺗﻢ
اور ﺗﻤﮩﺎرا ﺑﻬﺎﺋﯽ دوﻧﻮں ﮨﻤﺎرﯼ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﺎؤ اور ﻣﻴﺮﯼ ﻳﺎد ﻣﻴﮟ ﺳﺴﺘﯽ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ) (۴٢دوﻧﻮں ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎؤ وﮦ
ﺳﺮﮐﺶ ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (۴٣اور اس ﺳﮯ ﻧﺮﻣﯽ ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺎﻳﺪ وﮦ ﻏﻮر ﮐﺮے ﻳﺎ ڈر ﺟﺎﺋﮯ ) (۴۴دوﻧﻮں ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ
ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻤﻴﮟ ﺧﻮف ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﭘﺮ ﺗﻌﺪﯼ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﻳﺎ زﻳﺎدﮦ ﺳﺮﮐﺶ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ) (۴۵ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ڈرو ﻣﺖ ﻣﻴﮟ
ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻮں )اور( ﺳﻨﺘﺎ اور دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﻮں )) (۴۶اﭼﻬﺎ( ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎؤ اور ﮐﮩﻮ ﮐہ ﮨﻢ ﺁپ ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت دﻳﺠﻴﺌﮯ۔ اور اﻧﮩﻴﮟ ﻋﺬاب ﻧہ ﮐﻴﺠﻴﺌﮯ۔ ﮨﻢ ﺁپ ﮐﮯ ﭘﺎس
ﺁپ ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻣﺎﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮨﻮ ) (۴٧ﮨﻤﺎرﯼ
ﻃﺮف ﻳہ وﺣﯽ ﺁﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﺟﻬﭩﻼﺋﮯ اور ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮے اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺬاب )ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ )) (۴٨ﻏﺮض ﻣﻮﺳﯽٰ اور ﮨﺎرون
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﭘﺎس ﮔﺌﮯ( اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻮﺳﯽٰ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻮن ﮨﮯ؟ ) (۴٩ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر وﮦ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﮨﺮ
ﭼﻴﺰ ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﺷﮑﻞ وﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ ﭘﻬﺮ راﮦ دﮐﻬﺎﺋﯽ ) (۵٠ﮐﮩﺎ ﺗﻮ ﭘﮩﻠﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﮐﺎ ﮐﻴﺎ ﺣﺎل؟ ) (۵١ﮐﮩﺎ ﮐہ ان ﮐﺎ ﻋﻠﻢ
ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻮ ﮨﮯ )ﺟﻮ( ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ )ﻟﮑﻬﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ(۔ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧہ ﭼﻮﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﺑﻬﻮﻟﺘﺎ ﮨﮯ ) (۵٢وﮦ )وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ(
ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﻓﺮش ﺑﻨﺎﻳﺎ اور اس ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ رﺳﺘﮯ ﺟﺎرﯼ ﮐﺌﮯ اور ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ۔
ﭘﻬﺮ اس ﺳﮯ اﻧﻮاع واﻗﺴﺎم ﮐﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺋﻴﺪﮔﻴﺎں ﭘﻴﺪا ﮐﻴﮟ ) (۵٣ﮐہ )ﺧﻮد ﺑﻬﯽ( ﮐﻬﺎؤ اور اﭘﻨﮯ ﭼﺎرﭘﺎﻳﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﭼﺮاؤ۔
ﺑﮯﺷﮏ ان )ﺑﺎﺗﻮں( ﻣﻴﮟ ﻋﻘﻞ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﺑﮩﺖ ﺳﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (۵۴اﺳﯽ )زﻣﻴﻦ( ﺳﮯ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اور اﺳﯽ ﻣﻴﮟ
ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻟﻮﭨﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور اﺳﯽ ﺳﮯ دوﺳﺮﯼ دﻓﻌہ ﻧﮑﺎﻟﻴﮟ ﮔﮯ ) (۵۵اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺳﺐ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دﮐﻬﺎﺋﻴﮟ ﻣﮕﺮ وﮦ
ﺗﮑﺬﻳﺐ واﻧﮑﺎر ﮨﯽ ﮐﺮﺗﺎ رﮨﺎ ) (۵۶ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ ﻣﻮﺳ ٰ
ﯽ ﺗﻢ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس اس ﻟﺌﮯ ﺁﺋﮯ ﮨﻮ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺟﺎدو )ﮐﮯ زور( ﺳﮯ ﮨﻤﻴﮟ
ﮨﻤﺎرے ﻣﻠﮏ ﺳﮯ ﻧﮑﺎل دو ) (۵٧ﺗﻮ ﮨﻢ ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺟﺎدو ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮨﻤﺎرے اور اﭘﻨﮯ درﻣﻴﺎن اﻳﮏ وﻗﺖ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮ ﻟﻮ ﮐہ ﻧہ ﺗﻮ ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﺮﻳﮟ اور ﻧہ ﺗﻢ )اور ﻳہ ﻣﻘﺎﺑﻠہ( اﻳﮏ ﮨﻤﻮار ﻣﻴﺪان ﻣﻴﮟ )ﮨﻮﮔﺎ( ) (۵٨ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﺁپ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﮐﺎ( دن ﻧﻮ روز )ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ( اور ﻳہ ﮐہ ﻟﻮگ اس دن ﭼﺎﺷﺖ ﮐﮯ وﻗﺖ اﮐﻬﭩﮯ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ) (۵٩ﺗﻮ
ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻮٹ ﮔﻴﺎ اور اﭘﻨﮯ ﺳﺎﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮﮐﮯ ﭘﻬﺮ ﺁﻳﺎ ) (۶٠ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ان )ﺟﺎدوﮔﺮوں( ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﺎﺋﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮐﻤﺒﺨﺘﯽ۔
ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ اﻓﺘﺮاء ﻧہ ﮐﺮو ﮐہ وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﻓﻨﺎ ﮐﺮدے ﮔﺎ اور ﺟﺲ ﻧﮯ اﻓﺘﺮاء ﮐﻴﺎ وﮦ ﻧﺎﻣﺮاد رﮨﺎ ) (۶١ﺗﻮ وﮦ ﺑﺎﮨﻢ
اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍاﻧﮯ اور ﭼﭙﮑﮯ ﭼﭙﮑﮯ ﺳﺮﮔﻮﺷﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ) (۶٢ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﻳہ دوﻧﻮں ﺟﺎدوﮔﺮ ﮨﻴﮟ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ
ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺟﺎدو )ﮐﮯ زور( ﺳﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﻠﮏ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ دﻳﮟ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺷﺎﺋﺴﺘہ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻳﮟ ) (۶٣ﺗﻮ ﺗﻢ
)ﺟﺎدو ﮐﺎ( ﺳﺎﻣﺎن اﮐﻬﭩﺎ ﮐﺮﻟﻮ اور ﭘﻬﺮ ﻗﻄﺎر ﺑﺎﻧﺪه ﮐﺮ ﺁؤ۔ ﺁج ﺟﻮ ﻏﺎﻟﺐ رﮨﺎ وﮨﯽ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﮨﻮا ) (۶۴ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻳﺎ ﺗﻢ )اﭘﻨﯽ
ﭼﻴﺰ( ڈاﻟﻮ ﻳﺎ ﮨﻢ )اﭘﻨﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ( ﭘﮩﻠﮯ ڈاﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶۵ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻢ ﮨﯽ ڈاﻟﻮ۔ )ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﭼﻴﺰﻳﮟ ڈاﻟﻴﮟ( ﺗﻮ ﻧﺎﮔﮩﺎں
ان ﮐﯽ رﺳﻴﺎں اور ﻻﭨﻬﻴﺎں ﻣﻮﺳﯽ ﮐﮯ ﺧﻴﺎل ﻣﻴﮟ اﻳﺴﯽ ﺁﻧﮯ ﻟﮕﻴﮟ ﮐہ وﮦ )ﻣﻴﺪان( ﻣﻴﮟ ادهﺮ اُدهﺮ دوڑ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ )) (۶۶اُس
وﻗﺖ( ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ دل ﻣﻴﮟ ﺧﻮف ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻴﺎ ) (۶٧ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﺧﻮف ﻧہ ﮐﺮو ﺑﻼﺷﺒہ ﺗﻢ ﮨﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﻮ ) (۶٨اور ﺟﻮ ﭼﻴﺰ
)ﻳﻌﻨﯽ ﻻﭨﻬﯽ( ﺗﻤﮩﺎرے داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اﺳﮯ ڈال دو ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﻧﮕﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ اﻧﮩﻮں
ﻧﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ )ﻳہ ﺗﻮ( ﺟﺎدوﮔﺮوں ﮐﮯ ﮨﺘﻬﮑﻨﮉے ﮨﻴﮟ اور ﺟﺎدوﮔﺮ ﺟﮩﺎں ﺟﺎﺋﮯ ﻓﻼح ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ )) (۶٩اﻟﻘﺼہ ﻳﻮں ﮨﯽ ﮨﻮا( ﺗﻮ
ﺟﺎدوﮔﺮ ﺳﺠﺪے ﻣﻴﮟ ﮔﺮ ﭘﮍے )اور( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﻣﻮﺳﯽٰ اور ﮨﺎرون ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ )) (٧٠ﻓﺮﻋﻮن( ﺑﻮﻻ
ﮐہ ﭘﻴﺸﺘﺮ اس ﮐﮯ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ اﺟﺎزت دوں ﺗﻢ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرا ﺑﮍا )ﻳﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎد( ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﺟﺎدو ﺳﮑﻬﺎﻳﺎ ﮨﮯ۔ ﺳﻮ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﺎﺗﻪ اور ﭘﺎؤں )ﺟﺎﻧﺐ( ﺧﻼف ﺳﮯ ﮐﭩﻮا دوں ﮔﺎ اور ﮐﻬﺠﻮر ﮐﮯ ﺗﻨﻮں ﭘﺮ ﺳﻮﻟﯽ ﭼﮍهﻮا
دوں ﮔﺎ )اس وﻗﺖ( ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺲ ﮐﺎ ﻋﺬاب زﻳﺎدﮦ ﺳﺨﺖ اور دﻳﺮ ﺗﮏ رﮨﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٧١اﻧﮩﻮں ﻧﮯ
ﮐﮩﺎ ﺟﻮ دﻻﺋﻞ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﺁﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ان ﭘﺮ اور ﺟﺲ ﻧﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮨﮯ اس ﭘﺮ ﮨﻢ ﺁپ ﮐﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺁپ ﮐﻮ
ﺟﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﻨﺎ ﮨﻮ دے دﻳﺠﻴﺌﮯ۔ اور ﺁپ )ﺟﻮ( ﺣﮑﻢ دے ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺻﺮف اﺳﯽ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ )دے ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ( )(٧٢
ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ﺗﺎﮐہ وﮦ ﮨﻤﺎرے ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮے اور )اﺳﮯ ﺑﻬﯽ( ﺟﻮ ﺁپ ﻧﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ زﺑﺮدﺳﺘﯽ
ﺟﺎدو ﮐﺮاﻳﺎ۔ اور ﺧﺪا ﺑﮩﺘﺮ اور ﺑﺎﻗﯽ رﮨﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٧٣ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﭘﺎس ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮨﻮ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اس
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﮩﻨﻢ ﮨﮯ۔ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﻧہ ﻣﺮے ﮔﺎ ﻧہ ﺟﻴﺌﮯ ﮔﺎ ) (٧۴اور ﺟﻮ اس ﮐﮯ روﺑﺮو اﻳﻤﺎﻧﺪار ﮨﻮ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ اور ﻋﻤﻞ ﺑﻬﯽ
ﻧﻴﮏ ﮐﺌﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اوﻧﭽﮯ اوﻧﭽﮯ درﺟﮯ ﮨﻴﮟ )) (٧۵ﻳﻌﻨﯽ( ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﺎغ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ
ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﮨﻤﻴﺸہ ان ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﻳہ اس ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﮨﮯ ﺟﻮ ﭘﺎﮎ ﮨﻮا ) (٧۶اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﯽ ﻃﺮف
وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ راﺗﻮں رات ﻧﮑﺎل ﻟﮯ ﺟﺎؤ ﭘﻬﺮ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ درﻳﺎ ﻣﻴﮟ )ﻻﭨﻬﯽ ﻣﺎر ﮐﺮ( ﺧﺸﮏ رﺳﺘہ ﺑﻨﺎ دو
ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧہ ﺗﻮ )ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ( ﺁﭘﮑﮍﻧﮯ ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ )ﻏﺮق ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ( ڈر ) (٧٧ﭘﻬﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ان ﮐﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ درﻳﺎ )ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮں( ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﭼﮍه ﮐﺮ اﻧﮩﻴﮟ ڈهﺎﻧﮏ ﻟﻴﺎ )ﻳﻌﻨﯽ ڈﺑﻮ دﻳﺎ( ) (٧٨اور ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ اﭘﻨﯽ
ﻗﻮم ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮدﻳﺎ اور ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﻧہ ڈاﻻ ) (٧٩اے ﺁل ﻳﻌﻘﻮب ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے دﺷﻤﻦ ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﯼ اور
ﺗﻮرات دﻳﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﻮﮦ ﻃﻮر ﮐﯽ داﮨﻨﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺮر ﮐﯽ اور ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﻦ اور ﺳﻠﻮﯼٰ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ )) (٨٠اور ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮐہ(
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺟﻮ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ دﯼ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﮐﻬﺎؤ۔ اور اس ﻣﻴﮟ ﺣﺪ ﺳﮯ ﻧہ ﻧﮑﻠﻨﺎ۔ ورﻧہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﻴﺮا ﻏﻀﺐ ﻧﺎزل ﮨﻮﮔﺎ۔ اور
ﺟﺲ ﭘﺮ ﻣﻴﺮا ﻏﻀﺐ ﻧﺎزل ﮨﻮا وﮦ ﮨﻼﮎ ﮨﻮﮔﻴﺎ ) (٨١اور ﺟﻮ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮے اور اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮے ﭘﻬﺮ ﺳﻴﺪهﮯ
رﺳﺘﮯ ﭼﻠﮯ اس ﮐﻮ ﻣﻴﮟ ﺑﺨﺶ دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﻮں ) (٨٢اور اے ﻣﻮﺳﯽٰ ﺗﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ )ﺁﮔﮯ ﭼﻠﮯ ﺁﻧﮯ ﻣﻴﮟ( ﮐﻴﻮں ﺟﻠﺪﯼ
ﮐﯽ ) (٨٣ﮐﮩﺎ وﮦ ﻣﻴﺮے ﭘﻴﭽﻬﮯ )ﺁ رﮨﮯ( ﮨﻴﮟ اور اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻴﺮﯼ ﻃﺮف )ﺁﻧﮯ ﮐﯽ( ﺟﻠﺪﯼ اس ﻟﺌﮯ ﮐﯽ ﮐہ ﺗﻮ
ﺧﻮش ﮨﻮ ) (٨۴ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻗﻮم ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﻌﺪ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﻣﻴﮟ ڈال دﻳﺎ ﮨﮯ اور ﺳﺎﻣﺮﯼ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺑﮩﮑﺎ دﻳﺎ ﮨﮯ
) (٨۵اور ﻣﻮﺳﯽٰ ﻏﺼّﮯ اور ﻏﻢ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﭘﺎس واﭘﺲ ﺁﺋﮯ )اور( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اے ﻗﻮم ﮐﻴﺎ ﺗﻤﮩﺎرے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ اﻳﮏ اﭼﻬﺎ وﻋﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ؟ ﮐﻴﺎ )ﻣﻴﺮﯼ ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﯽ( ﻣﺪت ﺗﻤﮩﻴﮟ دراز )ﻣﻌﻠﻮم( ﮨﻮﺋﯽ ﻳﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﭼﺎﮨﺎ ﮐہ
ﺗﻢ ﭘﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻏﻀﺐ ﻧﺎزل ﮨﻮ۔ اور )اس ﻟﺌﮯ( ﺗﻢ ﻧﮯ ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﺟﻮ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ )اس ﮐﮯ( ﺧﻼف
ﮐﻴﺎ ) (٨۶وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﺳﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﺧﻼف ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ۔ ﺑﻠﮑہ ﮨﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ زﻳﻮروں ﮐﺎ ﺑﻮﺟﻪ
اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ )ﺁگ ﻣﻴﮟ( ڈال دﻳﺎ اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺮﯼ ﻧﮯ ڈال دﻳﺎ ) (٨٧ﺗﻮ اس ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
اﻳﮏ ﺑﭽﻬﮍا ﺑﻨﺎ دﻳﺎ )ﻳﻌﻨﯽ اس ﮐﺎ( ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺁواز ﮔﺎﺋﮯ ﮐﯽ ﺳﯽ ﺗﻬﯽ۔ ﺗﻮ ﻟﻮگ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻳﮩﯽ ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﻌﺒﻮد ﮨﮯ اور
ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﺎ ﺑﻬﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﮨﮯ۔ ﻣﮕﺮ وﮦ ﺑﻬﻮل ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨٨ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮐہ وﮦ ان ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺎت ﮐﺎ ﺟﻮاب ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ۔
اور ﻧہ ان ﮐﮯ ﻧﻘﺼﺎن اور ﻧﻔﻊ ﮐﺎ ﮐﭽﻪ اﺧﺘﻴﺎر رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (٨٩اور ﮨﺎرون ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﮐﮩہ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﻟﻮﮔﻮ اس ﺳﮯ
ﺻﺮف ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻴﺮﯼ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮو اور ﻣﻴﺮا ﮐﮩﺎ ﻣﺎﻧﻮ ) (٩٠وﮦ
ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﮏ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس واﭘﺲ ﻧہ ﺁﺋﻴﮟ ﮨﻢ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﭘﻮﺟﺎ ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ )) (٩١ﭘﻬﺮ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮨﺎرون
ﺳﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﺎرون ﺟﺐ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﺲ ﭼﻴﺰ ﻧﮯ روﮐﺎ )) (٩٢ﻳﻌﻨﯽ( اس ﺑﺎت
ﺳﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﺮے ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﮯ ﺁؤ۔ ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻣﻴﺮے ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﺧﻼف )ﮐﻴﻮں( ﮐﻴﺎ؟ ) (٩٣ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﻴﺮﯼ ڈاڑهﯽ
اور ﺳﺮ )ﮐﮯ ﺑﺎﻟﻮں( ﮐﻮ ﻧہ ﭘﮑﮍﻳﺌﮯ۔ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ڈرا ﮐہ ﺁپ ﻳہ ﻧہ ﮐﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻴﮟ ﺗﻔﺮﻗہ ڈال دﻳﺎ اور
ﻣﻴﺮﯼ ﺑﺎت ﮐﻮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻧہ رﮐﻬﺎ ) (٩۴ﭘﻬﺮ )ﺳﺎﻣﺮﯼ ﺳﮯ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺳﺎﻣﺮﯼ ﺗﻴﺮا ﮐﻴﺎ ﺣﺎل ﮨﮯ؟ ) (٩۵اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ
ﻧﮯ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰ دﻳﮑﻬﯽ ﺟﻮ اوروں ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﯽ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﮐﮯ ﻧﻘﺶ ﭘﺎ ﺳﮯ )ﻣﭩﯽ ﮐﯽ( اﻳﮏ ﻣﭩﻬﯽ ﺑﻬﺮ ﻟﯽ۔ ﭘﻬﺮ
اس ﮐﻮ )ﺑﭽﻬﮍے ﮐﮯ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻴﮟ( ڈال دﻳﺎ اور ﻣﺠﻬﮯ ﻣﻴﺮے ﺟﯽ ﻧﮯ )اس ﮐﺎم ﮐﻮ( اﭼﻬﺎ ﺑﺘﺎﻳﺎ )) (٩۶ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﺟﺎ ﺗﺠﻪ ﮐﻮ
دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﻳہ )ﺳﺰا( ﮨﮯ ﮐہ ﮐﮩﺘﺎ رﮨﮯ ﮐہ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﮨﺎﺗﻪ ﻧہ ﻟﮕﺎﻧﺎ اور ﺗﻴﺮے ﻟﺌﮯ اﻳﮏ اور وﻋﺪﮦ ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﻋﺬاب ﮐﺎ(
ﺟﻮ ﺗﺠﻪ ﺳﮯ ﭨﻞ ﻧہ ﺳﮑﮯ ﮔﺎ اور ﺟﺲ ﻣﻌﺒﻮد )ﮐﯽ ﭘﻮﺟﺎ( ﭘﺮ ﺗﻮ )ﻗﺎﺋﻢ و( ﻣﻌﺘﮑﻒ ﺗﻬﺎ اس ﮐﻮ دﻳﮑﻪ۔ ﮨﻢ اﺳﮯ ﺟﻼدﻳﮟ ﮔﮯ ﭘﻬﺮ
اس )ﮐﯽ راﮐﻪ( ﮐﻮ اُڑا ﮐﺮ درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﺑﮑﻬﻴﺮ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (٩٧ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﻌﺒﻮد ﺧﺪا ﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ اس ﮐﺎ
ﻋﻠﻢ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﮨﮯ ) (٩٨اس ﻃﺮح ﭘﺮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﺳﮯ وﮦ ﺣﺎﻻت ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮔﺬر ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ اﭘﻨﮯ
ﭘﺎس ﺳﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ )ﮐﯽ ﮐﺘﺎب( ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﮯ ) (٩٩ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اس ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮے ﮔﺎ وﮦ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن )ﮔﻨﺎﮦ ﮐﺎ( ﺑﻮﺟﻪ
اُﭨﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ )) (١٠٠اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ( ﮨﻤﻴﺸہ اس )ﻋﺬاب( ﻣﻴﮟ )ﻣﺒﺘﻼ( رﮨﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻳہ ﺑﻮﺟﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺮا ﮨﮯ
) (١٠١ﺟﺲ روز ﺻﻮر ﭘﻬﻮﻧﮑﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﮨﻢ ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﻮ اﮐﻬﭩﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ان ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﻧﻴﻠﯽ ﻧﻴﻠﯽ ﮨﻮں ﮔﯽ )(١٠٢
)ﺗﻮ( وﮦ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﺁﮨﺴﺘہ ﺁﮨﺴﺘہ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺗﻢ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( ﺻﺮف دس ﮨﯽ دن رﮨﮯ ﮨﻮ ) (١٠٣ﺟﻮ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻳہ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﮨﻢ ﺧﻮب
ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اس وﻗﺖ ان ﻣﻴﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ اﭼﻬﯽ راﮦ واﻻ )ﻳﻌﻨﯽ ﻋﺎﻗﻞ وﮨﻮﺷﻤﻨﺪ( ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ )ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻠﮑہ( ﺻﺮف اﻳﮏ ﮨﯽ روز
ﭨﻬﮩﺮے ﮨﻮ ) (١٠۴اور ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﺎڑوں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا ان ﮐﻮ اُڑا ﮐﺮ ﺑﮑﻬﻴﺮ دے ﮔﺎ )(١٠۵
اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﮨﻤﻮار ﻣﻴﺪان ﮐﺮ ﭼﻬﻮڑے ﮔﺎ ) (١٠۶ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﻧہ ﺗﻢ ﮐﺠﯽ )اور ﭘﺴﺘﯽ( دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ﻧہ ﭨﻴﻼ )اور ﺑﻠﻨﺪﯼ( )(١٠٧
اس روز ﻟﻮگ اﻳﮏ ﭘﮑﺎرﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﻴﮟ ﮔﮯ اور اس ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﺳﮯ اﻧﺤﺮاف ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺧﺪا ﮐﮯ
ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁوازﻳﮟ ﭘﺴﺖ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺁواز ﺧﻔﯽ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﺁواز ﻧہ ﺳﻨﻮ ﮔﮯ ) (١٠٨اس روز )ﮐﺴﯽ ﮐﯽ( ﺳﻔﺎرش ﮐﭽﻪ
ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻧہ دے ﮔﯽ ﻣﮕﺮ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺟﺴﮯ ﺧﺪا اﺟﺎزت دے اور اس ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ) (١٠٩ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان ﮐﮯ ﺁﮔﮯ
ﮨﮯ اور ﮐﭽﻪ ان ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮨﮯ وﮦ اس ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور وﮦ )اﭘﻨﮯ( ﻋﻠﻢ ﺳﮯ ﺧﺪا )ﮐﮯ ﻋﻠﻢ( ﭘﺮ اﺣﺎﻃہ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ
) (١١٠اور اس زﻧﺪﮦ و ﻗﺎﺋﻢ ﮐﮯ رو ﺑﺮو ﻣﻨہ ﻧﻴﭽﮯ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺟﺲ ﻧﮯ ﻇﻠﻢ ﮐﺎ ﺑﻮﺟﻪ اﭨﻬﺎﻳﺎ وﮦ ﻧﺎﻣﺮاد رﮨﺎ ) (١١١اور
ﺟﻮ ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﯽ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﻧہ ﻇﻠﻢ ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺎ ) (١١٢اور ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ اﺳﯽ
ﻃﺮح ﮐﺎ ﻗﺮﺁن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اور اس ﻣﻴﮟ ﻃﺮح ﻃﺮح ﮐﮯ ڈراوے ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻳﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﻟﻮگ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﺑﻨﻴﮟ ﻳﺎ ﺧﺪا ان
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدے ) (١١٣ﺗﻮ ﺧﺪا ﺟﻮ ﺳﭽﺎ ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﮨﮯ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺪر ﮨﮯ۔ اور ﻗﺮﺁن ﮐﯽ وﺣﯽ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﯽ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﭘﻮرا ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻗﺮﺁن ﮐﮯ )ﭘﮍهﻨﮯ ﮐﮯ( ﻟﺌﮯ ﺟﻠﺪﯼ ﻧہ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو اور دﻋﺎ ﮐﺮو ﮐہ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻣﺠﻬﮯ اور زﻳﺎدﮦ ﻋﻠﻢ دے ) (١١۴اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺁدم ﺳﮯ ﻋﮩﺪ ﻟﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﻣﮕﺮ وﮦ )اﺳﮯ( ﺑﻬﻮل ﮔﺌﮯ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﻣﻴﮟ ﺻﺒﺮ
وﺛﺒﺎت ﻧہ دﻳﮑﻬﺎ ) (١١۵اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺁدم ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮو ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﺠﺪے ﻣﻴﮟ ﮔﺮ ﭘﮍے ﻣﮕﺮ
اﺑﻠﻴﺲ ﻧﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﻴﺎ ) (١١۶ﮨﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﺁدم ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرا اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﻴﻮﯼ ﮐﺎ دﺷﻤﻦ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﮐﮩﻴﮟ ﺗﻢ دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺑﮩﺸﺖ
ﺳﮯ ﻧﮑﻠﻮا ﻧہ دے۔ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﻴﮟ ﭘﮍﺟﺎؤ ) (١١٧ﻳﮩﺎں ﺗﻢ ﮐﻮ ﻳہ )ﺁﺳﺎﺋﺶ( ﮨﻮﮔﯽ ﮐہ ﻧہ ﺑﻬﻮﮐﮯ رﮨﻮ ﻧہ ﻧﻨﮕﮯ ) (١١٨اور ﻳہ
ﮐہ ﻧہ ﭘﻴﺎﺳﮯ رﮨﻮ اور ﻧہ دهﻮپ ﮐﻬﺎؤ ) (١١٩ﺗﻮ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﮯ ان ﮐﮯ دل ﻣﻴﮟ وﺳﻮﺳہ ڈاﻻ۔ )اور( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺁدم ﺑﻬﻼ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ
)اﻳﺴﺎ( درﺧﺖ ﺑﺘﺎؤں )ﺟﻮ( ﮨﻤﻴﺸہ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ )ﺛﻤﺮﮦ دے( اور )اﻳﺴﯽ( ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﮐہ ﮐﺒﻬﯽ زاﺋﻞ ﻧہ ﮨﻮ ) (١٢٠ﺗﻮ دوﻧﻮں ﻧﮯ
اس درﺧﺖ ﮐﺎ ﭘﻬﻞ ﮐﻬﺎ ﻟﻴﺎ ﺗﻮ ان ﭘﺮ ان ﮐﯽ ﺷﺮﻣﮕﺎﮨﻴﮟ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﮔﺌﻴﮟ اور وﮦ اﭘﻨﮯ )ﺑﺪﻧﻮں( ﭘﺮ ﺑﮩﺸﺖ ﮐﮯ ﭘﺘّﮯ ﭼﭙﮑﺎﻧﮯ ﻟﮕﮯ۔
اور ﺁدم ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺧﻼف ﮐﻴﺎ ﺗﻮ )وﮦ اﭘﻨﮯ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﮯ( ﺑﮯراﮦ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ) (١٢١ﭘﻬﺮ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻧﻮازا ﺗﻮ ان ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺗﻮﺟہ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ اور ﺳﻴﺪهﯽ راﮦ ﺑﺘﺎﺋﯽ ) (١٢٢ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﺗﻢ دوﻧﻮں ﻳﮩﺎں ﺳﮯ ﻧﻴﭽﮯ اﺗﺮ
ﺟﺎؤ۔ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺑﻌﺾ ﺑﻌﺾ ﮐﮯ دﺷﻤﻦ )ﮨﻮں ﮔﮯ( ﭘﻬﺮ اﮔﺮ ﻣﻴﺮﯼ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮨﺪاﻳﺖ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﻴﺮﯼ
ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮے ﮔﺎ وﮦ ﻧہ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﻴﮟ ﭘﮍے ﮔﺎ ) (١٢٣اور ﺟﻮ ﻣﻴﺮﯼ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮے ﮔﺎ
اس ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﮓ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﻮ ﮨﻢ اﺳﮯ اﻧﺪهﺎ ﮐﺮﮐﮯ اﭨﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٢۴وﮦ ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻧﮯ
ﻣﺠﻬﮯ اﻧﺪهﺎ ﮐﺮﮐﮯ ﮐﻴﻮں اﭨﻬﺎﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﺑﻬﺎﻟﺘﺎ ﺗﻬﺎ ) (١٢۵ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ )ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﺗﻬﺎ( ﺗﻴﺮے ﭘﺎس ﻣﻴﺮﯼ
ﺁﻳﺘﻴﮟ ﺁﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻮﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺑﻬﻼ دﻳﺎ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺁج ﮨﻢ ﺗﺠﻪ ﮐﻮ ﺑﻬﻼ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (١٢۶اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺣﺪ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﮯ اور
اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧہ ﻻﺋﮯ ﮨﻢ اس ﮐﻮ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺑﺪﻟہ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺑﮩﺖ ﺳﺨﺖ اور ﺑﮩﺖ دﻳﺮ
رﮨﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١٢٧ﮐﻴﺎ ﻳہ ﺑﺎت ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧہ ﮨﻮﺋﯽ ﮐہ ﮨﻢ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ
ﮐﺮﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ رﮨﻨﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻴﮟ ﻳہ ﭼﻠﺘﮯ ﭘﻬﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻋﻘﻞ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻣﻴﮟ )ﺑﮩﺖ ﺳﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ
) (١٢٨اور اﮔﺮ اﻳﮏ ﺑﺎت ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺻﺎدر اور )ﺟﺰاﺋﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( اﻳﮏ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﻘﺮر ﻧہ
ﮨﻮﭼﮑﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ )ﻧﺰول( ﻋﺬاب ﻻزم ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ) (١٢٩ﭘﺲ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻳہ ﺑﮑﻮاس ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اس ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮو۔ اور ﺳﻮرج ﮐﮯ
ﻧﮑﻠﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اور اس ﮐﮯ ﻏﺮوب ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ وﺗﺤﻤﻴﺪ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو۔ اور رات ﮐﯽ ﺳﺎﻋﺎت
)اوﻟﻴﻦ( ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ اس ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو اور دن ﮐﯽ اﻃﺮاف )ﻳﻌﻨﯽ دوﭘﮩﺮ ﮐﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﻇﮩﺮ ﮐﮯ وﻗﺖ ﺑﻬﯽ( ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺧﻮش
ﮨﻮﺟﺎؤ ) (١٣٠اور ﮐﺌﯽ ﻃﺮح ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﺁراﺋﺶ ﮐﯽ ﭼﻴﺰوں ﺳﮯ ﺑﮩﺮﮦ ﻣﻨﺪ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ان
ﮐﯽ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﺮﻳﮟ ان ﭘﺮ ﻧﮕﺎﮦ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ )ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﻮﺋﯽ( روزﯼ ﺑﮩﺖ ﺑﮩﺘﺮ اور ﺑﺎﻗﯽ رﮨﻨﮯ واﻟﯽ
ﮨﮯ ) (١٣١اور اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮو اور اس ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ رﮨﻮ۔ ﮨﻢ ﺗﻢ ﺳﮯ روزﯼ ﮐﮯ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺑﻠﮑہ
ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮨﻢ روزﯼ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور )ﻧﻴﮏ( اﻧﺠﺎم )اﮨﻞ( ﺗﻘﻮﯼٰ ﮐﺎ ﮨﮯ ) (١٣٢اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ
ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ۔ ﮐﻴﺎ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﮩﻠﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺋﯽ؟ ) (١٣٣اور اﮔﺮ ﮨﻢ
ان ﮐﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﮐﮯ ﺑﻬﻴﺠﻨﮯ( ﺳﮯ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدﻳﺘﮯ ﺗﻮ وﮦ ﮐﮩﺘﮯ ﮐہ اے ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ
ﻃﺮف ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻴﻮں ﻧہ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮐہ ﮨﻢ ذﻟﻴﻞ اور رﺳﻮا ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻴﺮے ﮐﻼم )واﺣﮑﺎم( ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﺗﮯ ) (١٣۴ﮐﮩہ
دو ﮐہ ﺳﺐ )ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻋﻤﺎل( ﮐﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮨﻴﮟ ﺳﻮ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ رﮨﻮ۔ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ )دﻳﻦ ﮐﮯ( ﺳﻴﺪهﮯ
رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﻮن ﮨﻴﮟ اور )ﺟﻨﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف( راﮦ ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻮن ﮨﻴﮟ )ﮨﻢ ﻳﺎ ﺗﻢ( )(١٣۵
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ﺳﻮرة اﻻٔﻧﺒﻴَﺎء
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺣﺴﺎب )اﻋﻤﺎل ﮐﺎ وﻗﺖ( ﻧﺰدﻳﮏ ﺁﭘﮩﻨﭽﺎ ﮨﮯ اور وﮦ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻴﮟ )ﭘﮍے اس ﺳﮯ( ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١ان ﮐﮯ ﭘﺎس
ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺌﯽ ﻧﺼﻴﺤﺖ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﯽ ﻣﮕﺮ وﮦ اﺳﮯ ﮐﻬﻴﻠﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢ان ﮐﮯ دل ﻏﻔﻠﺖ
ﻣﻴﮟ ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮگ )ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ( ﭼﭙﮑﮯ ﭼﭙﮑﮯ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ )ﺷﺨﺺ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ( ﻧﮩﻴﮟ ﻣﮕﺮ ﺗﻤﮩﺎرے
ﺟﻴﺴﺎ ﺁدﻣﯽ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺁﻧﮑﻬﻮں دﻳﮑﻬﺘﮯ ﺟﺎدو )ﮐﯽ ﻟﭙﻴﭧ( ﻣﻴﮟ ﮐﻴﻮں ﺁﺗﮯ ﮨﻮ )) (٣ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﺑﺎت ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ
ﻣﻴﮟ )ﮐﮩﯽ ﺟﺎﺗﯽ( ﮨﮯ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﮯ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ )اور( ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۴ﺑﻠﮑہ )ﻇﺎﻟﻢ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ
ﮐہ )ﻳہ ﻗﺮﺁن( ﭘﺮﻳﺸﺎن )ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ( ﺧﻮاب )ﻣﻴﮟ دﻳﮑﻪ ﻟﯽ( ﮨﻴﮟ۔ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ اس ﻧﮯ اس ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ ﮨﮯ
)ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ )ﻳہ ﺷﻌﺮ ﮨﮯ ﺟﻮ اس( ﺷﺎﻋﺮ )ﮐﺎ ﻧﺘﻴﺠۂ ﻃﺒﻊ( ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺟﻴﺴﮯ ﭘﮩﻠﮯ )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دے ﮐﺮ( ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ
)اﺳﯽ ﻃﺮح( ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻻﺋﮯ ) (۵ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺟﻦ ﺑﺴﺘﻴﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﻼﮎ ﮐﻴﺎ وﮦ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﯽ
ﺗﻬﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﻳہ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۶اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺮد ﮨﯽ )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( ﺑﻬﻴﺠﮯ ﺟﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف ﮨﻢ وﺣﯽ
ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ ﺗﻬﮯ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻳﺎد رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻪ ﻟﻮ ) (٧اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻳﺴﮯ ﺟﺴﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺎﺋﮯ
ﺗﻬﮯ ﮐہ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﻧہ ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ اور ﻧہ وﮦ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻨﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ) (٨ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ )اﭘﻨﺎ( وﻋﺪﮦ ﺳﭽﺎ ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻮ ان
ﮐﻮ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺎ ﻧﺠﺎت دﯼ اور ﺣﺪ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدﻳﺎ ) (٩ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف اﻳﺴﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﺎزل ﮐﯽ
ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﺗﺬﮐﺮﮦ ﮨﮯ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ) (١٠اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺑﺴﺘﻴﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﺳﺘﻤﮕﺎر ﺗﻬﻴﮟ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ ﻣﺎرا
اور ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اور ﻟﻮگ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻳﺌﮯ ) (١١ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرے )ﻣﻘﺪﻣہ( ﻋﺬاب ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﺗﻮ ﻟﮕﮯ اس ﺳﮯ ﺑﻬﺎﮔﻨﮯ )(١٢
ﻣﺖ ﺑﻬﺎﮔﻮ اور ﺟﻦ )ﻧﻌﻤﺘﻮں( ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﻋﻴﺶ وﺁﺳﺎﺋﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﯽ اور اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮوں ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﺟﺎؤ۔ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻢ ﺳﮯ
)اس ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ( درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ) (١٣ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮨﺎﺋﮯ ﺷﺎﻣﺖ ﺑﮯﺷﮏ ﮨﻢ ﻇﺎﻟﻢ ﺗﻬﮯ ) (١۴ﺗﻮ وﮦ ﮨﻤﻴﺸہ اﺳﯽ ﻃﺮح
ﭘﮑﺎرﺗﮯ رﮨﮯ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ )ﮐﻬﻴﺘﯽ ﮐﯽ ﻃﺮح( ﮐﺎٹ ﮐﺮ )اور ﺁگ ﮐﯽ ﻃﺮح( ﺑﺠﻬﺎ ﮐﺮ ڈهﻴﺮ ﮐﺮدﻳﺎ ) (١۵اور ﮨﻢ
ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﺟﻮ اور )ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت( ان دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﻴﺎن ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﻟﮩﻮوﻟﻌﺐ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﻴﺪا ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ) (١۶اﮔﺮ ﮨﻢ
ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮐہ ﮐﻬﻴﻞ )ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﻳﻌﻨﯽ زن وﻓﺮزﻧﺪ( ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ اﮔﺮ ﮨﻢ ﮐﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ ﺑﻨﺎﻟﻴﺘﮯ )) (١٧ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ
ﮨﻢ ﺳﭻ ﮐﻮ ﺟﻬﻮٹ ﭘﺮ ﮐﻬﻴﻨﭻ ﻣﺎرﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ وﮦ اس ﮐﺎ ﺳﺮ ﺗﻮڑ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻬﻮٹ اﺳﯽ وﻗﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺗﻢ
ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ ان ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮨﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ ) (١٨اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ اور ﺟﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ اﺳﯽ ﮐﮯ )ﻣﻤﻠﻮﮎ اور
اُﺳﯽ ﮐﺎ ﻣﺎل( ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ )ﻓﺮﺷﺘﮯ( اُس ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻴﮟ وﮦ اس ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﺳﮯ ﻧہ ﮐﻨﻴﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧہ اﮐﺘﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٩رات
دن )اُس ﮐﯽ( ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ )ﻧہ ﺗﻬﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ( ﻧہ اﮐﺘﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٠ﺑﻬﻼ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺟﻮ زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﭼﻴﺰوں ﺳﮯ )ﺑﻌﺾ
ﮐﻮ( ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ ﮨﮯ )ﺗﻮ ﮐﻴﺎ( وﮦ ان ﮐﻮ )ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ( اُﭨﻬﺎ ﮐﻬﮍا ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ؟ ) (٢١اﮔﺮ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا
اور ﻣﻌﺒﻮد ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ زﻣﻴﻦ وﺁﺳﻤﺎن درﮨﻢ ﺑﺮﮨﻢ ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ۔ ﺟﻮ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻳہ ﻟﻮگ ﺑﺘﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪاﺋﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﺮش ان ﺳﮯ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ
) (٢٢وﮦ ﺟﻮ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﯽ اور )ﺟﻮ ﮐﺎم ﻳہ ﻟﻮگ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اس ﮐﯽ( ان ﺳﮯ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮨﻮﮔﯽ )(٢٣
ﮐﻴﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ اور ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎﻟﺌﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ )اس ﺑﺎت ﭘﺮ( اﭘﻨﯽ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺶ ﮐﺮو۔ ﻳہ )ﻣﻴﺮﯼ اور( ﻣﻴﺮے
ﺳﺎﺗﻪ واﻟﻮں ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﻬﯽ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ۔ ان ﮐﯽ ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﺑﻠﮑہ )ﺑﺎت ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ( ان
اﮐﺜﺮ ﺣﻖ ﺑﺎت ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ اور اس ﻟﺌﮯ اس ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢۴اور ﺟﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻢ ﻧﮯﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﻴﺠﮯ ان
ﮐﯽ ﻃﺮف ﻳﮩﯽ وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮐہ ﻣﻴﺮے ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ ﻣﻴﺮﯼ ﮨﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو ) (٢۵اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺑﻴﭩﺎ رﮐﻬﺘﺎ
ﮨﮯ۔ وﮦ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ )اس ﮐﮯ ﻧہ ﺑﻴﭩﺎ ﮨﮯ ﻧہ ﺑﻴﭩﯽ( ﺑﻠﮑہ )ﺟﻦ ﮐﻮ ﻳہ ﻟﻮگ اس ﮐﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﺑﻴﭩﻴﺎں ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ( وﮦ اس ﮐﮯ ﻋﺰت
واﻟﮯ ﺑﻨﺪے ﮨﻴﮟ ) (٢۶اس ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ ﺑﻮل ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﮯ۔ اور اس ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٧ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان ﮐﮯ
ﺁﮔﮯ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﮨﮯ اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮨﻮﮔﺎ وﮦ ﺳﺐ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ اور وﮦ )اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﺴﯽ ﮐﯽ( ﺳﻔﺎرش ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﻣﮕﺮ اس
ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺟﺲ ﺳﮯ ﺧﺪا ﺧﻮش ﮨﻮ اور وﮦ اس ﮐﯽ ﮨﻴﺒﺖ ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٨اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻳہ ﮐﮩﮯ ﮐہ
ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﻣﻴﮟ ﻣﻌﺒﻮد ﮨﻮں ﺗﻮ اﺳﮯ ﮨﻢ دوزخ ﮐﯽ ﺳﺰا دﻳﮟ ﮔﮯ اور ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ اﻳﺴﯽ ﮨﯽ ﺳﺰا دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٩ﮐﻴﺎ
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ﮐﺎﻓﺮوں ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ دوﻧﻮں ﻣﻠﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺟﺪا ﺟﺪا ﮐﺮدﻳﺎ۔ اور ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻧﺪار ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ
ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﻳہ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ؟ ) (٣٠اور ﮨﻢ ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﭘﮩﺎڑ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺗﺎﮐہ ﻟﻮﮔﻮں )ﮐﮯ ﺑﻮﺟﻪ( ﺳﮯ
ﮨﻠﻨﮯ )اور ﺟﻬﮑﻨﮯ( ﻧہ ﻟﮕﮯ اور اس ﻣﻴﮟ ﮐﺸﺎدﮦ راﺳﺘﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺗﺎﮐہ ﻟﻮگ ان ﭘﺮ ﭼﻠﻴﮟ ) (٣١اور ﺁﺳﻤﺎن ﮐﻮ ﻣﺤﻔﻮظ ﭼﻬﺖ ﺑﻨﺎﻳﺎ۔
اس ﭘﺮ ﺑﻬﯽ وﮦ ﮨﻤﺎرﯼ ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٢اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ رات اور دن اور ﺳﻮرج اور ﭼﺎﻧﺪ ﮐﻮ
ﺑﻨﺎﻳﺎ۔ )ﻳہ( ﺳﺐ )ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻮرج اور ﭼﺎﻧﺪ اور ﺳﺘﺎرے( ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻴﮟ )اس ﻃﺮح ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮔﻮﻳﺎ( ﺗﻴﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٣اور )اے
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺴﯽ ﺁدﻣﯽ ﮐﻮ ﺑﻘﺎﺋﮯ دوام ﻧﮩﻴﮟ ﺑﺨﺸﺎ۔ ﺑﻬﻼ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﺮﺟﺎؤ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ )(٣۴
ﮨﺮ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﮐﻮ ﻣﻮت ﮐﺎ ﻣﺰا ﭼﮑﻬﻨﺎ ﮨﮯ۔ اور ﮨﻢ ﺗﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺳﺨﺘﯽ اور ﺁﺳﻮدﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔
اور ﺗﻢ ﮨﻤﺎرﯼ ﻃﺮف ﮨﯽ ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺁؤ ﮔﮯ ) (٣۵اور ﺟﺐ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ اﺳﺘﮩﺰاء ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﻳﮩﯽ
ﺷﺨﺺ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﺎ ذﮐﺮ )ﺑﺮاﺋﯽ ﺳﮯ( ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ ﺧﻮد رﺣﻤٰﻦ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﻣﻨﮑﺮ ﮨﻴﮟ )(٣۶
اﻧﺴﺎن )ﮐﭽﻪ اﻳﺴﺎ ﺟﻠﺪ ﺑﺎز ﮨﮯ ﮐہ ﮔﻮﻳﺎ( ﺟﻠﺪ ﺑﺎزﯼ ﮨﯽ ﺳﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ اﭘﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دﮐﻬﺎؤں ﮔﺎ ﺗﻮ
ﺗﻢ ﺟﻠﺪﯼ ﻧہ ﮐﺮو ) (٣٧اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ )ﺟﺲ ﻋﺬاب ﮐﺎ( ﻳہ وﻋﻴﺪ )ﮨﮯ وﮦ( ﮐﺐ )ﺁﺋﮯ ﮔﺎ(؟ ) (٣٨اے
ﮐﺎش ﮐﺎﻓﺮ اس وﻗﺖ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻴﮟ ﺟﺐ وﮦ اﭘﻨﮯ ﻣﻮﻧﮩﻮں ﭘﺮ ﺳﮯ )دوزخ ﮐﯽ( ﺁگ ﮐﻮ روﮎ ﻧہ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻧہ اﭘﻨﯽ ﭘﻴﭩﻬﻮں ﭘﺮ
ﺳﮯ اور ﻧہ ان ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﻮﮔﺎ ) (٣٩ﺑﻠﮑہ ﻗﻴﺎﻣﺖ ان ﭘﺮ ﻧﺎﮔﮩﺎں ﺁ واﻗﻊ ﮨﻮﮔﯽ۔ اور ان ﮐﮯ ﮨﻮش ﮐﻬﻮ دے ﮔﯽ۔ ﭘﻬﺮ ﻧہ ﺗﻮ
وﮦ اس ﮐﻮ ﮨﭩﺎ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻧہ ان ﮐﻮ ﻣﮩﻠﺖ دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (۴٠اور ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﺳﺘﮩﺰاء ﮨﻮﺗﺎ رﮨﺎ
ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﻮ اﺳﯽ )ﻋﺬاب( ﻧﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﮨﻨﺴﯽ اُڑاﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺁﮔﻬﻴﺮا ) (۴١ﮐﮩﻮ ﮐہ
رات اور دن ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮐﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟ ﺑﺎت ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻳﺎد ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮے ﮨﻮﺋﮯ
ﮨﻴﮟ ) (۴٢ﮐﻴﺎ ﮨﻤﺎرے ﺳﻮا ان ﮐﮯ اور ﻣﻌﺒﻮد ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﻮ )ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺳﮯ( ﺑﭽﺎﺳﮑﻴﮟ۔ وﮦ ﺁپ اﭘﻨﯽ ﻣﺪد ﺗﻮ ﮐﺮ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﮯ
اور ﻧہ ﮨﻢ ﺳﮯ ﭘﻨﺎﮦ ﮨﯽ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۴٣ﺑﻠﮑہ ﮨﻢ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اور ان ﮐﮯ ﺑﺎپ دادا ﮐﻮ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ
)اﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ( ان ﮐﯽ ﻋﻤﺮﻳﮟ ﺑﺴﺮ ﮨﻮﮔﺌﻴﮟ۔ ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮐہ ﮨﻢ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﮐﻨﺎروں ﺳﮯ ﮔﻬﭩﺎﺗﮯ ﭼﻠﮯ ﺁﺗﮯ
ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﻏﻠﺒہ ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ؟ ) (۴۴ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں۔ اور ﺑﮩﺮوں
ﮐﻮﺟﺐ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وﮦ ﭘﮑﺎر ﮐﺮ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ) (۴۵اور اﮔﺮ ان ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﺗﻬﻮڑا ﺳﺎ ﻋﺬاب ﺑﻬﯽ
ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﻴﮟ ﮐہ ﮨﺎﺋﮯ ﮐﻢ ﺑﺨﺘﯽ ﮨﻢ ﺑﮯﺷﮏ ﺳﺘﻤﮕﺎر ﺗﻬﮯ ) (۴۶اور ﮨﻢ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اﻧﺼﺎف ﮐﯽ ﺗﺮازو ﮐﻬﮍﯼ
ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ذرا ﺑﻬﯽ ﺣﻖ ﺗﻠﻔﯽ ﻧہ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ اور اﮔﺮ راﺋﯽ ﮐﮯ داﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﯽ )ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﻋﻤﻞ(
ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ اس ﮐﻮ ﻻﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور ﮨﻢ ﺣﺴﺎب ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﻴﮟ ) (۴٧اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ اور ﮨﺎرون ﮐﻮ )ﮨﺪاﻳﺖ اور
ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ( ﻓﺮق ﮐﺮ دﻳﻨﮯ واﻟﯽ اور )ﺳﺮﺗﺎﭘﺎ( روﺷﻨﯽ اور ﻧﺼﻴﺤﺖ )ﮐﯽ ﮐﺘﺎب( ﻋﻄﺎ ﮐﯽ )ﻳﻌﻨﯽ( ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮔﺎروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
) (۴٨ﺟﻮ ﺑﻦ دﻳﮑﻬﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ڈرﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﺎ ﺑﻬﯽ ﺧﻮف رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٩ﻳہ ﻣﺒﺎرﮎ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ
ﺟﺴﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اس ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ؟ ) (۵٠اور ﮨﻢ ﻧﮯ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﺳﮯ ﮨﺪاﻳﺖ دﯼ ﺗﻬﯽ
اور ﮨﻢ ان ﮐﮯ ﺣﺎل ﺳﮯ واﻗﻒ ﺗﻬﮯ ) (۵١ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ اور اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﻳہ ﮐﻴﺎ ﻣﻮرﺗﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ
)ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ( ﭘﺮ ﺗﻢ ﻣﻌﺘﮑﻒ )وﻗﺎﺋﻢ( ﮨﻮ؟ ) (۵٢وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ دادا ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﺗﮯ دﻳﮑﻬﺎ ﮨﮯ
)) (۵٣اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ )ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮ( اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎپ دادا ﺑﻬﯽ ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﭘﮍے رﮨﮯ ) (۵۴وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐﻴﺎ
ﺗﻢ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس )واﻗﻌﯽ( ﺣﻖ ﻻﺋﮯ ﮨﻮ ﻳﺎ )ﮨﻢ ﺳﮯ( ﮐﻬﻴﻞ )ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ( ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ؟ )) (۵۵اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﺗﻤﮩﺎرا
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ اور ﻣﻴﮟ اس )ﺑﺎت( ﮐﺎ ﮔﻮاﮦ )اور اﺳﯽ ﮐﺎ ﻗﺎﺋﻞ(
ﮨﻮں ) (۵۶اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﺐ ﺗﻢ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﭼﻠﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺘﻮں ﺳﮯ اﻳﮏ ﭼﺎل ﭼﻠﻮں ﮔﺎ ) (۵٧ﭘﻬﺮ ان
ﮐﻮ ﺗﻮڑ ﮐﺮ رﻳﺰﮦ رﻳﺰﮦ ﮐﺮدﻳﺎ ﻣﮕﺮ اﻳﮏ ﺑﮍے )ﺑﺖ( ﮐﻮ )ﻧہ ﺗﻮڑا( ﺗﺎﮐہ وﮦ اس ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﻳﮟ ) (۵٨ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ
ﮨﻤﺎرے ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻳہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺲ ﻧﮯ ﮐﻴﺎ؟ وﮦ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﻇﺎﻟﻢ ﮨﮯ ) (۵٩ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اﻳﮏ ﺟﻮان ﮐﻮ ان ﮐﺎ
ذﮐﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺳﻨﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶٠وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ اﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻻؤ ﺗﺎﮐہ ﮔﻮاﮦ رﮨﻴﮟ )(۶١
)ﺟﺐ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ( ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﺑﻬﻼ ﻳہ ﮐﺎم ﮨﻤﺎرے ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟ )) (۶٢اﺑﺮاﮨﻴﻢ
ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﻳہ ان ﮐﮯ اس ﺑﮍے )ﺑﺖ( ﻧﮯ ﮐﻴﺎ )ﮨﻮﮔﺎ(۔ اﮔﺮ ﻳہ ﺑﻮﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻪ ﻟﻮ ) (۶٣اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ
دل ﻏﻮر ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻢ ﮨﯽ ﺑﮯاﻧﺼﺎف ﮨﻮ ) (۶۴ﭘﻬﺮ )ﺷﺮﻣﻨﺪﮦ ﮨﻮ ﮐﺮ( ﺳﺮ ﻧﻴﭽﺎ ﮐﺮﻟﻴﺎ )اس ﭘﺮ ﺑﻬﯽ
اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﺳﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ( ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ ﻳہ ﺑﻮﻟﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ )) (۶۵اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ ﮐﻴﻮں اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰوں
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﮐﻮ ﭘﻮﺟﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﻮ ﻧہ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻓﺎﺋﺪﮦ دے ﺳﮑﻴﮟ اور ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺳﮑﻴﮟ؟ ) (۶۶ﺗﻒ ﮨﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ اور ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا
ﭘﻮﺟﺘﮯ ﮨﻮ ان ﭘﺮ ﺑﻬﯽ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻋﻘﻞ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ؟ )) (۶٧ﺗﺐ وﮦ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻤﮩﻴﮟ )اس ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺒﻮد ﮐﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻟﻴﻨﺎ
اور( ﮐﭽﻪ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﺟﻼ دو اور اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮو ) (۶٨ﮨﻢ ﻧﮯ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ اے ﺁگ ﺳﺮد ﮨﻮﺟﺎ اور اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﭘﺮ
)ﻣﻮﺟﺐ( ﺳﻼﻣﺘﯽ )ﺑﻦ ﺟﺎ( ) (۶٩اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺑﺮا ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﭼﺎﮨﺎ ﺗﻬﺎ ﻣﮕﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮨﯽ ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻴﮟ ڈال دﻳﺎ ) (٧٠اور
اﺑﺮاﮨﻴﻢ اور ﻟﻮط ﮐﻮ اس ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﭽﺎ ﻧﮑﺎﻻ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ اﮨﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺮﮐﺖ رﮐﻬﯽ ﺗﻬﯽ ) (٧١اور ﮨﻢ ﻧﮯ
اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﻮ اﺳﺤﻖ ﻋﻄﺎ ﮐﺌﮯ۔ اور ﻣﺴﺘﺰاد ﺑﺮﺁں ﻳﻌﻘﻮب۔ اور ﺳﺐ ﮐﻮ ﻧﻴﮏ ﺑﺨﺖ ﮐﻴﺎ ) (٧٢اور ان ﮐﻮ ﭘﻴﺸﻮا ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﺣﮑﻢ
ﺳﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور ان ﮐﻮ ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﻨﮯ اور زﮐﻮٰة دﻳﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻬﻴﺠﺎ۔ اور وﮦ ﮨﻤﺎرﯼ ﻋﺒﺎدت ﮐﻴﺎ
ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٧٣اور ﻟﻮط )ﮐﺎ ﻗﺼہ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺣﮑﻢ )ﻳﻌﻨﯽ ﺣﮑﻤﺖ وﻧﺒﻮت( اور ﻋﻠﻢ ﺑﺨﺸﺎ اور اس ﺑﺴﺘﯽ
ﺳﮯ ﺟﮩﺎں ﮐﮯ ﻟﻮگ ﮔﻨﺪے ﮐﺎم ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺑﭽﺎ ﻧﮑﺎﻻ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺑﺮے اور ﺑﺪﮐﺮدار ﻟﻮگ ﺗﻬﮯ ) (٧۴اور اﻧﮩﻴﮟ اﭘﻨﯽ
رﺣﻤﺖ ﮐﮯ )ﻣﺤﻞ ﻣﻴﮟ( داﺧﻞ ﮐﻴﺎ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ وﮦ ﻧﻴﮏ ﺑﺨﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻬﮯ ) (٧۵اور ﻧﻮح )ﮐﺎ ﻗﺼہ ﺑﻬﯽ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ
)اس ﺳﮯ( ﭘﻴﺸﺘﺮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ ﭘﮑﺎرا ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﯽ دﻋﺎ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ اور ان ﮐﻮ اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬﻴﻮں ﮐﻮ ﺑﮍﯼ ﮔﻬﺒﺮاﮨﭧ
ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﯼ ) (٧۶اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﭘﺮ ﻧﺼﺮت ﺑﺨﺸﯽ۔ وﮦ ﺑﮯﺷﮏ ﺑﺮے ﻟﻮگ ﺗﻬﮯ
ﺳﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﻏﺮق ﮐﺮدﻳﺎ ) (٧٧اور داؤد اور ﺳﻠﻴﻤﺎن )ﮐﺎ ﺣﺎل ﺑﻬﯽ ﺳﻦ ﻟﻮ ﮐہ( ﺟﺐ وﮦ اﻳﮏ ﮐﻬﻴﺘﯽ ﮐﺎ ﻣﻘﺪﻣہ ﻓﻴﺼﻠہ
ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺑﮑﺮﻳﺎں رات ﮐﻮ ﭼﺮ ﮔﺌﯽ )اور اﺳﮯ روﻧﺪ ﮔﺌﯽ( ﺗﻬﻴﮟ اور ﮨﻢ ان ﮐﮯ ﻓﻴﺼﻠﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻬﮯ ) (٧٨ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻓﻴﺼﻠہ )ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﻳﻖ( ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﻮ ﺳﻤﺠﻬﺎ دﻳﺎ۔ اور ﮨﻢ ﻧﮯ دوﻧﻮں ﮐﻮ ﺣﮑﻢ )ﻳﻌﻨﯽ ﺣﮑﻤﺖ
وﻧﺒﻮت( اور ﻋﻠﻢ ﺑﺨﺸﺎ ﺗﻬﺎ۔ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﮩﺎڑوں ﮐﻮ داؤد ﮐﺎ ﻣﺴﺨﺮ ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور ﺟﺎﻧﻮروں
ﮐﻮ ﺑﻬﯽ )ﻣﺴﺨﺮ ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻬﺎ اور ﮨﻢ ﮨﯽ اﻳﺴﺎ( ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ) (٧٩اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ان ﮐﻮ اﻳﮏ )ﻃﺮح( ﮐﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﻨﺎﻧﺎ
ﺑﻬﯽ ﺳﮑﻬﺎ دﻳﺎ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻟﮍاﺋﯽ )ﮐﮯ ﺿﺮر( ﺳﮯ ﺑﭽﺎﺋﮯ۔ ﭘﺲ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺷﮑﺮﮔﺰار ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ) (٨٠اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻴﺰ ﮨﻮا ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ )ﻓﺮﻣﺎن( ﮐﺮدﯼ ﺗﻬﯽ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ اس ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﭼﻠﺘﯽ ﺗﻬﯽ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﺮﮐﺖ دﯼ ﺗﻬﯽ )ﻳﻌﻨﯽ ﺷﺎم( اور
ﮨﻢ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﻴﮟ ) (٨١اور دﻳﻮؤں )ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ان ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ان( ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻏﻮﻃﮯ ﻣﺎرﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور اس ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﮐﺎم ﺑﻬﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور ﮨﻢ ان ﮐﮯ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﺗﻬﮯ ) (٨٢اور اﻳﻮب ﮐﻮ )ﻳﺎد ﮐﺮو(
ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ دﻋﺎ ﮐﯽ ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ اﻳﺬا ﮨﻮ رﮨﯽ ﮨﮯ اور ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ رﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ )(٨٣
ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﯽ دﻋﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻟﯽ اور ﺟﻮ ان ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺗﻬﯽ وﮦ دور ﮐﺮدﯼ اور ان ﮐﻮ ﺑﺎل ﺑﭽﮯ ﺑﻬﯽ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ اور اﭘﻨﯽ
ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﺗﻨﮯ ﮨﯽ اور )ﺑﺨﺸﮯ( اور ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﻳہ( ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ ) (٨۴اور اﺳﻤٰﻌﻴﻞ اور ادرﻳﺲ
اور ذواﻟﮑﻔﻞ )ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﻳہ ﺳﺐ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ) (٨۵اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﻴﺎ۔ ﺑﻼﺷﺒہ وﮦ
ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﺗﻬﮯ ) (٨۶اور ذواﻟﻨﻮن )ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ وﮦ )اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ ﻧﺎراض ﮨﻮ ﮐﺮ( ﻏﺼﮯ ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﭼﻞ دﻳﺌﮯ اور
ﺧﻴﺎل ﮐﻴﺎ ﮐہ ﮨﻢ ان ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺁﺧﺮ اﻧﺪهﻴﺮے ﻣﻴﮟ )ﺧﺪا ﮐﻮ( ﭘﮑﺎرﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺗﻴﺮے ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺗﻮ
ﭘﺎﮎ ﮨﮯ )اور( ﺑﮯﺷﮏ ﻣﻴﮟ ﻗﺼﻮروار ﮨﻮں ) (٨٧ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﯽ دﻋﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻟﯽ اور ان ﮐﻮ ﻏﻢ ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯽ۔ اور
اﻳﻤﺎن واﻟﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ اﺳﯽ ﻃﺮح ﻧﺠﺎت دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨٨اور زﮐﺮﻳﺎ )ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻮ ﭘﮑﺎرا
ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻬﮯ اﮐﻴﻼ ﻧہ ﭼﻬﻮڑ اور ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ وارث ﮨﮯ ) (٨٩ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﭘﮑﺎر ﺳﻦ ﻟﯽ۔ اور ان ﮐﻮ ﻳﺤﻴﯽٰ
ﺑﺨﺸﮯ اور ان ﮐﯽ ﺑﻴﻮﯼ ﮐﻮ اُن ﮐﮯ )ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﮯ( ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻨﺎدﻳﺎ۔ ﻳہ ﻟﻮگ ﻟﭙﮏ ﻟﭙﮏ ﮐﺮ ﻧﻴﮑﻴﺎں ﮐﺮﺗﮯ اور ﮨﻤﻴﮟ اﻣﻴﺪ ﺳﮯ
ﭘﮑﺎرﺗﮯ اور ﮨﻤﺎرے ﺁﮔﮯ ﻋﺎﺟﺰﯼ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٩٠اور ان )ﻣﺮﻳﻢ( ﮐﻮ )ﺑﻬﯽ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻋﻔّﺖ ﮐﻮ ﻣﺤﻔﻮظ
رﮐﻬﺎ۔ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﻣﻴﮟ اﭘﻨﯽ روح ﭘﻬﻮﻧﮏ دﯼ اور ان ﮐﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﮐﻮ اﮨﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ دﻳﺎ ) (٩١ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺟﻤﺎﻋﺖ
اﻳﮏ ﮨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮨﮯ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻮں ﺗﻮ ﻣﻴﺮﯼ ﮨﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﻴﺎ ﮐﺮو ) (٩٢اور ﻳہ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﺑﺎﮨﻢ
ﻣﺘﻔﺮق ﮨﻮﮔﺌﮯ۔ )ﻣﮕﺮ( ﺳﺐ ﮨﻤﺎرﯼ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٩٣ﺟﻮ ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﯽ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ راﺋﻴﮕﺎں ﻧہ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ اور ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﺛﻮاب اﻋﻤﺎل( ﻟﮑﻪ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٩۴اور ﺟﺲ ﺑﺴﺘﯽ )واﻟﻮں( ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ
ﮨﻼﮎ ﮐﺮدﻳﺎ ﻣﺤﺎل ﮨﮯ ﮐہ )وﮦ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﻳﮟ( وﮦ رﺟﻮع ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (٩۵ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻳﺎﺟﻮج ﻣﺎﺟﻮج ﮐﻬﻮل
دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ اور وﮦ ﮨﺮ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺳﮯ دوڑ رﮨﮯ ﮨﻮں ) (٩۶اور )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﺎ( ﺳﭽﺎ وﻋﺪﮦ ﻗﺮﻳﺐ ﺁﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻧﺎﮔﺎﮦ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ
ﮐﻬﻠﯽ ﮐﯽ ﮐﻬﻠﯽ رﮦ ﺟﺎﺋﻴﮟ )اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﻴﮟ ﮐہ( ﮨﺎﺋﮯ ﺷﺎﻣﺖ ﮨﻢ اس )ﺣﺎل( ﺳﮯ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻴﮟ رﮨﮯ ﺑﻠﮑہ )اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ( ﻇﺎﻟﻢ
ﺗﻬﮯ )) (٩٧ﮐﺎﻓﺮو اس روز( ﺗﻢ اور ﺟﻦ ﮐﯽ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ دوزخ ﮐﺎ اﻳﻨﺪهﻦ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ اور ﺗﻢ ﺳﺐ اس ﻣﻴﮟ
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داﺧﻞ ﮨﻮ ﮐﺮ رﮨﻮ ﮔﮯ ) (٩٨اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ )درﺣﻘﻴﻘﺖ( ﻣﻌﺒﻮد ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ اس ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﻧہ ﮨﻮﺗﮯ۔ ﺳﺐ اس ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ )ﺟﻠﺘﮯ(
رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٩٩وﮨﺎں ان ﮐﻮ ﭼﻼّﻧﺎ ﮨﻮﮔﺎ اور اس ﻣﻴﮟ )ﮐﭽﻪ( ﻧہ ﺳﻦ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٠٠ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﻃﺮف ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﻣﻘﺮر ﮨﻮﭼﮑﯽ ﮨﮯ۔ وﮦ اس ﺳﮯ دور رﮐﻬﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )) (١٠١ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ( اس ﮐﯽ ﺁواز ﺑﻬﯽ ﺗﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻨﻴﮟ
ﮔﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان ﮐﺎ ﺟﯽ ﭼﺎﮨﮯ ﮔﺎ اس ﻣﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ( ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﮯ ﻋﻴﺶ اور ﻟﻄﻒ ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٠٢ان ﮐﻮ )اس
دن ﮐﺎ( ﺑﮍا ﺑﻬﺎرﯼ ﺧﻮف ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ اور ﻓﺮﺷﺘﮯ ان ﮐﻮ ﻟﻴﻨﮯ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ )اور ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ( ﻳﮩﯽ وﮦ دن ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ
ﺗﻢ ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (١٠٣ﺟﺲ دن ﮨﻢ ﺁﺳﻤﺎن ﮐﻮ اس ﻃﺮح ﻟﭙﻴﭧ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ ﺟﻴﺴﮯ ﺧﻄﻮں ﮐﺎ ﻃﻮﻣﺎر ﻟﭙﻴﭧ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺟﺲ
ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ )ﮐﺎﺋﻨﺎت ﮐﻮ( ﭘﮩﻠﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اﺳﯽ ﻃﺮح دوﺑﺎرﮦ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻳﮟ ﮔﮯ۔ )ﻳہ( وﻋﺪﮦ )ﺟﺲ ﮐﺎ ﭘﻮرا ﮐﺮﻧﺎ ﻻزم( ﮨﮯ۔ ﮨﻢ )اﻳﺴﺎ(
ﺿﺮور ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٠۴اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ )ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻮرات( ﮐﮯ ﺑﻌﺪ زﺑﻮر ﻣﻴﮟ ﻟﮑﻪ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﻣﻴﺮے
ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﺑﻨﺪے ﻣﻠﮏ ﮐﮯ وارث ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١٠۵ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻣﻴﮟ )ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻤﻮں ﮐﯽ( ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﮨﮯ ) (١٠۶اور )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﺟﮩﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رﺣﻤﺖ )ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ ) (١٠٧ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ
)ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮح ﺳﮯ( ﻳہ وﺣﯽ ﺁﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﺎ ﻣﻌﺒﻮد ﺧﺪاﺋﮯ واﺣﺪ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺑﻦ ﺟﺎؤ )(١٠٨
اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮﻳﮟ ﺗﻮ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﺐ ﮐﻮ ﻳﮑﺴﺎں )اﺣﮑﺎم اﻟﮩﯽٰ ﺳﮯ( ﺁﮔﺎﮦ ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ۔ اور ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ وﮦ )ﻋﻦ( ﻗﺮﻳﺐ )ﺁﻧﮯ واﻟﯽ( ﮨﮯ ﻳﺎ )اس ﮐﺎ وﻗﺖ( دور ﮨﮯ ) (١٠٩اور ﺟﻮ ﺑﺎت
ﭘﮑﺎر ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ وﮦ اﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (١١٠اور ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﺷﺎﻳﺪ
وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮨﻮ اور اﻳﮏ ﻣﺪت ﺗﮏ )ﺗﻢ اس ﺳﮯ( ﻓﺎﺋﺪﮦ )اﭨﻬﺎﺗﮯ رﮨﻮ( ) (١١١ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﻣﻴﺮے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺣﻖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮدے۔ اور ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ اﺳﯽ ﺳﮯ ان ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﺗﻢ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﻣﺪد
ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ )(١١٢
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ﺞ
ﺤّ
ﺳﻮرة اﻟ َ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻟﻮﮔﻮ! اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ڈرو۔ ﮐہ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﺎ زﻟﺰﻟہ اﻳﮏ ﺣﺎدﺛۂ ﻋﻈﻴﻢ ﮨﻮﮔﺎ )) (١اے ﻣﺨﺎﻃﺐ( ﺟﺲ دن ﺗﻮ اس ﮐﻮ دﻳﮑﻬﮯ
ﮔﺎ )اُس دن ﻳہ ﺣﺎل ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ( ﺗﻤﺎم دوده ﭘﻼﻧﮯ واﻟﯽ ﻋﻮرﺗﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﻮل ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ۔ اور ﺗﻤﺎم ﺣﻤﻞ واﻟﻴﻮں ﮐﮯ ﺣﻤﻞ
ﮔﺮ ﭘﮍﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور ﻟﻮگ ﺗﺠﻪ ﮐﻮ ﻣﺘﻮاﻟﮯ ﻧﻈﺮ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﻣﮕﺮ وﮦ ﻣﺘﻮاﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺑﻠﮑہ )ﻋﺬاب دﻳﮑﻪ ﮐﺮ( ﻣﺪﮨﻮش ﮨﻮ رﮨﮯ
ﮨﻮں ﮔﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺑﮍا ﺳﺨﺖ ﮨﮯ ) (٢اور ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺧﺪا )ﮐﯽ ﺷﺎن( ﻣﻴﮟ ﻋﻠﻢ )وداﻧﺶ( ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ
ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ اور ﮨﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﺳﺮﮐﺶ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻟﮑﻪ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ اﺳﮯ دوﺳﺖ رﮐﻬﮯ
ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮدے ﮔﺎ اور دوزخ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐﺎ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۴ﻟﻮﮔﻮ اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﯽ اُﭨﻬﻨﮯ ﻣﻴﮟ
ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﺑﻬﯽ ﺗﻮ( ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ )ﻳﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﻴﮟ( ﻣﭩﯽ ﺳﮯ ﭘﻬﺮ اس ﺳﮯ ﻧﻄﻔہ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ۔ ﭘﻬﺮ اس ﺳﮯ
ﺧﻮن ﮐﺎ ﻟﻮﺗﻬﮍا ﺑﻨﺎ ﮐﺮ۔ ﭘﻬﺮ اس ﺳﮯ ﺑﻮﭨﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﻨﺎوٹ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻬﯽ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ )اﭘﻨﯽ ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ(
ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮدﻳﮟ۔ اور ﮨﻢ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اﻳﮏ ﻣﻴﻌﺎد ﻣﻘﺮر ﺗﮏ ﭘﻴﭧ ﻣﻴﮟ ﭨﻬﮩﺮاﺋﮯ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﭽہ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﻧﮑﺎﻟﺘﮯ
ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭽﺘﮯ ﮨﻮ۔ اور ﺑﻌﺾ )ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺮﯼ ﻣﺮﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺑﻌﺾ ﺷﻴﺦ ﻓﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ اور ﺑﮍهﺎﭘﮯ ﮐﯽ(
ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺧﺮاب ﻋﻤﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺑﮩﺖ ﮐﭽﻪ ﺟﺎﻧﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﮯﻋﻠﻢ ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور )اے دﻳﮑﻬﻨﮯ
واﻟﮯ( ﺗﻮ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﮯ )ﮐہ اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻴﮟ( زﻣﻴﻦ ﺧﺸﮏ )ﭘﮍﯼ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ( ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﮨﻢ اس ﭘﺮ ﻣﻴﻨہ ﺑﺮﺳﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺷﺎداب
ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ اور اﺑﻬﺮﻧﮯ ﻟﮕﺘﯽ ﮨﮯ اور ﻃﺮح ﻃﺮح ﮐﯽ ﺑﺎروﻧﻖ ﭼﻴﺰﻳﮟ اُﮔﺎﺗﯽ ﮨﮯ ) (۵ان ﻗﺪرﺗﻮں ﺳﮯ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ )ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ﮨﮯ ﺟﻮ( ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ اور ﻳہ ﮐہ وﮦ ﻣﺮدوں ﮐﻮ زﻧﺪﮦ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﻳہ ﮐہ وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺪرت رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (۶اور ﻳہ ﮐہ
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺁﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﮯ۔ اس ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ۔ اور ﻳہ ﮐہ ﺧﺪا ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﻗﺒﺮوں ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺟﻼ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٧اور
ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﻳﺴﺎ ﺑﻬﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا )ﮐﯽ ﺷﺎن( ﻣﻴﮟ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ )وداﻧﺶ( ﮐﮯ اور ﺑﻐﻴﺮ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﮯ اور ﺑﻐﻴﺮ ﮐﺘﺎب روﺷﻦ
ﮐﮯ ﺟﻬﮕﮍﺗﺎ ﮨﮯ )) (٨اور ﺗﮑﺒﺮ ﺳﮯ( ﮔﺮدن ﻣﻮڑ ﻟﻴﺘﺎ )ﮨﮯ( ﺗﺎﮐہ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮدے۔ اس ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ذﻟﺖ ﮨﮯ۔ اور ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﮨﻢ اﺳﮯ ﻋﺬاب )ﺁﺗﺶ( ﺳﻮزاں ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )) (٩اے ﺳﺮﮐﺶ( ﻳہ اس )ﮐﻔﺮ(
ﮐﯽ ﺳﺰا ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻴﺮے ﮨﺎﺗﻬﻮں ﻧﮯ ﺁﮔﮯ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ) (١٠اور ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻌﺾ
اﻳﺴﺎ ﺑﻬﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﻨﺎرے ﭘﺮ )ﮐﻬﮍا ﮨﻮ ﮐﺮ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ اس ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ )دﻧﻴﺎوﯼ( ﻓﺎﺋﺪﮦ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺳﺒﺐ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺁﻓﺖ ﭘﮍے ﺗﻮ ﻣﻨہ ﮐﮯ ﺑﻞ ﻟﻮٹ ﺟﺎﺋﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﭘﻬﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ( اس ﻧﮯ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻧﻘﺼﺎن
اﭨﻬﺎﻳﺎ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ۔ ﻳﮩﯽ ﺗﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﺻﺮﻳﺢ ﮨﮯ ) (١١ﻳہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻧہ اﺳﮯ ﻧﻘﺼﺎن
ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﮯ اور ﻧہ ﻓﺎﺋﺪﮦ دے ﺳﮑﮯ۔ ﻳﮩﯽ ﺗﻮ ﭘﺮﻟﮯ درﺟﮯ ﮐﯽ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﮨﮯ )) (١٢ﺑﻠﮑہ( اﻳﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ
ﻧﻘﺼﺎن ﻓﺎﺋﺪﮦ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻗﺮﻳﺐ ﮨﮯ۔ اﻳﺴﺎ دوﺳﺖ ﺑﺮا ﺑﻬﯽ اور اﻳﺴﺎ ﮨﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻬﯽ ﺑﺮا ) (١٣ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ
ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﺑﮩﺸﺘﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﭼﻞ رﮨﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ
ﮨﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (١۴ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻳہ ﮔﻤﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا اس ﮐﻮ دﻧﻴﺎ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﻣﺪد ﻧﮩﻴﮟ دے ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ
اوﭘﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف )ﻳﻌﻨﯽ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ ﮐﯽ ﭼﻬﺖ ﻣﻴﮟ( اﻳﮏ رﺳﯽ ﺑﺎﻧﺪهﮯ ﭘﻬﺮ )اس ﺳﮯ اﭘﻨﺎ( ﮔﻼ ﮔﻬﻮﻧﭧ ﻟﮯ۔ ﭘﻬﺮ دﻳﮑﻬﮯ ﮐہ ﺁﻳﺎ ﻳہ
ﺗﺪﺑﻴﺮ اس ﮐﮯ ﻏﺼﮯ ﮐﻮ دور ﮐﺮدﻳﺘﯽ ﮨﮯ ) (١۵اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﻗﺮﺁن ﮐﻮ اُﺗﺎرا ﮨﮯ )ﺟﺲ ﮐﯽ ﺗﻤﺎم( ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﻬﻠﯽ
ﮨﻮﺋﯽ )ﮨﻴﮟ( اور ﻳہ )ﻳﺎد رﮐﻬﻮ( ﮐہ ﺧﺪا ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮨﺪاﻳﺎت دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ) (١۶ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻣﻮﻣﻦ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن( ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ
ﻳﮩﻮدﯼ ﮨﻴﮟ اور ﺳﺘﺎرﮦ ﭘﺮﺳﺖ اور ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ اور ﻣﺠﻮﺳﯽ اور ﻣﺸﺮﮎ۔ ﺧﺪا ان )ﺳﺐ( ﻣﻴﮟ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮدے ﮔﺎ۔
ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮨﮯ ) (١٧ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺟﻮ )ﻣﺨﻠﻮق( ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور ﺟﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ
اور ﺳﻮرج اور ﭼﺎﻧﺪ ﺳﺘﺎرے اور ﭘﮩﺎڑ اور درﺧﺖ اور ﭼﺎر ﭘﺎﺋﮯ اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ اﻧﺴﺎن ﺧﺪا ﮐﻮ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ
اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﭘﺮ ﻋﺬاب ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺧﺪا ذﻟﻴﻞ ﮐﺮے اس ﮐﻮ ﻋﺰت دﻳﻨﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺟﻮ
ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (١٨ﻳہ دو )ﻓﺮﻳﻖ( اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ دﺷﻤﻦ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر )ﮐﮯ ﺑﺎرے( ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮ
ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁگ ﮐﮯ ﮐﭙﮍے ﻗﻄﻊ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )اور( ان ﮐﮯ ﺳﺮوں ﭘﺮ ﺟﻠﺘﺎ ﮨﻮا ﭘﺎﻧﯽ ڈاﻻ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١٩اس ﺳﮯ ان
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ﮐﮯ ﭘﻴﭧ ﮐﮯ اﻧﺪر ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ اور ﮐﻬﺎﻟﻴﮟ ﮔﻞ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ ) (٢٠اور ان )ﮐﮯ ﻣﺎرﻧﮯ ﭨﻬﻮﮐﻨﮯ( ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻟﻮﮨﮯ ﮐﮯ ﮨﺘﻬﻮڑے
ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٢١ﺟﺐ وﮦ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ اس رﻧﺞ )وﺗﮑﻠﻴﻒ( ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ دوزخ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﭘﻬﺮ اﺳﯽ ﻣﻴﮟ ﻟﻮﭨﺎ دﻳﺌﮯ
ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور )ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ( ﺟﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﺘﮯ رﮨﻮ ) (٢٢ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﮯ
رﮨﮯ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﺑﮩﺸﺘﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺗﻠﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ وﮨﺎں ان ﮐﻮ ﺳﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﮐﻨﮕﻦ ﭘﮩﻨﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ
ﮔﮯ اور ﻣﻮﺗﯽ۔ اور وﮨﺎں ان ﮐﺎ ﻟﺒﺎس رﻳﺸﻤﯽ ﮨﻮﮔﺎ ) (٢٣اور ان ﮐﻮ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﮐﻼم ﮐﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ اور )ﺧﺪاﺋﮯ( ﺣﻤﻴﺪ ﮐﯽ راﮦ
ﺑﺘﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ) (٢۴ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ اور )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ اور ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﮯ ﺟﺴﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﻳﮑﺴﺎں )ﻋﺒﺎدت ﮔﺎﮦ( ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ روﮐﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺧﻮاﮦ وﮨﺎں ﮐﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻮں ﻳﺎ ﺑﺎﮨﺮ ﺳﮯ ﺁﻧﮯ واﻟﮯ۔ اور ﺟﻮ اس ﻣﻴﮟ
ﺷﺮارت ﺳﮯ ﮐﺞ روﯼ )وﮐﻔﺮ( ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ اس ﮐﻮ ﮨﻢ درد دﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﻋﺬاب ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ )) (٢۵اور اﻳﮏ وﻗﺖ ﺗﻬﺎ(
ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺎﻧہ ﮐﻌﺒہ ﮐﻮ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ )اور ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ( ﮐہ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﺷﺮﻳﮏ ﻧہ ﮐﻴﺠﻴﻮ اور
ﻃﻮاف ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں اور ﻗﻴﺎم ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں اور رﮐﻮع ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں )اور( ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻴﺮے ﮔﻬﺮ ﮐﻮ ﺻﺎف
رﮐﻬﺎ ﮐﺮو ) (٢۶اور ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺣﺞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺪا ﮐﺮ دو ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﭘﻴﺪل اور دﺑﻠﮯ دﺑﻠﮯ اوﻧﭩﻮں ﭘﺮ ﺟﻮ دور دراز رﺳﺘﻮں
ﺳﮯ ﭼﻠﮯ ﺁﺗﮯ ﮨﻮ )ﺳﻮار ﮨﻮ ﮐﺮ( ﭼﻠﮯ ﺁﺋﻴﮟ ) (٢٧ﺗﺎﮐہ اﭘﻨﮯ ﻓﺎﺋﺪے ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮں۔ اور )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﮯ( اﻳﺎم
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻴﮟ ﭼﮩﺎر ﭘﺎﻳﺎں ﻣﻮﻳﺸﯽ )ﮐﮯ ذﺑﺢ ﮐﮯ وﻗﺖ( ﺟﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ دﻳﺌﮯ ﮨﻴﮟ ان ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﻴﮟ۔ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻢ ﺧﻮد
ﺑﻬﯽ ﮐﻬﺎؤ اور ﻓﻘﻴﺮ درﻣﺎﻧﺪﮦ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﮐﻬﻼؤ ) (٢٨ﭘﻬﺮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ﻟﻮگ اﭘﻨﺎ ﻣﻴﻞ ﮐﭽﻴﻞ دور ﮐﺮﻳﮟ اور ﻧﺬرﻳﮟ ﭘﻮرﯼ ﮐﺮﻳﮟ اور
ﺧﺎﻧۂ ﻗﺪﻳﻢ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻴﺖ اﷲ( ﮐﺎ ﻃﻮاف ﮐﺮﻳﮟ ) (٢٩ﻳہ )ﮨﻤﺎرا ﺣﮑﻢ ﮨﮯ( ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ادب ﮐﯽ ﭼﻴﺰوں ﮐﯽ ﺟﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﯽ
ﮨﻴﮟ ﻋﻈﻤﺖ رﮐﻬﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ اس ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ۔ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﻣﻮﻳﺸﯽ ﺣﻼل ﮐﺮدﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ
ﮨﻴﮟ۔ ﺳﻮا ان ﮐﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺑﺘﻮں ﮐﯽ ﭘﻠﻴﺪﯼ ﺳﮯ ﺑﭽﻮ اور ﺟﻬﻮﭨﯽ ﺑﺎت ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮو )(٣٠
ﺻﺮف اﻳﮏ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﻮ ﮐﺮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺷﺮﻳﮏ ﻧہ ﭨﻬﻴﺮا ﮐﺮ۔ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ )ﮐﺴﯽ ﮐﻮ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺷﺮﻳﮏ ﻣﻘﺮر ﮐﺮے
ﺗﻮ وﮦ ﮔﻮﻳﺎ اﻳﺴﺎ ﮨﮯ ﺟﻴﺴﮯ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﮔﺮ ﭘﮍے ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ ﭘﺮﻧﺪے اُﭼﮏ ﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﻳﺎ ﮨﻮا ﮐﺴﯽ دور ﺟﮕہ اُڑا ﮐﺮ ﭘﻬﻴﻨﮏ دے
)) (٣١ﻳہ ﮨﻤﺎرا ﺣﮑﻢ ﮨﮯ( اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ادب ﮐﯽ ﭼﻴﺰوں ﮐﯽ ﺟﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﯽ ﮨﻴﮟ ﻋﻈﻤﺖ رﮐﻬﮯ ﺗﻮ ﻳہ )ﻓﻌﻞ( دﻟﻮں
ﮐﯽ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ) (٣٢ان ﻣﻴﮟ اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﮏ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﻓﺎﺋﺪے ﮨﻴﮟ ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ ﺧﺎﻧۂ ﻗﺪﻳﻢ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻴﺖ
اﷲ( ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﺎ )اور ذﺑﺢ ﮨﻮﻧﺎ( ﮨﮯ ) (٣٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﺮ اُﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺟﻮ ﻣﻮﻳﺸﯽ
ﭼﺎرﭘﺎﺋﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ دﻳﺌﮯ ﮨﻴﮟ )ان ﮐﮯ ذﺑﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ( ان ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﻴﮟ۔ ﺳﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﻌﺒﻮد اﻳﮏ ﮨﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﯽ
ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻮﺟﺎؤ۔ اور ﻋﺎﺟﺰﯼ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎدو ) (٣۴ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﺐ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ
ﺗﻮ ان ﮐﮯ دل ڈر ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﺐ ان ﭘﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﭘﮍﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧﻤﺎز ﺁداب ﺳﮯ ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ
)ﻣﺎل( ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ )اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ( )ﻧﻴﮏ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﻴﮟ( ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣۵اور ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﮯ اوﻧﭩﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ
ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺧﺪا ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ ان ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﻓﺎﺋﺪے ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ( ﻗﻄﺎر ﺑﺎﻧﺪه ﮐﺮ
ان ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﻮ۔ ﺟﺐ ﭘﮩﻠﻮ ﮐﮯ ﺑﻞ ﮔﺮ ﭘﮍﻳﮟ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻬﺎؤ اور ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺳﮯ ﺑﻴﭩﻪ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں اور ﺳﻮال ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں
ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﮐﻬﻼؤ۔ اس ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے زﻳﺮﻓﺮﻣﺎن ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو ) (٣۶ﺧﺪا ﺗﮏ ﻧہ اُن ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﮩﻨﭽﺘﺎ
ﮨﮯ اور ﻧہ ﺧﻮن۔ ﺑﻠﮑہ اس ﺗﮏ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﮨﮯ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﺴﺨﺮ ﮐﺮ دﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ اس
ﺑﺎت ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﮐہ اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﮯ ﻳﺎد ﮐﺮو۔ اور )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﮐﻮ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ
ﺳﻨﺎ دو ) (٣٧ﺧﺪا ﺗﻮ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ ان ﮐﮯ دﺷﻤﻨﻮں ﮐﻮ ﮨﭩﺎﺗﺎ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اور ﮐﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ۔ ) (٣٨ﺟﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳﮯ )ﺧﻮاﮦ ﻣﺨﻮاﮦ( ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ان ﮐﻮ اﺟﺎزت ﮨﮯ )ﮐہ وﮦ
ﺑﻬﯽ ﻟﮍﻳﮟ( ﮐﻴﻮﻧﮑہ ان ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا )ان ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮے ﮔﺎ وﮦ( ﻳﻘﻴﻨًﺎ ان ﮐﯽ ﻣﺪد ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (٣٩ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ
ﮐہ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﻧﺎﺣﻖ ﻧﮑﺎل دﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ )اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﭽﻪ ﻗﺼﻮر ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ( ﮨﺎں ﻳہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﺪا ﮨﮯ۔
اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻧہ ﮨﭩﺎﺗﺎ رﮨﺘﺎ ﺗﻮ )راﮨﺒﻮں ﮐﮯ( ﺻﻮﻣﻌﮯ اور )ﻋﻴﺴﺎﺋﻴﻮں ﮐﮯ( ﮔﺮﺟﮯ اور
)ﻳﮩﻮدﻳﻮں ﮐﮯ( ﻋﺒﺎدت ﺧﺎﻧﮯ اور )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ( ﻣﺴﺠﺪﻳﮟ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺑﮩﺖ ﺳﺎ ذﮐﺮ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ وﻳﺮان ﮨﻮﭼﮑﯽ ﮨﻮﺗﻴﮟ۔
اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺧﺪا اس ﮐﯽ ﺿﺮور ﻣﺪد ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺗﻮاﻧﺎ اور ﻏﺎﻟﺐ ﮨﮯ ) (۴٠ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ
ﮨﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﮨﻢ ان ﮐﻮ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ دﺳﺘﺮس دﻳﮟ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﻴﮟ اور زﮐﻮٰة ادا ﮐﺮﻳﮟ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﻳﮟ اور ﺑﺮے
ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﻳﮟ اور ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ) (۴١اور اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان
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ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﻮح ﮐﯽ ﻗﻮم اور ﻋﺎد وﺛﻤﻮد ﺑﻬﯽ )اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ( ﺟﻬﭩﻼ ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٢اور ﻗﻮم اﺑﺮاﮨﻴﻢ اور ﻗﻮم ﻟﻮط ﺑﻬﯽ
) (۴٣اور ﻣﺪﻳﻦ ﮐﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﮯ ﺑﻬﯽ۔ اور ﻣﻮﺳﯽٰ ﺑﻬﯽ ﺗﻮ ﺟﻬﭩﻼﺋﮯ ﺟﺎﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ ﻣﻴﮟ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﻣﮩﻠﺖ دﻳﺘﺎ رﮨﺎ ﭘﻬﺮ ان
ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ۔ ﺗﻮ )دﻳﮑﻪ ﻟﻮ( ﮐہ ﻣﻴﺮا ﻋﺬاب ﮐﻴﺴﺎ )ﺳﺨﺖ( ﺗﻬﺎ ) (۴۴اور ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺑﺴﺘﻴﺎں ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺗﺒﺎﮦ ﮐﺮ ڈاﻻ ﮐہ وﮦ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺗﻬﻴﮟ۔ ﺳﻮ وﮦ اﭘﻨﯽ ﭼﻬﺘﻮں ﭘﺮ ﮔﺮﯼ ﭘﮍﯼ ﮨﻴﮟ۔ اور )ﺑﮩﺖ ﺳﮯ( ﮐﻨﻮﺋﻴﮟ ﺑﮯﮐﺎر اور )ﺑﮩﺖ ﺳﮯ( ﻣﺤﻞ وﻳﺮان ﭘﮍے ﮨﻴﮟ
) (۴۵ﮐﻴﺎ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﺳﻴﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﺗﺎﮐہ ان ﮐﮯ دل )اﻳﺴﮯ( ﮨﻮﺗﮯ ﮐہ ان ﺳﮯ ﺳﻤﺠﻪ ﺳﮑﺘﮯ۔ اور ﮐﺎن )اﻳﺴﮯ(
ﮨﻮﺗﮯ ﮐہ ان ﺳﮯ ﺳﻦ ﺳﮑﺘﮯ۔ ﺑﺎت ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ اﻧﺪهﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﻴﮟ ﺑﻠﮑہ دل ﺟﻮ ﺳﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ )وﮦ( اﻧﺪهﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
) (۴۶اور )ﻳہ ﻟﻮگ( ﺗﻢ ﺳﮯ ﻋﺬاب ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا اﭘﻨﺎ وﻋﺪﮦ ﮨﺮﮔﺰ ﺧﻼف ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ اور ﺑﮯﺷﮏ
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ اﻳﮏ روز ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﺴﺎب ﮐﮯ رو ﺳﮯ ﮨﺰار ﺑﺮس ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ ) (۴٧اور ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺑﺴﺘﻴﺎں
ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻣﻴﮟ ان ﮐﻮ ﻣﮩﻠﺖ دﻳﺘﺎ رﮨﺎ اور وﮦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺗﻬﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ۔ اور ﻣﻴﺮﯼ ﻃﺮف ﮨﯽ ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺁﻧﺎ ﮨﮯ )(۴٨
)اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻟﻮﮔﻮ! ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻬﻠﻢ ﮐﻬﻼ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں ) (۴٩ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎم
ﮐﺌﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺨﺸﺶ اور ﺁﺑﺮو ﮐﯽ روزﯼ ﮨﮯ ) (۵٠اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﻣﻴﮟ )اﭘﻨﮯ زﻋﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻴﮟ( ﮨﻤﻴﮟ
ﻋﺎﺟﺰ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻌﯽ ﮐﯽ ،وﮦ اﮨﻞ دوزخ ﮨﻴﮟ ) (۵١اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﻮﺋﯽ رﺳﻮل اور ﻧﺒﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﻣﮕﺮ )اس
ﮐﺎ ﻳہ ﺣﺎل ﺗﻬﺎ ﮐہ( ﺟﺐ وﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺁرزو ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻬﺎ ﺗﻮ ﺷﻴﻄﺎن اس ﮐﯽ ﺁرزو ﻣﻴﮟ )وﺳﻮﺳہ( ڈال دﻳﺘﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ )وﺳﻮﺳہ( ﺷﻴﻄﺎن
ڈاﻟﺘﺎ ﮨﮯ ﺧﺪا اس ﮐﻮ دور ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺧﺪا اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﻋﻠﻢ واﻻ اور ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ )(۵٢
ﻏﺮض )اس ﺳﮯ( ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ )وﺳﻮﺳہ( ﺷﻴﻄﺎن ڈاﻟﺘﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﮨﮯ اور
ﺟﻦ ﮐﮯ دل ﺳﺨﺖ ﮨﻴﮟ ذرﻳﻌہ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﭨﻬﮩﺮاﺋﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﻇﺎﻟﻢ ﭘﺮﻟﮯ درﺟﮯ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (۵٣اور ﻳہ ﺑﻬﯽ ﻏﺮض
ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻋﻠﻢ ﻋﻄﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ وﮦ ﺟﺎن ﻟﻴﮟ ﮐہ وﮦ )ﻳﻌﻨﯽ وﺣﯽ( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺣﻖ ﮨﮯ ﺗﻮ وﮦ اس
ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﻴﮟ اور ان ﮐﮯ دل ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﻋﺎﺟﺰﯼ ﮐﺮﻳﮟ۔ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﮐﯽ
ﻃﺮف ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (۵۴اور ﮐﺎﻓﺮ ﻟﻮگ ﮨﻤﻴﺸہ اس ﺳﮯ ﺷﮏ ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻗﻴﺎﻣﺖ ان ﭘﺮ ﻧﺎﮔﮩﺎں ﺁﺟﺎﺋﮯ ﻳﺎ
اﻳﮏ ﻧﺎﻣﺒﺎرﮎ دن ﮐﺎ ﻋﺬاب ان ﭘﺮ واﻗﻊ ﮨﻮ ) (۵۵اس روز ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﻮﮔﯽ۔ اور ان ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮدے ﮔﺎ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ
اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ وﮦ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﺎﻏﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۵۶اور ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﺋﮯ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ
ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ذﻟﻴﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ) (۵٧اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﮨﺠﺮت ﮐﯽ ﭘﻬﺮ ﻣﺎرے
ﮔﺌﮯ ﻳﺎ ﻣﺮ ﮔﺌﮯ۔ ان ﮐﻮ ﺧﺪا اﭼﻬﯽ روزﯼ دے ﮔﺎ۔ اور ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ رزق دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۵٨وﮦ ان ﮐﻮ اﻳﺴﮯ
ﻣﻘﺎم ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﺴﮯ وﮦ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ )اور( ﺑﺮدﺑﺎر ﮨﮯ ) (۵٩ﻳہ )ﺑﺎت ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ﭨﻬﮩﺮ
ﭼﮑﯽ ﮨﮯ( اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ )ﮐﺴﯽ ﮐﻮ( اﺗﻨﯽ ﮨﯽ اﻳﺬا دے ﺟﺘﻨﯽ اﻳﺬا اس ﮐﻮ دﯼ ﮔﺌﯽ ﭘﻬﺮ اس ﺷﺨﺺ ﭘﺮ زﻳﺎدﺗﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا
اس ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۶٠ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺧﺪا رات ﮐﻮ دن ﻣﻴﮟ داﺧﻞ
ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور دن ﮐﻮ رات ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۶١ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺑﺮﺣﻖ
ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ )ﮐﺎﻓﺮ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺑﺎﻃﻞ ﮨﮯ اور اس ﻟﺌﮯ ﺧﺪا رﻓﻴﻊ اﻟﺸﺎن اور ﺑﮍا ﮨﮯ ) (۶٢ﮐﻴﺎ ﺗﻢ
ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﻣﻴﻨہ ﺑﺮﺳﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ زﻣﻴﻦ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺎرﻳﮏ ﺑﻴﻦ اور ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ
) (۶٣ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اﺳﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﮯﻧﻴﺎز اور ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﺋﺶ ﮨﮯ۔
) (۶۴ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮐہ ﺟﺘﻨﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ )ﺳﺐ( ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے زﻳﺮﻓﺮﻣﺎن ﮐﺮ رﮐﻬﯽ ﮨﻴﮟ اور ﮐﺸﺘﻴﺎں )ﺑﻬﯽ(
ﺟﻮ اﺳﯽ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﭼﻠﺘﯽ ﮨﻴﮟ۔ اور وﮦ ﺁﺳﻤﺎن ﮐﻮ ﺗﻬﺎﻣﮯ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ زﻣﻴﻦ ﭘﺮ )ﻧہ( ﮔﮍ ﭘﮍے ﻣﮕﺮ اس ﮐﮯ ﺣﮑﻢ
ﺳﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺷﻔﻘﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۶۵اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﻴﺎت ﺑﺨﺸﯽ۔ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ
ﮐﻮ ﻣﺎرﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺗﻤﮩﻴﮟ زﻧﺪﮦ ﺑﻬﯽ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ اور اﻧﺴﺎن ﺗﻮ ﺑﮍا ﻧﺎﺷﮑﺮ ﮨﮯ ) (۶۶ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﺮ اﻳﮏ اُﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻳﮏ ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﯼ ﮨﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ وﮦ ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﺳﮯ اس اﻣﺮ ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍا ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ اور ﺗﻢ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺗﮯ رﮨﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻢ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﮨﻮ ) (۶٧اور اﮔﺮ ﻳہ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺟﻬﮕﮍا ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﺗﻢ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا ان ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ ) (۶٨ﺟﻦ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻢ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز ان ﮐﺎ ﻓﻴﺼﻠہ
ﮐﺮدے ﮔﺎ ) (۶٩ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻳہ )ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ
)ﻟﮑﻬﺎ ﮨﻮا( ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺁﺳﺎن ﮨﮯ ) (٧٠اور )ﻳہ ﻟﻮگ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰوں ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ
ﮐﯽ اس ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻨﺪ ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ اور ﻧہ ان ﮐﮯ ﭘﺎس اس ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ دﻟﻴﻞ ﮨﮯ۔ اور ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻬﯽ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧﮩﻴﮟ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﮨﻮﮔﺎ ) (٧١اور ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﺗﻮ )ان ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﮍ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اور( ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﭼﮩﺮوں ﻣﻴﮟ
ﺻﺎف ﻃﻮر ﭘﺮ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ )ﮐﮯ ﺁﺛﺎر( دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ۔ ﻗﺮﻳﺐ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﭘﺮ
ﺣﻤﻠہ ﮐﺮدﻳﮟ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﺮﯼ ﭼﻴﺰ ﺑﺘﺎؤں؟ وﮦ دوزخ ﮐﯽ ﺁگ ﮨﮯ۔ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮐﺎﻓﺮوں ﺳﮯ وﻋﺪﮦ
ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﺑﺮا ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (٧٢ﻟﻮﮔﻮ! اﻳﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺎن ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اﺳﮯ ﻏﻮر ﺳﮯ ﺳﻨﻮ۔ ﮐہ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ
ﺳﻮا ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻮ وﮦ اﻳﮏ ﻣﮑﻬﯽ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺎ ﺳﮑﺘﮯ اﮔﺮﭼہ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ۔ اور اﮔﺮ ان ﺳﮯ ﻣﮑﻬﯽ ﮐﻮﺋﯽ
ﭼﻴﺰ ﻟﮯ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ اس ﺳﮯ ﭼﻬﮍا ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﮯ۔ ﻃﺎﻟﺐ اور ﻣﻄﻠﻮب )ﻳﻌﻨﯽ ﻋﺎﺑﺪ اور ﻣﻌﺒﻮد دوﻧﻮں( ﮔﺌﮯ ﮔﺰرے ﮨﻴﮟ )(٧٣
ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺪر ﺟﻴﺴﯽ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﺗﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا زﺑﺮدﺳﺖ اور ﻏﺎﻟﺐ ﮨﮯ ) (٧۴ﺧﺪا
ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭘﻴﻐﺎم ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺳﻨﻨﮯ واﻻ )اور( دﻳﮑﻬﻨﮯ
واﻻ ﮨﮯ ) (٧۵ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﮨﮯ اور ﺟﻦ ان ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮨﮯ وﮦ اس ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ۔ اور ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ رﺟﻮع ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ
ﻃﺮف ﮨﮯ ) (٧۶ﻣﻮﻣﻨﻮ! رﮐﻮع ﮐﺮﺗﮯ اور ﺳﺠﺪے ﮐﺮﺗﮯ اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ
ﻓﻼح ﭘﺎؤ ) (٧٧اور ﺧﺪا )ﮐﯽ راﮦ( ﻣﻴﮟ ﺟﮩﺎد ﮐﺮو ﺟﻴﺴﺎ ﺟﮩﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﮯ۔ اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﭘﺮ دﻳﻦ
ﮐﯽ )ﮐﺴﯽ ﺑﺎت( ﻣﻴﮟ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ۔ )اور ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ( ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎپ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﺎ دﻳﻦ )ﭘﺴﻨﺪ ﮐﻴﺎ( اُﺳﯽ ﻧﮯ ﭘﮩﻠﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﭘﮩﻠﯽ
ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﻴﮟ( ﺗﻤﮩﺎرا ﻧﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎن رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ اور اس ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ )وﮨﯽ ﻧﺎم رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﮩﺎد ﮐﺮو( ﺗﺎﮐہ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎرے
ﻣﻴﮟ ﺷﺎﮨﺪ ﮨﻮں۔ اور ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﺷﺎﮨﺪ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﻮ اور زﮐﻮٰة دو اور ﺧﺪا ﮐﮯ دﻳﻦ ﮐﯽ )رﺳﯽ ﮐﻮ( ﭘﮑﮍے رﮨﻮ۔
وﮨﯽ ﺗﻤﮩﺎرا دوﺳﺖ ﮨﮯ۔ اور ﺧﻮب دوﺳﺖ اور ﺧﻮب ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﮯ )(٧٨
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺑﮯﺷﮏ اﻳﻤﺎن واﻟﮯ رﺳﺘﮕﺎر ﮨﻮﮔﺌﮯ ) (١ﺟﻮ ﻧﻤﺎز ﻣﻴﮟ ﻋﺠﺰو ﻧﻴﺎز ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢اور ﺟﻮ ﺑﻴﮩﻮدﮦ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﻣﻨہ ﻣﻮڑے
رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣اور ﺟﻮ زﮐﻮٰة ادا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴اور ﺟﻮ اﭘﻨﯽ ﺷﺮﻣﮕﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵ﻣﮕﺮ اﭘﻨﯽ ﺑﻴﻮﻳﻮں ﺳﮯ
ﻳﺎ )ﮐﻨﻴﺰوں ﺳﮯ( ﺟﻮ ان ﮐﯽ ﻣِﻠﮏ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﮐہ )ان ﺳﮯ( ﻣﺒﺎﺷﺮت ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ اﻧﮩﻴﮟ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﮩﻴﮟ ) (۶اور ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﺳﻮا
اوروں ﮐﮯ ﻃﺎﻟﺐ ﮨﻮں وﮦ )ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺣﺪ ﺳﮯ( ﻧﮑﻞ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧اور ﺟﻮ اﻣﺎﻧﺘﻮں اور اﻗﺮاروں ﮐﻮ
ﻣﻠﺤﻮظ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨اور ﺟﻮ ﻧﻤﺎزوں ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٩ﻳہ ﮨﯽ ﻟﻮگ ﻣﻴﺮاث ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ )) (١٠ﻳﻌﻨﯽ(
ﺟﻮ ﺑﮩﺸﺖ ﮐﯽ ﻣﻴﺮاث ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور اس ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (١١اور ﮨﻢ ﻧﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻣﭩﯽ ﮐﮯ ﺧﻼﺻﮯ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا
ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ) (١٢ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ اﻳﮏ ﻣﻀﺒﻮط )اور ﻣﺤﻔﻮظ( ﺟﮕہ ﻣﻴﮟ ﻧﻄﻔہ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ) (١٣ﭘﻬﺮ ﻧﻄﻔﮯ ﮐﺎ ﻟﻮﺗﻬﮍا ﺑﻨﺎﻳﺎ۔ ﭘﻬﺮ
ﻟﻮﺗﻬﮍے ﮐﯽ ﺑﻮﭨﯽ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﭘﻬﺮ ﺑﻮﭨﯽ ﮐﯽ ﮨﮉﻳﺎں ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﭘﻬﺮ ﮨﮉﻳﻮں ﭘﺮ ﮔﻮﺷﺖ )ﭘﻮﺳﺖ( ﭼﮍهﺎﻳﺎ۔ ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ ﻧﺌﯽ ﺻﻮرت ﻣﻴﮟ ﺑﻨﺎ دﻳﺎ۔
ﺗﻮ ﺧﺪا ﺟﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﺑﻨﺎﻧﮯ واﻻ ﺑﮍا ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ ﮨﮯ ) (١۴ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻢ ﻣﺮﺟﺎﺗﮯ ﮨﻮ ) (١۵ﭘﻬﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز اُﭨﻬﺎ
ﮐﻬﮍے ﮐﺌﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (١۶اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے اوﭘﺮ )ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ( ﺳﺎت ﺁﺳﻤﺎن ﭘﻴﺪا ﮐﺌﮯ۔ اور ﮨﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﺳﮯ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ
) (١٧اور ﮨﻢ ﮨﯽ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ اﻳﮏ اﻧﺪازے ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ۔ ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﭨﻬﮩﺮا دﻳﺎ اور ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮدﻳﻨﮯ ﭘﺮ ﺑﻬﯽ ﻗﺎدر ﮨﻴﮟ ) (١٨ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﮐﻬﺠﻮروں اور اﻧﮕﻮروں ﮐﮯ ﺑﺎغ ﺑﻨﺎﺋﮯ ،ان ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے
ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻣﻴﻮے ﭘﻴﺪا ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻢ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻮ ) (١٩اور وﮦ درﺧﺖ ﺑﻬﯽ )ﮨﻢ ﮨﯽ ﻧﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ( ﺟﻮ
ﻃﻮر ﺳﻴﻨﺎ ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ زﻳﺘﻮن ﮐﺎ درﺧﺖ ﮐہ( ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ روﻏﻦ اور ﺳﺎﻟﻦ ﻟﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ اُﮔﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢٠اور
ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﭼﺎرﭘﺎﻳﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻋﺒﺮت )اور ﻧﺸﺎﻧﯽ( ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﻴﭩﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﻴﮟ )دوده( ﭘﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور
ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ان ﻣﻴﮟ اور ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻓﺎﺋﺪے ﮨﻴﮟ اور ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﺗﻢ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻮ ) (٢١اور ان ﭘﺮ اور ﮐﺸﺘﻴﻮں ﭘﺮ ﺗﻢ ﺳﻮار
ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮ ) (٢٢اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﻮح ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﻗﻮم! ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو
اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ ،ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ڈرﺗﮯ ﻧﮩﻴﮟ ) (٢٣ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﺳﺮدار ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻬﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻳہ ﺗﻮ
ﺗﻢ ﮨﯽ ﺟﻴﺴﺎ ﺁدﻣﯽ ﮨﮯ۔ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺑﮍاﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﻓﺮﺷﺘﮯ اُﺗﺎر دﻳﺘﺎ۔ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اﮔﻠﮯ ﺑﺎپ دادا
ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﻳہ ﺑﺎت ﮐﺒﻬﯽ ﺳﻨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﯽ ) (٢۴اس ﺁدﻣﯽ ﮐﻮ ﺗﻮ دﻳﻮاﻧﮕﯽ )ﮐﺎ ﻋﺎرﺿہ( ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر
ﮐﺮو ) (٢۵ﻧﻮح ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻴﺮﯼ ﻣﺪد ﮐﺮ ) (٢۶ﭘﺲ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﻃﺮف وﺣﯽ
ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ اور ﮨﻤﺎرے ﺣﮑﻢ ﺳﮯ اﻳﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻨﺎؤ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﮨﻤﺎرا ﺣﮑﻢ ﺁ ﭘﮩﻨﭽﮯ اور ﺗﻨﻮر )ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺑﻬﺮ ﮐﺮ(
ﺟﻮش ﻣﺎرﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﺗﻮ ﺳﺐ )ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺣﻴﻮاﻧﺎت( ﻣﻴﮟ ﺟﻮڑا ﺟﻮڑا )ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺮ اور ﻣﺎدﮦ( دو دو ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﭩﻬﺎ دو اور اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ
واﻟﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ،ﺳﻮ ان ﮐﮯ ﺟﻦ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )ﮨﻼﮎ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ( ﺣﮑﻢ ﭘﮩﻠﮯ ﺻﺎدر ﮨﻮﭼﮑﺎ ﮨﮯ۔ اور ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﻴﮟ ﮨﻢ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﻧہ ﮐﮩﻨﺎ ،وﮦ ﺿﺮور ڈﺑﻮ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢٧اور ﺟﺐ ﺗﻢ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻬﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﻴﭩﻪ ﺟﺎؤ ﺗﻮ )ﺧﺪا
ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮐﺮﻧﺎ اور( ﮐﮩﻨﺎ ﮐہ ﺳﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ )ﺳﺰاوار( ﮨﮯ۔ ﺟﺲ ﻧﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯽ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ) (٢٨اور
)ﻳہ ﺑﻬﯽ( دﻋﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﮐﻮ ﻣﺒﺎرﮎ ﺟﮕہ اُﺗﺎرﻳﻮ اور ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ اُﺗﺎرﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٩ﺑﮯﺷﮏ اس
)ﻗﺼﮯ( ﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ اور ﮨﻤﻴﮟ ﺗﻮ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﺮﻧﯽ ﺗﻬﯽ ) (٣٠ﭘﻬﺮ ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻢ ﻧﮯ اﻳﮏ اور ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﯽ ) (٣١اور
ان ﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ان ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ )ﺟﺲ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ( ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو )ﮐہ( اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ ،ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ڈرﺗﮯ ﻧﮩﻴﮟ ) (٣٢ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﺳﺮدار ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻬﮯ اور ﺁﺧﺮت ﮐﮯ ﺁﻧﮯ ﮐﻮ ﺟﻬﻮٹ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ
ﺗﻬﮯ اور دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺁﺳﻮدﮔﯽ دے رﮐﻬﯽ ﺗﻬﯽ۔ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻳہ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮨﯽ ﺟﻴﺴﺎ ﺁدﻣﯽ ﮨﮯ ،ﺟﺲ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ
ﮐﻬﺎﻧﺎ ﺗﻢ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻮ ،اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐﻬﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﭘﺎﻧﯽ ﺗﻢ ﭘﻴﺘﮯ ﮨﻮ اﺳﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﺘﺎ ﮨﮯ ) (٣٣اور اﮔﺮ ﺗﻢ
اﭘﻨﮯ ﮨﯽ ﺟﻴﺴﮯ ﺁدﻣﯽ ﮐﺎ ﮐﮩﺎ ﻣﺎن ﻟﻴﺎ ﺗﻮ ﮔﻬﺎﭨﮯ ﻣﻴﮟ ﭘﮍ ﮔﺌﮯ ) (٣۴ﮐﻴﺎ ﻳہ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻳہ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﻢ ﻣﺮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ اور ﻣﭩﯽ
ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ اور اﺳﺘﺨﻮان )ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﭽﻪ ﻧہ رﮨﮯ ﮔﺎ( ﺗﻮ ﺗﻢ )زﻣﻴﻦ ﺳﮯ( ﻧﮑﺎﻟﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (٣۵ﺟﺲ ﺑﺎت ﮐﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ )ﺑﮩﺖ( ﺑﻌﻴﺪ اور )ﺑﮩﺖ( ﺑﻌﻴﺪ ﮨﮯ ) (٣۶زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﻳﮩﯽ ﮨﻤﺎرﯼ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮨﮯ ﮐہ )اﺳﯽ ﻣﻴﮟ( ﮨﻢ ﻣﺮﺗﮯ اور ﺟﻴﺘﮯ
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ﮨﻴﮟ ،اور ﮨﻢ ﭘﻬﺮ ﻧﮩﻴﮟ ُاﭨﻬﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣٧ﻳہ ﺗﻮ اﻳﮏ اﻳﺴﺎ ﺁدﻣﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ اﻓﺘﺮاء ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻢ اس ﮐﻮ
ﻣﺎﻧﻨﮯ واﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ ) (٣٨ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﺟﻬﻮﭨﺎ ﺳﻤﺠﻬﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻴﺮﯼ ﻣﺪد ﮐﺮ ) (٣٩ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ
ﮐہ ﻳہ ﺗﻬﻮڑے ﮨﯽ ﻋﺮﺻﮯ ﻣﻴﮟ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﮨﻮ ﮐﺮ رﮦ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۴٠ﺗﻮ ان ﮐﻮ )وﻋﺪﮦٔ ﺑﺮﺣﻖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ( زور ﮐﯽ ﺁواز ﻧﮯ
ﺁﭘﮑﮍا ،ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﮐﻮڑا ﮐﺮڈاﻻ۔ ﭘﺲ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﮨﮯ ) (۴١ﭘﻬﺮ ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻢ ﻧﮯ اور ﺟﻤﺎﻋﺘﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﮟ )(۴٢
ﮐﻮﺋﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﭘﻨﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﻧہ ﺁﮔﮯ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ) (۴٣ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﮯ درﭘﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ رﮨﮯ۔ ﺟﺐ ﮐﺴﯽ اُﻣﺖ ﮐﮯ ﭘﺎس اس ﮐﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺁﺗﺎ ﺗﻬﺎ ﺗﻮ وﮦ اﺳﮯ ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺑﻬﯽ ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﺑﻌﺾ ﮐﮯ
ﭘﻴﭽﻬﮯ )ﮨﻼﮎ ﮐﺮﺗﮯ اور ان ﭘﺮ ﻋﺬاب( ﻻﺗﮯ رﮨﮯ اور ان ﮐﮯ اﻓﺴﺎﻧﮯ ﺑﻨﺎﺗﮯ رﮨﮯ۔ ﭘﺲ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ ان ﭘﺮ
ﻟﻌﻨﺖ ) (۴۴ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ اور ان ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﺎرون ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں اور دﻟﻴﻞ ﻇﺎﮨﺮ دے ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ )) (۴۵ﻳﻌﻨﯽ( ﻓﺮﻋﻮن
اور اس ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف ،ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﮑﺒﺮ ﮐﻴﺎ اور وﮦ ﺳﺮﮐﺶ ﻟﻮگ ﺗﻬﮯ ) (۴۶ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ان اﭘﻨﮯ ﺟﻴﺴﮯ
دو ﺁدﻣﻴﻮں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ اور اُن ﮐﻮ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﻮگ ﮨﻤﺎرے ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺎر ﮨﻴﮟ ) (۴٧ﺗﻮ اُن ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اُن ﮐﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ ﺳﻮ
)ﺁﺧﺮ( ﮨﻼﮎ ﮐﺮ دﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ ) (۴٨اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب دﯼ ﺗﻬﯽ ﺗﺎﮐہ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﺪاﻳﺖ ﭘﺎﺋﻴﮟ ) (۴٩اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﮯ
ﺑﻴﭩﮯ )ﻋﻴﺴﯽٰ( اور ان ﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﻮ )اﭘﻨﯽ( ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﺗﻬﺎ اور ان ﮐﻮ اﻳﮏ اوﻧﭽﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﺟﻮ رﮨﻨﮯ ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﺗﻬﯽ اور ﺟﮩﺎں
)ﻧﺘﻬﺮا ﮨﻮا( ﭘﺎﻧﯽ ﺟﺎرﯼ ﺗﻬﺎ ،ﭘﻨﺎﮦ دﯼ ﺗﻬﯽ ) (۵٠اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮو! ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮐﻬﺎؤ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮو۔ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ
ﻣﻴﮟ ان ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﻮں ) (۵١اور ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺟﻤﺎﻋﺖ )ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﮟ( اﻳﮏ ﮨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮨﮯ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻮں ﺗﻮ
ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ڈرو ) (۵٢ﺗﻮ ﭘﻬﺮ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﮐﺎم ﮐﻮ ﻣﺘﻔﺮق ﮐﺮﮐﮯ ﺟﺪا ﺟﺪا ﮐﺮدﻳﺎ۔ ﺟﻮ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺟﺲ ﻓﺮﻗﮯ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﮯ وﮦ اس
ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (۵٣ﺗﻮ ان ﮐﻮ اﻳﮏ ﻣﺪت ﺗﮏ ان ﮐﯽ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻴﮟ رﮨﻨﮯ دو ) (۵۴ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﺟﻮ
دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ان ﮐﻮ ﻣﺎل اور ﺑﻴﭩﻮں ﺳﮯ ﻣﺪد دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵۵ﺗﻮ )اس ﺳﮯ( ان ﮐﯽ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﻣﻴﮟ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﻳہ
ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ) (۵۶ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺧﻮف ﺳﮯ ڈرﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵٧اور ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن
رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵٨اور ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺷﺮﻳﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (۵٩اور ﺟﻮ دے ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ان ﮐﮯ
دل اس ﺑﺎت ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (۶٠ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﻧﻴﮑﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮے
اور ﻳﮩﯽ اُن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁﮔﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶١اور ﮨﻢ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﮯ اور
ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﮐﺘﺎب ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳﭻ ﺳﭻ ﮐﮩہ دﻳﺘﯽ ﮨﮯ اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۶٢ﻣﮕﺮ ان ﮐﮯ دل ان )ﺑﺎﺗﻮں(
ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻴﮟ )ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ( ﮨﻴﮟ ،اور ان ﮐﮯ ﺳﻮا اور اﻋﻤﺎل ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﻳہ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶٣ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ
ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺁﺳﻮدﮦ ﺣﺎل ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ ﺗﻮ وﮦ اس وﻗﺖ ﭼﻼّﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۶۴ﺁج ﻣﺖ ﭼﻼّؤ! ﺗﻢ ﮐﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﻣﺪد
ﻧﮩﻴﮟ ﻣﻠﮯ ﮔﯽ ) (۶۵ﻣﻴﺮﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﮍه ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﺗﻬﻴﮟ اور ﺗﻢ اﻟﭩﮯ ﭘﺎؤں ﭘﻬﺮ ﭘﻬﺮ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۶۶ان ﺳﮯ
ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮﺗﮯ ،ﮐﮩﺎﻧﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﺸﻐﻮل ﮨﻮﺗﮯ اور ﺑﻴﮩﻮدﮦ ﺑﮑﻮاس ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۶٧ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﻼم ﻣﻴﮟ ﻏﻮر ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﻳﺎ
ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﺁﺋﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ان ﮐﮯ اﮔﻠﮯ ﺑﺎپ دادا ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﯽ ) (۶٨ﻳﺎ ﻳہ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﮯ
ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ ،اس وﺟہ ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﺘﮯ ) (۶٩ﮐﻴﺎ ﻳہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﺳﮯ ﺳﻮدا ﮨﮯ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ وﮦ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺣﻖ
ﮐﻮ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﮐﺜﺮ ﺣﻖ ﮐﻮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧٠اور ﺧﺪاﺋﮯ )ﺑﺮﺣﻖ( ان ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﭘﺮ ﭼﻠﮯ ﺗﻮ
ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ اور ﺟﻮ ان ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ درﮨﻢ ﺑﺮﮨﻢ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ۔ ﺑﻠﮑہ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ان ﮐﯽ ﻧﺼﻴﺤﺖ )ﮐﯽ ﮐﺘﺎب( ﭘﮩﻨﭽﺎ دﯼ
ﮨﮯ اور وﮦ اﭘﻨﯽ )ﮐﺘﺎب( ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧١ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ان ﺳﮯ )ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐﮯ ﺻﻠﮯ ﻣﻴﮟ( ﮐﭽﻪ ﻣﺎل ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ ﮨﻮ،
ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﻣﺎل ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ اور وﮦ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ رزق دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٧٢اور ﺗﻢ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﺳﻴﺪهﮯ راﺳﺘﮯ
ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺗﮯ ﮨﻮ ) (٧٣اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ وﮦ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ اﻟﮓ ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧۴اور اﮔﺮ ﮨﻢ ان ﭘﺮ
رﺣﻢ ﮐﺮﻳﮟ اور ﺟﻮ ﺗﮑﻠﻴﻔﻴﮟ ان ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭻ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ ،وﮦ دور ﮐﺮدﻳﮟ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﭘﺮ اڑے رﮨﻴﮟ )اور( ﺑﻬﭩﮑﺘﮯ )ﭘﻬﺮﻳﮟ( )(٧۵
اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ ﭘﮑﮍا ﺗﻮ ﺑﻬﯽ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﻋﺎﺟﺰﯼ ﻧہ ﮐﯽ اور وﮦ ﻋﺎﺟﺰﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ) (٧۶ﻳﮩﺎں
ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﺮ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ ﮐﺎ دروازﮦ ﮐﻬﻮل دﻳﺎ ﺗﻮ اس وﻗﺖ وﮨﺎں ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﮨﻮﮔﺌﮯ ) (٧٧اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ
ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﺎن اور ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ اور دل ﺑﻨﺎﺋﮯ۔ )ﻟﻴﮑﻦ( ﺗﻢ ﮐﻢ ﺷﮑﺮﮔﺰارﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (٧٨اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ
ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اور اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (٧٩اور وﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻣﻮت دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور رات اور
دن ﮐﺎ ﺑﺪﻟﺘﮯ رﮨﻨﺎ اﺳﯽ ﮐﺎ ﺗﺼﺮف ﮨﮯ ،ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ ) (٨٠ﺑﺎت ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﺑﺎت اﮔﻠﮯ )ﮐﺎﻓﺮ( ﮐﮩﺘﮯ ﺗﻬﮯ اﺳﯽ
ﻃﺮح ﮐﯽ )ﺑﺎت ﻳہ( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨١ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﺐ ﮨﻢ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻣﭩﯽ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور اﺳﺘﺨﻮان )ﺑﻮﺳﻴﺪﮦ ﮐﮯ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮا ﮐﭽﻪ( ﻧہ رﮨﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﭘﻬﺮ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ؟ ) (٨٢ﻳہ وﻋﺪﮦ ﮨﻢ ﺳﮯ اور ﮨﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻤﺎرے ﺑﺎپ دادا ﺳﮯ ﺑﻬﯽ
ﮨﻮﺗﺎ ﭼﻼ ﺁﻳﺎ ﮨﮯ )اﺟﯽ( ﻳہ ﺗﻮ ﺻﺮف اﮔﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﮐﮩﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (٨٣ﮐﮩﻮ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﺘﺎؤ ﮐہ زﻣﻴﻦ اور ﺟﻮ
ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﮐﺲ ﮐﺎ ﻣﺎل ﮨﮯ؟ ) (٨۴ﺟﻬﭧ ﺑﻮل اﭨﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ۔ ﮐﮩﻮ ﮐہ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﺳﻮﭼﺘﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ؟ )(٨۵
)ان ﺳﮯ( ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ﺳﺎت ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﮐﻮن ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ اور ﻋﺮش ﻋﻈﻴﻢ ﮐﺎ )ﮐﻮن( ﻣﺎﻟﮏ )ﮨﮯ؟( ) (٨۶ﺑﮯﺳﺎﺧﺘہ ﮐﮩہ دﻳﮟ ﮔﮯ
ﮐہ ﻳہ )ﭼﻴﺰﻳﮟ( ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﻴﮟ ،ﮐﮩﻮ ﮐہ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ڈرﺗﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (٨٧ﮐﮩﻮ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﺘﺎؤ ﮐہ وﮦ ﮐﻮن ﮨﮯ ﺟﺲ
ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﮨﮯ اور وﮦ ﭘﻨﺎﮦ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﭘﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ دے ﺳﮑﺘﺎ ) (٨٨ﻓﻮرًا
ﮐﮩہ دﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ )اﻳﺴﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﺗﻮ( ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ ،ﺗﻮ ﮐﮩﻮ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺟﺎدو ﮐﮩﺎں ﺳﮯ ﭘﮍ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ؟ ) (٨٩ﺑﺎت ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ
ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺣﻖ ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ )ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ( ﺑﮯﺷﮏ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٩٠ﺧﺪا ﻧﮯ ﻧہ ﺗﻮ )اﭘﻨﺎ( ﮐﺴﯽ
ﮐﻮ ﺑﻴﭩﺎ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ اور ﻧہ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﮨﮯ ،اﻳﺴﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﮨﺮ ﻣﻌﺒﻮد اﭘﻨﯽ اﭘﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐﻮ ﻟﮯ ﮐﺮ ﭼﻞ دﻳﺘﺎ اور اﻳﮏ
دوﺳﺮے ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺁﺟﺎﺗﺎ۔ ﻳہ ﻟﻮگ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا اس ﺳﮯ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ) (٩١وﮦ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ اور
ﻇﺎﮨﺮ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور )ﻣﺸﺮﮎ( ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺷﺮﻳﮏ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اس ﮐﯽ ﺷﺎن اس ﺳﮯ اوﻧﭽﯽ ﮨﮯ )) (٩٢اے
ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮐﮩﻮ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﺲ ﻋﺬاب ﮐﺎ ان )ﮐﻔﺎر( ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ ،اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﻴﺮﯼ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ان ﭘﺮ ﻧﺎزل
ﮐﺮﮐﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﺑﻬﯽ دﮐﻬﺎدے ) (٩٣ﺗﻮ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻬﮯ )اس ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﻬﻴﺌﮯ اور( ان ﻇﺎﻟﻤﻮں ﻣﻴﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧہ
ﮐﻴﺠﻴﺌﮯ ) (٩۴اور ﺟﻮ وﻋﺪﮦ ﮨﻢ ان ﺳﮯ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ دﮐﻬﺎ ﮐﺮ ان ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﻴﮟ ) (٩۵اور ﺑﺮﯼ ﺑﺎت
ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﻴﮟ اﻳﺴﯽ ﺑﺎت ﮐﮩﻮ ﺟﻮ ﻧﮩﺎﻳﺖ اﭼﻬﯽ ﮨﻮ۔ اور ﻳہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﻤﻴﮟ ﺧﻮب ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ) (٩۶اور ﮐﮩﻮ ﮐہ
اے ﭘﺮوردﮔﺎر! ﻣﻴﮟ ﺷﻴﻄﺎﻧﻮں ﮐﮯ وﺳﻮﺳﻮں ﺳﮯ ﺗﻴﺮﯼ ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ ﮨﻮ ) (٩٧اور اے ﭘﺮوردﮔﺎر! اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺗﻴﺮﯼ ﭘﻨﺎﮦ
ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ وﮦ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﺁﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮں )) (٩٨ﻳہ ﻟﻮگ اﺳﯽ ﻃﺮح ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ( ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻣﻮت ﺁﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺗﻮ ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر! ﻣﺠﻬﮯ ﭘﻬﺮ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( واﭘﺲ ﺑﻬﻴﺞ دے ) (٩٩ﺗﺎﮐہ ﻣﻴﮟ اس ﻣﻴﮟ
ﺟﺴﮯ ﭼﻬﻮڑ ﺁﻳﺎ ﮨﻮں ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﻴﺎ ﮐﺮوں۔ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻳہ اﻳﮏ اﻳﺴﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ ﮐہ وﮦ اﺳﮯ زﺑﺎن ﺳﮯ ﮐﮩہ رﮨﺎ ﮨﻮﮔﺎ )اور اس ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ( اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺑﺮزخ ﮨﮯ )ﺟﮩﺎں وﮦ( اس دن ﺗﮏ ﮐہ )دوﺑﺎرﮦ( اﭨﻬﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ) ،رﮨﻴﮟ ﮔﮯ(
) (١٠٠ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﺻﻮر ﭘﻬﻮﻧﮑﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﻧہ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﻗﺮاﺑﺘﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﯽ اور ﻧہ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﭘﻮﭼﻬﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٠١ﺗﻮ
ﺟﻦ ﮐﮯ )ﻋﻤﻠﻮں ﮐﮯ( ﺑﻮﺟﻪ ﺑﻬﺎرﯼ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ وﮦ ﻓﻼح ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٠٢اور ﺟﻦ ﮐﮯ ﺑﻮﺟﻪ ﮨﻠﮑﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ
ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ ﺧﺴﺎرے ﻣﻴﮟ ڈاﻻ ،ﮨﻤﻴﺸہ دوزخ ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٠٣ﺁگ ان ﮐﮯ ﻣﻮﻧﮩﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﻠﺲ دے ﮔﯽ اور وﮦ
اس ﻣﻴﮟ ﺗﻴﻮرﯼ ﭼﮍهﺎﺋﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١٠۴ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻴﺮﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍه ﮐﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﻴﮟ ﺗﻬﻴﮟ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﺳﻨﺘﮯ ﺗﻬﮯ
)اور( ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٠۵اے ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر! ﮨﻢ ﭘﺮ ﮨﻤﺎرﯼ ﮐﻢ ﺑﺨﺘﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﻮﮔﺌﯽ اور ﮨﻢ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﭩﮏ ﮔﺌﮯ
) (١٠۶اے ﭘﺮوردﮔﺎر! ﮨﻢ ﮐﻮ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧﮑﺎل دے ،اﮔﺮ ﮨﻢ ﭘﻬﺮ )اﻳﺴﮯ ﮐﺎم( ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﮨﻮں ﮔﮯ )) (١٠٧ﺧﺪا( ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ
ﮔﺎ ﮐہ اﺳﯽ ﻣﻴﮟ ذﻟﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭘﮍے رﮨﻮ اور ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﺑﺎت ﻧہ ﮐﺮو ) (١٠٨ﻣﻴﺮے ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﮔﺮوﮦ ﺗﻬﺎ ﺟﻮ دﻋﺎ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﺎ
ﺗﻬﺎ ﮐہ اے ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﺗﻮ ﺗُﻮ ﮨﻢ ﮐﻮ ﺑﺨﺶ دے اور ﮨﻢ ﭘﺮ رﺣﻢ ﮐﺮ اور ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ رﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ
ﮨﮯ ) (١٠٩ﺗﻮ ﺗﻢ ان ﺳﮯ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻣﻴﺮﯼ ﻳﺎد ﺑﻬﯽ ﺑﻬﻮل ﮔﺌﮯ اور ﺗﻢ )ﮨﻤﻴﺸہ( ان ﺳﮯ
ﮨﻨﺴﯽ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١١٠ﺁج ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اُن ﮐﻮ اُن ﮐﮯ ﺻﺒﺮ ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ،ﮐہ وﮦ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﮨﻮﮔﺌﮯ )) (١١١ﺧﺪا( ﭘﻮﭼﻬﮯ ﮔﺎ ﮐہ
ﺗﻢ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮐﺘﻨﮯ ﺑﺮس رﮨﮯ؟ ) (١١٢وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮨﻢ اﻳﮏ روز ﻳﺎ اﻳﮏ روز ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﮐﻢ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ،ﺷﻤﺎر ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﻮں ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻪ ﻟﻴﺠﻴﺌﮯ )) (١١٣ﺧﺪا( ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ )وﮨﺎں( ﺗﻢ )ﺑﮩﺖ ﮨﯽ( ﮐﻢ رﮨﮯ۔ ﮐﺎش ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮﺗﮯ ) (١١۴ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻳہ
ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﮯﻓﺎﺋﺪﮦ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اور ﻳہ ﺗﻢ ﮨﻤﺎرﯼ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁؤ ﮔﮯ؟ ) (١١۵ﺗﻮ ﺧﺪا ﺟﻮ ﺳﭽﺎ
ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﮨﮯ )اس ﮐﯽ ﺷﺎن( اس ﺳﮯ اوﻧﭽﯽ ﮨﮯ ،اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ ،وﮨﯽ ﻋﺮش ﺑﺰرگ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ ) (١١۶اور
ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اور ﻣﻌﺒﻮد ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﺳﻨﺪ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﮯ
ﮨﺎں ﮨﻮﮔﺎ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﮐﺎﻓﺮ رﺳﺘﮕﺎرﯼ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١١٧اور ﺧﺪا ﺳﮯ دﻋﺎ ﮐﺮو ﮐہ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻬﮯ ﺑﺨﺶ
دے اور )ﻣﺠﻪ ﭘﺮ( رﺣﻢ ﮐﺮ اور ﺗﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ رﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ )(١١٨
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻨﱡﻮر
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻳہ )اﻳﮏ( ﺳﻮرت ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ اور اس )ﮐﮯ اﺣﮑﺎم( ﮐﻮ ﻓﺮض ﮐﺮ دﻳﺎ ،اور اس ﻣﻴﮟ واﺿﺢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺁﻳﺘﻴﮟ
ﻧﺎزل ﮐﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﻳﺎد رﮐﻬﻮ ) (١ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻋﻮرت اور ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻣﺮد )ﺟﺐ ان ﮐﯽ ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ
ﺗﻮ( دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﻳﮏ ﮐﻮ ﺳﻮ درے ﻣﺎرو۔ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﺧﺪا اور روز ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺷﺮع ﺧﺪا )ﮐﮯ
ﺣﮑﻢ( ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ ان ﭘﺮ ﮨﺮﮔﺰ ﺗﺮس ﻧہ ﺁﺋﮯ۔ اور ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ان ﮐﯽ ﺳﺰا ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻬﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ
) (٢ﺑﺪﮐﺎر ﻣﺮد ﺗﻮ ﺑﺪﮐﺎر ﻳﺎ ﻣﺸﺮﮎ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺳﻮا ﻧﮑﺎح ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ اور ﺑﺪﮐﺎر ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺑﺪﮐﺎر ﻳﺎ ﻣﺸﺮﮎ ﻣﺮد ﮐﮯ ﺳﻮا
اور ﮐﻮﺋﯽ ﻧﮑﺎح ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﺎ اور ﻳہ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺪﮐﺎر ﻋﻮرت ﺳﮯ ﻧﮑﺎح ﮐﺮﻧﺎ( ﻣﻮﻣﻨﻮں ﭘﺮ ﺣﺮام ﮨﮯ ) (٣اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﮐﺎ ﻋﻴﺐ ﻟﮕﺎﺋﻴﮟ اور اس ﭘﺮ ﭼﺎر ﮔﻮاﮦ ﻧہ ﻻﺋﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻮ اﺳﯽ درے ﻣﺎرو اور ﮐﺒﻬﯽ ان ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت ﻗﺒﻮل ﻧہ
ﮐﺮو۔ اور ﻳﮩﯽ ﺑﺪﮐﺮدار ﮨﻴﮟ ) (۴ﮨﺎں ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻟﻴﮟ اور )اﭘﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ( ﺳﻨﻮار ﻟﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا )ﺑﻬﯽ( ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ
ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۵اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﭘﺮ ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﮐﯽ ﺗﮩﻤﺖ ﻟﮕﺎﺋﻴﮟ اور ﺧﻮد ان ﮐﮯ ﺳﻮا ان ﮐﮯ ﮔﻮاﮦ ﻧہ ﮨﻮں ﺗﻮ ﮨﺮ
اﻳﮏ ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻮ ﭼﺎر ﺑﺎر ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﻬﺎﺋﮯ ﮐہ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ ) (۶اور ﭘﺎﻧﭽﻮﻳﮟ ﺑﺎر ﻳہ )ﮐﮩﮯ( ﮐہ
اﮔﺮ وﮦ ﺟﻬﻮﭨﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻟﻌﻨﺖ ) (٧اور ﻋﻮرت ﺳﮯ ﺳﺰا ﮐﻮ ﻳہ ﺑﺎت ﭨﺎل ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ ﭘﮩﻠﮯ ﭼﺎر ﺑﺎر ﺧﺪا ﮐﯽ
ﻗﺴﻢ ﮐﻬﺎﺋﮯ ﮐہ ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ ﺟﻬﻮﭨﺎ ﮨﮯ ) (٨اور ﭘﺎﻧﭽﻮﻳﮟ دﻓﻌہ ﻳﻮں )ﮐﮩﮯ( ﮐہ اﮔﺮ ﻳہ ﺳﭽﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻏﻀﺐ )ﻧﺎزل
ﮨﻮ( ) (٩اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻓﻀﻞ اور اس ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧہ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺧﺮاﺑﻴﺎں ﭘﻴﺪا ﮨﻮﺟﺎﺗﻴﮟ۔ ﻣﮕﺮ وﮦ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮم ﮨﮯ
اور ﻳہ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺣﮑﻴﻢ ﮨﮯ ) (١٠ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺑﮩﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪهﺎ ﮨﮯ ﺗﻢ ﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮨﮯ اس ﮐﻮ
اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﺮا ﻧہ ﺳﻤﺠﻬﻨﺎ۔ ﺑﻠﮑہ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ۔ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ ﮔﻨﺎﮦ ﮐﺎ ﺟﺘﻨﺎ ﺣﺼہ ﻟﻴﺎ اس ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ اﺗﻨﺎ ﮨﯽ وﺑﺎل ﮨﮯ۔ اور ﺟﺲ ﻧﮯ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اس ﺑﮩﺘﺎن ﮐﺎ ﺑﮍا ﺑﻮﺟﻪ اﭨﻬﺎﻳﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﺑﮍا ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ) (١١ﺟﺐ ﺗﻢ ﻧﮯ وﮦ
ﺑﺎت ﺳﻨﯽ ﺗﻬﯽ ﺗﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺮدوں اور ﻋﻮرﺗﻮں ﻧﮯ ﮐﻴﻮں اﭘﻨﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﻧﻴﮏ ﮔﻤﺎن ﻧہ ﮐﻴﺎ۔ اور ﮐﻴﻮں ﻧہ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻳہ ﺻﺮﻳﺢ
ﻃﻮﻓﺎن ﮨﮯ ) (١٢ﻳہ )اﻓﺘﺮاء ﭘﺮداز( اﭘﻨﯽ ﺑﺎت )ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ( ﮐﮯ )ﻟﺌﮯ( ﭼﺎر ﮔﻮاﮦ ﮐﻴﻮں ﻧہ ﻻﺋﮯ۔ ﺗﻮ ﺟﺐ ﻳہ ﮔﻮاﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺳﮑﮯ
ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﻳﮩﯽ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٣اور اﮔﺮ دﻧﻴﺎ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻓﻀﻞ اور اس ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﻧہ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ
ﺟﺲ ﺑﺎت ﮐﺎ ﺗﻢ ﭼﺮﭼﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اس ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺑﮍا )ﺳﺨﺖ( ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﮨﻮﺗﺎ ) (١۴ﺟﺐ ﺗﻢ اﭘﻨﯽ زﺑﺎﻧﻮں ﺳﮯ اس ﮐﺎ
اﻳﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ذﮐﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور اﭘﻨﮯ ﻣﻨہ ﺳﮯ اﻳﺴﯽ ﺑﺎت ﮐﮩﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﭽﻪ ﻋﻠﻢ ﻧہ ﺗﻬﺎ اور ﺗﻢ اﺳﮯ اﻳﮏ
ﮨﻠﮑﯽ ﺑﺎت ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ وﮦ ﺑﮍﯼ ﺑﻬﺎرﯼ ﺑﺎت ﺗﻬﯽ ) (١۵اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﻧﮯ اﺳﮯ ﺳﻨﺎ ﺗﻬﺎ ﺗﻮ ﮐﻴﻮں ﻧہ ﮐﮩہ
دﻳﺎ ﮐہ ﮨﻤﻴﮟ ﺷﺎﻳﺎں ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ اﻳﺴﯽ ﺑﺎت زﺑﺎن ﭘﺮ ﻧہ ﻻﺋﻴﮟ۔ )ﭘﺮوردﮔﺎر( ﺗﻮ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ﻳہ ﺗﻮ )ﺑﮩﺖ( ﺑﮍا ﺑﮩﺘﺎن ﮨﮯ ) (١۶ﺧﺪا ﺗﻤﮩﻴﮟ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﻬﺮ ﮐﺒﻬﯽ اﻳﺴﺎ ﮐﺎم ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ) (١٧اور ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے )ﺳﻤﺠﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ
ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (١٨اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ
ﻣﻮﻣﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ ﻳﻌﻨﯽ )ﺗﮩﻤﺖ ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ( ﭘﻬﻴﻠﮯ ان ﮐﻮ دﻧﻴﺎ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ۔ اور ﺧﺪا
ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (١٩اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻓﻀﻞ اور اس ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﻧہ ﮨﻮﺗﯽ )ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﮐﭽﻪ ﻧہ ﮨﻮﺗﺎ ﻣﮕﺮ وﮦ ﮐﺮﻳﻢ
ﮨﮯ( اور ﻳہ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮩﺎﻳﺖ ﻣﮩﺮﺑﺎن اور رﺣﻴﻢ ﮨﮯ ) (٢٠اے ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺷﻴﻄﺎن ﮐﮯ ﻗﺪﻣﻮں ﭘﺮ ﻧہ ﭼﻠﻨﺎ۔ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﮯ
ﻗﺪﻣﻮں ﭘﺮ ﭼﻠﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺷﻴﻄﺎن ﺗﻮ ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ )ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ( اور ﺑﺮے ﮐﺎم ﮨﯽ ﺑﺘﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻓﻀﻞ اور اس ﮐﯽ
ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧہ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ اﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻬﯽ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﭘﺎﮎ ﻧہ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ۔ ﻣﮕﺮ ﺧﺪا ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﺎﮎ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺳﻨﻨﮯ واﻻ
)اور( ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢١اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻞ )اور ﺻﺎﺣﺐ( وﺳﻌﺖ ﮨﻴﮟ ،وﮦ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﻧہ ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ ﮐہ
رﺷﺘہ داروں اور ﻣﺤﺘﺎﺟﻮں اور وﻃﻦ ﭼﻬﻮڑ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﮐﭽﻪ ﺧﺮچ ﭘﺎت ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮟ ﮔﮯ۔ ان ﮐﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدﻳﮟ
اور درﮔﺰر ﮐﺮﻳﮟ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺨﺶ دے؟ اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٢٢ﺟﻮ ﻟﻮگ
ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر اور ﺑﺮے ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ ﺑﮯﺧﺒﺮ اور اﻳﻤﺎن دار ﻋﻮرﺗﻮں ﭘﺮ ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﮐﯽ ﺗﮩﻤﺖ ﻟﮕﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﭘﺮ دﻧﻴﺎ وﺁﺧﺮت )دوﻧﻮں(
ﻣﻴﮟ ﻟﻌﻨﺖ ﮨﮯ۔ اور ان ﮐﻮ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ )) (٢٣ﻳﻌﻨﯽ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز( ﺟﺲ دن ان ﮐﯽ زﺑﺎﻧﻴﮟ ﮨﺎﺗﻪ اور ﭘﺎؤں ﺳﺐ ان ﮐﮯ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (٢۴اس دن ﺧﺪا ان ﮐﻮ )ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ( ﭘﻮرا ﭘﻮرا )اور( ﭨﻬﻴﮏ ﺑﺪﻟہ دے ﮔﺎ اور ان ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم
ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﺑﺮﺣﻖ )اور ﺣﻖ ﮐﻮ( ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢۵ﻧﺎﭘﺎﮎ ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﻧﺎﭘﺎﮎ ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اور ﻧﺎﭘﺎﮎ ﻣﺮد
ﻧﺎﭘﺎﮎ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ۔ اور ﭘﺎﮎ ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﭘﺎﮎ ﻣﺮدوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ۔ اور ﭘﺎﮎ ﻣﺮد ﭘﺎﮎ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ۔ ﻳہ )ﭘﺎﮎ ﻟﻮگ( ان
)ﺑﺪﮔﻮﻳﻮں( ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﺑﺮﯼ ﮨﻴﮟ )اور( ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺨﺸﺶ اور ﻧﻴﮏ روزﯼ ﮨﮯ ) (٢۶ﻣﻮﻣﻨﻮ! اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮوں ﮐﮯ ﺳﻮا
دوﺳﺮے )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ( ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﺳﮯ اﺟﺎزت ﻟﺌﮯ اور ان ﮐﻮ ﺳﻼم ﮐﺌﮯ ﺑﻐﻴﺮ داﺧﻞ ﻧہ ﮨﻮا ﮐﺮو۔ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ
ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ )اور ﮨﻢ( ﻳہ ﻧﺼﻴﺤﺖ اس ﻟﺌﮯ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻢ ﻳﺎد رﮐﻬﻮ ) (٢٧اﮔﺮ ﺗﻢ ﮔﻬﺮ ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧہ ﭘﺎؤ ﺗﻮ
ﺟﺐ ﺗﮏ ﺗﻢ ﮐﻮ اﺟﺎزت ﻧہ دﯼ ﺟﺎﺋﮯ اس ﻣﻴﮟ ﻣﺖ داﺧﻞ ﮨﻮ۔ اور اﮔﺮ ﻳہ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ )اس وﻗﺖ( ﻟﻮٹ ﺟﺎؤ ﺗﻮ ﻟﻮٹ ﺟﺎﻳﺎ ﮐﺮو۔
ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺑﮍﯼ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﺎم ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا ﺳﺐ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢٨ﮨﺎں اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﺴﯽ اﻳﺴﮯ ﻣﮑﺎن
ﻣﻴﮟ ﺟﺎؤ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧہ ﺑﺴﺘﺎ ﮨﻮ اور اس ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا اﺳﺒﺎب )رﮐﻬﺎ( ﮨﻮ ،ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ ،اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻮ اور ﺟﻮ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺳﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ) (٢٩ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺮدوں ﺳﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ اﭘﻨﯽ ﻧﻈﺮﻳﮟ ﻧﻴﭽﯽ رﮐﻬﺎ ﮐﺮﻳﮟ اور
اﭘﻨﯽ ﺷﺮم ﮔﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ۔ ﻳہ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮍﯼ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﺎم ﻳہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا ان ﺳﮯ
ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (٣٠اور ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﮐﮩہ دو ﮐہ وﮦ ﺑﻬﯽ اﭘﻨﯽ ﻧﮕﺎﮨﻴﮟ ﻧﻴﭽﯽ رﮐﻬﺎ ﮐﺮﻳﮟ اور اﭘﻨﯽ ﺷﺮم ﮔﺎﮨﻮں ﮐﯽ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ اور اﭘﻨﯽ ﺁراﺋﺶ )ﻳﻌﻨﯽ زﻳﻮر ﮐﮯ ﻣﻘﺎﻣﺎت( ﮐﻮ ﻇﺎﮨﺮ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ دﻳﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﻣﮕﺮ ﺟﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻬﻼ رﮨﺘﺎ ﮨﻮ۔
اور اﭘﻨﮯ ﺳﻴﻨﻮں ﭘﺮ اوڑهﻨﻴﺎں اوڑهﮯ رﮨﺎ ﮐﺮﻳﮟ اور اﭘﻨﮯ ﺧﺎوﻧﺪ اور ﺑﺎپ اور ﺧﺴﺮ اور ﺑﻴﭩﻴﻮں اور ﺧﺎوﻧﺪ ﮐﮯ ﺑﻴﭩﻮں اور
ﺑﻬﺎﺋﻴﻮں اور ﺑﻬﺘﻴﺠﻴﻮں اور ﺑﻬﺎﻧﺠﻮں اور اﭘﻨﯽ )ﮨﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ( ﻋﻮرﺗﻮں اور ﻟﻮﻧﮉﯼ ﻏﻼﻣﻮں ﮐﮯ ﺳﻮا ﻧﻴﺰ ان ﺧﺪام ﮐﮯ ﺟﻮ
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﻧہ رﮐﻬﻴﮟ ﻳﺎ اﻳﺴﮯ ﻟﮍﮐﻮں ﮐﮯ ﺟﻮ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﭘﺮدے ﮐﯽ ﭼﻴﺰوں ﺳﮯ واﻗﻒ ﻧہ ﮨﻮں )ﻏﺮض ان
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﻮا( ﮐﺴﯽ ﭘﺮ اﭘﻨﯽ زﻳﻨﺖ )اور ﺳﻨﮕﺎر ﮐﮯ ﻣﻘﺎﻣﺎت( ﮐﻮ ﻇﺎﮨﺮ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ دﻳﮟ۔ اور اﭘﻨﮯ ﭘﺎؤں )اﻳﺴﮯ ﻃﻮر ﺳﮯ
زﻣﻴﻦ ﭘﺮ( ﻧہ ﻣﺎرﻳﮟ )ﮐہ ﺟﻬﻨﮑﺎر ﮐﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﮯ اور( ان ﮐﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ زﻳﻮر ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔ اور ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺳﺐ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ
ﺗﻮﺑہ ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ ﻓﻼح ﭘﺎؤ ) (٣١اور اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﯽ ﺑﻴﻮﮦ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻧﮑﺎح ﮐﺮدﻳﺎ ﮐﺮو۔ اور اﭘﻨﮯ ﻏﻼﻣﻮں اور ﻟﻮﻧﮉﻳﻮں ﮐﮯ ﺑﻬﯽ
ﺟﻮ ﻧﻴﮏ ﮨﻮں )ﻧﮑﺎح ﮐﺮدﻳﺎ ﮐﺮو( اﮔﺮ وﮦ ﻣﻔﻠﺲ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ان ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ ﺧﻮش ﺣﺎل ﮐﺮدے ﮔﺎ۔ اور ﺧﺪا )ﺑﮩﺖ(
وﺳﻌﺖ واﻻ اور )ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٣٢اور ﺟﻦ ﮐﻮ ﺑﻴﺎﮦ ﮐﺎ ﻣﻘﺪور ﻧہ ﮨﻮ وﮦ ﭘﺎﮎ داﻣﻨﯽ ﮐﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺌﮯ رﮨﻴﮟ ﻳﮩﺎں
ﺗﮏ ﮐہ ﺧﺪا ان ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ ﻏﻨﯽ ﮐﺮدے۔ اور ﺟﻮ ﻏﻼم ﺗﻢ ﺳﮯ ﻣﮑﺎﺗﺒﺖ ﭼﺎﮨﻴﮟ اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﻣﻴﮟ )ﺻﻼﺣﻴﺖ اور( ﻧﻴﮑﯽ ﭘﺎؤ
ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﻣﮑﺎﺗﺒﺖ ﮐﺮﻟﻮ۔ اور ﺧﺪا ﻧﮯ ﺟﻮ ﻣﺎل ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺨﺸﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﺑﻬﯽ دو۔ اور اﭘﻨﯽ ﻟﻮﻧﮉﻳﻮں ﮐﻮ اﮔﺮ وﮦ ﭘﺎﮎ
داﻣﻦ رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﺗﻮ )ﺑﮯﺷﺮﻣﯽ ﺳﮯ( دﻧﻴﺎوﯼ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻓﻮاﺋﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﭘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ اور ﺟﻮ ان
ﮐﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ان )ﺑﻴﭽﺎرﻳﻮں( ﮐﮯ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٣٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ
ﻃﺮف روﺷﻦ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮔﺰر ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﯽ ﺧﺒﺮﻳﮟ اور ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ) (٣۴ﺧﺪا ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ ﻧﻮر ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ ﻧﻮر ﮐﯽ ﻣﺜﺎل اﻳﺴﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﮔﻮﻳﺎ اﻳﮏ ﻃﺎق ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﭼﺮاغ
ﮨﮯ۔ اور ﭼﺮاغ اﻳﮏ ﻗﻨﺪﻳﻞ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ۔ اور ﻗﻨﺪﻳﻞ )اﻳﺴﯽ ﺻﺎف ﺷﻔﺎف ﮨﮯ ﮐہ( ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻮﺗﯽ ﮐﺎ ﺳﺎ ﭼﻤﮑﺘﺎ ﮨﻮا ﺗﺎرﮦ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ اﻳﮏ
ﻣﺒﺎرﮎ درﺧﺖ ﮐﺎ ﺗﻴﻞ ﺟﻼﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ( زﻳﺘﻮن ﮐہ ﻧہ ﻣﺸﺮق ﮐﯽ ﻃﺮف ﮨﮯ ﻧہ ﻣﻐﺮب ﮐﯽ ﻃﺮف۔ )اﻳﺴﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ(
اس ﮐﺎ ﺗﻴﻞ ﺧﻮاﮦ ﺁگ اﺳﮯ ﻧہ ﺑﻬﯽ ﭼﻬﻮﺋﮯ ﺟﻠﻨﮯ ﮐﻮ ﺗﻴﺎر ﮨﮯ )ﭘﮍﯼ( روﺷﻨﯽ ﭘﺮ روﺷﻨﯽ )ﮨﻮ رﮨﯽ ﮨﮯ( ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﻧﻮر ﺳﮯ
ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺳﻴﺪهﯽ راﮦ دﮐﻬﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﻧﮯ )ﺟﻮ ﻣﺜﺎﻟﻴﮟ( ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ )ﺗﻮ( ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ )ﺳﻤﺠﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ( ﻟﺌﮯ
اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ )) (٣۵وﮦ ﻗﻨﺪﻳﻞ( ان ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ )ﮨﮯ( ﺟﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﻧﮯ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ اور وﮨﺎں ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ )اور( ان ﻣﻴﮟ ﺻﺒﺢ وﺷﺎم اس ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻴﮟ )) (٣۶ﻳﻌﻨﯽ اﻳﺴﮯ(
ﻟﻮگ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ذﮐﺮ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﻨﮯ اور زﮐﻮٰة دﻳﻨﮯ ﺳﮯ ﻧہ ﺳﻮداﮔﺮﯼ ﻏﺎﻓﻞ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﻧہ ﺧﺮﻳﺪ وﻓﺮوﺧﺖ۔ وﮦ اس دن
ﺳﮯ ﺟﺐ دل )ﺧﻮف اور ﮔﻬﺒﺮاﮨﭧ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ( اﻟﭧ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ )اوﭘﺮ ﮐﻮ ﭼﮍه ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ( ڈرﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٧ﺗﺎﮐہ
ﺧﺪا ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﻋﻤﻠﻮں ﮐﺎ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﺑﺪﻟہ دے اور اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﺑﻬﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﺮے۔ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺧﺪا
ﺑﮯﺷﻤﺎر رزق دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ) (٣٨ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﯽ ﻣﺜﺎل اﻳﺴﯽ ﮨﮯ ﺟﻴﺴﮯ ﻣﻴﺪان ﻣﻴﮟ رﻳﺖ ﮐہ ﭘﻴﺎﺳﺎ اﺳﮯ
ﭘﺎﻧﯽ ﺳﻤﺠﻬﮯ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺋﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻧہ ﭘﺎﺋﮯ اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس دﻳﮑﻬﮯ ﺗﻮ وﮦ اﺳﮯ
اس ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﭘﻮرا ﭘﻮرا ﭼﮑﺎ دے۔ اور ﺧﺪا ﺟﻠﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٣٩ﻳﺎ )ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﯽ ﻣﺜﺎل اﻳﺴﯽ ﮨﮯ( ﺟﻴﺴﮯ
درﻳﺎﺋﮯ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻴﮟ اﻧﺪهﻴﺮے ﺟﺲ ﭘﺮ ﻟﮩﺮ ﭼﮍهﯽ ﭼﻠﯽ ﺁﺗﯽ ﮨﻮ اور اس ﮐﮯ اوﭘﺮ اور ﻟﮩﺮ )ﺁرﮨﯽ ﮨﻮ( اور اس ﮐﮯ اوﭘﺮ ﺑﺎدل ﮨﻮ،
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ﻏﺮض اﻧﺪهﻴﺮے ﮨﯽ اﻧﺪهﻴﺮے ﮨﻮں ،اﻳﮏ ﭘﺮ اﻳﮏ )ﭼﻬﺎﻳﺎ ﮨﻮا( ﺟﺐ اﭘﻨﺎ ﮨﺎﺗﻪ ﻧﮑﺎﻟﮯ ﺗﻮ ﮐﭽﻪ ﻧہ دﻳﮑﻪ ﺳﮑﮯ۔ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﺧﺪا
روﺷﻨﯽ ﻧہ دے اس ﮐﻮ )ﮐﮩﻴﮟ ﺑﻬﯽ( روﺷﻨﯽ ﻧﮩﻴﮟ )ﻣﻞ ﺳﮑﺘﯽ( ) (۴٠ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ
ﮨﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﭘﺮ ﭘﻬﻴﻼﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻬﯽ۔ اور ﺳﺐ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز اور ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﮯ ﻃﺮﻳﻘﮯ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﻴﮟ۔
اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ وﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ )ﺳﺐ( ﺧﺪا ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ) (۴١اور ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮨﯽ
ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (۴٢ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺑﺎدﻟﻮں ﮐﻮ ﭼﻼﺗﺎ ﮨﮯ ،اور ان ﮐﻮ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﻣﻼ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ،
ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ ﺗہ ﺑہ ﺗہ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ ،ﭘﻬﺮ ﺗﻢ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﺑﺎدل ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻣﻴﻨہ ﻧﮑﻞ )ﮐﺮ ﺑﺮس( رﮨﺎ ﮨﮯ اور ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻴﮟ ﺟﻮ )اوﻟﻮں
ﮐﮯ( ﭘﮩﺎڑ ﮨﻴﮟ ،ان ﺳﮯ اوﻟﮯ ﻧﺎزل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﺲ ﭘﺮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﺑﺮﺳﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﺳﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮨﭩﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔
اور ﺑﺎدل ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﺑﺠﻠﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﭼﻤﮏ ﺁﻧﮑﻬﻮں ﮐﻮ ﺧﻴﺮﮦ ﮐﺮﮐﮯ ﺑﻴﻨﺎﺋﯽ ﮐﻮ اُﭼﮑﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ) (۴٣اور ﺧﺪا ﮨﯽ
رات اور دن ﮐﻮ ﺑﺪﻟﺘﺎ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﮨﻞ ﺑﺼﺎرت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺑﮍﯼ ﻋﺒﺮت ﮨﮯ ) (۴۴اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﻧﮯ ﮨﺮ ﭼﻠﻨﮯ ﭘﻬﺮﻧﮯ واﻟﮯ
ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻮ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ ﺗﻮ اس ﻣﻴﮟ ﺑﻌﻀﮯ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﭘﻴﭧ ﮐﮯ ﺑﻞ ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺑﻌﺾ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ دو ﭘﺎؤں ﭘﺮ
ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺑﻌﺾ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﭼﺎر ﭘﺎؤں ﭘﺮ ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺧﺪا ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ
) (۴۵ﮨﻢ ﮨﯽ ﻧﮯ روﺷﻦ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﻧﺎزل ﮐﻴﮟ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﮨﺪاﻳﺎت ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (۴۶اور
ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﺧﺪا ﭘﺮ اور رﺳﻮل ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور )ان ﮐﺎ( ﺣﮑﻢ ﻣﺎن ﻟﻴﺎ ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ
ﻓﺮﻗہ ﭘﻬﺮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻤﺎن ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (۴٧اور ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ )رﺳﻮل ﺧﺪا( ان ﮐﺎ ﻗﻀﻴہ ﭼﮑﺎ دﻳﮟ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﻓﺮﻗہ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ ) (۴٨اﮔﺮ )ﻣﻌﺎﻣﻠہ( ﺣﻖ )ﮨﻮ اور( ان
ﮐﻮ )ﭘﮩﻨﭽﺘﺎ( ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﻄﻴﻊ ﮨﻮ ﮐﺮ ﭼﻠﮯ ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٩ﮐﻴﺎ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﮨﮯ ﻳﺎ )ﻳہ( ﺷﮏ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﻳﺎ ان
ﮐﻮ ﻳہ ﺧﻮف ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا اور اس ﮐﺎ رﺳﻮل ان ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﻳہ ﺧﻮد ﻇﺎﻟﻢ ﮨﻴﮟ ) (۵٠ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﯽ ﺗﻮ
ﻳہ ﺑﺎت ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﺎﮐہ وﮦ ان ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ )ﺣﮑﻢ(
ﺳﻦ ﻟﻴﺎ اور ﻣﺎن ﻟﻴﺎ۔ اور ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﻓﻼح ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵١اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ ﮐﺮے
ﮔﺎ اور اس ﺳﮯ ڈرے ﮔﺎ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﻣﺮاد ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵٢اور )ﻳہ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﺳﺨﺖ ﺳﺨﺖ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ
اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دو ﺗﻮ )ﺳﺐ ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ( ﻧﮑﻞ ﮐﻬﮍے ﮨﻮں۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﻣﺖ ﮐﻬﺎؤ ،ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﮦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ )درﮐﺎر
ﮨﮯ(۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ اﻋﻤﺎل ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (۵٣ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ ﮐﺮو اور رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﮯ
ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﭼﻠﻮ۔ اﮔﺮ ﻣﻨہ ﻣﻮڑو ﮔﮯ ﺗﻮ رﺳﻮل ﭘﺮ )اس ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ادا ﮐﺮﻧﺎ( ﺟﻮ ان ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﭘﺮ )اس ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ادا ﮐﺮﻧﺎ(
ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ذﻣﮯ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮ ﭼﻠﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ ﭘﺎﻟﻮ ﮔﮯ اور رﺳﻮل ﮐﮯ ذﻣﮯ ﺗﻮ ﺻﺎف
ﺻﺎف )اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﮐﺎ( ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﻨﺎ ﮨﮯ ) (۵۴ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪﮦ
ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﻮ ﻣﻠﮏ ﮐﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻨﺎدے ﮔﺎ ﺟﻴﺴﺎ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﺗﻬﺎ اور ان ﮐﮯ دﻳﻦ ﮐﻮ ﺟﺴﮯ اس ﻧﮯ ان ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ وﭘﺎﺋﻴﺪار ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﺧﻮف ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان ﮐﻮ اﻣﻦ ﺑﺨﺸﮯ ﮔﺎ۔ وﮦ ﻣﻴﺮﯼ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ﻣﻴﺮے
ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﺷﺮﻳﮏ ﻧہ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﻔﺮ ﮐﺮے ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﺑﺪﮐﺮدار ﮨﻴﮟ ) (۵۵اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ
رﮨﻮ اور زﮐﻮٰة دﻳﺘﮯ رﮨﻮ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮ ﭼﻠﺘﮯ رﮨﻮ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ رﺣﻤﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ) (۵۶اور اﻳﺴﺎ ﺧﻴﺎل ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ
ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﻟﻮگ ﻏﺎﻟﺐ ﺁﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )وﮦ ﺟﺎ ﮨﯽ ﮐﮩﺎں ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ( ان ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ دوزخ ﮨﮯ اور وﮦ ﺑﮩﺖ ﺑﺮا ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﮨﮯ )(۵٧
ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺗﻤﮩﺎرے ﻏﻼم ﻟﻮﻧﮉﻳﺎں اور ﺟﻮ ﺑﭽّﮯ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻠﻮغ ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻴﻦ دﻓﻌہ ﻳﻌﻨﯽ )ﺗﻴﻦ اوﻗﺎت ﻣﻴﮟ( ﺗﻢ ﺳﮯ اﺟﺎزت
ﻟﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ۔ )اﻳﮏ ﺗﻮ( ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اور )دوﺳﺮے ﮔﺮﻣﯽ ﮐﯽ دوﭘﮩﺮ ﮐﻮ( ﺟﺐ ﺗﻢ ﮐﭙﮍے اﺗﺎر دﻳﺘﮯ ﮨﻮ۔ اور ﺗﻴﺴﺮے ﻋﺸﺎء
ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻌﺪ۔ )ﻳہ( ﺗﻴﻦ )وﻗﺖ( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮدے )ﮐﮯ( ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ )ﺁﮔﮯ( ﭘﻴﭽﻬﮯ )ﻳﻌﻨﯽ دوﺳﺮے وﻗﺘﻮں ﻣﻴﮟ( ﻧہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ
ﮔﻨﺎﮦ ﮨﮯ اور ﻧہ ان ﭘﺮ۔ ﮐہ ﮐﺎم ﮐﺎج ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻮ۔ اس ﻃﺮح ﺧﺪا اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﻬﻮل
ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺑﮍا ﻋﻠﻢ واﻻ اور ﺑﮍا ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (۵٨اور ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﮍﮐﮯ ﺑﺎﻟﻎ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻮ
ﺑﻬﯽ اﺳﯽ ﻃﺮح اﺟﺎزت ﻟﻴﻨﯽ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ان ﺳﮯ اﮔﻠﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﮍے ﺁدﻣﯽ( اﺟﺎزت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ اس ﻃﺮح
ﺧﺪا ﺗﻢ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ اور ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (۵٩اور ﺑﮍﯼ ﻋﻤﺮ ﮐﯽ ﻋﻮرﺗﻴﮟ
ﺟﻦ ﮐﻮ ﻧﮑﺎح ﮐﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﮩﻴﮟ رﮨﯽ ،اور وﮦ ﮐﭙﮍے اﺗﺎر ﮐﺮ ﺳﺮ ﻧﻨﮕﺎ ﮐﺮﻟﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ان ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ اﭘﻨﯽ زﻳﻨﺖ ﮐﯽ
ﭼﻴﺰﻳﮟ ﻧہ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﻳﮟ۔ اور اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﭽﻴﮟ ﺗﻮ ﻳہ ان ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺳﻨﺘﺎ اور ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (۶٠ﻧہ ﺗﻮ اﻧﺪهﮯ
ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﮨﮯ اور ﻧہ ﻟﻨﮕﮍے ﭘﺮ اور ﻧہ ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺮ اور ﻧہ ﺧﻮد ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﺎؤ ﻳﺎ اﭘﻨﮯ ﺑﺎﭘﻮں ﮐﮯ
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ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﻳﺎ اﭘﻨﯽ ﻣﺎؤں ﮐﮯ ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﻳﺎ ﺑﻬﺎﺋﻴﻮں ﮐﮯ ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﻳﺎ اﭘﻨﯽ ﺑﮩﻨﻮں ﮐﮯ ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﻳﺎ اﭘﻨﮯ ﭼﭽﺎؤں ﮐﮯ
ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﻳﺎ اﭘﻨﯽ ﭘﻬﻮﭘﻬﻴﻮں ﮐﮯ ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﻳﺎ اﭘﻨﮯ ﻣﺎﻣﻮؤں ﮐﮯ ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﻳﺎ اﭘﻨﯽ ﺧﺎﻻؤں ﮐﮯ ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﻳﺎ اس
ﮔﻬﺮ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﮐﻨﺠﻴﺎں ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﻳﺎ اﭘﻨﮯ دوﺳﺘﻮں ﮐﮯ ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ )اور اس ﮐﺎ ﺑﻬﯽ( ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ
ﺳﺐ ﻣﻞ ﮐﺮ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﺎؤ ﻳﺎ ﺟﺪا ﺟﺪا۔ اور ﺟﺐ ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻳﺎ ﮐﺮو ﺗﻮ اﭘﻨﮯ )ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﻮ( ﺳﻼم ﮐﻴﺎ ﮐﺮو۔ )ﻳہ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف
ﺳﮯ ﻣﺒﺎرﮎ اور ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﺗﺤﻔہ ﮨﮯ۔ اس ﻃﺮح ﺧﺪا اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﻮ ) (۶١ﻣﻮﻣﻦ ﺗﻮ وﮦ
ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﺟﺐ ﮐﺒﻬﯽ اﻳﺴﮯ ﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﺟﻤﻊ ﮨﻮ ﮐﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﮨﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا
ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﻤﻊ ﮨﻮں ﺗﻮ ان ﺳﮯ اﺟﺎزت ﻟﺌﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﭼﻠﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﺗﮯ۔ اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﺳﮯ اﺟﺎزت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮨﯽ
ﺧﺪا ﭘﺮ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺳﻮ ﺟﺐ ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺟﺎزت ﻣﺎﻧﮕﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺎ ﮐﺮو اﺟﺎزت دے دﻳﺎ ﮐﺮو اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﺨﺸﺸﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺎ ﮐﺮو۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ
ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۶٢ﻣﻮﻣﻨﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ ﺑﻼﻧﮯ ﮐﻮ اﻳﺴﺎ ﺧﻴﺎل ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻴﺴﺎ ﺗﻢ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﺑﻼﺗﮯ ﮨﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا
ﮐﻮ ﻳہ ﻟﻮگ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﭽﺎ ﮐﺮ ﭼﻞ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ڈرﻧﺎ
ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ )اﻳﺴﺎ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ( ان ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺁﻓﺖ ﭘﮍ ﺟﺎﺋﮯ ﻳﺎ ﺗﮑﻠﻴﻒ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﮨﻮ ) (۶٣دﻳﮑﻬﻮ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور
زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﺲ )ﻃﺮﻳﻖ( ﭘﺮ ﺗﻢ ﮨﻮ وﮦ اﺳﮯ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﺲ روز ﻟﻮگ اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎﺋﮯ
ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ وﮦ ان ﮐﻮ ﺑﺘﺎ دے ﮔﺎ۔ اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ۔ )(۶۴
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ﺳﻮرة اﻟﻔُﺮﻗﺎن
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
وﮦ )ﺧﺪاﺋﮯ ﻏﺰوﺟﻞ( ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪے ﭘﺮ ﻗﺮﺁن ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﺗﺎﮐہ اﮨﻞ ﺣﺎل ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮے ) (١وﮨﯽ
ﮐہ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ اﺳﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﻧﮯ )ﮐﺴﯽ ﮐﻮ( ﺑﻴﭩﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺎﻳﺎ اور ﺟﺲ ﮐﺎ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮﻳﮏ
ﻧﮩﻴﮟ اور ﺟﺲ ﻧﮯ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اور ﭘﻬﺮ اس ﮐﺎ اﻳﮏ اﻧﺪازﮦ ﭨﻬﮩﺮاﻳﺎ ) (٢اور )ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ( اس ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎ
ﻟﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﺪا ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ اور ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﻧہ اﭘﻨﮯ ﻧﻘﺼﺎن اور ﻧﻔﻊ ﮐﺎ ﮐﭽﻪ اﺧﺘﻴﺎر
رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧہ ﻣﺮﻧﺎ ان ﮐﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور ﻧہ ﺟﻴﻨﺎ اور ﻧہ ﻣﺮ ﮐﺮ اُﭨﻪ ﮐﻬﮍے ﮨﻮﻧﺎ ) (٣اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ
)ﻗﺮﺁن( ﻣﻦ ﮔﻬﮍت ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮨﯽ ﺟﻮ اس )ﻣﺪﻋﯽ رﺳﺎﻟﺖ( ﻧﮯ ﺑﻨﺎﻟﯽ ﮨﻴﮟ۔ اور ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اس ﻣﻴﮟ اس ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﮨﮯ۔ ﻳہ ﻟﻮگ )اﻳﺴﺎ
ﮐﮩﻨﮯ ﺳﮯ( ﻇﻠﻢ اور ﺟﻬﻮٹ ﭘﺮ )اُﺗﺮ( ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﮐﮩﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ﺟﺲ ﮐﻮ اس ﻧﮯ ﻟﮑﻪ
رﮐﻬﺎ ﮨﮯ اور وﮦ ﺻﺒﺢ وﺷﺎم اس ﮐﻮ ﭘﮍه ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ) (۵ﮐﮩہ دو ﮐہ اُس ﻧﮯ اُس ﮐﻮ اُﺗﺎرا ﮨﮯ ﺟﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور
زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۶اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﮐﻴﺴﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﻬﺎﺗﺎ
ﮨﮯ اور ﺑﺎزاروں ﻣﻴﮟ ﭼﻠﺘﺎ ﭘﻬﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﻴﻮں ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮﺷﺘہ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ رﮨﺘﺎ
) (٧ﻳﺎ اس ﮐﯽ ﻃﺮف )ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ( ﺧﺰاﻧہ اﺗﺎرا ﺟﺎﺗﺎ ﻳﺎ اس ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎغ ﮨﻮﺗﺎ ﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﮐﻬﺎﻳﺎ ﮐﺮﺗﺎ۔ اور ﻇﺎﻟﻢ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ
ﺗﻮ اﻳﮏ ﺟﺎدو زدﮦ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ )) (٨اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮐﺲ ﮐﺲ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺳﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮﮔﺌﮯ اور رﺳﺘہ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﺳﮑﺘﮯ ) (٩وﮦ )ﺧﺪا( ﺑﮩﺖ ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ ﮨﮯ ﺟﻮ اﮔﺮ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ اس ﺳﮯ
ﺑﮩﺘﺮ )ﭼﻴﺰﻳﮟ( ﺑﻨﺎ دے )ﻳﻌﻨﯽ( ﺑﺎﻏﺎت ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻮں۔ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺎدے ) (١٠ﺑﻠﮑہ ﻳہ ﺗﻮ
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮨﯽ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دوزخ ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﯽ ﮨﮯ ) (١١ﺟﺲ وﻗﺖ وﮦ ان
ﮐﻮ دور ﺳﮯ دﻳﮑﻬﮯ ﮔﯽ )ﺗﻮ ﻏﻀﺒﻨﺎﮎ ﮨﻮ رﮨﯽ ﮨﻮﮔﯽ اور ﻳہ( اس ﮐﮯ ﺟﻮش )ﻏﻀﺐ( اور ﭼﻴﺨﻨﮯ ﭼﻼﻧﮯ ﮐﻮ ﺳﻨﻴﮟ ﮔﮯ
) (١٢اور ﺟﺐ ﻳہ دوزخ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﮓ ﺟﮕہ ﻣﻴﮟ )زﻧﺠﻴﺮوں ﻣﻴﮟ( ﺟﮑﮍ ﮐﺮ ڈاﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ وﮨﺎں ﻣﻮت ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﻳﮟ ﮔﮯ
) (١٣ﺁج اﻳﮏ ﮨﯽ ﻣﻮت ﮐﻮ ﻧہ ﭘﮑﺎرو ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﻣﻮﺗﻮں ﮐﻮ ﭘﮑﺎرو ) (١۴ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ﻳہ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﻳﺎ ﺑﮩﺸﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ
ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮨﮯ۔ ﻳہ ان )ﮐﮯ ﻋﻤﻠﻮں( ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ اور رﮨﻨﮯ ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧہ ﮨﻮﮔﺎ ) (١۵وﮨﺎں ﺟﻮ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﮔﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻣﻴﺴﺮ ﮨﻮﮔﺎ ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﻳہ وﻋﺪﮦ ﺧﺪا ﮐﻮ )ﭘﻮرا ﮐﺮﻧﺎ( ﻻزم ﮨﮯ اور اس ﻻﺋﻖ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺎﻧﮓ ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ) (١۶اور
ﺟﺲ دن )ﺧﺪا( ان ﮐﻮ اور اُن ﮐﻮ ﺟﻨﮩﻴﮟ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﻮﺟﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻤﻊ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻣﻴﺮے ان ﺑﻨﺪوں
ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﻳﺎ ﻳہ ﺧﻮد ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٧وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ﮨﻤﻴﮟ ﻳہ ﺑﺎت ﺷﺎﻳﺎن ﻧہ ﺗﻬﯽ ﮐہ ﺗﻴﺮے ﺳﻮا
اوروں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﺑﻨﺎﺗﮯ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﺗﻮ ﻧﮯ ﮨﯽ ان ﮐﻮ اور ان ﮐﮯ ﺑﺎپ دادا ﮐﻮ ﺑﺮﺗﻨﮯ ﮐﻮ ﻧﻌﻤﺘﻴﮟ دﻳﮟ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ وﮦ ﺗﻴﺮﯼ ﻳﺎد ﮐﻮ
ﺑﻬﻮل ﮔﺌﮯ۔ اور ﻳہ ﮨﻼﮎ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ ﻟﻮگ ﺗﻬﮯ ) (١٨ﺗﻮ )ﮐﺎﻓﺮو( اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﺎت ﻣﻴﮟ ﺟﻬﭩﻼ دﻳﺎ۔ ﭘﺲ )اب(
ﺗﻢ )ﻋﺬاب ﮐﻮ( ﻧہ ﭘﻬﻴﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ۔ ﻧہ )ﮐﺴﯽ ﺳﮯ( ﻣﺪد ﻟﮯ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ۔ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻇﻠﻢ ﮐﺮے ﮔﺎ ﮨﻢ اس ﮐﻮ
ﺑﮍے ﻋﺬاب ﮐﺎ ﻣﺰا ﭼﮑﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٩اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺟﺘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور
ﺑﺎزاروں ﻣﻴﮟ ﭼﻠﺘﮯ ﭘﻬﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﺮو ﮔﮯ۔ اور
ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٠اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮨﻢ ﺳﮯ ﻣﻠﻨﮯ ﮐﯽ اﻣﻴﺪ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ۔ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﭘﺮ ﻓﺮﺷﺘﮯ
ﮐﻴﻮں ﻧہ ﻧﺎزل ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔ ﻳﺎ ﮨﻢ اﭘﻨﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ۔ ﻳہ اﭘﻨﮯ ﺧﻴﺎل ﻣﻴﮟ ﺑﮍاﺋﯽ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور )اﺳﯽ
ﺑﻨﺎ ﭘﺮ( ﺑﮍے ﺳﺮﮐﺶ ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﯽ ) (٢١ﺟﺲ دن ﻳہ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻴﮟ ﮔﮯ اس دن ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻮﺷﯽ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻧﮩﻴﮟ
ﮨﻮﮔﯽ اور ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ )ﺧﺪا ﮐﺮے ﺗﻢ( روﮎ ﻟﺌﮯ )اور ﺑﻨﺪ ﮐﺮدﻳﺌﮯ( ﺟﺎؤ ) (٢٢اور ﺟﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻋﻤﻞ ﮐﺌﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﮨﻢ ان ﮐﯽ
ﻃﺮف ﻣﺘﻮﺟہ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺗﻮ ان ﮐﻮ اُڑﺗﯽ ﺧﺎﮎ ﮐﺮدﻳﮟ ﮔﮯ ) (٢٣اس دن اﮨﻞ ﺟﻨﺖ ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮﮔﺎ اور ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﺑﻬﯽ ﮨﻮﮔﺎ ) (٢۴اور ﺟﺲ دن ﺁﺳﻤﺎن اﺑﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭘﻬﭧ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﻓﺮﺷﺘﮯ ﻧﺎزل ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢۵اس دن ﺳﭽﯽ
ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﻮﮔﯽ۔ اور وﮦ دن ﮐﺎﻓﺮوں ﭘﺮ )ﺳﺨﺖ( ﻣﺸﮑﻞ ﮨﻮﮔﺎ ) (٢۶اور ﺟﺲ دن )ﻧﺎﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧﺪﻳﺶ( ﻇﺎﻟﻢ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ
ﮐﺎٹ ﮐﺎٹ ﮐﺮ ﮐﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ )اور ﮐﮩﮯ ﮔﺎ( ﮐہ اے ﮐﺎش ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ رﺷﺘہ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﻴﺎ ﮨﻮﺗﺎ ) (٢٧ﮨﺎﺋﮯ ﺷﺎﻣﺖ ﮐﺎش
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ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﻓﻼں ﺷﺨﺺ ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧہ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﻮﺗﺎ ) (٢٨اس ﻧﮯ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ )ﮐﺘﺎب( ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﮯ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﺁﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﮩﮑﺎ دﻳﺎ۔
اور ﺷﻴﻄﺎن اﻧﺴﺎن ﮐﻮ وﻗﺖ ﭘﺮ دﻏﺎ دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٩اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﺮﯼ ﻗﻮم ﻧﮯ اس ﻗﺮﺁن ﮐﻮ
ﭼﻬﻮڑ رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ ) (٣٠اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﻨﺎ دﻳﺎ۔ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﺪاﻳﺖ دﻳﻨﮯ
اور ﻣﺪد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ) (٣١اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اس ﭘﺮ ﻗﺮﺁن اﻳﮏ ﮨﯽ دﻓﻌہ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ اُﺗﺎرا ﮔﻴﺎ۔ اس ﻃﺮح )ﺁﮨﺴﺘہ
ﺁﮨﺴﺘہ( اس ﻟﺌﮯ اُﺗﺎرا ﮔﻴﺎ ﮐہ اس ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے دل ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﻬﻴﮟ۔ اور اﺳﯽ واﺳﻄﮯ ﮨﻢ اس ﮐﻮ ﭨﻬﮩﺮ ﭨﻬﮩﺮ ﮐﺮ ﭘﮍهﺘﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ
) (٣٢اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺟﻮ )اﻋﺘﺮاض ﮐﯽ( ﺑﺎت ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس اس ﮐﺎ ﻣﻌﻘﻮل اور ﺧﻮب ﻣﺸﺮح ﺟﻮاب
ﺑﻬﻴﺞ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٣ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﻣﻮﻧﮩﻮں ﮐﮯ ﺑﻞ دوزخ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺟﻤﻊ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ان ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﺑﻬﯽ ﺑﺮا ﮨﮯ اور وﮦ
رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﮩﮑﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣۴اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب دﯼ اور ان ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﺎرون ﮐﻮ ﻣﺪدﮔﺎر ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ان ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻴﺎ ) (٣۵اور ﮐﮩﺎ ﮐہ دوﻧﻮں ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎؤ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ۔ )ﺟﺐ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﭘﺮ اڑے
رﮨﮯ( ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ ڈاﻻ ) (٣۶اور ﻧﻮح ﮐﯽ ﻗﻮم ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﺟﺐ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اﻧﮩﻴﮟ ﻏﺮق ﮐﺮ ڈاﻻ
اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ دﻳﺎ۔ اور ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (٣٧اور ﻋﺎد اور
ﺛﻤﻮد اور ﮐﻨﻮﺋﻴﮟ واﻟﻮں اور ان ﮐﮯ درﻣﻴﺎن اور ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ )ﮨﻼﮎ ﮐﺮ ڈاﻻ( ) (٣٨اور ﺳﺐ ﮐﮯ )ﺳﻤﺠﻬﺎﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﺜﺎﻟﻴﮟ ﺑﻴﺎن ﮐﻴﮟ اور )ﻧہ ﻣﺎﻧﻨﮯ ﭘﺮ( ﺳﺐ ﮐﺎ ﺗﮩﺲ ﻧﮩﺲ ﮐﺮدﻳﺎ ) (٣٩اور ﻳہ ﮐﺎﻓﺮ اس ﺑﺴﺘﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﯽ ﮔﺰر ﭼﮑﮯ
ﮨﻴﮟ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺑﺮﯼ ﻃﺮح ﮐﺎ ﻣﻴﻨہ ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﮐﻴﺎ وﮦ اس ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﻧہ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ ﺑﻠﮑہ ان ﮐﻮ )ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ( ﺟﯽ اُﭨﻬﻨﮯ
ﮐﯽ اﻣﻴﺪ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﯽ۔ ) (۴٠اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺟﺐ ﺗﻢ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮨﻨﺴﯽ اُڑاﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﻳﮩﯽ ﺷﺨﺺ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ
ﺧﺪا ﻧﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ ) (۴١اﮔﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻧہ رﮨﺘﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﺿﺮور ﮨﻢ ﮐﻮ ﺑﮩﮑﺎ
دﻳﺘﺎ۔ )اور ان ﺳﮯ ﭘﻬﻴﺮ دﻳﺘﺎ( اور ﻳہ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻟﻴﮟ ﮔﮯ ﺟﺐ ﻋﺬاب دﻳﮑﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﮐﻮن ﺑﻬﭩﮑﺎ ﮨﻮا
ﮨﮯ ) (۴٢ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺧﻮاﮨﺶ ﻧﻔﺲ ﮐﻮ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اس ﭘﺮ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ
) (۴٣ﻳﺎ ﺗﻢ ﻳہ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﮐہ ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ ﺳﻨﺘﮯ ﻳﺎ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ )ﻧﮩﻴﮟ( ﻳہ ﺗﻮ ﭼﻮﭘﺎﻳﻮں ﮐﯽ ﻃﺮح ﮨﻴﮟ ﺑﻠﮑہ ان ﺳﮯ ﺑﻬﯽ
زﻳﺎدﮦ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻴﮟ ) (۴۴ﺑﻠﮑہ ﺗﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر )ﮐﯽ ﻗﺪرت( ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ وﮦ ﺳﺎﺋﮯ ﮐﻮ ﮐﺲ ﻃﺮح دراز ﮐﺮ )ﮐﮯ
ﭘﻬﻴﻼ( دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ وﮦ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ اس ﮐﻮ )ﺑﮯﺣﺮﮐﺖ( ﭨﻬﻴﺮا رﮐﻬﺘﺎ ﭘﻬﺮ ﺳﻮرج ﮐﻮ اس ﮐﺎ رﮨﻨﻤﺎ ﺑﻨﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ) (۴۵ﭘﻬﺮ اس
ﮐﻮ ﮨﻢ ﺁﮨﺴﺘہ ﺁﮨﺴﺘہ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﻤﻴﭧ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴۶اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ رات ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﭘﺮدﮦ اور ﻧﻴﻨﺪ ﮐﻮ ﺁرام
ﺑﻨﺎﻳﺎ اور دن ﮐﻮ اُﭨﻪ ﮐﻬﮍے ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ وﻗﺖ ﭨﻬﮩﺮاﻳﺎ ) (۴٧اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﮯ ﻣﻴﻨﻬہ ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﮨﻮاؤں ﮐﻮ ﺧﻮش
ﺧﺒﺮﯼ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﮨﻢ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﭘﺎﮎ )اور ﻧﺘﻬﺮا ﮨﻮا( ﭘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٨ﺗﺎﮐہ اس ﺳﮯ ﺷﮩﺮ ﻣﺮدﮦ )ﻳﻌﻨﯽ
زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎدﮦ( ﮐﻮ زﻧﺪﮦ ﮐﺮدﻳﮟ اور ﭘﻬﺮ اﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﭼﻮﭘﺎﻳﻮں اور ﺁدﻣﻴﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﭘﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٩اور
ﮨﻢ ﻧﮯ اس )ﻗﺮﺁن ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں( ﮐﻮ ﻃﺮح ﻃﺮح ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻴﺎن ﮐﻴﺎ ﺗﺎﮐہ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﮑﮍﻳﮟ ﻣﮕﺮ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﻧﮑﺎر
ﮐﮯ ﺳﻮا ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﻴﺎ ) (۵٠اور اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﻮ ﮨﺮ ﺑﺴﺘﯽ ﻣﻴﮟ ڈراﻧﮯ واﻻ ﺑﻬﻴﺞ دﻳﺘﮯ ) (۵١ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﺎ ﮐﮩﺎ ﻧہ ﻣﺎﻧﻮ اور
ان ﺳﮯ اس ﻗﺮﺁن ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﮍے ﺷﺪوﻣﺪ ﺳﮯ ﻟﮍو ) (۵٢اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ دو درﻳﺎؤں ﮐﻮ ﻣﻼ دﻳﺎ اﻳﮏ ﮐﺎ
ﭘﺎﻧﯽ ﺷﻴﺮﻳﮟ ﮨﮯ ﭘﻴﺎس ﺑﺠﻬﺎﻧﮯ واﻻ اور دوﺳﺮے ﮐﺎ ﮐﻬﺎرﯼ ﭼﻬﺎﺗﯽ ﺟﻼﻧﮯ واﻻ۔ اور دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﻴﺎن اﻳﮏ ﺁڑ اور ﻣﻀﺒﻮط
اوٹ ﺑﻨﺎدﯼ ) (۵٣اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺁدﻣﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺴﺐ اور ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮاﺑﺖ داﻣﺎدﯼ ﺑﻨﺎﻳﺎ۔
اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر )ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﯽ( ﻗﺪرت رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (۵۴اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮ ﺗﮯ ﮨﻴﮟ
ﺟﻮ ﻧہ ان ﮐﻮ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺳﮑﮯ اور ﻧہ ﺿﺮر۔ اور ﮐﺎﻓﺮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻴﮟ ﺑﮍا زور ﻣﺎرﺗﺎ ﮨﮯ ) (۵۵اور ﮨﻢ ﻧﮯ
)اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺗﻢ ﮐﻮ ﺻﺮف ﺧﻮﺷﯽ اور ﻋﺬاب ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﺳﻨﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ ) (۵۶ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ اس )ﮐﺎم( ﮐﯽ
اﺟﺮت ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ ،ﮨﺎں ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﭼﺎﮨﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ رﺳﺘہ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮے ) (۵٧اور اس )ﺧﺪاﺋﮯ(
زﻧﺪﮦ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﻮ ﺟﻮ )ﮐﺒﻬﯽ( ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺮے ﮔﺎ اور اس ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ۔ اور وﮦ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ
ﮔﻨﺎﮨﻮں ﺳﮯ ﺧﺒﺮ رﮐﻬﻨﮯ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ) (۵٨ﺟﺲ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ درﻣﻴﺎن ﮨﮯ ﭼﻪ دن
ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ ﻋﺮش ﭘﺮ ﺟﺎ ﭨﻬﮩﺮا وﮦ )ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎم( رﺣﻤٰﻦ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ( ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﮯ درﻳﺎﻓﺖ
ﮐﺮﻟﻮ ) (۵٩اور ﺟﺐ ان )ﮐﻔﺎر( ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ رﺣﻤٰﻦ ﮐﻮ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮو ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ رﺣﻤٰﻦ ﮐﻴﺎ؟ ﮐﻴﺎ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻢ ﮨﻢ
ﺳﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮ ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﻳﮟ اور اس ﺳﮯ ﺑﺪﮐﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶٠اور )ﺧﺪا( ﺑﮍﯼ ﺑﺮﮐﺖ واﻻ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں
ﻣﻴﮟ ﺑﺮج ﺑﻨﺎﺋﮯ اور ان ﻣﻴﮟ )ﺁﻓﺘﺎب ﮐﺎ ﻧﮩﺎﻳﺖ روﺷﻦ( ﭼﺮاغ اور ﭼﻤﮑﺘﺎ ﮨﻮا ﭼﺎﻧﺪ ﺑﻬﯽ ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (۶١اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ رات
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اور دن ﮐﻮ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺁﻧﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻻ ﺑﻨﺎﻳﺎ۔ )ﻳہ ﺑﺎﺗﻴﮟ( اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﻏﻮر ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﻳﺎ
ﺷﮑﺮﮔﺰارﯼ ﮐﺎ ارادﮦ ﮐﺮے )ﺳﻮﭼﻨﮯ اور ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ ﮐﯽ ﮨﻴﮟ( ) (۶٢اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﻨﺪے ﺗﻮ وﮦ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﺁﮨﺴﺘﮕﯽ ﺳﮯ
ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﺐ ﺟﺎﮨﻞ ﻟﻮگ ان ﺳﮯ )ﺟﺎﮨﻼﻧہ( ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺳﻼم ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶٣اور ﺟﻮ وﮦ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ
ﺁﮔﮯ ﺳﺠﺪے ﮐﺮﮐﮯ اور )ﻋﺠﺰ وادب ﺳﮯ( ﮐﻬﮍے رﮦ ﮐﺮ راﺗﻴﮟ ﺑﺴﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶۴اور ﺟﻮ دﻋﺎ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اے
ﭘﺮوردﮔﺎر دوزخ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ دور رﮐﻬﻴﻮ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺑﮍﯼ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮐﯽ ﭼﻴﺰ ﮨﮯ ) (۶۵اور دوزخ ﭨﻬﻴﺮﻧﮯ اور
رﮨﻨﮯ ﮐﯽ ﺑﮩﺖ ﺑﺮﯼ ﺟﮕہ ﮨﮯ ) (۶۶اور وﮦ ﺟﺐ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻧہ ﺑﮯﺟﺎ اُڑاﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧہ ﺗﻨﮕﯽ ﮐﻮ ﮐﺎم ﻣﻴﮟ ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ
ﺑﻠﮑہ اﻋﺘﺪال ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ۔ ﻧہ ﺿﺮورت ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻧہ ﮐﻢ ) (۶٧اور وﮦ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺴﯽ اور ﻣﻌﺒﻮد ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮑﺎرﺗﮯ اور
ﺟﻦ ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻮ ﻣﺎر ڈاﻟﻨﺎ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺣﺮام ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﻣﮕﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮ )ﻳﻌﻨﯽ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ( اور
ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ۔ اور ﺟﻮ ﻳہ ﮐﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ ﺳﺨﺖ ﮔﻨﺎﮦ ﻣﻴﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮨﻮﮔﺎ ) (۶٨ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اس ﮐﻮ دوﻧﺎ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ اور ذﻟﺖ
وﺧﻮارﯼ ﺳﮯ ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ رﮨﮯ ﮔﺎ ) (۶٩ﻣﮕﺮ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻮﺑہ ﮐﯽ اور اﻳﻤﺎن ﻻﻳﺎ اور اﭼﻬﮯ ﮐﺎم ﮐﺌﮯ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ
ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﻴﮑﻴﻮں ﺳﮯ ﺑﺪل دے ﮔﺎ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٧٠اور ﺟﻮ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﺗﺎ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
ﺗﻮ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (٧١اور وﮦ ﺟﻮ ﺟﻬﻮﭨﯽ ﮔﻮاﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﮯ اور ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﺑﻴﮩﻮدﮦ ﭼﻴﺰوں ﮐﮯ
ﭘﺎس ﺳﮯ ﮔﺰرﻧﮯ ﮐﺎ اﺗﻔﺎق ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﺰرﮔﺎﻧہ اﻧﺪاز ﺳﮯ ﮔﺰرﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧٢اور وﮦ ﮐہ ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺳﻤﺠﻬﺎﺋﯽ
ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اُن ﭘﺮ اﻧﺪهﮯ اور ﺑﮩﺮے ﮨﻮ ﮐﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮔﺮﺗﮯ )ﺑﻠﮑہ ﻏﻮر ﺳﮯ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﻴﮟ( ) (٧٣اور وﮦ ﺟﻮ )ﺧﺪا ﺳﮯ( دﻋﺎ
ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺑﻴﻮﻳﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ )دل ﮐﺎ ﭼﻴﻦ( اور اوﻻد ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﯽ ﭨﻬﻨﮉﮎ
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ اور ﮨﻤﻴﮟ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﺎ اﻣﺎم ﺑﻨﺎ ) (٧۴ان )ﺻﻔﺎت ﮐﮯ( ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﺻﺒﺮ ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ اوﻧﭽﮯ اوﻧﭽﮯ ﻣﺤﻞ
دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور وﮨﺎں ﻓﺮﺷﺘﮯ ان ﺳﮯ دﻋﺎ وﺳﻼم ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (٧۵اس ﻣﻴﮟ وﮦ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور
وﮦ ﭨﻬﻴﺮﻧﮯ اور رﮨﻨﮯ ﮐﯽ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻋﻤﺪﮦ ﺟﮕہ ﮨﮯ ) (٧۶ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ )ﺧﺪا ﮐﻮ( ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﺗﻮ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻬﯽ
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮐﭽﻪ ﭘﺮوا ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ۔ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺳﻮ اس ﮐﯽ ﺳﺰا )ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ( ﻻزم ﮨﻮﮔﯽ )(٧٧
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ﺸ َﻌﺮَاء
ﺳﻮرة اﻟ ﱡ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻃٰﺴٓﻢٓ ) (١ﻳہ ﮐﺘﺎب روﺷﻦ ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ )) (٢اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﷺ( ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻢ اس )رﻧﺞ( ﺳﮯ ﮐہ ﻳہ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ اﭘﻨﮯ
ﺗﺌﻴﮟ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدو ﮔﮯ ) (٣اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﻧﺸﺎﻧﯽ اُﺗﺎر دﻳﮟ۔ ﭘﻬﺮ ان ﮐﯽ ﮔﺮدﻧﻴﮟ اس ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺟﻬﮏ ﺟﺎﺋﻴﮟ
) (۴اور ان ﮐﮯ ﭘﺎس )ﺧﺪاﺋﮯ( رﺣﻤٰﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﯽ ﻣﮕﺮ ﻳہ اس ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵ﺳﻮ ﻳہ
ﺗﻮ ﺟﻬﭩﻼ ﭼﮑﮯ اب ان ﮐﻮ اس ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﯽ ﮨﻨﺴﯽ اُڑاﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۶ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف
ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﻣﻴﮟ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮐﺘﻨﯽ ﻧﻔﻴﺲ ﭼﻴﺰﻳﮟ اُﮔﺎﺋﯽ ﮨﻴﮟ ) (٧ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ اس ﻣﻴﮟ )ﻗﺪرت ﺧﺪا ﮐﯽ( ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﻳہ اﮐﺜﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (٨اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٩اور ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ ﭘﮑﺎرا ﮐہ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎؤ )) (١٠ﻳﻌﻨﯽ( ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﭘﺎس ،ﮐﻴﺎ ﻳہ ڈرﺗﮯ ﻧﮩﻴﮟ )(١١
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﮟ ڈرﺗﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﻳہ ﻣﺠﻬﮯ ﺟﻬﻮﭨﺎ ﺳﻤﺠﻬﻴﮟ ) (١٢اور ﻣﻴﺮا دل ﺗﻨﮓ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻣﻴﺮﯼ
زﺑﺎن رﮐﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﺎرون ﮐﻮ ﺣﮑﻢ ﺑﻬﻴﺞ ﮐہ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻪ ﭼﻠﻴﮟ ) (١٣اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ اﻳﮏ ﮔﻨﺎﮦ )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﺒﻄﯽ ﮐﮯ ﺧﻮن
ﮐﺎ دﻋﻮﯼٰ( ﺑﻬﯽ ﮨﮯ ﺳﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﺧﻮف ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﻣﺎر ﮨﯽ ڈاﻟﻴﮟ ) (١۴ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺗﻢ دوﻧﻮں ﮨﻤﺎرﯼ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں
ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﺎؤ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﺳﻨﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۵ﺗﻮ دوﻧﻮں ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎؤ اور ﮐﮩﻮ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻤﺎم ﺟﮩﺎن ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﮯ
ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ )) (١۶اور اس ﻟﺌﮯ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ( ﮐہ ﺁپ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت دﻳﮟ )) (١٧ﻓﺮﻋﻮن
ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﺳﮯ ﮐﮩﺎ( ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐہ اﺑﻬﯽ ﺑﭽّﮯ ﺗﻬﮯ ﭘﺮورش ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ اور ﺗﻢ ﻧﮯ ﺑﺮﺳﻮں ﮨﻤﺎرے ﮨﺎں ﻋﻤﺮ ﺑﺴﺮ )ﻧﮩﻴﮟ(
ﮐﯽ ) (١٨اور ﺗﻢ ﻧﮯ وﮦ ﮐﺎم ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﺟﻮ ﮐﻴﺎ اور ﺗﻢ ﻧﺎﺷﮑﺮے ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮ )) (١٩ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎں )ﮨﺎں( وﮦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺠﻪ
ﺳﮯ ﻧﺎﮔﮩﺎں ﺳﺮزد ﮨﻮﺋﯽ ﺗﻬﯽ اور ﻣﻴﮟ ﺧﻄﺎ ﮐﺎروں ﻣﻴﮟ ﺗﻬﺎ ) (٢٠ﺗﻮ ﺟﺐ ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ڈر ﻟﮕﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻬﺎگ ﮔﻴﺎ۔ ﭘﻬﺮ
ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﻧﺒﻮت وﻋﻠﻢ ﺑﺨﺸﺎ اور ﻣﺠﻬﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻴﺎ ) (٢١اور )ﮐﻴﺎ( ﻳﮩﯽ اﺣﺴﺎن ﮨﮯ ﺟﻮ ﺁپ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ رﮐﻬﺘﮯ
ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺁپ ﻧﮯ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻮ ﻏﻼم ﺑﻨﺎ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (٢٢ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﺟﮩﺎن ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻴﺎ ) (٢٣ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور
زﻣﻴﻦ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ۔ ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻳﻘﻴﻦ ﮨﻮ ) (٢۴ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اﮨﺎﻟﯽ ﻣﻮاﻟﯽ ﺳﮯ
ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺳﻨﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ )) (٢۵ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﮩﻠﮯ ﺑﺎپ دادا ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ )) (٢۶ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ
)ﻳہ( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﺑﺎؤﻻ ﮨﮯ ) (٢٧ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﺸﺮق اور ﻣﻐﺮب اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ
ﮨﮯ ﺳﺐ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ،ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﻪ ﮨﻮ )) (٢٨ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻣﻴﺮے ﺳﻮا ﮐﺴﯽ اور ﮐﻮ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎﻳﺎ ﺗﻮ
ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻗﻴﺪ ﮐﺮدوں ﮔﺎ )) (٢٩ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﺧﻮاﮦ ﻣﻴﮟ ﺁپ ﮐﮯ ﭘﺎس روﺷﻦ ﭼﻴﺰ ﻻؤں )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻌﺠﺰﮦ( ) (٣٠ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ
ﮐﮩﺎ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻻؤ )دﮐﻬﺎؤ( ) (٣١ﭘﺲ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻻﭨﻬﯽ ڈاﻟﯽ ﺗﻮ وﮦ اﺳﯽ وﻗﺖ ﺻﺮﻳﺢ اژدﮨﺎ ﺑﻦ ﮔﺌﯽ ) (٣٢اور
اﭘﻨﺎ ﮨﺎﺗﻪ ﻧﮑﺎﻻ ﺗﻮ اﺳﯽ دم دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﻔﻴﺪ )ﺑﺮاق ﻧﻈﺮ ﺁﻧﮯ ﻟﮕﺎ( ) (٣٣ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﮔﺮد ﮐﮯ ﺳﺮداروں ﺳﮯ
ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻳہ ﺗﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻦ ﺟﺎدوﮔﺮ ﮨﮯ ) (٣۴ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺟﺎدو )ﮐﮯ زور( ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﻠﮏ ﺳﮯ ﻧﮑﺎل دے ﺗﻮ
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮐﻴﺎ راﺋﮯ ﮨﮯ؟ ) (٣۵اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اﺳﮯ اور اس ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ )ﮐﮯ ﺑﺎرے( ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻴﺠﻴﺌﮯ اور ﺷﮩﺮوں
ﻣﻴﮟ ﮨﺮﮐﺎرے ﺑﻬﻴﺞ دﻳﺠﻴﺌﮯ ) (٣۶ﮐہ ﺳﺐ ﻣﺎﮨﺮ ﺟﺎدوﮔﺮوں ﮐﻮ )ﺟﻤﻊ ﮐﺮﮐﮯ( ﺁپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ ) (٣٧ﺗﻮ ﺟﺎدوﮔﺮ اﻳﮏ
ﻣﻘﺮرﮦ دن ﮐﯽ ﻣﻴﻌﺎد ﭘﺮ ﺟﻤﻊ ﮨﻮﮔﺌﮯ ) (٣٨اور ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﮩہ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮐہ ﺗﻢ )ﺳﺐ( ﮐﻮ اﮐﻬﭩﮯ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ) (٣٩ﺗﺎﮐہ
اﮔﺮ ﺟﺎدوﮔﺮ ﻏﺎﻟﺐ رﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮨﻢ ان ﮐﮯ ﭘﻴﺮو ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ) (۴٠ﺟﺐ ﺟﺎدوﮔﺮ ﺁﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﺳﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ اﮔﺮ ﮨﻢ ﻏﺎﻟﺐ رﮨﮯ
ﺗﻮ ﮨﻤﻴﮟ ﺻﻠہ ﺑﻬﯽ ﻋﻄﺎ ﮨﻮﮔﺎ؟ ) (۴١ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮨﺎں اور ﺗﻢ ﻣﻘﺮﺑﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ داﺧﻞ ﮐﺮﻟﺌﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (۴٢ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ان
ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ڈاﻟﻨﯽ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ ،ڈاﻟﻮ ) (۴٣ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ رﺳﻴﺎں اور ﻻﭨﻬﻴﺎں ڈاﻟﻴﮟ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ
اﻗﺒﺎل ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﮨﻢ ﺿﺮور ﻏﺎﻟﺐ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (۴۴ﭘﻬﺮ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻻﭨﻬﯽ ڈاﻟﯽ ﺗﻮ وﮦ ان ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ﺟﻮ ﺟﺎدوﮔﺮوں ﻧﮯ ﺑﻨﺎﺋﯽ
ﺗﻬﻴﮟ ﻳﮑﺎﻳﮏ ﻧﮕﻠﻨﮯ ﻟﮕﯽ ) (۴۵ﺗﺐ ﺟﺎدوﮔﺮ ﺳﺠﺪے ﻣﻴﮟ ﮔﺮ ﭘﮍے )) (۴۶اور( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻤﺎم ﺟﮩﺎن ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺮ
اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ) (۴٧ﺟﻮ ﻣﻮﺳﯽٰ اور ﮨﺎرون ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ ) (۴٨ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐﻴﺎ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ اﺟﺎزت دوں
ﺗﻢ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ،ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرا ﺑﮍا ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﺎدو ﺳﮑﻬﺎﻳﺎ ﮨﮯ۔ ﺳﻮ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺗﻢ )اس ﮐﺎ اﻧﺠﺎم( ﻣﻌﻠﻮم
Page 149 of 287

Presented by http://www.ziaraat.com

www.ShianeAli.com

)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﮐﺮﻟﻮ ﮔﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﺎﺗﻪ اور ﭘﺎؤں اﻃﺮاف ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﮯ ﮐﭩﻮا دوں ﮔﺎ اور ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺳﻮﻟﯽ ﭘﺮ ﭼﮍهﻮا دوں ﮔﺎ )(۴٩
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮐﭽﻪ ﻧﻘﺼﺎن )ﮐﯽ ﺑﺎت( ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵٠ﮨﻤﻴﮟ اﻣﻴﺪ ﮨﮯ ﮐہ
ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻤﺎرے ﮔﻨﺎﮦ ﺑﺨﺶ دے ﮔﺎ۔ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﮨﻢ اول اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (۵١اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﯽ ﻃﺮف
وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ رات ﮐﻮ ﻟﮯ ﻧﮑﻠﻮ ﮐہ )ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ( ﺗﻤﮩﺎرا ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۵٢ﺗﻮ
ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ ﺷﮩﺮوں ﻣﻴﮟ ﻧﻘﻴﺐ راوﻧہ ﮐﺌﮯ )) (۵٣اور ﮐﮩﺎ( ﮐہ ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮨﮯ ) (۵۴اور ﻳہ ﮨﻤﻴﮟ ﻏﺼہ دﻻ
رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵۵اور ﮨﻢ ﺳﺐ ﺑﺎﺳﺎزو ﺳﺎﻣﺎن ﮨﻴﮟ ) (۵۶ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺑﺎﻏﻮں اور ﭼﺸﻤﻮں ﺳﮯ ﻧﮑﺎل دﻳﺎ ) (۵٧اور ﺧﺰاﻧﻮں
اور ﻧﻔﻴﺲ ﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﮯ )) (۵٨ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻢ ﻧﮯ( اس ﻃﺮح )ﮐﻴﺎ( اور ان ﭼﻴﺰوں ﮐﺎ وارث ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻮ ﮐﺮ دﻳﺎ ) (۵٩ﺗﻮ
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺳﻮرج ﻧﮑﻠﺘﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﺻﺒﺢ ﮐﻮ( ان ﮐﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻴﺎ ) (۶٠ﺟﺐ دوﻧﻮں ﺟﻤﺎﻋﺘﻴﮟ ﺁﻣﻨﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮨﻮﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻬﯽ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻮ ﭘﮑﮍ ﻟﺌﮯ ﮔﺌﮯ ) (۶١ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻪ ﮨﮯ وﮦ ﻣﺠﻬﮯ رﺳﺘہ
ﺑﺘﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۶٢اس وﻗﺖ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﯽ ﻃﺮف وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﻻﭨﻬﯽ درﻳﺎ ﭘﺮ ﻣﺎرو۔ ﺗﻮ درﻳﺎ ﭘﻬﭧ ﮔﻴﺎ۔ اور ﮨﺮ اﻳﮏ
ﭨﮑﮍا )ﻳﻮں( ﮨﻮﮔﻴﺎ )ﮐہ( ﮔﻮﻳﺎ ﺑﮍا ﭘﮩﺎڑ )ﮨﮯ( ) (۶٣اور دوﺳﺮوں ﮐﻮ وﮨﺎں ﮨﻢ ﻧﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﮐﺮدﻳﺎ ) (۶۴اور ﻣﻮﺳﯽٰ اور ان ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺗﻮ ﺑﭽﺎ ﻟﻴﺎ ) (۶۵ﭘﻬﺮ دوﺳﺮوں ﮐﻮ ڈﺑﻮ دﻳﺎ ) (۶۶ﺑﮯﺷﮏ اس )ﻗﺼﮯ( ﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﻳہ اﮐﺜﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ
واﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ ) (۶٧اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۶٨اور ان ﮐﻮ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﺎ ﺣﺎل ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎ دو ) (۶٩ﺟﺐ
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ اور اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﭘﻮﺟﺘﮯ ﮨﻮ ) (٧٠وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺑﺘﻮں ﮐﻮ
ﭘﻮﺟﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ان ﮐﯽ ﭘﻮﺟﺎ ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻴﮟ ) (٧١اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺁواز ﮐﻮ ﺳﻨﺘﮯ
ﮨﻴﮟ؟ ) (٧٢ﻳﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻓﺎﺋﺪے دے ﺳﮑﺘﮯ ﻳﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ؟ ) (٧٣اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ
دادا ﮐﻮ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺮﺗﮯ دﻳﮑﻬﺎ ﮨﮯ ) (٧۴اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﭘﻮﺟﺘﮯ رﮨﮯ ﮨﻮ ) (٧۵ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اور
ﺗﻤﮩﺎرے اﮔﻠﮯ ﺑﺎپ دادا ﺑﻬﯽ ) (٧۶وﮦ ﻣﻴﺮے دﺷﻤﻦ ﮨﻴﮟ۔ ﻣﮕﺮ ﺧﺪاﺋﮯ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ )ﻣﻴﺮا دوﺳﺖ ﮨﮯ( ) (٧٧ﺟﺲ ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ
ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اور وﮨﯽ ﻣﺠﻬﮯ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (٧٨اور وﮦ ﺟﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﮐﻬﻼﺗﺎ اور ﭘﻼﺗﺎ ﮨﮯ ) (٧٩اور ﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﺑﻴﻤﺎر ﭘﮍﺗﺎ
ﮨﻮں ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﺘﺎ ﮨﮯ ) (٨٠اور ﺟﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﻣﺎرے ﮔﺎ اور ﭘﻬﺮ زﻧﺪﮦ ﮐﺮے ﮔﺎ ) (٨١اور وﮦ ﺟﺲ ﺳﮯ ﻣﻴﮟ اﻣﻴﺪ رﮐﻬﺘﺎ
ﮨﻮں ﮐہ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﻣﻴﺮے ﮔﻨﺎﮦ ﺑﺨﺸﮯ ﮔﺎ ) (٨٢اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻬﮯ ﻋﻠﻢ وداﻧﺶ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ اور ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﻣﻴﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮ
) (٨٣اور ﭘﭽﻬﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﻴﺮا ذﮐﺮ ﻧﻴﮏ )ﺟﺎرﯼ( ﮐﺮ ) (٨۴اور ﻣﺠﻬﮯ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﯽ ﺑﮩﺸﺖ ﮐﮯ وارﺛﻮں ﻣﻴﮟ ﮐﺮ ) (٨۵اور
ﻣﻴﺮے ﺑﺎپ ﮐﻮ ﺑﺨﺶ دے ﮐہ وﮦ ﮔﻤﺮاﮨﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ) (٨۶اور ﺟﺲ دن ﻟﻮگ اﭨﻬﺎ ﮐﻬﮍے ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﻣﺠﻬﮯ رﺳﻮا ﻧہ
ﮐﻴﺠﻴﻮ ) (٨٧ﺟﺲ دن ﻧہ ﻣﺎل ﮨﯽ ﮐﭽﻪ ﻓﺎﺋﺪﮦ دے ﺳﮑﺎ ﮔﺎ اور ﻧہ ﺑﻴﭩﮯ ) (٨٨ﮨﺎں ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﺎﮎ دل ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﻳﺎ
)وﮦ ﺑﭻ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ( ) (٨٩اور ﺑﮩﺸﺖ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﮐﺮدﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (٩٠اور دوزخ ﮔﻤﺮاﮨﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻻﺋﯽ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (٩١اور ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﭘﻮﺟﺘﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ ﮐﮩﺎں ﮨﻴﮟ؟ ) (٩٢ﻳﻌﻨﯽ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا )ﭘﻮﺟﺘﮯ
ﺗﻬﮯ( ﮐﻴﺎ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺪد ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻳﺎ ﺧﻮد ﺑﺪﻟہ ﻟﮯ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٩٣ﺗﻮ وﮦ اور ﮔﻤﺮاﮦ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺖ اور ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ(
اوﻧﺪهﮯ ﻣﻨہ دوزخ ﻣﻴﮟ ڈال دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٩۴اور ﺷﻴﻄﺎن ﮐﮯ ﻟﺸﮑﺮ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ )داﺧﻞ ﺟﮩﻨﻢ ﮨﻮں ﮔﮯ( )) (٩۵وﮨﺎں(
وﮦ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍﻳﮟ ﮔﮯ اور ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ) (٩۶ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﮨﻢ ﺗﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺗﻬﮯ ) (٩٧ﺟﺐ ﮐہ ﺗﻤﮩﻴﮟ )ﺧﺪاﺋﮯ(
رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﭨﻬﮩﺮاﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٩٨اور ﮨﻢ ﮐﻮ ان ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮨﯽ ﻧﮯ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ) (٩٩ﺗﻮ )ﺁج( ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﻤﺎرا
ﺳﻔﺎرش ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١٠٠اور ﻧہ ﮔﺮم ﺟﻮش دوﺳﺖ ) (١٠١ﮐﺎش ﮨﻤﻴﮟ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( ﭘﻬﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﻮ ﺗﻢ ﮨﻢ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﻣﻴﮟ
ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ) (١٠٢ﺑﮯﺷﮏ اس ﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ اور ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ ) (١٠٣اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ
اور ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١٠۴ﻗﻮم ﻧﻮح ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ) (١٠۵ﺟﺐ ان ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﻮح ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ڈرﺗﮯ
ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ) (١٠۶ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا اﻣﺎﻧﺖ دار ﮨﻮں ) (١٠٧ﺗﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو اور ﻣﻴﺮا ﮐﮩﺎ ﻣﺎﻧﻮ ) (١٠٨اور اس ﮐﺎم ﮐﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ
ﮐﭽﻪ ﺻﻠہ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ۔ ﻣﻴﺮا ﺻﻠہ ﺗﻮ ﺧﺪاﺋﮯ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﮨﯽ ﭘﺮ ﮨﮯ ) (١٠٩ﺗﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو اور ﻣﻴﺮے ﮐﮩﻨﮯ ﭘﺮ ﭼﻠﻮ
) (١١٠وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﺎن ﻟﻴﮟ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﻴﺮو ﺗﻮ رذﻳﻞ ﻟﻮگ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١١١ﻧﻮح ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ ﮐﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﮐہ وﮦ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١١٢ان ﮐﺎ ﺣﺴﺎب )اﻋﻤﺎل( ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮨﮯ ﮐﺎش ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﻮ ) (١١٣اور ﻣﻴﮟ ﻣﻮﻣﻨﻮں
ﮐﻮ ﻧﮑﺎل دﻳﻨﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ) (١١۴ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺻﺮف ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں ) (١١۵اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻧﻮح
اﮔﺮ ﺗﻢ ﺑﺎز ﻧہ ﺁؤ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻳﺌﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (١١۶ﻧﻮح ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﺮﯼ ﻗﻮم ﻧﮯ ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﺟﻬﭩﻼ دﻳﺎ
) (١١٧ﺳﻮ ﺗﻮ ﻣﻴﺮے اور ان ﮐﮯ درﻣﻴﺎن اﻳﮏ ﮐﻬﻼ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮدے اور ﻣﺠﻬﮯ اور ﺟﻮ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﺑﭽﺎ ﻟﮯ )(١١٨
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ﭘﺲ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اور ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﻮار ﺗﻬﮯ ،ان ﮐﻮ ﺑﭽﺎ ﻟﻴﺎ ) (١١٩ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ڈﺑﻮ دﻳﺎ
) (١٢٠ﺑﮯﺷﮏ اس ﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ اور ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ ) (١٢١اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ
)اور( ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١٢٢ﻋﺎد ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ) (١٢٣ﺟﺐ ان ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﻮد ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ڈرﺗﮯ
ﻧﮩﻴﮟ ) (١٢۴ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا اﻣﺎﻧﺖ دار ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻮں ) (١٢۵ﺗﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو اور ﻣﻴﺮا ﮐﮩﺎ ﻣﺎﻧﻮ ) (١٢۶اور ﻣﻴﮟ اس ﮐﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ
ﮐﭽﻪ ﺑﺪﻟہ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ۔ ﻣﻴﺮا ﺑﺪﻟہ )ﺧﺪاﺋﮯ( رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮨﮯ ) (١٢٧ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﮨﺮ اوﻧﭽﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ﻧﺸﺎن ﺗﻌﻤﻴﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ
) (١٢٨اور ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻢ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻮ ﮔﮯ ) (١٢٩اور ﺟﺐ )ﮐﺴﯽ ﮐﻮ( ﭘﮑﮍﺗﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧہ ﭘﮑﮍﺗﮯ ﮨﻮ ) (١٣٠ﺗﻮ
ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو اور ﻣﻴﺮﯼ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮو ) (١٣١اور اس ﺳﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ان ﭼﻴﺰوں ﺳﮯ ﻣﺪد دﯼ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ۔ ڈرو
) (١٣٢اس ﻧﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭼﺎرﭘﺎﻳﻮں اور ﺑﻴﭩﻮں ﺳﮯ ﻣﺪد دﯼ ) (١٣٣اور ﺑﺎﻏﻮں اور ﭼﺸﻤﻮں ﺳﮯ ) (١٣۴ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎرے
ﻣﻴﮟ ﺑﮍے )ﺳﺨﺖ( دن ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﮯ ) (١٣۵وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻤﻴﮟ ﺧﻮاﮦ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮو ﻳﺎ ﻧہ ﮐﺮو ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ
ﻳﮑﺴﺎں ﮨﮯ ) (١٣۶ﻳہ ﺗﻮ اﮔﻠﻮں ﮨﯽ ﮐﮯ ﻃﺮﻳﻖ ﮨﻴﮟ ) (١٣٧اور ﮨﻢ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺬاب ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ ) (١٣٨ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻮد ﮐﻮ
ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ ڈاﻻ۔ ﺑﮯﺷﮏ اس ﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ۔ اور ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ ) (١٣٩اور
ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ اور ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ )) (١۴٠اور( ﻗﻮم ﺛﻤﻮد ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼ دﻳﺎ ) (١۴١ﺟﺐ ان ﺳﮯ ان
ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ڈرﺗﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (١۴٢ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا اﻣﺎﻧﺖ دار ﮨﻮں ) (١۴٣ﺗﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو اور ﻣﻴﺮا
ﮐﮩﺎ ﻣﺎﻧﻮ ) (١۴۴اور ﻣﻴﮟ اس ﮐﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﺪﻟہ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ۔ ﻣﻴﺮا ﺑﺪﻟہ )ﺧﺪا( رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮨﮯ ) (١۴۵ﮐﻴﺎ وﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ
)ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻳﮩﺎں ﻣﻴﺴﺮ( ﮨﻴﮟ ان ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﺑﮯﺧﻮف ﭼﻬﻮڑ دﻳﺌﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ )) (١۴۶ﻳﻌﻨﯽ( ﺑﺎغ اور ﭼﺸﻤﮯ ) (١۴٧اور ﮐﻬﻴﺘﻴﺎں اور
ﮐﻬﺠﻮرﻳﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺧﻮﺷﮯ ﻟﻄﻴﻒ وﻧﺎزﮎ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۴٨اور ﺗﮑﻠﻒ ﺳﮯ ﭘﮩﺎڑوں ﻣﻴﮟ ﺗﺮاش ﺧﺮاش ﮐﺮ ﮔﻬﺮ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ
) (١۴٩ﺗﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو اور ﻣﻴﺮے ﮐﮩﻨﮯ ﭘﺮ ﭼﻠﻮ ) (١۵٠اور ﺣﺪ ﺳﮯ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺑﺎت ﻧہ ﻣﺎﻧﻮ ) (١۵١ﺟﻮ ﻣﻠﮏ
ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اﺻﻼح ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (١۵٢وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﺗﻮ ﺟﺎدو زدﮦ ﮨﻮ ) (١۵٣ﺗﻢ اور ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻤﺎرﯼ
ﻃﺮح ﺁدﻣﯽ ﮨﻮ۔ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﻴﺶ ﮐﺮو ) (١۵۴ﺻﺎﻟﺢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ )دﻳﮑﻬﻮ( ﻳہ اوﻧﭩﻨﯽ ﮨﮯ )اﻳﮏ دن( اس ﮐﯽ ﭘﺎﻧﯽ
ﭘﻴﻨﮯ ﮐﯽ ﺑﺎرﯼ ﮨﮯ اور اﻳﮏ ﻣﻌﻴﻦ روز ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﺎرﯼ ) (١۵۵اور اس ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻧہ دﻳﻨﺎ )ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ( ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﺁ
ﭘﮑﮍے ﮔﺎ ) (١۵۶ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﯽ ﮐﻮﻧﭽﻴﮟ ﮐﺎٹ ڈاﻟﻴﮟ ﭘﻬﺮ ﻧﺎدم ﮨﻮﺋﮯ ) (١۵٧ﺳﻮ ان ﮐﻮ ﻋﺬاب ﻧﮯ ﺁن ﭘﮑﮍا۔ ﺑﮯﺷﮏ اس
ﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ۔ اور ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ ) (١۵٨اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ
)) (١۵٩اور ﻗﻮم( ﻟﻮط ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ) (١۶٠ﺟﺐ ان ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻟﻮط ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ
ڈرﺗﮯ؟ ) (١۶١ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا اﻣﺎﻧﺖ دار ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻮں ) (١۶٢ﺗﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو اور ﻣﻴﺮا ﮐﮩﺎ ﻣﺎﻧﻮ ) (١۶٣اور ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ اس
)ﮐﺎم( ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ۔ ﻣﻴﺮا ﺑﺪﻟہ )ﺧﺪاﺋﮯ( رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮨﮯ ) (١۶۴ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اﮨﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻟﮍﮐﻮں ﭘﺮ ﻣﺎﺋﻞ
ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮ ) (١۶۵اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﻴﻮﻳﺎں ﭘﻴﺪا ﮐﯽ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ دﻳﺘﮯ ﮨﻮ۔ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳہ
ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﺣﺪ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻮ ) (١۶۶وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻟﻮط اﮔﺮ ﺗﻢ ﺑﺎز ﻧہ ﺁؤ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺷﮩﺮ ﺑﺪر ﮐﺮدﻳﺌﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ
) (١۶٧ﻟﻮط ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﺎم ﮐﺎ ﺳﺨﺖ دﺷﻤﻦ ﮨﻮں ) (١۶٨اے ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻪ ﮐﻮ اور ﻣﻴﺮے ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﻮ
ان ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں )ﮐﮯ وﺑﺎل( ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دے ) (١۶٩ﺳﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اور ان ﮐﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺳﺐ ﮐﻮ ﻧﺠﺎت دﯼ )(١٧٠
ﻣﮕﺮ اﻳﮏ ﺑﮍهﻴﺎ ﮐہ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﮔﺌﯽ ) (١٧١ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ اوروں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدﻳﺎ ) (١٧٢اور ان ﭘﺮ ﻣﻴﻨﻬہ ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ۔ ﺳﻮ ﺟﻮ ﻣﻴﻨﻬہ
ان )ﻟﻮﮔﻮں( ﭘﺮ )ﺑﺮﺳﺎ( ﺟﻮ ڈراﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﺑﺮا ﺗﻬﺎ ) (١٧٣ﺑﮯﺷﮏ اس ﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ۔ اور ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ
ﺗﻬﮯ ) (١٧۴اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ۔ ) (١٧۵اور ﺑﻦ ﮐﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ
ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ) (١٧۶ﺟﺐ ان ﺳﮯ ﺷﻌﻴﺐ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ڈرﺗﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (١٧٧ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا اﻣﺎﻧﺖ دار ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻮں ) (١٧٨ﺗﻮ
ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو اور ﻣﻴﺮا ﮐﮩﺎ ﻣﺎﻧﻮ ) (١٧٩اور ﻣﻴﮟ اس ﮐﺎم ﮐﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﺑﺪﻟہ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ ﻣﻴﺮا ﺑﺪﻟہ ﺗﻮ ﺧﺪاﺋﮯ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮨﮯ )) (١٨٠دﻳﮑﻬﻮ( ﭘﻴﻤﺎﻧہ ﭘﻮرا ﺑﻬﺮا ﮐﺮو اور ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو ) (١٨١اور ﺗﺮازو ﺳﻴﺪهﯽ رﮐﻪ ﮐﺮ ﺗﻮﻻ ﮐﺮو
) (١٨٢اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮐﻢ ﻧہ دﻳﺎ ﮐﺮو اور ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد ﻧہ ﮐﺮﺗﮯ ﭘﻬﺮو ) (١٨٣اور اس ﺳﮯ ڈرو ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ
ﮐﻮ اور ﭘﮩﻠﯽ ﺧﻠﻘﺖ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ) (١٨۴وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﺟﺎدو زدﮦ ﮨﻮ ) (١٨۵اور ﺗﻢ اور ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻢ ﮨﯽ ﺟﻴﺴﮯ ﺁدﻣﯽ ﮨﻮ۔
اور ﮨﻤﺎرا ﺧﻴﺎل ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮨﻮ ) (١٨۶اور اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﻢ ﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ اﻳﮏ ﭨﮑﮍا ﻻ ﮐﺮ ﮔﺮاؤ ) (١٨٧ﺷﻌﻴﺐ ﻧﮯ
ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﺎم ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر اس ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ ) (١٨٨ﺗﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ،ﭘﺲ ﺳﺎﺋﺒﺎن ﮐﮯ
ﻋﺬاب ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺁ ﭘﮑﮍا۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺑﮍے )ﺳﺨﺖ( دن ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺗﻬﺎ ) (١٨٩اس ﻣﻴﮟ ﻳﻘﻴﻨًﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ۔ اور ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ اﻳﻤﺎن
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ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ ) (١٩٠اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١٩١اور ﻳہ ﻗﺮﺁن )ﺧﺪاﺋﮯ( ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺎ اُﺗﺎرا ﮨﻮا ﮨﮯ ) (١٩٢اس ﮐﻮ اﻣﺎﻧﺖ دار ﻓﺮﺷﺘہ ﻟﮯ ﮐﺮ اُﺗﺮا ﮨﮯ )) (١٩٣ﻳﻌﻨﯽ اس ﻧﮯ( ﺗﻤﮩﺎرے دل ﭘﺮ )اﻟﻘﺎ( ﮐﻴﺎ ﮨﮯ
ﺗﺎﮐہ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ) (١٩۴اور )اﻟﻘﺎ ﺑﻬﯽ( ﻓﺼﻴﺢ ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﻣﻴﮟ )ﮐﻴﺎ ﮨﮯ( ) (١٩۵اور اس ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﭘﮩﻠﮯ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﻴﮟ )ﻟﮑﻬﯽ ﮨﻮﺋﯽ( ﮨﮯ ) (١٩۶ﮐﻴﺎ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻳہ ﺳﻨﺪ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﻠﻤﺎﺋﮯ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اس )ﺑﺎت( ﮐﻮ
ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٩٧اور اﮔﺮ ﮨﻢ اس ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﻏﻴﺮ اﮨﻞ زﺑﺎن ﭘﺮ اُﺗﺎرﺗﮯ ) (١٩٨اور وﮦ اﺳﮯ ان )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺗﺎ ﺗﻮ ﻳہ
اﺳﮯ )ﮐﺒﻬﯽ( ﻧہ ﻣﺎﻧﺘﮯ ) (١٩٩اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﻮ ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮدﻳﺎ ) (٢٠٠وﮦ ﺟﺐ ﺗﮏ درد
دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﻧہ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ ،اس ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢٠١وﮦ ان ﭘﺮ ﻧﺎﮔﮩﺎں ﺁ واﻗﻊ ﮨﻮﮔﺎ اور اﻧﮩﻴﮟ ﺧﺒﺮ ﺑﻬﯽ ﻧہ ﮨﻮﮔﯽ
) (٢٠٢اس وﻗﺖ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐﻴﺎ ﮨﻤﻴﮟ ﻣﻠﮩﺖ ﻣﻠﮯ ﮔﯽ؟ ) (٢٠٣ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﻳہ ﮨﻤﺎرے ﻋﺬاب ﮐﻮ ﺟﻠﺪﯼ ﻃﻠﺐ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٠۴ﺑﻬﻼ
دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﮨﻢ ان ﮐﻮ ﺑﺮﺳﻮں ﻓﺎﺋﺪے دﻳﺘﮯ رﮨﮯ ) (٢٠۵ﭘﻬﺮ ان ﭘﺮ وﮦ )ﻋﺬاب( ﺁ واﻗﻊ ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ
) (٢٠۶ﺗﻮ ﺟﻮ ﻓﺎﺋﺪے ﻳہ اﭨﻬﺎﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﮯ ﮐﺲ ﮐﺎم ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢٠٧اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺴﺘﯽ ﮨﻼﮎ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﻣﮕﺮ اس ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ )ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﻴﺞ دﻳﺘﮯ( ﺗﻬﮯ )) (٢٠٨ﺗﺎﮐہ( ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮدﻳﮟ اور ﮨﻢ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (٢٠٩اور اس
)ﻗﺮﺁن( ﮐﻮ ﺷﻴﻄﺎن ﻟﮯ ﮐﺮ ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺋﮯ ) (٢١٠ﻳہ ﮐﺎم ﻧہ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﺳﺰاوار ﮨﮯ اور ﻧہ وﮦ اس ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ
) (٢١١وﮦ )ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺗﻮں( ﮐﮯ ﺳﻨﻨﮯ )ﮐﮯ ﻣﻘﺎﻣﺎت( ﺳﮯ اﻟﮓ ﮐﺮ دﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢١٢ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ اور ﻣﻌﺒﻮد
ﮐﻮ ﻣﺖ ﭘﮑﺎرﻧﺎ ،ورﻧہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻋﺬاب دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٢١٣اور اﭘﻨﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﮐﮯ رﺷﺘہ داروں ﮐﻮ ڈر ﺳﻨﺎ دو ) (٢١۴اور ﺟﻮ ﻣﻮﻣﻦ
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﻴﺮو ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ان ﺳﮯ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﭘﻴﺶ ﺁؤ ) (٢١۵ﭘﻬﺮ اﮔﺮ ﻟﻮگ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے
اﻋﻤﺎل ﺳﮯ ﺑﮯﺗﻌﻠﻖ ﮨﻮں ) (٢١۶اور )ﺧﺪاﺋﮯ( ﻏﺎﻟﺐ اور ﻣﮩﺮﺑﺎن ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳﺎ رﮐﻬﻮ ) (٢١٧ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﺐ ﺗﻢ )ﺗﮩﺠﺪ( ﮐﮯ
وﻗﺖ اُﭨﻬﺘﮯ ﮨﻮ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢١٨اور ﻧﻤﺎزﻳﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﻬﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ) (٢١٩ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺳﻨﻨﮯ اور ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ
)) (٢٢٠اﭼﻬﺎ( ﻣﻴﮟ ﺗﻤﻴﮟ ﺑﺘﺎؤں ﮐہ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﺲ ﭘﺮ اُﺗﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٢١ﮨﺮ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﭘﺮ اُﺗﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٢٢ﺟﻮ ﺳﻨﯽ ﮨﻮﺋﯽ
ﺑﺎت )اس ﮐﮯ ﮐﺎم ﻣﻴﮟ( ﻻ ڈاﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور وﮦ اﮐﺜﺮ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٢٣اور ﺷﺎﻋﺮوں ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮔﻤﺮاﮦ ﻟﻮگ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
) (٢٢۴ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ وﮦ ﮨﺮ وادﯼ ﻣﻴﮟ ﺳﺮ ﻣﺎرﺗﮯ ﭘﻬﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٢۵اور ﮐﮩﺘﮯ وﮦ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﺮﺗﮯ ﻧﮩﻴﮟ )(٢٢۶
ﻣﮕﺮ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺌﮯ اور ﺧﺪا ﮐﻮ ﺑﮩﺖ ﻳﺎد ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ اور اﭘﻨﮯ اوﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﻟﻴﺎ اور
ﻇﺎﻟﻢ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺟﺎن ﻟﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮐﻮن ﺳﯽ ﺟﮕہ ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ )(٢٢٧
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ﺳﻮرة اﻟﻨﱠﻤﻞ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ٰﻃٰﺲٓ۔ ﻳہ ﻗﺮﺁن اور روﺷﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (١ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺪاﻳﺖ اور ﺑﺸﺎرت ) (٢وﮦ ﺟﻮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ اور زﮐﻮٰة
دﻳﺘﮯ اور ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﻳﻘﻴﻦ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁرﺳﺘہ
ﮐﺮدﻳﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ وﮦ ﺳﺮﮔﺮداں ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮍا ﻋﺬاب ﮨﮯ اور وﮦ ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ وﮦ ﺑﮩﺖ
ﻧﻘﺼﺎن اﭨﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﻗﺮﺁن )ﺧﺪاﺋﮯ( ﺣﮑﻴﻢ وﻋﻠﻴﻢ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻋﻄﺎ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (۶ﺟﺐ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ
اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺁگ دﻳﮑﻬﯽ ﮨﮯ ،ﻣﻴﮟ وﮨﺎں ﺳﮯ )رﺳﺘﮯ( ﮐﺎ ﭘﺘہ ﻻﺗﺎ ﮨﻮں ﻳﺎ ﺳﻠﮕﺘﺎ ﮨﻮا اﻧﮕﺎرﮦ ﺗﻤﮩﺎرے
ﭘﺎس ﻻﺗﺎ ﮨﻮں ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺗﺎﭘﻮ ) (٧ﺟﺐ ﻣﻮﺳﯽٰ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﻧﺪا ﺁﺋﯽ ﮐہ وﮦ ﺟﻮ ﺁگ ﻣﻴﮟ )ﺗﺠﻠّﯽ دﮐﻬﺎﺗﺎ( ﮨﮯ ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ ﮨﮯ۔ اور
ﺟﻮ ﺁگ ﮐﮯ اردﮔﺮد ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﺟﻮ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ) (٨اے ﻣﻮﺳﯽٰ ﻣﻴﮟ ﮨﯽ ﺧﺪاﺋﮯ ﻏﺎﻟﺐ وداﻧﺎ ﮨﻮں )(٩
اور اﭘﻨﯽ ﻻﭨﻬﯽ ڈال دو۔ ﺟﺐ اُﺳﮯ دﻳﮑﻬﺎ ﺗﻮ )اس ﻃﺮح( ﮨﻞ رﮨﯽ ﺗﻬﯽ ﮔﻮﻳﺎ ﺳﺎﻧﭗ ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﺑﻬﺎﮔﮯ اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻣﮍ
ﮐﺮ ﻧہ دﻳﮑﻬﺎ )ﺣﮑﻢ ﮨﻮا ﮐہ( ﻣﻮﺳﯽٰ ڈرو ﻣﺖ۔ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ڈرا ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (١٠ﮨﺎں ﺟﺲ ﻧﮯ ﻇﻠﻢ ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ اﺳﮯ ﻧﻴﮑﯽ ﺳﮯ ﺑﺪل دﻳﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﻮں ) (١١اور اﭘﻨﺎ ﮨﺎﺗﻪ اﭘﻨﮯ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻣﻴﮟ ڈاﻟﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﮑﻠﮯ ﮔﺎ۔ )ان دو
ﻣﻌﺠﺰوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺟﻮ( ﻧﻮ ﻣﻌﺠﺰوں ﻣﻴﮟ )داﺧﻞ ﮨﻴﮟ( ﻓﺮﻋﻮن اور اس ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎؤ ﮐہ وﮦ ﺑﮯﺣﮑﻢ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ )(١٢
ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻤﺎرﯼ روﺷﻦ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﭘﮩﻨﭽﻴﮟ ،ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﻳہ ﺻﺮﻳﺢ ﺟﺎدو ﮨﮯ ) (١٣اور ﺑﮯاﻧﺼﺎﻓﯽ اور ﻏﺮور ﺳﮯ ان
ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﻴﺎ ﻟﻴﮑﻦ ان ﮐﮯ دل ان ﮐﻮ ﻣﺎن ﭼﮑﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺳﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﻓﺴﺎد ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻴﺴﺎ ﮨﻮا ) (١۴اور ﮨﻢ ﻧﮯ
داؤد اور ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﻮ ﻋﻠﻢ ﺑﺨﺸﺎ اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﮨﻤﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﻓﻀﻠﻴﺖ دﯼ
) (١۵اور ﺳﻠﻴﻤﺎن اور داؤد ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﮨﻮﺋﮯ۔ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻟﻮﮔﻮ! ﮨﻤﻴﮟ )ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ( ﺟﺎﻧﻮروں ﮐﯽ ﺑﻮﻟﯽ
ﺳﮑﻬﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اور ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ )اُس ﮐﺎ( ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻀﻞ ﮨﮯ ) (١۶اور ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں اور ﭘﺮﻧﺪوں ﮐﮯ ﻟﺸﮑﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ اور ﻗﺴﻢ وار ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٧ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ﭼﻴﻮﻧﭩﻴﻮں
ﮐﮯ ﻣﻴﺪان ﻣﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ اﻳﮏ ﭼﻴﻮﻧﭩﯽ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﭼﻴﻮﻧﭩﻴﻮں اﭘﻨﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻠﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﺟﺎؤ اﻳﺴﺎ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﺳﻠﻴﻤﺎن اور اس
ﮐﮯ ﻟﺸﮑﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﭽﻞ ڈاﻟﻴﮟ اور ان ﮐﻮ ﺧﺒﺮ ﺑﻬﯽ ﻧہ ﮨﻮ ) (١٨ﺗﻮ وﮦ اس ﮐﯽ ﺑﺎت ﺳﻦ ﮐﺮ ﮨﻨﺲ ﭘﮍے اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اے
ﭘﺮوردﮔﺎر! ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﮐہ ﺟﻮ اﺣﺴﺎن ﺗﻮﻧﮯ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ اور ﻣﻴﺮے ﻣﺎں ﺑﺎپ ﭘﺮ ﮐﺌﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮐﺮوں اور
اﻳﺴﮯ ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮوں ﮐہ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور ﻣﺠﻬﮯ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﻧﻴﮏ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﻓﺮﻣﺎ )(١٩
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺟﺎﻧﻮروں ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﻴﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﮨُﺪﮨُﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﺎ۔ ﮐﻴﺎ ﮐﮩﻴﮟ ﻏﺎﺋﺐ ﮨﻮﮔﻴﺎ ﮨﮯ؟ ) (٢٠ﻣﻴﮟ اﺳﮯ
ﺳﺨﺖ ﺳﺰا دوں ﮔﺎ ﻳﺎ ذﺑﺢ ﮐﺮ ڈاﻟﻮں ﮔﺎ ﻳﺎ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﻣﻨﮯ )اﭘﻨﯽ ﺑﮯﻗﺼﻮرﯼ ﮐﯽ( دﻟﻴﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﭘﻴﺶ ﮐﺮے ) (٢١اﺑﻬﯽ ﺗﻬﻮڑﯼ ﮨﯽ
دﻳﺮ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﻬﯽ ﮐہ ﮨُﺪﮨُﺪ ﺁ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮا اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ اﻳﮏ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺁپ ﮐﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ اور
ﻣﻴﮟ ﺁپ ﮐﮯ ﭘﺎس )ﺷﮩﺮ( ﺳﺒﺎ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺳﭽﯽ ﺧﺒﺮ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﻳﺎ ﮨﻮں ) (٢٢ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اﻳﮏ ﻋﻮرت دﻳﮑﻬﯽ ﮐہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ
ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ اور ﮨﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﮯ ﻣﻴﺴﺮ ﮨﮯ اور اس ﮐﺎ اﻳﮏ ﺑﮍا ﺗﺨﺖ ﮨﮯ ) (٢٣ﻣﻴﮟ ﻧﮯ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ وﮦ اور اس ﮐﯽ ﻗﻮم
ﺧﺪا ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ ﺁﻓﺘﺎب ﮐﻮ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺷﻴﻄﺎن ﻧﮯ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل اﻧﮩﻴﮟ ﺁراﺳﺘہ ﮐﺮ دﮐﻬﺎﺋﮯ ﮨﻴﮟ اور ان ﮐﻮ رﺳﺘﮯ
ﺳﮯ روﮎ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ﭘﺲ وﮦ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺋﮯ )) (٢۴اور ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ( ﮐہ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﭼﻬﭙﯽ
ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮدﻳﺘﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ اور ﻇﺎﮨﺮ اﻋﻤﺎل ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﻴﻮں ﺳﺠﺪﮦ ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ ) (٢۵ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ
ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﮩﻴﮟ وﮨﯽ ﻋﺮش ﻋﻈﻴﻢ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ ) (٢۶ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﮯ ﮐﮩﺎ )اﭼﻬﺎ( ﮨﻢ دﻳﮑﻬﻴﮟ ﮔﮯ ،ﺗﻮﻧﮯ ﺳﭻ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ ﻳﺎ ﺗﻮ
ﺟﻬﻮﭨﺎ ﮨﮯ ) (٢٧ﻳہ ﻣﻴﺮا ﺧﻂ ﻟﮯ ﺟﺎ اور اﺳﮯ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ڈال دے ﭘﻬﺮ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ ﭘﻬﺮ ﺁ اور دﻳﮑﻪ ﮐہ وﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﻮاب
دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٨ﻣﻠﮑہ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ درﺑﺎر واﻟﻮ! ﻣﻴﺮﯼ ﻃﺮف اﻳﮏ ﻧﺎﻣہ ﮔﺮاﻣﯽ ڈاﻻ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ) (٢٩وﮦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ
اور ﻣﻀﻤﻮن ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺷﺮوع ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ )) (٣٠ﺑﻌﺪ اس ﮐﮯ ﻳہ( ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ
ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻧہ ﮐﺮو اور ﻣﻄﻴﻊ وﻣﻨﻘﺎد ﮨﻮ ﮐﺮ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﭼﻠﮯ ﺁؤ )) (٣١ﺧﻂ ﺳﻨﺎ ﮐﺮ( وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﯽ ﮐہ اے اﮨﻞ درﺑﺎر ﻣﻴﺮے اس
ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺠﻬﮯ ﻣﺸﻮرﮦ دو ،ﺟﺐ ﺗﮏ ﺗﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧہ ﮨﻮ )اور ﺻﻼح ﻧہ دو( ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﮐﺎم ﮐﻮ ﻓﻴﺼﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻧﮩﻴﮟ )(٣٢
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وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺑﮍے زورﺁور اور ﺳﺨﺖ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﮨﻴﮟ اور ﺣﮑﻢ ﺁپ ﮐﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺠﻴﺌﮯ ﮔﺎ )اس ﮐﮯ ﻣﺂل ﭘﺮ(
ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻟﻴﺠﻴﺌﮯ ﮔﺎ ) (٣٣اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﺟﺐ ﮐﺴﯽ ﺷﮩﺮ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﺗﺒﺎﮦ ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور وﮨﺎں ﮐﮯ
ﻋﺰت واﻟﻮں ﮐﻮ ذﻟﻴﻞ ﮐﺮ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (٣۴اور ﻣﻴﮟ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﮐﭽﻪ ﺗﺤﻔہ ﺑﻬﻴﺠﺘﯽ ﮨﻮں
اور دﻳﮑﻬﺘﯽ ﮨﻮں ﮐہ ﻗﺎﺻﺪ ﮐﻴﺎ ﺟﻮاب ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣۵ﺟﺐ )ﻗﺎﺻﺪ( ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺗﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻣﺠﻬﮯ
ﻣﺎل ﺳﮯ ﻣﺪد دﻳﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ ،ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ وﮦ اس ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ دﻳﺎ ﮨﮯ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳہ ﮨﮯ
ﮐہ ﺗﻢ ﮨﯽ اﭘﻨﮯ ﺗﺤﻔﮯ ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﮔﮯ ) (٣۶ان ﮐﮯ ﭘﺎس واﭘﺲ ﺟﺎؤ ﮨﻢ ان ﭘﺮ اﻳﺴﮯ ﻟﺸﮑﺮ ﺳﮯ ﺣﻤﻠہ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺟﺲ
ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﮐﯽ ان ﻣﻴﮟ ﻃﺎﻗﺖ ﻧہ ﮨﻮﮔﯽ اور ان ﮐﻮ وﮨﺎں ﺳﮯ ﺑﮯﻋﺰت ﮐﺮﮐﮯ ﻧﮑﺎل دﻳﮟ ﮔﮯ اور وﮦ ذﻟﻴﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ )(٣٧
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے درﺑﺎر واﻟﻮ! ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ اﻳﺴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﺒﻞ اس ﮐﮯ ﮐہ وﮦ ﻟﻮگ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻮ ﮐﺮ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﺁﺋﻴﮟ
ﻣﻠﮑہ ﮐﺎ ﺗﺨﺖ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ) (٣٨ﺟﻨﺎت ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﻗﻮﯼ ﮨﻴﮑﻞ ﺟﻦ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻗﺒﻞ اس ﮐﮯ ﮐہ ﺁپ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﺳﮯ
اﭨﻬﻴﮟ ﻣﻴﮟ اس ﮐﻮ ﺁپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻻﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں اور ﻣﻴﮟ اس )ﮐﮯ اﭨﻬﺎﻧﮯ ﮐﯽ( ﻃﺎﻗﺖ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﻮں )اور( اﻣﺎﻧﺖ دار ﮨﻮں
) (٣٩اﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب اﻟﮩﯽٰ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﻬﺎ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺁپ ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﮯ ﺟﻬﭙﮑﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﺳﮯ ﺁپ ﮐﮯ
ﭘﺎس ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺌﮯ دﻳﺘﺎ ﮨﻮں۔ ﺟﺐ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﮯ ﺗﺨﺖ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس رﮐﻬﺎ ﮨﻮا دﻳﮑﻬﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻳہ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﻓﻀﻞ ﮨﮯ
ﺗﺎﮐہ ﻣﺠﻬﮯ ﺁزﻣﺎﺋﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺷﮑﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﻳﺎ ﮐﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں اور ﺟﻮ ﺷﮑﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﮨﯽ ﻓﺎﺋﺪے ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺷﮑﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﮯﭘﺮوا )اور( ﮐﺮم ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۴٠ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ
ﻣﻠﮑہ ﮐﮯ )اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻘﻞ ﮐﮯ( ﻟﺌﮯ اس ﮐﮯ ﺗﺨﺖ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﺑﺪل دو۔ دﻳﮑﻬﻴﮟ ﮐہ وﮦ ﺳﻮﺟﻪ رﮐﻬﺘﯽ ﮨﮯ ﻳﺎ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ
ﺟﻮ ﺳﻮﺟﻪ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ) (۴١ﺟﺐ وﮦ ﺁ ﭘﮩﻨﭽﯽ ﺗﻮ ﭘﻮﭼﻬﺎ ﮔﻴﺎ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﺁپ ﮐﺎ ﺗﺨﺖ ﺑﻬﯽ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﮨﮯ؟ اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻳہ ﺗﻮ
ﮔﻮﻳﺎ ﮨﻮ ﺑﮩﻮ وﮨﯽ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ )ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﯽ ﻋﻈﻤﺖ ﺷﺎن( ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﻮﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور ﮨﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻴﮟ ) (۴٢اور
وﮦ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا )اور ﮐﯽ( ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﺗﯽ ﺗﻬﯽ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﮯ اس ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﻴﺎ )اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻮ( وﮦ ﮐﺎﻓﺮوں ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ ﺗﻬﯽ )) (۴٣ﭘﻬﺮ( اس ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮔﻴﺎ ﮐہ ﻣﺤﻞ ﻣﻴﮟ ﭼﻠﻴﮯ ،ﺟﺐ اس ﻧﮯ اس )ﮐﮯ ﻓﺮش( ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﺗﻮ اﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺣﻮض
ﺳﻤﺠﻬﺎ اور )ﮐﭙﮍا اﭨﻬﺎ ﮐﺮ( اﭘﻨﯽ ﭘﻨﮉﻟﻴﺎں ﮐﻬﻮل دﻳﮟ۔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﻳہ اﻳﺴﺎ ﻣﺤﻞ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ )ﻧﻴﭽﮯ ﺑﻬﯽ( ﺷﻴﺸﮯ ﺟﮍے
ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ۔ وﮦ ﺑﻮل اﭨﻬﯽ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﺁپ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﯽ رﮨﯽ ﺗﻬﯽ اور )اب( ﻣﻴﮟ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﭘﺮ ﺧﺪاﺋﮯ رب
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﯽ ﮨﻮں ) (۴۴اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺛﻤﻮد ﮐﯽ ﻃﺮف اس ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو ﺗﻮ وﮦ دو
ﻓﺮﻳﻖ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍﻧﮯ ﻟﮕﮯ ) (۴۵ﺻﺎﻟﺢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻬﺎﺋﻴﻮ ﺗﻢ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻴﻮں ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻮ )اور( ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ رﺣﻢ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ) (۴۶وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺗﻢ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻬﯽ
ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ﺷﮕﻮن ﺑﺪ ﮨﮯ۔ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﺪﺷﮕﻮﻧﯽ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺗﻢ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﮨﻮ ﺟﻦ ﮐﯽ
ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ) (۴٧اور ﺷﮩﺮ ﻣﻴﮟ ﻧﻮ ﺷﺨﺺ ﺗﻬﮯ ﺟﻮ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور اﺻﻼح ﺳﮯ ﮐﺎم ﻧﮩﻴﮟ ﻟﻴﺘﮯ
ﺗﻬﮯ ) (۴٨ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﻬﺎؤ ﮐہ ﮨﻢ رات ﮐﻮ اس ﭘﺮ اور اس ﮐﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﭘﺮ ﺷﺐ ﺧﻮن ﻣﺎرﻳﮟ ﮔﮯ ﭘﻬﺮ اس
ﮐﮯ وارث ﺳﮯ ﮐﮩہ دﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻮ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻣﻮﻗﻊ ﮨﻼﮐﺖ ﭘﺮ ﮔﺌﮯ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ اور ﮨﻢ ﺳﭻ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ )(۴٩
اور وﮦ اﻳﮏ ﭼﺎل ﭼﻠﮯ اور ان ﮐﻮ ﮐﭽﻪ ﺧﺒﺮ ﻧہ ﮨﻮﺋﯽ ) (۵٠ﺗﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ان ﮐﯽ ﭼﺎل ﮐﺎ ﮐﻴﺴﺎ اﻧﺠﺎم ﮨﻮا۔ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اور ان ﮐﯽ
ﻗﻮم ﺳﺐ ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ ڈاﻻ ) (۵١اب ﻳہ ان ﮐﮯ ﮔﻬﺮ ان ﮐﮯ ﻇﻠﻢ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺧﺎﻟﯽ ﭘﮍے ﮨﻴﮟ۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ داﻧﺶ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ،ان
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ ) (۵٢اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ڈرﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﺠﺎت دﯼ ) (۵٣اور ﻟﻮط ﮐﻮ )ﻳﺎد
ﮐﺮو( ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ )ﮐﮯ ﮐﺎم( ﮐﻴﻮں ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اور ﺗﻢ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ ) (۵۴ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ
ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ )ﻟﺬت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ( ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺮدوں ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮ۔ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ اﺣﻤﻖ ﻟﻮگ ﮨﻮ ) (۵۵ﺗﻮ ان ﮐﯽ
ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﻮگ )ﺑﻮﻟﮯ ﺗﻮ( ﻳہ ﺑﻮﻟﮯ اور اس ﮐﮯ ﺳﻮا ان ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﺟﻮاب ﻧہ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﻟﻮط ﮐﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺷﮩﺮ ﺳﮯ ﻧﮑﺎل
دو۔ ﻳہ ﻟﻮگ ﭘﺎﮎ رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵۶ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اور ان ﮐﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻧﺠﺎت دﯼ۔ ﻣﮕﺮ ان ﮐﯽ ﺑﻴﻮﯼ ﮐہ اس ﮐﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ )ﮐہ وﮦ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮﮔﯽ( ) (۵٧اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﻣﻴﻨﻬہ ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ ﺳﻮ )ﺟﻮ( ﻣﻴﻨﻬہ
ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﺑﺮﺳﺎ ﺟﻦ ﮐﻮ ﻣﺘﻨﺒہ ﮐﺮدﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ ،ﺑﺮا ﺗﻬﺎ ) (۵٨ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺳﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ ﺳﺰاوار ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ
ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﺳﻼم ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ اس ﻧﮯ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ۔ ﺑﻬﻼ ﺧﺪا ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﻳﺎ وﮦ ﺟﻦ ﮐﻮ ﻳہ )اس ﮐﺎ ﺷﺮﻳﮏ( ﭨﻬﮩﺮاﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵٩ﺑﻬﻼ
ﮐﺲ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اور )ﮐﺲ ﻧﮯ( ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ۔ )ﮨﻢ ﻧﮯ( ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﮨﯽ ﻧﮯ اس ﺳﮯ
ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﺎغ اُﮔﺎﺋﮯ۔ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﺎم ﺗﻮ ﻧہ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺗﻢ اُن ﮐﮯ درﺧﺘﻮں ﮐﻮ اﮔﺎﺗﮯ۔ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻮﺋﯽ اور ﺑﻬﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﮨﮯ؟
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
)ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﻳہ ﻟﻮگ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ اﻟﮓ ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶٠ﺑﻬﻼ ﮐﺲ ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﻗﺮار ﮔﺎﮦ ﺑﻨﺎﻳﺎ اور اس ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﻧﮩﺮﻳﮟ
ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ اور اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﮩﺎڑ ﺑﻨﺎﺋﮯ اور )ﮐﺲ ﻧﮯ( دو درﻳﺎؤں ﮐﮯ ﺑﻴﭻ اوٹ ﺑﻨﺎﺋﯽ )ﻳہ ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ( ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺧﺪا ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻮﺋﯽ اور ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻬﯽ ﮨﮯ؟ )ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ داﻧﺶ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ) (۶١ﺑﻬﻼ ﮐﻮن ﺑﻴﻘﺮار ﮐﯽ اﻟﺘﺠﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ۔ ﺟﺐ وﮦ اس ﺳﮯ دﻋﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور )ﮐﻮن اس ﮐﯽ( ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮐﻮ دور ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور )ﮐﻮن( ﺗﻢ ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ )اﮔﻠﻮں ﮐﺎ(
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ )ﻳہ ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺧﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ( ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻮﺋﯽ اور ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻬﯽ ﮨﮯ )ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﮕﺮ( ﺗﻢ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ
ﻏﻮر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (۶٢ﺑﻬﻼ ﮐﻮن ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻨﮕﻞ اور درﻳﺎ ﮐﮯ اﻧﺪهﻴﺮوں ﻣﻴﮟ رﺳﺘہ ﺑﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور )ﮐﻮن( ﮨﻮاؤں ﮐﻮ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ
ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺑﻨﺎﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺘﺎ ﮨﮯ )ﻳہ ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺧﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ( ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻮﺋﯽ اور ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻬﯽ ﮨﮯ؟ )ﮨﺮﮔﺰ
ﻧﮩﻴﮟ(۔ ﻳہ ﻟﻮگ ﺟﻮ ﺷﺮﮎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا )ﮐﯽ ﺷﺎن( اس ﺳﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﮨﮯ ) (۶٣ﺑﻬﻼ ﮐﻮن ﺧﻠﻘﺖ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ۔ ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ
ﺑﺎر ﺑﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ اور )ﮐﻮن( ﺗﻢ ﮐﻮ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﺳﮯ رزق دﻳﺘﺎ ﮨﮯ )ﻳہ ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺧﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ( ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺧﺪا ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻮﺋﯽ اور ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻬﯽ ﮨﮯ )ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ( ﮐﮩہ دو ﮐہ )ﻣﺸﺮﮐﻮ( اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺶ ﮐﺮو ) (۶۴ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺟﻮ
ﻟﻮگ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﻏﻴﺐ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ۔ اور ﻧہ ﻳہ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮐﺐ )زﻧﺪﮦ ﮐﺮﮐﮯ(
اﭨﻬﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۶۵ﺑﻠﮑہ ﺁﺧﺮت )ﮐﮯ ﺑﺎرے( ﻣﻴﮟ ان ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺘﮩﯽ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ وﮦ اس ﺳﮯ ﺷﮏ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ ﺑﻠﮑہ اس
ﺳﮯ اﻧﺪهﮯ ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶۶اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﺐ ﮨﻢ اور ﮨﻤﺎرے ﺑﺎپ دادا ﻣﭩﯽ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﭘﻬﺮ
)ﻗﺒﺮوں ﺳﮯ( ﻧﮑﺎﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۶٧ﻳہ وﻋﺪﮦ ﮨﻢ ﺳﮯ اور ﮨﻤﺎرے ﺑﺎپ دادا ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﮨﻮﺗﺎ ﭼﻼ ﺁﻳﺎ ﮨﮯ )ﮐﮩﺎں ﮐﺎ اُﭨﻬﻨﺎ
اور ﮐﻴﺴﯽ ﻗﻴﺎﻣﺖ( ﻳہ ﺗﻮ ﺻﺮف ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﮐﮩﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (۶٨ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﭼﻠﻮ ﭘﻬﺮو ﭘﻬﺮ دﻳﮑﻬﻮ ﮐہ ﮔﻨﮩﮕﺎروں
ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻴﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ) (۶٩اور ان )ﮐﮯ ﺣﺎل( ﭘﺮ ﻏﻢ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ اور ﻧہ اُن ﭼﺎﻟﻮں ﺳﮯ ﺟﻮ ﻳہ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻨﮓ دل ﮨﻮﻧﺎ )(٧٠
اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻳہ وﻋﺪﮦ ﮐﺐ ﭘﻮرا ﮨﻮﮔﺎ؟ ) (٧١ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺟﺲ )ﻋﺬاب( ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻢ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮ
ﺷﺎﻳﺪ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﺗﻤﮩﺎرے ﻧﺰدﻳﮏ ﺁﭘﮩﻨﭽﺎ ﮨﻮ ) (٧٢اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻓﻀﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ ان
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﮐﺜﺮ ﺷﮑﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (٧٣اور ﺟﻮ ﺑﺎﺗﻴﮟ ان ﮐﮯ ﺳﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﺎم وﮦ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ان )ﺳﺐ( ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (٧۴اور ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﭼﻴﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ )وﮦ( ﮐﺘﺎب
روﺷﻦ ﻣﻴﮟ )ﻟﮑﻬﯽ ﮨﻮﺋﯽ( ﮨﮯ ) (٧۵ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ ﻗﺮﺁن ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ اﮐﺜﺮ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ وﮦ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ،
ﺑﻴﺎن ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ) (٧۶اور ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺪاﻳﺎت اور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ ) (٧٧ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز(
اُن ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮ دے ﮔﺎ اور وﮦ ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﻋﻠﻢ واﻻ ﮨﮯ ) (٧٨ﺗﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﻮ ﺗﻢ ﺗﻮ ﺣﻖ ﺻﺮﻳﺢ
ﭘﺮ ﮨﻮ ) (٧٩ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﺮدوں ﮐﻮ )ﺑﺎت( ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻨﺎ ﺳﮑﺘﮯ اور ﻧہ ﺑﮩﺮوں ﮐﻮ ﺟﺐ ﮐہ وﮦ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﭘﻬﺮ ﺟﺎﺋﻴﮟ
ﺁواز ﺳﻨﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ ) (٨٠اور ﻧہ اﻧﺪهﻮں ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﺳﮯ )ﻧﮑﺎل ﮐﺮ( رﺳﺘہ دﻳﮑﻬﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ۔ ﺗﻢ ان ﮨﯽ ﮐﻮ ﺳﻨﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﻮ
ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور وﮦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨١اور ﺟﺐ اُن ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ )ﻋﺬاب( ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﭘﻮرا
ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ اُن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﮑﺎﻟﻴﮟ ﮔﮯ ﺟﻮ ان ﺳﮯ ﺑﻴﺎن ﮐﺮ دے ﮔﺎ۔ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﻟﻮگ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﭘﺮ
اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٨٢اور ﺟﺲ روز ﮨﻢ ﮨﺮ اُﻣﺖ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اس ﮔﺮوﮦ ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺟﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ
ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ اُن ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (٨٣ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ )ﺳﺐ( ﺁﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ )ﺧﺪا( ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ
ﻧﮯ ﻣﻴﺮﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ اور ﺗﻢ ﻧﮯ )اﭘﻨﮯ( ﻋﻠﻢ ﺳﮯ ان ﭘﺮ اﺣﺎﻃہ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﮨﯽ ﻧہ ﺗﻬﺎ۔ ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ )(٨۴
اور اُن ﮐﮯ ﻇﻠﻢ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ اُن ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ وﻋﺪﮦ )ﻋﺬاب( ﭘﻮرا ﮨﻮﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ وﮦ ﺑﻮل ﺑﻬﯽ ﻧہ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ ) (٨۵ﮐﻴﺎ اُﻧﮩﻮں
ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ رات ﮐﻮ )اس ﻟﺌﮯ( ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﺁرام ﮐﺮﻳﮟ اور دن ﮐﻮ روﺷﻦ )ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﮐﺎم
ﮐﺮﻳﮟ( ﺑﮯﺷﮏ اس ﻣﻴﮟ ﻣﻮﻣﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (٨۶اور ﺟﺲ روز ﺻﻮر ﭘﻬﻮﻧﮑﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں
اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ ﮔﻬﺒﺮا اُﭨﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﻣﮕﺮ وﮦ ﺟﺴﮯ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﮯ اور ﺳﺐ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﻋﺎﺟﺰ ﮨﻮ ﮐﺮ ﭼﻠﮯ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ )(٨٧
اور ﺗﻢ ﭘﮩﺎڑوں ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﮐہ )اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ( ﮐﻬﮍے ﮨﻴﮟ ﻣﮕﺮ وﮦ )اس روز( اس ﻃﺮح اُڑے ﭘﻬﺮﻳﮟ
ﮔﮯ ﺟﻴﺴﮯ ﺑﺎدل۔ )ﻳہ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﮐﺎرﻳﮕﺮﯼ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﺑﻨﺎﻳﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ اﻓﻌﺎل ﺳﮯ ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﮨﮯ ) (٨٨ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﮑﯽ ﻟﮯﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ )ﺑﺪﻟہ ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ اور اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ )اُس روز( ﮔﻬﺒﺮاﮨﭧ
ﺳﮯ ﺑﮯﺧﻮف ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٨٩اور ﺟﻮ ﺑﺮاﺋﯽ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ اوﻧﺪهﮯ ﻣﻨہ دوزخ ﻣﻴﮟ ڈال دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺗﻢ
ﮐﻮ ﺗﻮ اُن ﮨﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻮ )) (٩٠ﮐﮩہ دو( ﮐہ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﻳﮩﯽ ارﺷﺎد ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ اس ﺷﮩﺮ )ﻣﮑہ(
ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮوں ﺟﺲ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﻣﺤﺘﺮم )اور ﻣﻘﺎم ادب( ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ اور ﺳﺐ ﭼﻴﺰ اُﺳﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﻳہ ﺑﻬﯽ ﺣﮑﻢ ﮨﻮا
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ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﺮدار رﮨﻮں ) (٩١اور ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐہ ﻗﺮﺁن ﭘﮍهﺎ ﮐﺮوں۔ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ راﮦ راﺳﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﮨﯽ
ﻓﺎﺋﺪے ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮔﻤﺮاﮦ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺻﺮف ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں ) (٩٢اور
ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮨﮯ۔ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ اﭘﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دﮐﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ اُن ﮐﻮ ﭘﮩﭽﺎن ﻟﻮ ﮔﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﺎم ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺗﻤﮩﺎرا
ﭘﺮوردﮔﺎر اُن ﺳﮯ ﺑﮯﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ )(٩٣
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟ َﻘﺼَﺺ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻃٰﺴٓﻢٓ ) (١ﻳہ ﮐﺘﺎب روﺷﻦ ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ )) (٢اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮨﻢ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﻮﺳٰﯽ اور ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﺣﺎﻻت ﻣﻮﻣﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ
ﺳﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣ﮐہ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﺳﺮ اُﭨﻬﺎ رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ اور وﮨﺎں ﮐﮯ ﺑﺎﺷﻨﺪوں ﮐﻮ ﮔﺮوﮦ
ﮔﺮوﮦ ﺑﻨﺎ رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ اُن ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﮔﺮوﮦ ﮐﻮ )ﻳﮩﺎں ﺗﮏ( ﮐﻤﺰور ﮐﺮ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ اُن ﮐﮯ ﺑﻴﭩﻮں ﮐﻮ ذﺑﺢ ﮐﺮ ڈاﻟﺘﺎ اور اُن ﮐﯽ
ﻟﮍﮐﻴﻮں ﮐﻮ زﻧﺪﮦ رﮨﻨﮯ دﻳﺘﺎ۔ ﺑﻴﺸﮏ وﮦ ﻣﻔﺴﺪوں ﻣﻴﮟ ﺗﻬﺎ ) (۴اور ﮨﻢ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﮐﻤﺰور ﮐﺮ دﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ
ﮨﻴﮟ اُن ﭘﺮ اﺣﺴﺎن ﮐﺮﻳﮟ اور اُن ﮐﻮ ﭘﻴﺸﻮا ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ اور اﻧﮩﻴﮟ )ﻣﻠﮏ ﮐﺎ( وارث ﮐﺮﻳﮟ ) (۵اور ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ان ﮐﻮ ﻗﺪرت دﻳﮟ اور
ﻓﺮﻋﻮن اور ﮨﺎﻣﺎن اور اُن ﮐﮯ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻮ وﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ دﮐﻬﺎ دﻳﮟ ﺟﺲ ﺳﮯ وﮦ ڈرﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۶اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﯽ
ﻃﺮف وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮐہ اس ﮐﻮ دوده ﭘﻼؤ ﺟﺐ ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺧﻮف ﭘﻴﺪا ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ڈال دﻳﻨﺎ اور ﻧہ
ﺗﻮ ﺧﻮف ﮐﺮﻧﺎ اور ﻧہ رﻧﺞ ﮐﺮﻧﺎ۔ ﮨﻢ اس ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس واﭘﺲ ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﮟ ﮔﮯ اور )ﭘﻬﺮ( اُﺳﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻨﺎ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (٧ﺗﻮ
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اس ﮐﻮ اُﭨﻬﺎ ﻟﻴﺎ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ )ﻧﺘﻴﺠہ ﻳہ ﮨﻮﻧﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ( وﮦ اُن ﮐﺎ دﺷﻤﻦ اور )ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻮﺟﺐ( ﻏﻢ ﮨﻮ۔
ﺑﻴﺸﮏ ﻓﺮﻋﻮن اور ﮨﺎﻣﺎن اور اُن ﮐﮯ ﻟﺸﮑﺮ ﭼﻮﮎ ﮔﺌﮯ ) (٨اور ﻓﺮﻋﻮن ﮐﯽ ﺑﻴﻮﯼ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ )ﻳہ( ﻣﻴﺮﯼ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ )دوﻧﻮں
ﮐﯽ( ﺁﻧﮑﻬﻮں ﮐﯽ ﭨﻬﻨﮉﮎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ ﺷﺎﻳﺪ ﻳہ ﮨﻤﻴﮟ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﮯ ﻳﺎ ﮨﻢ اُﺳﮯ ﺑﻴﭩﺎ ﺑﻨﺎﻟﻴﮟ اور وﮦ اﻧﺠﺎم ﺳﮯ ﺑﮯﺧﺒﺮ
ﺗﻬﮯ ) (٩اور ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﺎ دل ﺑﮯ ﺻﺒﺮ ﮨﻮ ﮔﻴﺎ اﮔﺮ ﮨﻢ اُن ﮐﮯ دل ﻣﻀﺒﻮط ﻧہ ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﺗﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﺗﻬﺎ ﮐہ وﮦ اس )ﻗﺼّﮯ(
ﮐﻮ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮ دﻳﮟ۔ ﻏﺮض ﻳہ ﺗﻬﯽ ﮐہ وﮦ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ) (١٠اور اس ﮐﯽ ﺑﮩﻦ ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اس ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﯽ ﺟﺎ
ﺗﻮ وﮦ اُﺳﮯ دور ﺳﮯ دﻳﮑﻬﺘﯽ رﮨﯽ اور ان )ﻟﻮﮔﻮں( ﮐﻮ ﮐﭽﻪ ﺧﺒﺮ ﻧہ ﺗﻬﯽ ) (١١اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﺳﮯ اس ﭘﺮ )داﺋﻴﻮں( ﮐﮯ
دوده ﺣﺮام ﮐﺮ دﻳﺌﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺗﻮ ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﯽ ﺑﮩﻦ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ اﻳﺴﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﮯ ﺑﺘﺎؤں ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ اس )ﺑﭽﮯ( ﮐﻮ
ﭘﺎﻟﻴﮟ اور اس ﮐﯽ ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﮨﯽ )ﺳﮯ ﭘﺮورش( ﮐﺮﻳﮟ ) (١٢ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ )اس ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ( اُن ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﮯ ﭘﺎس واﭘﺲ ﭘﮩﻨﭽﺎ
دﻳﺎ ﺗﺎﮐہ اُن ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﭨﻬﻨﮉﯼ ﮨﻮں اور وﮦ ﻏﻢ ﻧہ ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ اور ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻳﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ ﻳہ اﮐﺜﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ
) (١٣اور ﺟﺐ ﻣﻮﺳٰﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭽﮯ اور ﺑﻬﺮﭘﻮر )ﺟﻮان( ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اُن ﮐﻮ ﺣﮑﻤﺖ اور ﻋﻠﻢ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﻴﺎ۔ اور ﮨﻢ
ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎروں ﮐﻮ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۴اور وﮦ اﻳﺴﮯ وﻗﺖ ﺷﮩﺮ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺋﮯ ﮐہ وﮨﺎں ﮐﮯ ﺑﺎﺷﻨﺪے ﺑﮯﺧﺒﺮ ﮨﻮ
رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ وﮨﺎں دو ﺷﺨﺺ ﻟﮍ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ اﻳﮏ ﺗﻮ ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﺎ ﮨﮯ اور دوﺳﺮا اُن ﮐﮯ دﺷﻤﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻮ
ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اُن ﮐﯽ ﻗﻮم ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻬﺎ اس ﻧﮯ دوﺳﺮے ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﮯ دﺷﻤﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻬﺎ ﻣﺪد ﻃﻠﺐ
ﮐﯽ ﺗﻮ اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﻣﮑﺎ ﻣﺎرا اور اس ﮐﺎ ﮐﺎم ﺗﻤﺎم ﮐﺮ دﻳﺎ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻳہ ﮐﺎم ﺗﻮ )اﻏﻮاﺋﮯ( ﺷﻴﻄﺎن ﺳﮯ ﮨﻮا ﺑﻴﺸﮏ وﮦ
)اﻧﺴﺎن ﮐﺎ( دﺷﻤﻦ اور ﺻﺮﻳﺢ ﺑﮩﮑﺎﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١۵ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺁپ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﺑﺨﺶ
دے ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ اُن ﮐﻮ ﺑﺨﺶ دﻳﺎ۔ ﺑﻴﺸﮏ وﮦ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١۶ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻧﮯ ﺟﻮ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ
ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﮯ ﻣﻴﮟ )ﺁﺋﻨﺪﮦ( ﮐﺒﻬﯽ ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﺎ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧہ ﺑﻨﻮں ) (١٧اﻟﻐﺮض ﺻﺒﺢ ﮐﮯ وﻗﺖ ﺷﮩﺮ ﻣﻴﮟ ڈرﺗﮯ ڈرﺗﮯ
داﺧﻞ ﮨﻮﺋﮯ ﮐہ دﻳﮑﻬﻴﮟ )ﮐﻴﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ( ﺗﻮ ﻧﺎﮔﮩﺎں وﮨﯽ ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﻧﮯ ﮐﻞ اُن ﺳﮯ ﻣﺪد ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺗﻬﯽ ﭘﻬﺮ اُن ﮐﻮ ﭘﮑﺎر رﮨﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﻮﺳٰﯽ ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗُﻮ ﺗﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﮯ ) (١٨ﺟﺐ ﻣﻮﺳٰﯽ ﻧﮯ ارادﮦ ﮐﻴﺎ ﮐہ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺟﻮ ان دوﻧﻮں ﮐﺎ دﺷﻤﻦ
ﺗﻬﺎ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﮟ ﺗﻮ وﮦ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﺎ ﺁدﻣﯽ( ﺑﻮل اُﭨﻬﺎ ﮐہ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻢ ﻧﮯ ﮐﻞ اﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻣﺎر ڈاﻻ ﺗﻬﺎ اﺳﯽ ﻃﺮح
ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ ﺑﻬﯽ ﻣﺎر ڈاﻟﻮ۔ ﺗﻢ ﺗﻮ ﻳﮩﯽ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻇﻠﻢ وﺳﺘﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﭘﻬﺮو اور ﻳہ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﻧﻴﮑﻮ
ﮐﺎروں ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ) (١٩اور اﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺷﮩﺮ ﮐﯽ ﭘﺮﻟﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ دوڑﺗﺎ ﮨﻮا ﺁﻳﺎ )اور( ﺑﻮﻻ ﮐہ ﻣﻮﺳٰﯽ )ﺷﮩﺮ ﮐﮯ( رﺋﻴﺲ
ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺻﻼﺣﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﺎر ڈاﻟﻴﮟ ﺳﻮ ﺗﻢ ﻳﮩﺎں ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎؤ۔ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﮦ ﮨﻮں ) (٢٠ﻣﻮﺳٰﯽ
وﮨﺎں ﺳﮯ ڈرﺗﮯ ڈرﺗﮯ ﻧﮑﻞ ﮐﻬﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﮐہ دﻳﮑﻬﻴﮟ )ﮐﻴﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ( اور دﻋﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻬﮯ ﻇﺎﻟﻢ
ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دے۔ ) (٢١اور ﺟﺐ ﻣﺪﻳﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف رخ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ اُﻣﻴﺪ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻬﮯ ﺳﻴﺪهﺎ
رﺳﺘہ ﺑﺘﺎﺋﮯ ) (٢٢اور ﺟﺐ ﻣﺪﻳﻦ ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ )ﮐﮯ ﻣﻘﺎم( ﭘﺮ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ وﮨﺎں ﻟﻮگ ﺟﻤﻊ ﮨﻮ رﮨﮯ )اور اﭘﻨﮯ ﭼﺎرﭘﺎﻳﻮں
ﮐﻮ( ﭘﺎﻧﯽ ﭘﻼ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اور ان ﮐﮯ اﻳﮏ ﻃﺮف دو ﻋﻮرﺗﻴﮟ )اﭘﻨﯽ ﺑﮑﺮﻳﻮں ﮐﻮ( روﮐﮯ ﮐﻬﮍﯼ ﮨﻴﮟ۔ ﻣﻮﺳٰﯽ ﻧﮯ )اُن ﺳﮯ( ﮐﮩﺎ
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ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻴﺎ ﮐﺎم ﮨﮯ۔ وﮦ ﺑﻮﻟﻴﮟ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﮏ ﭼﺮواﮨﮯ )اﭘﻨﮯ ﭼﺎرﭘﺎﻳﻮں ﮐﻮ( ﻟﮯ ﻧہ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮨﻢ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﻼ ﺳﮑﺘﮯ اور ﮨﻤﺎرے واﻟﺪ
ﺑﮍﯼ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﻮڑهﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٣ﺗﻮ ﻣﻮﺳٰﯽ ﻧﮯ اُن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﺑﮑﺮﻳﻮں ﮐﻮ( ﭘﺎﻧﯽ ﭘﻼ دﻳﺎ ﭘﻬﺮ ﺳﺎﺋﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﭼﻠﮯ ﮔﺌﮯ۔ اور
ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﮟ اس ﮐﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﻮں ﮐہ ﺗﻮ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ )) (٢۴ﺗﻬﻮڑﯼ دﻳﺮ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ( ان ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ اﻳﮏ ﻋﻮرت ﺟﻮ ﺷﺮﻣﺎﺗﯽ اور ﻟﺠﺎﺗﯽ ﭼﻠﯽ ﺁﺗﯽ ﺗﻬﯽ۔ ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺋﯽ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﯽ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻴﺮے واﻟﺪ ﺑﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ
ﮐہ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺟﻮ ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﻼﻳﺎ ﺗﻬﺎ اس ﮐﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ اُﺟﺮت دﻳﮟ۔ ﺟﺐ وﮦ اُن ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺋﮯ اور اُن ﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻴﺎن ﮐﻴﺎ
ﺗﻮ اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮐﭽﻪ ﺧﻮف ﻧہ ﮐﺮو۔ ﺗﻢ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺑﭻ ﺁﺋﮯ ﮨﻮ ) (٢۵اﻳﮏ ﻟﮍﮐﯽ ﺑﻮﻟﯽ ﮐہ اﺑّﺎ ان ﮐﻮ ﻧﻮﮐﺮ رﮐﻪ ﻟﻴﺠﺌﮯ
ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﺑﮩﺘﺮ ﻧﻮﮐﺮ ﺟﻮ ﺁپ رﮐﻬﻴﮟ وﮦ ﮨﮯ )ﺟﻮ( ﺗﻮاﻧﺎ اور اﻣﺎﻧﺖ دار )ﮨﻮ( ) (٢۶اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ) ﻣﻮﺳٰﯽ ﺳﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں
اﭘﻨﯽ دو ﺑﻴﭩﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﻴﺎﮦ دوں اس ﻋﮩﺪ ﭘﺮ ﮐہ ﺗﻢ ﺁﭨﻪ ﺑﺮس ﻣﻴﺮﯼ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮو اور اﮔﺮ دس ﺳﺎل ﭘﻮرے ﮐﺮ
دو ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﺳﮯ )اﺣﺴﺎن( ﮨﮯ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ڈاﻟﻨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﺎﮨﺘﺎ۔ ﻣﺠﻬﮯ اﻧﺸﺎء اﷲ ﻧﻴﮏ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﭘﺎؤ ﮔﮯ
) (٢٧ﻣﻮﺳٰﯽ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﺠﻪ ﻣﻴﮟ اور ﺁپ ﻣﻴﮟ ﻳہ )ﻋﮩﺪ ﭘﺨﺘہ ﮨﻮا( ﻣﻴﮟ ﺟﻮﻧﺴﯽ ﻣﺪت )ﭼﺎﮨﻮں( ﭘﻮرﯼ ﮐﺮدوں ﭘﻬﺮ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ
زﻳﺎدﺗﯽ ﻧہ ﮨﻮ۔ اور ﮨﻢ ﺟﻮ ﻣﻌﺎﮨﺪﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا اس ﮐﺎ ﮔﻮاﮦ ﮨﮯ ) (٢٨ﺟﺐ ﻣﻮﺳٰﯽ ﻧﮯ ﻣﺪت ﭘﻮرﯼ ﮐﺮدﯼ اور اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ ﮐﮯ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻟﮯ ﮐﺮ ﭼﻠﮯ ﺗﻮ ﻃﻮر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺁگ دﮐﻬﺎﺋﯽ دﯼ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻳﮩﺎں ﭨﻬﻴﺮو۔
ﻣﺠﻬﮯ ﺁگ ﻧﻈﺮ ﺁﺋﯽ ﮨﮯ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻴﮟ وﮨﺎں ﺳﮯ )رﺳﺘﮯ ﮐﺎ( ﮐﭽﻪ ﭘﺘہ ﻻؤں ﻳﺎ ﺁگ ﮐﺎ اﻧﮕﺎرﮦ ﻟﮯ ﺁؤں ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺗﺎﭘﻮ ) (٢٩ﺟﺐ اس
ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ ﻣﻴﺪان ﮐﮯ داﺋﻴﮟ ﮐﻨﺎرے ﺳﮯ اﻳﮏ ﻣﺒﺎرﮎ ﺟﮕہ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ درﺧﺖ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺁواز ﺁﺋﯽ ﮐہ ﻣﻮﺳٰﯽ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ
ﺧﺪاﺋﮯ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﮨﻮں ) (٣٠اور ﻳہ ﮐہ اﭘﻨﯽ ﻻﭨﻬﯽ ڈاﻟﺪو۔ ﺟﺐ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ وﮦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﮯ ﮔﻮﻳﺎ ﺳﺎﻧﭗ ﮨﮯ ،ﺗﻮ ﭘﻴﭩﻪ
ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﭼﻞ دﻳﺌﮯ اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭘﻬﺮ ﮐﺮ ﺑﻬﯽ ﻧہ دﻳﮑﻬﺎ۔ )ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ( ﻣﻮﺳٰﯽ ﺁﮔﮯ ﺁؤ اور ڈروﻣﺖ ﺗﻢ اﻣﻦ ﭘﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮ
) (٣١اﭘﻨﺎ ﮨﺎﺗﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻣﻴﮟ ڈاﻟﻮ ﺗﻮ ﺑﻐﻴﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻴﺐ ﮐﮯ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﮑﻞ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺧﻮف دور ﮨﻮﻧﮯ )ﮐﯽ وﺟہ( ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎزو ﮐﻮ
اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﻴﮑﮍﻟﻮ۔ ﻳہ دو دﻟﻴﻠﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﻴﮟ )ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ( ﻓﺮﻋﻮن اور اس ﮐﮯ درﺑﺎرﻳﻮں ﮐﮯ
ﭘﺎس ﺟﺎؤ ﮐہ وﮦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ) (٣٢ﻣﻮﺳٰﯽ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اے ﭘﺮوردﮔﺎر اُن ﻣﻴﮟ ﮐﺎ اﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﻴﺮے ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ ﻗﺘﻞ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﮨﮯ
ﺳﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﺧﻮف ﮨﮯ ﮐہ وﮦ )ﮐﮩﻴﮟ( ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﻣﺎر ﻧہ ڈاﻟﻴﮟ ) (٣٣اور ﮨﺎرون )ﺟﻮ( ﻣﻴﺮا ﺑﻬﺎﺋﯽ )ﮨﮯ( اس ﮐﯽ زﺑﺎن ﻣﺠﻪ ﺳﮯ
زﻳﺎدﮦ ﻓﺼﻴﺢ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻪ ﻣﺪدﮔﺎر ﺑﻨﺎﮐﺮ ﺑﻬﻴﺞ ﮐہ ﻣﻴﺮﯼ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮے ﻣﺠﻬﮯ ﺧﻮف ﮨﮯ ﮐہ وﮦ ﻣﻴﺮﯼ ﻟﻮگ
ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ )) (٣۴ﺧﺪا ﻧﮯ( ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎزو ﻣﻀﺒﻮط ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ﺗﻢ دوﻧﻮں ﮐﻮ ﻏﻠﺒہ دﻳﮟ
ﮔﮯ ﺗﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ وﮦ ﺗﻢ ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭻ ﻧہ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ )اور( ﺗﻢ اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﯽ ﻏﺎﻟﺐ رﮨﻮ ﮔﮯ
) (٣۵اور ﺟﺐ ﻣﻮﺳٰﯽ اُن ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻤﺎرﯼ ﮐﻬﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻟﮯﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻳہ ﺟﺎدو ﮨﮯ ﺟﻮ اُس ﻧﮯ ﺑﻨﺎ ﮐﻬﮍا
ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اور ﻳہ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اﮔﻠﮯ ﺑﺎپ دادا ﻣﻴﮟ ﺗﻮ )ﮐﺒﻬﯽ( ﺳﻨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ) (٣۶اور ﻣﻮﺳٰﯽ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر اس
ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺣﻖ ﻟﮯﮐﺮ ﺁﻳﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎ ﮔﻬﺮ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﮩﺸﺖ( ﮨﮯ۔
ﻞ درﺑﺎر ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا اﭘﻨﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ
ﺑﻴﺸﮏ ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺠﺎت ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣٧اور ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے اﮨ ِ
ﺗﻮ ﮨﺎﻣﺎن ﻣﻴﺮے ﻟﺌﮯ ﮔﺎرے ﮐﻮ ﺁگ ﻟﮕﻮا )ﮐﺮ اﻳﻨﭩﻴﮟ ﭘﮑﻮا( دو ﭘﻬﺮ اﻳﮏ )اُوﻧﭽﺎ( ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺎدو ﺗﺎﮐہ ﻣﻴﮟ ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف
ﭼﮍه ﺟﺎؤں اور ﻣﻴﮟ ﺗﻮ اُﺳﮯ ﺟﻬﻮﭨﺎ ﺳﻤﺠﻬﺘﺎ ﮨﻮں ) (٣٨اور وﮦ اور اس ﮐﮯ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﻐﺮور ﮨﻮرﮨﮯ ﺗﻬﮯ اور
ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ وﮦ ﮨﻤﺎرﯼ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣٩ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اُن ﮐﻮ اور اُن ﮐﮯ ﻟﺸﮑﺮوں ﮐﻮ ﭘﮑﮍﻟﻴﺎ اور درﻳﺎ
ﻣﻴﮟ ڈال دﻳﺎ۔ ﺳﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﺎ ﮐﻴﺴﺎ اﻧﺠﺎم ﮨﻮا ) (۴٠اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﭘﻴﺸﻮا ﺑﻨﺎﻳﺎ ﺗﻬﺎ وﮦ )ﻟﻮﮔﻮں( ﮐﻮ دوزخ ﮐﯽ ﻃﺮف
ﺑﻼﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اُن ﮐﯽ ﻣﺪد ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (۴١اور اس دﻧﻴﺎ ﺳﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ اُن ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻟﻌﻨﺖ ﻟﮕﺎدﯼ
اور وﮦ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز ﺑﻬﯽ ﺑﺪﺣﺎﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۴٢اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﮩﻠﯽ اُﻣﺘﻮں ﮐﮯ ﮨﻼﮎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب
دﯼ ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺼﻴﺮت اور ﮨﺪاﻳﺖ اور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ وﮦ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﮑﮍﻳﮟ ) (۴٣اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف
ﺣﮑﻢ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ )ﻃﻮر ﮐﯽ( ﻏﺮب ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ اور ﻧہ اس واﻗﻌﮯ ﮐﮯ دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻬﮯ ) (۴۴ﻟﻴﮑﻦ ﮨﻢ ﻧﮯ
)ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ( ﮐﺌﯽ اُﻣﺘﻮں ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ ان ﭘﺮ ﻣﺪت ﻃﻮﻳﻞ ﮔﺬر ﮔﺌﯽ اور ﻧہ ﺗﻢ ﻣﺪﻳﻦ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ رﮨﻨﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ان
ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍه ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﮨﺎں ﮨﻢ ﮨﯽ ﺗﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﻨﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴۵اور ﻧہ ﺗﻢ اس وﻗﺖ ﺟﺐ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ
)ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﻮ( ﺁواز دﯼ ﻃﻮر ﮐﮯ ﮐﻨﺎرے ﺗﻬﮯ ﺑﻠﮑہ )ﺗﻤﮩﺎرا ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺟﺎﻧﺎ( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ اُن ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﻮ ﺟﻦ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﻳﺎ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ وﮦ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﮑﮍﻳﮟ ) (۴۶اور )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻢ
ﻧﮯ ﺗﻮ ﮐﻮ اس ﻟﺌﮯ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ ﮐہ( اﻳﺴﺎ ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ اﮔﺮ ان )اﻋﻤﺎل( ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺟﻮ اُن ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺁﮔﮯ ﺑﻬﻴﺞ ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ان ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ
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ﻣﺼﻴﺒﺖ واﻗﻊ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻳہ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﻴﮟ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﻃﺮف ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻴﻮں ﻧہ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻴﺮﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﯽ
ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﻧﮯ اور اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮﺗﮯ ) (۴٧ﭘﻬﺮ ﺟﺐ اُن ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻤﺎرﯼ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺣﻖ ﺁﭘﮩﻨﭽﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ
ﺟﻴﺴﯽ )ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں( ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﻮ ﻣﻠﯽ ﺗﻬﻴﮟ وﻳﺴﯽ اس ﮐﻮ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﻣﻠﻴﮟ۔ ﮐﻴﺎ ﺟﻮ )ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں( ﭘﮩﻠﮯ ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﻮ دﯼ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﻴﮟ اُﻧﮩﻮں
ﻧﮯ اُن ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ۔ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ دوﻧﻮں ﺟﺎدوﮔﺮ ﮨﻴﮟ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ۔ اور ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻣﻨﮑﺮ ﮨﻴﮟ
) (۴٨ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺘﺎب ﻟﮯ ﺁؤ ﺟﻮ ان دوﻧﻮں )ﮐﺘﺎﺑﻮں( ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﯽ ﮨﻮ۔ ﺗﺎﮐہ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ اﺳﯽ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮوں ) (۴٩ﭘﻬﺮ اﮔﺮ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﺎت ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ﺟﺎن ﻟﻮ ﮐہ ﻳہ ﺻﺮف اﭘﻨﯽ
ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور اس ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﮐﻮن ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ اﭘﻨﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﮯ
ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﮯ۔ ﺑﻴﺸﮏ ﺧﺪا ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ) (۵٠اور ﮨﻢ ﭘﮯ درﭘﮯ اُن ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس )ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﯽ( ﺑﺎﺗﻴﮟ
ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﮑﮍﻳﮟ ) (۵١ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺘﺎب دﯼ ﺗﻬﯽ وﮦ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺗﮯ
ﮨﻴﮟ ) (۵٢اور ﺟﺐ )ﻗﺮﺁن( اُن ﮐﻮ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ﺑﻴﺸﮏ وﮦ ﮨﻤﺎرے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﮯ ﺣﮑﻤﺒﺮدار ﮨﻴﮟ ) (۵٣ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ دﮔﻨﺎ ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ
ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﻮ دور ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ )ﻣﺎل( ﮨﻢ ﻧﮯ اُن ﮐﻮ دﻳﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵۴اور ﺟﺐ ﺑﻴﮩﻮدﮦ ﺑﺎت ﺳﻨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے
اﻋﻤﺎل اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے اﻋﻤﺎل۔ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﻼم۔ ﮨﻢ ﺟﺎﮨﻠﻮں ﮐﮯ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ )) (۵۵اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺗﻢ ﺟﺲ ﮐﻮ دوﺳﺖ
رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ اُﺳﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﺑﻠﮑہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور وﮦ ﮨﺪاﻳﺖ ﭘﺎﻧﻴﻮاﻟﻮں ﮐﻮ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ
ﮨﮯ ) (۵۶اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﻠﮏ ﺳﮯ اُﭼﮏ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ۔ ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ اُن
ﮐﻮ ﺣﺮم ﻣﻴﮟ ﺟﻮ اﻣﻦ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ﺟﮕہ ﻧﮩﻴﮟ دﯼ۔ ﺟﮩﺎں ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﻴﻮے ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ )اور ﻳہ( رزق ﮨﻤﺎرﯼ ﻃﺮف
ﺳﮯ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﮐﺜﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (۵٧اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺑﺴﺘﻴﻮں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ ڈاﻻ ﺟﻮ اﭘﻨﯽ )ﻓﺮاﺧﯽ( ﻣﻌﻴﺸﺖ
ﻣﻴﮟ اﺗﺮا رﮨﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺳﻮ ﻳہ اُن ﮐﮯ ﻣﮑﺎﻧﺎت ﮨﻴﮟ ﺟﻮ اُن ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺁﺑﺎد ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﮕﺮ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ۔ اور اُن ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮨﻢ ﮨﯽ اُن
ﮐﮯ وارث ﮨﻮﺋﮯ ) (۵٨اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺴﺘﻴﻮں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﺎ۔ ﺟﺐ ﺗﮏ اُن ﮐﮯ ﺑﮍے ﺷﮩﺮ ﻣﻴﮟ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧہ ﺑﻬﻴﺞ
ﻟﮯ ﺟﻮ اُن ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍه ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﮯ اور ﮨﻢ ﺑﺴﺘﻴﻮں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﻣﮕﺮ اس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﮐہ وﮨﺎں ﮐﮯ
ﺑﺎﺷﻨﺪے ﻇﺎﻟﻢ ﮨﻮں ) (۵٩اور ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﺗﻢ ﮐﻮ دﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ وﮦ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺪﮦ اور اس ﮐﯽ زﻳﻨﺖ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ
ﭘﺎس ﮨﮯ وﮦ ﺑﮩﺘﺮ اور ﺑﺎﻗﯽ رﮨﻨﮯ واﻟﯽ ﮨﮯ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (۶٠ﺑﻬﻼ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﻴﮏ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ اور اُس
ﻧﮯ اُﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻟﻴﺎ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ وﮦ اس ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﺳﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻓﺎﺋﺪے ﺳﮯ ﺑﮩﺮﮦ ﻣﻨﺪ ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ وﮦ
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز ان ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ﺟﻮ )ﮨﻤﺎرے روﺑﺮو( ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۶١اور ﺟﺲ روز ﺧﺪا اُن ﮐﻮ ﭘﮑﺎرے ﮔﺎ
اور ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﻣﻴﺮے وﮦ ﺷﺮﻳﮏ ﮐﮩﺎں ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ دﻋﻮﯼٰ ﺗﻬﺎ )) (۶٢ﺗﻮ( ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ )ﻋﺬاب ﮐﺎ( ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﭼﮑﺎ
ﮨﻮﮔﺎ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔ اور ﺟﺲ ﻃﺮح ﮨﻢ ﺧﻮد ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ
اﺳﯽ ﻃﺮح اُن ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ )اب( ﮨﻢ ﺗﻴﺮﯼ ﻃﺮف )ﻣﺘﻮﺟہ ﮨﻮﮐﺮ( اُن ﺳﮯ ﺑﻴﺰار ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻳہ ﮨﻤﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﻮﺟﺘﮯ ﺗﻬﮯ )(۶٣
اور ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺷﺮﻳﮑﻮں ﮐﻮ ﺑﻼؤ۔ ﺗﻮ وﮦ اُن ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﻳﮟ ﮔﮯ اور وﮦ اُن ﮐﻮ ﺟﻮاب ﻧہ دے ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ اور )ﺟﺐ(
ﻋﺬاب ﮐﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ )ﺗﻮ ﺗﻤﻨﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ( ﮐﺎش وﮦ ﮨﺪاﻳﺖ ﻳﺎب ﮨﻮﺗﮯ ) (۶۴اور ﺟﺲ روز ﺧﺪا اُن ﮐﻮ ﭘﮑﺎرے ﮔﺎ اور
ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﻧﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﺟﻮاب دﻳﺎ ) (۶۵ﺗﻮ وﮦ اس روز ﺧﺒﺮوں ﺳﮯ اﻧﺪهﮯ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ،اور ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ
ﺑﻬﯽ ﭘﻮﭼﻪ ﻧہ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ ) (۶۶ﻟﻴﮑﻦ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻮﺑہ ﮐﯽ اور اﻳﻤﺎن ﻻﻳﺎ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺌﮯ ﺗﻮ اُﻣﻴﺪ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ ﻧﺠﺎت ﭘﺎﻧﮯ
واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ) (۶٧اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور )ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ( ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮦ ﮐﺮﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ۔ ان ﮐﻮ اس ﮐﺎ
اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ۔ ﻳہ ﺟﻮ ﺷﺮﮎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا اس ﺳﮯ ﭘﺎﮎ وﺑﺎﻻﺗﺮ ﮨﮯ ) (۶٨اور ان ﮐﮯ ﺳﻴﻨﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮﺗﮯ اور
ﺟﻮ ﻳہ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر اس ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (۶٩اور وﮨﯽ ﺧﺪا ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ دﻧﻴﺎ اور
ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ اُﺳﯽ ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮨﮯ اور اُﺳﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ اور اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻢ ﻟﻮﭨﺎﺋﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (٧٠ﮐﮩﻮ ﺑﻬﻼ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺧﺪا
ﺗﻢ ﭘﺮ ﮨﻤﻴﺸہ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺗﮏ رات )ﮐﯽ ﺗﺎرﻳﮑﯽ( ﮐﺌﮯ رﮨﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮن ﻣﻌﺒﻮد ﮨﮯ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ روﺷﻨﯽ ﻻ دے
ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺳﻨﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (٧١ﮐﮩﻮ ﺗﻮ ﺑﻬﻼ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺗﻢ ﭘﺮ ﮨﻤﻴﺸہ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﮏ دن ﮐﺌﮯ رﮨﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮن ﻣﻌﺒﻮد
ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ رات ﻻ دے ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﺁرام ﮐﺮو۔ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (٧٢اور اس ﻧﮯ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ
رات ﮐﻮ اور دن ﮐﻮ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ اس ﻣﻴﮟ ﺁرام ﮐﺮو اور اس ﻣﻴﮟ اس ﮐﺎ ﻓﻀﻞ ﺗﻼش ﮐﺮو اور ﺗﺎﮐہ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو ) (٧٣اور ﺟﺲ
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دن وﮦ اُن ﮐﻮ ﭘﮑﺎرے ﮔﺎ اور ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﻣﻴﺮے وﮦ ﺷﺮﻳﮏ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ دﻋﻮﯼٰ ﺗﻬﺎ ﮐﮩﺎں ﮔﺌﮯ؟ ) (٧۴اور ﮨﻢ ﮨﺮ اﻳﮏ اُﻣﺖ ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ ﮔﻮاﮦ ﻧﮑﺎل ﻟﻴﮟ ﮔﮯ ﭘﻬﺮ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺶ ﮐﺮو ﺗﻮ وﮦ ﺟﺎن ﻟﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺳﭻ ﺑﺎت ﺧﺪا ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ وﮦ
اﻓﺘﺮاء ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﺳﮯ ﺟﺎﺗﺎ رﮨﮯ ﮔﺎ ) (٧۵ﻗﺎرون ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﯽ ﻗﻮم ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻬﺎ اور ان ﭘﺮ ﺗﻌﺪّﯼ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻬﺎ۔ اور ﮨﻢ ﻧﮯ
اس ﮐﻮ اﺗﻨﮯ ﺧﺰاﻧﮯ دﻳﺌﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ اُن ﮐﯽ ﮐﻨﺠﻴﺎں اﻳﮏ ﻃﺎﻗﺘﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ اُﭨﻬﺎﻧﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﮨﻮﺗﻴﮟ ﺟﺐ اس ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﻗﻮم
ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اﺗﺮاﺋﻴﮯ ﻣﺖ۔ ﮐہ ﺧﺪا اﺗﺮاﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (٧۶اور ﺟﻮ )ﻣﺎل( ﺗﻢ ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ اس
ﺳﮯ ﺁﺧﺮت ﮐﯽ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﻃﻠﺐ ﮐﻴﺠﺌﮯ اور دﻧﻴﺎ ﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﺣﺼہ ﻧہ ﺑﻬﻼﺋﻴﮯ اور ﺟﻴﺴﯽ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ )وﻳﺴﯽ(
ﺗﻢ ﺑﻬﯽ )ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ( ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﺮو۔ اور ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﺴﺎد ﻧہ ﮨﻮ۔ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﺧﺪا ﻓﺴﺎد ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ
) (٧٧ﺑﻮﻻ ﮐہ ﻳہ )ﻣﺎل( ﻣﺠﻬﮯ ﻣﻴﺮﯼ داﻧﺶ )ﮐﮯ زور( ﺳﮯ ﻣﻼ ﮨﮯ ﮐﻴﺎ اس ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮩﺖ
ﺳﯽ اُﻣﺘﻴﮟ ﺟﻮ اس ﺳﮯ ﻗﻮت ﻣﻴﮟ ﺑﮍه ﮐﺮ اور ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮟ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻬﻴﮟ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ ڈاﻟﯽ ﮨﻴﮟ۔ اور ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﺳﮯ اُن ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﭘﻮﭼﻬﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٧٨ﺗﻮ )اﻳﮏ روز( ﻗﺎرون )ﺑﮍﯼ( ﺁراﺋﺶ )اور ﭨﻬﺎﭨﻪ( ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻧﮑﻼ۔
ﺟﻮ ﻟﻮگ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻃﺎﻟﺐ ﺗﻬﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺟﻴﺴﺎ )ﻣﺎل وﻣﺘﺎع( ﻗﺎرون ﮐﻮ ﻣﻼ ﮨﮯ ﮐﺎش اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﻤﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻣﻠﮯ۔
وﮦ ﺗﻮ ﺑﮍا ﮨﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺼﻴﺐ ﮨﮯ ) (٧٩اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻋﻠﻢ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ اﻓﺴﻮس۔ ﻣﻮﻣﻨﻮں اور
ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﺟﻮ( ﺛﻮاب ﺧﺪا )ﮐﮯ ﮨﺎں ﺗﻴﺎر ﮨﮯ وﮦ( ﮐﮩﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ اور وﮦ ﺻﺮف ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮨﯽ ﮐﻮ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ
) (٨٠ﭘﺲ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻗﺎرون ﮐﻮ اور اس ﮐﮯ ﮔﻬﺮ ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ دهﻨﺴﺎ دﻳﺎ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اس ﮐﯽ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧہ
ﮨﻮﺳﮑﯽ۔ اور ﻧہ وﮦ ﺑﺪﻟہ ﻟﮯ ﺳﮑﺎ ) (٨١اور وﮦ ﻟﻮگ ﺟﻮ ﮐﻞ اُس ﮐﮯ رﺗﺒﮯ ﮐﯽ ﺗﻤﻨﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺻﺒﺢ ﮐﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮨﺎﺋﮯ
ﺷﺎﻣﺖ! ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ رزق ﻓﺮاخ ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور )ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ( ﺗﻨﮓ
ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﺧﺪا ﮨﻢ ﭘﺮ اﺣﺴﺎن ﻧہ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻮ ﮨﻤﻴﮟ ﺑﻬﯽ دهﻨﺴﺎ دﻳﺘﺎ۔ ﮨﺎﺋﮯ ﺧﺮاﺑﯽ! ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺠﺎت ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎ ﺳﮑﺘﮯ ) (٨٢وﮦ )ﺟﻮ(
ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﮔﻬﺮ )ﮨﮯ( ﮨﻢ ﻧﮯ اُﺳﮯ اُن ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﺗﻴﺎر( ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻇﻠﻢ اور ﻓﺴﺎد ﮐﺎ ارادﮦ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ
اور اﻧﺠﺎم )ﻧﻴﮏ( ﺗﻮ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ ) (٨٣ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﮑﯽ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ )ﺻﻠہ ﻣﻮﺟﻮد(
ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺑﺮاﺋﯽ ﻻﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺑﺮے ﮐﺎم ﮐﺌﮯ ان ﮐﻮ ﺑﺪﻟہ ﺑﻬﯽ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮯ وﮦ ﮐﺎم
ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ )) (٨۴اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﺟﺲ )ﺧﺪا( ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻗﺮﺁن )ﮐﮯ اﺣﮑﺎم( ﮐﻮ ﻓﺮض ﮐﻴﺎ ﮨﮯ وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﻟﻮﭨﺎ
دے ﮔﺎ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻟﮯﮐﺮ ﺁﻳﺎ اور )اس ﮐﻮ ﺑﻬﯽ( ﺟﻮ ﺻﺮﻳﺢ
ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ) (٨۵اور ﺗﻤﮩﻴﮟ اُﻣﻴﺪ ﻧہ ﺗﻬﯽ ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﺎزل ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﻣﮕﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ
)ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ( ﺗﻮ ﺗﻢ ﮨﺮﮔﺰ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ) (٨۶اور وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﯽ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺳﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﮯ ﮐہ وﮦ ﺗﻢ
ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﭼﮑﯽ ﮨﻴﮟ روﮎ ﻧہ دﻳﮟ اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﺗﮯ رﮨﻮ اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﺮﮔﺰ ﻧہ ﮨﻮ ﺟﻴﻮ ) (٨٧اور ﺧﺪا
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺴﯽ اور ﮐﻮ ﻣﻌﺒﻮد )ﺳﻤﺠﻪ ﮐﺮ( ﻧہ ﭘﮑﺎرﻧﺎ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ اس ﮐﯽ ذات )ﭘﺎﮎ( ﮐﮯ ﺳﻮا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﻓﻨﺎ
ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﮯ۔ اﺳﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﮨﮯ اور اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻢ ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ )(٨٨
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ﺳﻮرة اﻟﻌَﻨﮑﺒﻮت
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اﻟﻢ ) (١ﮐﻴﺎ ﻟﻮگ ﻳہ ﺧﻴﺎل ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺻﺮف ﻳہ ﮐﮩﻨﮯ ﺳﮯ ﮐہ ﮨﻢ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ﭼﻬﻮڑ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور اُن ﮐﯽ
ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (٢اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اُن ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻮ ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ اُن ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺁزﻣﺎﻳﺎ ﺗﻬﺎ )اور ان ﮐﻮ ﺑﻬﯽ
ﺁزﻣﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ( ﺳﻮ ﺧﺪا اُن ﮐﻮ ﺿﺮور ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺟﻮ )اﭘﻨﮯ اﻳﻤﺎن ﻣﻴﮟ( ﺳﭽﮯ ﮨﻴﮟ اور اُن ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺟﻮ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮨﻴﮟ )(٣
ﮐﻴﺎ وﮦ ﻟﻮگ ﺟﻮ ﺑﺮے ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻳہ ﺳﻤﺠﻬﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﮨﻤﺎرے ﻗﺎﺑﻮ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺟﻮ ﺧﻴﺎل ﻳہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
ﺑﺮا ﮨﮯ ) (۴ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﯽ اُﻣﻴﺪ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﻮ ﺧﺪا ﮐﺎ )ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﮨﻮا( وﻗﺖ ﺿﺮور ﺁﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﺳﻨﻨﮯ
واﻻ اور ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۵اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻨﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﮨﯽ ﻓﺎﺋﺪے ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺤﻨﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﺳﺎرے
ﺟﮩﺎن ﺳﮯ ﺑﮯﭘﺮوا ﮨﮯ ) (۶اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻢ ان ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﻮ اُن ﺳﮯ دور ﮐﺮدﻳﮟ
ﮔﮯ اور ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﺑﺪﻟہ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (٧اور ﮨﻢ ﻧﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧﻴﮏ ﺳﻠﻮﮎ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮨﮯ۔ ) اے ﻣﺨﺎﻃﺐ( اﮔﺮ ﺗﻴﺮے ﻣﺎں ﺑﺎپ ﺗﻴﺮے درﭘﮯ ﮨﻮں ﮐہ ﺗﻮ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺟﺲ
ﮐﯽ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﯽ ﺗﺠﻬﮯ واﻗﻔﻴﺖ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﮐﮩﻨﺎ ﻧہ ﻣﺎﻧﻴﻮ۔ ﺗﻢ) ﺳﺐ( ﮐﻮ ﻣﻴﺮﯼ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺁﻧﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﻬﮯ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﺘﺎ دوں ﮔﺎ ) (٨اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﻴﮏ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﻳﮟ
ﮔﮯ ) (٩اور ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﺟﺐ اُن ﮐﻮ ﺧﺪا )ﮐﮯ رﺳﺘﮯ( ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﻳﺬا
ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ اﻳﺬا ﮐﻮ )ﻳﻮں( ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻴﺴﮯ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻋﺬاب۔ اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻣﺪد
ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻬﮯ۔ ﮐﻴﺎ ﺟﻮ اﮨﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ ﺳﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺧﺪا اس ﺳﮯ واﻗﻒ ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (١٠اور ﺧﺪا
اُن ﮐﻮ ﺿﺮور ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﻮ )ﺳﭽﮯ( ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻴﮟ اور ﻣﻨﺎﻓﻘﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﮐﮯ رﮨﮯ ﮔﺎ ) (١١اور ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ وﮦ
ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﻃﺮﻳﻖ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮو ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻨﺎﮦ اُﭨﻬﺎﻟﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ اُن ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﺎ ﮐﭽﻪ
ﺑﻬﯽ ﺑﻮﺟﻪ اُﭨﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢اور ﻳہ اﭘﻨﮯ ﺑﻮﺟﻪ ﺑﻬﯽ اُﭨﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور اﭘﻨﮯ ﺑﻮﺟﻬﻮں
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اور )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ( ﺑﻮﺟﻪ ﺑﻬﯽ۔ اور ﺟﻮ ﺑﮩﺘﺎن ﻳہ ﺑﺎﻧﺪهﺘﮯ رﮨﮯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اُن ﮐﯽ اُن ﺳﮯ ﺿﺮور ﭘﺮﺳﺶ ﮨﻮﮔﯽ
) (١٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﻮح ﮐﻮ اُن ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺗﻮ وﮦ ان ﻣﻴﮟ ﭘﭽﺎس ﺑﺮس ﮐﻢ ﮨﺰار ﺑﺮس رﮨﮯ ﭘﻬﺮ اُن ﮐﻮ ﻃﻮﻓﺎن
)ﮐﮯ ﻋﺬاب( ﻧﮯ ﺁﭘﮑﮍا۔ اور وﮦ ﻇﺎﻟﻢ ﺗﻬﮯ ) (١۴ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﻮح ﮐﻮ اور ﮐﺸﺘﯽ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻧﺠﺎت دﯼ اور ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻮ اﮨﻞ ﻋﺎﻟﻢ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ دﻳﺎ ) (١۵اور اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﻮ )ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو اور اس
ﺳﮯ ڈرو اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻪ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ) (١۶ﺗﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ ﺑﺘﻮں ﮐﻮ ﭘﻮﺟﺘﮯ اور ﻃﻮﻓﺎن
ﺑﺎﻧﺪهﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﻮﺟﺘﮯ ﮨﻮ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ رزق دﻳﻨﮯ ﮐﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ﭘﺲ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﮯ ﮨﺎں
ﺳﮯ رزق ﻃﻠﺐ ﮐﺮو اور اﺳﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو اور اﺳﯽ ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻢ ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (١٧اور اﮔﺮ ﺗﻢ
)ﻣﻴﺮﯼ( ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮو ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﯽ اُﻣﺘﻴﮟ )اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﯽ( ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮﭼﮑﯽ ﮨﻴﮟ۔ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮐﻬﻮل ﮐﺮ
ﺳﻨﺎ دﻳﻨﮯ ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ ) (١٨ﮐﻴﺎ اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺲ ﻃﺮح ﺧﻠﻘﺖ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﭘﻬﺮ )ﮐﺲ
ﻃﺮح( اس ﮐﻮ ﺑﺎر ﺑﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺁﺳﺎن ﮨﮯ ) (١٩ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﭼﻠﻮ ﭘﻬﺮو اور دﻳﮑﻬﻮ ﮐہ اس ﻧﮯ
ﮐﺲ ﻃﺮح ﺧﻠﻘﺖ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﯽ دﻓﻌہ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﭘﭽﻬﻠﯽ ﭘﻴﺪاﺋﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (٢٠وﮦ
ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﻋﺬاب دے اور ﺟﺲ ﭘﺮ ﭼﺎﮨﮯ رﺣﻢ ﮐﺮے۔ اور اُﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻢ ﻟﻮﭨﺎﺋﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (٢١اور ﺗﻢ )اُس ﮐﻮ( ﻧہ
زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻋﺎﺟﺰ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ ﻧہ ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻴﮟ اور ﻧہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺖ ﮨﮯ اور ﻧہ ﻣﺪدﮔﺎر ) (٢٢اور ﺟﻦ
ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ اور اس ﮐﮯ ﻣﻠﻨﮯ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﻴﺎ وﮦ ﻣﻴﺮﯼ رﺣﻤﺖ ﺳﮯ ﻧﺎاُﻣﻴﺪ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ اور ان ﮐﻮ درد
دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ) (٢٣ﺗﻮ اُن ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﻮگ ﺟﻮاب ﻣﻴﮟ ﺑﻮﻟﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ اُﺳﮯ ﻣﺎر ڈاﻟﻮ ﻳﺎ ﺟﻼ دو۔ ﻣﮕﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ
اُن ﮐﻮ ﺁگ )ﮐﯽ ﺳﻮزش( ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻟﻴﺎ۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اُن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (٢۴اور اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ
ﮐہ ﺗﻢ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ ﺑﺘﻮں ﮐﻮ ﻟﮯ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﺎﮨﻢ دوﺳﺘﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﻣﮕﺮ( ﭘﻬﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺗﻢ
اﻳﮏ دوﺳﺮے )ﮐﯽ دوﺳﺘﯽ( ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮ دو ﮔﮯ اور اﻳﮏ دوﺳﺮے ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻬﻴﺠﻮ ﮔﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ دوزخ ﮨﻮﮔﺎ اور
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ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﺪدﮔﺎر ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ ) (٢۵ﭘﺲ اُن ﭘﺮ )اﻳﮏ( ﻟﻮط اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور )اﺑﺮاﮨﻴﻢ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ
ﻃﺮف ﮨﺠﺮت ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں۔ ﺑﻴﺸﮏ وﮦ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٢۶اور ﮨﻢ ﻧﮯ اُن ﮐﻮ اﺳﺤٰﻖ اور ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺨﺸﮯ اور اُن ﮐﯽ
اوﻻد ﻣﻴﮟ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﯼ اور ﮐﺘﺎب )ﻣﻘﺮر( ﮐﺮ دﯼ اور ان ﮐﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ اُن ﮐﺎ ﺻﻠہ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﻴﺎ اور وﮦ ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻧﻴﮏ
ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٢٧اور ﻟﻮط )ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ )ﻋﺠﺐ( ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮ۔ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﮨﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﻧﮯ اﻳﺴﺎ ﮐﺎم ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ) (٢٨ﺗﻢ ﮐﻴﻮں )ﻟﺬت ﮐﮯ ارادے ﺳﮯ( ﻟﻮﻧﮉوں ﮐﯽ
ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮨﻮﺗﮯ اور )ﻣﺴﺎﻓﺮوں ﮐﯽ( رﮨﺰﻧﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اور اﭘﻨﯽ ﻣﺠﻠﺴﻮں ﻣﻴﮟ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﻳﺪﮦ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ۔ ﺗﻮ اُن ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ
ﻟﻮگ ﺟﻮاب ﻣﻴﮟ ﺑﻮﻟﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﻢ ﭘﺮ ﻋﺬاب ﻟﮯ ﺁؤ ) (٢٩ﻟﻮط ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ان
ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺠﻬﮯ ﻧﺼﺮت ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ ) (٣٠اور ﺟﺐ ﮨﻤﺎرے ﻓﺮﺷﺘﮯ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺧﻮﺷﯽ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ
ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ اس ﺑﺴﺘﯽ ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ دﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳﮩﺎں ﮐﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﮯ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﮨﻴﮟ
) (٣١اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﻟﻮط ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ۔ وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻳﮩﺎں )رﮨﺘﮯ( ﮨﻴﮟ ﮨﻤﻴﮟ ﺳﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻴﮟ۔ ﮨﻢ اُن
ﮐﻮ اور اُن ﮐﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺑﭽﺎﻟﻴﮟ ﮔﮯ ﺑﺠﺰ اُن ﮐﯽ ﺑﻴﻮﯼ ﮐﮯ وﮦ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮﮔﯽ ) (٣٢اور ﺟﺐ ﮨﻤﺎرے
ﻓﺮﺷﺘﮯ ﻟﻮط ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺋﮯ ﺗﻮ وﮦ اُن )ﮐﯽ وﺟہ( ﺳﮯ ﻧﺎﺧﻮش اور ﺗﻨﮓ دل ﮨﻮﺋﮯ۔ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐﭽﻪ ﺧﻮف ﻧہ ﮐﻴﺠﺌﮯ۔ اور
ﻧہ رﻧﺞ ﮐﻴﺠﺌﮯ ﮨﻢ ﺁپ ﮐﻮ اور ﺁپ ﮐﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺑﭽﺎﻟﻴﮟ ﮔﮯ ﻣﮕﺮ ﺁپ ﮐﯽ ﺑﻴﻮﯼ ﮐہ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮﮔﯽ )(٣٣
ﮨﻢ اس ﺑﺴﺘﯽ ﮐﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﭘﺮ اس ﺳﺒﺐ ﺳﮯ ﮐہ ﻳہ ﺑﺪﮐﺮدارﯼ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ
) (٣۴اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ واﻟﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﺑﺴﺘﯽ ﺳﮯ اﻳﮏ ﮐﻬﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭼﻬﻮڑ دﯼ ) (٣۵اور ﻣﺪﻳﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف اُن
ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺷﻌﻴﺐ ﮐﻮ )ﺑﻬﻴﺠﺎ( ﺗﻮ اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ )اے ﻗﻮم( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو اور ﭘﭽﻬﻠﮯ دن ﮐﮯ ﺁﻧﮯ ﮐﯽ اُﻣﻴﺪ رﮐﻬﻮ اور
ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد ﻧہ ﻣﭽﺎؤ ) (٣۶ﻣﮕﺮ اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ اُن ﮐﻮ ﺟﻬﻮﭨﺎ ﺳﻤﺠﻬﺎ ﺳﻮ اُن ﮐﻮ زﻟﺰﻟﮯ )ﮐﮯ ﻋﺬاب( ﻧﮯ ﺁﭘﮑﮍا اور وﮦ اﭘﻨﮯ
ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ اوﻧﺪهﮯ ﭘﮍے رﮦ ﮔﺌﮯ ) (٣٧اور ﻋﺎد اور ﺛﻤﻮد ﮐﻮ ﺑﻬﯽ )ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ دﻳﺎ( ﭼﻨﺎﻧﭽہ اُن ﮐﮯ )وﻳﺮان ﮔﻬﺮ(
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺁﻧﮑﻬﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺷﻴﻄﺎن ﻧﮯ اُن ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ان ﮐﻮ ﺁراﺳﺘہ ﮐﺮ دﮐﻬﺎﺋﮯ اور ان ﮐﻮ )ﺳﻴﺪهﮯ( رﺳﺘﮯ ﺳﮯ
روﮎ دﻳﺎ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻟﮯ )ﻟﻮگ (ﺗﻬﮯ ) (٣٨اور ﻗﺎرون اور ﻓﺮﻋﻮن اور ﮨﺎﻣﺎن ﮐﻮ ﺑﻬﯽ )ﮨﻼﮎ ﮐﺮ دﻳﺎ( اور اُن
ﮐﮯ ﭘﺎس ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﻬﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻟﮯﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ وﮦ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻣﻐﺮور ﮨﻮﮔﺌﮯ اور ﮨﻤﺎرے ﻗﺎﺑﻮ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻧہ ﺗﻬﮯ
) (٣٩ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺳﺐ ﮐﻮ اُن ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ۔ ﺳﻮ ان ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﺗﻬﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﺘﻬﺮوں ﮐﺎ ﻣﻴﻨﻬہ
ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ۔ اور ﮐﭽﻪ اﻳﺴﮯ ﺗﻬﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ﭼﻨﮕﻬﺎڑ ﻧﮯ ﺁﭘﮑﮍا اور ﮐﭽﻪ اﻳﺴﮯ ﺗﻬﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ دهﻨﺴﺎ دﻳﺎ۔ اور ﮐﭽﻪ
اﻳﺴﮯ ﺗﻬﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ﻏﺮق ﮐﺮ دﻳﺎ اور ﺧﺪا اﻳﺴﺎ ﻧہ ﺗﻬﺎ ﮐہ اُن ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﺎ ﻟﻴﮑﻦ وﮨﯽ اﭘﻨﮯ ﺁپ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴٠ﺟﻦ
ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا )اوروں ﮐﻮ( ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻨﺎ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ اُن ﮐﯽ ﻣﺜﺎل ﻣﮑﮍﯼ ﮐﯽ ﺳﯽ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ ﺑﻬﯽ اﻳﮏ )ﻃﺮح ﮐﺎ( ﮔﻬﺮ
ﺑﻨﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ اور ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﮐﻤﺰور ﻣﮑﮍﯼ ﮐﺎ ﮔﻬﺮ ﮨﮯ ﮐﺎش ﻳہ )اس ﺑﺎت ﮐﻮ( ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (۴١ﻳہ ﺟﺲ
ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻴﮟ )ﺧﻮاﮦ( وﮦ ﮐﭽﻪ ﮨﯽ ﮨﻮ ﺧﺪا اُﺳﮯ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﻏﺎﻟﺐ اور ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (۴٢اور ﻳہ
ﻞ داﻧﺶ ﮨﯽ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٣ﺧﺪا ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں
ﻣﺜﺎﻟﻴﮟ ﮨﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ )ﺳﻤﺠﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ( ﻟﺌﮯ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اُﺳﮯ ﺗﻮ اﮨ ِ
اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﺣﮑﻤﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ اﻳﻤﺎن واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ )) (۴۴اے
ﻣﺤﻤﺪﷺ! ﻳہ( ﮐﺘﺎب ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف وﺣﯽ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﭘﮍهﺎ ﮐﺮو اور ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﭘﺎﺑﻨﺪ رﮨﻮ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ
ﻧﻤﺎز ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ اور ﺑﺮﯼ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ روﮐﺘﯽ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮐﺎ ذﮐﺮ ﺑﮍا )اﭼﻬﺎ ﮐﺎم( ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا اُﺳﮯ ﺟﺎﻧﺘﺎ
ﻞ ﮐﺘﺎب ﺳﮯ ﺟﻬﮕﮍا ﻧہ ﮐﺮو ﻣﮕﺮ اﻳﺴﮯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ ﮐہ ﻧﮩﺎﻳﺖ اﭼﻬﺎ ﮨﻮ۔ ﮨﺎں ﺟﻮ اُن ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﮯاﻧﺼﺎﻓﯽ ﮐﺮﻳﮟ
ﮨﮯ ) (۴۵اور اﮨ ِ
)اُن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﺳﯽ ﻃﺮح ﻣﺠﺎدﻟہ ﮐﺮو( اور ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺟﻮ )ﮐﺘﺎب( ﮨﻢ ﭘﺮ اُﺗﺮﯼ اور ﺟﻮ )ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ( ﺗﻢ ﭘﺮ اُﺗﺮﻳﮟ ﮨﻢ ﺳﺐ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن
رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮨﻤﺎرا اور ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﻌﺒﻮد اﻳﮏ ﮨﯽ ﮨﮯ اور ﮨﻢ اُﺳﯽ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻴﮟ ) (۴۶اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ
ﻃﺮف ﮐﺘﺎب اُﺗﺎرﯼ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ دﯼ ﺗﻬﻴﮟ وﮦ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺑﻌﺾ ان) ﻣﺸﺮﮎ( ﻟﻮﮔﻮں
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ وﮨﯽ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ )ازﻟﯽ( ﮨﻴﮟ ) (۴٧اور ﺗﻢ اس
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮍهﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور ﻧہ اُﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ ﻟﮑﻪ ﮨﯽ ﺳﮑﺘﮯ ﺗﻬﮯ اﻳﺴﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ اﮨ ِ
ﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﺿﺮور ﺷﮏ
ﮐﺮﺗﮯ ) (۴٨ﺑﻠﮑہ ﻳہ روﺷﻦ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻋﻠﻢ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ اُن ﮐﮯ ﺳﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ )ﻣﺤﻔﻮظ( اور ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ وﮨﯽ
ﻟﻮگ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺑﮯاﻧﺼﺎف ﮨﻴﮟ ) (۴٩اور )ﮐﺎﻓﺮ( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اس ﭘﺮ اس ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں
ﮐﻴﻮں ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺋﻴﮟ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻴﮟ۔ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﻬﻠﻢ ﮐﻬﻼ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں ) (۵٠ﮐﻴﺎ اُن
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻳہ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﺎزل ﮐﯽ ﺟﻮ اُن ﮐﻮ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻣﻮﻣﻦ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اس ﻣﻴﮟ رﺣﻤﺖ اور ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ ) (۵١ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﺮے اور ﺗﻤﮩﺎرے درﻣﻴﺎن ﺧﺪا ﮨﯽ ﮔﻮاﮦ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ
ﭼﻴﺰ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ وﮦ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻮ ﻣﺎﻧﺎ اور ﺧﺪا ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﻴﺎ وﮨﯽ
ﻧﻘﺼﺎن اُﭨﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵٢اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻋﺬاب ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ اﮔﺮ اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﻧہ) ﮨﻮ ﭼﮑﺎ(
ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ اُن ﭘﺮ ﻋﺬاب ﺁﺑﻬﯽ ﮔﻴﺎ ﮨﻮﺗﺎ۔ اور وﮦ )ﮐﺴﯽ وﻗﺖ ﻣﻴﮟ( اُن ﭘﺮ ﺿﺮور ﻧﺎﮔﮩﺎں ﺁﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﺎ اور اُن ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻬﯽ ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ
) (۵٣ﻳہ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻋﺬاب ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور دوزخ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﮔﻬﻴﺮ ﻟﻴﻨﮯ واﻟﯽ ﮨﮯ ) (۵۴ﺟﺲ دن ﻋﺬاب اُن
ﮐﻮ اُن ﮐﮯ اُوﭘﺮ ﺳﮯ اور ﻧﻴﭽﮯ ﺳﮯ ڈهﺎﻧﮏ ﻟﮯ ﮔﺎ اور )ﺧﺪا( ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﺎم ﺗﻢ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ )اب( اُن ﮐﺎ ﻣﺰﮦ
ﭼﮑﻬﻮ ) (۵۵اے ﻣﻴﺮے ﺑﻨﺪو ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻮ ﻣﻴﺮﯼ زﻣﻴﻦ ﻓﺮاخ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻴﺮﯼ ﮨﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو ) (۵۶ﮨﺮ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﻣﻮت ﮐﺎ ﻣﺰﮦ
ﭼﮑﻬﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮨﻤﺎرﯼ ﮨﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺁؤ ﮔﮯ ) (۵٧اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ اُن ﮐﻮ
ﮨﻢ ﺑﮩﺸﺖ ﮐﮯ اُوﻧﭽﮯ اُوﻧﭽﮯ ﻣﺤﻠﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﮕہ دﻳﮟ ﮔﮯ۔ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﮨﻤﻴﺸہ ان ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ )ﻧﻴﮏ
(ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ )ﻳہ( ﺧﻮب ﺑﺪﻟہ ﮨﮯ ) (۵٨ﺟﻮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﮯ اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵٩اور ﺑﮩﺖ
ﺳﮯ ﺟﺎﻧﻮر ﮨﻴﮟ ﺟﻮ اﭘﻨﺎ رزق اُﭨﻬﺎﺋﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﻬﺮﺗﮯ ﺧﺪا ﮨﯽ ان ﮐﻮ رزق دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ۔ اور وﮦ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ اور ﺟﺎﻧﻨﮯ
واﻻ ﮨﮯ ) (۶٠اور اﮔﺮ اُن ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﮐﺲ ﻧﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ اور ﺳﻮرج اور ﭼﺎﻧﺪ ﮐﻮ ﮐﺲ ﻧﮯ
)ﺗﻤﮩﺎرے( زﻳﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﮐﮩہ دﻳﮟ ﮔﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ۔ ﺗﻮ ﭘﻬﺮ ﻳہ ﮐﮩﺎں اُﻟﭩﮯ ﺟﺎ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶١ﺧﺪا ﮨﯽ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ روزﯼ ﻓﺮاخ ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻨﮓ ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺑﻴﺸﮏ ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ واﻗﻒ
ﮨﮯ ) (۶٢اور اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺲ ﻧﮯ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﭘﻬﺮ اس ﺳﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
)ﮐﺲ ﻧﮯ( زﻧﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﮐﮩہ دﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮨﮯ۔ ﻟﻴﮑﻦ ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ) (۶٣اور ﻳہ
دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﺻﺮف ﮐﻬﻴﻞ اور ﺗﻤﺎﺷہ ﮨﮯ اور) ﮨﻤﻴﺸہ ﮐﯽ( زﻧﺪﮔﯽ )ﮐﺎ ﻣﻘﺎم( ﺗﻮ ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﮔﻬﺮ ﮨﮯ۔ ﮐﺎش ﻳہ )ﻟﻮگ(
ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ) (۶۴ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﻳہ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﻮار ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﺗﮯ )اور( ﺧﺎﻟﺺ اُﺳﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻟﻴﮑﻦ
ﺟﺐ وﮦ اُن ﮐﻮ ﻧﺠﺎت دے ﮐﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﺮ ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻬﭧ ﺷﺮﮎ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶۵ﺗﺎﮐہ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اُن ﮐﻮ
ﺑﺨﺸﺎ ﮨﮯ اُس ﮐﯽ ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﮐﺮﻳﮟ اور ﻓﺎﺋﺪﮦ اﭨﻬﺎﺋﻴﮟ )ﺳﻮ ﺧﻴﺮ( ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ اُن ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۶۶ﮐﻴﺎ اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ
ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺣﺮم ﮐﻮ ﻣﻘﺎم اﻣﻦ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ اور ﻟﻮگ اس ﮐﮯ ﮔﺮد وﻧﻮاح ﺳﮯ اُﭼﮏ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺮ اﻋﺘﻘﺎد
رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﯽ ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶٧اور اس ﺳﮯ ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻮن ﺟﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ ﺑﮩﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪهﮯ ﻳﺎ
ﺟﺐ ﺣﻖ ﺑﺎت اُس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺋﮯ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮے۔ ﮐﻴﺎ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﺟﮩﻨﻢ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ؟ ) (۶٨اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ
ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﮨﻢ اُن ﮐﻮ ﺿﺮور اﭘﻨﮯ رﺳﺘﮯ دﮐﻬﺎ دﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎروں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮨﮯ )(۶٩

Page 163 of 287

Presented by http://www.ziaraat.com

www.ShianeAli.com

)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﺮﱡوم
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻞ ( روم ﻣﻐﻠﻮب ﮨﻮﮔﺌﮯ ) (٢ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﮯ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ اور وﮦ ﻣﻐﻠﻮب ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﻏﺎﻟﺐ ﺁﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )(٣
اﻟٓﻢٓ )) (١اﮨ ِ
ﭼﻨﺪ ﮨﯽ ﺳﺎل ﻣﻴﮟ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﯽ اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺑﻬﯽ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﮨﮯ اور اُس روز ﻣﻮﻣﻦ ﺧﻮش ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )) (۴ﻳﻌﻨﯽ( ﺧﺪا ﮐﯽ
ﻣﺪد ﺳﮯ۔ وﮦ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﻣﺪد دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور وﮦ ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ )) (۵ﻳہ( ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪﮦ )ﮨﮯ( ﺧﺪا اﭘﻨﮯ وﻋﺪے ﮐﮯ
ﺧﻼف ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (۶ﻳہ ﺗﻮ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ ﻇﺎﮨﺮﯼ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺁﺧﺮت )ﮐﯽ ﻃﺮف( ﺳﮯ
ﻏﺎﻓﻞ ﮨﻴﮟ ) (٧ﮐﻴﺎ اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ دل ﻣﻴﮟ ﻏﻮر ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ۔ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان دوﻧﻮں ﮐﮯ
درﻣﻴﺎن ﮨﮯ اُن ﮐﻮ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﮯ اور اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ
ﻣﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻞ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ) (٨ﮐﻴﺎ اُن ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﺳﻴﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ )ﺳﻴﺮ ﮐﺮﺗﮯ (ﺗﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﺘﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ اُن ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﺗﻬﮯ ان ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻴﺴﮯ ﮨﻮا۔ وﮦ اُن ﺳﮯ زورو ﻗﻮت ﻣﻴﮟ ﮐﮩﻴﮟ زﻳﺎدﮦ ﺗﻬﮯ اور اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﺟﻮﺗﺎ اور اس ﮐﻮ اس ﺳﮯ
زﻳﺎدﮦ ﺁﺑﺎد ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﺟﻮ اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺁﺑﺎد ﮐﻴﺎ۔ اور اُن ﮐﮯ ﭘﺎس اُن ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻟﮯﮐﺮ ﺁﺗﮯ رﮨﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا اﻳﺴﺎ ﻧہ ﺗﻬﺎ ﮐہ اُن ﭘﺮ
ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﺎ۔ ﺑﻠﮑہ وﮨﯽ اﭘﻨﮯ ﺁپ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٩ﭘﻬﺮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﯽ اُن ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﯽ ﺑﺮا ﮨﻮا اس ﻟﻴﮯ ﮐہ ﺧﺪا
ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ اور اُن ﮐﯽ ﮨﻨﺴﯽ اُڑاﺗﮯ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٠ﺧﺪا ﮨﯽ ﺧﻠﻘﺖ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ وﮨﯽ اس ﮐﻮ ﭘﻬﺮ ﭘﻴﺪا
ﮐﺮے ﮔﺎ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ اُﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (١١اور ﺟﺲ دن ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮨﻮﮔﯽ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﻧﺎاُﻣﻴﺪ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٢اور ان
ﮐﮯ )ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ( ﺷﺮﻳﮑﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ان ﮐﺎ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ اور وﮦ اﭘﻨﮯ ﺷﺮﻳﮑﻮں ﺳﮯ ﻧﺎﻣﻌﺘﻘﺪ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )(١٣
اور ﺟﺲ دن ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮨﻮﮔﯽ اس روز وﮦ اﻟﮓ اﻟﮓ ﻓﺮﻗﮯ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١۴ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﮯ
رﮨﮯ وﮦ )ﺑﮩﺸﺖ ﮐﮯ( ﺑﺎغ ﻣﻴﮟ ﺧﻮش ﺣﺎل ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١۵اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں اور ﺁﺧﺮت ﮐﮯ ﺁﻧﮯ ﮐﻮ
ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ۔ وﮦ ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ ڈاﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١۶ﺗﻮ ﺟﺲ وﻗﺖ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺷﺎم ﮨﻮ اور ﺟﺲ وﻗﺖ ﺻﺒﺢ ﮨﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮو )ﻳﻌﻨﯽ
ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﻮ( ) (١٧اور ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ اُﺳﯽ ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮨﮯ۔ اور ﺗﻴﺴﺮے ﭘﮩﺮ ﺑﻬﯽ اور ﺟﺐ دوﭘﮩﺮ ﮨﻮ )اُس وﻗﺖ ﺑﻬﯽ
ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺎ ﮐﺮو( ) (١٨وﮨﯽ زﻧﺪے ﮐﻮ ﻣﺮدے ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻟﺘﺎ اور )وﮨﯽ( ﻣﺮدے ﮐﻮ زﻧﺪے ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻟﺘﺎ ﮨﮯ اور) وﮨﯽ( زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اس
ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﺗﻢ )دوﺑﺎرﮦ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ( ﻧﮑﺎﻟﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (١٩اور اﺳﯽ ﮐﮯ ﻧﺸﺎﻧﺎت
)اور ﺗﺼﺮﻓﺎت( ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ اُس ﻧﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﭩﯽ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ ﭘﻬﺮ اب ﺗﻢ اﻧﺴﺎن ﮨﻮﮐﺮ ﺟﺎ ﺑﺠﺎ ﭘﻬﻴﻞ رﮨﮯ ﮨﻮ ) (٢٠اور اﺳﯽ
ﮐﮯ ﻧﺸﺎﻧﺎت )اور ﺗﺼﺮﻓﺎت( ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ اُس ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮨﯽ ﺟﻨﺲ ﮐﯽ ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﮟ ﺗﺎﮐہ اُن ﮐﯽ ﻃﺮف
)ﻣﺎﺋﻞ ﮨﻮﮐﺮ( ﺁرام ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮو اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﻣﺤﺒﺖ اور ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮ دﯼ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻏﻮر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اُن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ
)ﺑﮩﺖ ﺳﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (٢١اور اﺳﯽ ﮐﮯ ﻧﺸﺎﻧﺎت )اور ﺗﺼﺮﻓﺎت( ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ
ﻞ داﻧﺶ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ان )ﺑﺎﺗﻮں( ﻣﻴﮟ )ﺑﮩﺖ ﺳﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (٢٢اور اﺳﯽ ﮐﮯ ﻧﺸﺎﻧﺎت
زﺑﺎﻧﻮں اور رﻧﮕﻮں ﮐﺎ ﺟﺪا ﺟﺪا ﮨﻮﻧﺎ۔ اﮨ ِ
)اور ﺗﺼﺮﻓﺎت( ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺗﻤﮩﺎرا رات اور دن ﻣﻴﮟ ﺳﻮﻧﺎ اور اُس ﮐﮯ ﻓﻀﻞ ﮐﺎ ﺗﻼش ﮐﺮﻧﺎ۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اُن ﮐﮯ
ﻟﻴﮯ ان ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ )ﺑﮩﺖ ﺳﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (٢٣اور اﺳﯽ ﮐﮯ ﻧﺸﺎﻧﺎت )اور ﺗﺼﺮﻓﺎت( ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺧﻮف اور اُﻣﻴﺪ
دﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺠﻠﯽ دﮐﻬﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﻣﻴﻨﻬہ ﺑﺮﺳﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺮ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮦ )و ﺷﺎداب(
ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻋﻘﻞ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان )ﺑﺎﺗﻮں( ﻣﻴﮟ )ﺑﮩﺖ ﺳﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (٢۴اور اﺳﯽ ﮐﮯ ﻧﺸﺎﻧﺎت )اور ﺗﺼﺮﻓﺎت( ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ اس ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )ﻧﮑﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﺁواز دے ﮔﺎ ﺗﻮ
ﺗﻢ ﺟﻬﭧ ﻧﮑﻞ ﭘﮍو ﮔﮯ ) (٢۵اور ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ )ﺟﺘﻨﮯ ﻓﺮﺷﺘﮯ اور اﻧﺴﺎن وﻏﻴﺮﮦ ﮨﻴﮟ( اﺳﯽ ﮐﮯ) ﻣﻤﻠﻮﮎ (ﮨﻴﮟ
)اور( ﺗﻤﺎم اس ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻴﮟ ) (٢۶اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﻠﻘﺖ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﯽ دﻓﻌہ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ اُﺳﮯ دوﺑﺎرﮦ ﭘﻴﺪا ﮐﺮے
ﮔﺎ۔ اور ﻳہ اس ﮐﻮ ﺑﮩﺖ ﺁﺳﺎن ﮨﮯ۔ اور ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ اس ﮐﯽ ﺷﺎن ﺑﮩﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ )(٢٧
وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ اﻳﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﺟﻦ )ﻟﻮﻧﮉﯼ ﻏﻼﻣﻮں( ﮐﮯ ﺗﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻮ وﮦ اس )ﻣﺎل(
ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﺷﺮﻳﮏ ﮨﻴﮟ ،اور )ﮐﻴﺎ (ﺗﻢ اس ﻣﻴﮟ )اُن ﮐﻮ اﭘﻨﮯ( ﺑﺮاﺑﺮ )ﻣﺎﻟﮏ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ( ﮨﻮ)
اور ﮐﻴﺎ( ﺗﻢ اُن ﺳﮯ اس ﻃﺮح ڈرﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﺲ ﻃﺮح اﭘﻨﻮں ﺳﮯ ڈرﺗﮯ ﮨﻮ ،اﺳﯽ ﻃﺮح ﻋﻘﻞ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮐﻬﻮل
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ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٨ﻣﮕﺮ ﺟﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﮨﻴﮟ ﺑﮯﺳﻤﺠﻬﮯ اﭘﻨﯽ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮔﻤﺮاﮦ
ﮐﺮے اُﺳﮯ ﮐﻮن ﮨﺪاﻳﺖ دے ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟ اور ان ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧﮩﻴﮟ ) (٢٩ﺗﻮ ﺗﻢ اﻳﮏ ﻃﺮف ﮐﮯ ﮨﻮﮐﺮ دﻳﻦ )ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ(
ﭘﺮ ﺳﻴﺪهﺎ ﻣﻨہ ﮐﺌﮯ ﭼﻠﮯ ﺟﺎؤ )اور( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻓﻄﺮت ﮐﻮ ﺟﺲ ﭘﺮ اُس ﻧﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ )اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺌﮯ رﮨﻮ( ﺧﺪا ﮐﯽ
ﺑﻨﺎﺋﯽ ﮨﻮﺋﯽ )ﻓﻄﺮت( ﻣﻴﮟ ﺗﻐﻴﺮ وﺗﺒﺪل ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ۔ ﻳﮩﯽ ﺳﻴﺪهﺎ دﻳﻦ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ )) (٣٠ﻣﻮﻣﻨﻮ( اُﺳﯽ )ﺧﺪا
(ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺌﮯ رﮨﻮ اور اس ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ رﮨﻮ اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﻣﻴﮟ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ )) (٣١اور ﻧہ( اُن
ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ )ﮨﻮﻧﺎ( ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ دﻳﻦ ﮐﻮ ﭨﮑﮍے ﭨﮑﮍے ﮐﺮ دﻳﺎ اور )ﺧﻮد( ﻓﺮﻗﮯ ﻓﺮﻗﮯ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ۔ ﺳﺐ ﻓﺮﻗﮯ اﺳﯽ ﺳﮯ
ﺧﻮش ﮨﻴﮟ ﺟﻮ اُن ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﮯ ) (٣٢اور ﺟﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﺗﮯ اور اﺳﯽ ﮐﯽ
ﻃﺮف رﺟﻮع ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ وﮦ ان ﮐﻮ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﺎ ﻣﺰا ﭼﮑﻬﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻳﮏ ﻓﺮﻗہ اُن ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ
ﺷﺮﮎ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ) (٣٣ﺗﺎﮐہ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺑﺨﺸﺎ ﮨﮯ اُس ﮐﯽ ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﮐﺮﻳﮟ ﺳﻮ )ﺧﻴﺮ( ﻓﺎﺋﺪے اُﭨﻬﺎﻟﻮ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺗﻢ ﮐﻮ
)اس ﮐﺎ اﻧﺠﺎم( ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٣۴ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ اﻳﺴﯽ دﻟﻴﻞ ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﮯ ﮐہ اُن ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺷﺮﮎ ﮐﺮﻧﺎ
ﺑﺘﺎﺗﯽ ﮨﮯ ) (٣۵اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﺎ ﻣﺰا ﭼﮑﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اُس ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اﮔﺮ اُن ﮐﮯ
ﻋﻤﻠﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺟﻮ اُن ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻬﻮں ﻧﮯ ﺁﮔﮯ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﺰﻧﺪ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ ﻧﺎاُﻣﻴﺪ ﮨﻮ ﮐﺮ رﮦ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣۶ﮐﻴﺎ اُﻧﮩﻮں
ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ رزق ﻓﺮاخ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور) ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ( ﺗﻨﮓ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﻴﺸﮏ
ﻞ ﻗﺮاﺑﺖ اور ﻣﺤﺘﺎﺟﻮں اور ﻣﺴﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ان ﮐﺎ ﺣﻖ دﻳﺘﮯ رﮨﻮ۔
اس ﻣﻴﮟ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (٣٧ﺗﻮ اﮨ ِ
ﺟﻮ ﻟﻮگ رﺿﺎﺋﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻃﺎﻟﺐ ﮨﻴﮟ ﻳہ اُن ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ۔ اور ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﻧﺠﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٨اور
ﺟﻮ ﺗﻢ ﺳﻮد دﻳﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻣﺎل ﻣﻴﮟ اﻓﺰاﺋﺶ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ اس ﻣﻴﮟ اﻓﺰاﺋﺶ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﯽ اور ﺟﻮ ﺗﻢ زﮐﻮٰة دﻳﺘﮯ
ﺐ ﺑﺮﮐﺖ ﮨﮯ اور( اﻳﺴﮯ ﮨﯽ ﻟﻮگ )اﭘﻨﮯ ﻣﺎل ﮐﻮ( دو ﭼﻨﺪ ﺳہ
ﮨﻮ اور اُس ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ رﺿﺎ ﻣﻨﺪﯼ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ )وﮦ ﻣﻮﺟ ِ
ﭼﻨﺪ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٩ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ رزق دﻳﺎ ﭘﻬﺮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﺎرے ﮔﺎ۔ ﭘﻬﺮ زﻧﺪﮦ ﮐﺮے ﮔﺎ۔
ﺑﻬﻼ ﺗﻤﮩﺎرے )ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ( ﺷﺮﻳﮑﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﮐﻮﺋﯽ اﻳﺴﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ان ﮐﺎﻣﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﮐﺮ ﺳﮑﮯ۔ وﮦ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ اور )اس
ﮐﯽ ﺷﺎن( ان ﮐﮯ ﺷﺮﻳﮑﻮں ﺳﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﮨﮯ ) (۴٠ﺧﺸﮑﯽ اور ﺗﺮﯼ ﻣﻴﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﻓﺴﺎد ﭘﻬﻴﻞ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺧﺪا
اُن ﮐﻮ اُن ﮐﮯ ﺑﻌﺾ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﺎﺋﮯ ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ وﮦ ﺑﺎز ﺁﺟﺎﺋﻴﮟ ) (۴١ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﭼﻠﻮ ﭘﻬﺮو اور دﻳﮑﻬﻮ ﮐہ
ﺟﻮ ﻟﻮگ) ﺗﻢ ﺳﮯ( ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﺎ ﮐﻴﺴﺎ اﻧﺠﺎم ﮨﻮا ﮨﮯ۔ ان ﻣﻴﮟ زﻳﺎدﮦ ﺗﺮ ﻣﺸﺮﮎ ﮨﯽ ﺗﻬﮯ ) (۴٢ﺗﻮ اس روز ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺁﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﺎ اور رﮎ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﮯ ﮔﺎ دﻳﻦ )ﮐﮯ رﺳﺘﮯ( ﭘﺮ ﺳﻴﺪهﺎ ﻣﻨہ ﮐﺌﮯ ﭼﻠﮯ ﭼﻠﻮ اس روز )ﺳﺐ(
ﻟﻮگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۴٣ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﺎ ﺿﺮر اُﺳﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﻧﮯ ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺌﮯ
ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﮨﯽ ﻟﺌﮯ ﺁرام ﮔﺎﮦ درﺳﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴۴ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ اُن ﮐﻮ ﺧﺪا
اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ ﺑﺪﻟہ دے ﮔﺎ۔ ﺑﻴﺸﮏ وﮦ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ ) (۴۵اور اُﺳﯽ ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻮاؤں ﮐﻮ
ﺑﻬﻴﺠﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ دﻳﺘﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﮯ ﻣﺰے ﭼﮑﻬﺎﺋﮯ اور ﺗﺎﮐہ اس ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﮐﺸﺘﻴﺎں ﭼﻠﻴﮟ اور
ﺗﺎﮐہ اس ﮐﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ )روزﯼ( ﻃﻠﺐ ﮐﺮو ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو ) (۴۶اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ان ﮐﯽ
ﻗﻮم ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﮯ ﺗﻮ وﮦ اُن ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻟﮯﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺳﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ اُن ﺳﮯ ﺑﺪﻟہ ﻟﮯﮐﺮ
ﭼﻬﻮڑا اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﯽ ﻣﺪد ﮨﻢ ﭘﺮ ﻻزم ﺗﻬﯽ ) (۴٧ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮨﻮاؤں ﮐﻮ ﭼﻼﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وﮦ ﺑﺎدل ﮐﻮ اُﺑﻬﺎرﺗﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﺧﺪا
اس ﮐﻮ ﺟﺲ ﻃﺮح ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻴﮟ ﭘﻬﻴﻼ دﻳﺘﺎ اور ﺗہ ﺑﺘہ ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻣﻴﻨﻬہ
ﻧﮑﻠﻨﮯ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ وﮦ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ اُﺳﮯ ﺑﺮﺳﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وﮦ ﺧﻮش ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٨اور
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮ وﮦ ﻣﻴﻨﻬہ ﮐﮯ اُﺗﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﺎُاﻣﻴﺪ ﮨﻮ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴٩ﺗﻮ )اے دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻟﮯ( ﺧﺪا ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﮐﯽ
ﻃﺮف دﻳﮑﻪ ﮐہ وﮦ ﮐﺲ ﻃﺮح زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﻴﺸﮏ وﮦ ﻣﺮدوں ﮐﻮ زﻧﺪﮦ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ۔ اور
وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (۵٠اور اﮔﺮ ﮨﻢ اﻳﺴﯽ ﮨﻮا ﺑﻬﻴﺠﻴﮟ ﮐہ وﮦ )اس ﮐﮯ ﺳﺒﺐ( ﮐﻬﻴﺘﯽ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻴﮟ )ﮐہ( زرد )ﮨﻮ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ(
ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ وﮦ ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮓ ﺟﺎﺋﻴﮟ ) (۵١ﺗﻮ ﺗﻢ ﻣﺮدوں ﮐﯽ )ﺑﺎت( ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻨﺎ ﺳﮑﺘﮯ اور ﻧہ ﺑﮩﺮوں ﮐﻮ ﺟﺐ وﮦ ﭘﻴﭩﻪ
ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﭘﻬﺮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺁواز ﺳﻨﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ ) (۵٢اور ﻧہ اﻧﺪهﻮں ﮐﻮ اُن ﮐﯽ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﺳﮯ )ﻧﮑﺎل ﮐﺮ( راﮦ راﺳﺖ ﭘﺮ ﻻﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ۔ ﺗﻢ
ﺗﻮ اﻧﮩﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺳﻨﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺳﻮ وﮨﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻴﮟ ) (۵٣ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ
ﺗﻢ ﮐﻮ )اﺑﺘﺪا ﻣﻴﮟ( ﮐﻤﺰور ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ ﮐﻤﺰورﯼ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻃﺎﻗﺖ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﯽ ﭘﻬﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﻤﺰورﯼ اور ﺑﮍهﺎﭘﺎ
دﻳﺎ۔ وﮦ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور وﮦ ﺻﺎﺣﺐ داﻧﺶ اور ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﮨﮯ ) (۵۴اور ﺟﺲ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮨﻮﮔﯽ ﮔﻨﮩﮕﺎر
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ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ وﮦ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( اﻳﮏ ﮔﻬﮍﯼ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻧﮩﻴﮟ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح وﮦ )رﺳﺘﮯ ﺳﮯ( اُﻟﭩﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ
) (۵۵اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻋﻠﻢ اور اﻳﻤﺎن دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻢ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﮏ رﮨﮯ ﮨﻮ۔ اور ﻳہ
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮨﯽ ﮐﺎ دن ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﺎ ) (۵۶ﺗﻮ اس روز ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ان ﮐﺎ ﻋﺬر ﮐﭽﻪ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻧہ دے ﮔﺎ
اور ﻧہ اُن ﺳﮯ ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (۵٧اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ )ﺳﻤﺠﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ( ﻟﺌﮯ اس ﻗﺮﺁن ﻣﻴﮟ ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﯽ ﻣﺜﺎل
ﺑﻴﺎن ﮐﺮ دﯼ ﮨﮯ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ُان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﻴﺶ ﮐﺮو ﺗﻮ ﻳہ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮩہ دﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﺗﻮ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮨﻮ ) (۵٨اﺳﯽ
ﻃﺮح ﺧﺪا اُن ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ﺟﻮ ﺳﻤﺠﻪ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ) (۵٩ﭘﺲ ﺗﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﺮو ﺑﻴﺸﮏ ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﺳﭽﺎ
ﮨﮯ اور) دﻳﮑﻬﻮ( ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ اوﭼﻬﺎ ﻧہ ﺑﻨﺎدﻳﮟ )(۶٠

Page 166 of 287

Presented by http://www.ziaraat.com

www.ShianeAli.com

)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة ﻟﻘﻤَﺎن
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اﻟٓﻢٓ ) (١ﻳہ ﺣﮑﻤﺖ ﮐﯽ )ﺑﻬﺮﯼ ﮨﻮﺋﯽ( ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (٢ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺪاﻳﺖ اور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ ) (٣ﺟﻮ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ
ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮﺗﮯ اور زﮐﻮٰة دﻳﺘﮯ اور ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﻳﻘﻴﻦ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴ﻳﮩﯽ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر )ﮐﯽ ﻃﺮف( ﺳﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﭘﺮ ﮨﻴﮟ اور
ﻳﮩﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵اور ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻌﺾ اﻳﺴﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺑﻴﮩﻮدﮦ ﺣﮑﺎﻳﺘﻴﮟ ﺧﺮﻳﺪﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ) ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﺑﮯﺳﻤﺠﻬﮯ
ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮے اور اس ﺳﮯ اﺳﺘﮩﺰاء ﮐﺮے ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ذﻟﻴﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ) (۶اور ﺟﺐ
اس ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اﮐﮍ ﮐﺮ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ ﮔﻮﻳﺎ اُن ﮐﻮ ﺳﻨﺎ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﻴﺴﮯ اُن ﮐﮯ ﮐﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺛﻘﻞ ﮨﮯ
ﺗﻮ اس ﮐﻮ درد دﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﻋﺬاب ﮐﯽ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎدو ) (٧ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ اُن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻧﻌﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﺎغ ﮨﻴﮟ ) (٨ﮨﻤﻴﺸہ اُن ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ اور وﮦ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٩اُﺳﯽ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں
ﮐﻮ ﺳﺘﻮﻧﻮں ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﺟﻴﺴﺎ ﮐہ ﺗﻢ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ اور زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﭘﮩﺎڑ )ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( رﮐﻪ دﻳﺌﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮨﻼ ﮨﻼ ﻧہ دے اور اس
ﻣﻴﮟ ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﮯ ﺟﺎﻧﻮر ﭘﻬﻴﻼ دﻳﺌﮯ۔ اور ﮨﻢ ﮨﯽ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ )اُس ﺳﮯ( اس ﻣﻴﮟ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻧﻔﻴﺲ
ﭼﻴﺰﻳﮟ اُﮔﺎﺋﻴﮟ ) (١٠ﻳہ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﭘﻴﺪاﺋﺶ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ دﮐﻬﺎؤ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ ﻇﺎﻟﻢ ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (١١اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻟﻘﻤﺎن ﮐﻮ داﻧﺎﺋﯽ ﺑﺨﺸﯽ۔ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو۔ اور ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ ﺷﮑﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﮨﯽ ﻓﺎﺋﺪے ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﮑﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﻬﯽ ﺑﮯﭘﺮوا اور
ﺳﺰاوار ﺣﻤﺪ )وﺛﻨﺎ( ﮨﮯ ) (١٢اور )اُس وﻗﺖ ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ ﻟﻘﻤﺎن ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﮐﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻴﭩﺎ ﺧﺪا
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺷﺮﮎ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ ﺷﺮﮎ ﺗﻮ ﺑﮍا )ﺑﻬﺎرﯼ( ﻇﻠﻢ ﮨﮯ ) (١٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺟﺴﮯ اُس ﮐﯽ ﻣﺎں ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﺮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺳﮩہ
ﮐﺮ ﭘﻴﭧ ﻣﻴﮟ اُﭨﻬﺎﺋﮯ رﮐﻬﺘﯽ ﮨﮯ )ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ دوده ﭘﻼﺗﯽ ﮨﮯ( اور) ﺁﺧﺮﮐﺎر( دو ﺑﺮس ﻣﻴﮟ اس ﮐﺎ دوده ﭼﻬﮍاﻧﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ )اﭘﻨﮯ
ﻧﻴﺰ( اس ﮐﮯ ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻴﺮا ﺑﻬﯽ ﺷﮑﺮ ﮐﺮﺗﺎ رﮦ اور اﭘﻨﮯ ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﺎ ﺑﻬﯽ )ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ( ﻣﻴﺮﯼ
ﮨﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺁﻧﺎ ﮨﮯ ) (١۴اور اﮔﺮ وﮦ ﺗﻴﺮے درﭘﮯ ﮨﻮں ﮐہ ﺗﻮ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺴﯽ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﺷﺮﻳﮏ ﮐﺮے ﺟﺲ ﮐﺎ
ﺗﺠﻬﮯ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻋﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﮐﮩﺎ ﻧہ ﻣﺎﻧﻨﺎ۔ ﮨﺎں دﻧﻴﺎ )ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں( ﻣﻴﮟ ان ﮐﺎ اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﺳﺎﺗﻪ دﻳﻨﺎ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻣﻴﺮﯼ
ﻃﺮف رﺟﻮع ﻻﺋﮯ اس ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﺎ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻴﺮﯼ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺁﻧﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ ﮐﺎم ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﻣﻴﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ
ﺗﻢ ﮐﻮ ﺁﮔﺎﮦ ﮐﺮوں ﮔﺎ ) ) (١۵ﻟﻘﻤﺎن ﻧﮯ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐﮩﺎ ﮐہ( ﺑﻴﭩﺎ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻤﻞ )ﺑﺎﻟﻔﺮض( راﺋﯽ ﮐﮯ داﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﯽ )ﭼﻬﻮﭨﺎ(
ﮨﻮ اور ﮨﻮ ﺑﻬﯽ ﮐﺴﯽ ﭘﺘﻬﺮ ﮐﮯ اﻧﺪر ﻳﺎ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ )ﻣﺨﻔﯽ ﮨﻮ( ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ۔ ﺧﺪا اُس ﮐﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﻻﻣﻮﺟﻮد ﮐﺮے ﮔﺎ۔
ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺑﺎرﻳﮏ ﺑﻴﻦ )اور( ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (١۶ﺑﻴﭩﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ رﮐﻬﻨﺎ اور )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( اﭼﻬﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﮯ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﻣﺮ اور ﺑﺮﯼ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻨﺎ اور ﺟﻮ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺗﺠﻪ ﭘﺮ واﻗﻊ ﮨﻮ اس ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﺎ۔ ﺑﻴﺸﮏ ﻳہ ﺑﮍﯼ ﮨﻤﺖ
ﮐﮯ ﮐﺎم ﮨﻴﮟ ) (١٧اور )ازراﮦ ﻏﺮور( ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮔﺎل ﻧہ ﭘﻬﻼﻧﺎ اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ اﮐﮍ ﮐﺮ ﻧہ ﭼﻠﻨﺎ۔ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ اﺗﺮاﻧﮯ واﻟﮯ
ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (١٨اور اﭘﻨﯽ ﭼﺎل ﻣﻴﮟ اﻋﺘﺪال ﮐﺌﮯ رﮨﻨﺎ اور )ﺑﻮﻟﺘﮯ وﻗﺖ( ﺁواز ﻧﻴﭽﯽ رﮐﻬﻨﺎ ﮐﻴﻮﻧﮑہ )اُوﻧﭽﯽ
ﺁواز ﮔﺪهﻮں ﮐﯽ ﮨﮯ اور ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ( ﺳﺐ ﺁوازوں ﺳﮯ ﺑُﺮﯼ ﺁواز ﮔﺪهﻮں ﮐﯽ ﮨﮯ ) (١٩ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺟﻮ
ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻗﺎﺑﻮ ﻣﻴﮟ ﮐﺮ دﻳﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﻇﺎﮨﺮﯼ اور
ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻧﻌﻤﺘﻴﮟ ﭘﻮرﯼ ﮐﺮدﯼ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺑﻌﺾ ﻟﻮگ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻧہ ﻋﻠﻢ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧہ
ﮨﺪاﻳﺖ اور ﻧہ ﮐﺘﺎب روﺷﻦ ) (٢٠اور ﺟﺐ اُن ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ )ﮐﺘﺎب( ﺧﺪا ﻧﮯ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﮯ اُس ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮو۔
ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻮ اﺳﯽ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ دادا ﮐﻮ ﭘﺎﻳﺎ۔ ﺑﻬﻼ اﮔﺮﭼہ ﺷﻴﻄﺎن ان ﮐﻮ دوزخ ﮐﮯ ﻋﺬاب
ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺗﺎ ﮨﻮ )ﺗﺐ ﺑﻬﯽ؟( ) (٢١اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮐﺮدے اور ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﺑﻬﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ اُس ﻧﮯ
ﻣﻀﺒﻮط دﺳﺘﺎوﻳﺰ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﻟﮯ ﻟﯽ۔ اور )ﺳﺐ(ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﮨﮯ ) (٢٢اور ﺟﻮ ﮐﻔﺮ ﮐﺮے ﺗﻮ اُس ﮐﺎ ﮐﻔﺮ
ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﻧہ ﮐﺮدے ان ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺁﻧﺎ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ ﺟﻮ ﮐﺎم وﮦ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﮨﻢ ُان ﮐﻮ ﺟﺘﺎ ﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺑﻴﺸﮏ ﺧﺪا
دﻟﻮں ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٢٣ﮨﻢ اُن ﮐﻮ ﺗﻬﻮڑا ﺳﺎ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﭘﻬﺮ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮ ﮐﮯ ﻟﻴﺠﺎﺋﻴﮟ
ﮔﮯ ) (٢۴اور اﮔﺮ ﺗﻢ اُن ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﮐﺲ ﻧﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﺑﻮل اُﭨﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ
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ﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ ان ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ ﺳﻤﺠﻪ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ) (٢۵ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ )ﺳﺐ( ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ۔
ﺑﻴﺸﮏ ﺧﺪا ﺑﮯﭘﺮوا اور ﺳﺰا وا ِر ﺣﻤﺪ )وﺛﻨﺎ( ﮨﮯ ) (٢۶اور اﮔﺮ ﻳﻮں ﮨﻮ ﮐہ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺟﺘﻨﮯ درﺧﺖ ﮨﻴﮟ )ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ( ﻗﻠﻢ
ﮨﻮں اور ﺳﻤﻨﺪر )ﮐﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﺎﻧﯽ( ﺳﻴﺎﮨﯽ ﮨﻮ )اور( اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﺎت ﺳﻤﻨﺪر اور )ﺳﻴﺎﮨﯽ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ( ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ اس
ﮐﯽ ﺻﻔﺘﻴﮟ( ﺧﺘﻢ ﻧہ ﮨﻮں۔ ﺑﻴﺸﮏ ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ )) (٢٧ﺧﺪا ﮐﻮ( ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﺎ اور ﺟِﻼ اُﭨﻬﺎﻧﺎ اﻳﮏ ﺷﺨﺺ )ﮐﮯ
ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ اور ﺟﻼ اُﭨﻬﺎﻧﮯ( ﮐﯽ ﻃﺮح ﮨﮯ۔ ﺑﻴﺸﮏ ﺧﺪا ﺳﻨﻨﮯ واﻻ دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٨ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ
رات ﮐﻮ دن ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور )وﮨﯽ( دن ﮐﻮ رات ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور اُﺳﯽ ﻧﮯ ﺳﻮرج اور ﭼﺎﻧﺪ ﮐﻮ )ﺗﻤﮩﺎرے( زﻳﺮ
ﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﮏ ﭼﻞ رﮨﺎ ﮨﮯ اور ﻳہ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ اﻋﻤﺎل ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (٢٩ﻳہ
ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ۔ ﮨﺮ اﻳﮏ اﻳﮏ وﻗ ِ
اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ذات ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ اور ﺟﻦ ﮐﻮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﻟﻐﻮ ﮨﻴﮟ اور ﻳہ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒہ
اور ﮔﺮاﻣﯽ ﻗﺪر ﮨﮯ ) (٣٠ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﮐﺸﺘﻴﺎں درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﭼﻠﺘﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﺎﮐہ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ
ﮐﭽﻪ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دﮐﻬﺎﺋﮯ۔ ﺑﻴﺸﮏ اس ﻣﻴﮟ ﮨﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ )اور( ﺷﮑﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (٣١اور ﺟﺐ اُن
ﭘﺮ )درﻳﺎ ﮐﯽ( ﻟﮩﺮﻳﮟ ﺳﺎﺋﺒﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻃﺮح ﭼﻬﺎ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﻧﮯ )اور( ﺧﺎﻟﺺ اس ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﭘﻬﺮ
ﺟﺐ وﮦ اُن ﮐﻮ ﻧﺠﺎت دے ﮐﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﭘﺮ ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﻌﺾ ﮨﯽ اﻧﺼﺎف ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﺳﮯ وﮨﯽ
اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﻋﮩﺪ ﺷﮑﻦ اور ﻧﺎﺷﮑﺮے ﮨﻴﮟ ) (٣٢ﻟﻮﮔﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ڈرو اور اُس دن ﮐﺎ ﺧﻮف ﮐﺮو ﮐہ ﻧہ ﺗﻮ
ﺑﺎپ اﭘﻨﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﮐﺎم ﺁﺋﮯ۔ اور ﻧہ ﺑﻴﭩﺎ ﺑﺎپ ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﮐﺎم ﺁﺳﮑﮯ۔ ﺑﻴﺸﮏ ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ ﭘﺲ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻢ
ﮐﻮ دهﻮﮐﮯ ﻣﻴﮟ ﻧہ ڈال دے۔ اور ﻧہ ﻓﺮﻳﺐ دﻳﻨﮯ واﻻ )ﺷﻴﻄﺎن( ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﻓﺮﻳﺐ دے ) (٣٣ﺧﺪا
ﮨﯽ ﮐﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﮯ اور وﮨﯽ ﻣﻴﻨﻬہ ﺑﺮﺳﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور وﮨﯽ )ﺣﺎﻣﻠہ ﮐﮯ( ﭘﻴﭧ ﮐﯽ ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ )ﮐہ ﻧﺮ ﮨﮯ ﻳﺎ ﻣﺎدﮦ(
اور ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮐہ وﮦ ﮐﻞ ﮐﻴﺎ ﮐﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ۔ اور ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮐہ ﮐﺲ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ اُﺳﮯ ﻣﻮت ﺁﺋﮯ
ﮔﯽ ﺑﻴﺸﮏ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ )اور( ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ )(٣۴
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ﺳﻮرة اﻟﺴﱠﺠﺪَة
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اﻟٓﻢٓ ) (١اس ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ اس ﮐﺘﺎب ﮐﺎ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﮩﺎن ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ ) (٢ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ
ﻳہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ اس ﮐﻮ از ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ ﮨﮯ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ان
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮو ﺟﻦ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﻳﺎ ﺗﺎﮐہ ﻳہ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻠﻴﮟ ) (٣ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ
ﺟﺲ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﭼﻴﺰﻳﮟ ان دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ ﮐﻮ ﭼﻪ دن ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ ﻋﺮش ﭘﺮ ﺟﺎ ﭨﻬﮩﺮا۔ اس
ﮐﮯ ﺳﻮا ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺖ ﮨﮯ اور ﻧہ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮﻧﮯ واﻻ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮑﮍﺗﮯ؟ ) (۴وﮨﯽ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ زﻣﻴﻦ ﺗﮏ
)ﮐﮯ( ﮨﺮ ﮐﺎم ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ وﮦ اﻳﮏ روز ﺟﺲ ﮐﯽ ﻣﻘﺪار ﺗﻤﮩﺎرے ﺷﻤﺎر ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﺰار ﺑﺮس ﮨﻮﮔﯽ۔ اس ﮐﯽ ﻃﺮف
ﺻﻌﻮد )اور رﺟﻮع( ﮐﺮے ﮔﺎ ) (۵ﻳﮩﯽ ﺗﻮ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ اور ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺎ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ )اور( ﻏﺎﻟﺐ اور رﺣﻢ واﻻ )ﺧﺪا( ﮨﮯ ) (۶ﺟﺲ ﻧﮯ
ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﺑﻨﺎﻳﺎ )ﻳﻌﻨﯽ( اس ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ اور اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﭘﻴﺪاﺋﺶ ﮐﻮ ﻣﭩﯽ ﺳﮯ ﺷﺮوع ﮐﻴﺎ ) (٧ﭘﻬﺮ اس ﮐﯽ ﻧﺴﻞ
ﺧﻼﺻﮯ ﺳﮯ )ﻳﻌﻨﯽ( ﺣﻘﻴﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﯽ ) (٨ﭘﻬﺮ اُس ﮐﻮ درﺳﺖ ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ اس ﻣﻴﮟ اﭘﻨﯽ) ﻃﺮف ﺳﮯ( روح ﭘﻬﻮﻧﮑﯽ اور
ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﺎن اور ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ اور دل ﺑﻨﺎﺋﮯ ﻣﮕﺮ ﺗﻢ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﺷﮑﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (٩اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﮨﻢ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻣﻠﻴﺎﻣﻴﭧ
ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ازﺳﺮﻧﻮ ﭘﻴﺪا ﮨﻮں ﮔﮯ۔ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮨﯽ ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﮩﻴﮟ
) (١٠ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻮت ﮐﺎ ﻓﺮﺷﺘہ ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ روﺣﻴﮟ ﻗﺒﺾ ﮐﺮ ﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ
ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎﺋﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (١١اور ﺗﻢ )ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮو( ﺟﺐ دﻳﮑﻬﻮ ﮐہ ﮔﻨﮩﮕﺎر اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺳﺮﺟﻬﮑﺎﺋﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ
)اور ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ( اے ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﻧﮯ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﺎ اور ﺳﻦ ﻟﻴﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﮐﻮ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( واﭘﺲ ﺑﻬﻴﺞ دے ﮐہ ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻳﮟ
ﺑﻴﺸﮏ ﮨﻢ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢اور اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﻮ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ دے دﻳﺘﮯ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﻣﻴﺮﯼ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻳہ ﺑﺎت
ﻗﺮار ﭘﺎﭼﮑﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ دوزخ ﮐﻮ ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﻬﺮدوں ﮔﺎ ) (١٣ﺳﻮ )اب ﺁگ ﮐﮯ( ﻣﺰے ﭼﮑﻬﻮ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ
ﺗﻢ ﻧﮯ اُس دن ﮐﮯ ﺁﻧﮯ ﮐﻮ ﺑﻬﻼ رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ )ﺁج( ﮨﻢ ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﻬﻼ دﻳﮟ ﮔﮯ اور ﺟﻮ ﮐﺎم ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اُن ﮐﯽ ﺳﺰا ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ
ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐﮯ ﻣﺰے ﭼﮑﻬﺘﮯ رﮨﻮ ) (١۴ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﭘﺮ ﺗﻮ وﮨﯽ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﺐ اُن ﮐﻮ ُان ﺳﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﯽ
ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺳﺠﺪے ﻣﻴﮟ ﮔﺮﭘﮍﺗﮯ اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻏﺮور ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ )(١۵
اُن ﮐﮯ ﭘﮩﻠﻮ ﺑﭽﻬﻮﻧﻮں ﺳﮯ اﻟﮓ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ )اور( وﮦ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻮ ﺧﻮف اور اُﻣﻴﺪ ﺳﮯ ﭘﮑﺎرﺗﮯ اور ﺟﻮ )ﻣﺎل( ﮨﻢ ﻧﮯ
اُن ﮐﻮ دﻳﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۶ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮐہ اُن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻴﺴﯽ ﺁﻧﮑﻬﻮں ﮐﯽ ﭨﻬﻨﮉﮎ ﭼﻬﭙﺎ ﮐﺮ
رﮐﻬﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ ﻳہ ان اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺻﻠہ ﮨﮯ ﺟﻮ وﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٧ﺑﻬﻼ ﺟﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻮ وﮦ اس ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻃﺮح ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﮨﻮ؟ دوﻧﻮں ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ ) (١٨ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ اُن ﮐﮯ )رﮨﻨﮯ ﮐﮯ( ﻟﺌﮯ
ﺑﺎغ ﮨﻴﮟ ﻳہ ﻣﮩﻤﺎﻧﯽ اُن ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯽ ﺟﺰا ﮨﮯ ﺟﻮ وﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٩اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﯽ اُن ﮐﮯ رﮨﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
دوزخ ﮨﮯ ﺟﺐ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ اس ﻣﻴﮟ ﻟﻮﭨﺎ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور اُن ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺟﺲ
دوزخ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐﻮ ﺗﻢ ﺟﻬﻮٹ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ اس ﮐﮯ ﻣﺰے ﭼﮑﻬﻮ ) (٢٠اور ﮨﻢ اُن ﮐﻮ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ( ﺑﮍے ﻋﺬاب ﮐﮯ ﺳﻮا
ﻋﺬاب دﻧﻴﺎ ﮐﺎ ﺑﻬﯽ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺷﺎﻳﺪ )ﮨﻤﺎرﯼ ﻃﺮف( ﻟﻮٹ ﺁﺋﻴﮟ ) (٢١اور اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻮن ﺟﺲ ﮐﻮ
اس ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وﮦ اُن ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﮯ۔ ﮨﻢ ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﺳﮯ ﺿﺮور ﺑﺪﻟہ ﻟﻴﻨﮯ واﻟﮯ
ﮨﻴﮟ ) (٢٢اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب دﯼ ﺗﻮ ﺗﻢ اُن ﮐﮯ ﻣﻠﻨﮯ ﺳﮯ ﺷﮏ ﻣﻴﮟ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ اور ﮨﻢ ﻧﮯ اس )ﮐﺘﺎب( ﮐﻮ )ﻳﺎ ﻣﻮﺳٰﯽ ﮐﻮ(
ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ) ذرﻳﻌہ( ﮨﺪاﻳﺖ ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (٢٣اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﻴﺸﻮا ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺗﻬﮯ ﺟﻮ ﮨﻤﺎرے ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﻴﺎ
ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺟﺐ وﮦ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور وﮦ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﭘﺮ ﻳﻘﻴﻦ رﮐﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢۴ﺑﻼﺷﺒہ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ان ﻣﻴﮟ ﺟﻦ
ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ وﮦ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮ دے ﮔﺎ ) (٢۵ﮐﻴﺎ اُن ﮐﻮ اس )اﻣﺮ (ﺳﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧہ ﮨﻮﺋﯽ ﮐہ ﮨﻢ
ﻧﮯ اُن ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ اُﻣﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻴﮟ ﻳہ ﭼﻠﺘﮯ ﭘﻬﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ دﻳﺎ۔ ﺑﻴﺸﮏ اس ﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں
ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﻳہ ﺳﻨﺘﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ) (٢۶ﮐﻴﺎ اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﺑﻨﺠﺮ زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف ﭘﺎﻧﯽ رواں ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﭘﻬﺮ اس ﺳﮯ
ﮐﻬﻴﺘﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﭼﻮﭘﺎﺋﮯ ﺑﻬﯽ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور وﮦ ﺧﻮد ﺑﻬﯽ )ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ( ﺗﻮ ﻳہ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮐﻴﻮں
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ﻧﮩﻴﮟ۔ ) (٢٧اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻳہ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺐ ﮨﻮﮔﺎ؟ ) (٢٨ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻓﻴﺼﻠﮯ ﮐﮯ دن ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ان ﮐﺎ اﻳﻤﺎن
ﻻﻧﺎ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻧہ دے ﮔﺎ اور ﻧہ اُن ﮐﻮ ﻣﮩﻠﺖ دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (٢٩ﺗﻮ اُن ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻮ اور اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮو ﻳہ ﺑﻬﯽ اﻧﺘﻈﺎر
ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ )(٣٠
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ﺳﻮرة اﻻٔﺣﺰَاب
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻨﺎ اور ﮐﺎﻓﺮوں اور ﻣﻨﺎﻓﻘﻮں ﮐﺎ ﮐﮩﺎ ﻧہ ﻣﺎﻧﻨﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ اور ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ )(١
اور ﺟﻮ )ﮐﺘﺎب( ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ وﺣﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اُﺳﯽ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا
ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ ﻋﻤﻠﻮں ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (٢اور ﺧﺪا ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﻨﺎ۔ اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ) (٣ﺧﺪا ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﺁدﻣﯽ
ﮐﮯ ﭘﮩﻠﻮ ﻣﻴﮟ دو دل ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺎﺋﮯ۔ اور ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﻣﺎں ﮐﮩہ ﺑﻴﭩﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺎں ﺑﻨﺎﻳﺎ اور ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرے
ﻟﮯ ﭘﺎﻟﮑﻮں ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﻴﭩﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ۔ ﻳہ ﺳﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﻨہ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﺳﭽﯽ ﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور وﮨﯽ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ
دﮐﻬﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (۴ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﻟﮯﭘﺎﻟﮑﻮں ﮐﻮ اُن ﮐﮯ )اﺻﻠﯽ( ﺑﺎﭘﻮں ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﭘﮑﺎرا ﮐﺮو۔ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﻳﮩﯽ ﺑﺎت درﺳﺖ
ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ اُن ﮐﮯ ﺑﺎﭘﻮں ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮں ﺗﻮ دﻳﻦ ﻣﻴﮟ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﻬﺎﺋﯽ اور دوﺳﺖ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﺑﺎت ﺗﻢ ﺳﮯ ﻏﻠﻄﯽ
ﺳﮯ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﻮ اس ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﺟﻮ ﻗﺼﺪ دﻟﯽ ﺳﮯ ﮐﺮو )اس ﭘﺮ ﻣﻮاﺧﺬﮦ ﮨﮯ( اور ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن
ﮨﮯ ) (۵ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﭘﺮ اُن ﮐﯽ ﺟﺎﻧﻮں ﺳﮯ ﺑﻬﯽ زﻳﺎدﮦ ﺣﻖ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﺑﻴﻮﻳﺎں اُن ﮐﯽ ﻣﺎﺋﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ اور رﺷﺘہ
دار ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﺘﺎب اﷲ ﮐﮯ رُو ﺳﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں اور ﻣﮩﺎﺟﺮوں ﺳﮯ اﻳﮏ دوﺳﺮے )ﮐﮯ ﺗﺮﮐﮯ( ﮐﮯ زﻳﺎدﮦ ﺣﻘﺪار ﮨﻴﮟ۔ ﻣﮕﺮ ﻳہ
ﮐہ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ دوﺳﺘﻮں ﺳﮯ اﺣﺴﺎن ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻮ۔ )ﺗﻮ اور ﺑﺎت ﮨﮯ(۔ ﻳہ ﺣﮑﻢ ﮐﺘﺎب ﻳﻌﻨﯽ )ﻗﺮﺁن( ﻣﻴﮟ ﻟﮑﻪ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ) (۶اور ﺟﺐ
ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﺳﮯ ﻋﮩﺪ ﻟﻴﺎ اور ﺗﻢ ﺳﮯ ﻧﻮح ﺳﮯ اور اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﺳﮯ اور ﻣﻮﺳﯽٰ ﺳﮯ اور ﻣﺮﻳﻢ ﮐﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﻋﻴﺴﯽٰ ﺳﮯ۔ اور
ﻋﮩﺪ ﺑﻬﯽ اُن ﺳﮯ ﭘﮑّﺎ ﻟﻴﺎ ) (٧ﺗﺎﮐہ ﺳﭻ ﮐﮩﻨﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ اُن ﮐﯽ ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮے اور اس ﻧﮯ ﮐﺎﻓﺮوں
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (٨ﻣﻮﻣﻨﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ اُس ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو ﺟﻮ )اُس ﻧﮯ( ﺗﻢ ﭘﺮ )اُس وﻗﺖ
ﮐﯽ( ﺟﺐ ﻓﻮﺟﻴﮟ ﺗﻢ ﭘﺮ )ﺣﻤﻠہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ( ﺁﺋﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اُن ﭘﺮ ﮨﻮا ﺑﻬﻴﺠﯽ اور اﻳﺴﮯ ﻟﺸﮑﺮ )ﻧﺎزل ﮐﺌﮯ( ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ دﻳﮑﻪ ﻧﮩﻴﮟ
ﺳﮑﺘﮯ ﺗﻬﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﺎم ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا اُن ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (٩ﺟﺐ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے اُوﭘﺮ اور ﻧﻴﭽﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ
ﭼﮍه ﺁﺋﮯ اور ﺟﺐ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﭘﻬﺮ ﮔﺌﻴﮟ اور دل )ﻣﺎرے دﮨﺸﺖ ﮐﮯ( ﮔﻠﻮں ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭻ ﮔﺌﮯ اور ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﺮح ﻃﺮح ﮐﮯ
ﮔﻤﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ) (١٠وﮨﺎں ﻣﻮﻣﻦ ﺁزﻣﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ اور ﺳﺨﺖ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮨﻼﺋﮯ ﮔﺌﮯ ) (١١اور ﺟﺐ ﻣﻨﺎﻓﻖ اور وﮦ ﻟﻮگ ﺟﻦ ﮐﮯ
دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﮨﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﻧﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ ﻣﺤﺾ دهﻮﮐﮯ ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ) (١٢اور ﺟﺐ اُن
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮩﺘﯽ ﺗﻬﯽ ﮐہ اے اﮨﻞ ﻣﺪﻳﻨہ )ﻳﮩﺎں( ﺗﻤﮩﺎرے ﭨﻬﮩﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ ﻟﻮٹ ﭼﻠﻮ۔ اور اﻳﮏ ﮔﺮوﮦ ان ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺳﮯ اﺟﺎزت ﻣﺎﻧﮕﻨﮯ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﮔﻬﺮ ﮐﻬﻠﮯ ﭘﮍے ﮨﻴﮟ ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ ﮐﻬﻠﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ۔ وﮦ ﺗﻮ ﺻﺮف
ﺑﻬﺎﮔﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٣اور اﮔﺮ )ﻓﻮﺟﻴﮟ( اﻃﺮاف ﻣﺪﻳﻨہ ﺳﮯ ان ﭘﺮ ﺁ داﺧﻞ ﮨﻮں ﭘﻬﺮ اُن ﺳﮯ ﺧﺎﻧہ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ
ﺗﻮ )ﻓﻮرًا( ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻴﮟ اور اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮﻳﮟ ) (١۴ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﭘﮩﻠﮯ ﺧﺪا ﺳﮯ اﻗﺮار ﮐﺮ ﭼﮑﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﭘﻴﭩﻪ
ﻧﮩﻴﮟ ﭘﻬﺮﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺳﮯ )ﺟﻮ( اﻗﺮار )ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اُس ﮐﯽ( ﺿﺮور ﭘﺮﺳﺶ ﮨﻮﮔﯽ ) (١۵ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﺮﻧﮯ ﻳﺎ
ﻣﺎرے ﺳﮯ ﺑﻬﺎﮔﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﻬﺎﮔﻨﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ دے ﮔﺎ اور اس وﻗﺖ ﺗﻢ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﮐﻢ ﻓﺎﺋﺪﮦ اﭨﻬﺎؤ ﮔﮯ ) (١۶ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺧﺪا
ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﺎ ارادﮦ ﮐﺮے ﺗﻮ ﮐﻮن ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﻳﺎ اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ )ﮐﻮن اس ﮐﻮ
ﮨﭩﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ( اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻧہ اﭘﻨﺎ دوﺳﺖ ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻧہ ﻣﺪدﮔﺎر ) (١٧ﺧﺪا ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ
ﺑﻬﯽ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﻴﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﭼﻠﮯ ﺁؤ۔ اور ﻟﮍاﺋﯽ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ
ﺁﺗﮯ ﻣﮕﺮ ﮐﻢ )) (١٨ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ( ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﺨﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ڈر )ﮐﺎ وﻗﺖ( ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ان ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻮ ﮐہ
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف دﻳﮑﻪ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ )اور( اُن ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ )اﺳﯽ ﻃﺮح( ﭘﻬﺮ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻴﺴﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻣﻮت ﺳﮯ ﻏﺸﯽ ﺁرﮨﯽ ﮨﻮ۔ ﭘﻬﺮ
ﺟﺐ ﺧﻮف ﺟﺎﺗﺎ رﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻴﺰ زﺑﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ زﺑﺎن درازﯼ ﮐﺮﻳﮟ اور ﻣﺎل ﻣﻴﮟ ﺑﺨﻞ ﮐﺮﻳﮟ۔ ﻳہ ﻟﻮگ
)ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﮟ( اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﯽ ﻧہ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮ دﻳﺌﮯ۔ اور ﻳہ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺁﺳﺎن ﺗﻬﺎ )) (١٩ﺧﻮف ﮐﮯ
ﺳﺒﺐ( ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻓﻮﺟﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﮔﺌﻴﮟ۔ اور اﮔﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﺁﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﻨﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﮐہ )ﮐﺎش( ﮔﻨﻮاروں ﻣﻴﮟ ﺟﺎ رﮨﻴﮟ )اور(
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺧﺒﺮ ﭘﻮﭼﻬﺎ ﮐﺮﻳﮟ۔ اور اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرے درﻣﻴﺎن ﮨﻮں ﺗﻮ ﻟﮍاﺋﯽ ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ ﻣﮕﺮ ﮐﻢ ) (٢٠ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ
)ﮐﺮﻧﯽ( ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ( اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺟﺴﮯ ﺧﺪا )ﺳﮯ ﻣﻠﻨﮯ( اور روز ﻗﻴﺎﻣﺖ )ﮐﮯ ﺁﻧﮯ( ﮐﯽ اُﻣﻴﺪ ﮨﻮ اور وﮦ ﺧﺪا ﮐﺎ ذﮐﺮ
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ﮐﺜﺮت ﺳﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮ ) (٢١اور ﺟﺐ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﻧﮯ )ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ( ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﻳہ وﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﺪا اور
اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ ﺳﭻ ﮐﮩﺎ ﺗﻬﺎ۔ اور اس ﺳﮯ ان ﮐﺎ اﻳﻤﺎن اور اﻃﺎﻋﺖ
اور زﻳﺎدﮦ ﮨﻮﮔﺌﯽ ) (٢٢ﻣﻮﻣﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﮐﺘﻨﮯ ﮨﯽ اﻳﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ اﻗﺮار اُﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﺳﮯ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اس ﮐﻮ ﺳﭻ ﮐﺮ
دﮐﻬﺎﻳﺎ۔ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺑﻌﺾ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ اﭘﻨﯽ ﻧﺬر ﺳﮯ ﻓﺎرغ ﮨﻮﮔﺌﮯ اور ﺑﻌﺾ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اور اُﻧﮩﻮں
ﻧﮯ )اﭘﻨﮯ ﻗﻮل ﮐﻮ( ذرا ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﺪﻻ ) (٢٣ﺗﺎﮐہ ﺧﺪا ﺳﭽّﻮں ﮐﻮ اُن ﮐﯽ ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ دے اور ﻣﻨﺎﻓﻘﻮں ﮐﻮ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﻋﺬاب
دے اور )ﭼﺎﮨﮯ( ﺗﻮ ُان ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮے۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٢۴اور ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻬﮯ اُن ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﭘﻬﻴﺮ
دﻳﺎ وﮦ اﭘﻨﮯ ﻏﺼﮯ ﻣﻴﮟ )ﺑﻬﺮے ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ( ﮐﭽﻪ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﮯ۔ اور ﺧﺪا ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ
ﮐﺎﻓﯽ ﮨﻮا۔ اور ﺧﺪا ﻃﺎﻗﺘﻮر )اور( زﺑﺮدﺳﺖ ﮨﮯ ) (٢۵اور اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اُن ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﺗﻬﯽ اُن ﮐﻮ اُن ﮐﮯ
ﻗﻠﻌﻮں ﺳﮯ اُﺗﺎر دﻳﺎ اور اُن ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ دﮨﺸﺖ ڈال دﯼ۔ ﺗﻮ ﮐﺘﻨﻮں ﮐﻮ ﺗﻢ ﻗﺘﻞ ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور ﮐﺘﻨﻮں ﮐﻮ ﻗﻴﺪ ﮐﺮﻟﻴﺘﮯ ﺗﻬﮯ
) (٢۶اور اُن ﮐﯽ زﻣﻴﻦ اور ان ﮐﮯ ﮔﻬﺮوں اور ان ﮐﮯ ﻣﺎل ﮐﺎ اور اس زﻣﻴﻦ ﮐﺎ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﻧﮯ ﭘﺎؤں ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ ﺗﻢ
ﮐﻮ وارث ﺑﻨﺎ دﻳﺎ۔ اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺪرت رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢٧اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﭘﻨﯽ ﺑﻴﻮﻳﻮں ﺳﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ
اور اس ﮐﯽ زﻳﻨﺖ وﺁراﺋﺶ ﮐﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﮨﻮ ﺗﻮ ﺁؤ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻣﺎل دوں اور اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﺳﮯ رﺧﺼﺖ ﮐﺮدوں ) (٢٨اور
اﮔﺮ ﺗﻢ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اور ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﮯ ﮔﻬﺮ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﮩﺸﺖ( ﮐﯽ ﻃﻠﺒﮕﺎر ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎرﯼ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﻴﮟ
اُن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (٢٩اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﺑﻴﻮﻳﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﺮﻳﺢ ﻧﺎﺷﺎﺋﺴﺘہ )اﻟﻔﺎظ
ﮐﮩہ ﮐﺮ رﺳﻮل اﷲ ﮐﻮ اﻳﺬا دﻳﻨﮯ ﮐﯽ( ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮے ﮔﯽ۔ اس ﮐﻮ دوﻧﯽ ﺳﺰا دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ اور ﻳہ )ﺑﺎت( ﺧﺪا ﮐﻮ ﺁﺳﺎن ﮨﮯ
) (٣٠اور ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار رﮨﮯ ﮔﯽ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮے ﮔﯽ۔ اس ﮐﻮ ﮨﻢ دوﻧﺎ ﺛﻮاب
دﻳﮟ ﮔﮯ اور اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻋﺰت ﮐﯽ روزﯼ ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﯽ ﮨﮯ ) (٣١اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﺑﻴﻮﻳﻮ ﺗﻢ اور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻃﺮح
ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ )اﺟﻨﺒﯽ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ( ﻧﺮم ﻧﺮم ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻧہ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ وﮦ ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﮐﮯ دل
ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﻣﺮض ﮨﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﻣﻴﺪ )ﻧہ( ﭘﻴﺪا ﮐﺮے۔ اور ان دﺳﺘﻮر ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎت ﮐﻴﺎ ﮐﺮو ) (٣٢اور اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ
ﭨﻬﮩﺮﯼ رﮨﻮ اور ﺟﺲ ﻃﺮح )ﭘﮩﻠﮯ( ﺟﺎﮨﻠﻴﺖ )ﮐﮯ دﻧﻮں( ﻣﻴﮟ اﻇﮩﺎر ﺗﺠﻤﻞ ﮐﺮﺗﯽ ﺗﻬﻴﮟ اس ﻃﺮح زﻳﻨﺖ ﻧہ دﮐﻬﺎؤ۔ اور ﻧﻤﺎز
ﭘﮍهﺘﯽ رﮨﻮ اور زﮐﻮٰة دﻳﺘﯽ رﮨﻮ اور ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ ﮐﺮﺗﯽ رﮨﻮ۔ اے )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ( اﮨﻞ ﺑﻴﺖ ﺧﺪا
ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ )ﮐﺎ ﻣﻴﻞ ﮐﭽﻴﻞ( دور ﮐﺮدے اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﭘﺎﮎ ﺻﺎف ﮐﺮدے ) (٣٣اور ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ
ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍهﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ اور ﺣﮑﻤﺖ )ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ( ان ﮐﻮ ﻳﺎد رﮐﻬﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺎرﻳﮏ ﺑﻴﮟ اور
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮨﮯ )) (٣۴ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺳﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ﻳﻌﻨﯽ( ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮد اور ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرﺗﻴﮟ اور ﻣﻮﻣﻦ
ﻣﺮد اور ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرﺗﻴﮟ اور ﻓﺮﻣﺎں ﺑﺮدار ﻣﺮد اور ﻓﺮﻣﺎں ﺑﺮدار ﻋﻮرﺗﻴﮟ اور راﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﺮد اور راﺳﺖ ﺑﺎز ﻋﻮرﺗﻴﮟ اور
ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﺮد اور ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻋﻮرﺗﻴﮟ اور ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﺮد اور ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻋﻮرﺗﻴﮟ اور
ﺧﻴﺮات ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﺮد اور اور ﺧﻴﺮات ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻋﻮرﺗﻴﮟ اور روزے رﮐﻬﻨﮯ واﻟﮯ ﻣﺮد اور روزے رﮐﻬﻨﮯ واﻟﯽ
ﻋﻮرﺗﻴﮟ اور اﭘﻨﯽ ﺷﺮﻣﮕﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﺮد اور ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻋﻮرﺗﻴﮟ اور ﺧﺪا ﮐﻮ ﮐﺜﺮت ﺳﮯ ﻳﺎد
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﺮد اور ﮐﺜﺮت ﺳﮯ ﻳﺎد ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻋﻮرﺗﻴﮟ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﺨﺸﺶ اور اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ
ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (٣۵اور ﮐﺴﯽ ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺮد اور ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرت ﮐﻮ ﺣﻖ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﺧﺪا اور اس ﮐﺎ رﺳﻮل ﮐﻮﺋﯽ اﻣﺮ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻳﮟ ﺗﻮ وﮦ اس ﮐﺎم ﻣﻴﮟ اﭘﻨﺎ ﺑﻬﯽ ﮐﭽﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻤﺠﻬﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮے وﮦ
ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮﮔﻴﺎ ) (٣۶اور ﺟﺐ ﺗﻢ اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ اﺣﺴﺎن ﮐﻴﺎ اور ﺗﻢ ﻧﮯ ﺑﻬﯽ اﺣﺴﺎن ﮐﻴﺎ )ﻳہ( ﮐﮩﺘﮯ ﺗﻬﮯ
ﮐہ اﭘﻨﯽ ﺑﻴﻮﯼ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس رﮨﻨﮯ دے اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈر اور ﺗﻢ اﭘﻨﮯ دل ﻣﻴﮟ وﮦ ﺑﺎت ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺧﺪا ﻇﺎﮨﺮ
ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺗﻬﺎ اور ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ڈرﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺧﺪا ﮨﯽ اس ﮐﺎ زﻳﺎدﮦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ ڈرو۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ زﻳﺪ ﻧﮯ
اس ﺳﮯ )ﮐﻮﺋﯽ( ﺣﺎﺟﺖ )ﻣﺘﻌﻠﻖ( ﻧہ رﮐﻬﯽ )ﻳﻌﻨﯽ اس ﮐﻮ ﻃﻼق دے دﯼ( ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﻧﮑﺎح ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﺎﮐہ ﻣﻮﻣﻨﻮں
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان ﮐﮯ ﻣﻨہ ﺑﻮﻟﮯ ﺑﻴﭩﻮں ﮐﯽ ﺑﻴﻮﻳﻮں )ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے( ﻣﻴﮟ ﺟﺐ وﮦ ان ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺣﺎﺟﺖ )ﻣﺘﻌﻠﻖ( ﻧہ
رﮐﻬﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ ﻃﻼق دے دﻳﮟ( ﮐﭽﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧہ رﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮐﺎ ﺣﮑﻢ واﻗﻊ ﮨﻮ ﮐﺮ رﮨﻨﮯ واﻻ ﺗﻬﺎ ) (٣٧ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭘﺮ اس ﮐﺎم ﻣﻴﮟ
ﮐﭽﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻳﺎ۔ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﭘﮩﻠﮯ ﮔﺰر ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ان ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻳﮩﯽ دﺳﺘﻮر رﮨﺎ
ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﭨﻬﻴﺮ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ) (٣٨اور ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﻴﻐﺎم )ﺟﻮں ﮐﮯ ﺗﻮں( ﭘﮩﻨﭽﺎﺗﮯ اور اس ﺳﮯ ڈرﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا
ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ڈرﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ) (٣٩ﻣﺤﻤﺪﷺ ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﺮدوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
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ﮐﺴﯽ ﮐﮯ واﻟﺪ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺑﻠﮑہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اور ﻧﺒﻴﻮں )ﮐﯽ ﻧﺒﻮت( ﮐﯽ ﻣﮩﺮ )ﻳﻌﻨﯽ اس ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮدﻳﻨﮯ واﻟﮯ( ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا
ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (۴٠اے اﮨﻞ اﻳﻤﺎن ﺧﺪا ﮐﺎ ﺑﮩﺖ ذﮐﺮ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو ) (۴١اور ﺻﺒﺢ اور ﺷﺎم اس ﮐﯽ ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ
) (۴٢وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ رﺣﻤﺖ ﺑﻬﻴﺠﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﺑﻬﯽ۔ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻧﺪهﻴﺮوں ﺳﮯ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ روﺷﻨﯽ ﮐﯽ
ﻃﺮف ﻟﮯ ﺟﺎﺋﮯ۔ اور ﺧﺪا ﻣﻮﻣﻨﻮں ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۴٣ﺟﺲ روز وﮦ اس ﺳﮯ ﻣﻠﻴﮟ ﮔﮯ ان ﮐﺎ ﺗﺤﻔہ )ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ(
ﺳﻼم ﮨﻮﮔﺎ اور اس ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮍا ﺛﻮاب ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (۴۴اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮔﻮاﮨﯽ دﻳﻨﮯ واﻻ اور
ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎﻧﮯ اور ڈراﻧﮯ واﻻ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ ) (۴۵اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﻧﮯ واﻻ اور ﭼﺮاغ روﺷﻦ ) (۴۶اور
ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎ دو ﮐہ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﮍا ﻓﻀﻞ ﮨﻮﮔﺎ ) (۴٧اور ﮐﺎﻓﺮوں اور ﻣﻨﺎﻓﻘﻮں ﮐﺎ ﮐﮩﺎ ﻧہ
ﻣﺎﻧﻨﺎ اور ﻧہ ان ﮐﮯ ﺗﮑﻠﻴﻒ دﻳﻨﮯ ﭘﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﻧﺎ اور ﺧﺪا ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﻨﺎ۔ اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ) (۴٨ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺟﺐ ﺗﻢ
ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﻧﮑﺎح ﮐﺮﮐﮯ ان ﮐﻮ ﮨﺎﺗﻪ ﻟﮕﺎﻧﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﻧﮯ( ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻃﻼق دے دو ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﭽﻪ اﺧﺘﻴﺎر
ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ان ﺳﮯ ﻋﺪت ﭘﻮرﯼ ﮐﺮاؤ۔ ان ﮐﻮ ﮐﭽﻪ ﻓﺎﺋﺪﮦ )ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺮچ( دے ﮐﺮ اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﺳﮯ رﺧﺼﺖ ﮐﺮدو ) (۴٩اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﻴﻮﻳﺎں ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻣﮩﺮ دے دﻳﺌﮯ ﮨﻴﮟ ﺣﻼل ﮐﺮدﯼ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻟﻮﻧﮉﻳﺎں ﺟﻮ ﺧﺪا
ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﮐﻔﺎر ﺳﮯ ﺑﻄﻮر ﻣﺎل ﻏﻨﻴﻤﺖ( دﻟﻮاﺋﯽ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭼﭽﺎ ﮐﯽ ﺑﻴﭩﻴﺎں اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﭘﻬﻮﭘﻬﻴﻮں ﮐﯽ ﺑﻴﭩﻴﺎں اور
ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﺎﻣﻮؤں ﮐﯽ ﺑﻴﭩﻴﺎں اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺧﺎﻻؤں ﮐﯽ ﺑﻴﭩﻴﺎں ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ وﻃﻦ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ ﺁﺋﯽ ﮨﻴﮟ )ﺳﺐ ﺣﻼل ﮨﻴﮟ( اور
ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرت اﮔﺮ اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ ﺑﺨﺶ دے )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﮩﺮ ﻟﻴﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﮑﺎح ﻣﻴﮟ ﺁﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ( ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﯽ
ان ﺳﮯ ﻧﮑﺎح ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﮟ )وﮦ ﺑﻬﯽ ﺣﻼل ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ( ﻳہ اﺟﺎزت )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺧﺎص ﺗﻢ ﮨﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ ﺳﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ۔
ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﺑﻴﻮﻳﻮں اور ﻟﻮﻧﮉﻳﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺟﻮ )ﻣﮩﺮ واﺟﺐ اﻻدا( ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ )ﻳہ( اس ﻟﺌﮯ )ﮐﻴﺎ
ﮔﻴﺎ ﮨﮯ( ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺗﻨﮕﯽ ﻧہ رﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ )) (۵٠اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﻳہ ﺑﻬﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﮨﮯ ﮐہ(
ﺟﺲ ﺑﻴﻮﯼ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﻮ ﻋﻠﻴﺤﺪﮦ رﮐﻬﻮ اور ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس رﮐﻬﻮ۔ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻋﻠﻴﺤﺪﮦ ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﻮ اﮔﺮ اس ﮐﻮ ﭘﻬﺮ اﭘﻨﮯ
ﭘﺎس ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻟﻮ ﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻳہ )اﺟﺎزت( اس ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﭨﻬﻨﮉﯼ رﮨﻴﮟ اور وﮦ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﻧہ ﮨﻮں اور
ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ان ﮐﻮ دو۔ اﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺳﺐ ﺧﻮش رﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻤﮩﺎرے دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺧﺪا اﺳﮯ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﻨﮯ
واﻻ اور ﺑﺮدﺑﺎر ﮨﮯ )) (۵١اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ان ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮩﻴﮟ اور ﻧہ ﻳہ ﮐہ ان ﺑﻴﻮﻳﻮں ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ اور
ﺑﻴﻮﻳﺎں ﮐﺮو ﺧﻮاﮦ ان ﮐﺎ ﺣﺴﻦ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﮐﻴﺴﺎ ﮨﯽ( اﭼﻬﺎ ﻟﮕﮯ ﻣﮕﺮ وﮦ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﺎﺗﻪ ﮐﺎ ﻣﺎل ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﻟﻮﻧﮉﻳﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ
ﺗﻢ ﮐﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﮨﮯ( اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻧﮕﺎﮦ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (۵٢ﻣﻮﻣﻨﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ ﮔﻬﺮوں ﻣﻴﮟ ﻧہ ﺟﺎﻳﺎ ﮐﺮو ﻣﮕﺮ اس ﺻﻮرت
ﻣﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺟﺎزت دﯼ ﺟﺎﺋﮯ اور اس ﮐﮯ ﭘﮑﻨﮯ ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﯽ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍے۔ ﻟﻴﮑﻦ ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرﯼ دﻋﻮت
ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺟﺎؤ اور ﺟﺐ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﺎﭼﮑﻮ ﺗﻮ ﭼﻞ دو اور ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﯽ ﻟﮕﺎ ﮐﺮ ﻧہ ﺑﻴﭩﻪ رﮨﻮ۔ ﻳہ ﺑﺎت ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ اﻳﺬا دﻳﺘﯽ ﮨﮯ۔
اور وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺷﺮم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ )اور ﮐﮩﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ( ﻟﻴﮑﻦ ﺧﺪا ﺳﭽﯽ ﺑﺎت ﮐﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﺳﮯ ﺷﺮم ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ۔ اور ﺟﺐ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں
ﮐﯽ ﺑﻴﻮﻳﻮں ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﺎﻧﮕﻮ ﺗﻮ ﭘﺮدے ﮐﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻣﺎﻧﮕﻮ۔ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے اور ان ﮐﮯ دوﻧﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺖ
ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ۔ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﻳہ ﺷﺎﻳﺎں ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ دو اور ﻧہ ﻳہ ﮐہ ان ﮐﯽ ﺑﻴﻮﻳﻮں ﺳﮯ ﮐﺒﻬﯽ ان ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﻧﮑﺎح ﮐﺮو۔ ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﮍا )ﮔﻨﺎﮦ ﮐﺎ ﮐﺎم( ﮨﮯ ) (۵٣اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮو ﻳﺎ اس ﮐﻮ ﻣﺨﻔﯽ رﮐﻬﻮ
ﺗﻮ )ﻳﺎد رﮐﻬﻮ ﮐہ( ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮨﮯ ) (۵۴ﻋﻮرﺗﻮں ﭘﺮ اﭘﻨﮯ ﺑﺎﭘﻮں ﺳﮯ )ﭘﺮدﮦ ﻧہ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ( ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ اور ﻧہ
اﭘﻨﮯ ﺑﻴﭩﻮں ﺳﮯ اور ﻧہ اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﻴﻮں ﺳﮯ اور ﻧہ اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺘﻴﺠﻮں ﺳﮯ اور ﻧہ اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﻧﺠﻮں ﺳﮯ ﻧہ اﭘﻨﯽ )ﻗﺴﻢ ﮐﯽ( ﻋﻮرﺗﻮں
ﺳﮯ اور ﻧہ ﻟﻮﻧﮉﻳﻮں ﺳﮯ۔ اور )اے ﻋﻮرﺗﻮ( ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﯽ رﮨﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (۵۵ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ
ﻓﺮﺷﺘﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭘﺮ درود ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻣﻮﻣﻨﻮ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ ان ﭘﺮ دُرود اور ﺳﻼم ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮐﺮو ) (۵۶ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﮐﻮ رﻧﺞ ﭘﮩﻨﭽﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﭘﺮ ﺧﺪا دﻧﻴﺎ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻧﮯ ذﻟﻴﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﺗﻴﺎر ﮐﺮ
رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (۵٧اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺮدوں اور ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ اﻳﺴﮯ ﮐﺎم )ﮐﯽ ﺗﮩﻤﺖ ﺳﮯ( ﺟﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻧہ ﮐﻴﺎ ﮨﻮ اﻳﺬا
دﻳﮟ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺑﮩﺘﺎن اور ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻨﺎﮦ ﮐﺎ ﺑﻮﺟﻪ اﭘﻨﮯ ﺳﺮ ﭘﺮ رﮐﻬﺎ ) (۵٨اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﭘﻨﯽ ﺑﻴﻮﻳﻮں اور ﺑﻴﭩﻴﻮں اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﮐﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ )ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻼ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ( اﭘﻨﮯ )ﻣﻮﻧﮩﻮں( ﭘﺮ ﭼﺎدر ﻟﭩﮑﺎ )ﮐﺮ ﮔﻬﻮﻧﮕﻬﭧ ﻧﮑﺎل( ﻟﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ۔ ﻳہ اﻣﺮ ان
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ )واﻣﺘﻴﺎز( ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ان ﮐﻮ اﻳﺬا ﻧہ دے ﮔﺎ۔ اور ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۵٩اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ اور
وﮦ ﻟﻮگ ﺟﻦ ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﺮض ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﻣﺪﻳﻨﮯ )ﮐﮯ ﺷﮩﺮ ﻣﻴﮟ( ﺑﺮﯼ ﺑﺮﯼ ﺧﺒﺮﻳﮟ اُڑاﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ )اﭘﻨﮯ ﮐﺮدار( ﺳﮯ
ﺑﺎز ﻧہ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻟﮕﺎ دﻳﮟ ﮔﮯ ﭘﻬﺮ وﮨﺎں ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﮍوس ﻣﻴﮟ ﻧہ رﮦ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ ﻣﮕﺮ ﺗﻬﻮڑے دن
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
)) (۶٠وﮦ ﺑﻬﯽ( ﭘﻬﭩﮑﺎرے ﮨﻮﺋﮯ۔ ﺟﮩﺎں ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﭘﮑﮍے ﮔﺌﮯ اور ﺟﺎن ﺳﮯ ﻣﺎر ڈاﻟﮯ ﮔﺌﮯ ) (۶١ﺟﻮ ﻟﻮگ ﭘﮩﻠﮯ ﮔﺰر
ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻳﮩﯽ ﻋﺎدت رﮨﯽ ﮨﮯ۔ اور ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺎدت ﻣﻴﮟ ﺗﻐﻴﺮ وﺗﺒﺪل ﻧہ ﭘﺎؤ ﮔﮯ ) (۶٢ﻟﻮگ
ﺗﻢ ﺳﮯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ )ﮐہ ﮐﺐ ﺁﺋﮯ ﮔﯽ( ﮐﮩہ دو ﮐہ اس ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ۔ اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ
ﺷﺎﻳﺪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﮨﯽ ﺁﮔﺌﯽ ﮨﻮ ) (۶٣ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮐﺎﻓﺮوں ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﺟﮩﻨﻢ ﮐﯽ( ﺁگ ﺗﻴﺎر ﮐﺮ
رﮐﻬﯽ ﮨﮯ ) (۶۴اس ﻣﻴﮟ اﺑﺪا ﻵﺑﺎد رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﻧہ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ دوﺳﺖ ﭘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻧہ ﻣﺪدﮔﺎر ) (۶۵ﺟﺲ دن ان ﮐﮯ ﻣﻨہ ﺁگ ﻣﻴﮟ
اﻟﭩﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﮐﮩﻴﮟ اے ﮐﺎش ﮨﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ ﮐﺮﺗﮯ اور رﺳﻮل )ﺧﺪا( ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻧﺘﮯ ) (۶۶اور ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ اے
ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺳﺮداروں اور ﺑﮍے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﮐﮩﺎ ﻣﺎﻧﺎ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮدﻳﺎ ) (۶٧اے
ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ان ﮐﻮ دﮔﻨﺎ ﻋﺬاب دے اور ان ﭘﺮ ﺑﮍﯼ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮ ) (۶٨ﻣﻮﻣﻨﻮ ﺗﻢ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺟﻴﺴﮯ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ
)ﮐﻮ ﻋﻴﺐ ﻟﮕﺎ ﮐﺮ( رﻧﺞ ﭘﮩﻨﭽﺎﻳﺎ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺑﮯﻋﻴﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻴﺎ۔ اور وﮦ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﺁﺑﺮو واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ) (۶٩ﻣﻮﻣﻨﻮ ﺧﺪا
ﺳﮯ ڈرا ﮐﺮو اور ﺑﺎت ﺳﻴﺪهﯽ ﮐﮩﺎ ﮐﺮو ) (٧٠وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے اﻋﻤﺎل درﺳﺖ ﮐﺮدے ﮔﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻨﺎﮦ ﺑﺨﺶ دے ﮔﺎ۔ اور ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﺑﮯﺷﮏ ﺑﮍﯼ ﻣﺮاد ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٧١ﮨﻢ ﻧﮯ )ﺑﺎر( اﻣﺎﻧﺖ ﮐﻮ
ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﭘﻴﺶ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﮯ اﭨﻬﺎﻧﮯ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﻴﺎ اور اس ﺳﮯ ڈر ﮔﺌﮯ۔ اور اﻧﺴﺎن ﻧﮯ اس ﮐﻮ اﭨﻬﺎ
ﻟﻴﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﻇﺎﻟﻢ اور ﺟﺎﮨﻞ ﺗﻬﺎ ) (٧٢ﺗﺎﮐہ ﺧﺪا ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﺮدوں اور ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻋﻮرﺗﻮں اور ﻣﺸﺮﮎ ﻣﺮدوں اور ﻣﺸﺮﮎ ﻋﻮرﺗﻮں
ﮐﻮ ﻋﺬاب دے اور ﺧﺪا ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺮدوں اور ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮے۔ اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ )(٧٣
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ﺳﻮرة َ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺳﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ )ﺳﺰاوار( ﮨﮯ )ﺟﻮ ﺳﺐ ﭼﻴﺰوں ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ ﻳﻌﻨﯽ( وﮦ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ
زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ اﺳﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ اﺳﯽ ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (١ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ
ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧﮑﻠﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ اُﺗﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ اس ﭘﺮ ﭼﮍهﺘﺎ ﮨﮯ ﺳﺐ اس ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم
ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﻣﮩﺮﺑﺎن )اور( ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﯽ( ﮔﻬﮍﯼ ﮨﻢ ﭘﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﮐﮩہ دو ﮐﻴﻮں
ﻧﮩﻴﮟ )ﺁﺋﮯ ﮔﯽ( ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻗﺴﻢ وﮦ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺿﺮور ﺁﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﯽ )وﮦ ﭘﺮوردﮔﺎر( ﻏﻴﺐ ﮐﺎ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ )ﮨﮯ( ذرﮦ ﺑﻬﺮ
ﭼﻴﺰ ﺑﻬﯽ اس ﺳﮯ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ )ﻧہ( ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ اور ﻧہ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ اور ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ ذرے ﺳﮯ ﭼﻬﻮﭨﯽ ﻳﺎ ﺑﮍﯼ اﻳﺴﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﮕﺮ
ﮐﺘﺎب روﺷﻦ ﻣﻴﮟ )ﻟﮑﻬﯽ ﮨﻮﺋﯽ( ﮨﮯ ) (٣اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﻮ ﺑﺪﻟہ دے۔ ﻳﮩﯽ
ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺨﺸﺶ اور ﻋﺰت ﮐﯽ روزﯼ ﮨﮯ ) (۴اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﮐہ ﮨﻤﻴﮟ ﮨﺮا دﻳﮟ ﮔﮯ۔
ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺨﺖ درد دﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﻋﺬاب ﮐﯽ ﺳﺰا ﮨﮯ ) (۵اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻋﻠﻢ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ وﮦ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ )ﻗﺮﺁن(
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮا ﮨﮯ وﮦ ﺣﻖ ﮨﮯ۔ اور )ﺧﺪاﺋﮯ( ﻏﺎﻟﺐ اور ﺳﺰاوار ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺎ رﺳﺘہ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﮨﮯ
) (۶اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﻴﮟ اﻳﺴﺎ ﺁدﻣﯽ ﺑﺘﺎﺋﻴﮟ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺧﺒﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﻢ )ﻣﺮ ﮐﺮ( ﺑﺎﻟﮑﻞ ﭘﺎرﮦ ﭘﺎرﮦ ﮨﻮ ﺟﺎؤ
ﮔﮯ ﺗﻮ ﻧﺌﮯ ﺳﺮے ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﮔﮯ ) (٧ﻳﺎ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ ﺑﺎﻧﺪه ﻟﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﻳﺎ اﺳﮯ ﺟﻨﻮن ﮨﮯ۔ ﺑﺎت ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ
ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ وﮦ ﺁﻓﺖ اور ﭘﺮﻟﮯ درﺟﮯ ﮐﯽ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ )ﻣﺒﺘﻼ( ﮨﻴﮟ ) (٨ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻮ
ان ﮐﮯ ﺁﮔﮯ اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮨﮯ ﻳﻌﻨﯽ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ۔ اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ دهﻨﺴﺎ دﻳﮟ ﻳﺎ ان ﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﮐﮯ ﭨﮑﮍے
ﮔﺮا دﻳﮟ۔ اس ﻣﻴﮟ ﮨﺮ ﺑﻨﺪے ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ اﻳﮏ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ ) (٩اور ﮨﻢ ﻧﮯ داؤد ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ
ﺑﺮﺗﺮﯼ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻬﯽ۔ اے ﭘﮩﺎڑو ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮو اور ﭘﺮﻧﺪوں ﮐﻮ )ان ﮐﺎ ﻣﺴﺨﺮ ﮐﺮدﻳﺎ( اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻟﻮﮨﮯ ﮐﻮ
ﻧﺮم ﮐﺮدﻳﺎ ) (١٠ﮐہ ﮐﺸﺎدﮦ زرﮨﻴﮟ ﺑﻨﺎؤ اور ﮐﮍﻳﻮں ﮐﻮ اﻧﺪازے ﺳﮯ ﺟﻮڑو اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮو۔ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﻣﻴﮟ ان
ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻻ ﮨﻮں ) (١١اور ﮨﻮا ﮐﻮ )ﮨﻢ ﻧﮯ( ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻬﺎ اس ﮐﯽ ﺻﺒﺢ ﮐﯽ ﻣﻨﺰل اﻳﮏ ﻣﮩﻴﻨﮯ ﮐﯽ راﮦ ﮨﻮﺗﯽ
ﺟﻨّﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﺴﮯ
اور ﺷﺎم ﮐﯽ ﻣﻨﺰل ﺑﻬﯽ ﻣﮩﻴﻨﮯ ﺑﻬﺮ ﮐﯽ ﮨﻮﺗﯽ۔ اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﺎﻧﺒﮯ ﮐﺎ ﭼﺸﻤہ ﺑﮩﺎ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ اور ِ
ﺗﻬﮯ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻤﺎرے ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﭘﻬﺮے
ﮔﺎ اس ﮐﻮ ﮨﻢ )ﺟﮩﻨﻢ ﮐﯽ( ﺁگ ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٢وﮦ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﻳہ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﻳﻌﻨﯽ ﻗﻠﻌﮯ اور ﻣﺠﺴﻤﮯ اور
)ﺑﮍے ﺑﮍے( ﻟﮕﻦ ﺟﻴﺴﮯ ﺗﺎﻻب اور دﻳﮕﻴﮟ ﺟﻮ اﻳﮏ ﮨﯽ ﺟﮕہ رﮐﻬﯽ رﮨﻴﮟ۔ اے داؤد ﮐﯽ اوﻻد )ﻣﻴﺮا( ﺷﮑﺮ ﮐﺮو اور ﻣﻴﺮے
ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺷﮑﺮﮔﺰار ﺗﻬﻮڑے ﮨﻴﮟ ) (١٣ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻮت ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ان ﮐﺎ ﻣﺮﻧﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮا ﻣﮕﺮ ﮔﻬﻦ ﮐﮯ ﮐﻴﮍے ﺳﮯ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﻋﺼﺎ ﮐﻮ ﮐﻬﺎﺗﺎ رﮨﺎ۔ ﺟﺐ ﻋﺼﺎ ﮔﺮ ﭘﮍا ﺗﺐ ﺟﻨﻮں ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮا )اور ﮐﮩﻨﮯ
ﻟﮕﮯ( ﮐہ اﮔﺮ وﮦ ﻏﻴﺐ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ ذﻟﺖ ﮐﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﻴﮟ ﻧہ رﮨﺘﮯ )) (١۴اﮨﻞ( ﺳﺒﺎ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﺑﻮدوﺑﺎش ﻣﻴﮟ
اﻳﮏ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻬﯽ )ﻳﻌﻨﯽ( دو ﺑﺎغ )اﻳﮏ( داﮨﻨﯽ ﻃﺮف اور )اﻳﮏ( ﺑﺎﺋﻴﮟ ﻃﺮف۔ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ رزق ﮐﻬﺎؤ اور اس ﮐﺎ ﺷﮑﺮ
ﮐﺮو۔ )ﻳﮩﺎں ﺗﻤﮩﺎرے رﮨﻨﮯ ﮐﻮ ﻳہ( ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﺷﮩﺮ ﮨﮯ اور )وﮨﺎں ﺑﺨﺸﻨﮯ ﮐﻮ( ﺧﺪاﺋﮯ ﻏﻔﺎر ) (١۵ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )ﺷﮑﺮﮔﺰارﯼ
ﺳﮯ( ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺎ ﭘﺲ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ زور ﮐﺎ ﺳﻴﻼب ﭼﻬﻮڑ دﻳﺎ اور اﻧﮩﻴﮟ ان ﮐﮯ ﺑﺎﻏﻮں ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ دو اﻳﺴﮯ ﺑﺎغ دﻳﺌﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ
ﻣﻴﻮے ﺑﺪﻣﺰﮦ ﺗﻬﮯ اور ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺗﻮ ﺟﻬﺎؤ ﺗﻬﺎ اور ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ ﺑﻴﺮﻳﺎں ) (١۶ﻳہ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﮐﯽ ان ﮐﻮ ﺳﺰا دﯼ۔
اور ﮨﻢ ﺳﺰا ﻧﺎﺷﮑﺮے ﮨﯽ ﮐﻮ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٧اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﮯ اور )ﺷﺎم ﮐﯽ( ان ﺑﺴﺘﻴﻮں ﮐﮯ درﻣﻴﺎن ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ
ﺑﺮﮐﺖ دﯼ ﺗﻬﯽ )اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﻣﺘﺼﻞ( دﻳﮩﺎت ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺗﻬﮯ ﺟﻮ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻧﻈﺮ ﺁﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور ان ﻣﻴﮟ ﺁﻣﺪ ورﻓﺖ ﮐﺎ اﻧﺪازﮦ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ رات دن ﺑﮯﺧﻮف وﺧﻄﺮ ﭼﻠﺘﮯ رﮨﻮ ) (١٨ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ دﻋﺎ ﮐﯽ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻤﺎرﯼ ﻣﺴﺎﻓﺘﻮں ﻣﻴﮟ
ﺑُﻌﺪ )اور ﻃﻮل ﭘﻴﺪا( ﮐﺮدے اور )اس ﺳﮯ( اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﻇﻠﻢ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ )اﻧﮩﻴﮟ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮﮐﮯ( ان ﮐﮯ اﻓﺴﺎﻧﮯ
ﺑﻨﺎدﻳﺌﮯ اور اﻧﮩﻴﮟ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻳﺎ۔ اس ﻣﻴﮟ ﮨﺮ ﺻﺎﺑﺮ وﺷﺎﮐﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (١٩اور ﺷﻴﻄﺎن ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﻴﮟ اﭘﻨﺎ ﺧﻴﺎل ﺳﭻ ﮐﺮ دﮐﻬﺎﻳﺎ ﮐہ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﯽ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺳﻮا وﮦ اس ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻞ ﭘﮍے ) (٢٠اور اس ﮐﺎ ان ﭘﺮ ﮐﭽﻪ
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زور ﻧہ ﺗﻬﺎ ﻣﮕﺮ )ﮨﻤﺎرا( ﻣﻘﺼﻮد ﻳہ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺷﮏ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان ﺳﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن
رﮐﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﮐﺮدﻳﮟ۔ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﮨﮯ ) (٢١ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا )ﻣﻌﺒﻮد(
ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ان ﮐﻮ ﺑﻼؤ۔ وﮦ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ذرﮦ ﺑﻬﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﮯ ﺑﻬﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ اور ﻧہ ان ﻣﻴﮟ ان ﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮨﮯ اور ﻧہ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﮯ ) (٢٢اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں )ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﺳﻔﺎرش ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻧہ دے ﮔﯽ ﻣﮕﺮ اس
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ وﮦ اﺟﺎزت ﺑﺨﺸﮯ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﺳﮯ اﺿﻄﺮاب دور ﮐﺮدﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﻴﮟ
ﮔﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﮐﻴﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ۔ )ﻓﺮﺷﺘﮯ( ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺣﻖ )ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ( اور وﮦ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒہ اور ﮔﺮاﻣﯽ ﻗﺪر ﮨﮯ
) (٢٣ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﺳﮯ ﮐﻮن رزق دﻳﺘﺎ ﮨﮯ؟ ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺧﺪا اور ﮨﻢ ﻳﺎ ﺗﻢ )ﻳﺎ ﺗﻮ( ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﮨﻴﮟ ﻳﺎ
ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ) (٢۴ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻧہ ﮨﻤﺎرے ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﺮﺳﺶ ﮨﻮﮔﯽ اور ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرے اﻋﻤﺎل ﮐﯽ ﮨﻢ ﺳﮯ ﭘﺮﺳﺶ
ﮨﻮﮔﯽ ) (٢۵ﮐﮩہ دو ﮐہ ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮے ﮔﺎ ﭘﻬﺮ ﮨﻤﺎرے درﻣﻴﺎن اﻧﺼﺎف ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮدے ﮔﺎ۔ اور وﮦ
ﺧﻮب ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ ﮨﮯ ) (٢۶ﮐﮩﻮ ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ وﮦ ﻟﻮگ ﺗﻮ دﮐﻬﺎؤ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺷﺮﻳﮏ )ﺧﺪا( ﺑﻨﺎ ﮐﺮ اس
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻣﻼ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻠﮑہ وﮨﯽ )اﮐﻴﻼ( ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٧اور )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ
ﮐﻮ ﺗﻤﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻻ اور ڈراﻧﮯ واﻻ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (٢٨اور
ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﭻ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻳہ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﺎ( وﻋﺪﮦ ﮐﺐ وﻗﻮع ﻣﻴﮟ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ ) (٢٩ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺗﻢ ﺳﮯ اﻳﮏ دن ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﮨﮯ
ﺟﺲ ﺳﮯ ﻧہ اﻳﮏ ﮔﻬﮍﯼ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮨﻮﮔﮯ اور ﻧہ ﺁﮔﮯ ﺑﮍهﻮ ﮔﮯ ) (٣٠اور ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ وﮦ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻧہ ﺗﻮ اس ﻗﺮﺁن
ﮐﻮ ﻣﺎﻧﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻧہ ان )ﮐﺘﺎﺑﻮں( ﮐﻮ ﺟﻮ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﯽ ﮨﻴﮟ اور ﮐﺎش )ان( ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ ﺗﻢ اس وﻗﺖ دﻳﮑﻬﻮ ﺟﺐ ﻳہ اﭘﻨﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﻬﮍے ﮨﻮں ﮔﮯ اور اﻳﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ردوﮐﺪ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﻤﺰور ﺳﻤﺠﻬﮯ ﺟﺎﺗﮯ
ﺗﻬﮯ وﮦ ﺑﮍے ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧہ ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺿﺮور ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ) (٣١ﺑﮍے ﻟﻮگ ﮐﻤﺰوروں ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ
ﮔﮯ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﺳﮯ ﺟﺐ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺁﭼﮑﯽ ﺗﻬﯽ روﮐﺎ ﺗﻬﺎ؟ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﺗﻢ ﮨﯽ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﺗﻬﮯ ) (٣٢اور
ﮐﻤﺰور ﻟﻮگ ﺑﮍے ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ )ﺗﻤﮩﺎرﯼ( رات دن ﮐﯽ ﭼﺎﻟﻮں ﻧﮯ )ﮨﻤﻴﮟ روﮎ رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ( ﺟﺐ ﺗﻢ ﮨﻢ
ﺳﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺧﺪا ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﺮﻳﮟ اور اس ﮐﺎ ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ۔ اور ﺟﺐ وﮦ ﻋﺬاب ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ دل ﻣﻴﮟ ﭘﺸﻴﻤﺎن
ﮨﻮں ﮔﮯ۔ اور ﮨﻢ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﮔﺮدﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﻃﻮق ڈال دﻳﮟ ﮔﮯ۔ ﺑﺲ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ وﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮨﯽ ﮐﺎ ان ﮐﻮ ﺑﺪﻟہ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ )(٣٣
اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ڈراﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﻣﮕﺮ وﮨﺎں ﮐﮯ ﺧﻮش ﺣﺎل ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﺗﻢ دے ﮐﺮ
ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻮ ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﮩﻴﮟ ) (٣۴اور )ﻳہ ﺑﻬﯽ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺑﮩﺖ ﺳﺎ ﻣﺎل اور اوﻻد رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮨﻢ ﮐﻮ
ﻋﺬاب ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ ) (٣۵ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﺮا رب ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ روزﯼ ﻓﺮاخ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ )اور ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ(
ﺗﻨﮓ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (٣۶اور ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﺎل اور اوﻻد اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرا ﻣﻘﺮب ﺑﻨﺎ دﻳﮟ۔
ﮨﺎں )ﮨﻤﺎرا ﻣﻘﺮب وﮦ ﮨﮯ( ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﻳﺎ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﺎ رﮨﺎ۔ اﻳﺴﮯ ﮨﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﮯ ﺳﺒﺐ دﮔﻨﺎ ﺑﺪﻟہ ﻣﻠﮯ
ﮔﺎ اور وﮦ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺳﮯ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٣٧ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﻴﮟ ﮨﺮا
دﻳﮟ وﮦ ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣٨ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ
روزﯼ ﻓﺮاخ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور )ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ( ﺗﻨﮓ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﺧﺮچ ﮐﺮو ﮔﮯ وﮦ اس ﮐﺎ )ﺗﻤﮩﻴﮟ(
ﻋﻮض دے ﮔﺎ۔ اور وﮦ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ رزق دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٣٩اور ﺟﺲ دن وﮦ ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮے ﮔﺎ ﭘﻬﺮ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﺳﮯ
ﺟﻨّﺎت
ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﻮﺟﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴٠وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﯽ ﮨﻤﺎرا دوﺳﺖ ﮨﮯ۔ ﻧہ ﻳہ۔ ﺑﻠﮑہ ﻳہ ِ
ﮐﻮ ﭘﻮﺟﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ اور اﮐﺜﺮ اﻧﮩﯽ ﮐﻮ ﻣﺎﻧﺘﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴١ﺗﻮ ﺁج ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻧﻔﻊ اور ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ ﮐﺎ
اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ۔ اور ﮨﻢ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ دوزخ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐﺎ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺟﻬﻮٹ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﻮ )(۴٢
اور ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ روﺷﻦ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻳہ اﻳﮏ )اﻳﺴﺎ( ﺷﺨﺺ ﮨﮯ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻦ
ﭼﻴﺰوں ﮐﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎپ دادا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﺳﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ روﮎ دے اور )ﻳہ ﺑﻬﯽ( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ )ﻗﺮﺁن( ﻣﺤﺾ
ﺟﻬﻮٹ ﮨﮯ )ﺟﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ( ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺐ ﺣﻖ ﺁﻳﺎ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻳہ
ﺗﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﺟﺎدو ﮨﮯ ) (۴٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧہ ﺗﻮ ان )ﻣﺸﺮﮐﻮں( ﮐﻮ ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ دﻳﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﻳہ ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧہ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ان ﮐﯽ
ﻃﺮف ﮐﻮﺋﯽ ڈراﻧﮯ واﻻ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﻣﮕﺮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ ) (۴۴اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ
اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﻳہ اس ﮐﮯ دﺳﻮﻳﮟ ﺣﺼﮯ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻣﻴﺮے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ۔
ﺳﻮ ﻣﻴﺮا ﻋﺬاب ﮐﻴﺴﺎ ﮨﻮا ) (۴۵ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺻﺮف اﻳﮏ ﺑﺎت ﮐﯽ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دو دو اور
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اﮐﻴﻠﮯ اﮐﻴﻠﮯ ﮐﻬﮍے ﮨﻮﺟﺎؤ ﭘﻬﺮ ﻏﻮر ﮐﺮو۔ ﺗﻤﮩﺎرے رﻓﻴﻖ ﮐﻮ ﺳﻮدا ﻧﮩﻴﮟ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻋﺬاب ﺳﺨﺖ )ﮐﮯ ﺁﻧﮯ( ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺻﺮف
ڈراﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴۶ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﺻﻠہ ﻣﺎﻧﮕﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻢ ﮨﯽ ﮐﻮ )ﻣﺒﺎرﮎ رﮨﮯ(۔ ﻣﻴﺮا ﺻﻠہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﮯ
ذﻣﮯ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (۴٧ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر اوﭘﺮ ﺳﮯ ﺣﻖ اُﺗﺎرﺗﺎ ﮨﮯ )اور وﮦ( ﻏﻴﺐ ﮐﯽ
ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۴٨ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺣﻖ ﺁﭼﮑﺎ اور )ﻣﻌﺒﻮد( ﺑﺎﻃﻞ ﻧہ ﺗﻮ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻧہ دوﺑﺎرﮦ ﭘﻴﺪا
ﮐﺮے ﮔﺎ ) (۴٩ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﻣﻴﮟ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮں ﺗﻮ ﻣﻴﺮﯼ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﮐﺎ ﺿﺮر ﻣﺠﻬﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ﮨﺪاﻳﺖ ﭘﺮ ﮨﻮں ﺗﻮ ﻳہ اس ﮐﺎ
ﻃﻔﻴﻞ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﺮﯼ ﻃﺮف وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ )اور( ﻧﺰدﻳﮏ ﮨﮯ ) (۵٠اور ﮐﺎش ﺗﻢ
دﻳﮑﻬﻮ ﺟﺐ ﻳہ ﮔﻬﺒﺮا ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ )ﻋﺬاب ﺳﮯ( ﺑﭻ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻧﺰدﻳﮏ ﮨﯽ ﺳﮯ ﭘﮑﮍ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۵١اور
ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮨﻢ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ اور )اب( اﺗﻨﯽ دور ﺳﮯ ان ﮐﺎ ﮨﺎﺗﻪ اﻳﻤﺎن ﮐﮯ ﻟﻴﻨﮯ ﮐﻮ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ ﭘﮩﻨﭻ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ )(۵٢
اور ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻮ اس ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ اور ﺑﻦ دﻳﮑﻬﮯ دور ﮨﯽ ﺳﮯ )ﻇﻦ ﮐﮯ( ﺗﻴﺮ ﭼﻼﺗﮯ رﮨﮯ ) (۵٣اور ان ﻣﻴﮟ اور ان
ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﯽ ﭼﻴﺰوں ﻣﻴﮟ ﭘﺮدﮦ ﺣﺎﺋﻞ ﮐﺮدﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺟﻴﺴﺎ ﮐہ ﭘﮩﻠﮯ ان ﮐﮯ ﮨﻢ ﺟﻨﺴﻮں ﺳﮯ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ وﮦ ﺑﻬﯽ اﻟﺠﻬﻦ ﻣﻴﮟ ڈاﻟﻨﮯ واﻟﮯ
ﺷﮏ ﻣﻴﮟ ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ )(۵۴
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ﺳﻮرة ﻓَﺎﻃِﺮ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺳﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ )ﺳﺰاوار ﮨﮯ( ﺟﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )اور( ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﻮ ﻗﺎﺻﺪ ﺑﻨﺎﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ﺟﻦ
ﮐﮯ دو دو اور ﺗﻴﻦ ﺗﻴﻦ اور ﭼﺎر ﭼﺎر ﭘﺮ ﮨﻴﮟ۔ وﮦ )اﭘﻨﯽ( ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺑﮍهﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر
ﮨﮯ ) (١ﺧﺪا ﺟﻮ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ )ﮐﺎ دروازﮦ( ﮐﻬﻮل دے ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﻮ ﺑﻨﺪ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﺑﻨﺪ ﮐﺮدے ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﻮ ﮐﻬﻮﻟﻨﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ۔ اور وﮦ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٢ﻟﻮﮔﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ اﺣﺴﺎﻧﺎت ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو۔ ﮐﻴﺎ
ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ اور ﺧﺎﻟﻖ )اور رازق ﮨﮯ( ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﺳﮯ رزق دے۔ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺲ
ﺗﻢ ﮐﮩﺎں ﺑﮩﮑﮯ ﭘﻬﺮﺗﮯ ﮨﻮ؟ ) (٣اور )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺟﻬﭩﻼﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ۔
اور )ﺳﺐ( ﮐﺎم ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۴ﻟﻮﮔﻮ ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ دهﻮﮐﮯ ﻣﻴﮟ ﻧہ
ڈال دے اور ﻧہ )ﺷﻴﻄﺎن( ﻓﺮﻳﺐ دﻳﻨﮯ واﻻ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻓﺮﻳﺐ دے ) (۵ﺷﻴﻄﺎن ﺗﻤﮩﺎرا دﺷﻤﻦ ﮨﮯ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اﺳﮯ دﺷﻤﻦ ﮨﯽ ﺳﻤﺠﻬﻮ۔ وﮦ
اﭘﻨﮯ )ﭘﻴﺮوؤں ﮐﮯ( ﮔﺮوﮦ ﮐﻮ ﺑﻼﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ دوزخ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ) (۶ﺟﮩﻨﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﮨﮯ۔ اور
ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺨﺸﺶ اور ﺑﮍا ﺛﻮاب ﮨﮯ ) (٧ﺑﻬﻼ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ اس ﮐﮯ اﻋﻤﺎل
ﺑﺪ ﺁراﺳﺘہ ﮐﺮﮐﮯ دﮐﻬﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ اور وﮦ ان ﮐﻮ ﻋﻤﺪﮦ ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﺗﻮ )ﮐﻴﺎ وﮦ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﺁدﻣﯽ ﺟﻴﺴﺎ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ(۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا
ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮨﺪاﻳﺖ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ اﻓﺴﻮس ﮐﺮﮐﮯ ﺗﻤﮩﺎرا دم ﻧہ ﻧﮑﻞ
ﺟﺎﺋﮯ۔ ﻳہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا اس ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٨اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮨﻮاﺋﻴﮟ ﭼﻼﺗﺎ ﮨﮯ اور وﮦ ﺑﺎدل ﮐﻮ اُﺑﻬﺎرﺗﯽ
ﮨﻴﮟ ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ان ﮐﻮ اﻳﮏ ﺑﮯﺟﺎن ﺷﮩﺮ ﮐﯽ ﻃﺮف ﭼﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ اس ﺳﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮦ ﮐﺮدﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔
اﺳﯽ ﻃﺮح ﻣﺮدوں ﮐﻮ ﺟﯽ اُﭨﻬﻨﺎ ﮨﻮﮔﺎ ) (٩ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻋﺰت ﮐﺎ ﻃﻠﺐ ﮔﺎر ﮨﮯ ﺗﻮ ﻋﺰت ﺗﻮ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ۔ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف
ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﮐﻠﻤﺎت ﭼﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ اس ﮐﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺑﺮے ﺑﺮے ﻣﮑﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺨﺖ
ﻋﺬاب ﮨﮯ۔ اور ان ﮐﺎ ﻣﮑﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١٠اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﭩﯽ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ ﻧﻄﻔﮯ ﺳﮯ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻮڑا
ﺟﻮڑا ﺑﻨﺎ دﻳﺎ۔ اور ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻮرت ﻧہ ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور ﻧہ ﺟﻨﺘﯽ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﺳﮯ۔ اور ﻧہ ﮐﺴﯽ ﺑﮍﯼ ﻋﻤﺮ واﻟﮯ ﮐﻮ
ﻋﻤﺮ زﻳﺎدﮦ دﯼ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اور ﻧہ اس ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﻢ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ )ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ )ﻟﮑﻬﺎ ﮨﻮا( ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﻮ
ﺁﺳﺎن ﮨﮯ ) (١١اور دوﻧﻮں درﻳﺎ )ﻣﻞ ﮐﺮ( ﻳﮑﺴﺎں ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ۔ ﻳہ ﺗﻮ ﻣﻴﭩﻬﺎ ﮨﮯ ﭘﻴﺎس ﺑﺠﻬﺎﻧﮯ واﻻ۔ ﺟﺲ ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﺧﻮﺷﮕﻮار
ﮨﮯ اور ﻳہ ﮐﻬﺎرﯼ ﮨﮯ ﮐﮍوا۔ اور ﺳﺐ ﺳﮯ ﺗﻢ ﺗﺎزﮦ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻮ اور زﻳﻮر ﻧﮑﺎﻟﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﺴﮯ ﭘﮩﻨﺘﮯ ﮨﻮ۔ اور ﺗﻢ درﻳﺎ ﻣﻴﮟ
ﮐﺸﺘﻴﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ )ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻮ( ﭘﻬﺎڑﺗﯽ ﭼﻠﯽ ﺁﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ اس ﮐﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ )ﻣﻌﺎش( ﺗﻼش ﮐﺮو اور ﺗﺎﮐہ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو
) (١٢وﮨﯽ رات ﮐﻮ دن ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﺗﺎ اور )وﮨﯽ( دن ﮐﻮ رات ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور اﺳﯽ ﻧﮯ ﺳﻮرج اور ﭼﺎﻧﺪ ﮐﻮ ﮐﺎم ﻣﻴﮟ
ﻟﮕﺎ دﻳﺎ ﮨﮯ۔ ﮨﺮ اﻳﮏ اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﮏ ﭼﻞ رﮨﺎ ﮨﮯ۔ ﻳﮩﯽ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ اﺳﯽ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﻮ ﺗﻢ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻮ وﮦ ﮐﻬﺠﻮر ﮐﯽ ﮔﭩﻬﻠﯽ ﮐﮯ ﭼﻬﻠﮑﮯ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﯽ ﺗﻮ )ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﮯ( ﻣﺎﻟﮏ ﻧﮩﻴﮟ ) (١٣اﮔﺮ
ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﭘﮑﺎرو ﺗﻮ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﭘﮑﺎر ﻧہ ﺳﻨﻴﮟ اور اﮔﺮ ﺳﻦ ﺑﻬﯽ ﻟﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﺎت ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﻴﮟ۔ اور ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن
ﺗﻤﮩﺎرے ﺷﺮﮎ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور )ﺧﺪاﺋﮯ( ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﯽ ﻃﺮح ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ دے ﮔﺎ ) (١۴ﻟﻮﮔﻮ ﺗﻢ )ﺳﺐ( ﺧﺪا
ﮐﮯ ﻣﺤﺘﺎج ﮨﻮ اور ﺧﺪا ﺑﮯﭘﺮوا ﺳﺰاوار )ﺣﻤﺪ وﺛﻨﺎ( ﮨﮯ ) (١۵اﮔﺮ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدے اور ﻧﺌﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻻ ﺁﺑﺎد ﮐﺮے
) (١۶اور ﻳہ ﺧﺪا ﮐﻮ ﮐﭽﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮩﻴﮟ ) (١٧اور ﮐﻮﺋﯽ اﭨﻬﺎﻧﮯ واﻻ دوﺳﺮے ﮐﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻧہ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻴﮟ دﺑﺎ
ﮨﻮا اﭘﻨﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺑﭩﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﻼﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﻧہ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ اﮔﺮﭼہ ﻗﺮاﺑﺖ دار ﮨﯽ ﮨﻮ۔ )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﺗﻢ
اﻧﮩﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﻮ ﺑﻦ دﻳﮑﻬﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ڈرﺗﮯ اور ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ ﭘﺎﮎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﯽ ﻟﺌﮯ ﭘﺎﮎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور )ﺳﺐ ﮐﻮ( ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (١٨اور اﻧﺪهﺎ اور ﺁﻧﮑﻪ
واﻻ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮩﻴﮟ ) (١٩اور ﻧہ اﻧﺪهﻴﺮا اور روﺷﻨﯽ ) (٢٠اور ﻧہ ﺳﺎﻳہ اور دهﻮپ ) (٢١اور ﻧہ زﻧﺪے اور ﻣﺮدے ﺑﺮاﺑﺮ
ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺧﺪا ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺳﻨﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﺟﻮ ﻗﺒﺮوں ﻣﻴﮟ ﻣﺪﻓﻮن ﮨﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻨﺎ ﺳﮑﺘﮯ ) (٢٢ﺗﻢ ﺗﻮ
ﺻﺮف ڈراﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻮ ) (٢٣ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﻖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻻ اور ڈراﻧﮯ واﻻ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ۔ اور ﮐﻮﺋﯽ اُﻣﺖ
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ﻧﮩﻴﮟ ﻣﮕﺮ اس ﻣﻴﮟ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮔﺰر ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ) (٢۴اور اﮔﺮ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ
ﺑﻬﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ان ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں اور ﺻﺤﻴﻔﮯ اور روﺷﻦ ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ ﻟﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺗﮯ رﮨﮯ )(٢۵
ﭘﻬﺮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ ﺳﻮ )دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﮐہ( ﻣﻴﺮا ﻋﺬاب ﮐﻴﺴﺎ ﮨﻮا ) (٢۶ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ
ﻣﻴﻨہ ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ۔ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﻃﺮح ﻃﺮح ﮐﮯ رﻧﮕﻮں ﮐﮯ ﻣﻴﻮے ﭘﻴﺪا ﮐﺌﮯ۔ اور ﭘﮩﺎڑوں ﻣﻴﮟ ﺳﻔﻴﺪ اور ﺳﺮخ رﻧﮕﻮں ﮐﮯ
ﻗﻄﻌﺎت ﮨﻴﮟ اور )ﺑﻌﺾ( ﮐﺎﻟﮯ ﺳﻴﺎﮦ ﮨﻴﮟ ) (٢٧اﻧﺴﺎﻧﻮں اور ﺟﺎﻧﻮروں اور ﭼﺎرﭘﺎﻳﻮں ﮐﮯ ﺑﻬﯽ ﮐﺌﯽ ﻃﺮح ﮐﮯ رﻧﮓ ﮨﻴﮟ۔ ﺧﺪا
ﺳﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ وﮨﯽ ڈرﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ ﮨﻴﮟ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٨ﺟﻮ
ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﭘﮍهﺘﮯ اور ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ دﻳﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ اور ﻇﺎﮨﺮ
ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ اس ﺗﺠﺎرت )ﮐﮯ ﻓﺎﺋﺪے( ﮐﮯ اﻣﻴﺪوار ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﺒﻬﯽ ﺗﺒﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﯽ ) (٢٩ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﭘﻮرا ﭘﻮرا
ﺑﺪﻟہ دے ﮔﺎ اور اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ زﻳﺎدﮦ ﺑﻬﯽ دے ﮔﺎ۔ وﮦ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ )اور( ﻗﺪردان ﮨﮯ ) (٣٠اور ﻳہ ﮐﺘﺎب ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮨﮯ ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ۔ اور ان )ﮐﺘﺎﺑﻮں( ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا اﭘﻨﮯ
ﺑﻨﺪوں ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار )اور ان ﮐﻮ( دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٣١ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﺘﺎب ﮐﺎ وارث ﭨﻬﻴﺮاﻳﺎ ﺟﻦ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮦ ﮐﻴﺎ۔ ﺗﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺁپ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﮐﭽﻪ ﻣﻴﺎﻧہ رو ﮨﻴﮟ۔ اور ﮐﭽﻪ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ
ﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ )ﮨﻴﮟ( ﺟﻦ ﻣﻴﮟ وﮦ
ﺳﮯ ﻧﻴﮑﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺁﮔﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳﮩﯽ ﺑﮍا ﻓﻀﻞ ﮨﮯ )) (٣٢ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﺑﮩﺸ ِ
داﺧﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ وﮨﺎں ان ﮐﻮ ﺳﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﮐﻨﮕﻦ اور ﻣﻮﺗﯽ ﭘﮩﻨﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ان ﮐﯽ ﭘﻮﺷﺎﮎ رﻳﺸﻤﯽ ﮨﻮﮔﯽ ) (٣٣وﮦ ﮐﮩﻴﮟ
ﮔﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ ﻏﻢ دور ﮐﻴﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ )اور( ﻗﺪردان ﮨﮯ ) (٣۴ﺟﺲ
ﻧﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ ﮨﻤﻴﺸہ ﮐﮯ رﮨﻨﮯ ﮐﮯ ﮔﻬﺮ ﻣﻴﮟ اُﺗﺎرا۔ ﻳﮩﺎں ﻧہ ﺗﻮ ﮨﻢ ﮐﻮ رﻧﺞ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﮔﺎ اور ﻧہ ﮨﻤﻴﮟ ﺗﮑﺎن ﮨﯽ ﮨﻮﮔﯽ
) (٣۵اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دوزخ ﮐﯽ ﺁگ ﮨﮯ۔ ﻧہ اﻧﮩﻴﮟ ﻣﻮت ﺁﺋﮯ ﮔﯽ ﮐہ ﻣﺮﺟﺎﺋﻴﮟ اور ﻧہ ان ﮐﺎ ﻋﺬاب ﮨﯽ
ان ﺳﮯ ﮨﻠﮑﺎ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﮨﻢ ﮨﺮ اﻳﮏ ﻧﺎﺷﮑﺮے ﮐﻮ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣۶وﮦ اس ﻣﻴﮟ ﭼﻼﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ اے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﮐﻮ ﻧﮑﺎل ﻟﮯ )اب( ﮨﻢ ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ۔ ﻧہ وﮦ ﺟﻮ )ﭘﮩﻠﮯ( ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﺗﻨﯽ ﻋﻤﺮ ﻧﮩﻴﮟ
دﯼ ﺗﻬﯽ ﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﺳﻮﭼﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺳﻮچ ﻟﻴﺘﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ڈراﻧﮯ واﻻ ﺑﻬﯽ ﺁﻳﺎ۔ ﺗﻮ اب ﻣﺰے ﭼﮑﻬﻮ۔ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﺪدﮔﺎر ﻧﮩﻴﮟ ) (٣٧ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ۔ وﮦ ﺗﻮ دل ﮐﮯ ﺑﻬﻴﺪوں ﺗﮏ ﺳﮯ
واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٣٨وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ )ﭘﮩﻠﻮں ﮐﺎ( ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﻨﺎﻳﺎ۔ ﺗﻮ ﺟﺲ ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ اس ﮐﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﺎ ﺿﺮر
اﺳﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ۔ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ان ﮐﮯ ﮐﻔﺮ ﺳﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮨﺎں ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﮨﯽ ﺑﮍهﺘﯽ ﮨﮯ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ان ﮐﺎ
ﮐﻔﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﮨﯽ زﻳﺎدﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (٣٩ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺷﺮﻳﮑﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻮ۔ ﻣﺠﻬﮯ دﮐﻬﺎؤ
ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﺳﮯ ﮐﻮن ﺳﯽ ﭼﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﮐﯽ ﮨﮯ ﻳﺎ )ﺑﺘﺎؤ ﮐہ( ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ان ﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮨﮯ۔ ﻳﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﮐﺘﺎب دﯼ
ﮨﮯ ﺗﻮ وﮦ اس ﮐﯽ ﺳﻨﺪ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ )ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﻇﺎﻟﻢ ﺟﻮ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ وﻋﺪﮦ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻣﺤﺾ
ﻓﺮﻳﺐ ﮨﮯ ) (۴٠ﺧﺪا ﮨﯽ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﺗﻬﺎﻣﮯ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﭨﻞ ﻧہ ﺟﺎﺋﻴﮟ۔ اﮔﺮ وﮦ ﭨﻞ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ اﻳﺴﺎ
ﻧﮩﻴﮟ ﺟﻮ ان ﮐﻮ ﺗﻬﺎم ﺳﮑﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺑﺮدﺑﺎر )اور( ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۴١اور ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺳﺨﺖ ﺳﺨﺖ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ
ﮐہ اﮔﺮ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﮨﺮ اﻳﮏ اُﻣﺖ ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ ﮨﺪاﻳﺖ ﭘﺮ ﮨﻮں۔ ﻣﮕﺮ ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﺪاﻳﺖ
ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺁﻳﺎ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﻧﻔﺮت ﮨﯽ ﺑﮍهﯽ ) (۴٢ﻳﻌﻨﯽ )اﻧﮩﻮں ﻧﮯ( ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻏﺮور ﮐﺮﻧﺎ اور ﺑﺮﯼ ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺎ )اﺧﺘﻴﺎر
ﮐﻴﺎ( اور ﺑﺮﯼ ﭼﺎل ﮐﺎ وﺑﺎل اس ﮐﮯ ﭼﻠﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﯽ ﭘﺮ ﭘﮍﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻳہ اﮔﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ روش ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﮯ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺳﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺎدت ﻣﻴﮟ ﮨﺮﮔﺰ ﺗﺒﺪل ﻧہ ﭘﺎؤ ﮔﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﻃﺮﻳﻘﮯ ﻣﻴﮟ ﮐﺒﻬﯽ ﺗﻐﻴﺮ ﻧہ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ) (۴٣ﮐﻴﺎ
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮐﺒﻬﯽ ﺳﻴﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﺗﺎﮐہ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻴﺎ ﮨﻮا ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ ان ﺳﮯ
ﻗﻮت ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺖ زﻳﺎدﮦ ﺗﻬﮯ۔ اور ﺧﺪا اﻳﺴﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ اس ﮐﻮ ﻋﺎﺟﺰ ﮐﺮﺳﮑﮯ۔ وﮦ ﻋﻠﻢ واﻻ )اور(
ﻗﺪرت واﻻ ﮨﮯ ) (۴۴اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﭘﮑﮍﻧﮯ ﻟﮕﺘﺎ۔ ﺗﻮ روﺋﮯ زﻣﻴﻦ ﭘﺮ اﻳﮏ ﭼﻠﻨﮯ ﭘﻬﺮﻧﮯ
واﻟﮯ ﮐﻮ ﻧہ ﭼﻬﻮڑﺗﺎ۔ ﻟﻴﮑﻦ وﮦ ان ﮐﻮ اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﮏ ﻣﮩﻠﺖ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺳﻮ ﺟﺐ ان ﮐﺎ وﻗﺖ ﺁﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ )ان ﮐﮯ
اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ دے ﮔﺎ( ﺧﺪا ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ )(۴۵
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ﺳﻮرة ﻳ ٓ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻳٰﺲٓ ) (١ﻗﺴﻢ ﮨﮯ ﻗﺮﺁن ﮐﯽ ﺟﻮ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﮯ ﺑﻬﺮا ﮨﻮا ﮨﮯ ) (٢اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻢ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻮ ) (٣ﺳﻴﺪهﮯ
رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ) (۴ﻳہ ﺧﺪاﺋﮯ( ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮯ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ) (۵ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺑﺎپ دادا ﮐﻮ ﻣﺘﻨﺒہ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ
ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﻣﺘﻨﺒہ ﮐﺮدو وﮦ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻴﮟ ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﮐﺜﺮ ﭘﺮ )ﺧﺪا ﮐﯽ( ﺑﺎت ﭘﻮرﯼ ﮨﻮﭼﮑﯽ ﮨﮯ ﺳﻮ وﮦ اﻳﻤﺎن
ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٧ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﮔﺮدﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﻃﻮق ڈال رﮐﻬﮯ ﮨﻴﮟ اور وﮦ ﭨﻬﻮڑﻳﻮں ﺗﮏ )ﭘﻬﻨﺴﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ( ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺳﺮ
اُﻟﻞ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺑﻬﯽ دﻳﻮار ﺑﻨﺎ دﯼ اور ان ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺑﻬﯽ۔ ﭘﻬﺮ ان ﭘﺮ ﭘﺮدﮦ ڈال دﻳﺎ ﺗﻮ ﻳہ دﻳﮑﻪ ﻧﮩﻴﮟ
ﺳﮑﺘﮯ ) (٩اور ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮو ﻳﺎ ﻧہ ﮐﺮو ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ وﮦ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ) (١٠ﺗﻢ ﺗﻮ ﺻﺮف اس
ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮے اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﻏﺎﺋﺒﺎﻧہ ڈرے ﺳﻮ اس ﮐﻮ ﻣﻐﻔﺮت اور ﺑﮍے
ﺛﻮاب ﮐﯽ ﺑﺸﺎرت ﺳﻨﺎ دو ) (١١ﺑﮯﺷﮏ ﮨﻢ ﻣﺮدوں ﮐﻮ زﻧﺪﮦ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ وﮦ ﺁﮔﮯ ﺑﻬﻴﺞ ﭼﮑﮯ اور )ﺟﻮ( ان ﮐﮯ
ﻧﺸﺎن ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﮔﺌﮯ ﮨﻢ ان ﮐﻮ ﻗﻠﻤﺒﻨﺪ ﮐﺮﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺘﺎب روﺷﻦ )ﻳﻌﻨﯽ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ( ﻣﻴﮟ ﻟﮑﻪ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ۔
) (١٢اور ان ﺳﮯ ﮔﺎؤں واﻟﻮں ﮐﺎ ﻗﺼہ ﺑﻴﺎن ﮐﺮو ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺁﺋﮯ )) (١٣ﻳﻌﻨﯽ( ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﻃﺮف دو
)ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﺑﻬﻴﺠﮯ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ۔ ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻴﺴﺮے ﺳﮯ ﺗﻘﻮﻳﺖ دﯼ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۴وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﺗﻢ )اور ﮐﭽﻪ( ﻧﮩﻴﮟ ﻣﮕﺮ ﮨﻤﺎرﯼ ﻃﺮح ﮐﮯ ﺁدﻣﯽ )ﮨﻮ( اور ﺧﺪا ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ ﻧﺎزل
ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﺗﻢ ﻣﺤﺾ ﺟﻬﻮٹ ﺑﻮﻟﺘﮯ ﮨﻮ ) (١۵اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف )ﭘﻴﻐﺎم دے ﮐﺮ(
ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۶اور ﮨﻤﺎرے ذﻣﮯ ﺗﻮ ﺻﺎف ﺻﺎف ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﻨﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺲ ) (١٧وﮦ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﺎﻣﺒﺎرﮎ
ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺑﺎز ﻧہ ﺁؤ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻳﮟ ﮔﮯ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﭘﮩﻨﭽﮯ ﮔﺎ )(١٨
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﮨﮯ۔ ﮐﻴﺎ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔ ﺑﻠﮑہ ﺗﻢ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﮨﻮ ﺟﻮ ﺣﺪ
ﺳﮯ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮ ﮔﺌﮯ ﮨﻮ ) (١٩اور ﺷﮩﺮ ﮐﮯ ﭘﺮﻟﮯ ﮐﻨﺎرے ﺳﮯ اﻳﮏ ﺁدﻣﯽ دوڑﺗﺎ ﮨﻮا ﺁﻳﺎ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ اے ﻣﻴﺮﯼ ﻗﻮم ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں
ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﻮ ) (٢٠اﻳﺴﻮں ﮐﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺻﻠہ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ اور وﮦ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﮨﻴﮟ ) (٢١اور ﻣﺠﻬﮯ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ
ﻣﻴﮟ اس ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧہ ﮐﺮوں ﺟﺲ ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اور اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻢ ﮐﻮ ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (٢٢ﮐﻴﺎ ﻣﻴﮟ ان ﮐﻮ
ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ اوروں ﮐﻮ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎؤں؟ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﻴﺮے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﺳﻔﺎرش ﻣﺠﻬﮯ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻧہ
دے ﺳﮑﮯ اور ﻧہ وﮦ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﭼﻬﮍا ﮨﯽ ﺳﮑﻴﮟ ) (٢٣ﺗﺐ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮨﻮﮔﻴﺎ ) (٢۴ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر
ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﻳﺎ ﮨﻮں ﺳﻮ ﻣﻴﺮﯼ ﺑﺎت ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ) (٢۵ﺣﮑﻢ ﮨﻮا ﮐہ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎ۔ ﺑﻮﻻ ﮐﺎش! ﻣﻴﺮﯼ ﻗﻮم ﮐﻮ ﺧﺒﺮ ﮨﻮ )(٢۶
ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﺑﺨﺶ دﻳﺎ اور ﻋﺰت واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮐﻴﺎ ) (٢٧اور ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﯽ ﻗﻮم ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﻧﮩﻴﮟ اُﺗﺎرا
اور ﻧہ ﮨﻢ اُﺗﺎرﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ﮨﯽ ) (٢٨وﮦ ﺗﻮ ﺻﺮف اﻳﮏ ﭼﻨﮕﻬﺎڑ ﺗﻬﯽ )ﺁﺗﺸﻴﻦ( ﺳﻮ وﮦ )اس ﺳﮯ( ﻧﺎﮔﮩﺎں ﺑﺠﻪ ﮐﺮ رﮦ ﮔﺌﮯ
) (٢٩ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ اﻓﺴﻮس ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﺎ ﻣﮕﺮ اس ﺳﮯ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٠ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ
دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻬﺎ اب وﮦ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣١اور
ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﮨﻤﺎرے روﺑﺮو ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻴﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣٢اور اﻳﮏ ﻧﺸﺎﻧﯽ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﻣﻴﻦ ﻣﺮدﮦ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ
زﻧﺪﮦ ﮐﻴﺎ اور اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻧﺎج اُﮔﺎﻳﺎ۔ ﭘﻬﺮ ﻳہ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٣اور اس ﻣﻴﮟ ﮐﻬﺠﻮروں اور اﻧﮕﻮروں ﮐﮯ ﺑﺎغ
ﭘﻴﺪا ﮐﻴﮯ اور اس ﻣﻴﮟ ﭼﺸﻤﮯ ﺟﺎرﯼ ﮐﺮدﻳﺌﮯ ) (٣۴ﺗﺎﮐہ ﻳہ ان ﮐﮯ ﭘﻬﻞ ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ اور ان ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻬﻮں ﻧﮯ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﺗﻮ
ﭘﻬﺮ ﻳہ ﺷﮑﺮ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ؟ ) (٣۵وﮦ ﺧﺪا ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﮯ اور ﺧﻮد ان ﮐﮯ اور ﺟﻦ ﭼﻴﺰوں ﮐﯽ
ان ﮐﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺟﻮڑے ﺑﻨﺎﺋﮯ ) (٣۶اور اﻳﮏ ﻧﺸﺎﻧﯽ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رات ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻢ دن ﮐﻮ ﮐﻬﻴﻨﭻ ﻟﻴﺘﮯ
ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اس وﻗﺖ ان ﭘﺮ اﻧﺪهﻴﺮا ﭼﻬﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (٣٧اور ﺳﻮرج اﭘﻨﮯ ﻣﻘﺮر رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻠﺘﺎ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻳہ )ﺧﺪاﺋﮯ( ﻏﺎﻟﺐ اور داﻧﺎ
ﮐﺎ )ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﮨﻮا( اﻧﺪازﮦ ﮨﮯ ) (٣٨اور ﭼﺎﻧﺪ ﮐﯽ ﺑﻬﯽ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻨﺰﻟﻴﮟ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻳﮟ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ )ﮔﻬﭩﺘﮯ ﮔﻬﭩﺘﮯ( ﮐﻬﺠﻮر ﮐﯽ
ﭘﺮاﻧﯽ ﺷﺎخ ﮐﯽ ﻃﺮح ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (٣٩ﻧہ ﺗﻮ ﺳﻮرج ﮨﯽ ﺳﮯ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﭼﺎﻧﺪ ﮐﻮ ﺟﺎ ﭘﮑﮍے اور ﻧہ رات ﮨﯽ دن ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﺁﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔ اور ﺳﺐ اﭘﻨﮯ اﭘﻨﮯ داﺋﺮے ﻣﻴﮟ ﺗﻴﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٠اور اﻳﮏ ﻧﺸﺎﻧﯽ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﯽ اوﻻد
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ﮐﻮ ﺑﻬﺮﯼ ﮨﻮﺋﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﻮار ﮐﻴﺎ ) (۴١اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﻳﺴﯽ ﮨﯽ اور ﭼﻴﺰﻳﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﮟ ﺟﻦ ﭘﺮ وﮦ ﺳﻮار ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ )(۴٢
اور اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﻏﺮق ﮐﺮدﻳﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﻧہ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮﻳﺎد رس ﮨﻮا اور ﻧہ ان ﮐﻮ رﮨﺎﺋﯽ ﻣﻠﮯ ) (۴٣ﻣﮕﺮ ﻳہ ﮨﻤﺎرﯼ
رﺣﻤﺖ اور اﻳﮏ ﻣﺪت ﺗﮏ ﮐﮯ ﻓﺎﺋﺪے ﮨﻴﮟ ) (۴۴اور ﺟﺐ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺁﮔﮯ اور ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﻴﭽﻬﮯ
ﮨﮯ اس ﺳﮯ ڈرو ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ رﺣﻢ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ) (۴۵اور ان ﮐﮯ ﭘﺎس ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﯽ ﻣﮕﺮ اس
ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴۶اور ﺟﺐ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ رزق ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ دﻳﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺧﺮچ ﮐﺮو۔ ﺗﻮ
ﮐﺎﻓﺮ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﮨﻢ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﻼﺋﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﺧﻮد ﮐﻬﻼ دﻳﺘﺎ۔ ﺗﻢ ﺗﻮ ﺻﺮﻳﺢ
ﻏﻠﻄﯽ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ) (۴٧اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﭻ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻳہ وﻋﺪﮦ ﮐﺐ )ﭘﻮرا( ﮨﻮﮔﺎ؟ ) (۴٨ﻳہ ﺗﻮ اﻳﮏ ﭼﻨﮕﻬﺎڑ ﮐﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ان ﮐﻮ اس ﺣﺎل ﻣﻴﮟ ﮐہ ﺑﺎﮨﻢ ﺟﻬﮕﮍ رﮨﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺁﭘﮑﮍے ﮔﯽ ) (۴٩ﭘﻬﺮ ﻧہ وﺻﻴﺖ ﮐﺮﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻧہ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ
واﻟﻮں ﻣﻴﮟ واﭘﺲ ﺟﺎﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ ) (۵٠اور )ﺟﺲ وﻗﺖ( ﺻﻮر ﭘﻬﻮﻧﮑﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﻳہ ﻗﺒﺮوں ﺳﮯ )ﻧﮑﻞ ﮐﺮ( اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ
ﻃﺮف دوڑ ﭘﮍﻳﮟ ﮔﮯ ) (۵١ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ اے ﮨﮯ ﮨﻤﻴﮟ ﮨﻤﺎرﯼ ﺧﻮاﺑﮕﺎﮨﻮں ﺳﮯ ﮐﺲ ﻧﮯ )ﺟﮕﺎ( اُﭨﻬﺎﻳﺎ؟ ﻳہ وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﺪا
ﻧﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﻧﮯ ﺳﭻ ﮐﮩﺎ ﺗﻬﺎ ) (۵٢ﺻﺮف اﻳﮏ زور ﮐﯽ ﺁواز ﮐﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﮨﻤﺎرے روﺑﺮو
ﺁﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۵٣اس روز ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺪﻟہ وﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ﺟﻴﺴﮯ ﺗﻢ ﮐﺎم
ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۵۴اﮨﻞ ﺟﻨﺖ اس روز ﻋﻴﺶ وﻧﺸﺎط ﮐﮯ ﻣﺸﻐﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۵۵وﮦ ﺑﻬﯽ اور ان ﮐﯽ ﺑﻴﻮﻳﺎں ﺑﻬﯽ ﺳﺎﻳﻮں
ﻣﻴﮟ ﺗﺨﺘﻮں ﭘﺮ ﺗﮑﻴﮯ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۵۶وﮨﺎں ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻴﻮے اور ﺟﻮ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﮔﮯ )ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﮔﺎ( )(۵٧
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺳﻼم )ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ( ) (۵٨اور ﮔﻨﮩﮕﺎرو! ﺁج اﻟﮓ ﮨﻮﺟﺎؤ ) (۵٩اے ﺁدم ﮐﯽ اوﻻد ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ
ﺳﮯ ﮐﮩہ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﻮ ﻧہ ﭘﻮﺟﻨﺎ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻬﻼ دﺷﻤﻦ ﮨﮯ ) (۶٠اور ﻳہ ﮐہ ﻣﻴﺮﯼ ﮨﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻧﺎ۔ ﻳﮩﯽ ﺳﻴﺪهﺎ
رﺳﺘہ ﮨﮯ ) (۶١اور اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺧﻠﻘﺖ ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ؟ ) (۶٢ﻳﮩﯽ وﮦ
ﺟﮩﻨﻢ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺧﺒﺮ دﯼ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ )) (۶٣ﺳﻮ( ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻔﺮ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻮ اس ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﺁج اس ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎؤ
) (۶۴ﺁج ﮨﻢ ان ﮐﮯ ﻣﻮﻧﮩﻮں ﭘﺮ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎ دﻳﮟ ﮔﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻳہ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﮨﻢ ﺳﮯ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﻳﮟ ﮔﮯ اور
ان ﮐﮯ ﭘﺎؤں )اس ﮐﯽ( ﮔﻮاﮨﯽ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (۶۵اور اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻮں ﮐﻮ ﻣﭩﺎ ﮐﺮ )اﻧﺪهﺎ ﮐﺮ( دﻳﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﻳہ رﺳﺘﮯ
ﮐﻮ دوڑﻳﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﺎں دﻳﮑﻪ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ ) (۶۶اور اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ ان ﮐﯽ ﺻﻮرﺗﻴﮟ ﺑﺪل دﻳﮟ ﭘﻬﺮ وﮨﺎں ﺳﮯ ﻧہ
ﺁﮔﮯ ﺟﺎﺳﮑﻴﮟ اور ﻧہ )ﭘﻴﭽﻬﮯ( ﻟﻮٹ ﺳﮑﻴﮟ ) (۶٧اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﮨﻢ ﺑﮍﯼ ﻋﻤﺮ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻴﮟ اوﻧﺪهﺎ ﮐﺮدﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ
ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﻳہ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (۶٨اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮐﻮ ﺷﻌﺮ ﮔﻮﺋﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﻬﺎﺋﯽ اور ﻧہ وﮦ ان ﮐﻮ ﺷﺎﻳﺎں ﮨﮯ۔ ﻳہ ﺗﻮ ﻣﺤﺾ
ﻧﺼﻴﺤﺖ اور ﺻﺎف ﺻﺎف ﻗﺮﺁن )ﭘُﺮازﺣﮑﻤﺖ( ﮨﮯ ) (۶٩ﺗﺎﮐہ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺟﻮ زﻧﺪﮦ ﮨﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺎ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﺋﮯ اور ﮐﺎﻓﺮوں
ﭘﺮ ﺑﺎت ﭘﻮرﯼ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ) (٧٠ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺟﻮ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻬﻮں ﺳﮯ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ان
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎرﭘﺎﺋﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺮ دﻳﺌﮯ اور ﻳہ ان ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﻴﮟ ) (٧١اور ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻮ ﻣﻴﮟ ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
ان ﮐﯽ ﺳﻮارﯼ ﮨﮯ اور ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻳہ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧٢اور ان ﻣﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )اور( ﻓﺎﺋﺪے اور ﭘﻴﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﻳہ
ﺷﮑﺮ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ؟ ) (٧٣اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا )اور( ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎ ﻟﻴﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺷﺎﻳﺪ )ان ﺳﮯ( ان ﮐﻮ ﻣﺪد ﭘﮩﻨﭽﮯ
)) (٧۴ﻣﮕﺮ( وﮦ ان ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ )ﮨﺮﮔﺰ( ﻃﺎﻗﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ۔ اور وﮦ ان ﮐﯽ ﻓﻮج ﮨﻮ ﮐﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻴﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٧۵ﺗﻮ ان
ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﻧہ ﮐﺮدﻳﮟ۔ ﻳہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﭼﻬﭙﺎﺗﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﻤﻴﮟ ﺳﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ) (٧۶ﮐﻴﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﮯ
ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﻧﻄﻔﮯ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ ﭘﻬﺮ وﮦ ﺗﮍاق ﭘﮍاق ﺟﻬﮕﮍﻧﮯ ﻟﮕﺎ ) (٧٧اور ﮨﻤﺎرے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻣﺜﺎﻟﻴﮟ ﺑﻴﺎن
ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﺎ اور اﭘﻨﯽ ﭘﻴﺪاﺋﺶ ﮐﻮ ﺑﻬﻮل ﮔﻴﺎ۔ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ )ﺟﺐ( ﮨﮉﻳﺎں ﺑﻮﺳﻴﺪﮦ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﮐﻮن زﻧﺪﮦ ﮐﺮے ﮔﺎ؟ )(٧٨
ﮐﮩہ دو ﮐہ ان ﮐﻮ وﮦ زﻧﺪﮦ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔ اور وﮦ ﺳﺐ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ )) (٧٩وﮨﯽ(
ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺳﺒﺰ درﺧﺖ ﺳﮯ ﺁگ ﭘﻴﺪا ﮐﯽ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ اس )ﮐﯽ ﭨﮩﻨﻴﻮں ﮐﻮ رﮔﮍ ﮐﺮ ان( ﺳﮯ ﺁگ ﻧﮑﺎﻟﺘﮯ ﮨﻮ ) (٨٠ﺑﻬﻼ
ﺟﺲ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ،ﮐﻴﺎ وﮦ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﻗﺎدر ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ )ان ﮐﻮ ﭘﻬﺮ( وﻳﺴﮯ ﮨﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮ دے۔ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ۔ اور
وﮦ ﺗﻮ ﺑﮍا ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور ﻋﻠﻢ واﻻ ﮨﮯ ) (٨١اس ﮐﯽ ﺷﺎن ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺐ وﮦ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ارادﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﻓﺮﻣﺎ
دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻮﺟﺎ ﺗﻮ وﮦ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ) (٨٢وﮦ )ذات( ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﮨﮯ اور اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف
ﺗﻢ ﮐﻮ ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ )(٨٣
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ﺳﻮرة اﻟﺼﱠﺎﻓﺎت
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻗﺴﻢ ﮨﮯ ﺻﻒ ﺑﺎﻧﺪهﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﭘﺮا ﺟﻤﺎ ﮐﺮ ) (١ﭘﻬﺮ ڈاﻧﭩﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺟﻬﮍﮎ ﮐﺮ ) (٢ﭘﻬﺮ ذﮐﺮ )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﺮﺁن( ﭘﮍهﻨﮯ واﻟﻮں
ﮐﯽ )ﻏﻮر ﮐﺮﮐﺮ( ) (٣ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﻌﺒﻮد اﻳﮏ ﮨﮯ ) (۴ﺟﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ اور ﺟﻮ ﭼﻴﺰﻳﮟ ان ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ
اور ﺳﻮرج ﮐﮯ ﻃﻠﻮع ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎ ﺑﻬﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ ) (۵ﺑﮯﺷﮏ ﮨﻢ ﮨﯽ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ ﮐﻮ ﺳﺘﺎروں ﮐﯽ زﻳﻨﺖ ﺳﮯ
ﻣﺰﻳﻦ ﮐﻴﺎ ) (۶اور ﮨﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﺳﺮﮐﺶ ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﯽ ) (٧ﮐہ اوﭘﺮ ﮐﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﯽ ﻃﺮف ﮐﺎن ﻧہ ﻟﮕﺎﺳﮑﻴﮟ اور ﮨﺮ
ﻃﺮف ﺳﮯ )ان ﭘﺮ اﻧﮕﺎرے( ﭘﻬﻴﻨﮑﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ )) (٨ﻳﻌﻨﯽ وﮨﺎں ﺳﮯ( ﻧﮑﺎل دﻳﻨﮯ ﮐﻮ اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ داﺋﻤﯽ ﻋﺬاب ﮨﮯ )(٩
ﮨﺎں ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ )ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺎت ﮐﻮ( ﭼﻮرﯼ ﺳﮯ ﺟﻬﭙﭧ ﻟﻴﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻠﺘﺎ ﮨﻮا اﻧﮕﺎرﮦ ان ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ )(١٠
ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ان ﮐﺎ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮨﮯ ﻳﺎ ﺟﺘﻨﯽ ﺧﻠﻘﺖ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﮨﮯ؟ اﻧﮩﻴﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ ﭼﭙﮑﺘﮯ ﮔﺎرے ﺳﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ )(١١
ﮨﺎں ﺗﻢ ﺗﻮ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اور ﻳہ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢اور ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ دﯼ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﻴﮟ
ﮐﺮﺗﮯ ) (١٣اور ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﭨﻬﭩﻬﮯ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۴اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﺗﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﺟﺎدو ﮨﮯ )(١۵
ﺑﻬﻼ ﺟﺐ ﮨﻢ ﻣﺮﮔﺌﮯ اور ﻣﭩﯽ اور ﮨﮉﻳﺎں ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ؟ ) (١۶اور ﮐﻴﺎ ﮨﻤﺎرے ﺑﺎپ دادا ﺑﻬﯽ )ﺟﻮ( ﭘﮩﻠﮯ
)ﮨﻮ ﮔﺰرے ﮨﻴﮟ( ) (١٧ﮐﮩہ دو ﮐہ ﮨﺎں اور ﺗﻢ ذﻟﻴﻞ ﮨﻮﮔﮯ ) (١٨وﮦ ﺗﻮ اﻳﮏ زور ﮐﯽ ﺁواز ﮨﻮﮔﯽ اور ﻳہ اس وﻗﺖ دﻳﮑﻬﻨﮯ ﻟﮕﻴﮟ
ﮔﮯ ) (١٩اور ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ،ﮨﺎﺋﮯ ﺷﺎﻣﺖ ﻳﮩﯽ ﺟﺰا ﮐﺎ دن ﮨﮯ )) (٢٠ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﮨﺎں( ﻓﻴﺼﻠﮯ ﮐﺎ دن ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺟﻬﻮٹ
ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﻳﮩﯽ ﮨﮯ ) (٢١ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﻮ اور ان ﮐﮯ ﮨﻢ ﺟﻨﺴﻮں ﮐﻮ اور ﺟﻦ ﮐﻮ وﮦ ﭘﻮﺟﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ
)ﺳﺐ ﮐﻮ( ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻟﻮ )) (٢٢ﻳﻌﻨﯽ ﺟﻦ ﮐﻮ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا )ﭘﻮﺟﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ( ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ ﺟﮩﻨﻢ ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻼ دو ) (٢٣اور
ان ﮐﻮ ﭨﻬﻴﺮاﺋﮯ رﮐﻬﻮ ﮐہ ان ﺳﮯ )ﮐﭽﻪ( ﭘﻮﭼﻬﻨﺎ ﮨﮯ ) (٢۴ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﮨﻮا ﮐہ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻣﺪد ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ؟ ) (٢۵ﺑﻠﮑہ ﺁج
ﺗﻮ وﮦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻴﮟ ) (٢۶اور اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻃﺮف رخ ﮐﺮﮐﮯ ﺳﻮال )وﺟﻮاب( ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (٢٧ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﮨﯽ
ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس داﺋﻴﮟ )اور ﺑﺎﺋﻴﮟ( ﺳﮯ ﺁﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢٨وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﺑﻠﮑہ ﺗﻢ ﮨﯽ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﻧہ ﺗﻬﮯ ) (٢٩اور ﮨﻤﺎرا ﺗﻢ ﭘﺮ
ﮐﭽﻪ زور ﻧہ ﺗﻬﺎ۔ ﺑﻠﮑہ ﺗﻢ ﺳﺮﮐﺶ ﻟﻮگ ﺗﻬﮯ ) (٣٠ﺳﻮ ﮨﻤﺎرے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺑﺎت ﭘﻮرﯼ ﮨﻮﮔﺌﯽ اب ﮨﻢ ﻣﺰے
ﭼﮑﻬﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣١ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﻴﺎ )اور( ﮨﻢ ﺧﻮد ﺑﻬﯽ ﮔﻤﺮاﮦ ﺗﻬﮯ ) (٣٢ﭘﺲ وﮦ اس روز ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ اﻳﮏ دوﺳﺮے
ﮐﮯ ﺷﺮﻳﮏ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٣٣ﮨﻢ ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣۴ان ﮐﺎ ﻳہ ﺣﺎل ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺟﺐ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻬﺎ
ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ ﻏﺮور ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٣۵اور ﮐﮩﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﮨﻢ اﻳﮏ دﻳﻮاﻧﮯ ﺷﺎﻋﺮ ﮐﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﺳﮯ
ﮐﮩﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ دﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ )) (٣۶ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ وﮦ ﺣﻖ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ اور )ﭘﮩﻠﮯ( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺳﭽﺎ
ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٧ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻢ ﺗﮑﻠﻴﻒ دﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﻋﺬاب ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻮ ) (٣٨اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺪﻟہ وﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ﺟﻴﺴﮯ
ﺗﻢ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٣٩ﻣﮕﺮ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﮨﻴﮟ ) (۴٠ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ روزﯼ ﻣﻘﺮر ﮨﮯ )(۴١
)ﻳﻌﻨﯽ( ﻣﻴﻮے اور ان ﮐﺎ اﻋﺰاز ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۴٢ﻧﻌﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﺎﻏﻮں ﻣﻴﮟ ) (۴٣اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺗﺨﺘﻮں ﭘﺮ )ﺑﻴﭩﻬﮯ
ﮨﻮں ﮔﮯ( ) (۴۴ﺷﺮاب ﻟﻄﻴﻒ ﮐﮯ ﺟﺎم ﮐﺎ ان ﻣﻴﮟ دور ﭼﻞ رﮨﺎ ﮨﻮﮔﺎ ) (۴۵ﺟﻮ رﻧﮓ ﮐﯽ ﺳﻔﻴﺪ اور ﭘﻴﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
)ﺳﺮاﺳﺮ( ﻟﺬت ﮨﻮﮔﯽ ) (۴۶ﻧہ اس ﺳﮯ در ِد ﺳﺮ ﮨﻮ اور ﻧہ وﮦ اس ﺳﮯ ﻣﺘﻮاﻟﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۴٧اور ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﮨﻮں
ﮔﯽ ﺟﻮ ﻧﮕﺎﮨﻴﮟ ﻧﻴﭽﯽ رﮐﻬﺘﯽ ﮨﻮں ﮔﯽ اور ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﺑﮍﯼ ﺑﮍﯼ ) (۴٨ﮔﻮﻳﺎ وﮦ ﻣﺤﻔﻮظ اﻧﮉے ﮨﻴﮟ ) (۴٩ﭘﻬﺮ وﮦ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ
ﻃﺮف رخ ﮐﺮﮐﮯ ﺳﻮال )وﺟﻮاب( ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (۵٠اﻳﮏ ﮐﮩﻨﮯ واﻻ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﻣﻴﺮا اﻳﮏ ﮨﻢ ﻧﺸﻴﻦ ﺗﻬﺎ )(۵١
)ﺟﻮ( ﮐﮩﺘﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اﻳﺴﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﮯ ﺑﺎور ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ) (۵٢ﺑﻬﻼ ﺟﺐ ﮨﻢ ﻣﺮ ﮔﺌﮯ اور ﻣﭩﯽ اور ﮨﮉﻳﺎں
ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﮐﻮ ﺑﺪﻟہ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ؟ )) (۵٣ﭘﻬﺮ( ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﺗﻢ )اﺳﮯ( ﺟﻬﺎﻧﮏ ﮐﺮ دﻳﮑﻬﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ؟ )) (۵۴اﺗﻨﮯ ﻣﻴﮟ( وﮦ
)ﺧﻮد( ﺟﻬﺎﻧﮑﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﻮ وﺳﻂ دوزخ ﻣﻴﮟ دﻳﮑﻬﮯ ﮔﺎ ) (۵۵ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺗُﻮ ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﮨﻼﮎ ﮨﯽ ﮐﺮﭼﮑﺎ ﺗﻬﺎ
) (۵۶اور اﮔﺮ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧہ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ان ﻣﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﺟﻮ )ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ( ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ )(۵٧
ﮐﻴﺎ )ﻳہ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ( ﮨﻢ )ﺁﺋﻨﺪﮦ ﮐﺒﻬﯽ( ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻧﮩﻴﮟ ) (۵٨ﮨﺎں )ﺟﻮ( ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﻣﺮﻧﺎ )ﺗﻬﺎ ﺳﻮ ﻣﺮﭼﮑﮯ( اور ﮨﻤﻴﮟ ﻋﺬاب ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ) (۵٩ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ ﺑﮍﯼ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ) (۶٠اﻳﺴﯽ ﮨﯽ )ﻧﻌﻤﺘﻮں( ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﭼﺎﮨﺌﻴﮟ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
) (۶١ﺑﻬﻼ ﻳہ ﻣﮩﻤﺎﻧﯽ اﭼﻬﯽ ﮨﮯ ﻳﺎ ﺗﻬﻮﮨﺮ ﮐﺎ درﺧﺖ؟ ) (۶٢ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺬاب ﺑﻨﺎ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (۶٣وﮦ اﻳﮏ
درﺧﺖ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﮩﻨﻢ ﮐﮯ اﺳﻔﻞ ﻣﻴﮟ اُﮔﮯ ﮔﺎ ) (۶۴اُس ﮐﮯ ﺧﻮﺷﮯ اﻳﺴﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺟﻴﺴﮯ ﺷﻴﻄﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺳﺮ ) (۶۵ﺳﻮ وﮦ
اﺳﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور اﺳﯽ ﺳﮯ ﭘﻴﭧ ﺑﻬﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (۶۶ﭘﻬﺮ اس )ﮐﻬﺎﻧﮯ( ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ان ﮐﻮ ﮔﺮم ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻼ ﮐﺮ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ
ﮔﺎ ) (۶٧ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ دوزخ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۶٨اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ دادا ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﯽ ﭘﺎﻳﺎ ) (۶٩ﺳﻮ وﮦ ان ﮨﯽ ﮐﮯ
ﭘﻴﭽﻬﮯ دوڑے ﭼﻠﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧٠اور ان ﺳﮯ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮگ ﺑﻬﯽ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ ) (٧١اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﻣﻴﮟ
ﻣﺘﻨﺒہ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺑﻬﻴﺠﮯ ) (٧٢ﺳﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﮐہ ﺟﻦ ﮐﻮ ﻣﺘﻨﺒہ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ ان ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻴﺴﺎ ﮨﻮا ) (٧٣ﮨﺎں ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص
)ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﮨﻮا( ) (٧۴اور ﮨﻢ ﮐﻮ ﻧﻮح ﻧﮯ ﭘﮑﺎرا ﺳﻮ )دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﮐہ( ﮨﻢ )دﻋﺎ ﮐﻮ ﮐﻴﺴﮯ( اﭼﻬﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ
) (٧۵اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اور ان ﮐﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺑﮍﯼ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﯼ ) (٧۶اور ان ﮐﯽ اوﻻد ﮐﻮ اﻳﺴﺎ ﮐﻴﺎ ﮐہ وﮨﯽ
ﺑﺎﻗﯽ رﮦ ﮔﺌﮯ ) (٧٧اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺁﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ان ﮐﺎ ذﮐﺮ )ﺟﻤﻴﻞ ﺑﺎﻗﯽ( ﭼﻬﻮڑ دﻳﺎ ) (٧٨ﻳﻌﻨﯽ( ﺗﻤﺎم ﺟﮩﺎن ﻣﻴﮟ )ﮐہ( ﻧﻮح ﭘﺮ
ﺳﻼم ) (٧٩ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﮐﻮ ﮨﻢ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨٠ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﮨﻤﺎرے ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻬﺎ ) (٨١ﭘﻬﺮ ﮨﻢ
ﻧﮯ دوﺳﺮوں ﮐﻮ ڈﺑﻮ دﻳﺎ ) (٨٢اور ان ﮨﯽ ﮐﮯ ﭘﻴﺮووں ﻣﻴﮟ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﺗﻬﮯ ) (٨٣ﺟﺐ وﮦ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﭘﺎس )ﻋﻴﺐ ﺳﮯ(
ﭘﺎﮎ دل ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ) (٨۴ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ ﺳﮯ اور اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻦ ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ﭘﻮﺟﺘﮯ ﮨﻮ؟ ) (٨۵ﮐﻴﻮں
ﺟﻬﻮٹ )ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﮯ ﻃﺎﻟﺐ ﮨﻮ؟ ) (٨۶ﺑﻬﻼ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻴﺎ ﺧﻴﺎل ﮨﮯ؟
) (٨٧ﺗﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺳﺘﺎروں ﮐﯽ ﻃﺮف اﻳﮏ ﻧﻈﺮ ﮐﯽ ) (٨٨اور ﮐﮩﺎ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺑﻴﻤﺎر ﮨﻮں ) (٨٩ﺗﺐ وﮦ ان ﺳﮯ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ
ﻟﻮٹ ﮔﺌﮯ ) (٩٠ﭘﻬﺮ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ان ﮐﮯ ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﺟہ ﮨﻮﺋﮯ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (٩١ﺗﻤﮩﻴﮟ
ﮐﻴﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ﺗﻢ ﺑﻮﻟﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (٩٢ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ ﻣﺎرﻧﺎ )اور ﺗﻮڑﻧﺎ( ﺷﺮوع ﮐﻴﺎ ) (٩٣ﺗﻮ وﮦ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﭘﺎس
دوڑے ﮨﻮﺋﮯ ﺁﺋﮯ ) (٩۴اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ اﻳﺴﯽ ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ﮐﻴﻮں ﭘﻮﺟﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺧﻮد ﺗﺮاﺷﺘﮯ ﮨﻮ؟ ) (٩۵ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺗﻢ ﮐﻮ
اور ﺟﻮ ﺗﻢ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ اس ﮐﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﻧﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ) (٩۶وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻳﮏ ﻋﻤﺎرت ﺑﻨﺎؤ ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ ﺁگ
ﮐﮯ ڈهﻴﺮ ﻣﻴﮟ ڈال دو ) (٩٧ﻏﺮض اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﻳﮏ ﭼﺎل ﭼﻠﻨﯽ ﭼﺎﮨﯽ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮨﯽ ﮐﻮ زﻳﺮ ﮐﺮدﻳﺎ ) (٩٨اور
اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺟﺎﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں وﮦ ﻣﺠﻬﮯ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٩٩اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻬﮯ
)اوﻻد( ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ )ﺟﻮ( ﺳﻌﺎدت ﻣﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )ﮨﻮ( ) (١٠٠ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اﻳﮏ ﻧﺮم دل ﻟﮍﮐﮯ ﮐﯽ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ دﯼ )(١٠١
ﺟﺐ وﮦ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ دوڑﻧﮯ )ﮐﯽ ﻋﻤﺮ( ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺗﻮ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻴﭩﺎ ﻣﻴﮟ ﺧﻮاب ﻣﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ )ﮔﻮﻳﺎ( ﺗﻢ ﮐﻮ ذﺑﺢ
ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﻮں ﺗﻮ ﺗﻢ ﺳﻮﭼﻮ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻴﺎ ﺧﻴﺎل ﮨﮯ؟ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اﺑﺎ ﺟﻮ ﺁپ ﮐﻮ ﺣﮑﻢ ﮨﻮا ﮨﮯ وﮨﯽ ﮐﻴﺠﻴﺌﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﭼﺎﮨﺎ ﺗﻮ
ﺁپ ﻣﺠﻬﮯ ﺻﺎﺑﺮوں ﻣﻴﮟ ﭘﺎﻳﺌﮯ ﮔﺎ ) (١٠٢ﺟﺐ دوﻧﻮں ﻧﮯ ﺣﮑﻢ ﻣﺎن ﻟﻴﺎ اور ﺑﺎپ ﻧﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﮐﻮ ﻣﺎﺗﻬﮯ ﮐﮯ ﺑﻞ ﻟﭩﺎ دﻳﺎ )(١٠٣
ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﭘﮑﺎرا ﮐہ اے اﺑﺮاﮨﻴﻢ ) (١٠۴ﺗﻢ ﻧﮯ ﺧﻮاب ﮐﻮ ﺳﭽﺎ ﮐﺮ دﮐﻬﺎﻳﺎ۔ ﮨﻢ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﮐﻮ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
) (١٠۵ﺑﻼﺷﺒہ ﻳہ ﺻﺮﻳﺢ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﺗﻬﯽ ) (١٠۶اور ﮨﻢ ﻧﮯ اﻳﮏ ﺑﮍﯼ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮ ان ﮐﺎ ﻓﺪﻳہ دﻳﺎ ) (١٠٧اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺁﻧﮯ واﻟﻮں
ﻣﻴﮟ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﺎ )ذﮐﺮ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﻗﯽ( ﭼﻬﻮڑ دﻳﺎ ) (١٠٨ﮐہ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﭘﺮ ﺳﻼم ﮨﻮ ) (١٠٩ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﮐﻮ ﮨﻢ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ
) (١١٠وﮦ ﮨﻤﺎرے ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻬﮯ ) (١١١اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اﺳﺤﺎق ﮐﯽ ﺑﺸﺎرت ﺑﻬﯽ دﯼ )ﮐہ وﮦ( ﻧﺒﯽ )اور(
ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )ﮨﻮں ﮔﮯ( ) (١١٢اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ اور اﺳﺤﺎق ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺘﻴﮟ ﻧﺎزل ﮐﯽ ﺗﻬﻴﮟ۔ اور ان دوﻧﻮں اوﻻد ﮐﯽ ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ اور اﭘﻨﮯ ﺁپ ﭘﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﮔﻨﮩﮕﺎر( ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ ) (١١٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ اور
ﮨﺎرون ﭘﺮ ﺑﻬﯽ اﺣﺴﺎن ﮐﺌﮯ ) (١١۴اور ان ﮐﻮ اور ان ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﻮ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻋﻈﻴﻤہ ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯽ ) (١١۵اور ان ﮐﯽ ﻣﺪد
ﮐﯽ ﺗﻮ وﮦ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﻮﮔﺌﮯ ) (١١۶اور ان دوﻧﻮں ﮐﻮ ﮐﺘﺎب واﺿﺢ )اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ( ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﯽ ) (١١٧اور ان ﮐﻮ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﻳﺎ
) (١١٨اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺁﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ان ﮐﺎ ذﮐﺮ )ﺧﻴﺮ ﺑﺎﻗﯽ( ﭼﻬﻮڑ دﻳﺎ ) (١١٩ﮐہ ﻣﻮﺳﯽٰ اور ﮨﺎرون ﭘﺮ ﺳﻼم ) (١٢٠ﺑﮯﺷﮏ
ﮨﻢ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﮐﻮ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢١وﮦ دوﻧﻮں ﮨﻤﺎرے ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٢٢اور اﻟﻴﺎس ﺑﻬﯽ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٢٣ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺗﻢ ڈرﺗﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (١٢۴ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺑﻌﻞ ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﺗﮯ
)اور اﺳﮯ ﭘﻮﺟﺘﮯ( ﮨﻮ اور ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ دﻳﺘﮯ ﮨﻮ )) (١٢۵ﻳﻌﻨﯽ( ﺧﺪا ﮐﻮ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرا اور ﺗﻤﮩﺎرے
اﮔﻠﮯ ﺑﺎپ دادا ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ ) (١٢۶ﺗﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼ دﻳﺎ۔ ﺳﻮ وﮦ )دوزخ ﻣﻴﮟ( ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ
) (١٢٧ﮨﺎں ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص )ﻣﺒﺘﻼﺋﮯ ﻋﺬاب ﻧﮩﻴﮟ( ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١٢٨اور ان ﮐﺎ ذﮐﺮ )ﺧﻴﺮ( ﭘﭽﻬﻠﻮں ﻣﻴﮟ )ﺑﺎﻗﯽ( ﭼﻬﻮڑ
دﻳﺎ ) (١٢٩ﮐہ اِل ﻳﺎﺳﻴﻦ ﭘﺮ ﺳﻼم ) (١٣٠ﮨﻢ ﻧﻴﮏ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺑﺪﻟہ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٣١ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﮨﻤﺎرے ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻨﺪوں
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٣٢اور ﻟﻮط ﺑﻬﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٣٣ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اور ان ﮐﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺳﺐ ﮐﻮ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
)ﻋﺬاب ﺳﮯ( ﻧﺠﺎت دﯼ ) (١٣۴ﻣﮕﺮ اﻳﮏ ﺑﮍهﻴﺎ ﮐہ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻬﯽ ) (١٣۵ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ اوروں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ
ﮐﺮدﻳﺎ ) (١٣۶اور ﺗﻢ دن ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ان )ﮐﯽ ﺑﺴﺘﻴﻮں( ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ ﮔﺰرﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻮ ) (١٣٧اور رات ﮐﻮ ﺑﻬﯽ۔ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻋﻘﻞ
ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ) (١٣٨اور ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٣٩ﺟﺐ ﺑﻬﺎگ ﮐﺮ ﺑﻬﺮﯼ ﮨﻮﺋﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﮯ )(١۴٠
اس وﻗﺖ ﻗﺮﻋہ ڈاﻻ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ زﮎ اُﭨﻬﺎﺋﯽ ) (١۴١ﭘﻬﺮ ﻣﭽﻬﻠﯽ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻧﮕﻞ ﻟﻴﺎ اور وﮦ )ﻗﺎﺑﻞ( ﻣﻼﻣﺖ )ﮐﺎم( ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ
ﺗﻬﮯ ) (١۴٢ﭘﻬﺮ اﮔﺮ وﮦ )ﺧﺪا ﮐﯽ( ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻴﺎن ﻧہ ﮐﺮﺗﮯ ) (١۴٣ﺗﻮ اس روز ﺗﮏ ﮐہ ﻟﻮگ دوﺑﺎرﮦ زﻧﺪﮦ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اﺳﯽ
ﮐﮯ ﭘﻴﭧ ﻣﻴﮟ رﮨﺘﮯ ) (١۴۴ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺟﺐ ﮐہ وﮦ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻬﮯ ﻓﺮاخ ﻣﻴﺪان ﻣﻴﮟ ڈال دﻳﺎ ) (١۴۵اور ان ﭘﺮ ﮐﺪو ﮐﺎ درﺧﺖ
اُﮔﺎﻳﺎ ) (١۴۶اور ان ﮐﻮ ﻻﮐﻪ ﻳﺎ اس ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ )ﻟﻮﮔﻮں( ﮐﯽ ﻃﺮف )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( ﺑﻬﻴﺠﺎ ) (١۴٧ﺗﻮ وﮦ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ﺳﻮ ﮨﻢ
ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ان ﮐﻮ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( اﻳﮏ وﻗﺖ )ﻣﻘﺮر( ﺗﮏ ﻓﺎﺋﺪے دﻳﺘﮯ رﮨﮯ ) (١۴٨ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻮ ﺗﻮ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻮ ﺑﻴﭩﻴﺎں اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻴﭩﮯ ) (١۴٩ﻳﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﻮ ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﺑﻨﺎﻳﺎ اور وﮦ )اس وﻗﺖ( ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻬﮯ )(١۵٠
دﻳﮑﻬﻮ ﻳہ اﭘﻨﯽ ﺟﻬﻮٹ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﮨﻮﺋﯽ )ﺑﺎت( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۵١ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ اوﻻد ﮨﮯ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮨﻴﮟ )(١۵٢
ﮐﻴﺎ اس ﻧﮯ ﺑﻴﭩﻮں ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﭩﻴﻮں ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟ ) (١۵٣ﺗﻢ ﮐﻴﺴﮯ ﻟﻮگ ﮨﻮ ،ﮐﺲ ﻃﺮح ﮐﺎ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (١۵۴ﺑﻬﻼ ﺗﻢ
ﻏﻮر ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (١۵۵ﻳﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﺻﺮﻳﺢ دﻟﻴﻞ ﮨﮯ ) (١۵۶اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﭘﻴﺶ ﮐﺮو
) (١۵٧اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﻣﻴﮟ اور ﺟﻨﻮں ﻣﻴﮟ رﺷﺘہ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺟﻨﺎت ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ وﮦ )ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ( ﺣﺎﺿﺮ
ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١۵٨ﻳہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا اس ﺳﮯ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ) (١۵٩ﻣﮕﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﺺ )ﻣﺒﺘﻼﺋﮯ
ﻋﺬاب ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ( ) (١۶٠ﺳﻮ ﺗﻢ اور ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﭘﻮﺟﺘﮯ ﮨﻮ ) (١۶١ﺧﺪا ﮐﮯ ﺧﻼف ﺑﮩﮑﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﮯ ) (١۶٢ﻣﮕﺮ اس ﮐﻮ
ﺟﻮ ﺟﮩﻨﻢ ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١۶٣اور )ﻓﺮﺷﺘﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ( ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﻳﮏ ﮐﺎ اﻳﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺮر ﮨﮯ ) (١۶۴اور ﮨﻢ
ﺻﻒ ﺑﺎﻧﺪهﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۶۵اور )ﺧﺪاﺋﮯ( ﭘﺎﮎ )ذات( ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۶۶اور ﻳہ ﻟﻮگ ﮐﮩﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ
) (١۶٧ﮐہ اﮔﺮ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس اﮔﻠﻮں ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺼﻴﺤﺖ )ﮐﯽ ﮐﺘﺎب( ﮨﻮﺗﯽ ) (١۶٨ﺗﻮ ﮨﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻨﺪے ﮨﻮﺗﮯ )(١۶٩
ﻟﻴﮑﻦ )اب( اس ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺳﻮ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ان ﮐﻮ )اس ﮐﺎ ﻧﺘﻴﺠہ( ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١٧٠اور اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﺎم ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ
واﻟﮯ ﺑﻨﺪوں ﺳﮯ ﮨﻤﺎرا وﻋﺪﮦ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﮨﮯ ) (١٧١ﮐہ وﮨﯽ )ﻣﻈﻔﺮو( ﻣﻨﺼﻮر ﮨﻴﮟ ) (١٧٢اور ﮨﻤﺎرا ﻟﺸﮑﺮ ﻏﺎﻟﺐ رﮨﮯ ﮔﺎ
) (١٧٣ﺗﻮ اﻳﮏ وﻗﺖ ﺗﮏ ان ﺳﮯ اﻋﺮاض ﮐﺌﮯ رﮨﻮ ) (١٧۴اور اﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﮯ رﮨﻮ۔ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ )ﮐﻔﺮ ﮐﺎ اﻧﺠﺎم( دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ
ﮔﮯ ) (١٧۵ﮐﻴﺎ ﻳہ ﮨﻤﺎرے ﻋﺬاب ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٧۶ﻣﮕﺮ ﺟﺐ وﮦ ان ﮐﮯ ﻣﻴﺪان ﻣﻴﮟ ﺁ اُﺗﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ﺟﻦ ﮐﻮ
ڈر ﺳﻨﺎ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺮا دن ﮨﻮﮔﺎ ) (١٧٧اور اﻳﮏ وﻗﺖ ﺗﮏ ان ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮے رﮨﻮ ) (١٧٨اور دﻳﮑﻬﺘﮯ رﮨﻮ ﻳہ
ﺑﻬﯽ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ )ﻧﺘﻴﺠہ( دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٧٩ﻳہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰت ﮨﮯ اس ﺳﮯ
)ﭘﺎﮎ ﮨﮯ( ) (١٨٠اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﭘﺮ ﺳﻼم ) (١٨١اور ﺳﺐ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺪاﺋﮯ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﮐﻮ )ﺳﺰاوار( ﮨﮯ )(١٨٢
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ﺳﻮرة ٓ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ص۔ ﻗﺴﻢ ﮨﮯ اس ﻗﺮﺁن ﮐﯽ ﺟﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ )ﮐہ ﺗﻢ ﺣﻖ ﭘﺮ ﮨﻮ( ) (١ﻣﮕﺮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ وﮦ ﻏﺮور اور ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (٢ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ اُﻣﺘﻮں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻮ وﮦ )ﻋﺬاب ﮐﮯ وﻗﺖ( ﻟﮕﮯ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﺮﻧﮯ اور وﮦ رﮨﺎﺋﯽ ﮐﺎ
وﻗﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﺎ ) (٣اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻴﺎ ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ان ﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺁﻳﺎ اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻳہ
ﺗﻮ ﺟﺎدوﮔﺮ ﮨﮯ ﺟﻬﻮﭨﺎ ) (۴ﮐﻴﺎ اس ﻧﮯ اﺗﻨﮯ ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﯽ ﺟﮕہ اﻳﮏ ﮨﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎ دﻳﺎ۔ ﻳہ ﺗﻮ ﺑﮍﯼ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺎت ﮨﮯ ) (۵ﺗﻮ ان
ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﻣﻌﺰز ﺗﻬﮯ وﮦ ﭼﻞ ﮐﻬﮍے ﮨﻮﺋﮯ )اور ﺑﻮﻟﮯ( ﮐہ ﭼﻠﻮ اور اﭘﻨﮯ ﻣﻌﺒﻮدوں )ﮐﯽ ﭘﻮﺟﺎ( ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ رﮨﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ اﻳﺴﯽ
ﺑﺎت ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ )ﺗﻢ ﭘﺮ ﺷﺮف وﻓﻀﻠﻴﺖ( ﻣﻘﺼﻮد ﮨﮯ ) (۶ﻳہ ﭘﭽﻬﻠﮯ ﻣﺬﮨﺐ ﻣﻴﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺒﻬﯽ ﺳﻨﯽ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻳہ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﻨﺎﺋﯽ
ﮨﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ ) (٧ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﺳﺐ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﺳﯽ ﭘﺮ ﻧﺼﻴﺤﺖ )ﮐﯽ ﮐﺘﺎب( اُﺗﺮﯼ ﮨﮯ؟ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﻳہ ﻣﻴﺮﯼ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﺳﮯ
ﺷﮏ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ ﺑﻠﮑہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﺑﻬﯽ ﻣﻴﺮے ﻋﺬاب ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﮑﻬﺎ ) (٨ﮐﻴﺎ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﮯ
ﺧﺰاﻧﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﻏﺎﻟﺐ اور ﺑﮩﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٩ﻳﺎ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ان )ﺳﺐ( ﭘﺮ ان ﮨﯽ
ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ رﺳﻴﺎں ﺗﺎن ﮐﺮ )ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں( ﭘﺮ ﭼﮍه ﺟﺎﺋﻴﮟ ) (١٠ﻳﮩﺎں ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻬﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮔﺮوﮨﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
ﻳہ ﺑﻬﯽ اﻳﮏ ﻟﺸﮑﺮ ﮨﮯ ) (١١ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﻮح ﮐﯽ ﻗﻮم اور ﻋﺎد اور ﻣﻴﺨﻮں واﻻ ﻓﺮﻋﻮن )اور اس ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﻮگ( ﺑﻬﯽ
ﺟﻬﭩﻼ ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢اور ﺛﻤﻮد اور ﻟﻮط ﮐﯽ ﻗﻮم اور ﺑﻦ ﮐﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﮯ ﺑﻬﯽ۔ ﻳﮩﯽ وﮦ ﮔﺮوﮦ ﮨﻴﮟ )) (١٣ان( ﺳﺐ ﻧﮯ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﺮا ﻋﺬاب )ان ﭘﺮ( ﺁ واﻗﻊ ﮨﻮا ) (١۴اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻮ ﺻﺮف اﻳﮏ زور ﮐﯽ ﺁواز ﮐﺎ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ )ﺷﺮوع
ﮨﻮﺋﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ( ﮐﭽﻪ وﻗﻔہ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ ،اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۵اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اے ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرا ﺣﺼہ
ﺣﺴﺎب ﮐﮯ دن ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ دے دے )) (١۶اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﻳہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ اس ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮو۔ اور ﮨﻤﺎرے ﺑﻨﺪے داؤد ﮐﻮ
ﻳﺎد ﮐﺮو ﺟﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮت ﺗﻬﮯ )اور( ﺑﮯﺷﮏ وﮦ رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٧ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﮩﺎڑوں ﮐﻮ ان ﮐﮯ زﻳﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺮدﻳﺎ
ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺻﺒﺢ وﺷﺎم ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ )ﺧﺪاﺋﮯ( ﭘﺎﮎ )ﮐﺎ( ذﮐﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٨اور ﭘﺮﻧﺪوں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﮐہ ﺟﻤﻊ رﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺳﺐ ان
ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺗﻬﮯ ) (١٩اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﮐﻮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﻴﺎ اور ان ﮐﻮ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﯽ اور )ﺧﺼﻮﻣﺖ ﮐﯽ( ﺑﺎت
ﮐﺎ ﻓﻴﺼﻠہ )ﺳﮑﻬﺎﻳﺎ( ) (٢٠ﺑﻬﻼ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ان ﺟﻬﮕﮍﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺑﻬﯽ ﺧﺒﺮ ﺁﺋﯽ ﮨﮯ ﺟﺐ وﮦ دﻳﻮار ﭘﻬﺎﻧﺪ ﮐﺮ ﻋﺒﺎدت ﺧﺎﻧﮯ
ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺋﮯ ) (٢١ﺟﺲ وﻗﺖ وﮦ داؤد ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺋﮯ ﺗﻮ وﮦ ان ﺳﮯ ﮔﻬﺒﺮا ﮔﺌﮯ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﻮف ﻧہ ﮐﻴﺠﻴﺌﮯ۔ ﮨﻢ
دوﻧﻮں ﮐﺎ اﻳﮏ ﻣﻘﺪﻣہ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﻧﮯ دوﺳﺮے ﭘﺮ زﻳﺎدﺗﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺁپ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ اﻧﺼﺎف ﮐﺎ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮ دﻳﺠﻴﺌﮯ
اور ﺑﮯاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧہ ﮐﻴﺠﻴﺌﮯ ﮔﺎ اور ﮨﻢ ﮐﻮ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎ دﻳﺠﻴﺌﮯ )) (٢٢ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ( ﻳہ ﻣﻴﺮا ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﮯ اس ﮐﮯ )ﮨﺎں(
ﻧﻨﺎﻧﻮے دﻧﺒﻴﺎں ﮨﻴﮟ اور ﻣﻴﺮے )ﭘﺎس( اﻳﮏ دُﻧﺒﯽ ﮨﮯ۔ ﻳہ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﻣﻴﺮے ﺣﻮاﻟﮯ ﮐﺮدے اور ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻴﮟ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ
زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (٢٣اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻳہ ﺟﻮ ﺗﻴﺮﯼ دﻧﺒﯽ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ دﻧﺒﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﻼﻟﮯ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﺠﻪ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور اﮐﺜﺮ ﺷﺮﻳﮏ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﭘﺮ زﻳﺎدﺗﯽ ﮨﯽ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮨﺎں ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ اور
اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﮨﻴﮟ۔ اور داؤد ﻧﮯ ﺧﻴﺎل ﮐﻴﺎ ﮐہ )اس واﻗﻌﮯ ﺳﮯ( ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺁزﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺳﮯ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﺎﻧﮕﯽ اور ﺟﻬﮏ ﮐﺮ ﮔﮍ ﭘﮍے اور )ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف( رﺟﻮع ﮐﻴﺎ ) (٢۴ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺑﺨﺶ دﻳﺎ۔ اور ﺑﮯﺷﮏ ان
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻤﺎرے ﮨﺎں ﻗﺮب اور ﻋﻤﺪﮦ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ) (٢۵اے داؤد ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ اﻧﺼﺎف
ﮐﮯ ﻓﻴﺼﻠﮯ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو اور ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﭩﮑﺎ دے ﮔﯽ۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ
رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﭩﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب )ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺣﺴﺎب ﮐﮯ دن ﮐﻮ ﺑﻬﻼ دﻳﺎ ) (٢۶اور ﮨﻢ ﻧﮯ
ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﮐﺎﺋﻨﺎت ان ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ ﻳہ ان ﮐﺎ ﮔﻤﺎن ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ۔ ﺳﻮ
ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دوزخ ﮐﺎ ﻋﺬاب ﮨﮯ ) (٢٧ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ۔ ﮐﻴﺎ ان ﮐﻮ ﮨﻢ ان ﮐﯽ ﻃﺮح ﮐﺮ
دﻳﮟ ﮔﮯ ﺟﻮ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳﺎ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﻮ ﺑﺪﮐﺎروں ﮐﯽ ﻃﺮح ﮐﺮ دﻳﮟ ﮔﮯ )) (٢٨ﻳہ( ﮐﺘﺎب ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ
ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﮯ ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﻟﻮگ اس ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﻏﻮر ﮐﺮﻳﮟ اور ﺗﺎﮐہ اﮨﻞ ﻋﻘﻞ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﮑﮍﻳﮟ ) (٢٩اور ﮨﻢ ﻧﮯ داؤد
ﮐﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻄﺎ ﮐﺌﮯ۔ ﺑﮩﺖ ﺧﻮب ﺑﻨﺪے )ﺗﻬﮯ اور( وﮦ )ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف( رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ) (٣٠ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ
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ﺷﺎم ﮐﻮ ﺧﺎﺻﮯ ﮐﮯ ﮔﻬﻮڑے ﭘﻴﺶ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ) (٣١ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻳﺎد ﺳﮯ )ﻏﺎﻓﻞ ﮨﻮ ﮐﺮ(
ﻣﺎل ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﯽ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ )ﺁﻓﺘﺎب( ﭘﺮدے ﻣﻴﮟ ﭼﻬﭗ ﮔﻴﺎ )) (٣٢ﺑﻮﻟﮯ ﮐہ( ان ﮐﻮ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس واﭘﺲ ﻟﮯ ﺁؤ۔ ﭘﻬﺮ
ان ﮐﯽ ﭨﺎﻧﮕﻮں اور ﮔﺮدﻧﻮں ﭘﺮ ﮨﺎﺗﻪ ﭘﻬﻴﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ) (٣٣اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﯽ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﯽ اور ان ﮐﮯ ﺗﺨﺖ ﭘﺮ اﻳﮏ دهﮍ ڈال
دﻳﺎ ﭘﻬﺮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف( رﺟﻮع ﮐﻴﺎ )) (٣۴اور( دﻋﺎ ﮐﯽ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻬﮯ ﻣﻐﻔﺮت ﮐﺮ اور ﻣﺠﻪ ﮐﻮ اﻳﺴﯽ
ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﺮ ﮐہ ﻣﻴﺮے ﺑﻌﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺷﺎﻳﺎں ﻧہ ﮨﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻮ ﺑﮍا ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٣۵ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﻮا ﮐﻮ ان ﮐﮯ
زﻳﺮﻓﺮﻣﺎن ﮐﺮدﻳﺎ ﮐہ ﺟﮩﺎں وﮦ ﭘﮩﻨﭽﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ان ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﻧﺮم ﻧﺮم ﭼﻠﻨﮯ ﻟﮕﺘﯽ ) (٣۶اَور دﻳﻮوں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ )ان ﮐﮯ
زﻳﺮﻓﺮﻣﺎن ﮐﻴﺎ( وﮦ ﺳﺐ ﻋﻤﺎرﺗﻴﮟ ﺑﻨﺎﻧﮯ واﻟﮯ اور ﻏﻮﻃہ ﻣﺎرﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ) (٣٧اور اَوروں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺟﻮ زﻧﺠﻴﺮوں ﻣﻴﮟ
ﺟﮑﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ )) (٣٨ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ( ﻳہ ﮨﻤﺎرﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﮨﮯ )ﭼﺎﮨﻮ( ﺗﻮ اﺣﺴﺎن ﮐﺮو ﻳﺎ )ﭼﺎﮨﻮ ﺗﻮ( رﮐﻪ ﭼﻬﻮڑو )ﺗﻢ ﺳﮯ( ﮐﭽﻪ
ﺣﺴﺎب ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ) (٣٩اور ﺑﮯﺷﮏ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻤﺎرے ﮨﺎں ﻗُﺮب اور ﻋﻤﺪﮦ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ) (۴٠اور ﮨﻤﺎرے ﺑﻨﺪے اﻳﻮب ﮐﻮ ﻳﺎد
ﮐﺮو ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ رب ﮐﻮ ﭘﮑﺎرا ﮐہ )ﺑﺎر اﻟﮩٰﺎ( ﺷﻴﻄﺎن ﻧﮯ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ اﻳﺬا اور ﺗﮑﻠﻴﻒ دے رﮐﻬﯽ ﮨﮯ )) (۴١ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ
زﻣﻴﻦ ﭘﺮ( ﻻت ﻣﺎرو )دﻳﮑﻬﻮ( ﻳہ )ﭼﺸﻤہ ﻧﮑﻞ ﺁﻳﺎ( ﻧﮩﺎﻧﮯ ﮐﻮ ﭨﻬﻨﮉا اور ﭘﻴﻨﮯ ﮐﻮ )ﺷﻴﺮﻳﮟ( ) (۴٢اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اﮨﻞ و ﻋﻴﺎل
اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ان ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ اور ﺑﺨﺸﮯ۔ )ﻳہ( ﮨﻤﺎرﯼ ﻃﺮف ﺳﮯ رﺣﻤﺖ اور ﻋﻘﻞ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺗﻬﯽ ) (۴٣اور
اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﺟﻬﺎڑو ﻟﻮ اور اس ﺳﮯ ﻣﺎرو اور ﻗﺴﻢ ﻧہ ﺗﻮڑو۔ ﺑﮯﺷﮏ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﭘﺎﻳﺎ۔ ﺑﮩﺖ ﺧﻮب ﺑﻨﺪے ﺗﻬﮯ
ﺑﮯﺷﮏ وﮦ رﺟﻮع ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴۴اور ﮨﻤﺎرے ﺑﻨﺪوں اﺑﺮاﮨﻴﻢ اور اﺳﺤﺎق اور ﻳﻌﻘﻮب ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو ﺟﻮ ﮨﺎﺗﻬﻮں واﻟﮯ
اور ﺁﻧﮑﻬﻮں واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴۵ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اﻳﮏ )ﺻﻔﺖ( ﺧﺎص )ﺁﺧﺮت ﮐﮯ( ﮔﻬﺮ ﮐﯽ ﻳﺎد ﺳﮯ ﻣﻤﺘﺎز ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ) (۴۶اور
ﮨﻤﺎرے ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻨﺘﺨﺐ اور ﻧﻴﮏ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴٧اور اﺳﻤٰﻌﻴﻞ اور اﻟﻴﺴﻊ اور ذواﻟﮑﻔﻞ ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو۔ وﮦ ﺳﺐ ﻧﻴﮏ
ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴٨ﻳہ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ اور ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻮ ﻋﻤﺪﮦ ﻣﻘﺎم ﮨﮯ ) (۴٩ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﺎغ ﺟﻦ ﮐﮯ
دروازے ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻬﻠﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۵٠ان ﻣﻴﮟ ﺗﮑﯽٔے ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ اور )ﮐﻬﺎﻧﮯ ﭘﻴﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﺑﮩﺖ ﺳﮯ
ﻣﻴﻮے اور ﺷﺮاب ﻣﻨﮕﻮاﺗﮯ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (۵١اور ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧﻴﭽﯽ ﻧﮕﺎﮦ رﮐﻬﻨﮯ واﻟﯽ )اور( ﮨﻢ ﻋﻤﺮ )ﻋﻮرﺗﻴﮟ( ﮨﻮں ﮔﯽ
) (۵٢ﻳہ وﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﮯ دن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻬﺎ ) (۵٣ﻳہ ﮨﻤﺎرا رزق ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﺒﻬﯽ ﺧﺘﻢ ﻧﮩﻴﮟ
ﮨﻮﮔﺎ ) (۵۴ﻳہ )ﻧﻌﻤﺘﻴﮟ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻴﮟ( اور ﺳﺮﮐﺸﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺮا ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﮨﮯ )) (۵۵ﻳﻌﻨﯽ( دوزخ۔ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ
وﮦ داﺧﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ اور وﮦ ﺑﺮﯼ ﺁرام ﮔﺎﮦ ﮨﮯ ) (۵۶ﻳہ ﮐﻬﻮﻟﺘﺎ ﮨﻮا ﮔﺮم ﭘﺎﻧﯽ اور ﭘﻴﭗ )ﮨﮯ( اب اس ﮐﮯ ﻣﺰے ﭼﮑﻬﻴﮟ ) (۵٧اور
اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﮯ اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ )ﻋﺬاب ﮨﻮں ﮔﮯ( ) (۵٨ﻳہ اﻳﮏ ﻓﻮج ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ داﺧﻞ ﮨﻮﮔﯽ۔ ان ﮐﻮ ﺧﻮﺷﯽ ﻧہ ﮨﻮ ﻳہ
دوزخ ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵٩ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﺑﻠﮑہ ﺗﻢ ﮨﯽ ﮐﻮ ﺧﻮﺷﯽ ﻧہ ﮨﻮ۔ ﺗﻢ ﮨﯽ ﺗﻮ ﻳہ )ﺑﻼ( ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻻﺋﮯ ﺳﻮ )ﻳہ( ﺑﺮا
ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (۶٠وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻮ اس ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻻﻳﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ دوزخ ﻣﻴﮟ دوﻧﺎ ﻋﺬاب دے ) (۶١اور
ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﮨﮯ ﮐہ )ﻳﮩﺎں( ﮨﻢ ان ﺷﺨﺼﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺑﺮوں ﻣﻴﮟ ﺷﻤﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۶٢ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ ان
ﺳﮯ ﭨﻬﭩﻬﺎ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﻳﺎ )ﮨﻤﺎرﯼ( ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ان )ﮐﯽ ﻃﺮف( ﺳﮯ ﭘﻬﺮ ﮔﺌﯽ ﮨﻴﮟ؟ ) (۶٣ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ اﮨﻞ دوزخ ﮐﺎ ﺟﻬﮕﮍﻧﺎ ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ
) (۶۴ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺻﺮف ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں۔ اور ﺧﺪاﺋﮯ ﻳﮑﺘﺎ اور ﻏﺎﻟﺐ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ ) (۶۵ﺟﻮ
ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ اور ﺟﻮ ﻣﺨﻠﻮق ان ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ) (۶۶ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻳہ اﻳﮏ ﺑﮍﯼ
)ﮨﻮﻟﻨﺎﮎ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ( ﺧﺒﺮ ﮨﮯ ) (۶٧ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻢ دهﻴﺎن ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ ) (۶٨ﻣﺠﻪ ﮐﻮ اوﭘﺮ ﮐﯽ ﻣﺠﻠﺲ )واﻟﻮں( ﮐﺎ ﺟﺐ وﮦ
ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻋﻠﻢ ﻧہ ﺗﻬﺎ ) (۶٩ﻣﻴﺮﯼ ﻃﺮف ﺗﻮ ﻳﮩﯽ وﺣﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﮐﻬﻠﻢ ﮐﻬﻼ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں
) (٧٠ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻣﭩﯽ ﺳﮯ اﻧﺴﺎن ﺑﻨﺎﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں ) (٧١ﺟﺐ اس ﮐﻮ درﺳﺖ ﮐﺮﻟﻮں
اور اس ﻣﻴﮟ اﭘﻨﯽ روح ﭘﻬﻮﻧﮏ دوں ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺳﺠﺪے ﻣﻴﮟ ﮔﺮ ﭘﮍﻧﺎ ) (٧٢ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺷﺘﻮں ﻧﮯ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﻴﺎ ) (٧٣ﻣﮕﺮ
ﺷﻴﻄﺎن اﮐﮍ ﺑﻴﭩﻬﺎ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﻣﻴﮟ ﮨﻮﮔﻴﺎ ) (٧۴ﺧﺪا ﻧﮯ( ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ اے اﺑﻠﻴﺲ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻬﻮں ﺳﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ
اس ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺗﺠﻬﮯ ﮐﺲ ﭼﻴﺰ ﻧﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﻴﺎ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﻏﺮور ﻣﻴﮟ ﺁﮔﻴﺎ ﻳﺎ اوﻧﭽﮯ درﺟﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻬﺎ؟ )(٧۵
ﺑﻮﻻ ﮐہ ﻣﻴﮟ اس ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮں )ﮐہ (ﺗﻮ ﻧﮯ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﮐﻮ ﺁگ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اور اِﺳﮯ ﻣﭩﯽ ﺳﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (٧۶ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﻳﮩﺎں ﺳﮯ ﻧﮑﻞ
ﺟﺎ ﺗﻮ ﻣﺮدود ﮨﮯ ) (٧٧اور ﺗﺠﻪ ﭘﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺗﮏ ﻣﻴﺮﯼ ﻟﻌﻨﺖ )ﭘﮍﺗﯽ( رﮨﮯ ﮔﯽ ) (٧٨ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻣﺠﻬﮯ اس روز ﺗﮏ ﮐہ ﻟﻮگ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﻣﮩﻠﺖ دے ) (٧٩ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﺗﺠﻪ ﮐﻮ ﻣﮩﻠﺖ دﯼ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ) (٨٠اس روز ﺗﮏ ﺟﺲ
ﮐﺎ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﮨﮯ ) (٨١ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻴﺮﯼ ﻋﺰت ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﻣﻴﮟ ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﺑﮩﮑﺎﺗﺎ رﮨﻮں ﮔﺎ ) (٨٢ﺳﻮا ان ﮐﮯ ﺟﻮ
ﺗﻴﺮے ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻨﺪے ﮨﻴﮟ ) (٨٣ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﺳﭻ )ﮨﮯ( اور ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺳﭻ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﻮں ) (٨۴ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﺠﻪ ﺳﮯ اور ﺟﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻴﺮﯼ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺟﮩﻨﻢ ﮐﻮ ﺑﻬﺮ دوں ﮔﺎ ) (٨۵اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﺻﻠہ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ اور ﻧہ ﻣﻴﮟ
ﺑﻨﺎوٹ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ) (٨۶ﻳہ ﻗﺮﺁن ﺗﻮ اﮨﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ ) (٨٧اور ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﺣﺎل اﻳﮏ وﻗﺖ ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ )(٨٨
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟ ﱡﺰﻣَﺮ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اس ﮐﺘﺎب ﮐﺎ اُﺗﺎرا ﺟﺎﻧﺎ ﺧﺪاﺋﮯ ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻟﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ )) (١اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﻳہ ﮐﺘﺎب ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف
ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧﺎزل ﮐﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو )ﻳﻌﻨﯽ( اس ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮ )ﺷﺮﮎ ﺳﮯ( ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺮﮐﮯ ) (٢دﻳﮑﻬﻮ
ﺧﺎﻟﺺ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )زﻳﺒﺎ ﮨﮯ( اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﺳﻮا اور دوﺳﺖ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻴﮟ۔ )وﮦ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ( ﮨﻢ ان
ﮐﻮ اس ﻟﺌﮯ ﭘﻮﺟﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻣﻘﺮب ﺑﻨﺎدﻳﮟ۔ ﺗﻮ ﺟﻦ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﻳہ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا ان ﻣﻴﮟ ان ﮐﺎ ﻓﻴﺼﻠہ
ﮐﺮدے ﮔﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺟﻮ ﺟﻬﻮﭨﺎ ﻧﺎﺷﮑﺮا ﮨﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ) (٣اﮔﺮ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﺑﻴﭩﺎ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ
ﻣﺨﻠﻮق ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮﻟﻴﺘﺎ۔ وﮦ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ وﮨﯽ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻳﮑﺘﺎ )اور( ﻏﺎﻟﺐ ﮨﮯ ) (۴اﺳﯽ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ
ﮐﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ )اور( وﮨﯽ رات ﮐﻮ دن ﭘﺮ ﻟﭙﻴﭩﺘﺎ ﮨﮯ اور دن ﮐﻮ رات ﭘﺮ ﻟﭙﻴﭩﺘﺎ ﮨﮯ اور اﺳﯽ ﻧﮯ ﺳﻮرج اور
ﭼﺎﻧﺪ ﮐﻮ ﺑﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ۔ ﺳﺐ اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﮏ ﭼﻠﺘﮯ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ دﻳﮑﻬﻮ وﮨﯽ ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۵اﺳﯽ
ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ اس ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﺟﻮڑا ﺑﻨﺎﻳﺎ اور اﺳﯽ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﭼﺎر ﭘﺎﻳﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺁﭨﻪ
ﺟﻮڑے ﺑﻨﺎﺋﮯ۔ وﮨﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺎؤں ﮐﮯ ﭘﻴﭧ ﻣﻴﮟ )ﭘﮩﻠﮯ( اﻳﮏ ﻃﺮح ﭘﻬﺮ دوﺳﺮﯼ ﻃﺮح ﺗﻴﻦ اﻧﺪهﻴﺮوں ﻣﻴﮟ ﺑﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻳﮩﯽ
ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ اﺳﯽ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮐﮩﺎں ﭘﻬﺮے ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻮ؟ ) (۶اﮔﺮ
ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﮯﭘﺮوا ﮨﮯ۔ اور وﮦ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ اور اﮔﺮ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو ﮔﮯ
ﺗﻮ وﮦ اس ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ اور ﮐﻮﺋﯽ اﭨﻬﺎﻧﮯ واﻻ دوﺳﺮے ﮐﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻧﮩﻴﮟ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ
ﻃﺮف ﻟﻮﭨﻨﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺘﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ وﮦ ﺗﻮ دﻟﻮں ﮐﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﺑﺎﺗﻮں ﺗﮏ ﺳﮯ ﺁﮔﺎﮦ ﮨﮯ ) (٧اور ﺟﺐ
اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﺗﺎ )اور( اس ﮐﯽ ﻃﺮف دل ﺳﮯ رﺟﻮع ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ وﮦ اس ﮐﻮ
اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻌﻤﺖ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﺲ ﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﮩﻠﮯ اس ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﺗﺎ ﮨﮯ اﺳﮯ ﺑﻬﻮل ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﺮﻳﮏ
ﺑﻨﺎﻧﮯ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( اس ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮے۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ )اے ﮐﺎﻓﺮ ﻧﻌﻤﺖ( اﭘﻨﯽ ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﺳﮯ ﺗﻬﻮڑا ﺳﺎ
ﻓﺎﺋﺪﮦ اﭨﻬﺎﻟﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺗُﻮ ﺗﻮ دوزﺧﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ )) (٨ﺑﻬﻼ ﻣﺸﺮﮎ اﭼﻬﺎ ﮨﮯ( ﻳﺎ وﮦ ﺟﻮ رات ﮐﮯ وﻗﺘﻮں ﻣﻴﮟ زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ رﮐﻪ
ﮐﺮ اور ﮐﻬﮍے ﮨﻮ ﮐﺮ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﺎ اور ﺁﺧﺮت ﺳﮯ ڈرﺗﺎ اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﯽ اﻣﻴﺪ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﮩﻮ ﺑﻬﻼ ﺟﻮ
ﻟﻮگ ﻋﻠﻢ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ دوﻧﻮں ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ؟ )اور( ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺗﻮ وﮨﯽ ﭘﮑﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ ﮨﻴﮟ
) (٩ﮐﮩہ دو ﮐہ اے ﻣﻴﺮے ﺑﻨﺪو ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ڈرو۔ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اس دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﻧﻴﮑﯽ ﮐﯽ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮐﯽ زﻣﻴﻦ ﮐﺸﺎدﮦ ﮨﮯ۔ ﺟﻮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﺑﮯﺷﻤﺎر ﺛﻮاب ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ) (١٠ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﺠﻪ
ﺳﮯ ارﺷﺎد ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺮﮐﮯ اس ﮐﯽ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮوں ) (١١اور ﻳہ ﺑﻬﯽ ارﺷﺎد ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺳﺐ
ﺳﮯ اول ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻨﻮں ) (١٢ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧہ ﻣﺎﻧﻮں ﺗﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﺑﮍے دن ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ڈر
ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ) (١٣ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ دﻳﻦ ﮐﻮ )ﺷﺮﮎ ﺳﮯ( ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺮﮐﮯ اس ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ) (١۴ﺗﻮ ﺗﻢ اس ﮐﮯ ﺳﻮا
ﺟﺲ ﮐﯽ ﭼﺎﮨﻮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮو۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻧﻘﺼﺎن اﭨﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ وﮨﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اﭘﻨﮯ ﺁپ ﮐﻮ اور اﭘﻨﮯ
ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻴﮟ ڈاﻻ۔ دﻳﮑﻬﻮ ﻳﮩﯽ ﺻﺮﻳﺢ ﻧﻘﺼﺎن ﮨﮯ ) (١۵ان ﮐﮯ اوﭘﺮ ﺗﻮ ﺁگ ﮐﮯ ﺳﺎﺋﺒﺎن ﮨﻮں ﮔﮯ اور ﻧﻴﭽﮯ
)اس ﮐﮯ( ﻓﺮش ﮨﻮں ﮔﮯ۔ ﻳہ وﮦ )ﻋﺬاب( ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ڈراﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ اے ﻣﻴﺮے ﺑﻨﺪو ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ
) (١۶اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اس ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻴﺎ ﮐہ ﺑﺘﻮں ﮐﻮ ﭘﻮﺟﻴﮟ اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﻴﺎ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺸﺎرت ﮨﮯ۔ ﺗﻮ
ﻣﻴﺮے ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﺑﺸﺎرت ﺳﻨﺎ دو ) (١٧ﺟﻮ ﺑﺎت ﮐﻮ ﺳﻨﺘﮯ اور اﭼﻬﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳﮩﯽ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺧﺪا
ﻧﮯ ﮨﺪاﻳﺖ دﯼ اور ﻳﮩﯽ ﻋﻘﻞ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٨ﺑﻬﻼ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﭘﺮ ﻋﺬاب ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮨﻮﭼﮑﺎ۔ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ )اﻳﺴﮯ( دوزﺧﯽ ﮐﻮ
ﻣﺨﻠﺼﯽ دے ﺳﮑﻮ ﮔﮯ؟ ) (١٩ﻟﻴﮑﻦ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ڈرﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اوﻧﭽﮯ اوﻧﭽﮯ ﻣﺤﻞ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ
اوﭘﺮ ﺑﺎﻻ ﺧﺎﻧﮯ ﺑﻨﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ۔ )اور( ان ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ۔ )ﻳہ( ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﮨﮯ۔ ﺧﺪا وﻋﺪے ﮐﮯ ﺧﻼف ﻧﮩﻴﮟ
ﮐﺮﺗﺎ ) (٢٠ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮﺗﺎ ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﭼﺸﻤﮯ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺟﺎرﯼ ﮐﺮﺗﺎ ﭘﻬﺮ اس
ﺳﮯ ﮐﻬﻴﺘﯽ اُﮔﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻃﺮح ﻃﺮح ﮐﮯ رﻧﮓ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ وﮦ ﺧﺸﮏ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ اس ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ )ﮐہ(
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
زرد )ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﮯ( ﭘﻬﺮ اﺳﮯ ﭼﻮرا ﭼﻮرا ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ اس ﻣﻴﮟ ﻋﻘﻞ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ ) (٢١ﺑﻬﻼ ﺟﺲ
ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﺳﻴﻨہ ﺧﺪا ﻧﮯ اﺳﻼم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻬﻮل دﻳﺎ ﮨﻮ اور وﮦ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ روﺷﻨﯽ ﭘﺮ ﮨﻮ )ﺗﻮ ﮐﻴﺎ وﮦ ﺳﺨﺖ
دل ﮐﺎﻓﺮ ﮐﯽ ﻃﺮح ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ( ﭘﺲ ان ﭘﺮ اﻓﺴﻮس ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ دل ﺧﺪا ﮐﯽ ﻳﺎد ﺳﮯ ﺳﺨﺖ ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﺻﺮﻳﺢ
ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (٢٢ﺧﺪا ﻧﮯ ﻧﮩﺎﻳﺖ اﭼﻬﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ( ﮐﺘﺎب )ﺟﺲ ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﺑﺎﮨﻢ( ﻣﻠﺘﯽ ﺟﻠﺘﯽ )ﮨﻴﮟ( اور
دﮨﺮاﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ )ﮨﻴﮟ( ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ڈرﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﺑﺪن ﮐﮯ )اس ﺳﮯ( روﻧﮕﭩﮯ ﮐﻬﮍے ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ
ان ﮐﮯ ﺑﺪن اور دل ﻧﺮم )ﮨﻮ ﮐﺮ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻳﺎد ﮐﯽ ﻃﺮف )ﻣﺘﻮﺟہ( ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳﮩﯽ ﺧﺪا ﮐﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮨﮯ وﮦ اس ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ
ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮨﺪاﻳﺖ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮے اس ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﺪاﻳﺖ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ) (٢٣ﺑﻬﻼ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ
دن اﭘﻨﮯ ﻣﻨہ ﺳﮯ ﺑﺮے ﻋﺬاب ﮐﻮ روﮐﺘﺎ ﮨﻮ )ﮐﻴﺎ وﮦ وﻳﺴﺎ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﭼﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ( اور ﻇﺎﻟﻤﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺟﻮ
ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ اس ﮐﮯ ﻣﺰے ﭼﮑﻬﻮ ) (٢۴ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ ﺗﻮ ان ﭘﺮ
ﻋﺬاب اﻳﺴﯽ ﺟﮕہ ﺳﮯ ﺁﮔﻴﺎ ﮐہ ان ﮐﻮ ﺧﺒﺮ ﮨﯽ ﻧہ ﺗﻬﯽ ) (٢۵ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ رﺳﻮاﺋﯽ ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﺎ دﻳﺎ۔
اور ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺗﻮ ﺑﮩﺖ ﺑﮍا ﮨﮯ۔ ﮐﺎش ﻳہ ﺳﻤﺠﻪ رﮐﻬﺘﮯ ) (٢۶اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ )ﺳﻤﺠﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ( ﻟﺌﮯ اس ﻗﺮﺁن
ﻣﻴﮟ ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﯽ ﻣﺜﺎﻟﻴﮟ ﺑﻴﺎن ﮐﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ وﮦ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﮑﮍﻳﮟ ) (٢٧ﻳہ( ﻗﺮﺁن ﻋﺮﺑﯽ )ﮨﮯ( ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻴﺐ )اور
اﺧﺘﻼف( ﻧﮩﻴﮟ ﺗﺎﮐہ وﮦ ڈر ﻣﺎﻧﻴﮟ ) (٢٨ﺧﺪا اﻳﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﺌﯽ )ﺁدﻣﯽ( ﺷﺮﻳﮏ ﮨﻴﮟ۔
)ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺰاج اور( ﺑﺪﺧﻮ اور اﻳﮏ ﺁدﻣﯽ ﺧﺎص اﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﺎ )ﻏﻼم( ﮨﮯ۔ ﺑﻬﻼ دوﻧﻮں ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ۔ )ﻧﮩﻴﮟ( اﻟﺤﻤﺪﷲ
ﺑﻠﮑہ ﻳہ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ )) (٢٩اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﺗﻢ ﺑﻬﯽ ﻣﺮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ اور ﻳہ ﺑﻬﯽ ﻣﺮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣٠ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﺳﺐ ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﮐﮯ دن اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺟﻬﮕﮍو ﮔﮯ )اور ﺟﻬﮕﮍا ﻓﻴﺼﻞ ﮐﺮدﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ( ) (٣١ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻮن
ﺟﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ ﺑﻮﻟﮯ اور ﺳﭽﯽ ﺑﺎت ﺟﺐ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺟﻬﭩﻼﺋﮯ۔ ﮐﻴﺎ ﺟﮩﻨﻢ ﻣﻴﮟ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﻧﮩﻴﮟ
ﮨﮯ؟ ) (٣٢اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺳﭽﯽ ﺑﺎت ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﻳﺎ اور ﺟﺲ ﻧﮯ اس ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﯽ وﮨﯽ ﻟﻮگ ﻣﺘﻘﯽ ﮨﻴﮟ ) (٣٣وﮦ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﻴﮟ
ﮔﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﭘﺎس )ﻣﻮﺟﻮد( ﮨﮯ۔ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﮐﺎ ﻳﮩﯽ ﺑﺪﻟہ ﮨﮯ ) (٣۴ﺗﺎﮐہ ﺧﺪا ان ﺳﮯ ﺑﺮاﺋﻴﻮں ﮐﻮ
ﺟﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﻴﮟ دور ﮐﺮدے اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ ﺟﻮ وﮦ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﻮ ﺑﺪﻟہ دے ) (٣۵ﮐﻴﺎ ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﮩﻴﮟ۔ اور ﻳہ ﺗﻢ ﮐﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮨﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺳﮯ( ڈراﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮے اﺳﮯ
ﮐﻮﺋﯽ ﮨﺪاﻳﺖ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ) (٣۶اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮨﺪاﻳﺖ دے اس ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﮐﻴﺎ ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﺑﺪﻟہ
ﻟﻴﻨﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ؟ ) (٣٧اور اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﮐﺲ ﻧﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﮐﮩہ دﻳﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ۔ ﮐﮩﻮ
ﮐہ ﺑﻬﻼ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻮ۔ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ وﮦ اس ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮐﻮ
دور ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ وﮦ اس ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮ روﮎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ؟ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ ﺧﺪا ﮨﯽ
ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﻨﮯ واﻟﮯ اﺳﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٨ﮐﮩہ دو ﮐہ اے ﻗﻮم ﺗﻢ اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﻋﻤﻞ ﮐﺌﮯ ﺟﺎؤ ﻣﻴﮟ
)اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ( ﻋﻤﻞ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں۔ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٣٩ﮐہ ﮐﺲ ﭘﺮ ﻋﺬاب ﺁﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اﺳﮯ رﺳﻮا ﮐﺮے ﮔﺎ۔
اور ﮐﺲ ﭘﺮ ﮨﻤﻴﺸہ ﮐﺎ ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ) (۴٠ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﺘﺎب ﻟﻮﮔﻮں )ﮐﯽ ﮨﺪاﻳﺖ( ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧﺎزل ﮐﯽ
ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﮨﺪاﻳﺖ ﭘﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ )ﺑﻬﻠﮯ ﮐﮯ( ﻟﺌﮯ اور ﺟﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﺳﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﺎ ﮨﯽ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
اور )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﺗﻢ ان ﮐﮯ ذﻣہ دار ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ ) (۴١ﺧﺪا ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ ان ﮐﯽ روﺣﻴﮟ ﻗﺒﺾ ﮐﺮﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ
ﻣﺮے ﻧﮩﻴﮟ )ان ﮐﯽ روﺣﻴﮟ( ﺳﻮﺗﮯ ﻣﻴﮟ )ﻗﺒﺾ ﮐﺮﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ( ﭘﻬﺮ ﺟﻦ ﭘﺮ ﻣﻮت ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮﭼﮑﺘﺎ ﮨﮯ ان ﮐﻮ روﮎ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ اور
ﺑﺎﻗﯽ روﺣﻮں ﮐﻮ اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﻬﻮڑ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ
) (۴٢ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻨﺎﻟﺌﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺧﻮاﮦ وﮦ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﺑﻬﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﻧہ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮں اور ﻧہ
)ﮐﭽﻪ( ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﯽ ﮨﻮں ) (۴٣ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺳﻔﺎرش ﺗﻮ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﮟ ﮨﮯ۔ اﺳﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ
ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (۴۴اور ﺟﺐ ﺗﻨﮩﺎ ﺧﺪا ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺁﺧﺮت ﭘﺮ
اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ان ﮐﮯ دل ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﺐ اس ﮐﮯ ﺳﻮا اوروں ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺧﻮش ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ
) (۴۵ﮐﮩﻮ ﮐہ اے ﺧﺪا )اے( ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ )اور( ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ اور ﻇﺎﮨﺮ ﮐﮯ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻟﮯ ﺗﻮ ﮨﯽ اﭘﻨﮯ
ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ وﮦ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮے ﮔﺎ ) (۴۶اور اﮔﺮ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس وﮦ ﺳﺐ )ﻣﺎل
وﻣﺘﺎع( ﮨﻮ ﺟﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﺳﯽ ﻗﺪر اور ﮨﻮ ﺗﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز ﺑﺮے ﻋﺬاب )ﺳﮯ ﻣﺨﻠﺼﯽ ﭘﺎﻧﮯ( ﮐﮯ
ﺑﺪﻟﮯ ﻣﻴﮟ دے دﻳﮟ۔ اور ان ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ وﮦ اﻣﺮ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ ان ﮐﻮ ﺧﻴﺎل ﺑﻬﯽ ﻧہ ﺗﻬﺎ ) (۴٧اور ان ﮐﮯ
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اﻋﻤﺎل ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﻴﺎں ان ﭘﺮ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ اور ﺟﺲ )ﻋﺬاب( ﮐﯽ وﮦ ﮨﻨﺴﯽ اُڑاﺗﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ ان ﮐﻮ ﺁﮔﻬﻴﺮے ﮔﺎ ) (۴٨ﺟﺐ اﻧﺴﺎن
ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻤﻴﮟ ﭘﮑﺎرﻧﮯ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﮨﻢ اس ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺨﺸﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ ﺗﻮ
ﻣﺠﻬﮯ )ﻣﻴﺮے( ﻋﻠﻢ )وداﻧﺶ( ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﻣﻠﯽ ﮨﮯ۔ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ وﮦ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﮐﺜﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (۴٩ﺟﻮ
ﻟﻮگ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ ﺑﻬﯽ ﻳﮩﯽ ﮐﮩﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ وﮦ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﮐﺎم ﻧہ ﺁﻳﺎ ) (۵٠ان ﭘﺮ
ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﮯ وﺑﺎل ﭘﮍ ﮔﺌﮯ۔ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ان ﭘﺮ ان ﮐﮯ ﻋﻤﻠﻮں ﮐﮯ وﺑﺎل ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ
ﭘﮍﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور وﮦ )ﺧﺪا ﮐﻮ( ﻋﺎﺟﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ) (۵١ﮐﻴﺎ ان ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ رزق ﮐﻮ
ﻓﺮاخ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور )ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ( ﺗﻨﮓ ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻣﻴﮟ )ﺑﮩﺖ ﺳﯽ(
ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ )) (۵٢اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻴﺮﯼ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﮐﮩہ دو ﮐہ اے ﻣﻴﺮے ﺑﻨﺪو ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺟﺎﻧﻮں ﭘﺮ زﻳﺎدﺗﯽ ﮐﯽ
ﮨﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﺳﮯ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ۔ ﺧﺪا ﺗﻮ ﺳﺐ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﻮ ﺑﺨﺶ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ )اور( وﮦ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۵٣اور
اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻋﺬاب ﺁ واﻗﻊ ﮨﻮ ،اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮو اور اس ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻮﺟﺎؤ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﻣﺪد ﻧﮩﻴﮟ ﻣﻠﮯ ﮔﯽ ) (۵۴اور اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎﮔﮩﺎں ﻋﺬاب ﺁﺟﺎﺋﮯ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺧﺒﺮ ﺑﻬﯽ ﻧہ ﮨﻮ اس ﻧﮩﺎﻳﺖ اﭼﻬﯽ )ﮐﺘﺎب(
ﮐﯽ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮو ) (۵۵ﮐہ )ﻣﺒﺎدا اس وﻗﺖ( ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﮐﮩﻨﮯ
ﻟﮕﮯ ﮐہ )ﮨﺎﺋﮯ ﮨﺎﺋﮯ( اس ﺗﻘﺼﻴﺮ ﭘﺮ اﻓﺴﻮس ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﮐﯽ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﮨﻨﺴﯽ ﮨﯽ ﮐﺮﺗﺎ رﮨﺎ ) (۵۶ﻳﺎ ﻳہ
ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ دﻳﺘﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﻣﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ ) (۵٧ﻳﺎ ﺟﺐ ﻋﺬاب دﻳﮑﻪ ﻟﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ
اﮔﺮ ﻣﺠﻬﮯ ﭘﻬﺮ اﻳﮏ دﻓﻌہ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ﺟﺎؤں )) (۵٨ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ( ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﻣﻴﺮﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ
ﺗﻴﺮے ﭘﺎس ﭘﮩﻨﭻ ﮔﺌﯽ ﮨﻴﮟ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ اور ﺷﻴﺨﯽ ﻣﻴﮟ ﺁﮔﻴﺎ اور ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻦ ﮔﻴﺎ ) (۵٩اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﭘﺮ
ﺟﻬﻮٹ ﺑﻮﻻ ﺗﻢ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ﮐہ ان ﮐﮯ ﻣﻨہ ﮐﺎﻟﮯ ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ ﮐﻴﺎ ﻏﺮور ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ دوزخ
ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ) (۶٠اور ﺟﻮ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﮨﻴﮟ ان ﮐﯽ )ﺳﻌﺎدت اور( ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﻧﺠﺎت دے ﮔﺎ ﻧہ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ
ﺳﺨﺘﯽ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﮔﯽ اور ﻧہ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۶١ﺧﺪا ﮨﯽ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ۔ اور وﮨﯽ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﻧﮕﺮاں ﮨﮯ )(۶٢
اﺳﯽ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﮐﻨﺠﻴﺎں ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ وﮨﯽ ﻧﻘﺼﺎن اُﭨﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ
) (۶٣ﮐﮩہ دو ﮐہ اے ﻧﺎداﻧﻮ! ﺗﻢ ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﻳہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻮں ) (۶۴اور )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ(
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف اور ان )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں( ﮐﯽ ﻃﺮف ﺟﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻮﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ﻳﮩﯽ وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺷﺮﮎ
ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺑﺎد ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺗﻢ زﻳﺎں ﮐﺎروں ﻣﻴﮟ ﮨﻮﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (۶۵ﺑﻠﮑہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو اور
ﺷﮑﺮﮔﺰاروں ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ) (۶۶اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺪر ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻴﺴﯽ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﺗﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ۔ اور ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺗﻤﺎم
زﻣﻴﻦ اس ﮐﯽ ﻣﭩﻬﯽ ﻣﻴﮟ ﮨﻮﮔﯽ اور ﺁﺳﻤﺎن اس ﮐﮯ داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﻟﭙﭩﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ )اور( وﮦ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺷﺮﮎ ﺳﮯ ﭘﺎﮎ
اور ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺎن ﮨﮯ ) (۶٧اور ﺟﺐ ﺻﻮر ﭘﻬﻮﻧﮑﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ ﺑﮯﮨﻮش ﮨﻮ
ﮐﺮ ﮔﺮ ﭘﮍﻳﮟ ﮔﮯ ﻣﮕﺮ وﮦ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ دوﺳﺮﯼ دﻓﻌہ ﭘﻬﻮﻧﮑﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﻓﻮرًا ﺳﺐ ﮐﻬﮍے ﮨﻮ ﮐﺮ دﻳﮑﻬﻨﮯ ﻟﮕﻴﮟ
ﮔﮯ ) (۶٨اور زﻣﻴﻦ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻧﻮر ﺳﮯ ﺟﮕﻤﮕﺎ اُﭨﻬﮯ ﮔﯽ اور )اﻋﻤﺎل ﮐﯽ( ﮐﺘﺎب )ﮐﻬﻮل ﮐﺮ( رﮐﻪ دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ
اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اور )اور( ﮔﻮاﮦ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ان ﻣﻴﮟ اﻧﺼﺎف ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺑﮯاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﮩﻴﮟ
ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (۶٩اور ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻴﺎ ﮨﻮﮔﺎ اس ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﭘﻮرا ﭘﻮرا ﺑﺪﻟہ ﻣﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻳہ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻴﮟ اس ﮐﻮ ﺳﺐ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﮨﮯ ) (٧٠اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﮔﺮوﮦ ﮔﺮوﮦ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺟﮩﻨﻢ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ وﮦ
اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ دروازے ﮐﻬﻮل دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ داروﻏہ ان ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮐﻴﺎ
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺗﻢ ﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺋﮯ ﺗﻬﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍه ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺗﮯ اور اس دن
ﮐﮯ ﭘﻴﺶ ﺁﻧﮯ ﺳﮯ ڈراﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﻋﺬاب ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﺗﻬﺎ ) (٧١ﮐﮩﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ دوزخ ﮐﮯ دروازوں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎؤ ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ رﮨﻮ ﮔﮯ۔ ﺗﮑﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ ﺑﺮا ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (٧٢اور
ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ڈرﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﮔﺮوﮦ ﮔﺮوﮦ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺑﮩﺸﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ اس ﮐﮯ
ﭘﺎس ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور اس ﮐﮯ دروازے ﮐﻬﻮل دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ داروﻏہ ان ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺳﻼم ﺗﻢ ﺑﮩﺖ
اﭼﻬﮯ رﮨﮯ۔ اب اس ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎؤ ) (٧٣وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ
ﺳﭽﺎ ﮐﺮدﻳﺎ اور ﮨﻢ ﮐﻮ اس زﻣﻴﻦ ﮐﺎ وارث ﺑﻨﺎ دﻳﺎ ﮨﻢ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ ﺟﺲ ﻣﮑﺎن ﻣﻴﮟ ﭼﺎﮨﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﺗﻮ )اﭼﻬﮯ( ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ
ﺑﺪﻟہ ﺑﻬﯽ ﮐﻴﺴﺎ ﺧﻮب ﮨﮯ ) (٧۴ﺗﻢ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ﮐہ ﻋﺮش ﮐﮯ ﮔﺮد ﮔﻬﻴﺮا ﺑﺎﻧﺪهﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ )اور( اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ان ﻣﻴﮟ اﻧﺼﺎف ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﮨﺮ ﻃﺮح
ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ ﺳﺰاوار ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳﺎرے ﺟﮩﺎن ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ )(٧۵
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة ﻣﺆﻣﻦ  /ﻏَﺎﻓﺮ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺣٰﻢ ) (١اس ﮐﺘﺎب ﮐﺎ اﺗﺎرا ﺟﺎﻧﺎ ﺧﺪاﺋﮯ ﻏﺎﻟﺐ وداﻧﺎ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﮯ ) (٢ﺟﻮ ﮔﻨﺎﮦ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ اور ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ واﻻ
ﮨﮯ اور ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب دﻳﻨﮯ واﻻ اور ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮم ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﭘﻬﺮ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ )(٣
ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﻣﻴﮟ وﮨﯽ ﻟﻮگ ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺷﮩﺮوں ﻣﻴﮟ ﭼﻠﻨﺎ ﭘﻬﺮﻧﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ دهﻮﮐﮯ ﻣﻴﮟ ﻧہ ڈال
دے ) (۴ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﻮح ﮐﯽ ﻗﻮم اور ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اور اُﻣﺘﻮں ﻧﮯ ﺑﻬﯽ )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﯽ( ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ۔ اور ﮨﺮ اُﻣﺖ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻳﮩﯽ ﻗﺼﺪ ﮐﻴﺎ ﮐہ اس ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﮟ اور ﺑﻴﮩﻮدﮦ )ﺷﮩﺒﺎت ﺳﮯ( ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ رﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ ﺣﻖ ﮐﻮ زاﺋﻞ
ﮐﺮدﻳﮟ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ )ﺳﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻮ( ﻣﻴﺮا ﻋﺬاب ﮐﻴﺴﺎ ﮨﻮا ) (۵اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﺎرے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺑﺎت ﭘﻮرﯼ ﮨﻮﭼﮑﯽ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ اﮨﻞ دوزخ ﮨﻴﮟ ) (۶ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻋﺮش ﮐﻮ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ اور ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﮔﺮدا ﮔﺮد
)ﺣﻠﻘہ ﺑﺎﻧﺪهﮯ ﮨﻮﺋﮯ( ﮨﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺮﺷﺘﮯ( وﮦ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐہ اے ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻴﺮﯼ رﺣﻤﺖ اور ﺗﻴﺮا ﻋﻠﻢ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ اﺣﺎﻃہ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﮯ ﺗﻮ
ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺗﻮﺑہ ﮐﯽ اور ﺗﻴﺮے رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻠﮯ ان ﮐﻮ ﺑﺨﺶ دے اور دوزخ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻟﮯ ) (٧اے ﮨﻤﺎرے
ﭘﺮوردﮔﺎر ان ﮐﻮ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﮩﺸﺘﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺗﻮﻧﮯ ان ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﺑﺎپ دادا اور ان
ﮐﯽ ﺑﻴﻮﻳﻮں اور ان ﮐﯽ اوﻻد ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧﻴﮏ ﮨﻮں ان ﮐﻮ ﺑﻬﯽ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٨اور ان ﮐﻮ ﻋﺬاﺑﻮں ﺳﮯ
ﺑﭽﺎﺋﮯ رﮐﻪ۔ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻮ اس روز ﻋﺬاﺑﻮں ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﻟﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺑﮯﺷﮏ اس ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ اور ﻳﮩﯽ ﺑﮍﯼ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ
) (٩ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ ان ﺳﮯ ﭘﮑﺎر ﮐﺮ ﮐﮩہ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﻢ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( اﻳﻤﺎن ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور
ﻣﺎﻧﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا اس ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ زﻳﺎدﮦ ﺑﻴﺰار ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻬﺎ ﺟﺲ ﻗﺪر ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﺁپ ﺳﮯ ﺑﻴﺰار ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻮ ) (١٠وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ
ﮐہ اے ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻧﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ دو دﻓﻌہ ﺑﮯﺟﺎن ﮐﻴﺎ اور دو دﻓﻌہ ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯽ۔ ﮨﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﺎ اﻗﺮار ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ
ﻧﮑﻠﻨﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﺒﻴﻞ ﮨﮯ؟ ) (١١ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺟﺐ ﺗﻨﮩﺎ ﺧﺪا ﮐﻮ ﭘﮑﺎرا ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻬﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻳﺘﮯ ﺗﻬﮯ۔ اور اﮔﺮ اس ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﺷﺮﻳﮏ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻬﺎ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﺮﻟﻴﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﺣﮑﻢ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ )ﺳﺐ ﺳﮯ( اوﭘﺮ اور )ﺳﺐ ﺳﮯ( ﺑﮍا ﮨﮯ
) (١٢وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دﮐﻬﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ رزق اُﺗﺎرﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺗﻮ وﮨﯽ ﭘﮑﮍﺗﺎ ﮨﮯ
ﺟﻮ )اس ﮐﯽ ﻃﺮف( رﺟﻮع ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (١٣ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺮ ﮐﺮ اُﺳﯽ ﮐﻮ ﭘﮑﺎرو اﮔﺮﭼہ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺮا ﮨﯽ ﻣﺎﻧﻴﮟ
)) (١۴وﮦ( ﻣﺎﻟﮏ درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯽ اور ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش ﮨﮯ۔ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ اﭘﻨﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﺘﺎ
ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﮯ دن ﺳﮯ ڈراوے ) (١۵ﺟﺲ روز وﮦ ﻧﮑﻞ ﭘﮍﻳﮟ ﮔﮯ ان ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ ﺧﺪا ﺳﮯ ﻣﺨﻔﯽ ﻧہ رﮨﮯ ﮔﯽ۔ ﺁج
ﮐﺲ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﮨﮯ؟ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺟﻮ اﮐﻴﻼ اور ﻏﺎﻟﺐ ﮨﮯ ) (١۶ﺁج ﮐﮯ دن ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ اس ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ﺁج )ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ( ﺑﮯاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﯽ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺟﻠﺪ ﺣﺴﺎب ﻟﻴﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١٧اور ان ﮐﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﺁﻧﮯ واﻟﮯ دن
ﺳﮯ ڈراؤ ﺟﺐ ﮐہ دل ﻏﻢ ﺳﮯ ﺑﻬﺮ ﮐﺮ ﮔﻠﻮں ﺗﮏ ﺁرﮨﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ )اور( ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺖ ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ
ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻗﺒﻮل ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ) (١٨وﮦ ﺁﻧﮑﻬﻮں ﮐﯽ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ )ﺑﺎﺗﻴﮟ( ﺳﻴﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﮨﻴﮟ )ان
ﮐﻮ ﺑﻬﯽ( ) (١٩اور ﺧﺪا ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻦ ﮐﻮ ﻳہ ﻟﻮگ ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﻴﮟ دے
ﺳﮑﺘﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺳﻨﻨﮯ واﻻ )اور( دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٠ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺳﻴﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﺗﺎﮐہ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﺘﮯ ﮐہ ﺟﻮ
ﻟﻮگ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻴﺴﺎ ﮨﻮا۔ وﮦ ان ﺳﮯ زور اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﺎت )ﺑﻨﺎﻧﮯ( ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﺑﮍه ﮐﺮ
ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ۔ اور ان ﮐﻮ ﺧﺪا )ﮐﮯ ﻋﺬاب( ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻬﯽ ﺑﭽﺎﻧﮯ واﻻ ﻧہ ﺗﻬﺎ
) (٢١ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻬﻠﯽ دﻟﻴﻠﻴﮟ ﻻﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﮐﻔﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺳﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ
وﮦ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮت )اور( ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٢اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں اور دﻟﻴﻞ روﺷﻦ دے ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ
)) (٢٣ﻳﻌﻨﯽ( ﻓﺮﻋﻮن اور ﮨﺎﻣﺎن اور ﻗﺎرون ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻳہ ﺗﻮ ﺟﺎدوﮔﺮ ﮨﮯ ﺟﻬﻮﭨﺎ ) (٢۴ﻏﺮض ﺟﺐ وﮦ ان
ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻤﺎرﯼ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺣﻖ ﻟﮯ ﮐﺮ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ )ﺧﺪا ﭘﺮ( اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﺑﻴﭩﻮں
ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮدو اور ﺑﻴﭩﻴﻮں ﮐﻮ زﻧﺪﮦ رﮨﻨﮯ دو۔ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﮟ ﺑﮯﭨﻬﮑﺎﻧﮯ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ ) (٢۵اور ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮﻻ ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﭼﻬﻮڑو ﮐہ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮدوں اور وﮦ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻮ ﺑﻼﻟﮯ۔ ﻣﺠﻬﮯ ڈر ﮨﮯ ﮐہ وﮦ )ﮐﮩﻴﮟ( ﺗﻤﮩﺎرے دﻳﻦ ﮐﻮ ﻧہ ﺑﺪل دے
ﻳﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد )ﻧہ( ﭘﻴﺪا ﮐﺮدے ) (٢۶ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﮨﺮ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺳﮯ ﺟﻮ ﺣﺴﺎب ﮐﮯ دن )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﻴﺎﻣﺖ( ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ
ﻻﺗﺎ۔ اﭘﻨﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﭘﻨﺎﮦ ﻟﮯ ﭼﮑﺎ ﮨﻮں ) (٢٧اور ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ
اﻳﻤﺎن ﮐﻮ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ رﮐﻬﺘﺎ ﺗﻬﺎ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اﻳﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ ﺟﻮ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﺪا ﮨﮯ اور
وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر )ﮐﯽ ﻃﺮف( ﺳﮯ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺑﻬﯽ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﻳﺎ ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ وﮦ ﺟﻬﻮﭨﺎ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺟﻬﻮٹ ﮐﺎ ﺿﺮر اﺳﯽ
ﮐﻮ ﮨﻮﮔﺎ۔ اور اﮔﺮ ﺳﭽﺎ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﺎ ﻋﺬاب ﺟﺲ ﮐﺎ وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ واﻗﻊ ﮨﻮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا اس
ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ﺟﻮ ﺑﮯﻟﺤﺎظ ﺟﻬﻮﭨﺎ ﮨﮯ ) (٢٨اے ﻗﻮم ﺁج ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮨﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﮨﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﻮ۔
)ﻟﻴﮑﻦ( اﮔﺮ ﮨﻢ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺁﮔﻴﺎ ﺗﻮ )اس ﮐﮯ دور ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﮨﻤﺎرﯼ ﻣﺪد ﮐﻮن ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ
ﺗﻤﮩﻴﮟ وﮨﯽ ﺑﺎت ﺳُﺠﻬﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﻮ ﻣﺠﻬﮯ ﺳﻮﺟﻬﯽ ﮨﮯ اور وﮨﯽ راﮦ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮨﮯ ) (٢٩ﺗﻮ ﺟﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﺗﻬﺎ وﮦ
ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ اے ﻗﻮم ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮف ﮨﮯ ﮐہ )ﻣﺒﺎدا( ﺗﻢ ﭘﺮ اور اُﻣﺘﻮں ﮐﯽ ﻃﺮح ﮐﮯ دن ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺁﺟﺎﺋﮯ )(٣٠
ﻳﻌﻨﯽ( ﻧﻮح ﮐﯽ ﻗﻮم اور ﻋﺎد اور ﺛﻤﻮد اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﺣﺎل ﮐﯽ ﻃﺮح )ﺗﻤﮩﺎرا ﺣﺎل ﻧہ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ(
اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﺎﮨﺘﺎ ) (٣١اور اے ﻗﻮم ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﮑﺎر ﮐﮯ دن )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﻴﺎﻣﺖ( ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﮯ
) (٣٢ﺟﺲ دن ﺗﻢ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺳﮯ( ﺑﻬﺎﮔﻮ ﮔﮯ )اس دن( ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ )ﻋﺬاب( ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻧﮯ واﻻ ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ۔
اور ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮے اس ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﺪاﻳﺖ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ) (٣٣اور ﭘﮩﻠﮯ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں
ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ وﮦ ﻻﺋﮯ ﺗﻬﮯ اس ﺳﮯ ﺗﻢ ﮨﻤﻴﺸہ ﺷﮏ ﮨﯽ ﻣﻴﮟ رﮨﮯ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ وﮦ ﻓﻮت ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﮩﻨﮯ
ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺧﺪا اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺒﻬﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮔﺎ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺧﺪا اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺣﺪ ﺳﮯ
ﻧﮑﻞ ﺟﺎﻧﮯ واﻻ اور ﺷﮏ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﻮ ) (٣۴ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺑﻐﻴﺮ اس ﮐﮯ ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ دﻟﻴﻞ ﺁﺋﯽ ﮨﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﻣﻴﮟ
ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﻳہ ﺟﻬﮕﮍا ﺳﺨﺖ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮨﮯ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺧﺪا ﮨﺮ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺳﺮﮐﺶ ﮐﮯ
دل ﭘﺮ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ) (٣۵اور ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﺎﻣﺎن ﻣﻴﺮے ﻟﺌﮯ اﻳﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺎؤ ﺗﺎﮐہ ﻣﻴﮟ )اس ﭘﺮ ﭼﮍه ﮐﺮ( رﺳﺘﻮں ﭘﺮ
ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎؤں )) (٣۶ﻳﻌﻨﯽ( ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ رﺳﺘﻮں ﭘﺮ ،ﭘﻬﺮ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﮯ ﺧﺪا ﮐﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻮں اور ﻣﻴﮟ ﺗﻮ اﺳﮯ ﺟﻬﻮﭨﺎ ﺳﻤﺠﻬﺘﺎ ﮨﻮں۔
اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻮ اس ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ اﭼﻬﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور وﮦ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ روﮎ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔ اور ﻓﺮﻋﻮن ﮐﯽ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻮ ﺑﮯﮐﺎر ﺗﻬﯽ ) (٣٧اور وﮦ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﺗﻬﺎ اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻬﺎﺋﻴﻮ ﻣﻴﺮے ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﻮ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﺎ رﺳﺘہ
دﮐﻬﺎؤ ں ) (٣٨ﺑﻬﺎﺋﻴﻮ ﻳہ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ )ﭼﻨﺪ روزﮦ( ﻓﺎﺋﺪﮦ اﭨﻬﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﭼﻴﺰ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﺁﺧﺮت ﮨﮯ وﮨﯽ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻨﮯ ﮐﺎ ﮔﻬﺮ
ﮨﮯ ) (٣٩ﺟﻮ ﺑﺮے ﮐﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ اس ﮐﻮ ﺑﺪﻟہ ﺑﻬﯽ وﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ۔ اور ﺟﻮ ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ ﻣﺮد ﮨﻮ ﻳﺎ ﻋﻮرت اور وﮦ
ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻤﺎن ﺑﻬﯽ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ وﮨﺎں ان ﮐﻮ ﺑﮯﺷﻤﺎر رزق ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ) (۴٠اور اے ﻗﻮم ﻣﻴﺮا
ﮐﻴﺎ )ﺣﺎل( ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﺠﺎت ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺗﺎ ﮨﻮں اور ﺗﻢ ﻣﺠﻬﮯ )دوزخ ﮐﯽ( ﺁگ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺗﮯ ﮨﻮ ) (۴١ﺗﻢ ﻣﺠﻬﮯ
اس ﻟﺌﮯ ﺑﻼﺗﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻔﺮ ﮐﺮوں اور اس ﭼﻴﺰ ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﺷﺮﻳﮏ ﻣﻘﺮر ﮐﺮوں ﺟﺲ ﮐﺎ ﻣﺠﻬﮯ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻋﻠﻢ
ﻧﮩﻴﮟ۔ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﺧﺪاﺋﮯ( ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺗﺎ ﮨﻮں ) (۴٢ﺳﭻ ﺗﻮ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻢ
ﻣﺠﻬﮯ ﺑﻼﺗﮯ ﮨﻮ اس ﮐﻮ دﻧﻴﺎ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺑﻼﻧﮯ )ﻳﻌﻨﯽ دﻋﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ( ﮐﺎ ﻣﻘﺪور ﻧﮩﻴﮟ اور ﮨﻢ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﻨﺎ ﮨﮯ
اور ﺣﺪ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ دوزﺧﯽ ﮨﻴﮟ ) (۴٣ﺟﻮ ﺑﺎت ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﻮں ﺗﻢ اﺳﮯ ﺁﮔﮯ ﭼﻞ ﮐﺮ ﻳﺎد ﮐﺮو ﮔﮯ۔ اور ﻣﻴﮟ
اﭘﻨﺎ ﮐﺎم ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﭙﺮد ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۴۴ﻏﺮض ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ
ﺗﺪﺑﻴﺮوں ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﻴﻮں ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﻬﺎ اور ﻓﺮﻋﻮن واﻟﻮں ﮐﻮ ﺑﺮے ﻋﺬاب ﻧﮯ ﺁﮔﻬﻴﺮا ) (۴۵ﻳﻌﻨﯽ( ﺁﺗﺶ )ﺟﮩﻨﻢ( ﮐہ ﺻﺒﺢ وﺷﺎم
اس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﻴﺶ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﺲ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮨﻮﮔﯽ )ﺣﮑﻢ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ( ﻓﺮﻋﻮن واﻟﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب
ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮو ) (۴۶اور ﺟﺐ وﮦ دوزخ ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍﻳﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ادﻧﯽٰ درﺟﮯ ﮐﮯ ﻟﻮگ ﺑﮍے ﺁدﻣﻴﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻮ
ﺗﻤﮩﺎرے ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ دوزخ )ﮐﮯ ﻋﺬاب( ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﺣﺼہ ﮨﻢ ﺳﮯ دور ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ؟ ) (۴٧ﺑﮍے ﺁدﻣﯽ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺗﻢ
)ﺑﻬﯽ اور( ﮨﻢ )ﺑﻬﯽ( ﺳﺐ دوزخ ﻣﻴﮟ )رﮨﻴﮟ ﮔﮯ( ﺧﺪا ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮﭼﮑﺎ ﮨﮯ ) (۴٨اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺁگ ﻣﻴﮟ )ﺟﻞ رﮨﮯ(
ﮨﻮں ﮔﮯ وﮦ دوزخ ﮐﮯ داروﻏﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ دﻋﺎ ﮐﺮو ﮐہ اﻳﮏ روز ﺗﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ ﻋﺬاب ﮨﻠﮑﺎ ﮐﺮدے
) (۴٩وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻟﮯ ﮐﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺋﮯ ﺗﻬﮯ۔ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ
ﮔﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﮨﯽ دﻋﺎ ﮐﺮو۔ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ دﻋﺎ )اس روز( ﺑﮯﮐﺎر ﮨﻮﮔﯽ ) (۵٠ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﯽ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ
ﮨﻴﮟ ان ﮐﯽ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﺲ دن ﮔﻮاﮦ ﮐﻬﮍے ﮨﻮں ﮔﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ( ) (۵١ﺟﺲ دن
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ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﻣﻌﺬرت ﮐﭽﻪ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻧہ دے ﮔﯽ اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻟﻌﻨﺖ اور ﺑﺮا ﮔﻬﺮ ﮨﮯ ) (۵٢اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ
)ﮐﯽ ﮐﺘﺎب( دﯼ اور ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻮ اس ﮐﺘﺎب ﮐﺎ وارث ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (۵٣ﻋﻘﻞ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺪاﻳﺖ اور ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ ) (۵۴ﺗﻮ
ﺻﺒﺮ ﮐﺮو ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ اور اﭘﻨﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﮕﻮ اور ﺻﺒﺢ وﺷﺎم اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ) (۵۵ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺑﻐﻴﺮ ﮐﺴﯽ دﻟﻴﻞ ﮐﮯ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺋﯽ ﮨﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ
دﻟﻮں ﻣﻴﮟ اور ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ )ارادﮦٔ( ﻋﻈﻤﺖ ﮨﮯ اور وﮦ اس ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ واﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ
)اور( دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۵۶ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮍا )ﮐﺎم( ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ
ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (۵٧اور اﻧﺪهﺎ اور ﺁﻧﮑﻪ واﻻ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮩﻴﮟ۔ اور ﻧہ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر اور ﻧہ ﺑﺪﮐﺎر )ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻴﮟ( )ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳہ
ﮨﮯ ﮐہ( ﺗﻢ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ﻏﻮر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (۵٨ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺁﻧﮯ واﻟﯽ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ
) (۵٩اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﺠﻪ ﺳﮯ دﻋﺎ ﮐﺮو ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرﯼ )دﻋﺎ( ﻗﺒﻮل ﮐﺮوں ﮔﺎ۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻣﻴﺮﯼ ﻋﺒﺎدت
ﺳﮯ ازراﮦ ﺗﮑﺒﺮ ﮐﻨﻴﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺟﮩﻨﻢ ﻣﻴﮟ ذﻟﻴﻞ ﮨﻮ ﮐﺮ داﺧﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۶٠ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ رات
ﺑﻨﺎﺋﯽ ﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﺁرام ﮐﺮو اور دن ﮐﻮ روﺷﻦ ﺑﻨﺎﻳﺎ )ﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﮐﺎم ﮐﺮو( ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻓﻀﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ۔ ﻟﻴﮑﻦ
اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﺷﮑﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (۶١ﻳﮩﯽ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ ﺟﻮ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ۔ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد
ﻧﮩﻴﮟ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮐﮩﺎں ﺑﻬﭩﮏ رﮨﮯ ﮨﻮ؟ ) (۶٢اﺳﯽ ﻃﺮح وﮦ ﻟﻮگ ﺑﻬﭩﮏ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ )(۶٣
ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﭨﻬﻴﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ اور ﺁﺳﻤﺎن ﮐﻮ ﭼﻬﺖ ﺑﻨﺎﻳﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺻﻮرﺗﻴﮟ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ اور
ﺻﻮرﺗﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺧﻮب ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﻮ دﻳﮟ۔ ﻳﮩﯽ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ۔ ﭘﺲ ﺧﺪاﺋﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ ﮨﮯ ) (۶۴وﮦ زﻧﺪﮦ ﮨﮯ )ﺟﺴﮯ ﻣﻮت ﻧﮩﻴﮟ( اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ اس ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت
ﮐﻮ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺮ ﮐﺮ اﺳﯽ ﮐﻮ ﭘﮑﺎرو۔ ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ )ﺳﺰاوار( ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم ﺟﮩﺎن ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ )) (۶۵اے
ﻣﺤﻤﺪﷺ ان ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻮ ان ﮐﯽ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮوں )اور ﻣﻴﮟ ان ﮐﯽ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮوں( ﺟﺐ ﮐہ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر )ﮐﯽ ﻃﺮف( ﺳﮯ ﮐﻬﻠﯽ دﻟﻴﻠﻴﮟ
ﺁﭼﮑﯽ ﮨﻴﮟ اور ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﻳہ ﺣﮑﻢ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﮨﯽ ﮐﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﻮں ) (۶۶وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﭘﮩﻠﮯ(
ﻣﭩﯽ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ ﮨﻬﺮ ﻧﻄﻔہ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﭘﻬﺮ ﻟﻮﺗﻬﮍا ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﮑﺎﻟﺘﺎ ﮨﮯ )ﮐہ ﺗﻢ( ﺑﭽّﮯ )ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮ( ﭘﻬﺮ ﺗﻢ اﭘﻨﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻮ
ﭘﮩﻨﭽﺘﮯ ﮨﻮ۔ ﭘﻬﺮ ﺑﻮڑهﮯ ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﮨﻮ۔ اور ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﻣﺮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻢ )ﻣﻮت ﮐﮯ( وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭻ
ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻮ اور ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﻮ ) (۶٧وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺟﻼﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻣﺎرﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ وﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎم ﮐﺮﻧﺎ )اور ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا
ﮐﺮﻧﺎ( ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﮐﮩہ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻮﺟﺎ ﺗﻮ وﮦ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (۶٨ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں
ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳہ ﮐﮩﺎں ﺑﻬﭩﮏ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ؟ ) (۶٩ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﺘﺎب )ﺧﺪا( ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ دے ﮐﺮ
ﺑﻬﻴﺠﺎ اس ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ۔ وﮦ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻟﻴﮟ ﮔﮯ ) (٧٠ﺟﺐ ﮐہ ان ﮐﯽ ﮔﺮدﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﻃﻮق اور زﻧﺠﻴﺮﻳﮟ ﮨﻮں ﮔﯽ )اور(
ﮔﻬﺴﻴﭩﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )) (٧١ﻳﻌﻨﯽ( ﮐﻬﻮﻟﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﺁگ ﻣﻴﮟ ﺟﻬﻮﻧﮏ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٧٢ﭘﻬﺮ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ وﮦ ﮐﮩﺎں ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ )ﺧﺪا ﮐﮯ( ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ )) (٧٣ﻳﻌﻨﯽ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا( ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ وﮦ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ ﺟﺎﺗﮯ رﮨﮯ
ﺑﻠﮑہ ﮨﻢ ﺗﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺧﺪا ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (٧۴ﻳہ اس ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﮨﮯ ﮐہ
ﺗﻢ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺣﻖ ﮐﮯ ﺑﻐﻴﺮ )ﻳﻌﻨﯽ اس ﮐﮯ ﺧﻼف( ﺧﻮش ﮨﻮا ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اور اس ﮐﯽ )ﺳﺰا ﮨﮯ( ﮐہ اﺗﺮاﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ )(٧۵
)اب( ﺟﮩﻨﻢ ﮐﮯ دروازوں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎؤ۔ ﮨﻤﻴﺸہ اﺳﯽ ﻣﻴﮟ رﮨﻮ ﮔﮯ۔ ﻣﺘﮑﺒﺮوں ﮐﺎ ﮐﻴﺎ ﺑﺮا ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (٧۶ﺗﻮ )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ(
ﺻﺒﺮ ﮐﺮو ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﭽﻪ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ دﮐﻬﺎدﻳﮟ ﺟﺲ ﮐﺎ ﮨﻢ ﺗﻢ ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ )ﻳﻌﻨﯽ ﮐﺎﻓﺮوں
ﭘﺮ ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﮐﺮﻳﮟ( ﻳﺎ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺪت ﺣﻴﺎت ﭘﻮرﯼ ﮐﺮدﻳﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﮨﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺁﻧﺎ ﮨﮯ ) (٧٧اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ )ﺑﮩﺖ ﺳﮯ( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﮯ۔ ان ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺣﺎﻻت ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﻴﺎن ﮐﺮ دﻳﺌﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮐﭽﻪ اﻳﺴﮯ
ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺣﺎﻻت ﺑﻴﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺌﮯ۔ اور ﮐﺴﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﺎ ﻣﻘﺪور ﻧہ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻻﺋﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ
ﺧﺪا ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺁﭘﮩﻨﭽﺎ ﺗﻮ اﻧﺼﺎف ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮدﻳﺎ ﮔﻴﺎ اور اﮨﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻴﮟ ﭘﮍ ﮔﺌﮯ ) (٧٨ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ
ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﭼﺎرﭘﺎﺋﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺗﺎﮐہ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﭘﺮ ﺳﻮار ﮨﻮ اور ﺑﻌﺾ ﮐﻮ ﺗﻢ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻮ ) (٧٩اور ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ان ﻣﻴﮟ
)اور ﺑﻬﯽ( ﻓﺎﺋﺪے ﮨﻴﮟ اور اس ﻟﺌﮯ ﺑﻬﯽ ﮐہ )ﮐﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ( ﺗﻤﮩﺎرے دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﺣﺎﺟﺖ ﮨﻮ ان ﭘﺮ )ﭼﮍه ﮐﺮ وﮨﺎں( ﭘﮩﻨﭻ
ﺟﺎؤ۔ اور ان ﭘﺮ اور ﮐﺸﺘﻴﻮں ﭘﺮ ﺗﻢ ﺳﻮار ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮ ) (٨٠اور وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ اﭘﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دﮐﻬﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ ﮐﻦ ﮐﻦ ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں
ﮐﻮ ﻧہ ﻣﺎﻧﻮ ﮔﮯ ) (٨١ﮐﻴﺎ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺳﻴﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﺗﺎﮐہ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻴﺴﺎ
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ﮨﻮا۔ )ﺣﺎﻻﻧﮑہ( وﮦ ان ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ زﻳﺎدﮦ ﻃﺎﻗﺘﻮر اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻧﺸﺎﻧﺎت )ﺑﻨﺎﻧﮯ( ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﺑﮍه ﮐﺮ ﺗﻬﮯ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ
وﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ ان ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﮐﺎم ﻧہ ﺁﻳﺎ ) (٨٢اور ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻬﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻋﻠﻢ
)اﭘﻨﮯ ﺧﻴﺎل ﻣﻴﮟ( ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﻬﺎ اس ﭘﺮ اﺗﺮاﻧﮯ ﻟﮕﮯ اور ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اس ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺁ ﮔﻬﻴﺮا
) (٨٣ﭘﻬﺮ ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرا ﻋﺬاب دﻳﮑﻪ ﻟﻴﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺧﺪاﺋﮯ واﺣﺪ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ اس ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ اس ﺳﮯ ﻧﺎﻣﻌﺘﻘﺪ ﮨﻮﺋﮯ ) (٨۴ﻟﻴﮑﻦ ﺟﺐ وﮦ ﮨﻤﺎرا ﻋﺬاب دﻳﮑﻪ ﭼﮑﮯ )اس وﻗﺖ( ان ﮐﮯ اﻳﻤﺎن ﻧﮯ ان
ﮐﻮ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻧہ دﻳﺎ۔ )ﻳہ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺎدت )ﮨﮯ( ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻨﺪوں )ﮐﮯ ﺑﺎرے( ﻣﻴﮟ ﭼﻠﯽ ﺁﺗﯽ ﮨﮯ۔ اور وﮨﺎں ﮐﺎﻓﺮ ﮔﻬﺎﭨﮯ
ﻣﻴﮟ ﭘﮍ ﮔﺌﮯ )(٨۵
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ﺼﻠَﺖ
ﺳﻮرة ﺣٰ ٓﻢ اﻟﺴﺠﺪة ُ /ﻓ ّ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺣٰﻢ )) (١ﻳہ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺋﮯ( رﺣﻤٰﻦ ورﺣﻴﻢ )ﮐﯽ ﻃﺮف( ﺳﮯ اُﺗﺮﯼ ﮨﮯ )) (٢اﻳﺴﯽ( ﮐﺘﺎب ﺟﺲ ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ واﺿﺢ )اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ( ﮨﻴﮟ
)ﻳﻌﻨﯽ( ﻗﺮﺁن ﻋﺮﺑﯽ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﺳﻤﺠﻪ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣ﺟﻮ ﺑﺸﺎرت ﺑﻬﯽ ﺳﻨﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺧﻮف ﺑﻬﯽ دﻻﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ
ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﮐﺜﺮوں ﻧﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺎ اور وﮦ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ) (۴اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻢ ﮨﻤﻴﮟ ﺑﻼﺗﮯ ﮨﻮ اس
ﺳﮯ ﮨﻤﺎرے دل ﭘﺮدوں ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ اور ﮨﻤﺎرے ﮐﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻮﺟﻪ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﮩﺮاﭘﻦ( ﮨﮯ اور ﮨﻤﺎرے اور ﺗﻤﮩﺎرے درﻣﻴﺎن ﭘﺮدﮦ ﮨﮯ ﺗﻮ
ﺗﻢ )اﭘﻨﺎ( ﮐﺎم ﮐﺮو ﮨﻢ )اﭘﻨﺎ( ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺁدﻣﯽ ﮨﻮں ﺟﻴﺴﮯ ﺗﻢ۔ )ﮨﺎں( ﻣﺠﻪ ﭘﺮ ﻳہ وﺣﯽ ﺁﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ
ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﻌﺒﻮد ﺧﺪاﺋﮯ واﺣﺪ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺳﻴﺪهﮯ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف )ﻣﺘﻮﺟہ( رﮨﻮ اور اﺳﯽ ﺳﮯ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﺎﻧﮕﻮ اور ﻣﺸﺮﮐﻮں ﭘﺮ اﻓﺴﻮس
ﮨﮯ ) (۶ﺟﻮ زﮐﻮٰة ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﮯ اور ﺁﺧﺮت ﮐﮯ ﺑﻬﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﮩﻴﮟ ) (٧ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ )اﻳﺴﺎ( ﺛﻮاب ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﺘﻢ ﮨﯽ ﻧہ ﮨﻮ ) (٨ﮐﮩﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اس ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﺲ ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ دو دن ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ اور
)ﺑﺘﻮں ﮐﻮ( اس ﮐﺎ ﻣﺪﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ۔ وﮨﯽ ﺗﻮ ﺳﺎرے ﺟﮩﺎن ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ ) (٩اور اﺳﯽ ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ اس ﮐﮯ اوﭘﺮ ﭘﮩﺎڑ ﺑﻨﺎﺋﮯ
اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺑﺮﮐﺖ رﮐﻬﯽ اور اس ﻣﻴﮟ ﺳﺐ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ )ﺳﺐ( ﭼﺎر دن ﻣﻴﮟ۔ )اور ﺗﻤﺎم( ﻃﻠﺒﮕﺎروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻳﮑﺴﺎں ) (١٠ﭘﻬﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﺟہ ﮨﻮا اور وﮦ دهﻮاں ﺗﻬﺎ ﺗﻮ اس ﻧﮯ اس ﺳﮯ اور زﻣﻴﻦ ﺳﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ دوﻧﻮں ﺁؤ
)ﺧﻮاﮦ( ﺧﻮﺷﯽ ﺳﮯ ﺧﻮاﮦ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺳﮯ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﺧﻮﺷﯽ ﺳﮯ ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١١ﭘﻬﺮ دو دن ﻣﻴﮟ ﺳﺎت ﺁﺳﻤﺎن ﺑﻨﺎﺋﮯ
اور ﮨﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻴﮟ اس )ﮐﮯ ﮐﺎم( ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻬﻴﺠﺎ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ ﮐﻮ ﭼﺮاﻏﻮں )ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺘﺎروں( ﺳﮯ ﻣﺰﻳﻦ ﮐﻴﺎ اور
)ﺷﻴﻄﺎﻧﻮں ﺳﮯ( ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﻬﺎ۔ ﻳہ زﺑﺮدﺳﺖ )اور( ﺧﺒﺮدار ﮐﮯ )ﻣﻘﺮر ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ( اﻧﺪازے ﮨﻴﮟ ) (١٢ﭘﻬﺮ اﮔﺮ ﻳہ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﮟ
ﺗﻮ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻳﺴﮯ ﭼﻨﮕﻬﺎڑ )ﮐﮯ ﻋﺬاب( ﺳﮯ ﺁﮔﺎﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﻴﺴﮯ ﻋﺎد اور ﺛﻤﻮد ﭘﺮ ﭼﻨﮕﻬﺎڑ )ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺁﻳﺎ ﺗﻬﺎ(
) (١٣ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ان ﮐﮯ ﺁﮔﮯ اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺳﮯ ﺁﺋﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا )ﮐﺴﯽ ﮐﯽ( ﻋﺒﺎدت ﻧہ ﮐﺮو۔ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ
اﮔﺮ ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﻓﺮﺷﺘﮯ اُﺗﺎر دﻳﺘﺎ ﺳﻮ ﺟﻮ ﺗﻢ دے ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻮ ﮨﻢ اس ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﺘﮯ ) (١۴ﺟﻮ ﻋﺎد ﺗﻬﮯ
وﮦ ﻧﺎﺣﻖ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻏﺮور ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ ﻗﻮت ﻣﻴﮟ ﮐﻮن ﮨﮯ؟ ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ
ﺧﺪا ﺟﺲ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ وﮦ ان ﺳﮯ ﻗﻮت ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺑﮍه ﮐﺮ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ) (١۵ﺗﻮ ﮨﻢ
ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ان ﭘﺮ ﻧﺤﻮﺳﺖ ﮐﮯ دﻧﻮں ﻣﻴﮟ زور ﮐﯽ ﮨﻮا ﭼﻼﺋﯽ ﺗﺎﮐہ ان ﮐﻮ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ذﻟﺖ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﺎ دﻳﮟ۔
اور ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺗﻮ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ذﻟﻴﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ اور )اس روز( ان ﮐﻮ ﻣﺪد ﺑﻬﯽ ﻧہ ﻣﻠﮯ ﮔﯽ ) (١۶اور ﺟﻮ ﺛﻤﻮد ﺗﻬﮯ ان
ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﻣﮕﺮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ اﻧﺪهﺎ دهﻨﺪ رﮨﻨﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﯽ ﺳﺰا
ﻣﻴﮟ ﮐﮍﮎ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺁﭘﮑﮍا۔ اور وﮦ ذﻟﺖ ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺗﻬﺎ ) (١٧اور ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ
ﺑﭽﺎ ﻟﻴﺎ ) (١٨اور ﺟﺲ دن ﺧﺪا ﮐﮯ دﺷﻤﻦ دوزخ ﮐﯽ ﻃﺮف ﭼﻼﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ وار ﮐﺮﻟﻴﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٩ﻳﮩﺎں
ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﮐﺎن اور ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ اور ﭼﻤﮍے )ﻳﻌﻨﯽ دوﺳﺮے اﻋﻀﺎ( ان ﮐﮯ ﺧﻼف ان
ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت دﻳﮟ ﮔﮯ ) (٢٠اور وﮦ اﭘﻨﮯ ﭼﻤﮍوں )ﻳﻌﻨﯽ اﻋﻀﺎ( ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮨﻤﺎرے ﺧﻼف ﮐﻴﻮں
ﺷﮩﺎدت دﯼ؟ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺳﺐ ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ﻧﻄﻖ ﺑﺨﺸﺎ اﺳﯽ ﻧﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﮔﻮﻳﺎﺋﯽ دﯼ اور اﺳﯽ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻢ ﮐﻮ ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (٢١اور ﺗﻢ اس )ﺑﺎت ﮐﮯ ﺧﻮف( ﺳﮯ ﺗﻮ ﭘﺮدﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﻬﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﺎن اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ اور ﭼﻤﮍے ﺗﻤﮩﺎرے ﺧﻼف ﺷﮩﺎدت دﻳﮟ ﮔﮯ ﺑﻠﮑہ ﺗﻢ ﻳہ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﺧﺪا
ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻋﻤﻠﻮں ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ) (٢٢اور اﺳﯽ ﺧﻴﺎل ﻧﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ
ﺗﻢ ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدﻳﺎ اور ﺗﻢ ﺧﺴﺎرﮦ ﭘﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮﮔﺌﮯ ) (٢٣اب اﮔﺮ ﻳہ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ دوزخ ﮨﮯ۔ اور
اﮔﺮ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (٢۴اور ﮨﻢ ﻧﮯ )ﺷﻴﻄﺎﻧﻮں ﮐﻮ( ان ﮐﺎ ﮨﻢ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﺗﻮ
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ان ﮐﮯ اﮔﻠﮯ اور ﭘﭽﻬﻠﮯ اﻋﻤﺎل ان ﮐﻮ ﻋﻤﺪﮦ ﮐﺮ دﮐﻬﺎﺋﮯ ﺗﻬﮯ اور ﺟﻨﺎت اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﻴﮟ ﺟﻮ ان ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ ﮔﺬر ﭼﮑﻴﮟ ان ﭘﺮ ﺑﻬﯽ ﺧﺪا )ﮐﮯ ﻋﺬاب( ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﭘﻮرا ﮨﻮﮔﻴﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ ﻧﻘﺼﺎن اﭨﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢۵اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮩﻨﮯ
ﻟﮕﮯ ﮐہ اس ﻗﺮﺁن ﮐﻮ ﺳﻨﺎ ﮨﯽ ﻧہ ﮐﺮو اور )ﺟﺐ ﭘﮍهﻨﮯ ﻟﮕﻴﮟ ﺗﻮ( ﺷﻮر ﻣﭽﺎ دﻳﺎ ﮐﺮو ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﻏﺎﻟﺐ رﮨﻮ ) (٢۶ﺳﻮ ﮨﻢ ﺑﻬﯽ
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ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﮐﮯ ﻣﺰے ﭼﮑﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ان ﮐﮯ ﺑﺮے ﻋﻤﻠﻮں ﮐﯽ ﺟﻮ وﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺳﺰا دﻳﮟ ﮔﮯ ) (٢٧ﻳہ ﺧﺪا
ﮐﮯ دﺷﻤﻨﻮں ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ( دوزخ۔ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﯽ ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ ﮐﺎ ﮔﻬﺮ ﮨﮯ۔ ﻳہ اس ﮐﯽ ﺳﺰا ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ
اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢٨اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ اے ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ
ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ان ﮐﻮ ﮨﻤﻴﮟ دﮐﻬﺎ ﮐہ ﮨﻢ ان ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺎؤں ﮐﮯ ﺗﻠﮯ )روﻧﺪ( ڈاﻟﻴﮟ ﺗﺎﮐہ وﮦ ﻧﮩﺎﻳﺖ ذﻟﻴﻞ ﮨﻮں ) (٢٩ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ
ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﺪا ﮨﮯ ﭘﻬﺮ وﮦ )اس ﭘﺮ( ﻗﺎﺋﻢ رﮨﮯ ان ﭘﺮ ﻓﺮﺷﺘﮯ اُﺗﺮﻳﮟ ﮔﮯ )اور ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ( ﮐہ ﻧہ ﺧﻮف ﮐﺮو اور ﻧہ
ﻏﻤﻨﺎﮎ ﮨﻮ اور ﺑﮩﺸﺖ ﮐﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻬﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﻨﺎؤ ) (٣٠ﮨﻢ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﺎرے دوﺳﺖ
ﺗﻬﮯ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ )ﺗﻤﮩﺎرے رﻓﻴﻖ ﮨﻴﮟ(۔ اور وﮨﺎں ﺟﺲ )ﻧﻌﻤﺖ( ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﺟﯽ ﭼﺎﮨﮯ ﮔﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﻣﻠﮯ ﮔﯽ( اور ﺟﻮ ﭼﻴﺰ
ﻃﻠﺐ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ )ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﮔﯽ( )) (٣١ﻳہ( ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻟﮯ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻣﮩﻤﺎﻧﯽ ﮨﮯ ) (٣٢اور اس
ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﺎ اﭼﻬﺎ ﮐﻮن ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮے اور ﮐﮩﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮں
) (٣٣اور ﺑﻬﻼﺋﯽ اور ﺑﺮاﺋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ۔ ﺗﻮ )ﺳﺨﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﺎ( اﻳﺴﮯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ ﺟﻮاب دو ﺟﻮ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﮨﻮ )اﻳﺴﺎ
ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺗﻢ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ( ﮐہ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ دﺷﻤﻨﯽ ﺗﻬﯽ ﮔﻮﻳﺎ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرا ﮔﺮم ﺟﻮش دوﺳﺖ ﮨﮯ ) (٣۴اور ﻳہ ﺑﺎت ان
ﮨﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ان ﮨﯽ ﮐﻮ ﻧﺼﻴﺐ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺑﮍے ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺼﻴﺐ ﮨﻴﮟ
) (٣۵اور اﮔﺮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ وﺳﻮﺳہ ﭘﻴﺪا ﮨﻮ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮓ ﻟﻴﺎ ﮐﺮو۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺳﻨﺘﺎ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ
) (٣۶اور رات اور دن اور ﺳﻮرج اور ﭼﺎﻧﺪ اس ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﻧہ ﺗﻮ ﺳﻮرج ﮐﻮ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮو اور ﻧہ ﭼﺎﻧﺪ
ﮐﻮ۔ ﺑﻠﮑہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮو ﺟﺲ ﻧﮯ ان ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﻣﻨﻈﻮر ﮨﮯ ) (٣٧اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ
ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ )ﺧﺪا ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ان ﮐﯽ ﭘﺮوا ﻧﮩﻴﮟ( ﺟﻮ )ﻓﺮﺷﺘﮯ( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻴﮟ وﮦ رات دن اس ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ
ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور )ﮐﺒﻬﯽ( ﺗﻬﮑﺘﮯ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ) (٣٨اور )اے ﺑﻨﺪے ﻳہ( اﺳﯽ ﮐﯽ ﻗﺪرت ﮐﮯ ﻧﻤﻮﻧﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻮ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ دﺑﯽ
ﮨﻮﺋﯽ )ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺸﮏ( دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﺐ ﮨﻢ اس ﭘﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺷﺎداب ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ اور ﭘﻬﻮﻟﻨﮯ ﻟﮕﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﺲ ﻧﮯ
زﻣﻴﻦ ﮐﻮ زﻧﺪﮦ ﮐﻴﺎ وﮨﯽ ﻣﺮدوں ﮐﻮ زﻧﺪﮦ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (٣٩ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﮐﺞ
راﮨﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﮨﻢ ﺳﮯ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ ﺑﻬﻼ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ دوزخ ﻣﻴﮟ ڈاﻻ ﺟﺎﺋﮯ وﮦ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﻳﺎ وﮦ ﺟﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اﻣﻦ
واﻣﺎن ﺳﮯ ﺁﺋﮯ۔ )ﺗﻮ ﺧﻴﺮ( ﺟﻮ ﭼﺎﮨﻮ ﺳﻮ ﮐﺮﻟﻮ۔ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ وﮦ اس ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (۴٠ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ
ﮐﻮ ﻧہ ﻣﺎﻧﺎ ﺟﺐ وﮦ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺋﯽ۔ اور ﻳہ ﺗﻮ اﻳﮏ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒہ ﮐﺘﺎب ﮨﮯ ) (۴١اس ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ ﮐﺎ دﺧﻞ ﻧہ ﺁﮔﮯ ﺳﮯ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ
ﮨﮯ ﻧہ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺳﮯ۔ )اور( داﻧﺎ )اور( ﺧﻮﺑﻴﻮں واﻟﮯ )ﺧﺪا( ﮐﯽ اُﺗﺎرﯼ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ) (۴٢ﺗﻢ ﺳﮯ وﮨﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﮩﻴﮟ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺗﻢ
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﺳﮯ ﮐﮩﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﻴﮟ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺨﺶ دﻳﻨﮯ واﻻ ﺑﻬﯽ اور ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ دﻳﻨﮯ واﻻ ﺑﻬﯽ
ﮨﮯ ) (۴٣اور اﮔﺮ ﮨﻢ اس ﻗﺮﺁن ﮐﻮ ﻏﻴﺮ زﺑﺎن ﻋﺮب ﻣﻴﮟ )ﻧﺎزل( ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﻟﻮگ ﮐﮩﺘﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ )ﮨﻤﺎرﯼ زﺑﺎن ﻣﻴﮟ(
ﮐﻴﻮں ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﮔﺌﻴﮟ۔ ﮐﻴﺎ )ﺧﻮب ﮐہ ﻗﺮﺁن ﺗﻮ( ﻋﺠﻤﯽ اور )ﻣﺨﺎﻃﺐ( ﻋﺮﺑﯽ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﻳہ( ﮨﺪاﻳﺖ اور ﺷﻔﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ ان ﮐﮯ ﮐﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮔﺮاﻧﯽ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﮩﺮاﭘﻦ( ﮨﮯ اور ﻳہ ان ﮐﮯ ﺣﻖ
ﻣﻴﮟ )ﻣﻮﺟﺐ( ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ان ﮐﻮ )ﮔﻮﻳﺎ( دور ﺟﮕہ ﺳﮯ ﺁواز دﯼ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ) (۴۴اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب
دﯼ ﺗﻮ اس ﻣﻴﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ۔ اور اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ اﻳﮏ ﺑﺎت ﭘﮩﻠﮯ ﻧہ ﭨﻬﮩﺮ ﭼﮑﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ
ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮدﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ۔ اور ﻳہ اس )ﻗﺮﺁن( ﺳﮯ ﺷﮏ ﻣﻴﮟ اﻟﺠﻪ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴۵ﺟﻮ ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﻟﺌﮯ۔ اور ﺟﻮ ﺑﺮے
ﮐﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﺿﺮر اﺳﯽ ﮐﻮ ﮨﻮﮔﺎ۔ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ) (۴۶ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﮐﺎ
ﺣﻮاﻟہ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف دﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ اﺳﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ( اور ﻧہ ﺗﻮ ﭘﻬﻞ ﮔﺎ ﺑﻬﻮں ﺳﮯ ﻧﮑﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ
ﻣﺎدﮦ ﺣﺎﻣﻠہ ﮨﻮﺗﯽ اور ﻧہ ﺟﻨﺘﯽ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اس ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﺳﮯ۔ اور ﺟﺲ دن وﮦ ان ﮐﻮ ﭘﮑﺎرے ﮔﺎ )اور ﮐﮩﮯ ﮔﺎ( ﮐہ ﻣﻴﺮے ﺷﺮﻳﮏ
ﮐﮩﺎں ﮨﻴﮟ ﺗﻮ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﺠﻪ ﺳﮯ ﻋﺮض ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ )ان ﮐﯽ( ﺧﺒﺮ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ) (۴٧اور ﺟﻦ ﮐﻮ
ﭘﮩﻠﮯ وﮦ )ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا( ﭘﮑﺎرا ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ )ﺳﺐ( ان ﺳﮯ ﻏﺎﺋﺐ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور وﮦ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺮﻟﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﻣﺨﻠﺼﯽ ﻧﮩﻴﮟ ) (۴٨اﻧﺴﺎن ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﯽ دﻋﺎﺋﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻮ ﺗﻬﮑﺘﺎ ﻧﮩﻴﮟ اور اﮔﺮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ اور ﺁس
ﺗﻮڑ ﺑﻴﭩﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (۴٩اور اﮔﺮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻢ اس ﮐﻮ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ ﺗﻮ ﻣﻴﺮا
ﺣﻖ ﺗﻬﺎ اور ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﺎ ﮐہ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮨﻮ۔ اور اﮔﺮ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺳﭻ ﻣﭻ ﺑﻬﯽ ﮨﻮ اور( ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف
ﻟﻮﭨﺎﻳﺎ ﺑﻬﯽ ﺟﺎؤں ﺗﻮ ﻣﻴﺮے ﻟﺌﮯ اس ﮐﮯ ﮨﺎں ﺑﻬﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮨﮯ۔ ﭘﺲ ﮐﺎﻓﺮ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ وﮦ ﮨﻢ ان ﮐﻮ ﺿﺮور ﺟﺘﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ
اور ان ﮐﻮ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۵٠اور ﺟﺐ ﮨﻢ اﻧﺴﺎن ﭘﺮ ﮐﺮم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻣﻨہ ﻣﻮڑ ﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ اور ﭘﮩﻠﻮ ﭘﻬﻴﺮ
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ﮐﺮ ﭼﻞ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﺐ اس ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻟﻤﺒﯽ ﻟﻤﺒﯽ دﻋﺎﺋﻴﮟ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ) (۵١ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺑﻬﻼ دﻳﮑﻬﻮ اﮔﺮ ﻳہ
)ﻗﺮﺁن( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﻮ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ اس ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮو ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ ﮐﻮن ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﮯ ﺟﻮ )ﺣﻖ ﮐﯽ( ﭘﺮﻟﮯ درﺟﮯ
ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ) (۵٢ﮨﻢ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ان ﮐﻮ اﻃﺮاف )ﻋﺎﻟﻢ( ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ اور ﺧﻮد ان ﮐﯽ ذات ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ اﭘﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دﮐﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ
ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ان ﭘﺮ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ )ﻗﺮﺁن( ﺣﻖ ﮨﮯ۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻳہ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ
) (۵٣دﻳﮑﻬﻮ ﻳہ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ روﺑﺮو ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺷﮏ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﮐہ وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ اﺣﺎﻃہ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ
ﮨﮯ )(۵۴
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ﺳﻮرة اﻟﺸّﻮرﯼٰ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺣٰﻢٓ ) (١ﻋٓﺴٓﻖٓ ) (٢ﺧﺪاﺋﮯ ﻏﺎﻟﺐ و داﻧﺎ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اور )ﺑﺮاﮨﻴﻦ( ﺑﻬﻴﺠﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﺘﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (٣ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ اﺳﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﻋﺎﻟﯽ
رﺗﺒہ اور ﮔﺮاﻣﯽ ﻗﺪر ﮨﮯ ) (۴ﻗﺮﻳﺐ ﮨﮯ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎن اوﭘﺮ ﺳﮯ ﭘﻬﭧ ﭘﮍﻳﮟ اور ﻓﺮﺷﺘﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ
اس ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ
واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۵اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻨﺎ رﮐﻬﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺧﺪا ﮐﻮ ﻳﺎد ﮨﻴﮟ۔ اور ﺗﻢ ان ﭘﺮ داروﻏہ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ
) (۶اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﻗﺮﺁن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺑﮍے ﮔﺎؤں )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﮑّﮯ( ﮐﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ
اس ﮐﮯ اردﮔﺮد رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎؤ اور اﻧﮩﻴﮟ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﮐﺎ ﺑﻬﯽ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﺧﻮف دﻻؤ۔ اس
روز اﻳﮏ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ اور اﻳﮏ ﻓﺮﻳﻖ دوزخ ﻣﻴﮟ ) (٧اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ان ﮐﻮ اﻳﮏ ﮨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﻟﻴﮑﻦ وﮦ
ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﺎ ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﻳﺎر ﮨﮯ اور ﻧہ ﻣﺪدﮔﺎر ) (٨ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس
ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻴﮟ؟ ﮐﺎرﺳﺎز ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮨﮯ اور وﮨﯽ ﻣﺮدوں ﮐﻮ زﻧﺪﮦ ﮐﺮے ﮔﺎ اور وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺪرت رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ
) (٩اور ﺗﻢ ﺟﺲ ﺑﺎت ﻣﻴﮟ اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اس ﮐﺎ ﻓﻴﺼﻠہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف )ﺳﮯ ﮨﻮﮔﺎ( ﻳﮩﯽ ﺧﺪا ﻣﻴﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ ﻣﻴﮟ اﺳﯽ
ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﻮں۔ اور اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ) (١٠ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )وﮨﯽ ﮨﮯ(۔ اﺳﯽ ﻧﮯ
ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮨﯽ ﺟﻨﺲ ﮐﮯ ﺟﻮڑے ﺑﻨﺎﺋﮯ اور ﭼﺎرﭘﺎﻳﻮں ﮐﮯ ﺑﻬﯽ ﺟﻮڑے )ﺑﻨﺎﺋﮯ اور( اﺳﯽ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﻬﻴﻼﺗﺎ
رﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ اس ﺟﻴﺴﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ ﻧﮩﻴﮟ۔ اور وﮦ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﺳﻨﺘﺎ ﮨﮯ ) (١١ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﮐﻨﺠﻴﺎں اﺳﯽ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ وﮦ
ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ رزق ﻓﺮاخ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ )اور ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ( ﺗﻨﮓ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ
واﻗﻒ ﮨﮯ ) (١٢اﺳﯽ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ دﻳﻦ ﮐﺎ وﮨﯽ رﺳﺘہ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﺟﺲ )ﮐﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ( ﻧﻮح ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ اور ﺟﺲ
ﮐﯽ )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف وﺣﯽ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﮐﺎ اﺑﺮاﮨﻴﻢ اور ﻣﻮﺳﯽٰ اور ﻋﻴﺴﯽٰ ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ )وﮦ
ﻳہ( ﮐہ دﻳﻦ ﮐﻮ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﻬﻨﺎ اور اس ﻣﻴﮟ ﭘﻬﻮٹ ﻧہ ڈاﻟﻨﺎ۔ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻢ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﻮ ﺑﻼﺗﮯ ﮨﻮ وﮦ ان ﮐﻮ دﺷﻮار ﮔﺰرﺗﯽ
ﮨﮯ۔ اﷲ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﺎرﮔﺎﮦ ﮐﺎ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮦ ﮐﺮﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮے اﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف رﺳﺘہ دﮐﻬﺎ
دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ) (١٣اور ﻳہ ﻟﻮگ ﺟﻮ اﻟﮓ اﻟﮓ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻋﻠﻢ )ﺣﻖ( ﺁﭼﮑﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺁﭘﺲ ﮐﯽ ﺿﺪ ﺳﮯ )ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ(۔ اور اﮔﺮ
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺎت ﻧہ ﭨﻬﮩﺮ ﭼﮑﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮدﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ۔ اور
ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﺑﻌﺪ )ﺧﺪا ﮐﯽ( ﮐﺘﺎب ﮐﮯ وارث ﮨﻮﺋﮯ وﮦ اس )ﮐﯽ ﻃﺮف( ﺳﮯ ﺷﺒﮩﮯ ﮐﯽ اﻟﺠﻬﻦ ﻣﻴﮟ )ﭘﻬﻨﺴﮯ ﮨﻮﺋﮯ( ﮨﻴﮟ
) (١۴ﺗﻮ )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( اﺳﯽ )دﻳﻦ ﮐﯽ( ﻃﺮف )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﺑﻼﺗﮯ رﮨﻨﺎ اور ﺟﻴﺴﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﮑﻢ ﮨﻮا ﮨﮯ )اﺳﯽ ﭘﺮ( ﻗﺎﺋﻢ رﮨﻨﺎ۔
اور ان ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ۔ اور ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺟﻮ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﮯ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﮯ ﻣﻴﮟ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﺎ ﮨﻮں۔
اور ﻣﺠﻬﮯ ﺣﮑﻢ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ اﻧﺼﺎف ﮐﺮوں۔ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮨﻤﺎرا اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ۔ ﮨﻢ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے اﻋﻤﺎل )ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﻣﻠﮯ
ﮔﺎ( اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے اﻋﻤﺎل ﮐﺎ۔ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ اور ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺑﺤﺚ وﺗﮑﺮار ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺧﺪا ﮨﻢ )ﺳﺐ( ﮐﻮ اﮐﻬﭩﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ اور اﺳﯽ ﮐﯽ
ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (١۵اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا )ﮐﮯ ﺑﺎرے( ﻣﻴﮟ ﺑﻌﺪ اس ﮐﮯ ﮐہ اﺳﮯ )ﻣﻮﻣﻨﻮں ﻧﮯ( ﻣﺎن ﻟﻴﺎ ﮨﻮ ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ
ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ان ﮐﺎ ﺟﻬﮕﮍا ﻟﻐﻮ ﮨﮯ۔ اور ان ﭘﺮ )ﺧﺪا ﮐﺎ( ﻏﻀﺐ اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﮨﮯ )(١۶
ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ اور )ﻋﺪل واﻧﺼﺎف ﮐﯽ( ﺗﺮازو۔ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺎﻳﺪ ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻗﺮﻳﺐ ﮨﯽ ﺁ ﭘﮩﻨﭽﯽ ﮨﻮ ) (١٧ﺟﻮ ﻟﻮگ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ وﮦ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻴﮟ وﮦ اس
ﺳﮯ ڈرﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ وﮦ ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ۔ دﻳﮑﻬﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﭘﺮﻟﮯ درﺟﮯ ﮐﯽ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ
ﮨﻴﮟ ) (١٨ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ وﮦ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ رزق دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور وﮦ زور واﻻ )اور( زﺑﺮدﺳﺖ ﮨﮯ ) (١٩ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮت ﮐﯽ ﮐﻬﻴﺘﯽ ﮐﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﮨﻮ اس ﮐﻮ ﮨﻢ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ دﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺟﻮ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ ﮐﻬﻴﺘﯽ ﮐﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﮨﻮ اس ﮐﻮ ﮨﻢ
اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ دے دﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور اس ﮐﺎ ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺣﺼہ ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ ) (٢٠ﮐﻴﺎ ان ﮐﮯ وﮦ ﺷﺮﻳﮏ ﮨﻴﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ان ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ اﻳﺴﺎ دﻳﻦ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ۔ اور اﮔﺮ ﻓﻴﺼﻠﮯ )ﮐﮯ دن( ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﻧہ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮدﻳﺎ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺟﺎﺗﺎ اور ﺟﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ درد دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﮯ ) (٢١ﺗﻢ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ﮐہ ﻇﺎﻟﻢ اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل )ﮐﮯ وﺑﺎل( ﺳﮯ ڈر
رﮨﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ اور وﮦ ان ﭘﺮ ﭘﮍے ﮔﺎ۔ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ وﮦ ﺑﮩﺸﺖ ﮐﮯ ﺑﺎﻏﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮں
ﮔﮯ۔ وﮦ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﮔﮯ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﭘﺎس )ﻣﻮﺟﻮد( ﮨﻮﮔﺎ۔ ﻳﮩﯽ ﺑﮍا ﻓﻀﻞ ﮨﮯ ) (٢٢ﻳﮩﯽ وﮦ )اﻧﻌﺎم
ﮨﮯ( ﺟﺲ ﮐﯽ ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ان ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﺸﺎرت دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ اس ﮐﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ
ﺻﻠہ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ ﻣﮕﺮ )ﺗﻢ ﮐﻮ( ﻗﺮاﺑﺖ ﮐﯽ ﻣﺤﺒﺖ )ﺗﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ( اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻴﮑﯽ ﮐﺮے ﮔﺎ ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺛﻮاب
ﺑﮍهﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻗﺪردان ﮨﮯ ) (٢٣ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ ﺑﺎﻧﺪه ﻟﻴﺎ ﮨﮯ؟
اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺗﻤﮩﺎرے دل ﭘﺮ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎ دے۔ اور ﺧﺪا ﺟﻬﻮٹ ﮐﻮ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮﺗﺎ اور اﭘﻨﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﺣﻖ ﮐﻮ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺳﻴﻨﮯ ﺗﮏ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٢۴اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﯽ ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﺎ
اور )ان ﮐﮯ( ﻗﺼﻮر ﻣﻌﺎف ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ )ﺳﺐ( ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢۵اور ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺌﮯ
ان ﮐﯽ )دﻋﺎ( ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ان ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ ﺑﮍهﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﮨﮯ )(٢۶
اور اﮔﺮ ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ رزق ﻣﻴﮟ ﻓﺮاﺧﯽ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﺗﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻓﺴﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﺘﮯ۔ ﻟﻴﮑﻦ وﮦ ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ
اﻧﺪازے ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧﺎزل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ اور دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢٧اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ
ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﻨہ ﺑﺮﺳﺎﺗﺎ اور اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎرش( ﮐﯽ ﺑﺮﮐﺖ ﮐﻮ ﭘﻬﻴﻼ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﮐﺎرﺳﺎز اور ﺳﺰاوار
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮨﮯ ) (٢٨اور اﺳﯽ ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﺎ اور ان ﺟﺎﻧﻮروں ﮐﺎ ﺟﻮ اس ﻧﮯ ان ﻣﻴﮟ
ﭘﻬﻴﻼ رﮐﻬﮯ ﮨﻴﮟ اور وﮦ ﺟﺐ ﭼﺎﮨﮯ ان ﮐﮯ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻟﻴﻨﮯ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (٢٩اور ﺟﻮ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺗﻢ ﭘﺮ واﻗﻊ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺳﻮ
ﺗﻤﮩﺎرے اﭘﻨﮯ ﻓﻌﻠﻮں ﺳﮯ اور وﮦ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﮔﻨﺎﮦ ﺗﻮ ﻣﻌﺎف ﮨﯽ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ ) (٣٠اور ﺗﻢ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ )ﺧﺪا ﮐﻮ( ﻋﺎﺟﺰ ﻧﮩﻴﮟ
ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺖ ﮨﮯ اور ﻧہ ﻣﺪدﮔﺎر ) (٣١اور اﺳﯽ ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺳﻤﻨﺪر ﮐﮯ
ﺟﮩﺎز ﮨﻴﮟ )ﺟﻮ( ﮔﻮﻳﺎ ﭘﮩﺎڑ )ﮨﻴﮟ( ) (٣٢اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻮا ﮐﻮ ﭨﻬﻴﺮا دے اور ﺟﮩﺎز اس ﮐﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ ﮐﻬﮍے رﮦ ﺟﺎﺋﻴﮟ۔ ﺗﻤﺎم
ﺻﺒﺮ اور ﺷﮑﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان )ﺑﺎﺗﻮں( ﻣﻴﮟ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﻤﻮﻧﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٣ﻳﺎ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ان ﮐﻮ ﺗﺒﺎﮦ
ﮐﺮدے۔ اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻗﺼﻮر ﻣﻌﺎف ﮐﺮدے ) (٣۴اور )اﻧﺘﻘﺎم اس ﻟﺌﮯ ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ( ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔
وﮦ ﺟﺎن ﻟﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﻼﺻﯽ ﻧﮩﻴﮟ )) (٣۵ﻟﻮﮔﻮ( ﺟﻮ )ﻣﺎل وﻣﺘﺎع( ﺗﻢ ﮐﻮ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ وﮦ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ )ﻧﺎﭘﺎﺋﺪار(
ﻓﺎﺋﺪﮦ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ﮨﮯ وﮦ ﺑﮩﺘﺮ اور ﻗﺎﺋﻢ رﮨﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ( ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور اﭘﻨﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳﺎ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣۶اور ﺟﻮ ﺑﮍے ﺑﮍے ﮔﻨﺎﮨﻮں اور ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﺐ
ﻏﺼہ ﺁﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٧اور ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور اﭘﻨﮯ
ﮐﺎم ﺁﭘﺲ ﮐﮯ ﻣﺸﻮرے ﺳﮯ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﻣﺎل ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٨اور
ﺟﻮ اﻳﺴﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﺐ ان ﭘﺮ ﻇﻠﻢ وﺗﻌﺪﯼ ﮨﻮ ﺗﻮ )ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮﻳﻘﮯ ﺳﮯ( ﺑﺪﻟہ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٩اور ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﺗﻮ اﺳﯽ ﻃﺮح
ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﻣﮕﺮ ﺟﻮ درﮔﺰر ﮐﺮے اور )ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﻮ( درﺳﺖ ﮐﺮدے ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﺧﺪا ﮐﮯ ذﻣﮯ ﮨﮯ۔ اس ﻣﻴﮟ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ
ﮐہ وﮦ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (۴٠اور ﺟﺲ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮨﻮا ﮨﻮ اﮔﺮ وﮦ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﻟﮯ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ
ﮐﭽﻪ اﻟﺰام ﻧﮩﻴﮟ ) (۴١اﻟﺰام ﺗﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﻧﺎﺣﻖ ﻓﺴﺎد ﭘﻬﻴﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳﮩﯽ
ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ) (۴٢اور ﺟﻮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮے اور ﻗﺼﻮر ﻣﻌﺎف ﮐﺮدے ﺗﻮ ﻳہ ﮨﻤﺖ ﮐﮯ ﮐﺎم ﮨﻴﮟ
) (۴٣اور ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮے ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اس ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ۔ اور ﺗﻢ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ﮐہ ﺟﺐ
وﮦ )دوزخ ﮐﺎ( ﻋﺬاب دﻳﮑﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐﻴﺎ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( واﭘﺲ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻬﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﺒﻴﻞ ﮨﮯ؟ ) (۴۴اور ﺗﻢ ان ﮐﻮ
دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ﮐہ دوزخ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻻﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ذﻟﺖ ﺳﮯ ﻋﺎﺟﺰﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭼﻬﭙﯽ )اور ﻧﻴﭽﯽ( ﻧﮕﺎﮦ ﺳﮯ دﻳﮑﻪ رﮨﮯ
ﮨﻮں ﮔﮯ۔ اور ﻣﻮﻣﻦ ﻟﻮگ ﮐﮩﻴﮟ ﮐﮯ ﮐہ ﺧﺴﺎرﮦ اﭨﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻮ وﮦ ﮨﻴﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن اﭘﻨﮯ ﺁپ ﮐﻮ اور اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ
واﻟﻮں ﮐﻮ ﺧﺴﺎرے ﻣﻴﮟ ڈاﻻ۔ دﻳﮑﻬﻮ ﮐہ ﺑﮯاﻧﺼﺎف ﻟﻮگ ﮨﻤﻴﺸہ ﮐﮯ دﮐﻪ ﻣﻴﮟ )ﭘﮍے( رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (۴۵اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ان ﮐﮯ
ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺖ ﻧہ ﮨﻮں ﮔﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ان ﮐﻮ ﻣﺪد دے ﺳﮑﻴﮟ۔ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮے اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺎ( ﮐﻮﺋﯽ
رﺳﺘہ ﻧﮩﻴﮟ ) (۴۶ان ﺳﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ( ﻗﺒﻞ اس ﮐﮯ ﮐہ وﮦ دن ﺟﻮ ﭨﻠﮯ ﮔﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺁ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮو۔ اس دن ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﭘﻨﺎﮦ ﮨﻮﮔﯽ اور ﻧہ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮨﯽ ﺑﻦ ﭘﮍے ﮔﺎ ) (۴٧ﭘﻬﺮ
اﮔﺮ ﻳہ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﮟ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ان ﭘﺮ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﻴﺠﺎ۔ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﺎم ﺗﻮ ﺻﺮف )اﺣﮑﺎم ﮐﺎ( ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﻨﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﺐ
ﮨﻢ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ان ﮐﻮ ان ﮨﯽ ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﮐﻮﺋﯽ
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ﺳﺨﺘﯽ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ )ﺳﺐ اﺣﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﻮل ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ( ﺑﮯﺷﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﮍا ﻧﺎﺷﮑﺮا ﮨﮯ )) (۴٨ﺗﻤﺎم( ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ
ﮨﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺑﻬﯽ اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﺑﻬﯽ۔ وﮦ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺑﻴﭩﻴﺎں ﻋﻄﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺴﮯ
ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﺑﺨﺸﺘﺎ ﮨﮯ ) (۴٩ﻳﺎ ان ﮐﻮ ﺑﻴﭩﮯ اور ﺑﻴﭩﻴﺎں دوﻧﻮں ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﺑﮯاوﻻد رﮐﻬﺘﺎ
ﮨﮯ۔ وﮦ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ )اور( ﻗﺪرت واﻻ ﮨﮯ ) (۵٠اور ﮐﺴﯽ ﺁدﻣﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا اس ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﺮے ﻣﮕﺮ اﻟﮩﺎم
)ﮐﮯ ذرﻳﻌﮯ( ﺳﮯ ﻳﺎ ﭘﺮدے ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺳﮯ ﻳﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮﺷﺘہ ﺑﻬﻴﺞ دے ﺗﻮ وﮦ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﮯ اﻟﻘﺎ ﮐﺮے۔
ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒہ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (۵١اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف روح اﻟﻘﺪس ﮐﮯ
ذرﻳﻌﮯ ﺳﮯ )ﻗﺮﺁن( ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻢ ﻧہ ﺗﻮ ﮐﺘﺎب ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور ﻧہ اﻳﻤﺎن ﮐﻮ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﻧﻮر ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ
ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺑﮯﺷﮏ )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺗﻢ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻮ
)) (۵٢ﻳﻌﻨﯽ( ﺧﺪا ﮐﺎ رﺳﺘہ ﺟﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﺳﺐ ﭼﻴﺰوں ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ۔ دﻳﮑﻬﻮ ﺳﺐ ﮐﺎم ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮨﻮں
ﮔﮯ )اور وﮨﯽ ان ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮے ﮔﺎ( )(۵٣
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ﺳﻮرة اﻟﺰّﺧﺮُف
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺣٰﻢ ) (١ﮐﺘﺎب روﺷﻦ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ) (٢ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﻗﺮﺁن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﻮ ) (٣اور ﻳہ ﺑﮍﯼ ﮐﺘﺎب )ﻳﻌﻨﯽ ﻟﻮح
ﻣﺤﻔﻮظ( ﻣﻴﮟ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس )ﻟﮑﻬﯽ ﮨﻮﺋﯽ اور( ﺑﮍﯼ ﻓﻀﻴﻠﺖ اور ﺣﮑﻤﺖ واﻟﯽ ﮨﮯ ) (۴ﺑﻬﻼ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﺣﺪ ﺳﮯ ﻧﮑﻠﮯ ﮨﻮﺋﮯ
ﻟﻮگ ﮨﻮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﺎز رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (۵اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﺗﻬﮯ )(۶
اور ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﺎ ﺗﻬﺎ ﻣﮕﺮ وﮦ اس ﺳﮯ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٧ﺗﻮ ﺟﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﺨﺖ زور واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ان
ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدﻳﺎ اور اﮔﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺰر ﮔﺌﯽ ) (٨اور اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﮐﺲ
ﻧﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮩہ دﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ ان ﮐﻮ ﻏﺎﻟﺐ اور ﻋﻠﻢ واﻟﮯ )ﺧﺪا( ﻧﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ) (٩ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ
ﺑﭽﻬﻮﻧﺎ ﺑﻨﺎﻳﺎ۔ اور اس ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ رﺳﺘﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ راﮦ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮو ) (١٠اور ﺟﺲ ﻧﮯ اﻳﮏ اﻧﺪازے ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺁﺳﻤﺎن
ﺳﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ۔ ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﺷﮩﺮ ﻣﺮدﮦ ﮐﻮ زﻧﺪﮦ ﮐﻴﺎ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺗﻢ زﻣﻴﻦ ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻟﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (١١اور ﺟﺲ ﻧﮯ
ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﻴﺪا ﮐﺌﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﮐﺸﺘﻴﺎں اور ﭼﺎرﭘﺎﺋﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺗﻢ ﺳﻮار ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮ ) (١٢ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ان ﮐﯽ
ﭘﻴﭩﻪ ﭘﺮ ﭼﮍه ﺑﻴﭩﻬﻮ اور ﺟﺐ اس ﭘﺮ ﺑﻴﭩﻪ ﺟﺎؤ ﭘﻬﺮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ اﺣﺴﺎن ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو اور ﮐﮩﻮ ﮐہ وﮦ )ذات( ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ﺟﺲ
ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے زﻳﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺮ دﻳﺎ اور ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﻃﺎﻗﺖ ﻧہ ﺗﻬﯽ ﮐہ اس ﮐﻮ ﺑﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﺮﻟﻴﺘﮯ ) (١٣اور ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ
ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۴اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اوﻻد ﻣﻘﺮر ﮐﯽ۔ ﺑﮯﺷﮏ اﻧﺴﺎن
ﺻﺮﻳﺢ ﻧﺎﺷﮑﺮا ﮨﮯ ) (١۵ﮐﻴﺎ اس ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺧﻮد ﺗﻮ ﺑﻴﭩﻴﺎں ﻟﻴﮟ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﭼﻦ ﮐﺮ ﺑﻴﭩﮯ دﻳﺌﮯ ) (١۶ﺣﺎﻻﻧﮑہ
ﺟﺐ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اس ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ دﯼ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻴﺎن ﮐﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﻨہ ﺳﻴﺎﮦ
ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ اور وﮦ ﻏﻢ ﺳﮯ ﺑﻬﺮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (١٧ﮐﻴﺎ وﮦ ﺟﻮ زﻳﻮر ﻣﻴﮟ ﭘﺮورش ﭘﺎﺋﮯ اور ﺟﻬﮕﮍے ﮐﮯ وﻗﺖ ﺑﺎت ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﮯ )ﺧﺪا
ﮐﯽ( ﺑﻴﭩﯽ ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ؟ ) (١٨اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﻮ ﮐہ وﮦ ﺑﻬﯽ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﻨﺪے ﮨﻴﮟ )ﺧﺪا ﮐﯽ( ﺑﻴﭩﻴﺎں ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ۔ ﮐﻴﺎ ﻳہ ان
ﮐﯽ ﭘﻴﺪاﺋﺶ ﮐﮯ وﻗﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻬﮯ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ان ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت ﻟﮑﻪ ﻟﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور ان ﺳﮯ ﺑﺎزﭘﺮس ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (١٩اور
ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ان ﮐﻮ ﻧہ ﭘﻮﺟﺘﮯ۔ ان ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻳہ ﺗﻮ ﺻﺮف اﭨﮑﻠﻴﮟ دوڑا رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٠ﻳﺎ ﮨﻢ
ﻧﮯ ان ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺘﺎب دﯼ ﺗﻬﯽ ﺗﻮ ﻳہ اس ﺳﮯ ﺳﻨﺪ ﭘﮑﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢١ﺑﻠﮑہ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ دادا
ﮐﻮ اﻳﮏ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭘﺎﻳﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻢ اﻧﮩﯽ ﮐﮯ ﻗﺪم ﺑﻘﺪم ﭼﻞ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٢اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﺘﯽ ﻣﻴﮟ
ﮐﻮﺋﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﻣﮕﺮ وﮨﺎں ﮐﮯ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ دادا ﮐﻮ اﻳﮏ راﮦ ﭘﺮ ﭘﺎﻳﺎ اور
ﮨﻢ ﻗﺪم ﺑﻘﺪم ان ﮨﯽ ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٣ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ اﮔﺮﭼہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس اﻳﺴﺎ )دﻳﻦ( ﻻؤں ﮐہ ﺟﺲ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﺗﻢ
ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ دادا ﮐﻮ ﭘﺎﻳﺎ وﮦ اس ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺟﻮ )دﻳﻦ( ﺗﻢ دے ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻮ ﮨﻢ
اس ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﺘﮯ ) (٢۴ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﺳﮯ اﻧﺘﻘﺎم ﻟﻴﺎ ﺳﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﮐہ ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻴﺴﺎ ﮨﻮا ) (٢۵اور ﺟﺐ اﺑﺮاﮨﻴﻢ
ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ اور اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺟﻦ ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ﺗﻢ ﭘﻮﺟﺘﮯ ﮨﻮ ﻣﻴﮟ ان ﺳﮯ ﺑﻴﺰار ﮨﻮں ) (٢۶ﮨﺎں ﺟﺲ ﻧﮯ
ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ وﮨﯽ ﻣﺠﻬﮯ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٢٧اور ﻳﮩﯽ ﺑﺎت اﭘﻨﯽ اوﻻد ﻣﻴﮟ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻬﻮڑ ﮔﺌﮯ ﺗﺎﮐہ وﮦ )ﺧﺪا ﮐﯽ
ﻃﺮف( رﺟﻮع ﮐﺮﻳﮟ ) (٢٨ﺑﺎت ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ ان ﮐﻔﺎر ﮐﻮ اور ان ﮐﮯ ﺑﺎپ دادا ﮐﻮ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﮐﺮﺗﺎ رﮨﺎ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﺎس
ﺣﻖ اور ﺻﺎف ﺻﺎف ﺑﻴﺎن ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺁ ﭘﮩﻨﭽﺎ ) (٢٩اور ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺣﻖ )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﺮﺁن( ﺁﻳﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻳہ
ﺗﻮ ﺟﺎدو ﮨﮯ اور ﮨﻢ اس ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﺘﮯ ) (٣٠اور )ﻳہ ﺑﻬﯽ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻳہ ﻗﺮﺁن ان دوﻧﻮں ﺑﺴﺘﻴﻮں )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﮑّﮯ اور
ﻃﺎﺋﻒ( ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﮍے ﺁدﻣﯽ ﭘﺮ ﮐﻴﻮں ﻧﺎزل ﻧہ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ؟ ) (٣١ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﮐﻮ ﺑﺎﻧﭩﺘﮯ ﮨﻴﮟ؟
ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﻣﻴﮟ ان ﮐﯽ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﮐﻮ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮدﻳﺎ اور اﻳﮏ ﮐﮯ دوﺳﺮے ﭘﺮ درﺟﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺌﮯ ﺗﺎﮐہ اﻳﮏ
دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺧﺪﻣﺖ ﻟﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻳہ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ رﺣﻤﺖ اس ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ) (٣٢اور
اﮔﺮ ﻳہ ﺧﻴﺎل ﻧہ ﮨﻮﺗﺎ ﮐہ ﺳﺐ ﻟﻮگ اﻳﮏ ﮨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﻢ ان ﮐﮯ ﮔﻬﺮوں ﮐﯽ
ﭼﻬﺘﻴﮟ ﭼﺎﻧﺪﯼ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ دﻳﺘﮯ اور ﺳﻴﮍهﻴﺎں )ﺑﻬﯽ( ﺟﻦ ﭘﺮ وﮦ ﭼﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٣اور ان ﮐﮯ ﮔﻬﺮوں ﮐﮯ دروازے ﺑﻬﯽ اور
ﺗﺨﺖ ﺑﻬﯽ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺗﮑﻴہ ﻟﮕﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣۴اور )ﺧﻮب( ﺗﺠﻤﻞ وﺁراﺋﺶ )ﮐﺮدﻳﺘﮯ( اور ﻳہ ﺳﺐ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﺗﻬﻮڑا ﺳﺎ ﺳﺎﻣﺎن
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﮨﮯ۔ اور ﺁﺧﺮت ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮨﺎں ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ) (٣۵اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻳﺎد ﺳﮯ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﺑﻨﺪ
ﮐﺮﮐﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﮐﺮے( ﮨﻢ اس ﭘﺮ اﻳﮏ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ وﮦ اس ﮐﺎ ﺳﺎﺗﻬﯽ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (٣۶اور ﻳہ )ﺷﻴﻄﺎن(
ان ﮐﻮ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ روﮐﺘﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور وﮦ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﮨﻴﮟ ) (٣٧ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس
ﺁﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ اے ﮐﺎش ﻣﺠﻪ ﻣﻴﮟ اور ﺗﺠﻪ ﻣﻴﮟ ﻣﺸﺮق وﻣﻐﺮب ﮐﺎ ﻓﺎﺻﻠہ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺮا ﺳﺎﺗﻬﯽ ﮨﮯ ) (٣٨اور ﺟﺐ ﺗﻢ ﻇﻠﻢ
ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﺗﻮ ﺁج ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻳہ ﺑﺎت ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ دے ﺳﮑﺘﯽ ﮐہ ﺗﻢ )ﺳﺐ( ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ ﺷﺮﻳﮏ ﮨﻮ ) (٣٩ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺑﮩﺮے ﮐﻮ ﺳﻨﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ
ﻳﺎ اﻧﺪهﮯ ﮐﻮ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ اور ﺟﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ )اﺳﮯ راﮦ ﭘﺮ ﻻﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮ( ) (۴٠اﮔﺮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ )وﻓﺎت دے
ﮐﺮ( اﭨﻬﺎ ﻟﻴﮟ ﺗﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ اﻧﺘﻘﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (۴١ﻳﺎ )ﺗﻤﮩﺎرﯼ زﻧﺪﮔﯽ ﮨﯽ ﻣﻴﮟ( ﺗﻤﮩﻴﮟ وﮦ )ﻋﺬاب( دﮐﻬﺎ دﻳﮟ
ﮔﮯ ﺟﻦ ﮐﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﮨﻢ ان ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻮ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٢ﭘﺲ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﺟﻮ وﺣﯽ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اس ﮐﻮ
ﻣﻀﺒﻮط ﭘﮑﮍے رﮨﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻢ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﮨﻮ ) (۴٣اور ﻳہ )ﻗﺮﺁن( ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ
ﮨﮯ اور )ﻟﻮﮔﻮ( ﺗﻢ ﺳﮯ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﭘﺮﺳﺶ ﮨﻮﮔﯽ ) (۴۴اور )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮨﻴﮟ
ان ﺳﮯ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﻟﻮ۔ ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ )ﺧﺪاﺋﮯ( رﺣﻤٰﻦ ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ان ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ) (۴۵اور ﮨﻢ
ﻧﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دے ﮐﺮ ﻓﺮﻋﻮن اور اس ﮐﮯ درﺑﺎرﻳﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ
ﮐﺎ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﻮا ﮨﻮں ) (۴۶ﺟﺐ وﮦ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﻤﺎرﯼ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ وﮦ ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﺳﮯ ﮨﻨﺴﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ) (۴٧اور ﺟﻮ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﻢ ان ﮐﻮ دﮐﻬﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ دوﺳﺮﯼ ﺳﮯ ﺑﮍﯼ ﮨﻮﺗﯽ ﺗﻬﯽ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ ﺗﺎﮐہ ﺑﺎز ﺁﺋﻴﮟ ) (۴٨اور
ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اے ﺟﺎدوﮔﺮ اس ﻋﮩﺪ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮ ﺗﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﺗﺠﻪ ﺳﮯ ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ دﻋﺎ ﮐﺮ ﺑﮯﺷﮏ ﮨﻢ
ﮨﺪاﻳﺖ ﻳﺎب ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۴٩ﺳﻮ ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﻋﺬاب ﮐﻮ دور ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻮ وﮦ ﻋﮩﺪ ﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ) (۵٠اور ﻓﺮﻋﻮن
ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ ﭘﮑﺎر ﮐﺮ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﻗﻮم ﮐﻴﺎ ﻣﺼﺮ ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻴﺮے ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ۔ اور ﻳہ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺟﻮ ﻣﻴﺮے )ﻣﺤﻠﻮں
ﮐﮯ( ﻧﻴﭽﮯ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ )ﻣﻴﺮﯼ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ( ﮐﻴﺎ ﺗﻢ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ ) (۵١ﺑﮯﺷﮏ ﻣﻴﮟ اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻋﺰت ﻧﮩﻴﮟ
رﮐﻬﺘﺎ اور ﺻﺎف ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮐﮩﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮں ) (۵٢ﺗﻮ اس ﭘﺮ ﺳﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﮐﻨﮕﻦ ﮐﻴﻮں ﻧہ اُﺗﺎرے ﮔﺌﮯ ﻳﺎ )ﻳہ ﮨﻮﺗﺎ
ﮐہ( ﻓﺮﺷﺘﮯ ﺟﻤﻊ ﮨﻮ ﮐﺮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺁﺗﮯ ) (۵٣ﻏﺮض اس ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﯽ ﻋﻘﻞ ﻣﺎر دﯼ۔ اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﯽ ﺑﺎت ﻣﺎن
ﻟﯽ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻟﻮگ ﺗﻬﮯ ) (۵۴ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻢ ﮐﻮ ﺧﻔﺎ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﺳﮯ اﻧﺘﻘﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ اور ان ﺳﺐ ﮐﻮ ڈﺑﻮ ﮐﺮ
ﭼﻬﻮڑا ) (۵۵اور ان ﮐﻮ ﮔﺌﮯ ﮔﺰرے ﮐﺮدﻳﺎ اور ﭘﭽﻬﻠﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺒﺮت ﺑﻨﺎ دﻳﺎ ) (۵۶اور ﺟﺐ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﮯ ﺑﻴﭩﮯ )ﻋﻴﺴﯽٰ( ﮐﺎ
ﺣﺎل ﺑﻴﺎن ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﻮگ اس ﺳﮯ ﭼِﻼ اُﭨﻬﮯ ) (۵٧اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﮨﻤﺎرے ﻣﻌﺒﻮد اﭼﻬﮯ ﮨﻴﮟ ﻳﺎ
ﻋﻴﺴﯽٰ؟ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻋﻴﺴﯽٰ ﮐﯽ ﺟﻮ ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺎن ﮐﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺻﺮف ﺟﻬﮕﮍﻧﮯ ﮐﻮ۔ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳہ ﮨﮯ ﻳہ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﮨﯽ ﺟﻬﮕﮍاﻟﻮ ) (۵٨وﮦ
ﺗﻮ ﮨﻤﺎرے اﻳﺴﮯ ﺑﻨﺪے ﺗﻬﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻓﻀﻞ ﮐﻴﺎ اور ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان ﮐﻮ )اﭘﻨﯽ ﻗﺪرت ﮐﺎ( ﻧﻤﻮﻧہ ﺑﻨﺎ دﻳﺎ ) (۵٩اور
اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﺑﻨﺎ دﻳﺘﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺟﮕہ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ رﮨﺘﮯ ) (۶٠اور وﮦ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ )ﮐﮩہ
دو ﮐہ ﻟﻮﮔﻮ( اس ﻣﻴﮟ ﺷﮏ ﻧہ ﮐﺮو اور ﻣﻴﺮے ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﻮ۔ ﻳﮩﯽ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ ﮨﮯ ) (۶١اور )ﮐﮩﻴﮟ( ﺷﻴﻄﺎن ﺗﻢ ﮐﻮ )اس ﺳﮯ(
روﮎ ﻧہ دے۔ وﮦ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرا اﻋﻼﻳﻨہ دﺷﻤﻦ ﮨﮯ ) (۶٢اور ﺟﺐ ﻋﻴﺴﯽٰ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس
داﻧﺎﺋﯽ )ﮐﯽ ﮐﺘﺎب( ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﻳﺎ ﮨﻮں۔ ﻧﻴﺰ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ اﺧﺘﻼف ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﻤﺠﻬﺎ دوں۔ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ
ڈرو اور ﻣﻴﺮا ﮐﮩﺎ ﻣﺎﻧﻮ ) (۶٣ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﻣﻴﺮا اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ ﭘﺲ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو۔ ﻳﮩﯽ ﺳﻴﺪهﺎ
رﺳﺘہ ﮨﮯ ) (۶۴ﭘﻬﺮ ﮐﺘﻨﮯ ﻓﺮﻗﮯ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﭘﻬﭧ ﮔﺌﮯ۔ ﺳﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻇﺎﻟﻢ ﮨﻴﮟ ان ﮐﯽ درد دﻳﻨﮯ واﻟﮯ دن ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ
ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ ) (۶۵ﻳہ ﺻﺮف اس ﺑﺎت ﮐﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻗﻴﺎﻣﺖ ان ﭘﺮ ﻧﺎﮔﮩﺎں ﺁﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ اور ان ﮐﻮ ﺧﺒﺮ ﺗﮏ ﻧہ ﮨﻮ )) (۶۶ﺟﻮ
ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ( دوﺳﺖ )ﮨﻴﮟ( اس روز اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ دﺷﻤﻦ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ ﻣﮕﺮ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر )ﮐہ ﺑﺎﮨﻢ دوﺳﺖ ﮨﯽ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ( )(۶٧
ﻣﻴﺮے ﺑﻨﺪو ﺁج ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻧہ ﮐﭽﻪ ﺧﻮف ﮨﮯ اور ﻧہ ﺗﻢ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﮨﻮﮔﮯ ) (۶٨ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار
ﮨﻮﮔﺌﮯ )) (۶٩ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ( ﮐہ ﺗﻢ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﻴﻮﻳﺎں ﻋﺰت )واﺣﺘﺮام( ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎؤ ) (٧٠ان
ﭘﺮ ﺳﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﭘﺮﭼﻮں اور ﭘﻴﺎﻟﻮں ﮐﺎ دور ﭼﻠﮯ ﮔﺎ۔ اور وﮨﺎں ﺟﻮ ﺟﯽ ﭼﺎﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺁﻧﮑﻬﻮں ﮐﻮ اﭼﻬﺎ ﻟﮕﮯ )ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﮔﺎ( اور
)اے اﮨﻞ ﺟﻨﺖ( ﺗﻢ اس ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻮ ﮔﮯ ) (٧١اور ﻳہ ﺟﻨﺖ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺗﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺮ دﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻮ ﺗﻤﮩﺎرے اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺻﻠہ
ﮨﮯ ) (٧٢وﮨﺎں ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻣﻴﻮے ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﮐﻬﺎؤ ﮔﮯ )) (٧٣اور ﮐﻔﺎر( ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮨﻤﻴﺸہ دوزخ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ
رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٧۴ﺟﻮ ان ﺳﮯ ﮨﻠﮑﺎ ﻧہ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور وﮦ اس ﻣﻴﮟ ﻧﺎﻣﻴﺪ ﮨﻮ ﮐﺮ ﭘﮍے رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٧۵اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﻇﻠﻢ
ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ۔ ﺑﻠﮑہ وﮨﯽ )اﭘﻨﮯ ﺁپ ﭘﺮ( ﻇﻠﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٧۶اور ﭘﮑﺎرﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ اے ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻤﻴﮟ ﻣﻮت دے دے۔
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وﮦ ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﮨﻤﻴﺸہ )اﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ( رﮨﻮ ﮔﮯ ) (٧٧ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺣﻖ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ ﺗﻢ اﮐﺜﺮ ﺣﻖ ﺳﮯ ﻧﺎﺧﻮش
ﮨﻮﺗﮯ رﮨﮯ ) (٧٨ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﭨﻬﮩﺮا رﮐﻬﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺑﻬﯽ ﮐﭽﻪ ﭨﻬﮩﺮاﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧٩ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﻳہ ﺧﻴﺎل
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ان ﮐﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﺑﺎﺗﻮں اور ﺳﺮﮔﻮﺷﻴﻮں ﮐﻮ ﺳﻨﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ؟ ﮨﺎں ﮨﺎں )ﺳﺐ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﻴﮟ( اور ﮨﻤﺎرے ﻓﺮﺷﺘﮯ ان ﮐﮯ
ﭘﺎس )ان ﮐﯽ ﺳﺐ ﺑﺎﺗﻴﮟ( ﻟﮑﻪ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٨٠ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ اوﻻد ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻴﮟ )ﺳﺐ ﺳﮯ( ﭘﮩﻠﮯ )اس ﮐﯽ( ﻋﺒﺎدت
ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں ) (٨١ﻳہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ )اور( ﻋﺮش ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ اس ﺳﮯ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ )(٨٢
ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﺑﮏ ﺑﮏ ﮐﺮﻧﮯ اور ﮐﻬﻴﻠﻨﮯ دو۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺲ دن ﮐﺎ ان ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ ) (٨٣اور وﮨﯽ
)اﻳﮏ( ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﻌﺒﻮد ﮨﮯ اور )وﮨﯽ( زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻣﻌﺒﻮد ﮨﮯ۔ اور وﮦ داﻧﺎ )اور( ﻋﻠﻢ واﻻ ﮨﮯ ) (٨۴اور وﮦ ﺑﮩﺖ ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ
ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﮨﮯ۔ اور اﺳﯽ ﮐﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ
ﮨﮯ اور اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻢ ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (٨۵اور ﺟﻦ ﮐﻮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎ ﮐﭽﻪ اﺧﺘﻴﺎر
ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ۔ ﮨﺎں ﺟﻮ ﻋﻠﻢ وﻳﻘﻴﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺣﻖ ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ دﻳﮟ )وﮦ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ( ) (٨۶اور اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ
ان ﮐﻮ ﮐﺲ ﻧﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮩہ دﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ۔ ﺗﻮ ﭘﻬﺮ ﻳہ ﮐﮩﺎں ﺑﮩﮑﮯ ﭘﻬﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ؟ ) (٨٧اور )ﺑﺴﺎاوﻗﺎت( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮩﺎ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻳہ اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ ) (٨٨ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻮ اور ﺳﻼم ﮐﮩہ دو۔ ان ﮐﻮ
ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ )اﻧﺠﺎم( ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ )(٨٩
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﺪّﺧﺎن
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺣٰﻢ ) (١اس ﮐﺘﺎب روﺷﻦ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ) (٢ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﻣﺒﺎرﮎ رات ﻣﻴﮟ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﻢ ﺗﻮ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣اﺳﯽ
رات ﻣﻴﮟ ﺗﻤﺎم ﺣﮑﻤﺖ ﮐﮯ ﮐﺎم ﻓﻴﺼﻞ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ )) (۴ﻳﻌﻨﯽ( ﮨﻤﺎرے ﮨﺎں ﺳﮯ ﺣﮑﻢ ﮨﻮ ﮐﺮ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﮨﻢ ﮨﯽ )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ(
ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ ﮨﻴﮟ )) (۵ﻳہ( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ رﺣﻤﺖ ﮨﮯ۔ وﮦ ﺗﻮ ﺳﻨﻨﮯ واﻻ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (۶ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ اور
ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ۔ ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻮ ) (٧اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ )وﮨﯽ(
ﺟِﻼﺗﺎ ﮨﮯ اور )وﮨﯽ( ﻣﺎرﺗﺎ ﮨﮯ۔ وﮨﯽ ﺗﻤﮩﺎرا اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎپ دادا ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ ) (٨ﻟﻴﮑﻦ ﻳہ ﻟﻮگ ﺷﮏ ﻣﻴﮟ ﮐﻬﻴﻞ رﮨﮯ
ﮨﻴﮟ ) (٩ﺗﻮ اس دن ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮو ﮐہ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﺻﺮﻳﺢ دهﻮاں ﻧﮑﻠﮯ ﮔﺎ ) (١٠ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﭼﻬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﻳہ درد دﻳﻨﮯ
واﻻ ﻋﺬاب ﮨﮯ ) (١١اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﺳﮯ اس ﻋﺬاب ﮐﻮ دور ﮐﺮ ﮨﻢ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ )) (١٢اس وﻗﺖ( ان ﮐﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﮩﺎں
ﻣﻔﻴﺪ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﺐ ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺁﭼﮑﮯ ﺟﻮ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٣ﭘﻬﺮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ
ﻟﻴﺎ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ )ﻳہ ﺗﻮ( ﭘﮍهﺎﻳﺎ ﮨﻮا )اور( دﻳﻮاﻧہ ﮨﮯ ) (١۴ﮨﻢ ﺗﻮ ﺗﻬﻮڑے دﻧﻮں ﻋﺬاب ﭨﺎل دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ )ﻣﮕﺮ( ﺗﻢ ﭘﻬﺮ ﮐﻔﺮ
ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﺘﮯ ﮨﻮ ) (١۵ﺟﺲ دن ﮨﻢ ﺑﮍﯼ ﺳﺨﺖ ﭘﮑﮍ ﭘﮑﮍﻳﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺑﮯﺷﮏ اﻧﺘﻘﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﭼﻬﻮڑﻳﮟ ﮔﮯ ) (١۶اور ان ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن ﮐﯽ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﯽ اور ان ﮐﮯ ﭘﺎس اﻳﮏ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺪر ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺁﺋﮯ )) (١٧ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ( ﻳہ )ﮐﮩﺎ( ﮐہ ﺧﺪا
ﮐﮯ ﺑﻨﺪوں )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ( ﮐﻮ ﻣﻴﺮے ﺣﻮاﻟﮯ ﮐﺮدو ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا اﻣﺎﻧﺖ دار ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻮں ) (١٨اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﻧہ ﮐﺮو۔ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮐﻬﻠﯽ دﻟﻴﻞ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﻳﺎ ﮨﻮں ) (١٩اور اس )ﺑﺎت( ﺳﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﺠﻬﮯ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮو اﭘﻨﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ ﮨﻮں ) (٢٠اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ ﺗﻮ ﻣﺠﻪ ﺳﮯ اﻟﮓ ﮨﻮ ﺟﺎؤ ) (٢١ﺗﺐ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ دﻋﺎ ﮐﯽ ﮐہ ﻳہ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ )) (٢٢ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ( ﻣﻴﺮے ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ راﺗﻮں رات ﻟﮯ ﮐﺮ ﭼﻠﮯ ﺟﺎؤ
اور )ﻓﺮﻋﻮﻧﯽ( ﺿﺮور ﺗﻤﮩﺎرا ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (٢٣اور درﻳﺎ ﺳﮯ )ﮐہ( ﺧﺸﮏ )ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﻮﮔﺎ( ﭘﺎر ﮨﻮ ﺟﺎؤ )ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﻌﺪ( ان
ﮐﺎ ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮ ڈﺑﻮ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٢۴وﮦ ﻟﻮگ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﺑﺎغ اور ﭼﺸﻤﮯ ﭼﻬﻮڑ ﮔﺌﮯ ) (٢۵اور ﮐﻬﻴﺘﻴﺎں اور ﻧﻔﻴﺲ ﻣﮑﺎن )(٢۶
اور ﺁرام ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﻋﻴﺶ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢٧اﺳﯽ ﻃﺮح )ﮨﻮا( اور ﮨﻢ ﻧﮯ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ان ﭼﻴﺰوں ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ
ﺑﻨﺎ دﻳﺎ ) (٢٨ﭘﻬﺮ ان ﭘﺮ ﻧہ ﺗﻮ ﺁﺳﻤﺎن ﮐﻮ اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ روﻧﺎ ﺁﻳﺎ اور ﻧہ ان ﮐﻮ ﻣﮩﻠﺖ ﮨﯽ دﯼ ﮔﺌﯽ ) (٢٩اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﮐﻮ ذﻟﺖ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دﯼ )) (٣٠ﻳﻌﻨﯽ( ﻓﺮﻋﻮن ﺳﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﺳﺮﮐﺶ )اور( ﺣﺪ ﺳﮯ ﻧﮑﻼ ﮨﻮا ﺗﻬﺎ ) (٣١اور ﮨﻢ
ﻧﮯ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻮ اﮨﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﮯ داﻧﺴﺘہ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ) (٣٢اور ان ﮐﻮ اﻳﺴﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دﯼ ﺗﻬﻴﮟ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﺻﺮﻳﺢ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﺗﻬﯽ
) (٣٣ﻳہ ﻟﻮگ ﻳہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣۴ﮐہ ﮨﻤﻴﮟ ﺻﺮف ﭘﮩﻠﯽ دﻓﻌہ )ﻳﻌﻨﯽ اﻳﮏ ﺑﺎر( ﻣﺮﻧﺎ ﮨﮯ اور )ﭘﻬﺮ( اُﭨﻬﻨﺎ ﻧﮩﻴﮟ ) (٣۵ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻢ
ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﻤﺎرے ﺑﺎپ دادا ﮐﻮ )زﻧﺪﮦ ﮐﺮ( ﻻؤ ) (٣۶ﺑﻬﻼ ﻳہ اﭼﻬﮯ ﮨﻴﮟ ﻳﺎ ُﺗﺒّﻊ ﮐﯽ ﻗﻮم اور وﮦ ﻟﻮگ ﺟﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻮﭼﮑﮯ
ﮨﻴﮟ۔ ﮨﻢ ﻧﮯ ان )ﺳﺐ( ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدﻳﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﺗﻬﮯ ) (٣٧اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان ﻣﻴﮟ
ﮨﮯ ان ﮐﻮ ﮐﻬﻴﻠﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (٣٨ان ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (٣٩ﮐﭽﻪ ﺷﮏ
ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻓﻴﺼﻠﮯ ﮐﺎ دن ان ﺳﺐ )ﮐﮯ اُﭨﻬﻨﮯ( ﮐﺎ وﻗﺖ ﮨﮯ ) (۴٠ﺟﺲ دن ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺖ ﮐﺴﯽ دوﺳﺖ ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﮐﺎم ﻧہ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ
اور ﻧہ ان ﮐﻮ ﻣﺪد ﻣﻠﮯ ﮔﯽ ) (۴١ﻣﮕﺮ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺧﺪا ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮے۔ وﮦ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ اور ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۴٢ﺑﻼﺷﺒہ ﺗﻬﻮﮨﺮ ﮐﺎ درﺧﺖ
) (۴٣ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮐﺎ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (۴۴ﺟﻴﺴﮯ ﭘﮕﻬﻼ ﮨﻮا ﺗﺎﻧﺒﺎ۔ ﭘﻴﭩﻮں ﻣﻴﮟ )اس ﻃﺮح( ﮐﻬﻮﻟﮯ ﮔﺎ ) (۴۵ﺟﺲ ﻃﺮح ﮔﺮم ﭘﺎﻧﯽ ﮐﻬﻮﻟﺘﺎ
ﮨﮯ )) (۴۶ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ( اس ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﻟﻮ اور ﮐﻬﻴﻨﭽﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ دوزخ ﮐﮯ ﺑﻴﭽﻮں ﺑﻴﭻ ﻟﮯ ﺟﺎؤ ) (۴٧ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺳﺮ
ﭘﺮ ﮐﻬﻮﻟﺘﺎ ﮨﻮا ﭘﺎﻧﯽ اﻧﮉﻳﻞ دو )ﮐہ ﻋﺬاب ﭘﺮ( ﻋﺬاب )ﮨﻮ( )) (۴٨اب( ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻪ۔ ﺗﻮ ﺑﮍﯼ ﻋﺰت واﻻ )اور( ﺳﺮدار ﮨﮯ ) (۴٩ﻳہ
وﮨﯽ )دوزخ( ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﺷﮏ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۵٠ﺑﮯﺷﮏ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﻟﻮگ اﻣﻦ ﮐﮯ ﻣﻘﺎم ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ )(۵١
)ﻳﻌﻨﯽ( ﺑﺎﻏﻮں اور ﭼﺸﻤﻮں ﻣﻴﮟ ) (۵٢ﺣﺮﻳﺮ ﮐﺎ ﺑﺎرﻳﮏ اور دﺑﻴﺰ ﻟﺒﺎس ﭘﮩﻦ ﮐﺮ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ
)) (۵٣وﮨﺎں( اس ﻃﺮح )ﮐﺎ ﺣﺎل ﮨﻮﮔﺎ( اور ﮨﻢ ﺑﮍﯼ ﺑﮍﯼ ﺁﻧﮑﻬﻮں واﻟﯽ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﮐﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﺟﻮڑے ﻟﮕﺎﺋﻴﮟ
ﮔﮯ ) (۵۴وﮨﺎں ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺳﮯ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﻴﻮے ﻣﻨﮕﻮاﺋﻴﮟ ﮔﮯ )اور ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ( )) (۵۵اور( ﭘﮩﻠﯽ دﻓﻌہ ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﺳﻮا )ﮐہ ﻣﺮﭼﮑﮯ ﺗﻬﮯ( ﻣﻮت ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﮑﻬﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺧﺪا ان ﮐﻮ دوزخ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﻟﮯ ﮔﺎ ) (۵۶ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﻓﻀﻞ ﮨﮯ۔ ﻳﮩﯽ ﺗﻮ ﺑﮍﯼ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ) (۵٧ﮨﻢ ﻧﮯ اس )ﻗﺮﺁن( ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ زﺑﺎن ﻣﻴﮟ ﺁﺳﺎن ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﻳہ ﻟﻮگ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﮑﮍﻳﮟ ) (۵٨ﭘﺲ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮو ﻳہ ﺑﻬﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ )(۵٩

Page 206 of 287

Presented by http://www.ziaraat.com

www.ShianeAli.com

)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﺠَﺎﺛﻴَﺔ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺣٰﻢ ) (١اس ﮐﺘﺎب ﮐﺎ اُﺗﺎرا ﺟﺎﻧﺎ ﺧﺪاﺋﮯ ﻏﺎﻟﺐ )اور( داﻧﺎ )ﮐﯽ ﻃﺮف( ﺳﮯ ﮨﮯ ) (٢ﺑﮯﺷﮏ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ اﻳﻤﺎن
واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺪرت ﮐﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (٣اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﭘﻴﺪاﺋﺶ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ۔ اور ﺟﺎﻧﻮروں ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺟﻦ ﮐﻮ وﮦ ﭘﻬﻴﻼﺗﺎ
ﮨﮯ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (۴اور رات اور دن ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺁﻧﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻣﻴﮟ اور وﮦ ﺟﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ
ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ )ذرﻳﻌۂ( رزق ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﭘﻬﺮ اس ﺳﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺮﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮦ ﮐﻴﺎ اس ﻣﻴﮟ اور ﮨﻮاؤں ﮐﮯ
ﺑﺪﻟﻨﮯ ﻣﻴﮟ ﻋﻘﻞ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (۵ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﻳہ
ﺧﺪا اور اس ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺲ ﺑﺎت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ؟ ) (۶ﮨﺮ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﭘﺮ اﻓﺴﻮس ﮨﮯ )) (٧ﮐہ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ
اس ﮐﻮ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﺳﻦ ﺗﻮ ﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ )ﻣﮕﺮ( ﭘﻬﺮ ﻏﺮور ﺳﮯ ﺿﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮔﻮﻳﺎ ان ﮐﻮ ﺳﻨﺎ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ۔
ﺳﻮ اﻳﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﻋﺬاب ﮐﯽ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎ دو ) (٨اور ﺟﺐ ﮨﻤﺎرﯼ ﮐﭽﻪ ﺁﻳﺘﻴﮟ اﺳﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ
ان ﮐﯽ ﮨﻨﺴﯽ اُڑاﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﻳﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ذﻟﻴﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﮯ ) (٩ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ دوزخ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﺎم وﮦ
ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ان ﮐﮯ ﮐﺎم ﻧہ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﻧہ وﮨﯽ )ﮐﺎم ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ( ﺟﻦ ﮐﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎ رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ۔
اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮍا ﻋﺬاب ﮨﮯ ) (١٠ﻳہ ﮨﺪاﻳﺖ )ﮐﯽ ﮐﺘﺎب( ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﺳﺨﺖ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ درد دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ) (١١ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ درﻳﺎ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻗﺎﺑﻮ ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﺎﮐہ اس ﮐﮯ
ﺣﮑﻢ ﺳﮯ اس ﻣﻴﮟ ﮐﺸﺘﻴﺎں ﭼﻠﻴﮟ اور ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ اس ﮐﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ )ﻣﻌﺎش( ﺗﻼش ﮐﺮو اور ﺗﺎﮐہ ﺷﮑﺮ ﮐﺮو ) (١٢اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ
ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ )ﺣﮑﻢ( ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﺎم ﻣﻴﮟ ﻟﮕﺎ دﻳﺎ۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻏﻮر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻣﻴﮟ )ﻗﺪرت ﺧﺪا ﮐﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (١٣ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﮯ دﻧﻮں ﮐﯽ )ﺟﻮ اﻋﻤﺎل ﮐﮯ
ﺑﺪﻟﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻘﺮر ﮨﻴﮟ( ﺗﻮﻗﻊ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ان ﺳﮯ درﮔﺰر ﮐﺮﻳﮟ۔ ﺗﺎﮐہ وﮦ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺑﺪﻟﮯ دے )(١۴
ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﻟﺌﮯ۔ اور ﺟﻮ ﺑﺮے ﮐﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﺿﺮر اﺳﯽ ﮐﻮ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (١۵اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮐﻮ ﮐﺘﺎب )ﮨﺪاﻳﺖ( اور ﺣﮑﻮﻣﺖ اور ﻧﺒﻮت ﺑﺨﺸﯽ اور ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﭼﻴﺰﻳﮟ
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﮟ اور اﮨﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ دﯼ ) (١۶اور ان ﮐﻮ دﻳﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ دﻟﻴﻠﻴﮟ ﻋﻄﺎ ﮐﻴﮟ۔ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺟﻮ اﺧﺘﻼف ﮐﻴﺎ
ﺗﻮ ﻋﻠﻢ ﺁﭼﮑﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺁﭘﺲ ﮐﯽ ﺿﺪ ﺳﮯ ﮐﻴﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ان ﻣﻴﮟ ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﺎ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ وﮦ
اﺧﺘﻼف ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮے ﮔﺎ ) (١٧ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ دﻳﻦ ﮐﮯ ﮐﻬﻠﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ )ﻗﺎﺋﻢ( ﮐﺮ دﻳﺎ ﺗﻮ اﺳﯽ )رﺳﺘﮯ( ﭘﺮ
ﭼﻠﮯ ﭼﻠﻮ اور ﻧﺎداﻧﻮں ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻧہ ﭼﻠﻨﺎ ) (١٨ﻳہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﺴﯽ ﮐﺎم ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﻇﺎﻟﻢ
ﻟﻮگ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ دوﺳﺖ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﺎ دوﺳﺖ ﮨﮯ ) (١٩ﻳہ ﻗﺮﺁن ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ داﻧﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ
ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﻳﻘﻴﻦ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺪاﻳﺖ اور رﺣﻤﺖ ﮨﮯ ) (٢٠ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺑﺮے ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﻴﺎ وﮦ ﻳہ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ ان ﮐﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺟﻴﺴﺎ ﮐﺮدﻳﮟ ﮔﮯ ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ اور ان ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ اور ﻣﻮت ﻳﮑﺴﺎں
ﮨﻮﮔﯽ۔ ﻳہ ﺟﻮ دﻋﻮے ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﺮے ﮨﻴﮟ ) (٢١اور ﺧﺪا ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اور ﺗﺎﮐہ ﮨﺮ
ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﭘﺎﺋﮯ اور ان ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٢٢ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﮯ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ
ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﻮ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ اور ﺑﺎوﺟﻮد ﺟﺎﻧﻨﮯ ﺑﻮﺟﻬﻨﮯ ﮐﮯ )ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ( ﺧﺪا ﻧﮯ )ﺑﻬﯽ( اس ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮدﻳﺎ
اور اس ﮐﮯ ﮐﺎﻧﻮں اور دل ﭘﺮ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎ دﯼ اور اس ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻮں ﭘﺮ ﭘﺮدﮦ ڈال دﻳﺎ۔ اب ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا اس ﮐﻮ ﮐﻮن راﮦ ﭘﺮ ﻻﺳﮑﺘﺎ
ﮨﮯ۔ ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﮐﻴﻮں ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮑﮍﺗﮯ؟ ) (٢٣اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﺎرﯼ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﺻﺮف دﻧﻴﺎ ﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ ﮐہ )ﻳﮩﻴﮟ( ﻣﺮﺗﮯ
اور ﺟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮨﻤﻴﮟ ﺗﻮ زﻣﺎﻧہ ﻣﺎر دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ان ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺻﺮف ﻇﻦ ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢۴اور
ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﮐﻬﻠﯽ ﮐﻬﻠﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍهﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﻳﮩﯽ ﺣﺠﺖ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﻤﺎرے
ﺑﺎپ دادا ﮐﻮ )زﻧﺪﮦ ﮐﺮ( ﻻؤ ) (٢۵ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﺎن ﺑﺨﺸﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ )وﮨﯽ( ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻮت دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﮐﮯ روز ﺟﺲ )ﮐﮯ ﺁﻧﮯ( ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮے ﮔﺎ ﻟﻴﮑﻦ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (٢۶اور ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور
زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ۔ اور ﺟﺲ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮨﻮﮔﯽ اس روز اﮨﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﺴﺎرے ﻣﻴﮟ ﭘﮍ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢٧اور
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺗﻢ ﮨﺮ اﻳﮏ ﻓﺮﻗﮯ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ﮐہ ﮔﻬﭩﻨﻮں ﮐﮯ ﺑﻞ ﺑﻴﭩﻬﺎ ﮨﻮﮔﺎ۔ اور ﮨﺮ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب )اﻋﻤﺎل( ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺋﯽ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻮ ﺁج ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٢٨ﻳہ ﮨﻤﺎرﯼ ﮐﺘﺎب ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺳﭻ ﺳﭻ
ﺑﻴﺎن ﮐﺮدے ﮔﯽ۔ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﮨﻢ ﻟﮑﻬﻮاﺗﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٩ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ
ان ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر اﻧﮩﻴﮟ رﺣﻤﺖ )ﮐﮯ ﺑﺎغ( ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﻳﮩﯽ ﺻﺮﻳﺢ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ) (٣٠اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ۔ )ان ﺳﮯ
ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ( ﺑﻬﻼ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﺗﯽ ﺗﻬﻴﮟ؟ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺗﮑﺒﺮ ﮐﻴﺎ اور ﺗﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻟﻮگ ﺗﻬﮯ
) (٣١اور ﺟﺐ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ اور ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﮩﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﮨﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮐہ
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﮨﻢ اس ﮐﻮ ﻣﺤﺾ ﻇﻨﯽ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮨﻤﻴﮟ ﻳﻘﻴﻦ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﺎ ) (٣٢اور ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﻴﺎں ان ﭘﺮ
ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ اور ﺟﺲ )ﻋﺬاب( ﮐﯽ وﮦ ﮨﻨﺴﯽ اُڑاﺗﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ ان ﮐﻮ ﺁﮔﻬﻴﺮے ﮔﺎ ) (٣٣اور ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻢ
ﻧﮯ اس دن ﮐﮯ ﺁﻧﮯ ﮐﻮ ﺑﻬﻼ رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺁج ﮨﻢ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﻬﻼ دﻳﮟ ﮔﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ دوزخ ﮨﮯ اور ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻤﮩﺎرا
ﻣﺪدﮔﺎر ﻧﮩﻴﮟ ) (٣۴ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﻣﺨﻮل ﺑﻨﺎ رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ اور دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ دهﻮﮐﮯ ﻣﻴﮟ ڈال
رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﺳﻮ ﺁج ﻳہ ﻟﻮگ ﻧہ دوزخ ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻧہ ان ﮐﯽ ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (٣۵ﭘﺲ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ ﮨﺮ
ﻃﺮح ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ )ﺳﺰاوار( ﮨﮯ ﺟﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ اور زﻣﻴﻦ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ اور ﺗﻤﺎم ﺟﮩﺎن ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ ) (٣۶اور
ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ اُﺳﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮍاﺋﯽ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﻏﺎﻟﺐ اور داﻧﺎ ﮨﮯ )(٣٧
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ﺳﻮرة اﻻٔﺣﻘﺎف
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺣٰﻢ )) (١ﻳہ( ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺋﮯ ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻟﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ) (٢ﮨﻢ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اور
ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺣﮑﻤﺖ اور اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﮨﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا
ﭘﮑﺎرﺗﮯ ﮨﻮ )ذرا( ﻣﺠﻬﮯ ﺑﻬﯽ ﺗﻮ دﮐﻬﺎؤ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮐﻮن ﺳﯽ ﭼﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﮐﯽ ﮨﮯ۔ ﻳﺎ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ان ﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﻻؤ۔ ﻳﺎ ﻋﻠﻢ )اﻧﺒﻴﺎء ﻣﻴﮟ( ﺳﮯ ﮐﭽﻪ )ﻣﻨﻘﻮل( ﭼﻼ ﺁﺗﺎ ﮨﻮ )ﺗﻮ
اﺳﮯ ﭘﻴﺶ ﮐﺮو( ) (۴اور اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﺑﮍه ﮐﺮ ﮐﻮن ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻳﺴﮯ ﮐﻮ ﭘﮑﺎرے ﺟﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﮏ اﺳﮯ ﺟﻮاب
ﻧہ دے ﺳﮑﮯ اور ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﭘﮑﺎرﻧﮯ ﮨﯽ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﻧہ ﮨﻮ ) (۵اور ﺟﺐ ﻟﻮگ ﺟﻤﻊ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ وﮦ ان ﮐﮯ دﺷﻤﻦ ﮨﻮں
ﮔﮯ اور ان ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (۶اور ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﮐﻬﻠﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍهﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﺣﻖ
ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﭼﮑﺎ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﺗﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﺟﺎدو ﮨﮯ ) (٧ﮐﻴﺎ ﻳہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اس ﻧﮯ اس ﮐﻮ از ﺧﻮد
ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اس ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻣﻴﺮے )ﺑﭽﺎؤ ﮐﮯ( ﻟﺌﮯ ﮐﭽﻪ اﺧﺘﻴﺎر
ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ۔ وﮦ اس ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻮ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ۔ وﮨﯽ ﻣﻴﺮے اور ﺗﻤﮩﺎرے درﻣﻴﺎن ﮔﻮاﮦ
ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٨ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻴﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﻳﺎ۔ اور ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮐہ ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻪ
ﮐﻴﺎ ﺳﻠﻮﮎ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻴﺎ )ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ( ﻣﻴﮟ ﺗﻮ اﺳﯽ ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﺟﻮ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ وﺣﯽ ﺁﺗﯽ ﮨﮯ اور
ﻣﻴﺮا ﮐﺎم ﺗﻮ ﻋﻼﻧﻴہ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ) (٩ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺑﻬﻼ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻳہ )ﻗﺮﺁن( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮨﻮ اور ﺗﻢ ﻧﮯ اس ﺳﮯ
اﻧﮑﺎر ﮐﻴﺎ اور ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﮔﻮاﮦ اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ اﻳﮏ )ﮐﺘﺎب( ﮐﯽ ﮔﻮاﮨﯽ دے ﭼﮑﺎ اور اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﻳﺎ اور ﺗﻢ ﻧﮯ
ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﯽ )ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻇﺎﻟﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺷﮏ ﮨﮯ(۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ) (١٠اور ﮐﺎﻓﺮ ﻣﻮﻣﻨﻮں
ﺳﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﻳہ )دﻳﻦ( ﮐﭽﻪ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ﻳہ ﻟﻮگ اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﮨﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧہ دوڑ ﭘﮍﺗﮯ اور ﺟﺐ وﮦ اس ﺳﮯ
ﮨﺪاﻳﺖ ﻳﺎب ﻧہ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻮ اب ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﻳہ ﭘﺮاﻧﺎ ﺟﻬﻮٹ ﮨﮯ ) (١١اور اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﻬﯽ )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ(
رﮨﻨﻤﺎ اور رﺣﻤﺖ۔ اور ﻳہ ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اﺳﯽ ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﺗﺎﮐہ ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﻮ ڈراﺋﮯ۔ اور ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں
ﮐﻮ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎﺋﮯ ) (١٢ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﺪا ﮨﮯ ﭘﻬﺮ وﮦ )اس ﭘﺮ( ﻗﺎﺋﻢ رﮨﮯ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﻧہ ﮐﭽﻪ
ﺧﻮف ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ وﮦ ﻏﻤﻨﺎﮎ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١٣ﻳﮩﯽ اﮨﻞ ﺟﻨﺖ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ )ﻳہ( اس ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ )ﮨﮯ( ﺟﻮ وﮦ ﮐﻴﺎ
ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١۴اور ﮨﻢ ﻧﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ اﭘﻨﮯ واﻟﺪﻳﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ۔ اس ﮐﯽ ﻣﺎں ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺳﮯ
ﭘﻴﭧ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﺎ اور ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮨﯽ ﺳﮯ ﺟﻨﺎ۔ اور اس ﮐﺎ ﭘﻴﭧ ﻣﻴﮟ رﮨﻨﺎ اور دوده ﭼﻬﻮڑﻧﺎ ڈهﺎﺋﯽ ﺑﺮس ﻣﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ
ﺟﺐ ﺧﻮب ﺟﻮان ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﭼﺎﻟﻴﺲ ﺑﺮس ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اے ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻮﻓﻴﻖ دے ﮐہ ﺗﻮ
ﻧﮯ ﺟﻮ اﺣﺴﺎن ﻣﺠﻪ ﭘﺮ اور ﻣﻴﺮے ﻣﺎں ﺑﺎپ ﭘﺮ ﮐﺌﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﺎ ﺷﮑﺮ ﮔﺰار ﮨﻮں اور ﻳہ ﮐہ ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮوں ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪ
ﮐﺮے۔ اور ﻣﻴﺮے ﻟﺌﮯ ﻣﻴﺮﯼ اوﻻد ﻣﻴﮟ ﺻﻼح )وﺗﻘﻮﯼٰ( دے۔ ﻣﻴﮟ ﺗﻴﺮﯼ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں اور ﻣﻴﮟ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداروں ﻣﻴﮟ
ﮨﻮں ) (١۵ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﮏ ﮨﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ان ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﺳﮯ درﮔﺰر ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور )ﻳﮩﯽ( اﮨﻞ
ﺟﻨﺖ ﻣﻴﮟ )ﮨﻮں ﮔﮯ(۔ )ﻳہ( ﺳﭽﺎ وﻋﺪﮦ )ﮨﮯ( ﺟﻮ ان ﺳﮯ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (١۶اور ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﺎں ﺑﺎپ ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ
ُاف اُف! ﺗﻢ ﻣﺠﻬﮯ ﻳہ ﺑﺘﺎﺗﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﻣﻴﮟ )زﻣﻴﻦ ﺳﮯ( ﻧﮑﺎﻻ ﺟﺎؤں ﮔﺎ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮگ ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮔﺰر ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ۔
اور وﮦ دوﻧﻮں ﺧﺪا ﮐﯽ ﺟﻨﺎب ﻣﻴﮟ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﺮﺗﮯ )ﮨﻮﺋﮯ ﮐﮩﺘﮯ( ﺗﻬﮯ ﮐہ ﮐﻢ ﺑﺨﺖ اﻳﻤﺎن ﻻ۔ ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﺗﻮ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ
ﻟﮕﺎ ﻳہ ﺗﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﮐﮩﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (١٧ﻳﮩﯽ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﯽ )دوﺳﺮﯼ( اُﻣﺘﻮں
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺟﻮ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮔﺰر ﭼﮑﻴﮟ ﻋﺬاب ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮨﻮﮔﻴﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﻧﻘﺼﺎن اﭨﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٨اور ﻟﻮﮔﻮں
ﻧﮯ ﺟﻴﺴﮯ ﮐﺎم ﮐﺌﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ان ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺐ ﮐﮯ درﺟﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ ﻏﺮض ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﭘﻮرا ﺑﺪﻟہ
دے اور ان ﮐﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻧہ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ) (١٩اور ﺟﺲ دن ﮐﺎﻓﺮ دوزخ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )ﺗﻮ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ( ﺗﻢ اﭘﻨﯽ
دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮟ ﻟﺬﺗﻴﮟ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﭼﮑﮯ اور ان ﺳﮯ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﮨﻮﭼﮑﮯ ﺳﻮ ﺁج ﺗﻢ ﮐﻮ ذﻟﺖ ﮐﺎ ﻋﺬاب ﮨﮯ) ،ﻳہ( اس ﮐﯽ ﺳﺰا
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)ﮨﮯ( ﮐہ ﺗﻢ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﻧﺎﺣﻖ ﻏﺮور ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ اور اس ﮐﯽ ﺑﺪﮐﺮدارﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢٠اور )ﻗﻮم( ﻋﺎد ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ
)ﮨﻮد( ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮو ﮐہ ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﻮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺣﻘﺎف ﻣﻴﮟ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﯽ اور ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﺪاﻳﺖ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮔﺰرﭼﮑﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﻧہ ﮐﺮو۔ ﻣﺠﻬﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﮍے دن ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐﺎ ڈر
ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢١ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس اس ﻟﺌﮯ ﺁﺋﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﮨﻢ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﻣﻌﺒﻮدوں ﺳﮯ ﭘﻬﻴﺮ دو۔ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﺲ
ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﮨﻤﻴﮟ ڈراﺗﮯ ﮨﻮ اﺳﮯ ﮨﻢ ﭘﺮ ﻟﮯ ﺁؤ )) (٢٢اﻧﮩﻮں ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ ﮐہ )اس ﮐﺎ( ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ۔ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﻮ
)اﺣﮑﺎم(دے ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﻮں وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﺎ رﮨﺎ ﮨﻮں ﻟﻴﮑﻦ ﻣﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﻴﮟ ﭘﻬﻨﺲ رﮨﮯ ﮨﻮ ) (٢٣ﭘﻬﺮ
ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس )ﻋﺬاب ﮐﻮ( دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺑﺎدل )ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﻴﮟ( ان ﮐﮯ ﻣﻴﺪاﻧﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺁرﮨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﻳہ ﺗﻮ
ﺑﺎدل ﮨﮯ ﺟﻮ ﮨﻢ ﭘﺮ ﺑﺮس ﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﺎ۔ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ )ﻳہ( وﮦ ﭼﻴﺰ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻢ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﻳﻌﻨﯽ ﺁﻧﺪهﯽ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ
درد دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﺑﻬﺮا ﮨﻮا ﮨﮯ ) (٢۴ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺗﺒﺎﮦ ﮐﺌﮯ دﻳﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ وﮦ اﻳﺴﮯ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮐہ
ان ﮐﮯ ﮔﻬﺮوں ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﭽﻪ ﻧﻈﺮ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺳﺰا دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢۵اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ
اﻳﺴﮯ ﻣﻘﺪور دﻳﺌﮯ ﺗﻬﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺌﮯ اور اﻧﮩﻴﮟ ﮐﺎن اور ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ اور دل دﻳﺌﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺗﻮ ﺟﺐ ﮐہ وﮦ ﺧﺪا ﮐﯽ
ﺁﻳﺘﻮں ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﻧہ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﮐﺎن ﮨﯽ ان ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﮐﺎم ﺁﺳﮑﮯ اور ﻧہ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ اور ﻧہ دل۔ اور ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ
اﺳﺘﮩﺰاء ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ اس ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺁ ﮔﻬﻴﺮا ) (٢۶اور ﺗﻤﮩﺎرے اردﮔﺮد ﮐﯽ ﺑﺴﺘﻴﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ دﻳﺎ۔ اور ﺑﺎر ﺑﺎر
)اﭘﻨﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮدﻳﮟ ﺗﺎﮐہ وﮦ رﺟﻮع ﮐﺮﻳﮟ ) (٢٧ﺗﻮ ﺟﻦ ﮐﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺗﻘﺮب )ﺧﺪا( ﮐﮯ ﺳﻮا ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻨﺎﻳﺎ ﺗﻬﺎ اﻧﮩﻮں
ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﮐﻴﻮں ﻣﺪد ﻧہ ﮐﯽ۔ ﺑﻠﮑہ وﮦ ان )ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ( ﺳﮯ ﮔﻢ ﮨﻮﮔﺌﮯ۔ اور ﻳہ ان ﮐﺎ ﺟﻬﻮٹ ﺗﻬﺎ اور ﻳﮩﯽ وﮦ اﻓﺘﺮاء ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﻬﮯ ) (٢٨اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺟﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺌﯽ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﺟہ ﮐﺌﮯ ﮐہ ﻗﺮﺁن ﺳﻨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﺟﺐ وﮦ اس ﮐﮯ ﭘﺎس
ﺁﺋﮯ ﺗﻮ )ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺧﺎﻣﻮش رﮨﻮ۔ ﺟﺐ )ﭘﮍهﻨﺎ( ﺗﻤﺎم ﮨﻮا ﺗﻮ اﭘﻨﯽ ﺑﺮادرﯼ ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ واﭘﺲ ﮔﺌﮯ ﮐہ )ان ﮐﻮ(
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﻳﮟ ) (٢٩ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اے ﻗﻮم! ﮨﻢ ﻧﮯ اﻳﮏ ﮐﺘﺎب ﺳﻨﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﺟﻮ )ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ( اس
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ )ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ( ﮨﻴﮟ ان ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ )اور( ﺳﭽﺎ )دﻳﻦ( اور ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ ﺑﺘﺎﺗﯽ ﮨﮯ ) (٣٠اے ﻗﻮم! ﺧﺪا ﮐﯽ
ﻃﺮف ﺑﻼﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻗﺒﻮل ﮐﺮو اور اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤ۔ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻨﺎﮦ ﺑﺨﺶ دے ﮔﺎ اور ﺗﻤﮩﻴﮟ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﻋﺬاب
ﺳﮯ ﭘﻨﺎﮦ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﮯ ﮔﺎ ) (٣١اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ وﮦ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ )ﺧﺪا
ﮐﻮ( ﻋﺎﺟﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﮯ ﮔﺎ اور ﻧہ اس ﮐﮯ ﺳﻮا اس ﮐﮯ ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ ﻳہ ﻟﻮگ ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (٣٢ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں
ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻤﺠﻬﺎ ﮐہ ﺟﺲ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اور ان ﮐﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺗﻬﮑﺎ ﻧﮩﻴﮟ۔ وﮦ اس )ﺑﺎت( ﭘﺮ ﺑﻬﯽ
ﻗﺎدر ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺮدوں ﮐﻮ زﻧﺪﮦ ﮐﺮ دے۔ ﮨﺎں ﮨﺎں وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (٣٣اور ﺟﺲ روز ﺁگ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ
)اور ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ( ﮐﻴﺎ ﻳہ ﺣﻖ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ؟ ﺗﻮ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻗﺴﻢ )ﺣﻖ ﮨﮯ( ﺣﮑﻢ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﺟﻮ
)دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( اﻧﮑﺎر ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ )اب( ﻋﺬاب ﮐﮯ ﻣﺰے ﭼﮑﻬﻮ ) (٣۴ﭘﺲ )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺟﺲ ﻃﺮح اور ﻋﺎﻟﯽ ﮨﻤﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺗﻢ ﺑﻬﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﺮو اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﻋﺬاب( ﺟﻠﺪﯼ ﻧہ ﻣﺎﻧﮕﻮ۔ ﺟﺲ دن ﻳہ اس ﭼﻴﺰ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻴﮟ
ﮔﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ان ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ )ﺧﻴﺎل ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ( ﮔﻮﻳﺎ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( رﮨﮯ ﮨﯽ ﻧہ ﺗﻬﮯ ﻣﮕﺮ ﮔﻬﮍﯼ ﺑﻬﺮ دن۔ )ﻳہ
ﻗﺮﺁن( ﭘﻴﻐﺎم ﮨﮯ۔ ﺳﻮ )اب( وﮨﯽ ﮨﻼﮎ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺟﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺗﻬﮯ )(٣۵
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ﺤﻤﱠﺪ
ﺳﻮرة ﻣ َ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ اور )اَوروں ﮐﻮ( ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ روﮐﺎ۔ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮ دﻳﺌﮯ ) (١اور ﺟﻮ اﻳﻤﺎن
ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ اور ﺟﻮ )ﮐﺘﺎب( ﻣﺤﻤﺪﷺ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ اﺳﮯ ﻣﺎﻧﺘﮯ رﮨﮯ اور وﮦ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ
ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ ان ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮦ دور ﮐﺮدﻳﺌﮯ اور ان ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﻮار دﯼ ) (٢ﻳہ )ﺣﺒﻂ اﻋﻤﺎل اور اﺻﻼح ﺣﺎل(
اس ﻟﺌﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺟﻬﻮﭨﯽ ﺑﺎت ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﯽ اور ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ وﮦ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ
ﻃﺮف ﺳﮯ )دﻳﻦ( ﺣﻖ ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﮯ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺧﺪا ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﺣﺎﻻت ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (٣ﺟﺐ ﺗﻢ ﮐﺎﻓﺮوں ﺳﮯ
ﺑﻬﮍ ﺟﺎؤ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﮔﺮدﻧﻴﮟ اُڑا دو۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﺧﻮب ﻗﺘﻞ ﮐﺮﭼﮑﻮ ﺗﻮ )ﺟﻮ زﻧﺪﮦ ﭘﮑﮍے ﺟﺎﺋﻴﮟ ان ﮐﻮ( ﻣﻀﺒﻮﻃﯽ
ﺳﮯ ﻗﻴﺪ ﮐﺮﻟﻮ۔ ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻳﺎ ﺗﻮ اﺣﺴﺎن رﮐﻪ ﮐﺮ ﭼﻬﻮڑ دﻳﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﻳﺎ ﮐﭽﻪ ﻣﺎل ﻟﮯ ﮐﺮ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ )ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ( ﻟﮍاﺋﯽ
)ﮐﮯ( ﮨﺘﻬﻴﺎر )ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ( رﮐﻪ دے۔ )ﻳہ ﺣﮑﻢ ﻳﺎد رﮐﻬﻮ( اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﻮ )اور ﻃﺮح( ان ﺳﮯ اﻧﺘﻘﺎم ﻟﮯ ﻟﻴﺘﺎ۔ ﻟﻴﮑﻦ اس ﻧﮯ
ﭼﺎﮨﺎ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺁزﻣﺎﺋﺶ اﻳﮏ )ﮐﻮ( دوﺳﺮے ﺳﮯ )ﻟﮍوا ﮐﺮ( ﮐﺮے۔ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﻣﺎرے ﮔﺌﮯ ان ﮐﮯ ﻋﻤﻠﻮں
ﮐﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﺿﺎﺋﻊ ﻧہ ﮐﺮے ﮔﺎ )) (۴ﺑﻠﮑہ( ان ﮐﻮ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻼﺋﮯ ﮔﺎ اور ان ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ درﺳﺖ ﮐﺮ دے ﮔﺎ ) (۵اور ان
ﮐﻮ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ ﺟﺲ ﺳﮯ اﻧﮩﻴﮟ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ داﺧﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ ) (۶اے اﮨﻞ اﻳﻤﺎن! اﮔﺮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ وﮦ ﺑﻬﯽ
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺪد ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮐﻬﮯ ﮔﺎ ) (٧اور ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻼﮐﺖ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﻮ
ﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮ دے ﮔﺎ ) (٨ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل
اﮐﺎرت ﮐﺮدﻳﺌﮯ ) (٩ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﺳﻴﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﺗﺎﮐہ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻴﺴﺎ
ﮨﻮا؟ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﺗﺒﺎﮨﯽ ڈال دﯼ۔ اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ )ﻋﺬاب( ان ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﮨﻮﮔﺎ ) (١٠ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻴﮟ ان ﮐﺎ
ﺧﺪا ﮐﺎرﺳﺎز ﮨﮯ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﮩﻴﮟ ) (١١ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﻮ ﺧﺪا ﺑﮩﺸﺘﻮں
ﻣﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ داﺧﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور ﺟﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ وﮦ ﻓﺎﺋﺪے اﭨﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور )اس ﻃﺮح( ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ
ﺟﻴﺴﮯ ﺣﻴﻮان ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ان ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧہ دوزخ ﮨﮯ ) (١٢اور ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺑﺴﺘﻴﺎں ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﺴﺘﯽ ﺳﮯ ﺟﺲ )ﮐﮯ ﺑﺎﺷﻨﺪوں ﻧﮯ
ﺗﻤﮩﻴﮟ وﮨﺎں( ﺳﮯ ﻧﮑﺎل دﻳﺎ زور وﻗﻮت ﻣﻴﮟ ﮐﮩﻴﮟ ﺑﮍه ﮐﺮ ﺗﻬﻴﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﺎ ﺳﺘﻴﺎﻧﺎس ﮐﺮدﻳﺎ اور ان ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧہ ﮨﻮا
) (١٣ﺑﻬﻼ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر )ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ( ﺳﮯ ﮐﻬﻠﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ )ﭼﻞ رﮨﺎ( ﮨﻮ وﮦ ان ﮐﯽ ﻃﺮح )ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ( ﮨﮯ ﺟﻦ
ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ اﻧﮩﻴﮟ اﭼﻬﮯ ﮐﺮﮐﮯ دﮐﻬﺎﺋﯽ ﺟﺎﺋﻴﮟ اور ﺟﻮ اﭘﻨﯽ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﻳﮟ ) (١۴ﺟﻨﺖ ﺟﺲ ﮐﺎ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں
ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اس ﮐﯽ ﺻﻔﺖ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺑﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ اور دوده ﮐﯽ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﮨﻴﮟ
ﺟﺲ ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﺪﻟﮯ ﮔﺎ۔ اور ﺷﺮاب ﮐﯽ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﭘﻴﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﺳﺮاﺳﺮ( ﻟﺬت ﮨﮯ۔ اور ﺷﮩﺪ ﻣﺼﻔﺎ ﮐﯽ ﻧﮩﺮﻳﮟ
ﮨﻴﮟ )ﺟﻮ ﺣﻼوت ﮨﯽ ﺣﻼوت ﮨﮯ( اور )وﮨﺎں( ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﻴﻮے ﮨﻴﮟ اور ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ
ﻣﻐﻔﺮت ﮨﮯ۔ )ﮐﻴﺎ ﻳہ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر( ان ﮐﯽ ﻃﺮح )ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ( ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮨﻤﻴﺸہ دوزخ ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺟﻦ ﮐﻮ ﮐﻬﻮﻟﺘﺎ ﮨﻮا ﭘﺎﻧﯽ ﭘﻼﻳﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ان ﮐﯽ اﻧﺘﮍﻳﻮں ﮐﻮ ﮐﺎٹ ڈاﻟﮯ ﮔﺎ ) (١۵اور ان ﻣﻴﮟ ﺑﻌﺾ اﻳﺴﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﮐﺎن ﻟﮕﺎﺋﮯ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ
ﮐہ )ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ( ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﮐﺮ ﭼﻠﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻋﻠﻢ )دﻳﻦ( دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ان
ﺳﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ )ﺑﻬﻼ( اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﺑﻬﯽ ﮐﻴﺎ ﮐﮩﺎ ﺗﻬﺎ؟ ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎ رﮐﻬﯽ ﮨﮯ اور وﮦ اﭘﻨﯽ
ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻞ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۶اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮨﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘہ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ وﮦ ﮨﺪاﻳﺖ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺨﺸﺘﺎ اور ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (١٧اب ﺗﻮ ﻳہ ﻟﻮگ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮨﯽ ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻧﺎﮔﮩﺎں ان ﭘﺮ ﺁ واﻗﻊ ﮨﻮ۔ ﺳﻮ اس ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں )وﻗﻮع ﻣﻴﮟ( ﺁﭼﮑﯽ
ﮨﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ وﮦ ان ﭘﺮ ﺁ ﻧﺎزل ﮨﻮﮔﯽ اس وﻗﺖ اﻧﮩﻴﮟ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﮩﺎں )ﻣﻔﻴﺪ ﮨﻮﺳﮑﮯ ﮔﯽ؟( ) (١٨ﭘﺲ ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا
ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ اور اﭘﻨﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﮕﻮ اور )اور( ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺮدوں اور ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻬﯽ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻢ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭼﻠﻨﮯ ﭘﻬﺮﻧﮯ اور ﭨﻬﻴﺮﻧﮯ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (١٩اور ﻣﻮﻣﻦ ﻟﻮگ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ )ﺟﮩﺎد ﮐﯽ( ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮرت ﮐﻴﻮں
ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﯽ؟ ﻟﻴﮑﻦ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﺎف ﻣﻌﻨﻮں ﮐﯽ ﺳﻮرت ﻧﺎزل ﮨﻮ اور اس ﻣﻴﮟ ﺟﮩﺎد ﮐﺎ ﺑﻴﺎن ﮨﻮ ﺗﻮ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ
)ﻧﻔﺎق ﮐﺎ( ﻣﺮض ﮨﮯ ﺗﻢ ان ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻮ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف اس ﻃﺮح دﻳﮑﻬﻨﮯ ﻟﮕﻴﮟ ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﺴﯽ ﭘﺮ ﻣﻮت ﮐﯽ ﺑﮯﮨﻮﺷﯽ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
)ﻃﺎرﯼ( ﮨﻮ رﮨﯽ ﮨﻮ۔ ﺳﻮ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ )) (٢٠ﺧﻮب ﮐﺎم ﺗﻮ( ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ اور ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﮦ ﺑﺎت ﮐﮩﻨﺎ )ﮨﮯ( ﭘﻬﺮ ﺟﺐ
)ﺟﮩﺎد ﮐﯽ( ﺑﺎت ﭘﺨﺘہ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﺳﮯ ﺳﭽﮯ رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﺎ ﮨﻮﺗﺎ )) (٢١اے ﻣﻨﺎﻓﻘﻮ!( ﺗﻢ
ﺳﮯ ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﺗﻮ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻮ اور اﭘﻨﮯ رﺷﺘﻮں ﮐﻮ ﺗﻮڑ ڈاﻟﻮ ) (٢٢ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ
ﺟﻦ ﭘﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ اور ان )ﮐﮯ ﮐﺎﻧﻮں( ﮐﻮ ﺑﮩﺮا اور )ان ﮐﯽ( ﺁﻧﮑﻬﻮں ﮐﻮ اﻧﺪهﺎ ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ ) (٢٣ﺑﻬﻼ ﻳہ ﻟﻮگ ﻗﺮﺁن
ﻣﻴﮟ ﻏﻮر ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﻳﺎ )ان ﮐﮯ( دﻟﻮں ﭘﺮ ﻗﻔﻞ ﻟﮓ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢۴ﺟﻮ ﻟﻮگ راﮦ ﮨﺪاﻳﺖ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﻴﭩﻪ دے ﮐﺮ ﭘﻬﺮ
ﮔﺌﮯ۔ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﮯ )ﻳہ ﮐﺎم( ان ﮐﻮ ﻣﺰﻳﻦ ﮐﺮ دﮐﻬﺎﻳﺎ اور اﻧﮩﻴﮟ ﻃﻮل )ﻋﻤﺮ ﮐﺎ وﻋﺪﮦ( دﻳﺎ ) (٢۵ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﯽ
اُﺗﺎرﯼ ﮨﻮﺋﯽ )ﮐﺘﺎب( ﺳﮯ ﺑﻴﺰار ﮨﻴﮟ ﻳہ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﺎت ﺑﻬﯽ ﻣﺎﻧﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺧﺪا ان
ﮐﮯ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﻣﺸﻮروں ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٢۶ﺗﻮ اُس وﻗﺖ )ان ﮐﺎ( ﮐﻴﺴﺎ )ﺣﺎل( ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺐ ﻓﺮﺷﺘﮯ ان ﮐﯽ ﺟﺎن ﻧﮑﺎﻟﻴﮟ ﮔﮯ اور ان
ﮐﮯ ﻣﻮﻧﮩﻮں اور ﭘﻴﭩﻬﻮں ﭘﺮ ﻣﺎرﺗﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢٧ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﺧﺪا ﻧﺎﺧﻮش ﮨﮯ ﻳہ اس ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﮯ
اور اس ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﮐﻮ اﭼﻬﺎ ﻧہ ﺳﻤﺠﻬﮯ ﺗﻮ اُس ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ان ﮐﮯ ﻋﻤﻠﻮں ﮐﻮ ﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮ دﻳﺎ ) (٢٨ﮐﻴﺎ وﮦ ﻟﻮگ ﺟﻦ ﮐﮯ دﻟﻮں
ﻣﻴﮟ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﮨﮯ ﻳہ ﺧﻴﺎل ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ان ﮐﮯ ﮐﻴﻨﻮں ﮐﻮ ﻇﺎﮨﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ؟ ) (٢٩اور اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﻮ وﮦ ﻟﻮگ
ﺗﻢ ﮐﻮ دﮐﻬﺎ ﺑﻬﯽ دﻳﺘﮯ اور ﺗﻢ ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﭼﮩﺮوں ﮨﯽ ﺳﮯ ﭘﮩﭽﺎن ﻟﻴﺘﮯ۔ اور ﺗﻢ اﻧﮩﻴﮟ )ان ﮐﮯ( اﻧﺪاز ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮨﯽ ﺳﮯ ﭘﮩﭽﺎن
ﻟﻮ ﮔﮯ! اور ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے اﻋﻤﺎل ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٣٠اور ﮨﻢ ﺗﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺁزﻣﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﺎﮐہ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ
اور ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮨﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻳﮟ۔ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﺎﻻت ﺟﺎﻧﭻ ﻟﻴﮟ ) (٣١ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺳﻴﺪهﺎ رﺳﺘہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﮔﻴﺎ
)اور( ﭘﻬﺮ ﺑﻬﯽ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ اور )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﺳﮯ روﮐﺎ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯽ وﮦ ﺧﺪا ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ
ﺑﮕﺎڑ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺧﺪا ان ﮐﺎ ﺳﺐ ﮐﻴﺎ ﮐﺮاﻳﺎ اﮐﺎرت ﮐﺮدے ﮔﺎ ) (٣٢ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺧﺪا ﮐﺎ ارﺷﺎد ﻣﺎﻧﻮ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ ﮐﺮو اور اﭘﻨﮯ ﻋﻤﻠﻮں ﮐﻮ ﺿﺎﺋﻊ ﻧہ ﮨﻮﻧﮯ دو ) (٣٣ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﺋﮯ اور ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ روﮐﺘﮯ رﮨﮯ
ﭘﻬﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﯽ ﻣﺮﮔﺌﮯ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﺨﺸﮯ ﮔﺎ ) (٣۴ﺗﻮ ﺗﻢ ﮨﻤﺖ ﻧہ ﮨﺎرو اور )دﺷﻤﻨﻮں ﮐﻮ( ﺻﻠﺢ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧہ ﺑﻼؤ۔
اور ﺗﻢ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﻮ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﮨﮯ وﮦ ﮨﺮﮔﺰ ﺗﻤﮩﺎرے اﻋﻤﺎل ﮐﻮ ﮐﻢ )اور ﮔﻢ( ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ ) (٣۵دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻮ ﻣﺤﺾ ﮐﻬﻴﻞ اور ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ﺗﻢ اﻳﻤﺎن ﻻؤ ﮔﮯ اور ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرا اﺟﺮ دے ﮔﺎ۔ اور ﺗﻢ
ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﺎل ﻃﻠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ ) (٣۶اﮔﺮ وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻣﺎل ﻃﻠﺐ ﮐﺮے اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺗﻨﮓ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺗﻢ ﺑﺨﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻮ اور وﮦ
)ﺑﺨﻞ( ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﺪﻧﻴﺘﯽ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﮐﮯ رﮨﮯ ) (٣٧دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻢ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﺧﺮچ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻼﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ
ﮨﻮ۔ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ اﻳﺴﮯ ﺷﺨﺺ ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺑﺨﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﺑﺨﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اﭘﻨﮯ ﺁپ ﺳﮯ ﺑﺨﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا
ﺑﮯﻧﻴﺎز ﮨﮯ اور ﺗﻢ ﻣﺤﺘﺎج۔ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺟﮕہ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻟﮯ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ اور وﮦ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮح
ﮐﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ )(٣٨

Page 212 of 287

Presented by http://www.ziaraat.com

www.ShianeAli.com

)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟ َﻔﺘْﺢ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
)اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻓﺘﺢ دﯼ۔ ﻓﺘﺢ ﺑﻬﯽ ﺻﺮﻳﺢ وﺻﺎف ) (١ﺗﺎﮐہ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے اﮔﻠﮯ اور ﭘﭽﻬﻠﮯ ﮔﻨﺎﮦ ﺑﺨﺶ دے اور
ﺗﻢ ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﭘﻮرﯼ ﮐﺮدے اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭼﻼﺋﮯ ) (٢اور ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرﯼ زﺑﺮدﺳﺖ ﻣﺪد ﮐﺮے ) (٣وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ
ﺟﺲ ﻧﮯ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ﺗﺴﻠﯽ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﺗﺎﮐہ ان ﮐﮯ اﻳﻤﺎن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اور اﻳﻤﺎن ﺑﮍهﮯ۔ اور ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﮯ
ﻟﺸﮑﺮ )ﺳﺐ( ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ )) (۴ﻳہ( اس ﻟﺌﮯ ﮐہ وﮦ ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺮدوں اور ﻣﻮﻣﻦ
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﺑﮩﺸﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮے وﮦ اس ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ اور ان ﺳﮯ ان ﮐﮯ
ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﻮ دور ﮐﺮدے۔ اور ﻳہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﮍﯼ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ) (۵اور )اس ﻟﺌﮯ ﮐہ( ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﺮدوں اور ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻋﻮرﺗﻮں
اور ﻣﺸﺮﮎ ﻣﺮدوں اور ﻣﺸﺮﮎ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﺮے ﺑﺮے ﺧﻴﺎل رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻋﺬاب دے۔ ان ﮨﯽ ﭘﺮ ﺑﺮے
ﺣﺎدﺛﮯ واﻗﻊ ﮨﻮں۔ اور ﺧﺪا ان ﭘﺮ ﻏﺼﮯ ﮨﻮا اور ان ﭘﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﯽ اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دوزخ ﺗﻴﺎر ﮐﯽ۔ اور وﮦ ﺑﺮﯼ ﺟﮕہ ﮨﮯ )(۶
اور ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﮯ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٧اور ﮨﻢ ﻧﮯ )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ(
ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﻖ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ اور ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻻ اور ﺧﻮف دﻻﻧﮯ واﻻ )ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ ) (٨ﺗﺎﮐہ )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ( ﺗﻢ ﻟﻮگ
ﺧﺪا ﭘﺮ اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤ اور اس ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮو اور اس ﮐﻮ ﺑﺰرگ ﺳﻤﺠﻬﻮ۔ اور ﺻﺒﺢ وﺷﺎم اس ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ
ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ) (٩ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﻴﻌﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﻴﻌﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺧﺪا ﮐﺎ ﮨﺎﺗﻪ ان ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻬﻮں ﭘﺮ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﻮ
ﻋﮩﺪ ﮐﻮ ﺗﻮڑے ﺗﻮ ﻋﮩﺪ ﺗﻮڑﻧﮯ ﮐﺎ ﻧﻘﺼﺎن اﺳﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﺟﺲ ﮐﺎ اس ﻧﮯ ﺧﺪا ﺳﮯ ﻋﮩﺪ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﭘﻮرا ﮐﺮے
ﺗﻮ وﮦ اﺳﮯ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ دے ﮔﺎ ) (١٠ﺟﻮ ﮔﻨﻮار ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﮔﺌﮯ وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﻣﺎل اور اﮨﻞ
وﻋﻴﺎل ﻧﮯ روﮎ رﮐﻬﺎ ﺁپ ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ )ﺧﺪا ﺳﮯ( ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﻴﮟ۔ ﻳہ ﻟﻮگ اﭘﻨﯽ زﺑﺎن ﺳﮯ وﮦ ﺑﺎت ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ان ﮐﮯ دل
ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺗﻢ )ﻟﻮﮔﻮں( ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﻳﺎ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ ﮐﺎ ارادﮦ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﻮن ﮨﮯ
ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﺎت ﮐﺎ ﮐﭽﻪ اﺧﺘﻴﺎر رﮐﻬﮯ )ﮐﻮﺋﯽ ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا اس ﺳﮯ واﻗﻒ
ﮨﮯ ) (١١ﺑﺎت ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﻳہ ﺳﻤﺠﻪ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اور ﻣﻮﻣﻦ اﭘﻨﮯ اﮨﻞ وﻋﻴﺎل ﻣﻴﮟ ﮐﺒﻬﯽ ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺁﻧﮯ ﮨﯽ ﮐﮯ
ﻧﮩﻴﮟ۔ اور ﻳﮩﯽ ﺑﺎت ﺗﻤﮩﺎرے دﻟﻮں ﮐﻮ اﭼﻬﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺋﯽ۔ اور )اﺳﯽ وﺟہ ﺳﮯ( ﺗﻢ ﻧﮯ ﺑﺮے ﺑﺮے ﺧﻴﺎل ﮐﺌﮯ اور )ﺁﺧﺮﮐﺎر( ﺗﻢ
ﮨﻼﮐﺖ ﻣﻴﮟ ﭘﮍ ﮔﺌﮯ ) (١٢اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﭘﺮ اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧہ ﻻﺋﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ )اﻳﺴﮯ( ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺁگ ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﯽ ﮨﮯ ) (١٣اور ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ۔ وﮦ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﺑﺨﺸﮯ اور ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﮯ
ﺳﺰا دے۔ اور ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١۴ﺟﺐ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﻏﻨﻴﻤﺘﻴﮟ ﻟﻴﻨﮯ ﭼﻠﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ وﮦ
ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮨﻤﻴﮟ ﺑﻬﯽ اﺟﺎزت دﻳﺠﻴﺌﮯ ﮐہ ﺁپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭼﻠﻴﮟ۔ ﻳہ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻗﻮل ﮐﻮ ﺑﺪل دﻳﮟ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺗﻢ ﮨﺮﮔﺰ
ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﻞ ﺳﮑﺘﮯ۔ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺧﺪا ﻧﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﻓﺮﻣﺎ دﻳﺎ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺗﻢ ﺗﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ ﺣﺴﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ۔
ﺑﺎت ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ ﻟﻮگ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﮕﺮ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ ) (١۵ﺟﻮ ﮔﻨﻮار ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ ان ﺳﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺗﻢ اﻳﮏ
ﺳﺨﺖ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﻗﻮم ﮐﮯ )ﺳﺎﺗﻪ ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﮯ( ﻟﺌﮯ ﺑﻼﺋﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ان ﺳﮯ ﺗﻢ )ﻳﺎ ﺗﻮ( ﺟﻨﮓ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ﮔﮯ ﻳﺎ وﮦ اﺳﻼم ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ
ﮔﮯ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻧﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ اﭼﻬﺎ ﺑﺪﻟہ دے ﮔﺎ۔ اور اﮔﺮ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻮ ﮔﮯ ﺟﻴﺴﮯ ﭘﮩﻠﯽ دﻓﻌہ ﭘﻬﻴﺮا ﺗﻬﺎ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ
ﺑﺮﯼ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮐﯽ ﺳﺰا دے ﮔﺎ ) (١۶ﻧہ ﺗﻮ اﻧﺪهﮯ ﭘﺮ ﮔﻨﺎﮦ ﮨﮯ )ﮐہ ﺳﻔﺮ ﺟﻨﮓ ﺳﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮦ ﺟﺎﺋﮯ( اور ﻧہ ﻟﻨﮕﮍے ﭘﺮ ﮔﻨﺎﮦ ﮨﮯ
اور ﻧہ ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺮ ﮔﻨﺎﮦ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮ ﭼﻠﮯ ﮔﺎ ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﺑﮩﺸﺘﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮے
ﮔﺎ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺗﻠﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ روﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮے ﮔﺎ اﺳﮯ ﺑﺮے دﮐﻪ ﮐﯽ ﺳﺰا دے ﮔﺎ )) (١٧اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﺟﺐ
ﻣﻮﻣﻦ ﺗﻢ ﺳﮯ درﺧﺖ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﺑﻴﻌﺖ ﮐﺮ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ان ﺳﮯ ﺧﻮش ﮨﻮا۔ اور ﺟﻮ )ﺻﺪق وﺧﻠﻮص( ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ
ﺗﻬﺎ وﮦ اس ﻧﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻟﻴﺎ۔ ﺗﻮ ان ﭘﺮ ﺗﺴﻠﯽ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ اور اﻧﮩﻴﮟ ﺟﻠﺪ ﻓﺘﺢ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﯽ ) (١٨اور ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﻏﻨﻴﻤﺘﻴﮟ ﺟﻮ اﻧﮩﻮں
ﻧﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (١٩ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﻏﻨﻴﻤﺘﻮں ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮐہ ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮو ﮔﮯ ﺳﻮ اس ﻧﮯ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﮐﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺟﻠﺪﯼ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺗﻢ ﺳﮯ روﮎ دﻳﺌﮯ۔ ﻏﺮض ﻳہ ﺗﻬﯽ ﮐہ ﻳہ
ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﺧﺪا ﮐﯽ( ﻗﺪرت ﮐﺎ ﻧﻤﻮﻧہ ﮨﻮ اور وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻼﺋﮯ ) (٢٠اور اَور )ﻏﻨﻴﻤﺘﻴﮟ دﻳﮟ( ﺟﻦ ﭘﺮ
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ﺗﻢ ﻗﺪرت ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ )اور( وﮦ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﻗﺪرت ﻣﻴﮟ ﺗﻬﻴﮟ۔ اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (٢١اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﺎﻓﺮ
ﻟﮍﺗﮯ ﺗﻮ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﺑﻬﺎگ ﺟﺎﺗﮯ ﭘﻬﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧہ ﭘﺎﺗﮯ اور ﻧہ ﻣﺪدﮔﺎر )) (٢٢ﻳﮩﯽ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺎدت ﮨﮯ ﺟﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ
ﭼﻠﯽ ﺁﺗﯽ ﮨﮯ۔ اور ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺎدت ﮐﺒﻬﯽ ﺑﺪﻟﺘﯽ ﻧہ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ) (٢٣اور وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ان )ﮐﺎﻓﺮوں( ﭘﺮ ﻓﺘﺤﻴﺎب
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﮑہ ﻣﻴﮟ ان ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺗﻢ ﺳﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﺎﺗﻪ ان ﺳﮯ روﮎ دﻳﺌﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا اس
ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (٢۴ﻳہ وﮨﯽ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام ﺳﮯ روﮎ دﻳﺎ اور ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﮐہ
اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ ﺳﮯ رﮐﯽ رﮨﻴﮟ۔ اور اﮔﺮ اﻳﺴﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮد اور ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﻧہ ﮨﻮﺗﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﻧہ ﺗﻬﮯ ﮐہ
اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﮐﻮ ﭘﺎﻣﺎل ﮐﺮ دﻳﺘﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﮯﺧﺒﺮﯼ ﻣﻴﮟ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺗﺎ۔ )ﺗﻮ ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ ﻓﺘﺢ
ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﻣﮕﺮ ﺗﺎﺧﻴﺮ( اس ﻟﺌﮯ )ﮨﻮﺋﯽ( ﮐہ ﺧﺪا اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﻣﻴﮟ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﮯ داﺧﻞ ﮐﺮﻟﮯ۔ اور اﮔﺮ دوﻧﻮں ﻓﺮﻳﻖ اﻟﮓ اﻟﮓ
ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﺗﻮ ﺟﻮ ان ﻣﻴﮟ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻬﮯ ان ﮨﻢ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب دﻳﺘﮯ ) (٢۵ﺟﺐ ﮐﺎﻓﺮوں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺿﺪ ﮐﯽ اور ﺿﺪ
ﺑﻬﯽ ﺟﺎﮨﻠﻴﺖ ﮐﯽ۔ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﺴﮑﻴﻦ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ اور ان ﮐﻮ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﮐﯽ
ﺑﺎت ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ رﮐﻬﺎ اور وﮦ اﺳﯽ ﮐﮯ ﻣﺴﺘﺤﻖ اور اﮨﻞ ﺗﻬﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (٢۶ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﻧﮯ اﭘﻨﮯ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ ﺳﭽﺎ )اور( ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮاب دﮐﻬﺎﻳﺎ۔ ﮐہ ﺗﻢ ﺧﺪا ﻧﮯ ﭼﺎﮨﺎ ﺗﻮ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﺳﺮ ﻣﻨﮉوا ﮐﺮ اور اﭘﻨﮯ ﺑﺎل ﮐﺘﺮوا ﮐﺮ
اﻣﻦ واﻣﺎن ﺳﮯ داﺧﻞ ﮨﻮﮔﮯ۔ اور ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﺧﻮف ﻧہ ﮐﺮو ﮔﮯ۔ ﺟﻮ ﺑﺎت ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﻬﮯ اس ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﻬﯽ ﺳﻮ اس
ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﺟﻠﺪ ﻓﺘﺢ ﮐﺮادﯼ ) (٢٧وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ )ﮐﯽ ﮐﺘﺎب( اور دﻳﻦ ﺣﻖ دے ﮐﺮ
ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺗﺎﮐہ اس ﮐﻮ ﺗﻤﺎم دﻳﻨﻮں ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺮے۔ اور ﺣﻖ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ) (٢٨ﻣﺤﻤﺪﷺ ﺧﺪا ﮐﮯ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻴﮟ وﮦ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺳﺨﺖ ﮨﻴﮟ اور ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ رﺣﻢ دل) ،اے دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻟﮯ( ﺗﻮ
ان ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ )ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ( ﺟﻬﮑﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺳﺮ ﺑﺴﺠﻮد ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﮐﺎ ﻓﻀﻞ اور اس ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﻃﻠﺐ ﮐﺮ رﮨﮯ
ﮨﻴﮟ۔ )ﮐﺜﺮت( ﺳﺠﻮد ﮐﮯ اﺛﺮ ﺳﮯ ان ﮐﯽ ﭘﻴﺸﺎﻧﻴﻮں ﭘﺮ ﻧﺸﺎن ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ۔ ان ﮐﮯ ﻳﮩﯽ اوﺻﺎف ﺗﻮرات ﻣﻴﮟ )ﻣﺮﻗﻮم( ﮨﻴﮟ۔
اور ﻳﮩﯽ اوﺻﺎف اﻧﺠﻴﻞ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔ )وﮦ( ﮔﻮﻳﺎ اﻳﮏ ﮐﻬﻴﺘﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﺲ ﻧﮯ )ﭘﮩﻠﮯ زﻣﻴﻦ ﺳﮯ( اﭘﻨﯽ ﺳﻮﺋﯽ ﻧﮑﺎﻟﯽ ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ
ﻣﻀﺒﻮط ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ ﻣﻮﭨﯽ ﮨﻮﺋﯽ اور ﭘﻬﺮ اﭘﻨﯽ ﻧﺎل ﭘﺮ ﺳﻴﺪهﯽ ﮐﻬﮍﯼ ﮨﻮﮔﺌﯽ اور ﻟﮕﯽ ﮐﻬﻴﺘﯽ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺧﻮش ﮐﺮﻧﮯ ﺗﺎﮐہ ﮐﺎﻓﺮوں
ﮐﺎ ﺟﯽ ﺟﻼﺋﮯ۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﺳﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ اور اﺟﺮ
ﻋﻈﻴﻢ ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ )(٢٩

Page 214 of 287

Presented by http://www.ziaraat.com

www.ShianeAli.com

)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﺤُﺠﺮَات
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻣﻮﻣﻨﻮ! )ﮐﺴﯽ ﺑﺎت ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﻴﮟ( ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧہ ﺑﻮل اﭨﻬﺎ ﮐﺮو اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ
ﺧﺪا ﺳﻨﺘﺎ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (١اے اﮨﻞ اﻳﻤﺎن! اﭘﻨﯽ ﺁوازﻳﮟ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﺁواز ﺳﮯ اوﻧﭽﯽ ﻧہ ﮐﺮو اور ﺟﺲ ﻃﺮح ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ
دوﺳﺮے ﺳﮯ زور ﺳﮯ ﺑﻮﻟﺘﮯ ﮨﻮ )اس ﻃﺮح( ان ﮐﮯ روﺑﺮو زور ﺳﮯ ﻧہ ﺑﻮﻻ ﮐﺮو )اﻳﺴﺎ ﻧہ ﮨﻮ( ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے اﻋﻤﺎل ﺿﺎﺋﻊ
ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺧﺒﺮ ﺑﻬﯽ ﻧہ ﮨﻮ ) (٢ﺟﻮ ﻟﻮگ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ دﺑﯽ ﺁواز ﺳﮯ ﺑﻮﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﮯ دل ﺗﻘﻮﯼٰ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁزﻣﺎ ﻟﺌﮯ ﮨﻴﮟ۔ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺨﺸﺶ اور اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﮨﮯ ) (٣ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﺠﺮوں ﮐﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﺳﮯ ﺁواز دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان
ﻣﻴﮟ اﮐﺜﺮ ﺑﮯﻋﻘﻞ ﮨﻴﮟ ) (۴اور اﮔﺮ وﮦ ﺻﺒﺮ ﮐﺌﮯ رﮨﺘﮯ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺗﻢ ﺧﻮد ﻧﮑﻞ ﮐﺮ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺗﮯ ﺗﻮ ﻳہ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺘﺮ
ﺗﻬﺎ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (۵ﻣﻮﻣﻨﻮ! اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺪﮐﺮدار ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺒﺮ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﺧﻮب ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﮐﺮﻟﻴﺎ ﮐﺮو )ﻣﺒﺎدا( ﮐہ ﮐﺴﯽ ﻗﻮم ﮐﻮ ﻧﺎداﻧﯽ ﺳﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭽﺎ دو۔ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﮐﺌﮯ ﭘﺮ ﻧﺎدم ﮨﻮﻧﺎ ﭘﮍے ) (۶اور ﺟﺎن رﮐﻬﻮ
ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﷺ ﮨﻴﮟ۔ اﮔﺮ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﻣﻴﮟ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﮩﺎ ﻣﺎن ﻟﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻴﮟ ﭘﮍ ﺟﺎؤ ﻟﻴﮑﻦ ﺧﺪا
ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻳﻤﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻨﺎ دﻳﺎ اور اس ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﺠﺎ دﻳﺎ اور ﮐﻔﺮ اور ﮔﻨﺎﮦ اور ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﻴﺰار ﮐﺮدﻳﺎ۔
ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ راﮦ ﮨﺪاﻳﺖ ﭘﺮ ﮨﻴﮟ )) (٧ﻳﻌﻨﯽ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﻓﻀﻞ اور اﺣﺴﺎن ﺳﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٨اور
اﮔﺮ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ دو ﻓﺮﻳﻖ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﻟﮍ ﭘﮍﻳﮟ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺻﻠﺢ ﮐﺮا دو۔ اور اﮔﺮ اﻳﮏ ﻓﺮﻳﻖ دوﺳﺮے ﭘﺮ زﻳﺎدﺗﯽ
ﮐﺮے ﺗﻮ زﻳﺎدﺗﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺳﮯ ﻟﮍو ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ وﮦ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﻻﺋﮯ۔ ﭘﺲ ﺟﺐ وﮦ رﺟﻮع ﻻﺋﮯ ﺗﻮ وﮦ
دوﻧﻮں ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻴﮟ ﻣﺴﺎوات ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺻﻠﺢ ﮐﺮا دو اور اﻧﺼﺎف ﺳﮯ ﮐﺎم ﻟﻮ۔ ﮐہ ﺧﺪا اﻧﺼﺎف ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
) (٩ﻣﻮﻣﻦ ﺗﻮ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ دو ﺑﻬﺎﺋﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺻﻠﺢ ﮐﺮادﻳﺎ ﮐﺮو۔ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ
رﺣﻤﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ) (١٠ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﮐﻮﺋﯽ ﻗﻮم ﮐﺴﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻧہ ﮐﺮے ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ ﻟﻮگ ان ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻮں اور ﻧہ
ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﻋﻮرﺗﻮں ﺳﮯ )ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﺮﻳﮟ( ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ ان ﺳﮯ اﭼﻬﯽ ﮨﻮں۔ اور اﭘﻨﮯ )ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ( ﮐﻮ ﻋﻴﺐ ﻧہ ﻟﮕﺎؤ اور ﻧہ
اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﺎ ﺑﺮا ﻧﺎم رﮐﻬﻮ۔ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺮا ﻧﺎم )رﮐﻬﻨﺎ( ﮔﻨﺎﮦ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﺗﻮﺑہ ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ وﮦ ﻇﺎﻟﻢ ﮨﻴﮟ ) (١١اے اﮨﻞ
اﻳﻤﺎن! ﺑﮩﺖ ﮔﻤﺎن ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ اﺣﺘﺮاز ﮐﺮو ﮐہ ﺑﻌﺾ ﮔﻤﺎن ﮔﻨﺎﮦ ﮨﻴﮟ۔ اور اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﮯ ﺣﺎل ﮐﺎ ﺗﺠﺴﺲ ﻧہ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو اور ﻧہ
ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻏﻴﺒﺖ ﮐﺮے۔ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮے ﮔﺎ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﻣﺮے ﮨﻮﺋﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻬﺎﺋﮯ؟
اس ﺳﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ ﺿﺮور ﻧﻔﺮت ﮐﺮو ﮔﮯ۔ )ﺗﻮ ﻏﻴﺒﺖ ﻧہ ﮐﺮو( اور ﺧﺪا ﮐﺎ ڈر رﮐﻬﻮ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺗﻮﺑہ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن
ﮨﮯ ) (١٢ﻟﻮﮔﻮ! ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻳﮏ ﻣﺮد اور اﻳﮏ ﻋﻮرت ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻗﻮﻣﻴﮟ اور ﻗﺒﻴﻠﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ۔ ﺗﺎﮐہ اﻳﮏ
دوﺳﺮے ﮐﻮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺮو۔ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ زﻳﺎدﮦ ﻋﺰت واﻻ وﮦ ﮨﮯ ﺟﻮ زﻳﺎدﮦ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﮨﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺳﺐ ﮐﭽﻪ
ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ )اور( ﺳﺐ ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (١٣دﻳﮩﺎﺗﯽ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺗﻢ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺋﮯ )ﺑﻠﮑہ
ﻳﻮں( ﮐﮩﻮ ﮐہ ﮨﻢ اﺳﻼم ﻻﺋﮯ ﮨﻴﮟ اور اﻳﻤﺎن ﺗﻮ ﮨﻨﻮز ﺗﻤﮩﺎرے دﻟﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮا۔ اور ﺗﻢ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے اﻋﻤﺎل ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﮐﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١۴ﻣﻮﻣﻦ
ﺗﻮ وﮦ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﭘﻬﺮ ﺷﮏ ﻣﻴﮟ ﻧہ ﭘﮍے اور ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﻣﺎل اور ﺟﺎن ﺳﮯ ﻟﮍے۔
ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ )اﻳﻤﺎن ﮐﮯ( ﺳﭽﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۵ان ﺳﮯ ﮐﮩﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﻮ اﭘﻨﯽ دﻳﻨﺪارﯼ ﺟﺘﻼﺗﮯ ﮨﻮ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ
ﮐﯽ ﺳﺐ ﭼﻴﺰوں ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﺷﮯ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ) (١۶ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﭘﺮ اﺣﺴﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮﮔﺌﮯ
ﮨﻴﮟ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ اﭘﻨﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﺠﻪ ﭘﺮ اﺣﺴﺎن ﻧہ رﮐﻬﻮ۔ ﺑﻠﮑہ ﺧﺪا ﺗﻢ ﭘﺮ اﺣﺴﺎن رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻧﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ اﻳﻤﺎن ﮐﺎ
رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﻳﺎ ﺑﺸﺮﻃﻴﮑہ ﺗﻢ ﺳﭽﮯ )ﻣﺴﻠﻤﺎن( ﮨﻮ ) (١٧ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ
ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اﺳﮯ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﮯ )(١٨
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ﺳﻮرة ٓ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
قٓ۔ ﻗﺮﺁن ﻣﺠﻴﺪ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ )ﮐہ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﮨﻴﮟ( ) (١ﻟﻴﮑﻦ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻴﺎ ﮐہ اﻧﮩﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ
واﻻ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﻳﺎ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻳہ ﺑﺎت ﺗﻮ )ﺑﮍﯼ( ﻋﺠﻴﺐ ﮨﮯ ) (٢ﺑﻬﻼ ﺟﺐ ﮨﻢ ﻣﺮ ﮔﺌﮯ اور ﻣﭩﯽ ﮨﻮﮔﺌﮯ )ﺗﻮ ﭘﻬﺮ
زﻧﺪﮦ ﮨﻮں ﮔﮯ؟( ﻳہ زﻧﺪﮦ ﮨﻮﻧﺎ )ﻋﻘﻞ ﺳﮯ( ﺑﻌﻴﺪ ﮨﮯ ) (٣ان ﮐﮯ ﺟﺴﻤﻮں ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﺟﺘﻨﺎ )ﮐﻬﺎ ﮐﻬﺎ ﮐﺮ( ﮐﻢ ﮐﺮﺗﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮨﻤﻴﮟ
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ۔ اور ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﺗﺤﺮﻳﺮﯼ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﻬﯽ ﮨﮯ ) (۴ﺑﻠﮑہ )ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺎت ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ( ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﭘﺎس )دﻳﻦ( ﺣﻖ ﺁ ﭘﮩﻨﭽﺎ
ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺟﻬﻮٹ ﺳﻤﺠﻬﺎ ﺳﻮ ﻳہ اﻳﮏ اﻟﺠﻬﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﻣﻴﮟ )ﭘﮍ رﮨﮯ( ﮨﻴﮟ ) (۵ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اوﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﮐﯽ
ﻃﺮف ﻧﮕﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ ﺑﻨﺎﻳﺎ اور )ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ( ﺳﺠﺎﻳﺎ اور اس ﻣﻴﮟ ﮐﮩﻴﮟ ﺷﮕﺎف ﺗﮏ ﻧﮩﻴﮟ ) (۶اور زﻣﻴﻦ
ﮐﻮ )دﻳﮑﻬﻮ اﺳﮯ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﻬﻴﻼﻳﺎ اور اس ﻣﻴﮟ ﭘﮩﺎڑ رﮐﻪ دﻳﺌﮯ اور اس ﻣﻴﮟ ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ ﭼﻴﺰﻳﮟ اُﮔﺎﺋﻴﮟ ) (٧ﺗﺎﮐہ رﺟﻮع
ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﺑﻨﺪے ﮨﺪاﻳﺖ اور ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻳﮟ ) (٨اور ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﺮﮐﺖ واﻻ ﭘﺎﻧﯽ اُﺗﺎرا اور اس ﺳﮯ ﺑﺎغ وﺑﺴﺘﺎن
اُﮔﺎﺋﮯ اور ﮐﻬﻴﺘﯽ ﮐﺎ اﻧﺎج ) (٩اور ﻟﻤﺒﯽ ﻟﻤﺒﯽ ﮐﻬﺠﻮرﻳﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ﮔﺎﺑﻬﺎ ﺗﮩہ ﺑہ ﺗﮩہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ )) (١٠ﻳہ ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ روزﯼ
دﻳﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﮐﻴﺎ ﮨﮯ( اور اس )ﭘﺎﻧﯽ( ﺳﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺷﮩﺮ ﻣﺮدﮦ )ﻳﻌﻨﯽ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎدﮦ( ﮐﻮ زﻧﺪﮦ ﮐﻴﺎ۔ )ﺑﺲ( اﺳﯽ ﻃﺮح )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ
روز( ﻧﮑﻞ ﭘﮍﻧﺎ ﮨﮯ ) (١١ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﻮح ﮐﯽ ﻗﻮم اور ﮐﻨﻮﺋﻴﮟ واﻟﮯ اور ﺛﻤﻮد ﺟﻬﭩﻼ ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢اور ﻋﺎد اور ﻓﺮﻋﻮن
اور ﻟﻮط ﮐﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ) (١٣اور ﺑﻦ ﮐﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﮯ اور ُﺗﺒّﻊ ﮐﯽ ﻗﻮم۔ )ﻏﺮض( ان ﺳﺐ ﻧﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ﺗﻮ ﮨﻤﺎرا وﻋﻴﺪ
)ﻋﺬاب( ﺑﻬﯽ ﭘﻮرا ﮨﻮ ﮐﺮ رﮨﺎ ) (١۴ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﺮﮐﮯ ﺗﻬﮏ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ؟ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﻳہ ازﺳﺮﻧﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﺷﮏ
ﻣﻴﮟ )ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ( ﮨﻴﮟ ) (١۵اور ﮨﻢ ﮨﯽ ﻧﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺧﻴﺎﻻت اس ﮐﮯ دل ﻣﻴﮟ ﮔﺰرﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﻢ ان ﮐﻮ
ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﮨﻢ اس ﮐﯽ رگ ﺟﺎن ﺳﮯ ﺑﻬﯽ اس ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻗﺮﻳﺐ ﮨﻴﮟ ) (١۶ﺟﺐ )وﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ( دو ﻟﮑﻬﻨﮯ
واﻟﮯ ﺟﻮ داﺋﻴﮟ ﺑﺎﺋﻴﮟ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻴﮟ ،ﻟﮑﻪ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٧ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت اس ﮐﯽ زﺑﺎن ﭘﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﯽ ﻣﮕﺮ اﻳﮏ ﻧﮕﮩﺒﺎن اس ﮐﮯ ﭘﺎس
ﺗﻴﺎر رﮨﺘﺎ ﮨﮯ ) (١٨اور ﻣﻮت ﮐﯽ ﺑﮯﮨﻮﺷﯽ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﻬﻮﻟﻨﮯ ﮐﻮ ﻃﺎرﯼ ﮨﻮﮔﺌﯽ۔ )اے اﻧﺴﺎن( ﻳﮩﯽ )وﮦ ﺣﺎﻟﺖ( ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﺗﻮ
ﺑﻬﺎﮔﺘﺎ ﺗﻬﺎ ) (١٩اور ﺻﻮر ﭘﻬﻮﻧﮑﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﻳﮩﯽ )ﻋﺬاب ﮐﮯ( وﻋﻴﺪ ﮐﺎ دن ﮨﮯ ) (٢٠اور ﮨﺮ ﺷﺨﺺ )ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ( ﺁﺋﮯ ﮔﺎ۔
اﻳﮏ )ﻓﺮﺷﺘہ( اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭼﻼﻧﮯ واﻻ ﮨﻮﮔﺎ اور اﻳﮏ )اس ﮐﮯ ﻋﻤﻠﻮں ﮐﯽ( ﮔﻮاﮨﯽ دﻳﻨﮯ واﻻ )) (٢١ﻳہ وﮦ دن ﮨﮯ ﮐہ( اس
ﺳﮯ ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻞ ﮨﻮ رﮨﺎ ﺗﻬﺎ۔ اب ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﺠﻪ ﭘﺮ ﺳﮯ ﭘﺮدﮦ اُﭨﻬﺎ دﻳﺎ۔ ﺗﻮ ﺁج ﺗﻴﺮﯼ ﻧﮕﺎﮦ ﺗﻴﺰ ﮨﮯ ) (٢٢اور اس ﮐﺎ ﮨﻢ ﻧﺸﻴﻦ )ﻓﺮﺷﺘہ(
ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﻳہ )اﻋﻤﺎل ﻧﺎﻣہ( ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﺣﺎﺿﺮ ﮨﮯ )) (٢٣ﺣﮑﻢ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ( ﮨﺮ ﺳﺮﮐﺶ ﻧﺎﺷﮑﺮے ﮐﻮ دوزخ ﻣﻴﮟ ڈال دو )(٢۴
ﺟﻮ ﻣﺎل ﻣﻴﮟ ﺑﺨﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺣﺪ ﺳﮯ ﺑﮍهﻨﮯ واﻻ ﺷﺒﮩﮯ ﻧﮑﺎﻟﻨﮯ واﻻ ﺗﻬﺎ ) (٢۵ﺟﺲ ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اور ﻣﻌﺒﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮ
رﮐﻬﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ ڈال دو ) (٢۶اس ﮐﺎ ﺳﺎﺗﻬﯽ )ﺷﻴﻄﺎن( ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ اے ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اس
ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﺑﻠﮑہ ﻳہ ﺁپ ﮨﯽ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ دور ﺑﻬﭩﮑﺎ ﮨﻮا ﺗﻬﺎ )) (٢٧ﺧﺪا( ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮟ ردوﮐﺪ ﻧہ
ﮐﺮو۔ ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ )ﻋﺬاب ﮐﯽ( وﻋﻴﺪ ﺑﻬﻴﺞ ﭼﮑﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢٨ﮨﻤﺎرے ﮨﺎں ﺑﺎت ﺑﺪﻻ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﯽ اور ﮨﻢ ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ
ﻇﻠﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ) (٢٩اس دن ﮨﻢ دوزخ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﺑﻬﺮ ﮔﺌﯽ؟ وﮦ ﮐﮩﮯ ﮔﯽ ﮐہ ﮐﭽﻪ اور ﺑﻬﯽ ﮨﮯ؟ )(٣٠
اور ﺑﮩﺸﺖ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﮐﺮدﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ )ﮐہ ﻣﻄﻠﻖ( دور ﻧہ ﮨﻮﮔﯽ ) (٣١ﻳﮩﯽ وﮦ ﭼﻴﺰ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻬﺎ )ﻳﻌﻨﯽ( ﮨﺮ رﺟﻮع ﻻﻧﮯ واﻟﮯ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺳﮯ ) (٣٢ﺟﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﻦ دﻳﮑﻬﮯ ڈرﺗﺎ ﮨﮯ اور رﺟﻮع ﻻﻧﮯ
واﻻ دل ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﻳﺎ ) (٣٣اس ﻣﻴﮟ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎؤ۔ ﻳہ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻨﮯ ﮐﺎ دن ﮨﮯ ) (٣۴وﮨﺎں وﮦ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﮔﮯ ان
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﮯ اور ﮨﻤﺎرے ﮨﺎں اور ﺑﻬﯽ )ﺑﮩﺖ ﮐﭽﻪ( ﮨﮯ ) (٣۵اور ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺌﯽ اُﻣﺘﻴﮟ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ ڈاﻟﻴﮟ۔ وﮦ
ان ﺳﮯ ﻗﻮت ﻣﻴﮟ ﮐﮩﻴﮟ ﺑﮍه ﮐﺮ ﺗﻬﮯ وﮦ ﺷﮩﺮوں ﻣﻴﮟ ﮔﺸﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ۔ ﮐﻴﺎ ﮐﮩﻴﮟ ﺑﻬﺎﮔﻨﮯ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﮨﮯ؟ ) (٣۶ﺟﻮ ﺷﺨﺺ دل
)ﺁﮔﺎﮦ( رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ﻳﺎ دل ﺳﮯ ﻣﺘﻮﺟہ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺳﻨﺘﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻣﻴﮟ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ ) (٣٧اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ
ﮐﻮ اور ﺟﻮ )ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت( ان ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﮐﻮ ﭼﻪ دن ﻣﻴﮟ ﺑﻨﺎ دﻳﺎ۔ اور ﮨﻢ ﮐﻮ ذرا ﺗﮑﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺋﯽ ) (٣٨ﺗﻮ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﻳہ )ﮐﻔﺎر(
ﺑﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ اس ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮو اور ﺁﻓﺘﺎب ﮐﮯ ﻃﻠﻮع ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اور اس ﮐﮯ ﻏﺮوب ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ) (٣٩اور رات ﮐﮯ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ اور ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﯽ اس )ﮐﮯ ﻧﺎم( ﮐﯽ ﺗﻨﺰﻳہ
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ﮐﻴﺎ ﮐﺮو ) (۴٠اور ﺳﻨﻮ ﺟﺲ دن ﭘﮑﺎرﻧﮯ واﻻ ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﯽ ﺟﮕہ ﺳﮯ ﭘﮑﺎرے ﮔﺎ ) (۴١ﺟﺲ دن ﻟﻮگ ﭼﻴﺦ ﻳﻘﻴﻨ ًﺎ ﺳﻦ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ۔
وﮨﯽ ﻧﮑﻞ ﭘﮍﻧﮯ ﮐﺎ دن ﮨﮯ ) (۴٢ﮨﻢ ﮨﯽ ﺗﻮ زﻧﺪﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮨﻢ ﮨﯽ ﻣﺎرﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮨﻤﺎرے ﮨﯽ ﭘﺎس ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺁﻧﺎ ﮨﮯ )(۴٣
اس دن زﻣﻴﻦ ان ﭘﺮ ﺳﮯ ﭘﻬﭧ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور وﮦ ﺟﻬﭧ ﭘﭧ ﻧﮑﻞ ﮐﻬﮍے ﮨﻮں ﮔﮯ۔ ﻳہ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻤﻴﮟ ﺁﺳﺎن ﮨﮯ ) (۴۴ﻳہ ﻟﻮگ
ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﻤﻴﮟ ﺧﻮب ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ اور ﺗﻢ ان ﭘﺮ زﺑﺮدﺳﺘﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ۔ ﭘﺲ ﺟﻮ ﮨﻤﺎرے )ﻋﺬاب ﮐﯽ( وﻋﻴﺪ ﺳﮯ
ڈرے اس ﮐﻮ ﻗﺮﺁن ﺳﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ )(۴۵
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﺬّارﻳَﺎت
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺑﮑﻬﻴﺮﻧﮯ واﻟﻴﻮں ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮ اُڑا ﮐﺮ ﺑﮑﻬﻴﺮ دﻳﺘﯽ ﮨﻴﮟ ) (١ﭘﻬﺮ )ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ( ﺑﻮﺟﻪ اﭨﻬﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ) (٢ﭘﻬﺮ ﺁﮨﺴﺘہ ﺁﮨﺴﺘہ ﭼﻠﺘﯽ ﮨﻴﮟ )(٣
ﭘﻬﺮ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻴﮟ ) (۴ﮐہ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ وﮦ ﺳﭽﺎ ﮨﮯ ) (۵اور اﻧﺼﺎف )ﮐﺎ دن( ﺿﺮور واﻗﻊ
ﮨﻮﮔﺎ ) (۶اور ﺁﺳﻤﺎن ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ رﺳﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧ﮐہ )اے اﮨﻞ ﻣﮑہ( ﺗﻢ اﻳﮏ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎت ﻣﻴﮟ )ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ( ﮨﻮ ) (٨اس
ﺳﮯ وﮨﯽ ﭘﻬﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ )ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ( ﭘﻬﻴﺮا ﺟﺎﺋﮯ ) (٩اﭨﮑﻞ دوڑاﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻼﮎ ﮨﻮں ) (١٠ﺟﻮ ﺑﮯﺧﺒﺮﯼ ﻣﻴﮟ
ﺑﻬﻮﻟﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ) (١١ﭘﻮﭼﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﺰا ﮐﺎ دن ﮐﺐ ﮨﻮﮔﺎ؟ ) (١٢اُس دن )ﮨﻮﮔﺎ( ﺟﺐ ان ﮐﻮ ﺁگ ﻣﻴﮟ ﻋﺬاب دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ
) (١٣اب اﭘﻨﯽ ﺷﺮارت ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﻮ۔ ﻳہ وﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻢ ﺟﻠﺪﯼ ﻣﭽﺎﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١۴ﺑﮯﺷﮏ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﺑﮩﺸﺘﻮں
اور ﭼﺸﻤﻮں ﻣﻴﮟ )ﻋﻴﺶ ﮐﺮ رﮨﮯ( ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١۵اور( ﺟﻮ ﺟﻮ )ﻧﻌﻤﺘﻴﮟ( ان ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر اﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ﮨﻮﮔﺎ ان ﮐﻮ ﻟﮯ رﮨﮯ ﮨﻮں
ﮔﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﻴﮑﻴﺎں ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١۶رات ﮐﮯ ﺗﻬﻮڑے ﺳﮯ ﺣﺼﮯ ﻣﻴﮟ ﺳﻮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٧اور اوﻗﺎت
ﺳﺤﺮ ﻣﻴﮟ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٨اور ان ﮐﮯ ﻣﺎل ﻣﻴﮟ ﻣﺎﻧﮕﻨﮯ واﻟﮯ اور ﻧہ ﻣﺎﻧﮕﻨﮯ واﻟﮯ )دوﻧﻮں( ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻬﺎ
) (١٩اور ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ )ﺑﮩﺖ ﺳﯽ( ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﮨﻴﮟ ) (٢٠اور ﺧﻮد ﺗﻤﮩﺎرے ﻧﻔﻮس ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ دﻳﮑﻬﺘﮯ
ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (٢١اور ﺗﻤﮩﺎرا رزق اور ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ) (٢٢ﺗﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﮯ
ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ! ﻳہ )اﺳﯽ ﻃﺮح( ﻗﺎﺑﻞ ﻳﻘﻴﻦ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻢ ﺑﺎت ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (٢٣ﺑﻬﻼ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﮯ ﻣﻌﺰز
ﻣﮩﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﭘﮩﻨﭽﯽ ﮨﮯ؟ ) (٢۴ﺟﺐ وﮦ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﺳﻼم ﮐﮩﺎ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺑﻬﯽ )ﺟﻮاب ﻣﻴﮟ( ﺳﻼم ﮐﮩﺎ )دﻳﮑﻬﺎ ﺗﻮ(
اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﮐہ ﻧہ ﺟﺎن ﻧہ ﭘﮩﭽﺎن ) (٢۵ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ ﺟﺎ ﮐﺮ اﻳﮏ )ﺑﻬﻨﺎ ﮨﻮا( ﻣﻮﭨﺎ ﺑﭽﻬﮍا ﻻﺋﮯ )) (٢۶اور ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ان
ﮐﮯ ﺁﮔﮯ رﮐﻪ دﻳﺎ۔ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﺁپ ﺗﻨﺎول ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ؟ ) (٢٧اور دل ﻣﻴﮟ ان ﺳﮯ ﺧﻮف ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻴﺎ۔ )اﻧﮩﻮں ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ
ﮐہ ﺧﻮف ﻧہ ﮐﻴﺠﻴﺌﮯ۔ اور ان ﮐﻮ اﻳﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻟﮍﮐﮯ ﮐﯽ ﺑﺸﺎرت ﺑﻬﯽ ﺳﻨﺎﺋﯽ ) (٢٨ﺗﻮ اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﯽ ﺑﻴﻮﯼ ﭼﻼّﺗﯽ ﺁﺋﯽ اور اﭘﻨﺎ
ﻣﻨہ ﭘﻴﭧ ﮐﺮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﯽ ﮐہ )اے ﮨﮯ اﻳﮏ ﺗﻮ( ﺑﮍهﻴﺎ اور )دوﺳﺮے( ﺑﺎﻧﺠﻪ )) (٢٩اﻧﮩﻮں ﻧﮯ( ﮐﮩﺎ )ﮨﺎں( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ
ﺐ ﺣﮑﻤﺖ )اور( ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (٣٠اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻓﺮﺷﺘﻮ! ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﺪﻋﺎ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟
ﻳﻮں ﮨﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ۔ وﮦ ﺑﮯﺷﮏ ﺻﺎﺣ ِ
) (٣١اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٢ﺗﺎﮐہ ان ﭘﺮ ﮐﻬﻨﮕﺮ ﺑﺮﺳﺎﺋﻴﮟ ) (٣٣ﺟﻦ ﭘﺮ ﺣﺪ ﺳﮯ
ﺑﮍه ﺟﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮨﺎں ﺳﮯ ﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣۴ﺗﻮ وﮨﺎں ﺟﺘﻨﮯ ﻣﻮﻣﻦ ﺗﻬﮯ ان ﮐﻮ
ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﮑﺎل ﻟﻴﺎ ) (٣۵اور اس ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﮔﻬﺮ ﮐﮯ ﺳﻮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻬﺮ ﻧہ ﭘﺎﻳﺎ ) (٣۶اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ﺳﮯ
ڈرﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﮨﺎں ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭼﻬﻮڑ دﯼ ) (٣٧اور ﻣﻮﺳﯽٰ )ﮐﮯ ﺣﺎل( ﻣﻴﮟ )ﺑﻬﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ( ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻓﺮﻋﻮن
ﮐﯽ ﻃﺮف ﮐﻬﻼ ﮨﻮا ﻣﻌﺠﺰﮦ دے ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ) (٣٨ﺗﻮ اس ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ )ﮐﮯ ﮔﻬﻤﻨﮉ( ﭘﺮ ﻣﻨہ ﻣﻮڑ ﻟﻴﺎ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﻳہ ﺗﻮ
ﺟﺎدوﮔﺮ ﮨﮯ ﻳﺎ دﻳﻮاﻧہ ) (٣٩ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ اور اس ﮐﮯ ﻟﺸﮑﺮوں ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ اور ان ﮐﻮ درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﭘﻬﻴﻨﮏ دﻳﺎ اور وﮦ ﮐﺎم ﮨﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻬﺎ ) (۴٠اور ﻋﺎد )ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﺣﺎل( ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ )ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ( ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﻧﺎﻣﺒﺎرﮎ ﮨﻮا ﭼﻼﺋﯽ ) (۴١وﮦ
ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﭼﻠﺘﯽ اس ﮐﻮ رﻳﺰﮦ رﻳﺰﮦ ﮐﺌﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﻧہ ﭼﻬﻮڑﺗﯽ ) (۴٢اور )ﻗﻮم( ﺛﻤﻮد )ﮐﮯ ﺣﺎل( ﻣﻴﮟ )ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ( ﺟﺐ ان ﺳﮯ
ﮐﮩﺎ ﮔﻴﺎ ﮐہ اﻳﮏ وﻗﺖ ﺗﮏ ﻓﺎﺋﺪﮦ اﭨﻬﺎﻟﻮ ) (۴٣ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﯽ۔ ﺳﻮ ان ﮐﻮ ﮐﮍﮎ ﻧﮯ ﺁ
ﭘﮑﮍا اور وﮦ دﻳﮑﻪ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴۴ﭘﻬﺮ وﮦ ﻧہ ﺗﻮ اُﭨﻬﻨﮯ ﮐﯽ ﻃﺎﻗﺖ رﮐﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ اور ﻧہ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮨﯽ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴۵اور
اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ )ﮨﻢ( ﻧﻮح ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﻮ )ﮨﻼﮎ ﮐﺮﭼﮑﮯ ﺗﻬﮯ( ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻟﻮگ ﺗﻬﮯ ) (۴۶اور ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ ﮨﯽ ﻧﮯ
ﮨﺎﺗﻬﻮں ﺳﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ اور ﮨﻢ ﮐﻮ ﺳﺐ ﻣﻘﺪور ﮨﮯ ) (۴٧اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﮨﻢ ﮨﯽ ﻧﮯ ﺑﭽﻬﺎﻳﺎ ﺗﻮ )دﻳﮑﻬﻮ( ﮨﻢ ﮐﻴﺎ ﺧﻮب ﺑﭽﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ
) (۴٨اور ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﮨﻢ ﻧﮯ دو ﻗﺴﻤﻴﮟ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﮑﮍو ) (۴٩ﺗﻮ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﺎگ ﭼﻠﻮ ﻣﻴﮟ اس ﮐﯽ
ﻃﺮف ﺳﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺻﺮﻳﺢ رﺳﺘہ ﺑﺘﺎﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں ) (۵٠اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺴﯽ اَور ﮐﻮ ﻣﻌﺒﻮد ﻧہ ﺑﻨﺎؤ۔ ﻣﻴﮟ اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ
ﺗﻢ ﮐﻮ ﺻﺮﻳﺢ رﺳﺘہ ﺑﺘﺎﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں ) (۵١اﺳﯽ ﻃﺮح ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺁﺗﺎ وﮦ اس ﮐﻮ ﺟﺎدوﮔﺮ ﻳﺎ دﻳﻮاﻧہ
ﮐﮩﺘﮯ ) (۵٢ﮐﻴﺎ ﻳہ ﮐہ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ اﺳﯽ ﺑﺎت ﮐﯽ وﺻﻴﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﺁﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﻠﮑہ ﻳہ ﺷﺮﻳﺮ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ) (۵٣ﺗﻮ ان ﺳﮯ
اﻋﺮاض ﮐﺮو۔ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﮨﻤﺎرﯼ( ﻃﺮف ﺳﮯ ﻣﻼﻣﺖ ﻧہ ﮨﻮﮔﯽ ) (۵۴اور ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ﮐہ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﻧﻔﻊ دﻳﺘﯽ
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ﮨﮯ ) (۵۵اور ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺟﻨﻮں اور اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ اس ﻟﺌﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻴﺮﯼ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻳﮟ ) (۵۶ﻣﻴﮟ ان ﺳﮯ ﻃﺎﻟﺐ رزق
ﻧﮩﻴﮟ اور ﻧہ ﻳہ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ )ﮐﻬﺎﻧﺎ( ﮐﻬﻼﺋﻴﮟ ) (۵٧ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮ رزق دﻳﻨﮯ واﻻ زور ﺁور اور ﻣﻀﺒﻮط ﮨﮯ ) (۵٨ﮐﭽﻪ
ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ان ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻬﯽ )ﻋﺬاب ﮐﯽ( ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻘﺮر ﮨﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬﻴﻮں ﮐﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻬﯽ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﻣﺠﻪ
ﺳﮯ )ﻋﺬاب( ﺟﻠﺪﯼ ﻧﮩﻴﮟ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ) (۵٩ﺟﺲ دن ﮐﺎ ان ﮐﺎﻓﺮوں ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺮاﺑﯽ
ﮨﮯ )(۶٠
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ﺳﻮرة اﻟﻄﱡﻮر
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
)ﮐﻮﮦ( ﻃﻮر ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ) (١اور ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﺟﻮ ﻟﮑﻬﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ) (٢ﮐﺸﺎدﮦ اوراق ﻣﻴﮟ ) (٣اور ﺁﺑﺎد ﮔﻬﺮ ﮐﯽ ) (۴اور اوﻧﭽﯽ ﭼﻬﺖ
ﮐﯽ ) (۵اور اﺑﻠﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ درﻳﺎ ﮐﯽ ) (۶ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﻋﺬاب واﻗﻊ ﮨﻮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﺎ )) (٧اور( اس ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ روﮎ
ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﮯ ﮔﺎ ) (٨ﺟﺲ دن ﺁﺳﻤﺎن ﻟﺮزﻧﮯ ﻟﮕﺎ ﮐﭙﮑﭙﺎ ﮐﺮ ) (٩اور ﭘﮩﺎڑ اُڑﻧﮯ ﻟﮕﮯ اون ﮨﻮ ﮐﺮ ) (١٠اس دن ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ ) (١١ﺟﻮ ﺧﻮض )ﺑﺎﻃﻞ( ﻣﻴﮟ ﭘﮍے ﮐﻬﻴﻞ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢ﺟﺲ دن ان ﮐﻮ ﺁﺗﺶ ﺟﮩﻨﻢ ﮐﯽ ﻃﺮف دهﮑﻴﻞ
دهﮑﻴﻞ ﮐﺮ ﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٣ﻳﮩﯽ وﮦ ﺟﮩﻨﻢ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺟﻬﻮٹ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ ) (١۴ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﻳہ ﺟﺎدو ﮨﮯ ﻳﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﻈﺮ ﮨﯽ
ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﺎ ) (١۵اس ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎؤ اور ﺻﺒﺮ ﮐﺮو ﻳﺎ ﻧہ ﮐﺮو ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﻳﮑﺴﺎں ﮨﮯ۔ ﺟﻮ ﮐﺎم ﺗﻢ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ )ﻳہ( اﻧﮩﯽ ﮐﺎ
ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺪﻟہ ﻣﻞ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (١۶ﺟﻮ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﮨﻴﮟ وﮦ ﺑﺎﻏﻮں اور ﻧﻌﺘﻤﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١٧ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ان
ﮐﻮ ﺑﺨﺸﺎ اس )ﮐﯽ وﺟہ( ﺳﮯ ﺧﻮﺷﺤﺎل۔ اور ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ان ﮐﻮ دوزخ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﻟﻴﺎ ) (١٨اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل
ﮐﮯ ﺻﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺰے ﺳﮯ ﮐﻬﺎؤ اور ﭘﻴﻮ ) (١٩ﺗﺨﺘﻮں ﭘﺮ ﺟﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﭽﻬﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﮑﻴہ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ اور ﺑﮍﯼ ﺑﮍﯼ
ﺁﻧﮑﻬﻮں واﻟﯽ ﺣﻮروں ﺳﮯ ﮨﻢ ان ﮐﺎ ﻋﻘﺪ ﮐﺮ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (٢٠اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ان ﮐﯽ اوﻻد ﺑﻬﯽ )راﮦ( اﻳﻤﺎن ﻣﻴﮟ ان
ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻠﯽ۔ ﮨﻢ ان ﮐﯽ اوﻻد ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ان )ﮐﮯ درﺟﮯ( ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﮟ ﮔﮯ اور ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﮐﻢ ﻧہ ﮐﺮﻳﮟ
ﮔﮯ۔ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﮟ ﭘﻬﻨﺴﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ) (٢١اور ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮯ ﻣﻴﻮے اور ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻮ ان ﮐﺎ ﺟﯽ ﭼﺎﮨﮯ ﮔﺎ ﮨﻢ ان ﮐﻮ
ﻋﻄﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (٢٢وﮨﺎں وﮦ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﺟﺎم ﺷﺮاب ﺟﻬﭙﭧ ﻟﻴﺎ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺟﺲ )ﮐﮯ ﭘﻴﻨﮯ( ﺳﮯ ﻧہ ﮨﺬﻳﺎن ﺳﺮاﺋﯽ
ﮨﻮﮔﯽ ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻨﺎﮦ ﮐﯽ ﺑﺎت ) (٢٣اور ﻧﻮﺟﻮان ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺎر )ﺟﻮ اﻳﺴﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ( ﺟﻴﺴﮯ ﭼﻬﭙﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﻮﺗﯽ ان ﮐﮯ ﺁس ﭘﺎس
ﭘﻬﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (٢۴اور اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﯽ ﻃﺮف رخ ﮐﺮﮐﮯ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (٢۵ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻢ
اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ ﻣﻴﮟ )ﺧﺪا ﺳﮯ( ڈرﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢۶ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮨﻢ ﭘﺮ اﺣﺴﺎن ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ اور ﮨﻤﻴﮟ ﻟﻮ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﻟﻴﺎ )(٢٧
اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻢ اس ﺳﮯ دﻋﺎﺋﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ اﺣﺴﺎن ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٢٨ﺗﻮ )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﺗﻢ
ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ ﻧہ ﺗﻮ ﮐﺎﮨﻦ ﮨﻮ اور ﻧہ دﻳﻮاﻧﮯ ) (٢٩ﮐﻴﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﺷﺎﻋﺮ
ﮨﮯ )اور( ﮨﻢ اس ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ زﻣﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺣﻮادث ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٠ﮐﮩہ دو ﮐہ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺌﮯ ﺟﺎؤ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ
ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ) (٣١ﮐﻴﺎ ان ﮐﯽ ﻋﻘﻠﻴﮟ ان ﮐﻮ ﻳﮩﯽ ﺳﮑﻬﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﺑﻠﮑہ ﻳہ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﮨﯽ ﺷﺮﻳﺮ ) (٣٢ﮐﻴﺎ )ﮐﻔﺎر(
ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ان ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ ﻗﺮﺁن از ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ ﮨﮯ ﺑﺎت ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ )ﺧﺪا ﭘﺮ( اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ) (٣٣اﮔﺮ ﻳہ ﺳﭽﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ
اﻳﺴﺎ ﮐﻼم ﺑﻨﺎ ﺗﻮ ﻻﺋﻴﮟ ) (٣۴ﮐﻴﺎ ﻳہ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺌﮯ ﺑﻐﻴﺮ ﮨﯽ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳﺎ ﻳہ ﺧﻮد )اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ( ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ
) (٣۵ﻳﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﻳہ ﻳﻘﻴﻦ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ) (٣۶ﮐﻴﺎ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺗﻤﮩﺎرے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺧﺰاﻧﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻳﺎ ﻳہ )ﮐﮩﻴﮟ ﮐﮯ( داروﻏہ ﮨﻴﮟ؟ ) (٣٧ﻳﺎ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻴﮍهﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ )ﭼﮍه ﮐﺮ ﺁﺳﻤﺎن
ﺳﮯ ﺑﺎﺗﻴﮟ( ﺳﻦ ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺳﻦ ﺁﺗﺎ ﮨﮯ وﮦ ﺻﺮﻳﺢ ﺳﻨﺪ دﮐﻬﺎﺋﮯ ) (٣٨ﮐﻴﺎ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺗﻮ ﺑﻴﭩﻴﺎں اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﻴﭩﮯ )) (٣٩اے
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ان ﺳﮯ ﺻﻠہ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ان ﭘﺮ ﺗﺎوان ﮐﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﭘﮍ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (۴٠ﻳﺎ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﻏﻴﺐ )ﮐﺎ ﻋﻠﻢ( ﮨﮯ ﮐہ وﮦ
اﺳﮯ ﻟﮑﻪ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴١ﮐﻴﺎ ﻳہ ﮐﻮﺋﯽ داؤں ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻮ ﺧﻮد داؤں ﻣﻴﮟ ﺁﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٢ﮐﻴﺎ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا
ان ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اور ﻣﻌﺒﻮد ﮨﮯ؟ ﺧﺪا ان ﮐﮯ ﺷﺮﻳﮏ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ) (۴٣اور اﮔﺮ ﻳہ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ )ﻋﺬاب( ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﭨﮑﮍا
ﮔﺮﺗﺎ ﮨﻮا دﻳﮑﻬﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﮔﺎڑهﺎ ﺑﺎدل ﮨﮯ ) (۴۴ﭘﺲ ان ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑ دو ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ وﮦ روز ﺟﺲ ﻣﻴﮟ وﮦ ﺑﮯﮨﻮش ﮐﺮدﻳﺌﮯ
ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ،ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁﺟﺎﺋﮯ ) (۴۵ﺟﺲ دن ان ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ داؤں ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﮐﺎم ﻧہ ﺁﺋﮯ اور ﻧہ ان ﮐﻮ )ﮐﮩﻴﮟ ﺳﮯ( ﻣﺪد ﮨﯽ ﻣﻠﮯ
) (۴۶اور ﻇﺎﻟﻤﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﻋﺬاب ﺑﻬﯽ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ ان ﻣﻴﮟ ﮐﮯ اﮐﺜﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (۴٧اور ﺗﻢ اﭘﻨﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﮟ ﺻﺒﺮ ﮐﺌﮯ رﮨﻮ۔ ﺗﻢ ﺗﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻧﮑﻬﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮨﻮ اور ﺟﺐ اُﭨﻬﺎ ﮐﺮو ﺗﻮ اﭘﻨﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو ) (۴٨اور رات ﮐﮯ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ اور ﺳﺘﺎروں ﮐﮯ ﻏﺮوب ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﯽ اس ﮐﯽ ﺗﻨﺰﻳہ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو )(۴٩
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟ ّﻨﺠْﻢ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺗﺎرے ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﺐ ﻏﺎﺋﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ) (١ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے رﻓﻴﻖ )ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﻧہ رﺳﺘہ ﺑﻬﻮﻟﮯ ﮨﻴﮟ ﻧہ ﺑﻬﭩﮑﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢اور ﻧہ
ﺧﻮاﮨﺶ ﻧﻔﺲ ﺳﮯ ﻣﻨہ ﺳﮯ ﺑﺎت ﻧﮑﺎﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣ﻳہ )ﻗﺮﺁن( ﺗﻮ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ﮨﮯ ﺟﻮ )ان ﮐﯽ ﻃﺮف( ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (۴ان ﮐﻮ
ﻧﮩﺎﻳﺖ ﻗﻮت واﻟﮯ ﻧﮯ ﺳﮑﻬﺎﻳﺎ )) (۵ﻳﻌﻨﯽ ﺟﺒﺮاﺋﻴﻞ( ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻧﮯ ﭘﻬﺮ وﮦ ﭘﻮرے ﻧﻈﺮ ﺁﺋﮯ ) (۶اور وﮦ )ﺁﺳﻤﺎن ﮐﮯ( اوﻧﭽﮯ
ﮐﻨﺎرے ﻣﻴﮟ ﺗﻬﮯ ) (٧ﭘﻬﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﮨﻮﺋﮯ اوراَور ﺁﮔﮯ ﺑﮍهﮯ ) (٨ﺗﻮ دو ﮐﻤﺎن ﮐﮯ ﻓﺎﺻﻠﮯ ﭘﺮ ﻳﺎ اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﮐﻢ ) (٩ﭘﻬﺮ ﺧﺪا
ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪے ﮐﯽ ﻃﺮف ﺟﻮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺳﻮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ) (١٠ﺟﻮ ﮐﭽﻪ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ دﻳﮑﻬﺎ ان ﮐﮯ دل ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺟﻬﻮٹ ﻧہ ﻣﺎﻧﺎ ) (١١ﮐﻴﺎ
ﺟﻮ ﮐﭽﻪ وﮦ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻢ اس ﻣﻴﮟ ان ﺳﮯ ﺟﻬﮕﮍﺗﮯ ﮨﻮ؟ ) (١٢اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﻮ اﻳﮏ ﺑﺎر ﺑﻬﯽ دﻳﮑﻬﺎ ﮨﮯ ) (١٣ﭘﺮﻟﯽ
ﺣﺪ ﮐﯽ ﺑﻴﺮﯼ ﮐﮯ ﭘﺎس ) (١۴اﺳﯽ ﮐﮯ ﭘﺎس رﮨﻨﮯ ﮐﯽ ﺟﻨﺖ ﮨﮯ ) (١۵ﺟﺐ ﮐہ اس ﺑﻴﺮﯼ ﭘﺮ ﭼﻬﺎ رﮨﺎ ﺗﻬﺎ ﺟﻮ ﭼﻬﺎ رﮨﺎ ﺗﻬﺎ )(١۶
ان ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﻧہ ﺗﻮ اور ﻃﺮف ﻣﺎﺋﻞ ﮨﻮﺋﯽ اور ﻧہ )ﺣﺪ ﺳﮯ( ﺁﮔﮯ ﺑﮍهﯽ ) (١٧اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر )ﮐﯽ ﻗﺪرت( ﮐﯽ ﮐﺘﻨﯽ
ﮨﯽ ﺑﮍﯼ ﺑﮍﯼ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دﻳﮑﻬﻴﮟ ) (١٨ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﻻت اور ﻋﺰﯼٰ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺎ ) (١٩اور ﺗﻴﺴﺮے ﻣﻨﺎت ﮐﻮ )ﮐہ ﻳہ ﺑﺖ ﮐﮩﻴﮟ
ﺧﺪا ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ( )) (٢٠ﻣﺸﺮﮐﻮ!( ﮐﻴﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺗﻮ ﺑﻴﭩﮯ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻴﭩﻴﺎں ) (٢١ﻳہ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻮ ﺑﮩﺖ ﺑﮯاﻧﺼﺎﻓﯽ ﮐﯽ
ﮨﮯ ) (٢٢وﮦ ﺗﻮ ﺻﺮف ﻧﺎم ﮨﯽ ﻧﺎم ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻧﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎپ دادا ﻧﮯ ﮔﻬﮍ ﻟﺌﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻨﺪ ﻧﺎزل
ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ۔ ﻳہ ﻟﻮگ ﻣﺤﺾ ﻇﻦ )ﻓﺎﺳﺪ( اور ﺧﻮاﮨﺸﺎت ﻧﻔﺲ ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻞ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف
ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﺪاﻳﺖ ﺁﭼﮑﯽ ﮨﮯ ) (٢٣ﮐﻴﺎ ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ اﻧﺴﺎن ﺁرزو ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ وﮦ اﺳﮯ ﺿﺮور ﻣﻠﺘﯽ ﮨﮯ ) (٢۴ﺁﺧﺮت اور
دﻧﻴﺎ ﺗﻮ اﷲ ﮨﯽ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ) (٢۵اور ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﯽ ﻣﮕﺮ
اس وﻗﺖ ﮐہ ﺧﺪا ﺟﺲ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﺎﮨﮯ اﺟﺎزت ﺑﺨﺸﮯ اور )ﺳﻔﺎرش( ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮے ) (٢۶ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ وﮦ
ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﻮ )ﺧﺪا ﮐﯽ( ﻟﮍﮐﻴﻮں ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﻣﻮﺳﻮم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٧ﺣﺎﻻﻧﮑہ ان ﮐﻮ اس ﮐﯽ ﮐﭽﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ۔ وﮦ ﺻﺮف ﻇﻦ ﭘﺮ
ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﻇﻦ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﮐﺎم ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﺎ ) (٢٨ﺗﻮ ﺟﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﻳﺎد ﺳﮯ روﮔﺮداﻧﯽ اور ﺻﺮف دﻧﻴﺎ ﮨﯽ ﮐﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﺧﻮاﮨﺎں ﮨﻮ اس ﺳﮯ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻮ ) (٢٩ان ﮐﮯ ﻋﻠﻢ ﮐﯽ اﻧﺘﮩﺎ ﻳﮩﯽ ﮨﮯ۔ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر اس ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺧﻮب
ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﭩﮏ ﮔﻴﺎ اور اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ ﺟﻮ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻼ ) (٣٠اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ
ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﮯ )اور اس ﻧﮯ ﺧﻠﻘﺖ ﮐﻮ( اس ﻟﺌﮯ )ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ( ﮐہ ﺟﻦ
ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺑﺮے ﮐﺎم ﮐﺌﮯ ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﺎ )ﺑﺮا( ﺑﺪﻻ دے اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﻧﻴﮑﻴﺎں ﮐﻴﮟ ان ﮐﻮ ﻧﻴﮏ ﺑﺪﻟہ دے ) (٣١ﺟﻮ
ﺻﻐﻴﺮﮦ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﺳﻮا ﺑﮍے ﺑﮍے ﮔﻨﺎﮨﻮں اور ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﮍﯼ
ﺑﺨﺸﺶ واﻻ ﮨﮯ۔ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﺐ اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﭩﯽ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اور ﺟﺐ ﺗﻢ اﭘﻨﯽ ﻣﺎؤں ﮐﮯ ﭘﻴﭧ ﻣﻴﮟ ﺑﭽّﮯ
ﺗﻬﮯ۔ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﺁپ ﮐﻮ ﭘﺎﮎ ﺻﺎف ﻧہ ﺟﺘﺎؤ۔ ﺟﻮ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﮨﮯ وﮦ اس ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٣٢ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﮯ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ
دﻳﮑﻬﺎ ﺟﺲ ﻧﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺎ ) (٣٣اور ﺗﻬﻮڑا ﺳﺎ دﻳﺎ )ﭘﻬﺮ( ﮨﺎﺗﻪ روﮎ ﻟﻴﺎ ) (٣۴ﮐﻴﺎ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﻏﻴﺐ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ اس ﮐﻮ
دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (٣۵ﮐﻴﺎ ﺟﻮ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﮯ ﺻﺤﻴﻔﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ان ﮐﯽ اس ﮐﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﯽ ) (٣۶اور اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﯽ ﺟﻨﮩﻮں
ﻧﮯ )ﺣﻖ ﻃﺎﻋﺖ ورﺳﺎﻟﺖ( ﭘﻮرا ﮐﻴﺎ ) (٣٧ﻳہ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ دوﺳﺮے )ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮦ( ﮐﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻧﮩﻴﮟ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٣٨اور ﻳہ ﮐہ
اﻧﺴﺎن ﮐﻮ وﮨﯽ ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ وﮦ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (٣٩اور ﻳہ ﮐہ اس ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ دﻳﮑﻬﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (۴٠ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ اس
ﮐﺎ ﭘﻮرا ﭘﻮرا ﺑﺪﻻ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۴١اور ﻳہ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﯽ ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﮩﻨﭽﻨﺎ ﮨﮯ ) (۴٢اور ﻳہ ﮐہ وﮦ ﮨﻨﺴﺎﺗﺎ اور
رﻻﺗﺎ ﮨﮯ ) (۴٣اور ﻳہ ﮐہ وﮨﯽ ﻣﺎرﺗﺎ اور ﺟﻼﺗﺎ ﮨﮯ ) (۴۴اور ﻳہ ﮐہ وﮨﯽ ﻧﺮ اور ﻣﺎدﮦ دو ﻗﺴﻢ )ﮐﮯ ﺣﻴﻮان( ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
)) (۴۵ﻳﻌﻨﯽ( ﻧﻄﻔﮯ ﺳﮯ ﺟﻮ )رﺣﻢ ﻣﻴﮟ( ڈاﻻ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (۴۶اور ﻳہ ﮐہ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﻮ( اﺳﯽ ﭘﺮ دوﺑﺎرﮦ اﭨﻬﺎﻧﺎ ﻻزم ﮨﮯ ) (۴٧اور
ﻳہ ﮐہ وﮨﯽ دوﻟﺖ ﻣﻨﺪ ﺑﻨﺎﺗﺎ اور ﻣﻔﻠﺲ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (۴٨اور ﻳہ ﮐہ وﮨﯽ ﺷﻌﺮﯼٰ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ ) (۴٩اور ﻳہ ﮐہ اﺳﯽ ﻧﮯ ﻋﺎد اول
ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ ڈاﻻ ) (۵٠اور ﺛﻤﻮد ﮐﻮ ﺑﻬﯽ۔ ﻏﺮض ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧہ ﭼﻬﻮڑا ) (۵١اور ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻗﻮم ﻧﻮح ﮐﻮ ﺑﻬﯽ۔ ﮐﭽﻪ
ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ وﮦ ﻟﻮگ ﺑﮍے ﮨﯽ ﻇﺎﻟﻢ اور ﺑﮍے ﮨﯽ ﺳﺮﮐﺶ ﺗﻬﮯ ) (۵٢اور اﺳﯽ ﻧﮯ اﻟﭩﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺑﺴﺘﻴﻮں ﮐﻮ دے ﭘﭩﮑﺎ ) (۵٣ﭘﻬﺮ
ان ﭘﺮ ﭼﻬﺎﻳﺎ ﺟﻮ ﭼﻬﺎﻳﺎ ) (۵۴ﺗﻮ )اے اﻧﺴﺎن( ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮ ﺟﻬﮕﮍے ﮔﺎ ) (۵۵ﻳہ )ﻣﺤﻤﺪﷺ(
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺑﻬﯽ اﮔﻠﮯ ڈر ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ڈر ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵۶ﺁﻧﮯ واﻟﯽ )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﻴﺎﻣﺖ( ﻗﺮﻳﺐ ﺁ ﭘﮩﻨﭽﯽ ) (۵٧اس )دن
ﮐﯽ ﺗﮑﻠﻴﻔﻮں( ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ دور ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﮯ ﮔﺎ ) (۵٨اے ﻣﻨﮑﺮﻳﻦ ﺧﺪا( ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اس ﮐﻼم ﺳﮯ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ؟
) (۵٩اور ﮨﻨﺴﺘﮯ ﮨﻮ اور روﺗﮯ ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (۶٠اور ﺗﻢ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻴﮟ ﭘﮍ رﮨﮯ ﮨﻮ ) (۶١ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮو اور )اﺳﯽ ﮐﯽ(
ﻋﺒﺎدت ﮐﺮو )(۶٢
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟ َﻘ َﻤﺮ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺁ ﭘﮩﻨﭽﯽ اور ﭼﺎﻧﺪ ﺷﻖ ﮨﻮﮔﻴﺎ ) (١اور اﮔﺮ )ﮐﺎﻓﺮ( ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ
ﮐہ ﻳہ اﻳﮏ ﮨﻤﻴﺸہ ﮐﺎ ﺟﺎدو ﮨﮯ ) (٢اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ اور اﭘﻨﯽ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﯽ اور ﮨﺮ ﮐﺎم ﮐﺎ وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﮨﮯ
) (٣اور ان ﮐﻮ اﻳﺴﮯ ﺣﺎﻻت )ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ( ﭘﮩﻨﭻ ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﻋﺒﺮت ﮨﮯ ) (۴اور ﮐﺎﻣﻞ داﻧﺎﺋﯽ )ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﻬﯽ( ﻟﻴﮑﻦ ڈراﻧﺎ
ان ﮐﻮ ﮐﭽﻪ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ) (۵ﺗﻮ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ ان ﮐﯽ ﮐﭽﻪ ﭘﺮوا ﻧہ ﮐﺮو۔ ﺟﺲ دن ﺑﻼﻧﮯ واﻻ ان ﮐﻮ اﻳﮏ ﻧﺎﺧﻮش ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﻃﺮف
ﺑﻼﺋﮯ ﮔﺎ ) (۶ﺗﻮ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﻧﻴﭽﯽ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻗﺒﺮوں ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﭘﮍﻳﮟ ﮔﮯ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﮑﻬﺮﯼ ﮨﻮﺋﯽ ﭨﮉﻳﺎں ) (٧اس ﺑﻼﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ
ﻃﺮف دوڑﺗﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﻳہ دن ﺑﮍا ﺳﺨﺖ ﮨﮯ ) (٨ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﻮح ﮐﯽ ﻗﻮم ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ
ﺗﻬﯽ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرے ﺑﻨﺪے ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ اور ﮐﮩﺎ ﮐہ دﻳﻮاﻧہ ﮨﮯ اور اﻧﮩﻴﮟ ڈاﻧﭩﺎ ﺑﻬﯽ ) (٩ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ
دﻋﺎ ﮐﯽ ﮐہ )ﺑﺎر اﻟٓﮩﺎ( ﻣﻴﮟ )ان ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ( ﮐﻤﺰور ﮨﻮں ﺗﻮ )ان ﺳﮯ( ﺑﺪﻟہ ﻟﮯ ) (١٠ﭘﺲ ﮨﻢ ﻧﮯ زور ﮐﮯ ﻣﻴﻨہ ﺳﮯ
ﺁﺳﻤﺎن ﮐﮯ دﮨﺎﻧﮯ ﮐﻬﻮل دﻳﺌﮯ ) (١١اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﭼﺸﻤﮯ ﺟﺎرﯼ ﮐﺮدﻳﺌﮯ ﺗﻮ ﭘﺎﻧﯽ اﻳﮏ ﮐﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﻣﻘﺪر ﮨﻮﭼﮑﺎ ﺗﻬﺎ
ﺟﻤﻊ ﮨﻮﮔﻴﺎ ) (١٢اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﻮح ﮐﻮ اﻳﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﭘﺮ ﺟﻮ ﺗﺨﺘﻮں اور ﻣﻴﺨﻮں ﺳﮯ ﺗﻴﺎر ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﯽ ﺳﻮار ﮐﺮﻟﻴﺎ ) (١٣وﮦ
ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻧﮑﻬﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭼﻠﺘﯽ ﺗﻬﯽ۔ )ﻳہ ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( اس ﺷﺨﺺ ﮐﮯ اﻧﺘﻘﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ( ﺟﺲ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺎﻧﺘﮯ ﻧہ ﺗﻬﮯ
) (١۴اور ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ اﻳﮏ ﻋﺒﺮت ﺑﻨﺎ ﭼﻬﻮڑا ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﻮﭼﮯ ﺳﻤﺠﻬﮯ؟ ) (١۵ﺳﻮ )دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﮐہ( ﻣﻴﺮا ﻋﺬاب اور
ڈراﻧﺎ ﮐﻴﺴﺎ ﮨﻮا؟ ) (١۶اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻗﺮﺁن ﮐﻮ ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁﺳﺎن ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﻮﭼﮯ ﺳﻤﺠﻬﮯ؟ ) (١٧ﻋﺎد
ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ ﺳﻮ )دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﮐہ( ﻣﻴﺮا ﻋﺬاب اور ڈراﻧﺎ ﮐﻴﺴﺎ ﮨﻮا ) (١٨ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﺳﺨﺖ ﻣﻨﺤﻮس دن ﻣﻴﮟ ﺁﻧﺪهﯽ
ﭼﻼﺋﯽ ) (١٩وﮦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ )اس ﻃﺮح( اﮐﻬﻴﮍے ڈاﻟﺘﯽ ﺗﻬﯽ ﮔﻮﻳﺎ اﮐﻬﮍﯼ ﮨﻮﺋﯽ ﮐﻬﺠﻮروں ﮐﮯ ﺗﻨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٠ﺳﻮ )دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﮐہ(
ﻣﻴﺮا ﻋﺬاب اور ڈراﻧﺎ ﮐﻴﺴﺎ ﮨﻮا ) (٢١اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻗﺮﺁن ﮐﻮ ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁﺳﺎن ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﻮﭼﮯ
ﺳﻤﺠﻬﮯ؟ ) (٢٢ﺛﻤﻮد ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ) (٢٣اور ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻬﻼ اﻳﮏ ﺁدﻣﯽ ﺟﻮ ﮨﻢ ﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﮨﻢ
اس ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﺮﻳﮟ؟ ﻳﻮں ﮨﻮ ﺗﻮ ﮨﻢ ﮔﻤﺮاﮨﯽ اور دﻳﻮاﻧﮕﯽ ﻣﻴﮟ ﭘﮍ ﮔﺌﮯ ) (٢۴ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﺳﺐ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﺳﯽ ﭘﺮ وﺣﯽ ﻧﺎزل ﮨﻮﺋﯽ
ﮨﮯ؟ )ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﻳہ ﺟﻬﻮﭨﺎ ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪ ﮨﮯ ) (٢۵ان ﮐﻮ ﮐﻞ ﮨﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﮐﻮن ﺟﻬﻮﭨﺎ ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪ ﮨﮯ )) (٢۶اے
ﺻﺎﻟﺢ( ﮨﻢ ان ﮐﯽ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اوﻧﭩﻨﯽ ﺑﻬﻴﺠﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ان ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﮯ رﮨﻮ اور ﺻﺒﺮ ﮐﺮو ) (٢٧اور ان ﮐﻮ ﺁﮔﺎﮦ
ﮐﺮدو ﮐہ ان ﻣﻴﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺑﺎرﯼ ﻣﻘﺮر ﮐﺮ دﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ ﮨﺮ )ﺑﺎرﯼ واﻟﮯ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ( ﺑﺎرﯼ ﭘﺮ ﺁﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ) (٢٨ﺗﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ
اﭘﻨﮯ رﻓﻴﻖ ﮐﻮ ﺑﻼﻳﺎ اور اس ﻧﮯ )اوﻧﭩﻨﯽ ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﮐﺮ اس ﮐﯽ( ﮐﻮﻧﭽﻴﮟ ﮐﺎٹ ڈاﻟﻴﮟ ) (٢٩ﺳﻮ )دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﮐہ( ﻣﻴﺮا ﻋﺬاب اور
ڈراﻧﺎ ﮐﻴﺴﺎ ﮨﻮا ) (٣٠ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ )ﻋﺬاب ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( اﻳﮏ ﭼﻴﺦ ﺑﻬﻴﺠﯽ ﺗﻮ وﮦ اﻳﺴﮯ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺟﻴﺴﮯ ﺑﺎڑ واﻟﮯ ﮐﯽ ﺳﻮﮐﻬﯽ اور
ﭨﻮﭨﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺑﺎڑ ) (٣١اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻗﺮﺁن ﮐﻮ ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁﺳﺎن ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﻮﭼﮯ ﺳﻤﺠﻬﮯ؟ ) (٣٢ﻟﻮط
ﮐﯽ ﻗﻮم ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ڈر ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ﺗﻬﺎ ) (٣٣ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﮐﻨﮑﺮ ﺑﻬﺮﯼ ﮨﻮا ﭼﻼﺋﯽ ﻣﮕﺮ ﻟﻮط ﮐﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﮯ ﮐہ
ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﭘﭽﻬﻠﯽ رات ﮨﯽ ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﻟﻴﺎ ) (٣۴اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ۔ ﺷﮑﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﮨﻢ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ )(٣۵
اور ﻟﻮط ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﭘﮑﮍ ﺳﮯ ڈراﻳﺎ ﺑﻬﯽ ﺗﻬﺎ ﻣﮕﺮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ڈراﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﺷﮏ ﮐﻴﺎ ) (٣۶اور ان ﺳﮯ ان ﮐﮯ ﻣﮩﻤﺎﻧﻮں
ﮐﻮ ﻟﮯ ﻟﻴﻨﺎ ﭼﺎﮨﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﻣﭩﺎ دﻳﮟ ﺳﻮ )اب( ﻣﻴﺮے ﻋﺬاب اور ڈراﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﺰے ﭼﮑﻬﻮ ) (٣٧اور ان ﭘﺮ ﺻﺒﺢ
ﺳﻮﻳﺮے ﮨﯽ اﭨﻞ ﻋﺬاب ﺁ ﻧﺎزل ﮨﻮا ) (٣٨ﺗﻮ اب ﻣﻴﺮے ﻋﺬاب اور ڈراﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﺰے ﭼﮑﻬﻮ ) (٣٩اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻗﺮﺁن ﮐﻮ ﺳﻤﺠﻬﻨﮯ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁﺳﺎن ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﻮﭼﮯ ﺳﻤﺠﻬﮯ؟ ) (۴٠اور ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﭘﺎس ﺑﻬﯽ ڈر ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺁﺋﮯ )(۴١
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎﻧﻴﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اس ﻃﺮح ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ ﺟﺲ ﻃﺮح اﻳﮏ ﻗﻮﯼ اور ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺨﺺ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺘﺎ
ﮨﮯ )) (۴٢اے اﮨﻞ ﻋﺮب( ﮐﻴﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﺎﻓﺮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻴﮟ ﻳﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ )ﭘﮩﻠﯽ( ﮐﺘﺎﺑﻮں ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺎرغ ﺧﻄﯽ
ﻟﮑﻪ دﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ) (۴٣ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﺎرﯼ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﮍﯼ ﻣﻀﺒﻮط ﮨﮯ ) (۴۴ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﻳہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻬﺎﺋﮯ
ﮔﯽ اور ﻳہ ﻟﻮگ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﺑﻬﺎگ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۴۵ان ﮐﮯ وﻋﺪے ﮐﺎ وﻗﺖ ﺗﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮨﮯ اور ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﮍﯼ ﺳﺨﺖ اور ﺑﮩﺖ
ﺗﻠﺦ ﮨﮯ ) (۴۶ﺑﮯﺷﮏ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﻟﻮگ ﮔﻤﺮاﮨﯽ اور دﻳﻮاﻧﮕﯽ ﻣﻴﮟ )ﻣﺒﺘﻼ( ﮨﻴﮟ ) (۴٧اس روز ﻣﻨہ ﮐﮯ ﺑﻞ دوزخ ﻣﻴﮟ ﮔﻬﺴﻴﭩﮯ
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ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اب ﺁگ ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﻮ ) (۴٨ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ اﻧﺪازﮦٔ ﻣﻘﺮر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﯽ ﮨﮯ ) (۴٩اور ﮨﻤﺎرا ﺣﮑﻢ ﺗﻮ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﮯ
ﺟﻬﭙﮑﻨﮯ ﮐﯽ ﻃﺮح اﻳﮏ ﺑﺎت ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ) (۵٠اور ﮨﻢ ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﻢ ﻣﺬﮨﺒﻮں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﻮﭼﮯ
ﺳﻤﺠﻬﮯ؟ ) (۵١اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﻴﺎ) ،ان ﮐﮯ( اﻋﻤﺎل ﻧﺎﻣﻮں ﻣﻴﮟ )ﻣﻨﺪرج( ﮨﮯ )) (۵٢ﻳﻌﻨﯽ( ﮨﺮ ﭼﻬﻮﭨﺎ اور ﺑﮍا ﮐﺎم
ﻟﮑﻪ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ) (۵٣ﺟﻮ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﮨﻴﮟ وﮦ ﺑﺎﻏﻮں اور ﻧﮩﺮوں ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ )) (۵۴ﻳﻌﻨﯽ( ﭘﺎﮎ ﻣﻘﺎم ﻣﻴﮟ ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﯽ ﻗﺪرت
رﮐﻬﻨﮯ واﻟﮯ ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﮐﯽ ﺑﺎرﮔﺎﮦ ﻣﻴﮟ )(۵۵
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ﺳﻮرة اﻟﺮﱠﺣﻤٰﻦ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
)ﺧﺪا ﺟﻮ( ﻧﮩﺎﻳﺖ ﻣﮩﺮﺑﺎن ) (١اﺳﯽ ﻧﮯ ﻗﺮﺁن ﮐﯽ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ) (٢اﺳﯽ ﻧﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ) (٣اﺳﯽ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺑﻮﻟﻨﺎ
ﺳﮑﻬﺎﻳﺎ ) (۴ﺳﻮرج اور ﭼﺎﻧﺪ اﻳﮏ ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺮر ﺳﮯ ﭼﻞ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵اور ﺑﻮﭨﻴﺎں اور درﺧﺖ ﺳﺠﺪﮦ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶اور
اﺳﯽ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎن ﮐﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻴﺎ اور ﺗﺮازو ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯽ ) (٧ﮐہ ﺗﺮازو )ﺳﮯ ﺗﻮﻟﻨﮯ( ﻣﻴﮟ ﺣﺪ ﺳﮯ ﺗﺠﺎوز ﻧہ ﮐﺮو ) (٨اور اﻧﺼﺎف ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﻪ ﭨﻬﻴﮏ ﺗﻮﻟﻮ۔ اور ﺗﻮل ﮐﻢ ﻣﺖ ﮐﺮو ) (٩اور اﺳﯽ ﻧﮯ ﺧﻠﻘﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﻣﻴﻦ ﺑﭽﻬﺎﺋﯽ ) (١٠اس ﻣﻴﮟ ﻣﻴﻮے اور ﮐﻬﺠﻮر ﮐﮯ
درﺧﺖ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺧﻮﺷﻮں ﭘﺮ ﻏﻼف ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١١اور اﻧﺎج ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﻬﺲ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺧﻮﺷﺒﻮدار ﭘﻬﻮل ) (١٢ﺗﻮ
)اے ﮔﺮوﮦ ﺟﻦ واﻧﺲ( ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (١٣اﺳﯽ ﻧﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﭨﻬﻴﮑﺮے ﮐﯽ
ﻃﺮح ﮐﻬﻨﮑﻬﻨﺎﺗﯽ ﻣﭩﯽ ﺳﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (١۴اور ﺟﻨﺎت ﮐﻮ ﺁگ ﮐﮯ ﺷﻌﻠﮯ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ) (١۵ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن
ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (١۶وﮨﯽ دوﻧﻮں ﻣﺸﺮﻗﻮں اور دوﻧﻮں ﻣﻐﺮﺑﻮں ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ )ﮨﮯ( ) (١٧ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ
ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (١٨اﺳﯽ ﻧﮯ دو درﻳﺎ رواں ﮐﺌﮯ ﺟﻮ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﻣﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٩دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﺁڑ
ﮨﮯ ﮐہ )اس ﺳﮯ( ﺗﺠﺎوز ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ) (٢٠ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (٢١دوﻧﻮں
درﻳﺎؤں ﺳﮯ ﻣﻮﺗﯽ اور ﻣﻮﻧﮕﮯ ﻧﮑﻠﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٢ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (٢٣اور
ﺟﮩﺎز ﺑﻬﯽ اﺳﯽ ﮐﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ درﻳﺎ ﻣﻴﮟ ﭘﮩﺎڑوں ﮐﯽ ﻃﺮح اوﻧﭽﮯ ﮐﻬﮍے ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢۴ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن
ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (٢۵ﺟﻮ )ﻣﺨﻠﻮق( زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﮨﮯ ﺳﺐ ﮐﻮ ﻓﻨﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ ) (٢۶اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﯽ ﮐﯽ ذات
)ﺑﺎﺑﺮﮐﺎت( ﺟﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻼل وﻋﻈﻤﺖ ﮨﮯ ﺑﺎﻗﯽ رﮨﮯ ﮔﯽ ) (٢٧ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ
ﮔﮯ؟ ) (٢٨ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺟﺘﻨﮯ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ اﺳﯽ ﺳﮯ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ وﮦ ﮨﺮ روز ﮐﺎم ﻣﻴﮟ ﻣﺼﺮوف رﮨﺘﺎ ﮨﮯ )(٢٩
ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (٣٠اے دوﻧﻮں ﺟﻤﺎﻋﺘﻮ! ﮨﻢ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﺟہ
ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣١ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (٣٢اے ﮔﺮو ِﮦ ﺟﻦ واﻧﺲ اﮔﺮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻗﺪرت
ﮨﻮ ﮐہ ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﮐﮯ ﮐﻨﺎروں ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎؤ ﺗﻮ ﻧﮑﻞ ﺟﺎؤ۔ اور زور ﮐﮯ ﺳﻮا ﺗﻢ ﻧﮑﻞ ﺳﮑﻨﮯ ﮨﯽ ﮐﮯ ﻧﮩﻴﮟ ) (٣٣ﺗﻮ ﺗﻢ
اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (٣۴ﺗﻢ ﭘﺮ ﺁگ ﮐﮯ ﺷﻌﻠﮯ اور دهﻮاں ﭼﻬﻮڑ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﭘﻬﺮ
ﺗﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﻮ ﮔﮯ ) (٣۵ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (٣۶ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﺁﺳﻤﺎن ﭘﻬﭧ ﮐﺮ
ﺗﻴﻞ ﮐﯽ ﺗﻠﭽﻬﭧ ﮐﯽ ﻃﺮح ﮔﻼﺑﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ )ﺗﻮ( وﮦ ﮐﻴﺴﺎ ﮨﻮﻟﻨﺎﮎ دن ﮨﻮﮔﺎ ) (٣٧ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ
ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (٣٨اس روز ﻧہ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ اﻧﺴﺎن ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور ﻧہ
ﮐﺴﯽ ﺟﻦ ﺳﮯ ) (٣٩ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (۴٠ﮔﻨﮩﮕﺎر اﭘﻨﮯ ﭼﮩﺮے ﮨﯽ ﺳﮯ
ﭘﮩﭽﺎن ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﺎﻟﻮں اور ﭘﺎؤں ﺳﮯ ﭘﮑﮍ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۴١ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن
ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (۴٢ﻳﮩﯽ وﮦ ﺟﮩﻨﻢ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﻟﻮگ ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴٣وﮦ دوزخ اور ﮐﻬﻮﻟﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ
ﮔﺮم ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ درﻣﻴﺎن ﮔﻬﻮﻣﺘﮯ ﭘﻬﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (۴۴ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (۴۵اور
ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﻬﮍے ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ڈرا اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دو ﺑﺎغ ﮨﻴﮟ ) (۴۶ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن
ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (۴٧ان دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺷﺎﺧﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﺴﻢ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻣﻴﻮوں ﮐﮯ درﺧﺖ ﮨﻴﮟ( ) (۴٨ﺗﻮ
ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (۴٩ان ﻣﻴﮟ دو ﭼﺸﻤﮯ ﺑﮩہ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵٠ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (۵١ان ﻣﻴﮟ ﺳﺐ ﻣﻴﻮے دو دو ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵٢ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ )) (۵٣اﮨﻞ ﺟﻨﺖ( اﻳﺴﮯ ﺑﭽﻬﻮﻧﻮں ﭘﺮ ﺟﻦ ﮐﮯ اﺳﺘﺮا ﻃﻠﺲ ﮐﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﮑﻴہ
ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ اور دوﻧﻮں ﺑﺎﻏﻮں ﮐﮯ ﻣﻴﻮے ﻗﺮﻳﺐ )ﺟﻬﮏ رﮨﮯ( ﮨﻴﮟ ) (۵۴ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ
ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (۵۵ان ﻣﻴﮟ ﻧﻴﭽﯽ ﻧﮕﺎﮦ واﻟﯽ ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ اﮨﻞ ﺟﻨﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧہ ﮐﺴﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻟﮕﺎﻳﺎ
اور ﻧہ ﮐﺴﯽ ﺟﻦ ﻧﮯ ) (۵۶ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (۵٧ﮔﻮﻳﺎ وﮦ ﻳﺎﻗﻮت اور ﻣﺮﺟﺎن
ﮨﻴﮟ ) (۵٨ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (۵٩ﻧﻴﮑﯽ ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﻧﻴﮑﯽ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﭽﻪ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ
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) (۶٠ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (۶١اور ان ﺑﺎﻏﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوﮦ دو ﺑﺎغ اور ﮨﻴﮟ )(۶٢
ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (۶٣دوﻧﻮں ﺧﻮب ﮔﮩﺮے ﺳﺒﺰ ) (۶۴ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (۶۵ان ﻣﻴﮟ دو ﭼﺸﻤﮯ اﺑﻞ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶۶ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن
ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (۶٧ان ﻣﻴﮟ ﻣﻴﻮے اور ﮐﻬﺠﻮرﻳﮟ اور اﻧﺎر ﮨﻴﮟ ) (۶٨ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ
ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (۶٩ان ﻣﻴﮟ ﻧﻴﮏ ﺳﻴﺮت )اور( ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (٧٠ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن
ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ )) (٧١وﮦ( ﺣﻮرﻳﮟ )ﮨﻴﮟ ﺟﻮ( ﺧﻴﻤﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﺴﺘﻮر )ﮨﻴﮟ( ) (٧٢ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن
ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (٧٣ان ﮐﻮ اﮨﻞ ﺟﻨﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧہ ﮐﺴﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻟﮕﺎﻳﺎ اور ﻧہ ﮐﺴﯽ ﺟﻦ ﻧﮯ ) (٧۴ﺗﻮ ﺗﻢ
اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ ) (٧۵ﺳﺒﺰ ﻗﺎﻟﻴﻨﻮں اور ﻧﻔﻴﺲ ﻣﺴﻨﺪوں ﭘﺮ ﺗﮑﻴہ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻮں
ﮔﮯ ) (٧۶ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﮐﻮن ﮐﻮن ﺳﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼؤ ﮔﮯ؟ )) (٧٧اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻮ
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻼل وﻋﻈﻤﺖ ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﻧﺎم ﺑﮍا ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ ﮨﮯ )(٧٨
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ﺳﻮرة اﻟﻮا ِﻗﻌَﺔ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺟﺐ واﻗﻊ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ واﻗﻊ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ) (١اس ﮐﮯ واﻗﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺟﻬﻮٹ ﻧﮩﻴﮟ ) (٢ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﭘﺴﺖ ﮐﺮے ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﻠﻨﺪ )(٣
ﺟﺐ زﻣﻴﻦ ﺑﻬﻮﻧﭽﺎل ﺳﮯ ﻟﺮزﻧﮯ ﻟﮕﮯ ) (۴اور ﭘﮩﺎڑ ﭨﻮٹ ﮐﺮ رﻳﺰﮦ رﻳﺰﮦ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ) (۵ﭘﻬﺮ ﻏﺒﺎر ﮨﻮ ﮐﺮ اُڑﻧﮯ ﻟﮕﻴﮟ ) (۶اور ﺗﻢ
ﻟﻮگ ﺗﻴﻦ ﻗﺴﻢ ﮨﻮﺟﺎؤ ) (٧ﺗﻮ داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ واﻟﮯ )ﺳﺒﺤﺎن اﷲ( داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ واﻟﮯ ﮐﻴﺎ )ﮨﯽ ﭼﻴﻦ ﻣﻴﮟ( ﮨﻴﮟ ) (٨اور ﺑﺎﺋﻴﮟ ﮨﺎﺗﻪ واﻟﮯ
)اﻓﺴﻮس( ﺑﺎﺋﻴﮟ ﮨﺎﺗﻪ واﻟﮯ ﮐﻴﺎ )ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺬاب( ﮨﻴﮟ ) (٩اور ﺟﻮ ﺁﮔﮯ ﺑﮍهﻨﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ )ان ﮐﺎ ﮐﻴﺎ ﮐﮩﻨﺎ( وﮦ ﺁﮔﮯ ﮨﯽ ﺑﮍهﻨﮯ
واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٠وﮨﯽ )ﺧﺪا ﮐﮯ( ﻣﻘﺮب ﮨﻴﮟ ) (١١ﻧﻌﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﮩﺸﺘﻮں ﻣﻴﮟ ) (١٢وﮦ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﺗﻮ اﮔﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻮں
ﮔﮯ ) (١٣اور ﺗﻬﻮڑے ﺳﮯ ﭘﭽﻬﻠﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )) (١۴ﻟﻌﻞ و ﻳﺎﻗﻮت وﻏﻴﺮﮦ ﺳﮯ( ﺟﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﺗﺨﺘﻮں ﭘﺮ ) (١۵ﺁﻣﻨﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ
ﺗﮑﻴہ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ) (١۶ﻧﻮﺟﻮان ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰار ﺟﻮ ﮨﻤﻴﺸہ )اﻳﮏ ﮨﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ( رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ان ﮐﮯ ﺁس ﭘﺎس ﭘﻬﺮﻳﮟ ﮔﮯ )(١٧
ﻳﻌﻨﯽ ﺁﺑﺨﻮرے اور ﺁﻓﺘﺎﺑﮯ اور ﺻﺎف ﺷﺮاب ﮐﮯ ﮔﻼس ﻟﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ ) (١٨اس ﺳﮯ ﻧہ ﺗﻮ ﺳﺮ ﻣﻴﮟ درد ﮨﻮﮔﺎ اور ﻧہ ان ﮐﯽ
ﻋﻘﻠﻴﮟ زاﺋﻞ ﮨﻮں ﮔﯽ ) (١٩اور ﻣﻴﻮے ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮯ ان ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﮨﻮں ) (٢٠اور ﭘﺮﻧﺪوں ﮐﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺲ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ان ﮐﺎ ﺟﯽ
ﭼﺎﮨﮯ ) (٢١اور ﺑﮍﯼ ﺑﮍﯼ ﺁﻧﮑﻬﻮں واﻟﯽ ﺣﻮرﻳﮟ ) (٢٢ﺟﻴﺴﮯ )ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﮯ( ﺗﮩہ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ )ﺁب دار( ﻣﻮﺗﯽ ) (٢٣ﻳہ ان
اﻋﻤﺎل ﮐﺎ ﺑﺪﻟہ ﮨﮯ ﺟﻮ وﮦ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢۴وﮨﺎں ﻧہ ﺑﻴﮩﻮدﮦ ﺑﺎت ﺳﻨﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻧہ ﮔﺎﻟﯽ ﮔﻠﻮچ ) (٢۵ﮨﺎں ان ﮐﺎ ﮐﻼم ﺳﻼم ﺳﻼم
)ﮨﻮﮔﺎ( ) (٢۶اور داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ واﻟﮯ )ﺳﺒﺤﺎن اﷲ( داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ واﻟﮯ ﮐﻴﺎ )ﮨﯽ ﻋﻴﺶ ﻣﻴﮟ( ﮨﻴﮟ )) (٢٧ﻳﻌﻨﯽ( ﺑﮯﺧﺎر ﮐﯽ ﺑﻴﺮﻳﻮں
) (٢٨اور ﺗﮩہ ﺑہ ﺗﮩہ ﮐﻴﻠﻮں ) (٢٩اور ﻟﻤﺒﮯ ﻟﻤﺒﮯ ﺳﺎﻳﻮں ) (٣٠اور ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺟﻬﺮﻧﻮں ) (٣١اور ﻣﻴﻮﮦ ﮨﺎﺋﮯ ﮐﺜﻴﺮﮦ )ﮐﮯ
ﺑﺎﻏﻮں( ﻣﻴﮟ ) (٣٢ﺟﻮ ﻧہ ﮐﺒﻬﯽ ﺧﺘﻢ ﮨﻮں اور ﻧہ ان ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ روﮐﮯ ) (٣٣اور اوﻧﭽﮯ اوﻧﭽﮯ ﻓﺮﺷﻮں ﻣﻴﮟ ) (٣۴ﮨﻢ ﻧﮯ ان
)ﺣﻮروں( ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ) (٣۵ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﮐﻨﻮارﻳﺎں ﺑﻨﺎﻳﺎ )) (٣۶اور ﺷﻮﮨﺮوں ﮐﯽ( ﭘﻴﺎرﻳﺎں اور ﮨﻢ ﻋﻤﺮ ) (٣٧ﻳﻌﻨﯽ داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ
واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )) (٣٨ﻳہ( ﺑﮩﺖ ﺳﮯ اﮔﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٩اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﭘﭽﻬﻠﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ) (۴٠اور ﺑﺎﺋﻴﮟ ﮨﺎﺗﻪ
واﻟﮯ )اﻓﺴﻮس( ﺑﺎﺋﻴﮟ ﮨﺎﺗﻪ واﻟﮯ ﮐﻴﺎ )ﮨﯽ ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ( ﮨﻴﮟ )) (۴١ﻳﻌﻨﯽ دوزخ ﮐﯽ( ﻟﭙﭧ اور ﮐﻬﻮﻟﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﻴﮟ ) (۴٢اور
ﺶ ﻧﻌﻴﻢ ﻣﻴﮟ ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ
ﺳﻴﺎﮦ دهﻮﺋﻴﮟ ﮐﮯ ﺳﺎﺋﮯ ﻣﻴﮟ )) (۴٣ﺟﻮ( ﻧہ ﭨﻬﻨﮉا )ﮨﮯ( ﻧہ ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ ) (۴۴ﻳہ ﻟﻮگ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻋﻴ ِ
ﺗﻬﮯ ) (۴۵اور ﮔﻨﺎﮦ ﻋﻈﻴﻢ ﭘﺮ اڑے ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴۶اور ﮐﮩﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﺟﺐ ﮨﻢ ﻣﺮﮔﺌﮯ اور ﻣﭩﯽ ﮨﻮﮔﺌﮯ اور ﮨﮉﻳﺎں
)ﮨﯽ ﮨﮉﻳﺎں رﮦ ﮔﺌﮯ( ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﮨﻤﻴﮟ ﭘﻬﺮ اُﭨﻬﻨﺎ ﮨﻮﮔﺎ؟ ) (۴٧اور ﮐﻴﺎ ﮨﻤﺎرے ﺑﺎپ دادا ﮐﻮ ﺑﻬﯽ؟ ) (۴٨ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺑﮯﺷﮏ ﭘﮩﻠﮯ اور
ﭘﭽﻬﻠﮯ )) (۴٩ﺳﺐ( اﻳﮏ روز ﻣﻘﺮر ﮐﮯ وﻗﺖ ﭘﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۵٠ﭘﻬﺮ ﺗﻢ اے ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﮯ ﮔﻤﺮا ﮨﻮ! )(۵١
ﺗﻬﻮﮨﺮ ﮐﮯ درﺧﺖ ﮐﻬﺎؤ ﮔﮯ ) (۵٢اور اﺳﯽ ﺳﮯ ﭘﻴﭧ ﺑﻬﺮو ﮔﮯ ) (۵٣اور اس ﭘﺮ ﮐﻬﻮﻟﺘﺎ ﮨﻮا ﭘﺎﻧﯽ ﭘﻴﻮ ﮔﮯ ) (۵۴اور ﭘﻴﻮ ﮔﮯ
ﺑﻬﯽ ﺗﻮ اس ﻃﺮح ﺟﻴﺴﮯ ﭘﻴﺎﺳﮯ اوﻧﭧ ﭘﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵۵ﺟﺰا ﮐﮯ دن ﻳہ ان ﮐﯽ ﺿﻴﺎﻓﺖ ﮨﻮﮔﯽ ) (۵۶ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎر ﺑﻬﯽ
ﺗﻮ( ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ )دوﺑﺎرﮦ اُﭨﻬﻨﮯ ﮐﻮ( ﮐﻴﻮں ﺳﭻ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ؟ ) (۵٧دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ ﮐہ ﺟﺲ )ﻧﻄﻔﮯ( ﮐﻮ ﺗﻢ )ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ
رﺣﻢ ﻣﻴﮟ( ڈاﻟﺘﮯ ﮨﻮ ) (۵٨ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اس )ﺳﮯ اﻧﺴﺎن( ﮐﻮ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ ﻳﺎ ﮨﻢ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ؟ ) (۵٩ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﻣﺮﻧﺎ ﭨﻬﮩﺮا دﻳﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻢ
اس )ﺑﺎت( ﺳﮯ ﻋﺎﺟﺰ ﻧﮩﻴﮟ ) (۶٠ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮح ﮐﮯ اور ﻟﻮگ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺟﮕہ ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ اور ﺗﻢ ﮐﻮ اﻳﺴﮯ ﺟﮩﺎن ﻣﻴﮟ ﺟﺲ ﮐﻮ
ﺗﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﺮ دﻳﮟ ) (۶١اور ﺗﻢ ﻧﮯ ﭘﮩﻠﯽ ﭘﻴﺪاﺋﺶ ﺗﻮ ﺟﺎن ﮨﯽ ﻟﯽ ﮨﮯ۔ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﺳﻮﭼﺘﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ؟ ) (۶٢ﺑﻬﻼ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ
ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﺑﻮﺗﮯ ﮨﻮ ) (۶٣ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اﺳﮯ اُﮔﺎﺗﮯ ﮨﻮ ﻳﺎ ﮨﻢ اُﮔﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ؟ ) (۶۴اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﺗﻮ اﺳﮯ ﭼﻮرا ﭼﻮرا ﮐﺮدﻳﮟ اور
ﺗﻢ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺑﻨﺎﺗﮯ رﮦ ﺟﺎؤ )) (۶۵ﮐہ ﮨﺎﺋﮯ( ﮨﻢ ﺗﻮ ﻣﻔﺖ ﺗﺎوان ﻣﻴﮟ ﭘﻬﻨﺲ ﮔﺌﮯ ) (۶۶ﺑﻠﮑہ ﮨﻢ ﮨﻴﮟ ﮨﯽ ﺑﮯﻧﺼﻴﺐ ) (۶٧ﺑﻬﻼ دﻳﮑﻬﻮ
ﺗﻮ ﮐہ ﺟﻮ ﭘﺎﻧﯽ ﺗﻢ ﭘﻴﺘﮯ ﮨﻮ ) (۶٨ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺑﺎدل ﺳﮯ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﻳﺎ ﮨﻢ ﻧﺎزل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ؟ ) (۶٩اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮨﻢ
اﺳﮯ ﮐﻬﺎرﯼ ﮐﺮدﻳﮟ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﺷﮑﺮ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ؟ ) (٧٠ﺑﻬﻼ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺁگ ﺗﻢ درﺧﺖ ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻟﺘﮯ ﮨﻮ ) (٧١ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ
اس ﮐﮯ درﺧﺖ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﻳﺎ ﮨﻢ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ؟ ) (٧٢ﮨﻢ ﻧﮯ اﺳﮯ ﻳﺎد دﻻﻧﮯ اور ﻣﺴﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﺑﺮﺗﻨﮯ ﮐﻮ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ
) (٧٣ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮو ) (٧۴ﮨﻤﻴﮟ ﺗﺎروں ﮐﯽ ﻣﻨﺰﻟﻮں ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ) (٧۵اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﻮ
ﺗﻮ ﻳہ ﺑﮍﯼ ﻗﺴﻢ ﮨﮯ ) (٧۶ﮐہ ﻳہ ﺑﮍے رﺗﺒﮯ ﮐﺎ ﻗﺮﺁن ﮨﮯ )) (٧٧ﺟﻮ( ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻴﮟ )ﻟﮑﻬﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ( ) (٧٨اس ﮐﻮ وﮨﯽ ﮨﺎﺗﻪ
ﻟﮕﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﭘﺎﮎ ﮨﻴﮟ ) (٧٩ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ اُﺗﺎرا ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ) (٨٠ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اس ﮐﻼم ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ؟ )(٨١
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اور اﭘﻨﺎ وﻇﻴﻔہ ﻳہ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﻮ ﮐہ )اﺳﮯ( ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ ﮨﻮ ) (٨٢ﺑﻬﻼ ﺟﺐ روح ﮔﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﺁ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﮨﮯ ) (٨٣اور ﺗﻢ اس وﻗﺖ ﮐﯽ
)ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮ( دﻳﮑﻬﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (٨۴اور ﮨﻢ اس )ﻣﺮﻧﮯ واﻟﮯ( ﺳﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ زﻳﺎدﮦ ﻧﺰدﻳﮏ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﻈﺮ ﻧﮩﻴﮟ
ﺁﺗﮯ ) (٨۵ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﺑﺲ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ ) (٨۶ﺗﻮ اﮔﺮ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ روح ﮐﻮ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﻟﻴﺘﮯ؟ ) (٨٧ﭘﻬﺮ اﮔﺮ وﮦ
)ﺧﺪا ﮐﮯ( ﻣﻘﺮﺑﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ) (٨٨ﺗﻮ )اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﺁرام اور ﺧﻮﺷﺒﻮدار ﭘﻬﻮل اور ﻧﻌﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﺎغ ﮨﻴﮟ ) (٨٩اور اﮔﺮ وﮦ
داﺋﻴﮟ ﮨﺎﺗﻪ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ) (٩٠ﺗﻮ )ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ( ﺗﺠﻪ ﭘﺮ داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ واﻟﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺳﻼم ) (٩١اور اﮔﺮ وﮦ
ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﮯ ﮔﻤﺮاﮨﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ) (٩٢ﺗﻮ )اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﮐﻬﻮﻟﺘﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺿﻴﺎﻓﺖ ﮨﮯ ) (٩٣اور ﺟﮩﻨﻢ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﻴﺎ
ﺟﺎﻧﺎ ) (٩۴ﻳہ )داﺧﻞ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﻳﻘﻴﻨًﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﻌﻨﯽ( ﺣﻖ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﮨﮯ ) (٩۵ﺗﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﮯ
رﮨﻮ )(٩۶
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ﺳﻮرة اﻟﺤَﺪﻳﺪ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺟﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (١ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور
زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ اﺳﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ۔ )وﮨﯽ( زﻧﺪﮦ ﮐﺮﺗﺎ اور ﻣﺎرﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (٢وﮦ )ﺳﺐ ﺳﮯ( ﭘﮩﻼ اور
)ﺳﺐ ﺳﮯ( ﭘﭽﻬﻼ اور )اﭘﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻮں ﺳﮯ ﺳﺐ ﭘﺮ( ﻇﺎﮨﺮ اور )اﭘﻨﯽ ذات ﺳﮯ( ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﮨﮯ اور وﮦ ﺗﻤﺎم ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ
) (٣وﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭼﻪ دن ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ ﻋﺮش ﭘﺮ ﺟﺎ ﭨﻬﮩﺮا۔ ﺟﻮ ﭼﻴﺰ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺗﯽ اور
ﺟﻮ اس ﺳﮯ ﻧﮑﻠﺘﯽ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ اُﺗﺮﺗﯽ اور ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﭼﮍهﺘﯽ ﮨﮯ ﺳﺐ اس ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ۔ اور ﺗﻢ ﺟﮩﺎں
ﮐﮩﻴﮟ ﮨﻮ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا اس ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (۴ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ اﺳﯽ
ﮐﯽ ﮨﮯ۔ اور ﺳﺐ اﻣﻮر اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ )) (۵وﮨﯽ( رات ﮐﻮ دن ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﺗﺎ اور دن ﮐﻮ رات ﻣﻴﮟ داﺧﻞ
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور وﮦ دﻟﻮں ﮐﮯ ﺑﻬﻴﺪوں ﺗﮏ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ )) (۶ﺗﻮ( ﺧﺪا ﭘﺮ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤ اور ﺟﺲ )ﻣﺎل(
ﻣﻴﮟ اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ )اﭘﻨﺎ( ﻧﺎﺋﺐ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺧﺮچ ﮐﺮو۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور )ﻣﺎل( ﺧﺮچ ﮐﺮﺗﮯ
رﮨﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮍا ﺛﻮاب ﮨﮯ ) (٧اور ﺗﻢ ﮐﻴﺴﮯ ﻟﻮگ ﮨﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ )اس ﮐﮯ( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﻼ
رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺎور ﮨﻮ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ )اس ﮐﺎ( ﻋﮩﺪ ﺑﻬﯽ ﻟﮯ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ) (٨وﮨﯽ ﺗﻮ
ﮨﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪے ﭘﺮ واﺿﺢ )اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ( ﺁﻳﺘﻴﮟ ﻧﺎزل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻧﺪهﻴﺮوں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ روﺷﻨﯽ ﻣﻴﮟ ﻻﺋﮯ۔
ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺷﻔﻘﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )اور( ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٩اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﻣﻴﮟ ﺧﺮچ ﻧﮩﻴﮟ
ﮐﺮﺗﮯ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ وراﺛﺖ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ۔ ﺟﺲ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻓﺘﺢ )ﻣﮑہ( ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺧﺮچ ﮐﻴﺎ
اور ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﯽ وﮦ )اور ﺟﺲ ﻧﮯ ﻳہ ﮐﺎم ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮐﺌﮯ وﮦ( ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮩﻴﮟ۔ ان ﮐﺎ درﺟہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﺑﮍه ﮐﺮ ﮨﮯ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ
ﺑﻌﺪ ﻣﻴﮟ ﺧﺮچ )اﻣﻮال( اور )ﮐﻔﺎر ﺳﮯ( ﺟﮩﺎد وﻗﺘﺎل ﮐﻴﺎ۔ اور ﺧﺪا ﻧﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ )ﺛﻮاب( ﻧﻴﮏ )ﮐﺎ( وﻋﺪﮦ ﺗﻮ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﺎم
ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا ان ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (١٠ﮐﻮن ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﻮ )ﻧﻴﺖ( ﻧﻴﮏ )اور ﺧﻠﻮص ﺳﮯ( ﻗﺮض دے ﺗﻮ وﮦ اس ﮐﻮ اس
ﺳﮯ دﮔﻨﺎ ﮐﺮے اور اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺰت ﮐﺎ ﺻﻠہ )ﻳﻌﻨﯽ ﺟﻨﺖ( ﮨﮯ ) (١١ﺟﺲ دن ﺗﻢ ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺮدوں اور ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ
دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ﮐہ ان )ﮐﮯ اﻳﻤﺎن( ﮐﺎ ﻧﻮر ان ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺁﮔﮯ اور داﮨﻨﯽ ﻃﺮف ﭼﻞ رﮨﺎ ﮨﮯ )ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ( ﺗﻢ ﮐﻮ
ﺑﺸﺎرت ﮨﻮ )ﮐہ ﺁج ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ( ﺑﺎغ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺗﻠﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ ان ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻮ ﮔﮯ۔ ﻳﮩﯽ ﺑﮍﯼ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ
) (١٢اُس دن ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﺮد اور ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮨﻤﺎرﯼ ﻃﺮف ﺳﮯ )ﺷﻔﻘﺖ( ﮐﻴﺠﻴﺌﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﺑﻬﯽ
ﺗﻤﮩﺎرے ﻧﻮر ﺳﮯ روﺷﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻳﮟ۔ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮐﻮ ﻟﻮٹ ﺟﺎؤ اور )وﮨﺎں( ﻧﻮر ﺗﻼش ﮐﺮو۔ ﭘﻬﺮ ان
ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ دﻳﻮار ﮐﻬﮍﯼ ﮐﺮ دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ دروازﮦ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮ اس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺪروﻧﯽ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺗﻮ
رﺣﻤﺖ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﮨﮯ اس ﻃﺮف ﻋﺬاب )واذﻳﺖ( ) (١٣ﺗﻮ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻟﻮگ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﮨﻢ )دﻧﻴﺎ
ﻣﻴﮟ( ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﻧہ ﺗﻬﮯ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻬﮯ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﺗﻢ ﻧﮯ ﺧﻮد اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ ﺑﻼ ﻣﻴﮟ ڈاﻻ اور )ﮨﻤﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ
ﺣﻮادث ﮐﮯ( ﻣﻨﺘﻈﺮ رﮨﮯ اور )اﺳﻼم ﻣﻴﮟ( ﺷﮏ ﮐﻴﺎ اور )ﻻﻃﺎﺋﻞ( ﺁرزوؤں ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ دهﻮﮐہ دﻳﺎ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﺁ
ﭘﮩﻨﭽﺎ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ )ﺷﻴﻄﺎن( دﻏﺎﺑﺎز دﻏﺎ دﻳﺘﺎ رﮨﺎ ) (١۴ﺗﻮ ﺁج ﺗﻢ ﺳﮯ ﻣﻌﺎوﺿہ ﻧﮩﻴﮟ ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﻧہ )وﮦ(
ﮐﺎﻓﺮوں ﮨﯽ ﺳﮯ )ﻗﺒﻮل ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ( ﺗﻢ ﺳﺐ ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ دوزخ ﮨﮯ۔ )ﮐہ( وﮨﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﻻﺋﻖ ﮨﮯ اور وﮦ ﺑﺮﯼ ﺟﮕہ ﮨﮯ )(١۵
ﮐﻴﺎ اﺑﻬﯽ ﺗﮏ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﮐﺎ وﻗﺖ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﻳﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻳﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ اور )ﻗﺮﺁن( ﺟﻮ )ﺧﺪاﺋﮯ( ﺑﺮﺣﻖ )ﮐﯽ
ﻃﺮف( ﺳﮯ ﻧﺎزل ﮨﻮا ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﺳﻨﻨﮯ ﮐﮯ وﻗﺖ ان ﮐﮯ دل ﻧﺮم ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ اور وﮦ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧہ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﻮ
)ان ﺳﮯ( ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ دﯼ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﻴﮟ۔ ﭘﻬﺮ ان ﭘﺮ زﻣﺎن ﻃﻮﻳﻞ ﮔﺰر ﮔﻴﺎ ﺗﻮ ان ﮐﮯ دل ﺳﺨﺖ ﮨﻮﮔﺌﮯ۔ اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﮐﺜﺮ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﮨﻴﮟ ) (١۶ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﻣﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﻬﻮل
ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮدﯼ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﺳﻤﺠﻬﻮ ) (١٧ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﻴﺮات ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ﻣﺮد ﺑﻬﯽ اور ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﺑﻬﯽ۔ اور ﺧﺪا ﮐﻮ
)ﻧﻴﺖ( ﻧﻴﮏ )اور ﺧﻠﻮص ﺳﮯ( ﻗﺮض دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ دوﭼﻨﺪ ادا ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺰت ﮐﺎ ﺻﻠہ ﮨﮯ ) (١٨اور
ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﻳﮩﯽ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﺻﺪﻳﻖ اور ﺷﮩﻴﺪ ﮨﻴﮟ۔ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان
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)ﮐﮯ اﻋﻤﺎل( ﮐﺎ ﺻﻠہ ﮨﻮﮔﺎ۔ اور ان )ﮐﮯ اﻳﻤﺎن( ﮐﯽ روﺷﻨﯽ۔ اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ وﮨﯽ اﮨﻞ
دوزخ ﮨﻴﮟ ) (١٩ﺟﺎن رﮐﻬﻮ ﮐہ دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺾ ﮐﻬﻴﻞ اور ﺗﻤﺎﺷﺎ اور زﻳﻨﺖ )وﺁراﺋﺶ( اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﻓﺨﺮ
)وﺳﺘﺎﺋﺶ( اور ﻣﺎل واوﻻد ﮐﯽ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻃﻠﺐ )وﺧﻮاﮨﺶ( ﮨﮯ )اس ﮐﯽ ﻣﺜﺎل اﻳﺴﯽ ﮨﮯ( ﺟﻴﺴﮯ ﺑﺎرش ﮐہ )اس
ﺳﮯ ﮐﻬﻴﺘﯽ اُﮔﺘﯽ اور( ﮐﺴﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﮐﻬﻴﺘﯽ ﺑﻬﻠﯽ ﻟﮕﺘﯽ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ وﮦ ﺧﻮب زور ﭘﺮ ﺁﺗﯽ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ )اے دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻟﮯ( ﺗﻮ اس ﮐﻮ
دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ )ﭘﮏ ﮐﺮ( زرد ﭘﮍ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﭘﻬﺮ ﭼﻮرا ﭼﻮرا ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ )ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ اور
)ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﺨﺸﺶ اور ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﮨﮯ۔ اور دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﻣﺘﺎع ﻓﺮﻳﺐ ﮨﮯ )) (٢٠ﺑﻨﺪو( اﭘﻨﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﯽ ﻃﺮف اور ﺟﻨﺖ ﮐﯽ) ﻃﺮف( ﺟﺲ ﮐﺎ ﻋﺮض ﺁﺳﻤﺎن اور زﻣﻴﻦ ﮐﮯ ﻋﺮض ﮐﺎ ﺳﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ان
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻴﺎر ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﻟﭙﮑﻮ۔ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻓﻀﻞ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ
ﭼﺎﮨﮯ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺑﮍے ﻓﻀﻞ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ ) (٢١ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﭘﺮ اور ﺧﻮد ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮍﺗﯽ ﻣﮕﺮ ﭘﻴﺸﺘﺮ
اس ﮐﮯ ﮐہ ﮨﻢ اس ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻳﮟ اﻳﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ )ﻟﮑﻬﯽ ﮨﻮﺋﯽ( ﮨﮯ۔ )اور( ﻳہ )ﮐﺎم( ﺧﺪا ﮐﻮ ﺁﺳﺎن ﮨﮯ ) (٢٢ﺗﺎﮐہ ﺟﻮ )ﻣﻄﻠﺐ(
ﺗﻢ ﺳﮯ ﻓﻮت ﮨﻮﮔﻴﺎ ﮨﻮ اس ﮐﺎ ﻏﻢ ﻧہ ﮐﻬﺎﻳﺎ ﮐﺮو اور ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﻧﮯ دﻳﺎ ﮨﻮ اس ﭘﺮ اﺗﺮاﻳﺎ ﻧہ ﮐﺮو۔ اور ﺧﺪا ﮐﺴﯽ اﺗﺮاﻧﮯ اور
ﺷﻴﺨﯽ ﺑﮕﻬﺎرﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ ) (٢٣ﺟﻮ ﺧﻮد ﺑﻬﯽ ﺑﺨﻞ ﮐﺮﻳﮟ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺑﺨﻞ ﺳﮑﻬﺎﺋﻴﮟ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ
روﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﻬﯽ ﺑﮯﭘﺮوا )اور( وﮨﯽ ﺳﺰاوار ﺣﻤﺪ )وﺛﻨﺎ( ﮨﮯ ) (٢۴ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﮐﻬﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں دے
ﮐﺮ ﺑﻬﻴﺠﺎ۔ اور اُن ﭘﺮ ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ ﻧﺎزل ﮐﻴﮟ اور ﺗﺮازو )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺪل( ﺗﺎﮐہ ﻟﻮگ اﻧﺼﺎف ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ رﮨﻴﮟ۔ اور ﻟﻮﮨﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اس ﻣﻴﮟ
)اﺳﻠﺤۂ ﺟﻨﮓ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ( ﺧﻄﺮﮦ ﺑﻬﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﮨﮯ۔ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻓﺎﺋﺪے ﺑﻬﯽ ﮨﻴﮟ اور اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺑﻦ
دﻳﮑﻬﮯ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮے۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﻗﻮﯼ )اور( ﻏﺎﻟﺐ ﮨﮯ ) (٢۵اور
ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﻮح اور اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﮐﻮ )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( ﺑﻬﻴﺠﺎ اور ان ﮐﯽ اوﻻد ﻣﻴﮟ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﯼ اور ﮐﺘﺎب )ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠﮯ( ﮐﻮ )وﻗﺘ ًﺎ ﻓﻮﻗﺘ ًﺎ
ﺟﺎرﯼ( رﮐﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﻌﺾ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﭘﺮ ﮨﻴﮟ۔ اور اﮐﺜﺮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺧﺎرج از اﻃﺎﻋﺖ ﮨﻴﮟ ) (٢۶ﭘﻬﺮ ان ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ
اﻧﮩﯽ ﮐﮯ ﻗﺪﻣﻮں ﭘﺮ )اور( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻬﻴﺠﮯ اور ان ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﻋﻴﺴﯽٰ ﮐﻮ ﺑﻬﻴﺠﺎ اور ان ﮐﻮ اﻧﺠﻴﻞ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﯽ۔
اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﭘﻴﺮوﯼ ﮐﯽ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺷﻔﻘﺖ اور ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ڈال دﯼ۔ اور ﻟﺬات ﺳﮯ ﮐﻨﺎرﮦ ﮐﺸﯽ ﮐﯽ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں
ﻧﮯ ﺧﻮد اﻳﮏ ﻧﺌﯽ ﺑﺎت ﻧﮑﺎل ﻟﯽ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﻣﮕﺮ )اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺧﻴﺎل ﻣﻴﮟ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﺁپ ﮨﯽ اﻳﺴﺎ ﮐﺮﻟﻴﺎ ﺗﻬﺎ( ﭘﻬﺮ ﺟﻴﺴﺎ اس ﮐﻮ ﻧﺒﺎﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﺗﻬﺎ ﻧﺒﺎﮦ ﺑﻬﯽ ﻧہ ﺳﮑﮯ۔ ﭘﺲ ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﻣﻴﮟ
ﺳﮯ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ان ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﺎ اﺟﺮ دﻳﺎ اور ان ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﮨﻴﮟ ) (٢٧ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو اور اس ﮐﮯ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤ وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﺳﮯ دﮔﻨﺎ اﺟﺮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ روﺷﻨﯽ ﮐﺮدے ﮔﺎ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﭼﻠﻮ
ﮔﮯ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺨﺶ دے ﮔﺎ۔ اور ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ )) (٢٨ﻳہ ﺑﺎﺗﻴﮟ( اس ﻟﺌﮯ )ﺑﻴﺎن ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻴﮟ( ﮐہ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﺟﺎن
ﻟﻴﮟ ﮐہ وﮦ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻓﻀﻞ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻗﺪرت ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ۔ اور ﻳہ ﮐہ ﻓﻀﻞ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ
اور ﺧﺪا ﺑﮍے ﻓﻀﻞ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ )(٢٩
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ﺳﻮرة اﻟﻤﺠَﺎدﻟﺔ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
)اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﺟﻮ ﻋﻮرت ﺗﻢ ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺷﻮﮨﺮ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﺤﺚ ﺟﺪال ﮐﺮﺗﯽ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﺷﮑﺎﻳﺖ )رﻧﺞ وﻣﻼل( ﮐﺮﺗﯽ ﺗﻬﯽ۔
ﺧﺪا ﻧﮯ اس ﮐﯽ اﻟﺘﺠﺎ ﺳﻦ ﻟﯽ اور ﺧﺪا ﺗﻢ دوﻧﻮں ﮐﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺳﻦ رﮨﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺳﻨﺘﺎ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (١ﺟﻮ ﻟﻮگ
ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﻣﺎں ﮐﮩہ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ان ﮐﯽ ﻣﺎﺋﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ )ﮨﻮﺟﺎﺗﻴﮟ(۔ ان ﮐﯽ ﻣﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ وﮨﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺑﻄﻦ ﺳﮯ
وﮦ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﺋﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل اور ﺟﻬﻮﭨﯽ ﺑﺎت ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﺑﮍا ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﮯ واﻻ )اور( ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢اور
ﺟﻮ ﻟﻮگ اﭘﻨﯽ ﺑﻴﻮﻳﻮں ﮐﻮ ﻣﺎں ﮐﮩہ ﺑﻴﭩﻬﻴﮟ ﭘﻬﺮ اﭘﻨﮯ ﻗﻮل ﺳﮯ رﺟﻮع ﮐﺮﻟﻴﮟ ﺗﻮ )ان ﮐﻮ( ﮨﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﻳﮏ ﻏﻼم
ﺁزاد ﮐﺮﻧﺎ )ﺿﺮورﯼ( ﮨﮯ۔ )ﻣﻮﻣﻨﻮ( اس )ﺣﮑﻢ( ﺳﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا اس ﺳﮯ
ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (٣ﺟﺲ ﮐﻮ ﻏﻼم ﻧہ ﻣﻠﮯ وﮦ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﺘﻮاﺗﺮ دو ﻣﮩﻴﻨﮯ ﮐﮯ روزے )رﮐﻬﮯ( ﺟﺲ ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﺑﻬﯽ
ﻣﻘﺪور ﻧہ ﮨﻮا )اﺳﮯ( ﺳﺎﭨﻪ ﻣﺴﮑﻴﻨﻮں ﮐﻮ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﻼﻧﺎ )ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ(۔ ﻳہ )ﺣﮑﻢ( اس ﻟﺌﮯ )ﮨﮯ( ﮐہ ﺗﻢ ﺧﺪا اور اﺳﮑﮯ رﺳﻮل ﮐﮯ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻮﺟﺎؤ۔ اور ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺣﺪﻳﮟ ﮨﻴﮟ۔ اور ﻧہ ﻣﺎﻧﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ درد دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﮨﮯ ) (۴ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا اور
اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ )اﺳﯽ ﻃﺮح( ذﻟﻴﻞ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮگ ذﻟﻴﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ
ﺗﻬﮯ اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﺻﺎف اور ﺻﺮﻳﺢ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯼ ﮨﻴﮟ۔ ﺟﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﻣﺎﻧﺘﮯ ان ﮐﻮ ذﻟﺖ ﮐﺎ ﻋﺬاب ﮨﻮﮔﺎ ) (۵ﺟﺲ دن ﺧﺪا ان ﺳﺐ
ﮐﻮ ﺟﻼ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺟﻮ ﮐﺎم وﮦ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﻮ ﺟﺘﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺧﺪا ﮐﻮ وﮦ ﺳﺐ )ﮐﺎم( ﻳﺎد ﮨﻴﮟ اور ﻳہ ان ﮐﻮ ﺑﻬﻮل ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ اور
ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (۶ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺳﺐ
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ۔ )ﮐﺴﯽ ﺟﮕہ( ﺗﻴﻦ )ﺷﺨﺼﻮں( ﮐﺎ )ﻣﺠﻤﻊ اور( ﮐﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺻﻼح وﻣﺸﻮرﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﻣﮕﺮ وﮦ ان ﻣﻴﮟ ﭼﻮﺗﻬﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ
اور ﻧہ ﮐﮩﻴﮟ ﭘﺎﻧﭻ ﮐﺎ ﻣﮕﺮ وﮦ ان ﻣﻴﮟ ﭼﻬﭩﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻧہ اس ﺳﮯ ﮐﻢ ﻳﺎ زﻳﺎدﮦ ﻣﮕﺮ وﮦ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺧﻮاﮦ وﮦ ﮐﮩﻴﮟ
ﮨﻮں۔ ﭘﻬﺮ ﺟﻮ ﺟﻮ ﮐﺎم ﻳہ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن وﮦ )اﻳﮏ اﻳﮏ( ان ﮐﻮ ﺑﺘﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ
) (٧ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺳﺮﮔﻮﺷﻴﺎں ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﭘﻬﺮ ﺟﺲ )ﮐﺎم( ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ
وﮨﯽ ﭘﻬﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ اور ﻳہ ﺗﻮ ﮔﻨﺎﮦ اور ﻇﻠﻢ اور رﺳﻮل )ﺧﺪا( ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺳﺮﮔﻮﺷﻴﺎں ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرے
ﭘﺎس ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺟﺲ )ﮐﻠﻤﮯ( ﺳﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ دﻋﺎ ﻧﮩﻴﮟ دﯼ اس ﺳﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ دﻋﺎ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور اﭘﻨﮯ دل ﻣﻴﮟ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ
)اﮔﺮ ﻳہ واﻗﻌﯽ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ( ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮨﻢ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﺪا ﮨﻤﻴﮟ اس ﮐﯽ ﺳﺰا ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ؟ )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ان ﮐﻮ دوزخ )ﮨﯽ ﮐﯽ
ﺳﺰا( ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔ ﻳہ اﺳﯽ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ اور وﮦ ﺑﺮﯼ ﺟﮕہ ﮨﮯ ) (٨ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺟﺐ ﺗﻢ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﺳﺮﮔﻮﺷﻴﺎں ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﻮ ﺗﻮ
ﮔﻨﺎﮦ اور زﻳﺎدﺗﯽ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻠﮑہ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎرﯼ اور ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﺮﻧﺎ۔ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﺟﺲ
ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺟﻤﻊ ﮐﺌﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻨﺎ ) (٩ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ( ﺳﺮﮔﻮﺷﻴﺎں ﺗﻮ ﺷﻴﻄﺎن )ﮐﯽ ﺣﺮﮐﺎت( ﺳﮯ ﮨﻴﮟ )ﺟﻮ( اس ﻟﺌﮯ
)ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ( ﮐہ ﻣﻮﻣﻦ )ان ﺳﮯ( ﻏﻤﻨﺎﮎ ﮨﻮں ﻣﮕﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﺳﻮا ان ﺳﮯ اﻧﮩﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮩﻨﭻ ﺳﮑﺘﺎ۔ ﺗﻮ
ﻣﻮﻣﻨﻮ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﻴﮟ ) (١٠ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺟﺐ ﺗﻢ ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﻬﻞ ﮐﺮ ﺑﻴﭩﻬﻮ ﺗﻮ ﮐﻬﻞ
ﺑﻴﭩﻬﺎ ﮐﺮو۔ ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﺸﺎدﮔﯽ ﺑﺨﺸﮯ ﮔﺎ۔ اور ﺟﺐ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اُﭨﻪ ﮐﻬﮍے ﮨﻮ ﺗﻮ اُﭨﻪ ﮐﻬﮍے ﮨﻮا ﮐﺮو۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻦ ﮐﻮ ﻋﻠﻢ ﻋﻄﺎ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﺧﺪا ان ﮐﮯ درﺟﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ واﻗﻒ
ﮨﮯ ) (١١ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺟﺐ ﺗﻢ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ ﮐﺎن ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﮐﮩﻮ ﺗﻮ ﺑﺎت ﮐﮩﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ )ﻣﺴﺎﮐﻴﻦ ﮐﻮ( ﮐﭽﻪ ﺧﻴﺮات دے دﻳﺎ
ﮐﺮو۔ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺖ ﺑﮩﺘﺮ اور ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ۔ اور اﮔﺮ ﺧﻴﺮات ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻴﺴﺮ ﻧہ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن
ﮨﮯ ) (١٢ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اس ﺳﮯﮐہ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ ﮐﺎن ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﮐﮩﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺧﻴﺮات دﻳﺎ ﮐﺮو ڈر ﮔﺌﮯ؟ ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﺗﻢ ﻧﮯ
)اﻳﺴﺎ( ﻧہ ﮐﻴﺎ اور ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ اور زﮐﻮٰة دﻳﺘﮯ رﮨﻮ اور ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا اس ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (١٣ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻮ
اﻳﺴﻮں ﺳﮯ دوﺳﺘﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻏﻀﺐ ﮨﻮا۔ وﮦ ﻧہ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﻧہ ان ﻣﻴﮟ۔ اور ﺟﺎن ﺑﻮﺟﻪ ﮐﺮ ﺟﻬﻮﭨﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﭘﺮ
ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۴ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ۔ ﻳہ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﻳﻘﻴﻨًﺎ ﺑﺮا ﮨﮯ ) (١۵اﻧﮩﻮں
ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﺴﻤﻮں ﮐﻮ ڈهﺎل ﺑﻨﺎ ﻟﻴﺎ اور )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﺧﺪا ﮐﮯ راﺳﺘﮯ ﺳﮯ روﮎ دﻳﺎ ﮨﮯ ﺳﻮ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ذﻟﺖ ﮐﺎ ﻋﺬاب ﮨﮯ )(١۶
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ﺧﺪا ﮐﮯ )ﻋﺬاب ﮐﮯ( ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻧہ ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﻣﺎل ﮨﯽ ﮐﭽﻪ ﮐﺎم ﺁﺋﮯ ﮔﺎ اور ﻧہ اوﻻد ﮨﯽ )ﮐﭽﻪ ﻓﺎﺋﺪﮦ دے ﮔﯽ(۔ ﻳہ ﻟﻮگ اﮨﻞ دوزخ
ﮨﻴﮟ اس ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﺸہ )ﺟﻠﺘﮯ( رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٧ﺟﺲ دن ﺧﺪا ان ﺳﺐ ﮐﻮ ﺟﻼ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻗﺴﻤﻴﮟ
ﮐﻬﺎﺗﮯ )اﺳﯽ ﻃﺮح( ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺧﻴﺎل ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ )اﻳﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ( ﮐﺎم ﻟﮯ ﻧﮑﻠﮯ ﮨﻴﮟ۔ دﻳﮑﻬﻮ
ﻳہ ﺟﻬﻮﭨﮯ )اور ﺑﺮﺳﺮ ﻏﻠﻂ( ﮨﻴﮟ ) (١٨ﺷﻴﻄﺎن ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﻗﺎﺑﻮ ﻣﻴﮟ ﮐﺮﻟﻴﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮐﯽ ﻳﺎد ان ﮐﻮ ﺑﻬﻼ دﯼ ﮨﮯ۔ ﻳہ
)ﺟﻤﺎﻋﺖ( ﺷﻴﻄﺎن ﮐﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﮨﮯ۔ اور ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﻧﻘﺼﺎن اﭨﻬﺎﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١٩ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ
رﺳﻮل ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ وﮦ ﻧﮩﺎﻳﺖ ذﻟﻴﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٢٠ﺧﺪا ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﺎﻃﻖ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ اور ﻣﻴﺮے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺿﺮور ﻏﺎﻟﺐ
رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا زورﺁور )اور( زﺑﺮدﺳﺖ ﮨﮯ ) (٢١ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﭘﺮ اور روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻢ ان ﮐﻮ
ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﮯ دﺷﻤﻨﻮں ﺳﮯ دوﺳﺘﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻧہ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ۔ ﺧﻮاﮦ وﮦ ان ﮐﮯ ﺑﺎپ ﻳﺎ ﺑﻴﭩﮯ ﻳﺎ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﺪان
ﮨﯽ ﮐﮯ ﻟﻮگ ﮨﻮں۔ ﻳہ وﮦ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﻧﮯ اﻳﻤﺎن )ﭘﺘﻬﺮ ﭘﺮ ﻟﮑﻴﺮ ﮐﯽ ﻃﺮح( ﺗﺤﺮﻳﺮ ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ اور ﻓﻴﺾ
ﻏﻴﺒﯽ ﺳﮯ ان ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ان ﮐﻮ ﺑﮩﺸﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺗﻠﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ ﮨﻤﻴﺸہ ان ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ
ﮔﮯ۔ ﺧﺪا ان ﺳﮯ ﺧﻮش اور وﮦ ﺧﺪا ﺳﮯ ﺧﻮش۔ ﻳﮩﯽ ﮔﺮوﮦ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﮨﮯ۔ )اور( ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺮاد
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ )(٢٢
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ﺳﻮرة اﻟﺤَﺸﺮ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺟﻮ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﭼﻴﺰﻳﮟ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ )ﺳﺐ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻴﮟ۔ اور وﮦ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ
) (١وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﮐﻔﺎر اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﻮ ﺣﺸﺮ اول ﮐﮯ وﻗﺖ ان ﮐﮯ ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﻧﮑﺎل دﻳﺎ۔ ﺗﻤﮩﺎرے ﺧﻴﺎل ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻧہ ﺗﻬﺎ
ﮐہ وﮦ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور وﮦ ﻟﻮگ ﻳہ ﺳﻤﺠﻬﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ان ﮐﮯ ﻗﻠﻌﮯ ان ﮐﻮ ﺧﺪا )ﮐﮯ ﻋﺬاب( ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﻣﮕﺮ
ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ وﮨﺎں ﺳﮯ ﺁ ﻟﻴﺎ ﺟﮩﺎں ﺳﮯ ان ﮐﻮ ﮔﻤﺎن ﺑﻬﯽ ﻧہ ﺗﻬﺎ۔ اور ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ دﮨﺸﺖ ڈال دﯼ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮوں ﮐﻮ
ﺧﻮد اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻬﻮں اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻬﻮں ﺳﮯ اُﺟﺎڑﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﺗﻮ اے )ﺑﺼﻴﺮت ﮐﯽ( ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ رﮐﻬﻨﮯ واﻟﻮ ﻋﺒﺮت ﭘﮑﮍو )(٢
اور اﮔﺮ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐﺮﻧﺎ ﻧہ ﻟﮑﻪ رﮐﻬﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ان ﮐﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻋﺬاب دے دﻳﺘﺎ۔ اور ﺁﺧﺮت ﻣﻴﮟ ﺗﻮ
ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁگ ﮐﺎ ﻋﺬاب )ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ ) (٣ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯽ۔ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ
ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺧﺪا ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ )) (۴ﻣﻮﻣﻨﻮ( ﮐﻬﺠﻮر ﮐﮯ ﺟﻮ درﺧﺖ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮐﺎٹ ڈاﻟﮯ ﻳﺎ ان ﮐﻮ
اﭘﻨﯽ ﺟﮍوں ﭘﺮ ﮐﻬﮍا رﮨﻨﮯ دﻳﺎ ﺳﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ ﺗﻬﺎ اور ﻣﻘﺼﻮد ﻳہ ﺗﻬﺎ ﮐہ وﮦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮں ﮐﻮ رﺳﻮا ﮐﺮے ) (۵اور ﺟﻮ
)ﻣﺎل( ﺧﺪا ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ )ﺑﻐﻴﺮ ﻟﮍاﺋﯽ ﺑﻬﮍاﺋﯽ ﮐﮯ( دﻟﻮاﻳﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﭽﻪ ﺣﻖ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﻮﻧﮑہ اس
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧہ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮔﻬﻮڑے دوڑاﺋﮯ ﻧہ اوﻧﭧ ﻟﻴﮑﻦ ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺟﻦ ﭘﺮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮨﺮ
ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (۶ﺟﻮ ﻣﺎل ﺧﺪا ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ دﻳﮩﺎت واﻟﻮں ﺳﮯ دﻟﻮاﻳﺎ ﮨﮯ وﮦ ﺧﺪا ﮐﮯ اور ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ اور )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﮐﮯ( ﻗﺮاﺑﺖ واﻟﻮں ﮐﮯ اور ﻳﺘﻴﻤﻮں ﮐﮯ اور ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪوں ﮐﮯ اور ﻣﺴﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﮯ۔ ﺗﺎﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ دوﻟﺖ ﻣﻨﺪ ﮨﻴﮟ
ان ﮨﯽ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻬﻮں ﻣﻴﮟ ﻧہ ﭘﻬﺮﺗﺎ رﮨﮯ۔ ﺳﻮ ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دﻳﮟ وﮦ ﻟﮯ ﻟﻮ۔ اور ﺟﺲ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﻳﮟ )اس ﺳﮯ( ﺑﺎز رﮨﻮ۔
اور ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ )) (٧اور( ان ﻣﻔﻠﺴﺎن ﺗﺎرﮎ اﻟﻮﻃﻦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻬﯽ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ
ﮔﻬﺮوں اور ﻣﺎﻟﻮں ﺳﮯ ﺧﺎرج )اور ﺟﺪا( ﮐﺮ دﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ )اور( ﺧﺪا ﮐﮯ ﻓﻀﻞ اور اس ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﮐﮯ ﻃﻠﺒﮕﺎر اور
ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﻴﮟ۔ ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﺳﭽﮯ )اﻳﻤﺎﻧﺪار( ﮨﻴﮟ ) (٨اور )ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻬﯽ( ﺟﻮ ﻣﮩﺎﺟﺮﻳﻦ
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ )ﮨﺠﺮت ﮐﮯ( ﮔﻬﺮ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺪﻳﻨﮯ( ﻣﻴﮟ ﻣﻘﻴﻢ اور اﻳﻤﺎن ﻣﻴﮟ )ﻣﺴﺘﻘﻞ( رﮨﮯ )اور( ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮨﺠﺮت ﮐﺮﮐﮯ ان ﮐﮯ
ﭘﺎس ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ان ﮐﻮ ﻣﻼ اس ﺳﮯ اﭘﻨﮯ دل ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺧﻮاﮨﺶ )اور ﺧﻠﺶ( ﻧﮩﻴﮟ ﭘﺎﺗﮯ
اور ان ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺟﺎﻧﻮں ﺳﮯ ﻣﻘﺪم رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﻮاﮦ ان ﮐﻮ ﺧﻮد اﺣﺘﻴﺎج ﮨﯽ ﮨﻮ۔ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺣﺮص ﻧﻔﺲ ﺳﮯ ﺑﭽﺎ ﻟﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻮ
اﻳﺴﮯ ﻟﻮگ ﻣﺮاد ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٩اور )ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻬﯽ( ﺟﻮ ان )ﻣﮩﺎﺟﺮﻳﻦ( ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺁﺋﮯ )اور( دﻋﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻤﺎرے اور ﮨﻤﺎرے ﺑﻬﺎﺋﻴﻮں ﮐﮯ ﺟﻮ ﮨﻢ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﮔﻨﺎﮦ ﻣﻌﺎف ﻓﺮﻣﺎ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ
ﮨﻤﺎرے دل ﻣﻴﮟ ﮐﻴﻨہ )وﺣﺴﺪ( ﻧہ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﻧﮯ دے۔ اے ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﮍا ﺷﻔﻘﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١٠ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ
ان ﻣﻨﺎﻓﻘﻮں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻬﺎﺋﻴﻮں ﺳﮯ ﺟﻮ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﮨﻴﮟ ﮐﮩﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺟﻼ وﻃﻦ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ
ﺑﻬﯽ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﻧﮑﻞ ﭼﻠﻴﮟ ﮔﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮐﺒﻬﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﮐﮩﺎ ﻧہ ﻣﺎﻧﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺟﻨﮓ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﻮ
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺪد ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ۔ ﻣﮕﺮ ﺧﺪا ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺌﮯ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١١اﮔﺮ وﮦ ﻧﮑﺎﻟﮯ ﮔﺌﮯ ﺗﻮ ﻳہ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧﮩﻴﮟ
ﻧﮑﻠﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور اﮔﺮ ان ﺳﮯ ﺟﻨﮓ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﻣﺪد ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ۔ اﮔﺮ ﻣﺪد ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﺑﻬﺎگ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔
ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ )ﮐﮩﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻬﯽ( ﻣﺪد ﻧہ ﻣﻠﮯ ﮔﯽ )) (١٢ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ!( ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮨﻴﺒﺖ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﮍه ﮐﺮ
ﮨﮯ۔ ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﻳہ ﺳﻤﺠﻪ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ) (١٣ﻳہ ﺳﺐ ﺟﻤﻊ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺑﻬﯽ ﺗﻢ ﺳﮯ )ﺑﺎﻟﻤﻮاﺟﮩہ( ﻧﮩﻴﮟ ﻟﮍ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ ﻣﮕﺮ ﺑﺴﺘﻴﻮں
ﮐﮯ ﻗﻠﻌﻮں ﻣﻴﮟ )ﭘﻨﺎﮦ ﻟﮯ ﮐﺮ( ﻳﺎ دﻳﻮاروں ﮐﯽ اوٹ ﻣﻴﮟ )ﻣﺴﺘﻮر ﮨﻮ ﮐﺮ( ان ﮐﺎ ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﺑﮍا رﻋﺐ ﮨﮯ۔ ﺗﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ
ﮐہ ﻳہ اﮐﻬﭩﮯ )اور اﻳﮏ ﺟﺎن( ﮨﻴﮟ ﻣﮕﺮ ان ﮐﮯ دل ﭘﻬﭩﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﻳہ ﺑﮯﻋﻘﻞ ﻟﻮگ ﮨﻴﮟ ) (١۴ان ﮐﺎ ﺣﺎل ان
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ ﺳﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ان ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﮨﯽ ﭘﻴﺸﺘﺮ اﭘﻨﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯽ ﺳﺰا ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻪ ﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور )اﺑﻬﯽ( ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ
واﻻ ﻋﺬاب )ﺗﻴﺎر( ﮨﮯ ) (١۵ﻣﻨﺎﻓﻘﻮں ﮐﯽ( ﻣﺜﺎل ﺷﻴﻄﺎن ﮐﯽ ﺳﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﺳﮯ ﮐﮩﺘﺎ رﮨﺎ ﮐہ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﺟﺎ۔ ﺟﺐ وﮦ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﮔﻴﺎ
ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ ﺗﺠﻪ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﺳﺮوﮐﺎر ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﺧﺪاﺋﮯ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺳﮯ ڈر ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ) (١۶ﺗﻮ دوﻧﻮں ﮐﺎ اﻧﺠﺎم
ﻳہ ﮨﻮا ﮐہ دوﻧﻮں دوزخ ﻣﻴﮟ )داﺧﻞ ﮨﻮﺋﮯ( ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺑﮯاﻧﺼﺎﻓﻮں ﮐﯽ ﻳﮩﯽ ﺳﺰا ﮨﮯ ) (١٧اے اﻳﻤﺎن
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واﻟﻮں! ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ اور ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ اس ﻧﮯ ﮐﻞ )ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺮداﺋﮯ ﻗﻴﺎﻣﺖ( ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻴﺎ )ﺳﺎﻣﺎن(
ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ اور )ﮨﻢ ﭘﻬﺮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ( ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﮯ رﮨﻮ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ اﻋﻤﺎل ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (١٨اور ان
ﻟﻮﮔﻮں ﺟﻴﺴﮯ ﻧہ ﮨﻮﻧﺎ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﻮ ﺑﻬﻼ دﻳﺎ ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ اﻧﮩﻴﮟ اﻳﺴﺎ ﮐﺮدﻳﺎ ﮐہ ﺧﻮد اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ ﺑﻬﻮل ﮔﺌﮯ۔ ﻳہ ﺑﺪﮐﺮدار ﻟﻮگ
ﮨﻴﮟ ) (١٩اﮨﻞ دوزخ اور اﮨﻞ ﺑﮩﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮩﻴﮟ۔ اﮨﻞ ﺑﮩﺸﺖ ﺗﻮ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٠اﮔﺮ ﮨﻢ ﻳہ ﻗﺮﺁن ﮐﺴﯽ ﭘﮩﺎڑ
ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ اس ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺧﻮف ﺳﮯ دﺑﺎ اور ﭘﻬﭩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﻳہ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮨﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻴﺎن
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ وﮦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﻳﮟ ) (٢١وﮨﯽ ﺧﺪا ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ۔ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ اور ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺎ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ وﮦ ﺑﮍا
ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٢وﮨﯽ ﺧﺪا ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﺑﺎدﺷﺎﮦ )ﺣﻘﻴﻘﯽ( ﭘﺎﮎ ذات )ﮨﺮ
ﻋﻴﺐ ﺳﮯ( ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻣﻦ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﻏﺎﻟﺐ زﺑﺮدﺳﺖ ﺑﮍاﺋﯽ واﻻ۔ ﺧﺪا ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺷﺮﻳﮏ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﺎﮎ ﮨﮯ
) (٢٣وﮨﯽ ﺧﺪا )ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐﺎ( ﺧﺎﻟﻖ۔ اﻳﺠﺎد واﺧﺘﺮاع ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺻﻮرﺗﻴﮟ ﺑﻨﺎﻧﮯ واﻻ اس ﮐﮯ ﺳﺐ اﭼﻬﮯ ﺳﮯ اﭼﻬﮯ ﻧﺎم
ﮨﻴﮟ۔ ﺟﺘﻨﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﺳﺐ اس ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻴﮟ اور وﮦ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ )(٢۴
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ﺳﻮرة اﻟﻤُﻤﺘَﺤﻨَﺔ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻣﻮﻣﻨﻮ! اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﻴﺮﯼ راﮦ ﻣﻴﮟ ﻟﮍﻧﮯ اور ﻣﻴﺮﯼ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﻣﮑﮯ ﺳﮯ( ﻧﮑﻠﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﻴﺮے اور اﭘﻨﮯ
دﺷﻤﻨﻮں ﮐﻮ دوﺳﺖ ﻧہ ﺑﻨﺎؤ۔ ﺗﻢ ﺗﻮ ان ﮐﻮ دوﺳﺘﯽ ﮐﮯ ﭘﻴﻐﺎم ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ ﮨﻮ اور وﮦ )دﻳﻦ( ﺣﻖ ﺳﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺁﻳﺎ ﮨﮯ ﻣﻨﮑﺮ
ﮨﻴﮟ۔ اور اس ﺑﺎﻋﺚ ﺳﮯ ﮐہ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﺪا ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻼوﻃﻦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻢ ان
ﮐﯽ ﻃﺮف ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ دوﺳﺘﯽ ﮐﮯ ﭘﻴﻐﺎم ﺑﻬﻴﺠﺘﮯ ﮨﻮ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﻣﺨﻔﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ اور ﺟﻮ ﻋﻠﯽٰ اﻻﻋﻼن ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ وﮦ
ﻣﺠﻬﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﺴﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ وﮦ ﺳﻴﺪهﮯ راﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﭩﮏ ﮔﻴﺎ ) (١اﮔﺮ ﻳہ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻗﺪرت
ﭘﺎﻟﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے دﺷﻤﻦ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ اور اﻳﺬا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮨﺎﺗﻪ )ﺑﻬﯽ( ﭼﻼﺋﻴﮟ اور زﺑﺎﻧﻴﮟ )ﺑﻬﯽ( اور ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﺴﯽ
ﻃﺮح ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﺟﺎؤ ) (٢ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﻧہ ﺗﻤﮩﺎرے رﺷﺘﮯ ﻧﺎﺗﮯ ﮐﺎم ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻧہ اوﻻد۔ اس روز وﮨﯽ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺮے
ﮔﺎ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا اس ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (٣ﺗﻤﮩﻴﮟ اﺑﺮاﮨﻴﻢ اور ان ﮐﮯ رﻓﻘﺎء ﮐﯽ ﻧﻴﮏ ﭼﺎل ﭼﻠﻨﯽ )ﺿﺮور( ﮨﮯ۔
ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﻢ ﺳﮯ اور ان )ﺑﺘﻮں( ﺳﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﭘﻮﺟﺘﮯ ﮨﻮ ﺑﮯﺗﻌﻠﻖ
ﮨﻴﮟ )اور( ﺗﻤﮩﺎرے )ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﮯ ﮐﺒﻬﯽ( ﻗﺎﺋﻞ ﻧﮩﻴﮟ )ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ( اور ﺟﺐ ﺗﮏ ﺗﻢ ﺧﺪاﺋﮯ واﺣﺪ اور اﻳﻤﺎن ﻧہ ﻻؤ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ
ﮨﻤﻴﺸہ ﮐﻬﻠﻢ ﮐﻬﻼ ﻋﺪاوت اور دﺷﻤﻨﯽ رﮨﮯ ﮔﯽ۔ ﮨﺎں اﺑﺮاﮨﻴﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ ﺳﮯ ﻳہ )ﺿﺮور( ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺁپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻐﻔﺮت
ﻣﺎﻧﮕﻮں ﮔﺎ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁپ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ ﮐﭽﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ۔ اے ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﺠﻪ ﮨﯽ ﭘﺮ
ﮨﻤﺎرا ﺑﻬﺮوﺳہ ﮨﮯ اور ﺗﻴﺮﯼ ﮨﯽ ﻃﺮف ﮨﻢ رﺟﻮع ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻴﺮے ﮨﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮟ )ﮨﻤﻴﮟ( ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺁﻧﺎ ﮨﮯ ) (۴اے
ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻢ ﮐﻮ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ ﻋﺬاب ﻧہ دﻻﻧﺎ اور اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻤﺎرے ﮨﻤﻴﮟ ﻣﻌﺎف ﻓﺮﻣﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ
ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (۵ﺗﻢ )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں( ﮐﻮ ﻳﻌﻨﯽ ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺪا )ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺟﺎﻧﮯ( اور روز ﺁﺧﺮت )ﮐﮯ ﺁﻧﮯ( ﮐﯽ اﻣﻴﺪ رﮐﻬﺘﺎ
ﮨﻮ اﺳﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻧﻴﮏ ﭼﺎل ﭼﻠﻨﯽ )ﺿﺮور( ﮨﮯ۔ اور روﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﻬﯽ ﺑﮯﭘﺮواﮦ اور ﺳﺰاوار ﺣﻤﺪ )وﺛﻨﺎ( ﮨﮯ
) (۶ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﺗﻢ ﻣﻴﮟ اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺗﻢ دﺷﻤﻨﯽ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ دوﺳﺘﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدے۔ اور ﺧﺪا ﻗﺎدر ﮨﮯ اور
ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (٧ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ دﻳﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺟﻨﮓ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ اور ﻧہ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻬﺮوں
ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻻ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺑﻬﻼﺋﯽ اور اﻧﺼﺎف ﮐﺎ ﺳﻠﻮﮎ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺧﺪا ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻨﻊ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ۔ ﺧﺪا ﺗﻮ اﻧﺼﺎف ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ
دوﺳﺖ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (٨ﺧﺪا ان ﮨﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻢ ﮐﻮ دوﺳﺘﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ دﻳﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﻴﮟ ﻟﮍاﺋﯽ ﮐﯽ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻻ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﻧﮑﺎﻟﻨﮯ ﻣﻴﮟ اوروں ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﺴﻮں ﺳﮯ
دوﺳﺘﯽ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ وﮨﯽ ﻇﺎﻟﻢ ﮨﻴﮟ ) (٩ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرﺗﻴﮟ وﻃﻦ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ ﺁﺋﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﺮﻟﻮ۔
)اور( ﺧﺪا ﺗﻮ ان ﮐﮯ اﻳﻤﺎن ﮐﻮ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺳﻮ اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ ﻣﻮﻣﻦ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﮐﻔﺎر ﮐﮯ ﭘﺎس واﭘﺲ ﻧہ ﺑﻬﻴﺠﻮ۔
ﮐہ ﻧہ ﻳہ ان ﮐﻮ ﺣﻼل ﮨﻴﮟ اور ﻧہ وﮦ ان ﮐﻮ ﺟﺎﺋﺰ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )ان ﭘﺮ( ﺧﺮچ ﮐﻴﺎ ﮨﻮ وﮦ ان ﮐﻮ دے دو۔ اور ﺗﻢ ﭘﺮ
ﮐﭽﻪ ﮔﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ان ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﻣﮩﺮ دے ﮐﺮ ان ﺳﮯ ﻧﮑﺎح ﮐﺮﻟﻮ اور ﮐﺎﻓﺮ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﯽ ﻧﺎﻣﻮس ﮐﻮ ﻗﺒﻀﮯ ﻣﻴﮟ ﻧہ رﮐﻬﻮ
)ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻔﺎر ﮐﻮ واﭘﺲ دے دو( اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﺧﺮچ ﮐﻴﺎ ﮨﻮ ﺗﻢ ان ﺳﮯ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻟﻮ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )اﭘﻨﯽ
ﻋﻮرﺗﻮں ﭘﺮ( ﺧﺮچ ﮐﻴﺎ ﮨﻮ وﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻟﻴﮟ۔ ﻳہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺌﮯ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ
ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (١٠اور اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻋﻮرﺗﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻮرت ﺗﻤﮩﺎرے ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﮐﺮ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﭘﺎس ﭼﻠﯽ
ﺟﺎﺋﮯ )اور اس ﮐﺎ ﻣﮩﺮ وﺻﻮل ﻧہ ﮨﻮا ﮨﻮ( ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ان ﺳﮯ ﺟﻨﮓ ﮐﺮو )اور ان ﺳﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﮨﺎﺗﻪ ﻟﮕﮯ( ﺗﻮ ﺟﻦ ﮐﯽ
ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﭼﻠﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ )اس ﻣﺎل ﻣﻴﮟ ﺳﮯ( اﺗﻨﺎ دے دو ﺟﺘﻨﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺮچ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺗﻢ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ
ﮨﻮ ڈرو ) (١١اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ! ﺟﺐ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرﺗﻴﮟ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﺑﻴﻌﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﺁﺋﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻧہ ﺷﺮﮎ ﮐﺮﻳﮟ
ﮔﯽ ﻧہ ﭼﻮرﯼ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﯽ ﻧہ ﺑﺪﮐﺎرﯼ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﯽ ﻧہ اﭘﻨﯽ اوﻻد ﮐﻮ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﯽ ﻧہ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﭘﺎؤں ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮩﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪه ﻻﺋﻴﮟ ﮔﯽ
اور ﻧہ ﻧﻴﮏ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﯽ ﺗﻮ ان ﺳﮯ ﺑﻴﻌﺖ ﻟﮯ ﻟﻮ اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ
ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١٢ﻣﻮﻣﻨﻮ! ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺧﺪا ﻏﺼﮯ ﮨﻮا ﮨﮯ دوﺳﺘﯽ ﻧہ ﮐﺮو )ﮐﻴﻮﻧﮑہ( ﺟﺲ ﻃﺮح
ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﻣﺮدوں )ﮐﮯ ﺟﯽ اُﭨﻬﻨﮯ( ﮐﯽ اﻣﻴﺪ ﻧﮩﻴﮟ اﺳﯽ ﻃﺮح ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺁﺧﺮت )ﮐﮯ ﺁﻧﮯ( ﮐﯽ اﻣﻴﺪ ﻧﮩﻴﮟ )(١٣
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ﺳﻮرة اﻟﺼﱠﻒ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺗﻨﺰﻳہ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ اور وﮦ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (١ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺗﻢ اﻳﺴﯽ
ﺑﺎﺗﻴﮟ ﮐﻴﻮں ﮐﮩﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺟﻮ ﮐﻴﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (٢ﺧﺪا اس ﺑﺎت ﺳﮯ ﺳﺨﺖ ﺑﻴﺰار ﮨﮯ ﮐہ اﻳﺴﯽ ﺑﺎت ﮐﮩﻮ ﺟﻮ ﮐﺮو ﻧﮩﻴﮟ ) (٣ﺟﻮ
ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ )اﻳﺴﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ( ﭘﺮے ﺟﻤﺎ ﮐﺮ ﻟﮍﺗﮯ ﮐہ ﮔﻮﻳﺎ ﺳﻴﺴہ ﭘﻼﺋﯽ دﻳﻮار ﮨﻴﮟ وﮦ ﺑﮯﺷﮏ ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺮدﮔﺎر ﮨﻴﮟ
) (۴اور وﮦ وﻗﺖ ﻳﺎد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﮨﮯ ﺟﺐ ﻣﻮﺳﯽٰ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﻗﻮم! ﺗﻢ ﻣﺠﻬﮯ ﮐﻴﻮں اﻳﺬا دﻳﺘﮯ ﮨﻮ ﺣﺎﻻﻧﮑہ
ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺧﺪا ﮐﺎ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﻮا ﺁﻳﺎ ﮨﻮں۔ ﺗﻮ ﺟﺐ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐﺞ روﯼ ﮐﯽ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ان ﮐﮯ دل
ﭨﻴﮍهﮯ ﮐﺮدﻳﺌﮯ۔ اور ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ) (۵اور )وﮦ وﻗﺖ ﺑﻬﯽ ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﻋﻴﺴﯽٰ ﻧﮯ
ﮐﮩﺎ ﮐﮯ اے ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺧﺪا ﮐﺎ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﻮا ﺁﻳﺎ ﮨﻮں )اور( ﺟﻮ )ﮐﺘﺎب( ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺁﭼﮑﯽ ﮨﮯ )ﻳﻌﻨﯽ(
ﺗﻮرات اس ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں اور اﻳﮏ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺟﻮ ﻣﻴﺮے ﺑﻌﺪ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺟﻦ ﮐﺎ ﻧﺎم اﺣﻤﺪﷺ ﮨﻮﮔﺎ ان ﮐﯽ ﺑﺸﺎرت ﺳﻨﺎﺗﺎ
ﮨﻮں۔ )ﭘﻬﺮ( ﺟﺐ وﮦ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻬﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﻳہ ﺗﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﺟﺎدو ﮨﮯ ) (۶اور اس ﺳﮯ
ﻇﺎﻟﻢ ﮐﻮن ﮐہ ﺑﻼﻳﺎ ﺗﻮ ﺟﺎﺋﮯ اﺳﻼم ﮐﯽ ﻃﺮف اور وﮦ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺟﻬﻮٹ ﺑﮩﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪهﮯ۔ اور ﺧﺪا ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ
ﮐﺮﺗﺎ ) (٧ﻳہ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ )ﭼﺮاغ( ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﮐﻮ ﻣﻨہ ﺳﮯ )ﭘﻬﻮﻧﮏ ﻣﺎر ﮐﺮ( ﺑﺠﻬﺎ دﻳﮟ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺧﺪا اﭘﻨﯽ روﺷﻨﯽ
ﮐﻮ ﭘﻮرا ﮐﺮﮐﮯ رﮨﮯ ﮔﺎ ﺧﻮاﮦ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺎﺧﻮش ﮨﯽ ﮨﻮں ) (٨وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ اور دﻳﻦ ﺣﻖ دے ﮐﺮ
ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺗﺎﮐہ اﺳﮯ اور ﺳﺐ دﻳﻨﻮں ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺮے ﺧﻮاﮦ ﻣﺸﺮﮐﻮں ﮐﻮ ﺑﺮا ﮨﯽ ﻟﮕﮯ ) (٩ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ اﻳﺴﯽ ﺗﺠﺎرت ﺑﺘﺎؤں ﺟﻮ
ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ﺳﮯ ﻣﺨﻠﺼﯽ دے )) (١٠وﮦ ﻳہ ﮐہ( ﺧﺪا ﭘﺮ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮلﷺ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻؤ اور ﺧﺪا ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ
اﭘﻨﮯ ﻣﺎل اور ﺟﺎن ﺳﮯ ﺟﮩﺎد ﮐﺮو۔ اﮔﺮ ﺳﻤﺠﻬﻮ ﺗﻮ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ) (١١وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻨﺎﮦ ﺑﺨﺶ دے ﮔﺎ اور ﺗﻢ
ﮐﻮ ﺑﺎﻏﮩﺎﺋﮯ ﺟﻨﺖ ﻣﻴﮟ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﻴﮟ ﮨﻴﮟ اور ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ﺑﮩﺸﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﺟﺎوداﻧﯽ ﻣﻴﮟ )ﺗﻴﺎر( ﮨﻴﮟ داﺧﻞ
ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﻳہ ﺑﮍﯼ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ) (١٢اور اﻳﮏ اور ﭼﻴﺰ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺑﮩﺖ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ )ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻤﮩﻴﮟ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻣﺪد
)ﻧﺼﻴﺐ ﮨﻮﮔﯽ( اور ﻓﺘﺢ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﮨﻮﮔﯽ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ )اس ﮐﯽ( ﺧﻮﺷﺨﺒﺮﯼ ﺳﻨﺎ دو ) (١٣ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺧﺪا ﮐﮯ ﻣﺪدﮔﺎر ﺑﻦ ﺟﺎؤ
ﺟﻴﺴﮯ ﻋﻴﺴﯽٰ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﮯ ﺣﻮارﻳﻮں ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺑﻬﻼ ﮐﻮن ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف )ﺑﻼﻧﮯ ﻣﻴﮟ( ﻣﻴﺮے ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﻮں۔
ﺣﻮارﻳﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﮨﻢ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﮔﺮوﮦ ﺗﻮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﻳﺎ اور اﻳﮏ ﮔﺮوﮦ ﮐﺎﻓﺮ رﮨﺎ۔
ﺁﺧﺮ اﻻﻣﺮ ﮨﻢ ﻧﮯ اﻳﻤﺎن ﻻﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ان ﮐﮯ دﺷﻤﻨﻮں ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺪد دﯼ اور وﮦ ﻏﺎﻟﺐ ﮨﻮﮔﺌﮯ )(١۴
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺠ ُﻤﻌَﺔ
ﺳﻮرة اﻟ ُ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﭼﻴﺰ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﭘﺎﮎ ذات زﺑﺮدﺳﺖ
ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (١وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ان ﭘﮍهﻮں ﻣﻴﮟ ان ﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮐﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺟﻮ ان ﮐﮯ
ﺳﺎﻣﻨﮯ اس ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍهﺘﮯ اور ان ﮐﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺗﮯ اور )ﺧﺪا ﮐﯽ( ﮐﺘﺎب اور داﻧﺎﺋﯽ ﺳﮑﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور اس ے ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻮ ﻳہ
ﻟﻮگ ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺗﻬﮯ ) (٢اور ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﯽ )ان ﮐﻮ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﮯ( ﺟﻮ اﺑﻬﯽ ان )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں
ﺳﮯ( ﻧﮩﻴﮟ ﻣﻠﮯ۔ اور وﮦ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٣ﻳہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻓﻀﻞ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺑﮍے ﻓﻀﻞ
ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ ) (۴ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں )ﮐﮯ ﺳﺮ( ﭘﺮ ﺗﻮرات ﻟﺪواﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﭘﻬﺮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس )ﮐﮯ ﺑﺎر ﺗﻌﻤﻴﻞ( ﮐﻮ ﻧہ اﭨﻬﺎﻳﺎ ان ﮐﯽ ﻣﺜﺎل
ﮔﺪهﮯ ﮐﯽ ﺳﯽ ﮨﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ ﺑﮍﯼ ﺑﮍﯼ ﮐﺘﺎﺑﻴﮟ ﻟﺪﯼ ﮨﻮں۔ ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﯽ ﻣﺜﺎل ﺑﺮﯼ ﮨﮯ۔
اور ﺧﺪا ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ) (۵ﮐﮩہ دو ﮐہ اے ﻳﮩﻮد اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ دﻋﻮﯼٰ ﮨﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﮨﯽ ﺧﺪا ﮐﮯ دوﺳﺖ ﮨﻮ اور ﻟﻮگ
ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ )ذرا( ﻣﻮت ﮐﯽ ﺁرزو ﺗﻮ ﮐﺮو ) (۶اور ﻳہ ان )اﻋﻤﺎل( ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺟﻮ ﮐﺮﭼﮑﮯ ﮨﻴﮟ ﮨﺮﮔﺰ اس ﮐﯽ
ﺁرزو ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ۔ اور ﺧﺪا ﻇﺎﻟﻤﻮں ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٧ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻮت ﺟﺲ ﺳﮯ ﺗﻢ ﮔﺮﻳﺰ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ وﮦ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے
ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﯽ۔ ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ اور ﻇﺎﮨﺮ ﮐﮯ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻟﮯ )ﺧﺪا( ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎﺋﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ﭘﻬﺮ ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ
رﮨﮯ ﮨﻮ وﮦ ﺳﺐ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﺘﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٨ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺟﺐ ﺟﻤﻌﮯ ﮐﮯ دن ﻧﻤﺎز ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اذان دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻳﺎد )ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎز(
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻠﺪﯼ ﮐﺮو اور )ﺧﺮﻳﺪو( ﻓﺮوﺧﺖ ﺗﺮﮎ ﮐﺮدو۔ اﮔﺮ ﺳﻤﺠﻬﻮ ﺗﻮ ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ) (٩ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﻧﻤﺎز
ﮨﻮﭼﮑﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ اﭘﻨﯽ راﮦ ﻟﻮ اور ﺧﺪا ﮐﺎ ﻓﻀﻞ ﺗﻼش ﮐﺮو اور ﺧﺪا ﮐﻮ ﺑﮩﺖ ﺑﮩﺖ ﻳﺎد ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ﺗﺎﮐہ ﻧﺠﺎت ﭘﺎؤ ) (١٠اور ﺟﺐ
ﻳہ ﻟﻮگ ﺳﻮدا ﺑﮑﺘﺎ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮨﻮﺗﺎ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ادهﺮ ﺑﻬﺎگ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻤﮩﻴﮟ )ﮐﻬﮍے ﮐﺎ( ﮐﻬﮍا ﭼﻬﻮڑ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﮩہ دو
ﮐہ ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ﮨﮯ وﮦ ﺗﻤﺎﺷﮯ اور ﺳﻮدے ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ رزق دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ )(١١
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻤﻨَﺎﻓِﻘﻮن
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
)اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺟﺐ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻟﻮگ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ )از راﮦ ﻧﻔﺎق( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﮨﻢ اﻗﺮار ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺁپ ﺑﮯﺷﮏ
ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻴﮟ اور ﺧﺪا ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻢ اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻮ ﻟﻴﮑﻦ ﺧﺪا ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺌﮯ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻨﺎﻓﻖ )دل ﺳﮯ
اﻋﺘﻘﺎد ﻧہ رﮐﻬﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ( ﺟﻬﻮﭨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻗﺴﻤﻮں ﮐﻮ ڈهﺎل ﺑﻨﺎ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ اور ان ﮐﮯ ذرﻳﻌﮯ ﺳﮯ
)ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( راﮦ ﺧﺪا ﺳﮯ روﮎ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﮐﺎم ﻳہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺑﺮے ﮨﻴﮟ ) (٢ﻳہ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﻳہ )ﭘﮩﻠﮯ
ﺗﻮ( اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﭘﻬﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﻮ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ ﻣﮩﺮ ﻟﮕﺎدﯼ ﮔﺌﯽ۔ ﺳﻮ اب ﻳہ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ) (٣اور ﺟﺐ ﺗﻢ ان )ﮐﮯ
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻋﻀﺎ( ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﺗﻤﮩﻴﮟ )ﮐﻴﺎ ﮨﯽ( اﭼﻬﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﺐ وﮦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ ان
ﮐﯽ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﮐﻮ ﺗﻮﺟہ ﺳﮯ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﻮ )ﻣﮕﺮ ﻓﮩﻢ وادراﮎ ﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ( ﮔﻮﻳﺎ ﻟﮑﮍﻳﺎں ﮨﻴﮟ ﺟﻮ دﻳﻮاروں ﺳﮯ ﻟﮕﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻴﮟ۔ )ﺑﺰدل
اﻳﺴﮯ ﮐہ( ﮨﺮ زور ﮐﯽ ﺁواز ﮐﻮ ﺳﻤﺠﻬﻴﮟ )ﮐہ( ان ﭘﺮ ﺑﻼ ﺁﺋﯽ۔ ﻳہ )ﺗﻤﮩﺎرے( دﺷﻤﻦ ﮨﻴﮟ ان ﺳﮯ ﺑﮯﺧﻮف ﻧہ رﮨﻨﺎ۔ ﺧﺪا ان ﮐﻮ
ﮨﻼﮎ ﮐﺮے۔ ﻳہ ﮐﮩﺎں ﺑﮩﮑﮯ ﭘﻬﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴اور ﺟﺐ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐہ ﺁؤ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﺎﻧﮕﻴﮟ ﺗﻮ ﺳﺮ
ﮨﻼ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺗﻢ ان ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻮ ﮐہ ﺗﮑﺒﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﺎﻧﮕﻮ ﻳﺎ ﻧہ ﻣﺎﻧﮕﻮ ان
ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﮯ۔ ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﻧہ ﺑﺨﺸﮯ ﮔﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﺎ ) (۶ﻳﮩﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﮐﮩﺘﮯ
ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﺎس )رﮨﺘﮯ( ﮨﻴﮟ ان ﭘﺮ )ﮐﭽﻪ( ﺧﺮچ ﻧہ ﮐﺮو۔ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻳہ )ﺧﻮد ﺑﺨﻮد( ﺑﻬﺎگ ﺟﺎﺋﻴﮟ۔
ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﮯ ﺧﺰاﻧﮯ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐہ ﮨﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ) (٧ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﮨﻢ ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﻣﺪﻳﻨﮯ
ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺗﻮ ﻋﺰت واﻟﮯ ذﻟﻴﻞ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ وﮨﺎں ﺳﮯ ﻧﮑﺎل ﺑﺎﮨﺮ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﻋﺰت ﺧﺪا ﮐﯽ ﮨﮯ اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ
اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﯽ ﻟﻴﮑﻦ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ) (٨ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺗﻤﮩﺎرا ﻣﺎل اور اوﻻد ﺗﻢ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻳﺎد ﺳﮯ ﻏﺎﻓﻞ ﻧہ ﮐﺮدے۔ اور ﺟﻮ
اﻳﺴﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ وﮦ ﻟﻮگ ﺧﺴﺎرﮦ اﭨﻬﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٩اور ﺟﻮ )ﻣﺎل( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ دﻳﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اس )وﻗﺖ( ﺳﮯ
ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺧﺮچ ﮐﺮﻟﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻣﻮت ﺁﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ )اس وﻗﺖ( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اے ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ
ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ اور ﻣﮩﻠﺖ ﮐﻴﻮں ﻧہ دﯼ ﺗﺎﮐہ ﻣﻴﮟ ﺧﻴﺮات ﮐﺮﻟﻴﺘﺎ اور ﻧﻴﮏ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ) (١٠اور ﺟﺐ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻣﻮت
ﺁﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﻣﮩﻠﺖ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا اس ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ )(١١
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟ ّﺘﻐَﺎﺑُﻦ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﭼﻴﺰ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ )ﺳﺐ( ﺧﺪا ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔ اﺳﯽ ﮐﯽ ﺳﭽﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﮨﮯ اور اﺳﯽ
ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ )ﻻﻣﺘﻨﺎﮨﯽ( ﮨﮯ اور وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (١وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﭘﻬﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﮯ اور
ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻮﻣﻦ۔ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا اس ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢اﺳﯽ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺣﮑﻤﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ
اور اﺳﯽ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺻﻮرﺗﻴﮟ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ اور ﺻﻮرﺗﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ۔ اور اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف )ﺗﻤﮩﻴﮟ( ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (٣ﺟﻮ
ﮐﭽﻪ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ وﮦ ﺳﺐ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺟﻮ ﮐﭽﻪ ﺗﻢ ﭼﻬﭙﺎ ﮐﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اور ﺟﻮ ﮐﻬﻠﻢ ﮐﻬﻼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ اس ﺳﮯ
ﺑﻬﯽ ﺁﮔﺎﮦ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا دل ﮐﮯ ﺑﻬﻴﺪوں ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (۴ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺣﺎل ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﯽ ﺟﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺎﻓﺮ
ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯽ ﺳﺰا ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻪ ﻟﻴﺎ اور )اﺑﻬﯽ( دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب )اور( ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ ) (۵ﻳہ اس
ﻟﺌﮯ ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻬﻠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻴﺎں ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﻳہ ﮐﮩﺘﮯ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﺁدﻣﯽ ﮨﻤﺎرے ﮨﺎدﯼ ﺑﻨﺘﮯ ﮨﻴﮟ؟ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )ان ﮐﻮ(
ﻧہ ﻣﺎﻧﺎ اور ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺎ اور ﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﺑﮯﭘﺮواﺋﯽ ﮐﯽ۔ اور ﺧﺪا ﺑﮯﭘﺮوا )اور( ﺳﺰاوار ﺣﻤﺪ )وﺛﻨﺎ( ﮨﮯ ) (۶ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ
ﮨﻴﮟ ان ﮐﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﮨﮯ ﮐہ وﮦ )دوﺑﺎرﮦ( ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﮐﮩہ دو ﮐہ ﮨﺎں ﮨﺎں ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺗﻢ ﺿﺮور
اﭨﻬﺎﺋﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ﭘﻬﺮ ﺟﻮ ﮐﺎم ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻮ وﮦ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﺘﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ﻳہ )ﺑﺎت( ﺧﺪا ﮐﻮ ﺁﺳﺎن ﮨﮯ ) (٧ﺗﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ اور
اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﭘﺮ اور ﻧﻮر )ﻗﺮﺁن( ﭘﺮ ﺟﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ اﻳﻤﺎن ﻻؤ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺐ اﻋﻤﺎل ﺳﮯ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ
) (٨ﺟﺲ دن وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ اﮐﻬﭩﺎ ﮨﻮﻧﮯ )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﻴﺎﻣﺖ( ﮐﮯ دن اﮐﻬﭩﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ وﮦ ﻧﻘﺼﺎن اﭨﻬﺎﻧﮯ ﮐﺎ دن ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﭘﺮ
اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮے وﮦ اس ﺳﮯ اس ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﻴﺎں دور ﮐﺮدے ﮔﺎ اور ﺑﺎﻏﮩﺎﺋﮯ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ
ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﮨﻤﻴﺸہ ان ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﻳہ ﺑﮍﯼ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ) (٩اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﻔﺮ ﮐﻴﺎ اور ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ
ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ وﮨﯽ اﮨﻞ ذوزخ ﮨﻴﮟ۔ ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ اور وﮦ ﺑﺮﯼ ﺟﮕہ ﮨﮯ ) (١٠ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻧﺎزل ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﻣﮕﺮ ﺧﺪا
ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ۔ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﺎ ﮨﮯ وﮦ اس ﮐﮯ دل ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮨﮯ )(١١
اور ﺧﺪا ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮو اور اس ﮐﮯ رﺳﻮل ﮐﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮو۔ اﮔﺮ ﺗﻢ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ ﮨﻤﺎرے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﮯ ذﻣﮯ ﺗﻮ ﺻﺮف
ﭘﻴﻐﺎم ﮐﺎ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﻨﺎ ﮨﮯ ) (١٢ﺧﺪا )ﺟﻮ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ اس( ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ ﻣﻮﻣﻨﻮں
ﮐﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳﺎ رﮐﻬﻴﮟ ) (١٣ﻣﻮﻣﻨﻮ! ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻋﻮرﺗﻴﮟ اور اوﻻد ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﺗﻤﮩﺎرے دﺷﻤﻦ )ﺑﻬﯽ( ﮨﻴﮟ
ﺳﻮ ان ﺳﮯ ﺑﭽﺘﮯ رﮨﻮ۔ اور اﮔﺮ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدو اور درﮔﺰر ﮐﺮو اور ﺑﺨﺶ دو ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﻬﯽ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١۴ﺗﻤﮩﺎرا
ﻣﺎل اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ اوﻻد ﺗﻮ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ﺑﮍا اﺟﺮ ﮨﮯ ) (١۵ﺳﻮ ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﮨﻮﺳﮑﮯ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو اور )اس
ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﮐﻮ( ﺳﻨﻮ اور )اس ﮐﮯ( ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار رﮨﻮ اور )اس ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ( ﺧﺮچ ﮐﺮو )ﻳہ( ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ۔ اور
ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻌﻴﺖ ﮐﮯ ﺑﺨﻞ ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﮨﯽ ﻟﻮگ راﮦ ﭘﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۶اﮔﺮ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﻮ )اﺧﻼص اور ﻧﻴﺖ(
ﻧﻴﮏ )ﺳﮯ( ﻗﺮض دو ﮔﮯ ﺗﻮ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ اس ﮐﺎ دوﭼﻨﺪ دے ﮔﺎ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻨﺎﮦ ﺑﻬﯽ ﻣﻌﺎف ﮐﺮدے ﮔﺎ۔ اور ﺧﺪا ﻗﺪر ﺷﻨﺎس اور
ﺑﺮدﺑﺎر ﮨﮯ ) (١٧ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ اور ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺎ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﻏﺎﻟﺐ اور ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ )(١٨
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ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳﮯ ﮐﮩہ دو ﮐہ( ﺟﺐ ﺗﻢ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﻃﻼق دﻳﻨﮯ ﻟﮕﻮ ﺗﻮ ﻋﺪت ﮐﮯ ﺷﺮوع ﻣﻴﮟ ﻃﻼق دو اور ﻋﺪت ﮐﺎ
ﺷﻤﺎر رﮐﻬﻮ۔ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﮯ ڈرو۔ )ﻧہ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮨﯽ( ان ﮐﻮ )اﻳﺎم ﻋﺪت ﻣﻴﮟ( ان ﮐﮯ ﮔﻬﺮوں ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻟﻮ
اور ﻧہ وﮦ )ﺧﻮد ﮨﯽ( ﻧﮑﻠﻴﮟ۔ ﮨﺎں اﮔﺮ وﮦ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﮯﺣﻴﺎﺋﯽ ﮐﺮﻳﮟ )ﺗﻮ ﻧﮑﺎل دﻳﻨﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ( اور ﻳہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺣﺪﻳﮟ ﮨﻴﮟ۔ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﯽ
ﺣﺪوں ﺳﮯ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮے ﮔﺎ وﮦ اﭘﻨﮯ ﺁپ ﭘﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ )اے ﻃﻼق دﻳﻨﮯ واﻟﮯ( ﺗﺠﻬﮯ ﮐﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺪا اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﮐﻮﺋﯽ )رﺟﻌﺖ ﮐﯽ( ﺳﺒﻴﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدے ) (١ﭘﻬﺮ ﺟﺐ وﮦ اﭘﻨﯽ ﻣﻴﻌﺎد )ﻳﻌﻨﯽ اﻧﻘﻀﺎﺋﮯ ﻋﺪت( ﮐﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﻳﺎ ﺗﻮ ان ﮐﻮ
اﭼﻬﯽ ﻃﺮح )زوﺟﻴﺖ ﻣﻴﮟ( رﮨﻨﮯ دو ﻳﺎ اﭼﻬﯽ ﻃﺮح ﺳﮯ ﻋﻠﻴﺤﺪﮦ ﮐﺮدو اور اﭘﻨﮯ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ دو ﻣﻨﺼﻒ ﻣﺮدوں ﮐﻮ ﮔﻮاﮦ ﮐﺮﻟﻮ
اور )ﮔﻮاﮦ ﮨﻮ!( ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ درﺳﺖ ﮔﻮاﮨﯽ دﻳﻨﺎ۔ ان ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ اور روز
ﺁﺧﺮت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرے ﮔﺎ وﮦ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )رﻧﺞ وﻣﺤﻦ ﺳﮯ( ﻣﺨﻠﺼﯽ )ﮐﯽ ﺻﻮرت( ﭘﻴﺪا
ﮐﺮے ﮔﺎ ) (٢اور اس ﮐﻮ اﻳﺴﯽ ﺟﮕہ ﺳﮯ رزق دے ﮔﺎ ﺟﮩﺎں ﺳﮯ )وﮨﻢ و( ﮔﻤﺎن ﺑﻬﯽ ﻧہ ﮨﻮ۔ اور ﺟﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳہ رﮐﻬﮯ
ﮔﺎ ﺗﻮ وﮦ اس ﮐﻮ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﮐﺎم ﮐﻮ )ﺟﻮ وﮦ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ( ﭘﻮرا ﮐﺮدﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺧﺪا ﻧﮯ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﺎ اﻧﺪازﮦ ﻣﻘﺮر ﮐﺮ
رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (٣اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ )ﻣﻄﻠﻘہ( ﻋﻮرﺗﻴﮟ ﺟﻮ ﺣﻴﺾ ﺳﮯ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﮨﻮﭼﮑﯽ ﮨﻮں اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ )ان ﮐﯽ ﻋﺪت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ( ﺷﺒہ
ﮨﻮ ﺗﻮ ان ﮐﯽ ﻋﺪت ﺗﻴﻦ ﻣﮩﻴﻨﮯ ﮨﮯ اور ﺟﻦ ﮐﻮ اﺑﻬﯽ ﺣﻴﺾ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﻧﮯ ﻟﮕﺎ )ان ﮐﯽ ﻋﺪت ﺑﻬﯽ ﻳﮩﯽ ﮨﮯ( اور ﺣﻤﻞ واﻟﯽ ﻋﻮرﺗﻮں
ﮐﯽ ﻋﺪت وﺿﻊ ﺣﻤﻞ )ﻳﻌﻨﯽ ﺑﭽّہ ﺟﻨﻨﮯ( ﺗﮏ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرے ﮔﺎ ﺧﺪا اس ﮐﮯ ﮐﺎم ﻣﻴﮟ ﺳﮩﻮﻟﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدے ﮔﺎ )(۴
ﻳہ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮐﺌﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ﺟﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرے ﮔﺎ وﮦ اس ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﮔﻨﺎﮦ دور ﮐﺮ دے ﮔﺎ
اور اﺳﮯ اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﮯ ﮔﺎ )) (۵ﻣﻄﻠﻘہ( ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ )اﻳﺎم ﻋﺪت ﻣﻴﮟ( اﭘﻨﮯ ﻣﻘﺪور ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﮨﻴﮟ رﮐﻬﻮ ﺟﮩﺎں ﺧﻮد
رﮨﺘﮯ ﮨﻮ اور ان ﮐﻮ ﺗﻨﮓ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻧہ دو اور اﮔﺮ ﺣﻤﻞ ﺳﮯ ﮨﻮں ﺗﻮ ﺑﭽّہ ﺟﻨﻨﮯ ﺗﮏ ان ﮐﺎ ﺧﺮچ دﻳﺘﮯ رﮨﻮ۔ ﭘﻬﺮ
اﮔﺮ وﮦ ﺑﭽّﮯ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﮩﻨﮯ ﺳﮯ دوده ﭘﻼﺋﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﻮ ان ﮐﯽ اﺟﺮت دو۔ اور )ﺑﭽّﮯ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ( ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﮦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ
ﻣﻮاﻗﻔﺖ رﮐﻬﻮ۔ اور اﮔﺮ ﺑﺎﮨﻢ ﺿﺪ )اور ﻧﺎاﺗﻔﺎﻗﯽ( ﮐﺮو ﮔﮯ ﺗﻮ )ﺑﭽّﮯ ﮐﻮ( اس ﮐﮯ )ﺑﺎپ ﮐﮯ( ﮐﮩﻨﮯ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ اور ﻋﻮرت
دوده ﭘﻼﺋﮯ ﮔﯽ ) (۶ﺻﺎﺣﺐ وﺳﻌﺖ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ وﺳﻌﺖ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﺮچ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ۔ اور ﺟﺲ ﮐﮯ رزق ﻣﻴﮟ ﺗﻨﮕﯽ ﮨﻮ وﮦ ﺟﺘﻨﺎ
ﺧﺪا ﻧﮯ اس ﮐﻮ دﻳﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﺮچ ﮐﺮے۔ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ﻣﮕﺮ اﺳﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮ اس ﮐﻮ دﻳﺎ ﮨﮯ۔
اور ﺧﺪا ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺗﻨﮕﯽ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺸﺎﺋﺶ ﺑﺨﺸﮯ ﮔﺎ ) (٧اور ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺑﺴﺘﻴﻮں )ﮐﮯ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں(ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر اور اس
ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﮯ اﺣﮑﺎم ﺳﮯ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﯽ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺳﺨﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﻴﮟ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ اور ان ﭘﺮ )اﻳﺴﺎ( ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﺟﻮ
ﻧہ دﻳﮑﻬﺎ ﺗﻬﺎ ﻧہ ﺳﻨﺎ ) (٨ﺳﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﯽ ﺳﺰا ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻪ ﻟﻴﺎ اور ان ﮐﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺼﺎن ﮨﯽ ﺗﻮ ﺗﻬﺎ ) (٩ﺧﺪا ﻧﮯ ان
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ اے ارﺑﺎب داﻧﺶ ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻮ ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرو۔ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﻧﺼﻴﺤﺖ
)ﮐﯽ ﮐﺘﺎب( ﺑﻬﻴﺠﯽ ﮨﮯ )) (١٠اور اﭘﻨﮯ( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﺑﻬﯽ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮨﻴﮟ( ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ واﺿﺢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍهﺘﮯ
ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ اﻧﺪهﻴﺮے ﺳﮯ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ روﺷﻨﯽ ﻣﻴﮟ ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ اور ﺟﻮ
ﺷﺨﺺ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮔﺎ اور ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﮐﺮے ﮔﺎ ان ﮐﻮ ﺑﺎﻏﮩﺎﺋﮯ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﻴﮟ ﮨﻴﮟ
اﺑﺪ اﻻﺁﺑﺎد ان ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺧﻮب رزق دﻳﺎ ﮨﮯ ) (١١ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺳﺎت ﺁﺳﻤﺎن ﭘﻴﺪا ﮐﺌﮯ اور اﻳﺴﯽ
ﮨﯽ زﻣﻴﻨﻴﮟ۔ ان ﻣﻴﮟ )ﺧﺪا ﮐﮯ( ﺣﮑﻢ اُﺗﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﺎﮐہ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﺟﺎن ﻟﻮ ﮐہ ﺧﺪا ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ۔ اور ﻳہ ﮐہ ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﻋﻠﻢ
ﺳﮯ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ اﺣﺎﻃہ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﮯ )(١٢
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟ ّﺘﺤْﺮﻳﻢ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﺰ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺗﻢ اس ﺳﮯ ﮐﻨﺎرﮦ ﮐﺸﯽ ﮐﻴﻮں ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ؟ )ﮐﻴﺎ اس ﺳﮯ( اﭘﻨﯽ ﺑﻴﻮﻳﻮں
ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯼ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻮ؟ اور ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ ) (١ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻗﺴﻤﻮں ﮐﺎ ﮐﻔﺎرﮦ ﻣﻘﺮر
ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻤﮩﺎرا ﮐﺎرﺳﺎز ﮨﮯ۔ اور وﮦ داﻧﺎ )اور( ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٢اور )ﻳﺎد ﮐﺮو( ﺟﺐ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ اﻳﮏ
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺑﻬﻴﺪ ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﮩﯽ ﺗﻮ )اس ﻧﮯ دوﺳﺮﯼ ﮐﻮ ﺑﺘﺎ دﯼ(۔ ﺟﺐ اس ﻧﮯ اس ﮐﻮ اﻓﺸﺎء ﮐﻴﺎ اور ﺧﺪا ﻧﮯ اس )ﺣﺎل(
ﺳﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ ﺁﮔﺎﮦ ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﮯ ان )ﺑﯽ ﺑﯽ ﮐﻮ وﮦ ﺑﺎت( ﮐﭽﻪ ﺗﻮ ﺑﺘﺎﺋﯽ اور ﮐﭽﻪ ﻧہ ﺑﺘﺎﺋﯽ۔ ﺗﻮ ﺟﺐ وﮦ ان ﮐﻮ ﺟﺘﺎﺋﯽ ﺗﻮ
ﭘﻮﭼﻬﻨﮯ ﻟﮕﻴﮟ ﮐہ ﺁپ ﮐﻮ ﮐﺲ ﻧﮯ ﺑﺘﺎﻳﺎ؟ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﻣﺠﻬﮯ اس ﻧﮯ ﺑﺘﺎﻳﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﺧﺒﺮدار ﮨﮯ ) (٣اﮔﺮ ﺗﻢ
دوﻧﻮں ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮو )ﺗﻮ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ﮐﻴﻮﻧﮑہ( ﺗﻤﮩﺎرے دل ﮐﺞ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور اﮔﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﮐﯽ اﻳﺬا( ﭘﺮ ﺑﺎﮨﻢ اﻋﺎﻧﺖ
ﮐﺮو ﮔﯽ ﺗﻮ ﺧﺪا اور ﺟﺒﺮﻳﻞ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺮدار ﻣﺴﻠﻤﺎن ان ﮐﮯ ﺣﺎﻣﯽ )اور دوﺳﺘﺪار( ﮨﻴﮟ۔ اور ان ﮐﮯ ﻋﻼوﮦ )اور( ﻓﺮﺷﺘﮯ ﺑﻬﯽ
ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﻴﮟ ) (۴اﮔﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻃﻼق دے دﻳﮟ ﺗﻮ ﻋﺠﺐ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ان ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﺪﻟﮯ ان ﮐﻮ ﺗﻢ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﺑﻴﺒﻴﺎں
دے دے۔ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻴﺎں ﻋﺒﺎدت ﮔﺬار روزﮦ رﮐﻬﻨﮯ واﻟﻴﺎں ﺑﻦ ﺷﻮﮨﺮ اور ﮐﻨﻮارﻳﺎں )(۵
ﻣﻮﻣﻨﻮ! اﭘﻨﮯ ﺁپ ﮐﻮ اور اﭘﻨﮯ اﮨﻞ ﻋﻴﺎل ﮐﻮ ﺁﺗﺶ )ﺟﮩﻨﻢ( ﺳﮯ ﺑﭽﺎؤ ﺟﺲ ﮐﺎ اﻳﻨﺪهﻦ ﺁدﻣﯽ اور ﭘﺘﻬﺮ ﮨﻴﮟ اور ﺟﺲ ﭘﺮ ﺗﻨﺪ ﺧﻮ اور
ﺳﺨﺖ ﻣﺰاج ﻓﺮﺷﺘﮯ )ﻣﻘﺮر( ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ارﺷﺎد ﺧﺪا ان ﮐﻮ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور ﺟﻮ ﺣﮑﻢ ان ﮐﻮ ﻣﻠﺘﺎ ﮨﮯ
اﺳﮯ ﺑﺠﺎ ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶ﮐﺎﻓﺮو! ﺁج ﺑﮩﺎﻧﮯ ﻣﺖ ﺑﻨﺎؤ۔ ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﺗﻢ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ان ﮨﯽ ﮐﺎ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٧ﻣﻮﻣﻨﻮ!
ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ ﺻﺎف دل ﺳﮯ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮو۔ اﻣﻴﺪ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻨﺎﮦ ﺗﻢ ﺳﮯ دور ﮐﺮ دے ﮔﺎ اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﺎﻏﮩﺎﺋﮯ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ
ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ اس دن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﮨﻴﮟ رﺳﻮا
ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ )ﺑﻠﮑہ( ان ﮐﺎ ﻧﻮر اﻳﻤﺎن ان ﮐﮯ ﺁﮔﮯ اور داﮨﻨﯽ ﻃﺮف )روﺷﻨﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮا( ﭼﻞ رﮨﺎ ﮨﻮﮔﺎ۔ اور وﮦ ﺧﺪا ﺳﮯ اﻟﺘﺠﺎ
ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ اے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﻤﺎرا ﻧﻮر ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ ﭘﻮرا ﮐﺮ اور ﮨﻤﻴﮟ ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (٨اے
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ! ﮐﺎﻓﺮوں اور ﻣﻨﺎﻓﻘﻮں ﺳﮯ ﻟﮍو اور ان ﭘﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺮو۔ ان ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ دوزخ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﺑﮩﺖ ﺑﺮﯼ ﺟﮕہ ﮨﮯ ) (٩ﺧﺪا
ﻧﮯ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﻮح ﮐﯽ ﺑﻴﻮﯼ اور ﻟﻮط ﮐﯽ ﺑﻴﻮﯼ ﮐﯽ ﻣﺜﺎل ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﮯ۔ دوﻧﻮں ﮨﻤﺎرے دو ﻧﻴﮏ ﺑﻨﺪوں ﮐﮯ
ﮔﻬﺮ ﻣﻴﮟ ﺗﻬﻴﮟ اور دوﻧﻮں ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﯽ ﺗﻮ وﮦ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ اور ان ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﮐﺎم ﻧہ ﺁﺋﮯ اور ان
ﮐﻮ ﺣﮑﻢ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮐہ اور داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ دوزخ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﺟﺎؤ ) (١٠اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )اﻳﮏ( ﻣﺜﺎل
)ﺗﻮ( ﻓﺮﻋﻮن ﮐﯽ ﺑﻴﻮﯼ ﮐﯽ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮐہ اس ﻧﮯ ﺧﺪا ﺳﮯ اﻟﺘﺠﺎ ﮐﯽ ﮐہ اے ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﺮے ﻟﺌﮯ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ
ﭘﺎس اﻳﮏ ﮔﻬﺮ ﺑﻨﺎ اور ﻣﺠﻬﮯ ﻓﺮﻋﻮن اور اس ﮐﮯ اﻋﻤﺎل )زﺷﺖ ﻣﺂل( ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ اور ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﺳﮯ ﻣﺠﻪ
ﮐﻮ ﻣﺨﻠﺼﯽ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ) (١١اور )دوﺳﺮﯼ( ﻋﻤﺮان ﮐﯽ ﺑﻴﭩﯽ ﻣﺮﻳﻢ ﮐﯽ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺷﺮﻣﮕﺎﮦ ﮐﻮ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﻬﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ
اس ﻣﻴﮟ اﭘﻨﯽ روح ﭘﻬﻮﻧﮏ دﯼ اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮐﻼم اور اس ﮐﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﻮ ﺑﺮﺣﻖ ﺳﻤﺠﻬﺘﯽ ﺗﻬﻴﮟ اور ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداروں
ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻬﻴﮟ )(١٢
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ﺳﻮرة اﻟﻤُﻠﮏ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
وﮦ )ﺧﺪا( ﺟﺲ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﮨﮯ ﺑﮍﯼ ﺑﺮﮐﺖ واﻻ ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (١اﺳﯽ ﻧﮯ ﻣﻮت اور زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ
ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﺗﺎﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﺮے ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﮐﻮن اﭼﻬﮯ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور وﮦ زﺑﺮدﺳﺖ )اور( ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢اس
ﻧﮯ ﺳﺎت ﺁﺳﻤﺎن اوﭘﺮ ﺗﻠﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ۔ )اے دﻳﮑﻬﻨﮯ واﻟﮯ( ﮐﻴﺎ ﺗﻮ )ﺧﺪا( رﺣﻤٰﻦ ﮐﯽ ﺁﻓﺮﻧﻴﺶ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻧﻘﺺ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﮯ؟ ذرا ﺁﻧﮑﻪ
اﭨﻬﺎ ﮐﺮ دﻳﮑﻪ ﺑﻬﻼ ﺗﺠﻪ ﮐﻮ )ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻴﮟ( ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮑﺎف ﻧﻈﺮ ﺁﺗﺎ ﮨﮯ؟ ) (٣ﭘﻬﺮ دو ﺑﺎرﮦ )ﺳہ ﺑﺎرﮦ( ﻧﻈﺮ ﮐﺮ ،ﺗﻮ ﻧﻈﺮ )ﮨﺮ ﺑﺎر(
ﺗﻴﺮے ﭘﺎس ﻧﺎﮐﺎم اور ﺗﻬﮏ ﮐﺮ ﻟﻮٹ ﺁﺋﮯ ﮔﯽ ) (۴اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﮐﮯ ﺁﺳﻤﺎن ﮐﻮ )ﺗﺎروں ﮐﮯ( ﭼﺮاﻏﻮں ﺳﮯ زﻳﻨﺖ دﯼ۔ اور
ان ﮐﻮ ﺷﻴﻄﺎن ﮐﮯ ﻣﺎرﻧﮯ ﮐﺎ ﺁﻟہ ﺑﻨﺎﻳﺎ اور ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﮨﮑﺘﯽ ﺁگ ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (۵اور ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﻴﺎ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﮩﻨﻢ ﮐﺎ ﻋﺬاب ﮨﮯ۔ اور وﮦ ﺑﺮا ﭨﻬﮑﺎﻧہ ﮨﮯ ) (۶ﺟﺐ وﮦ اس ﻣﻴﮟ ڈاﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ اس
ﮐﺎ ﭼﻴﺨﻨﺎ ﭼﻼﻧﺎ ﺳﻨﻴﮟ ﮔﮯ اور وﮦ ﺟﻮش ﻣﺎر رﮨﯽ ﮨﻮﮔﯽ ) (٧ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺎرے ﺟﻮش ﮐﮯ ﭘﻬﭧ ﭘﮍے ﮔﯽ۔ ﺟﺐ اس ﻣﻴﮟ ان ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ڈاﻟﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺗﻮ دوزخ ﮐﮯ داروﻏہ ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﻳﺎ ﺗﻬﺎ؟
) (٨وﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﺿﺮور ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺁﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﻟﻴﮑﻦ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼ دﻳﺎ اور ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ
ﻧﺎزل ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ۔ ﺗﻢ ﺗﻮ ﺑﮍﯼ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﻴﮟ )ﭘﮍے ﮨﻮﺋﮯ( ﮨﻮ ) (٩اور ﮐﮩﻴﮟ ﮔﮯ اﮔﺮ ﮨﻢ ﺳﻨﺘﮯ ﻳﺎ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ دوزﺧﻴﻮں
ﻣﻴﮟ ﻧہ ﮨﻮﺗﮯ ) (١٠ﭘﺲ وﮦ اﭘﻨﮯ ﮔﻨﺎﮦ ﮐﺎ اﻗﺮار ﮐﺮﻟﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺳﻮ دوزﺧﻴﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺳﮯ( دور ﮨﯽ ﮨﮯ )(١١
)اور( ﺟﻮ ﻟﻮگ ﺑﻦ دﻳﮑﻬﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ڈرﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺨﺸﺶ اور اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﮨﮯ ) (١٢اور ﺗﻢ )ﻟﻮگ( ﺑﺎت
ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﮐﮩﻮ ﻳﺎ ﻇﺎﮨﺮ۔ وﮦ دل ﮐﮯ ﺑﻬﻴﺪوں ﺗﮏ ﺳﮯ واﻗﻒ ﮨﮯ ) (١٣ﺑﻬﻼ ﺟﺲ ﻧﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ وﮦ ﺑﮯﺧﺒﺮ ﮨﮯ؟ وﮦ ﺗﻮ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﺑﺎﺗﻮں
ﮐﺎ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ اور )ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ( ﺁﮔﺎﮦ ﮨﮯ ) (١۴وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﻧﺮم ﮐﻴﺎ ﺗﻮ اس ﮐﯽ راﮨﻮں ﻣﻴﮟ
ﭼﻠﻮ ﭘﻬﺮو اور ﺧﺪا ﮐﺎ )دﻳﺎ ﮨﻮ( رزق ﮐﻬﺎؤ اور ﺗﻢ ﮐﻮ اﺳﯽ ﮐﮯ ﭘﺎس )ﻗﺒﺮوں ﺳﮯ( ﻧﮑﻞ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (١۵ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اس ﺳﮯ ﺟﻮ
ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺑﮯﺧﻮف ﮨﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ دهﻨﺴﺎ دے اور وﮦ اس وﻗﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ) (١۶ﮐﻴﺎ ﺗﻢ اس ﺳﮯ ﺟﻮ
ﺁﺳﻤﺎن ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﻧﮉر ﮨﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﻨﮑﺮ ﺑﻬﺮﯼ ﮨﻮا ﭼﻬﻮڑ دے۔ ﺳﻮ ﺗﻢ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺟﺎن ﻟﻮ ﮔﮯ ﮐہ ﻣﻴﺮا ڈراﻧﺎ ﮐﻴﺴﺎ ﮨﮯ ) (١٧اور ﺟﻮ
ﻟﻮگ ان ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﺳﻮ )دﻳﮑﻪ ﻟﻮ ﮐہ( ﻣﻴﺮا ﮐﻴﺴﺎ ﻋﺬاب ﮨﻮا ) (١٨ﮐﻴﺎ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺳﺮوں ﭘﺮ
اڑﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺟﺎﻧﻮروں ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻮ ﭘﺮوں ﮐﻮ ﭘﻬﻴﻼﺋﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور ان ﮐﻮ ﺳﮑﻴﮍ ﺑﻬﯽ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا اﻧﮩﻴﮟ
ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻬﺎم ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﺎ۔ ﺑﮯﺷﮏ وﮦ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (١٩ﺑﻬﻼ اﻳﺴﺎ ﮐﻮن ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻓﻮج ﮨﻮ ﮐﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا
ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺪد ﮐﺮﺳﮑﮯ۔ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻮ دهﻮﮐﮯ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (٢٠ﺑﻬﻼ اﮔﺮ وﮦ اﭘﻨﺎ رزق ﺑﻨﺪ ﮐﺮﻟﮯ ﺗﻮ ﮐﻮن ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ رزق دے؟ ﻟﻴﮑﻦ
ﻳہ ﺳﺮﮐﺸﯽ اور ﻧﻔﺮت ﻣﻴﮟ ﭘﻬﻨﺴﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢١ﺑﻬﻼ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﭼﻠﺘﺎ ﮨﻮا ﻣﻨہ ﮐﮯ ﺑﻞ ﮔﺮ ﭘﮍﺗﺎ ﮨﮯ وﮦ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ
ﮨﮯ ﻳﺎ وﮦ ﺟﻮ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻞ رﮨﺎ ﮨﻮ؟ ) (٢٢ﮐﮩﻮ وﮦ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ۔ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﮐﺎن اور
ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ اور دل ﺑﻨﺎﺋﮯ )ﻣﮕﺮ( ﺗﻢ ﮐﻢ اﺣﺴﺎن ﻣﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮ ) (٢٣ﮐﮩہ دو ﮐہ وﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﭘﻬﻴﻼﻳﺎ اور اﺳﯽ ﮐﮯ
روﺑﺮو ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺌﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (٢۴اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺳﭽﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﻳہ وﻋﻴﺪ ﮐﺐ )ﭘﻮرا( ﮨﻮﮔﺎ؟ ) (٢۵ﮐﮩہ دو اس
ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﻮ ﮨﮯ۔ اور ﻣﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﻬﻮل ﮐﻬﻮل ﮐﺮ ڈر ﺳﻨﺎﻧﮯ دﻳﻨﮯ واﻻ ﮨﻮں ) (٢۶ﺳﻮ ﺟﺐ وﮦ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ ﮐہ وﮦ )وﻋﺪﮦ(
ﻗﺮﻳﺐ ﺁﮔﻴﺎ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻣﻨہ ﺑﺮے ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور )ان ﺳﮯ( ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﻳہ وﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺗﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﺗﻬﮯ
) (٢٧ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺑﻬﻼ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﺠﻪ ﮐﻮ اور ﻣﻴﺮے ﺳﺎﺗﻬﻴﻮں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدے ﻳﺎ ﮨﻢ ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮے۔ ﺗﻮ ﮐﻮن ﮨﮯ
ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﭘﻨﺎﮦ دے؟ ) (٢٨ﮐﮩہ دو ﮐہ وﮦ ﺟﻮ )ﺧﺪاﺋﮯ( رﺣﻤٰﻦ )ﮨﮯ( ﮨﻢ اﺳﯽ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور
اﺳﯽ ﭘﺮ ﺑﻬﺮوﺳﺎ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻠﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺻﺮﻳﺢ ﮔﻤﺮاﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﮐﻮن ﭘﮍ رﮨﺎ ﺗﻬﺎ ) (٢٩ﮐﮩﻮ ﮐہ ﺑﻬﻼ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ
اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺎﻧﯽ )ﺟﻮ ﺗﻢ ﭘﻴﺘﮯ ﮨﻮ اور ﺑﺮﺗﮯ ﮨﻮ( ﺧﺸﮏ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ )ﺧﺪا ﮐﮯ( ﺳﻮا ﮐﻮن ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺷﻴﺮﻳﮟ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﺎ
ﭼﺸﻤہ ﺑﮩﺎ ﻻﺋﮯ )(٣٠
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟ َﻘﻠَﻢ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
نٓ۔ ﻗﻠﻢ ﮐﯽ اور ﺟﻮ )اﮨﻞ ﻗﻠﻢ( ﻟﮑﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اس ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ) (١ﮐہ )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ دﻳﻮاﻧﮯ
ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ ) (٢اور ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺑﮯ اﻧﺘﮩﺎ اﺟﺮ ﮨﮯ ) (٣اور اﺧﻼق ﺗﻤﮩﺎرے ﺑﮩﺖ )ﻋﺎﻟﯽ( ﮨﻴﮟ ) (۴ﺳﻮ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ دﻳﮑﻪ ﻟﻮ
ﮔﮯ اور ﻳہ )ﮐﺎﻓﺮ( ﺑﻬﯽ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ ) (۵ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮن دﻳﻮاﻧہ ﮨﮯ ) (۶ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر اس ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ
ﺟﻮ اس ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﭩﮏ ﮔﻴﺎ اور ان ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳﻴﺪهﮯ راﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻞ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧ﺗﻮ ﺗﻢ ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ
واﻟﻮں ﮐﺎ ﮐﮩﺎ ﻧہ ﻣﺎﻧﻨﺎ ) (٨ﻳہ ﻟﻮگ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﻧﺮﻣﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮو ﺗﻮ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﻧﺮم ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ ) (٩اور ﮐﺴﯽ اﻳﺴﮯ ﺷﺨﺺ
ﮐﮯ ﮐﮩﮯ ﻣﻴﮟ ﻧہ ﺁﺟﺎﻧﺎ ﺟﻮ ﺑﮩﺖ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎﻧﮯ واﻻ ذﻟﻴﻞ اوﻗﺎت ﮨﮯ ) (١٠ﻃﻌﻦ ﺁﻣﻴﺰ اﺷﺎرﺗﻴﮟ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﭼﻐﻠﻴﺎں ﻟﺌﮯ ﭘﻬﺮﻧﮯ
واﻻ ) (١١ﻣﺎل ﻣﻴﮟ ﺑﺨﻞ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﺣﺪ ﺳﮯ ﺑﮍهﺎ ﮨﻮا ﺑﺪﮐﺎر ) (١٢ﺳﺨﺖ ﺧﻮ اور اس ﮐﮯ ﻋﻼوﮦ ﺑﺪذات ﮨﮯ ) (١٣اس ﺳﺒﺐ
ﺳﮯ ﮐہ ﻣﺎل اور ﺑﻴﭩﮯ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (١۴ﺟﺐ اس ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﭘﮍه ﮐﺮ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ اﮔﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ
اﻓﺴﺎﻧﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۵ﮨﻢ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ اس ﮐﯽ ﻧﺎﮎ ﭘﺮ داغ ﻟﮕﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١۶ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ
ﻃﺮح ﺑﺎغ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ۔ ﺟﺐ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻗﺴﻤﻴﮟ ﮐﻬﺎ ﮐﻬﺎ ﮐﺮ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺻﺒﺢ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻢ اس ﮐﺎ ﻣﻴﻮﮦ ﺗﻮڑ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ
) (١٧اور اﻧﺸﺎء اﷲ ﻧہ ﮐﮩﺎ ) (١٨ﺳﻮ وﮦ اﺑﻬﯽ ﺳﻮ ﮨﯽ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ )راﺗﻮں رات( اس ﭘﺮ
اﻳﮏ ﺁﻓﺖ ﭘﻬﺮ ﮔﺌﯽ ) (١٩ﺗﻮ وﮦ اﻳﺴﺎ ﮨﻮﮔﻴﺎ ﺟﻴﺴﮯ ﮐﭩﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮐﻬﻴﺘﯽ ) (٢٠ﺟﺐ ﺻﺒﺢ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﻮ وﮦ ﻟﻮگ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ
ﭘﮑﺎرﻧﮯ ﻟﮕﮯ ) (٢١اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﺎﭨﻨﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ ﮐﻬﻴﺘﯽ ﭘﺮ ﺳﻮﻳﺮے ﮨﯽ ﺟﺎ ﭘﮩﻨﭽﻮ ) (٢٢ﺗﻮ وﮦ ﭼﻞ ﭘﮍے اور ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﭼﭙﮑﮯ
ﭼﭙﮑﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢٣ﺁج ﻳﮩﺎں ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﻓﻘﻴﺮ ﻧہ ﺁﻧﮯ ﭘﺎﺋﮯ ) (٢۴اور ﮐﻮﺷﺶ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺳﻮﻳﺮے ﮨﯽ ﺟﺎ
ﭘﮩﻨﭽﮯ )ﮔﻮﻳﺎ ﮐﻬﻴﺘﯽ ﭘﺮ( ﻗﺎدر ﮨﻴﮟ ) (٢۵ﺟﺐ ﺑﺎغ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﺗﻮ )وﻳﺮان( ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ رﺳﺘہ ﺑﻬﻮل ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢۶ﻧﮩﻴﮟ
ﺑﻠﮑہ ﮨﻢ )ﺑﺮﮔﺸﺘہ ﻧﺼﻴﺐ( ﺑﮯﻧﺼﻴﺐ ﮨﻴﮟ ) (٢٧اﻳﮏ ﺟﻮ اُن ﻣﻴﮟ ﻓﺮزاﻧہ ﺗﻬﺎ ﺑﻮﻻ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﮩﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺗﻢ
ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﻴﻮں ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ؟ )) (٢٨ﺗﺐ( وﮦ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺎﮎ ﮨﮯ ﺑﮯﺷﮏ ﮨﻢ ﮨﯽ ﻗﺼﻮروار ﺗﻬﮯ ) (٢٩ﭘﻬﺮ
ﻟﮕﮯ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ رو در رو ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮﻧﮯ ) (٣٠ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮨﺎﺋﮯ ﺷﺎﻣﺖ ﮨﻢ ﮨﯽ ﺣﺪ ﺳﮯ ﺑﮍه ﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ ) (٣١اﻣﻴﺪ ﮨﮯ
ﮐہ ﮨﻤﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر اس ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻣﻴﮟ ﮨﻤﻴﮟ اس ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﺑﺎغ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﮐﺮے ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ رﺟﻮع ﻻﺗﮯ
ﮨﻴﮟ )) (٣٢دﻳﮑﻬﻮ( ﻋﺬاب ﻳﻮں ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﻋﺬاب اس ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﺑﮍه ﮐﺮ ﮨﮯ۔ ﮐﺎش! ﻳہ ﻟﻮگ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮﺗﮯ )(٣٣
ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮨﺎں ﻧﻌﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﺎغ ﮨﻴﮟ ) (٣۴ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداروں ﮐﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف
)ﻧﻌﻤﺘﻮں ﺳﮯ( ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدﻳﮟ ﮔﮯ؟ ) (٣۵ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮨﻮﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﮐﻴﺴﯽ ﺗﺠﻮﻳﺰﻳﮟ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ؟ ) (٣۶ﮐﻴﺎ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺘﺎب
ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ )ﻳہ( ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻮ ) (٣٧ﮐہ ﺟﻮ ﭼﻴﺰ ﺗﻢ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮو ﮔﮯ وﮦ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺿﺮور ﻣﻠﮯ ﮔﯽ ) (٣٨ﻳﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﮨﻢ ﺳﮯ ﻗﺴﻤﻴﮟ
ﻟﮯ رﮐﻬﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ دن ﺗﮏ ﭼﻠﯽ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ ﮐہ ﺟﺲ ﺷﮯ ﮐﺎ ﺗﻢ ﺣﮑﻢ ﮐﺮو ﮔﮯ وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﮔﯽ )(٣٩
ان ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻬﻮ ﮐہ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﮐﻮن ذﻣہ ﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ؟ ) (۴٠ﮐﻴﺎ )اس ﻗﻮل ﻣﻴﮟ( ان ﮐﮯ اور ﺑﻬﯽ ﺷﺮﻳﮏ ﮨﻴﮟ؟ اﮔﺮ ﻳہ ﺳﭽﮯ
ﮨﻴﮟ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﺷﺮﻳﮑﻮں ﮐﻮ ﻻ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﺮﻳﮟ ) (۴١ﺟﺲ دن ﭘﻨﮉﻟﯽ ﺳﮯ ﮐﭙﮍا اﭨﻬﺎ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﮐﻔﺎر ﺳﺠﺪے ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻼﺋﮯ
ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﺳﺠﺪﮦ ﻧہ ﮐﺮﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ ) (۴٢ان ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﺟﻬﮑﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮں ﮔﯽ اور ان ﭘﺮ ذﻟﺖ ﭼﻬﺎ رﮨﯽ ﮨﻮﮔﯽ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﭘﮩﻠﮯ
)اُس وﻗﺖ( ﺳﺠﺪے ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻼﺗﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﻬﮯ ﺟﺐ ﮐہ ﺻﺤﻴﺢ وﺳﺎﻟﻢ ﺗﻬﮯ ) (۴٣ﺗﻮ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ اس ﮐﻼم ﮐﮯ ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں
ﺳﮯ ﺳﻤﺠﻪ ﻟﻴﻨﮯ دو۔ ﮨﻢ ان ﮐﻮ ﺁﮨﺴﺘہ ﺁﮨﺴﺘہ اﻳﺴﮯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ ﭘﮑﮍﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ ان ﮐﻮ ﺧﺒﺮ ﺑﻬﯽ ﻧہ ﮨﻮﮔﯽ ) (۴۴اور ﻣﻴﮟ ان ﮐﻮ
ﻣﮩﻠﺖ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﻣﻴﺮﯼ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻗﻮﯼ ﮨﮯ ) (۴۵ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ان ﺳﮯ ﮐﭽﻪ اﺟﺮ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ان ﭘﺮ ﺗﺎوان ﮐﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﭘﮍ رﮨﺎ ﮨﮯ
) (۴۶ﻳﺎ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﻏﻴﺐ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﮨﮯ ﮐہ )اﺳﮯ( ﻟﮑﻬﺘﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٧ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﮟ
ﺻﺒﺮ ﮐﺌﮯ رﮨﻮ اور ﻣﭽﻬﻠﯽ )ﮐﺎ ﻟﻘﻤہ ﮨﻮﻧﮯ( واﻟﮯ ﻳﻮﻧﺲ ﮐﯽ ﻃﺮح رﮨﻮ ﻧﺎ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ )ﺧﺪا( ﮐﻮ ﭘﮑﺎرا اور وﮦ )ﻏﻢ و( ﻏﺼﮯ
ﻣﻴﮟ ﺑﻬﺮے ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴٨اﮔﺮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ان ﮐﯽ ﻳﺎورﯼ ﻧہ ﮐﺮﺗﯽ ﺗﻮ وﮦ ﭼﭩﻴﻞ ﻣﻴﺪان ﻣﻴﮟ ڈال دﻳﺌﮯ
ﺟﺎﺗﮯ اور ان ﮐﺎ ﺣﺎل اﺑﺘﺮ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ) (۴٩ﭘﻬﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮦ ﮐﺮﮐﮯ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﻣﻴﮟ ﮐﺮﻟﻴﺎ ) (۵٠اور ﮐﺎﻓﺮ ﺟﺐ
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
)ﻳہ( ﻧﺼﻴﺤﺖ )ﮐﯽ ﮐﺘﺎب( ﺳﻨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﻳﻮں ﻟﮕﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻧﮕﺎﮨﻮں ﺳﮯ ﭘﻬﺴﻼ دﻳﮟ ﮔﮯ اور ﮐﮩﺘﮯ ﻳہ ﺗﻮ دﻳﻮاﻧہ ﮨﮯ
) (۵١اور )ﻟﻮﮔﻮ( ﻳہ )ﻗﺮﺁن( اﮨﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ )(۵٢
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﺤَﺎﻗﱠﺔ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺳﭻ ﻣﭻ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ) (١وﮦ ﺳﭻ ﻣﭻ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟ ) (٢اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐہ ﺳﭻ ﻣﭻ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟ )(٣
)وﮨﯽ( ﮐﻬﮍﮐﻬﮍاﻧﮯ واﻟﯽ )ﺟﺲ( ﮐﻮ ﺛﻤﻮد اور ﻋﺎد )دوﻧﻮں( ﻧﮯ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ) (۴ﺳﻮ ﺛﻤﻮد ﺗﻮ ﮐﮍﮎ ﺳﮯ ﮨﻼﮎ ﮐﺮدﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ )(۵
رﮨﮯ ﻋﺎد ﺗﻮ ان ﮐﺎ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺗﻴﺰ ﺁﻧﺪهﯽ ﺳﮯ ﺳﺘﻴﺎﻧﺎس ﮐﺮدﻳﺎ ﮔﻴﺎ ) (۶ﺧﺪا ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺳﺎت رات اور ﺁﭨﻪ دن ﻟﮕﺎﺗﺎر ان ﭘﺮ ﭼﻼﺋﮯ
رﮐﻬﺎ ﺗﻮ )اے ﻣﺨﺎﻃﺐ( ﺗﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اس ﻣﻴﮟ )اس ﻃﺮح( ڈهﺌﮯ )اور ﻣﺮے( ﭘﮍے دﻳﮑﻬﮯ ﺟﻴﺴﮯ ﮐﻬﺠﻮروں ﮐﮯ ﮐﻬﻮﮐﻬﻠﮯ
ﺗﻨﮯ ) (٧ﺑﻬﻼ ﺗﻮ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺑﺎﻗﯽ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﮯ؟ ) (٨اور ﻓﺮﻋﻮن اور ﺟﻮ ﻟﻮگ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺗﻬﮯ اور وﮦ ﺟﻮ
اﻟﭩﯽ ﺑﺴﺘﻴﻮں ﻣﻴﮟ رﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ ﺳﺐ ﮔﻨﺎﮦ ﮐﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٩اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺗﻮ
ﺧﺪا ﻧﮯ ﺑﻬﯽ ان ﮐﻮ ﺑﮍا ﺳﺨﺖ ﭘﮑﮍا ) (١٠ﺟﺐ ﭘﺎﻧﯽ ﻃﻐﻴﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺁﻳﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ )ﻟﻮﮔﻮں (ﮐﻮ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﺳﻮار ﮐﺮﻟﻴﺎ ) (١١ﺗﺎﮐہ
اس ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﻳﺎدﮔﺎر ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ اور ﻳﺎد رﮐﻬﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﺎن اﺳﮯ ﻳﺎد رﮐﻬﻴﮟ ) (١٢ﺗﻮ ﺟﺐ ﺻﻮر ﻣﻴﮟ اﻳﮏ )ﺑﺎر( ﭘﻬﻮﻧﮏ ﻣﺎر
دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (١٣اور زﻣﻴﻦ اور ﭘﮩﺎڑ دوﻧﻮں اﭨﻬﺎ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﭘﻬﺮ اﻳﮏ ﺑﺎرﮔﯽ ﺗﻮڑ ﭘﻬﻮڑ ﮐﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ
) (١۴ﺗﻮ اس روز ﮨﻮ ﭘﮍﻧﮯ واﻟﯽ )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﻴﺎﻣﺖ( ﮨﻮ ﭘﮍے ﮔﯽ ) (١۵اور ﺁﺳﻤﺎن ﭘﻬﭧ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ وﮦ اس دن ﮐﻤﺰور ﮨﻮﮔﺎ )(١۶
اور ﻓﺮﺷﺘﮯ اس ﮐﮯ ﮐﻨﺎروں ﭘﺮ )اُﺗﺮ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ( اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻋﺮش ﮐﻮ اس روز ﺁﭨﻪ ﻓﺮﺷﺘﮯ اﭘﻨﮯ ﺳﺮوں ﭘﺮ
اُﭨﻬﺎﺋﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١٧اس روز ﺗﻢ )ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ( ﭘﻴﺶ ﮐﺌﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﺑﺎت ﭼﻬﭙﯽ ﻧہ
رﮨﮯ ﮔﯽ ) (١٨ﺗﻮ ﺟﺲ ﮐﺎ )اﻋﻤﺎل( ﻧﺎﻣہ اس ﮐﮯ داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ وﮦ )دوﺳﺮوں ﺳﮯ( ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﻟﻴﺠﻴﺌﮯ ﻣﻴﺮا
ﻧﺎﻣہ )اﻋﻤﺎل( ﭘﮍهﻴﺌﮯ ) (١٩ﻣﺠﻬﮯ ﻳﻘﻴﻦ ﺗﻬﺎ ﮐہ ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﻣﻴﺮا ﺣﺴﺎب )ﮐﺘﺎب( ﺿﺮور ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ) (٢٠ﭘﺲ وﮦ )ﺷﺨﺺ( ﻣﻦ
ﻣﺎﻧﮯ ﻋﻴﺶ ﻣﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ )) (٢١ﻳﻌﻨﯽ( اوﻧﭽﮯ )اوﻧﭽﮯ ﻣﺤﻠﻮں( ﮐﮯ ﺑﺎغ ﻣﻴﮟ ) (٢٢ﺟﻦ ﮐﮯ ﻣﻴﻮے ﺟﻬﮑﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ )(٢٣
ﺟﻮ )ﻋﻤﻞ( ﺗﻢ اﻳﺎم ﮔﺰﺷﺘہ ﻣﻴﮟ ﺁﮔﮯ ﺑﻬﻴﺞ ﭼﮑﮯ ﮨﻮ اس ﮐﮯ ﺻﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺰے ﺳﮯ ﮐﻬﺎؤ اور ﭘﻴﻮ ) (٢۴اور ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎﻣہ
)اﻋﻤﺎل( اس ﮐﮯ ﺑﺎﺋﻴﮟ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ ﻳﺎد ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ وﮦ ﮐﮩﮯ ﮔﺎ اے ﮐﺎش ﻣﺠﻪ ﮐﻮ ﻣﻴﺮا )اﻋﻤﺎل( ﻧﺎﻣہ ﻧہ دﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ) (٢۵اور ﻣﺠﻬﮯ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧہ ﮨﻮ ﮐہ ﻣﻴﺮا ﺣﺴﺎب ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ) (٢۶اے ﮐﺎش ﻣﻮت )اﺑﺪ اﻻﺁﺑﺎد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻴﺮا ﮐﺎم( ﺗﻤﺎم ﮐﺮﭼﮑﯽ ﮨﻮﺗﯽ ) (٢٧ﺁج( ﻣﻴﺮا
ﻣﺎل ﻣﻴﺮے ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﮐﺎم ﺑﻬﯽ ﻧہ ﺁﻳﺎ )) (٢٨ﮨﺎﺋﮯ( ﻣﻴﺮﯼ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺎﮎ ﻣﻴﮟ ﻣﻞ ﮔﺌﯽ )) (٢٩ﺣﮑﻢ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ( اﺳﮯ ﭘﮑﮍ ﻟﻮ اور
ﻃﻮق ﭘﮩﻨﺎ دو ) (٣٠ﭘﻬﺮ دوزخ ﮐﯽ ﺁگ ﻣﻴﮟ ﺟﻬﻮﻧﮏ دو ) (٣١ﭘﻬﺮ زﻧﺠﻴﺮ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻧﺎپ ﺳﺘﺮ ﮔﺰ ﮨﮯ ﺟﮑﮍ دو ) (٣٢ﻳہ ﻧہ
ﺗﻮ ﺧﺪاﺋﮯ ﺟﻞ ﺷﺎﻧہ ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﺎ ﺗﻬﺎ ) (٣٣اور ﻧہ ﻓﻘﻴﺮ ﮐﮯ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﻼﻧﮯ ﭘﺮ ﺁﻣﺎدﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻬﺎ ) (٣۴ﺳﻮ ﺁج اس ﮐﺎ ﺑﻬﯽ ﻳﮩﺎں
ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺘﺪار ﻧﮩﻴﮟ ) (٣۵اور ﻧہ ﭘﻴﭗ ﮐﮯ ﺳﻮا )اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ( ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (٣۶ﺟﺲ ﮐﻮ ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻧﮩﻴﮟ
ﮐﻬﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٣٧ﺗﻮ ﮨﻢ ﮐﻮ ان ﭼﻴﺰوں ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﻈﺮ ﺁﺗﯽ ﮨﻴﮟ ) (٣٨اور ان ﮐﯽ ﺟﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺗﻴﮟ ) (٣٩ﮐہ ﻳہ
)ﻗﺮﺁن( ﻓﺮﺷﺘۂ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم ﮐﯽ زﺑﺎن ﮐﺎ ﭘﻴﻐﺎم ﮨﮯ ) (۴٠اور ﻳہ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﮐﺎ ﮐﻼم ﻧﮩﻴﮟ۔ ﻣﮕﺮ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﮐﻢ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﮯ
ﮨﻮ ) (۴١اور ﻧہ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﮨﻦ ﮐﮯ ﻣﺰﺧﺮﻓﺎت ﮨﻴﮟ۔ ﻟﻴﮑﻦ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﮐﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (۴٢ﻳہ ﺗﻮ( ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺎ اُﺗﺎرا
)ﮨﻮا( ﮨﮯ ) (۴٣اﮔﺮ ﻳہ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮨﻤﺎرﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﺟﻬﻮٹ ﺑﻨﺎ ﻻﺗﮯ ) (۴۴ﺗﻮ ﮨﻢ ان ﮐﺎ داﮨﻨﺎ ﮨﺎﺗﻪ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺘﮯ ) (۴۵ﭘﻬﺮ ان
ﮐﯽ رگ ﮔﺮدن ﮐﺎٹ ڈاﻟﺘﮯ ) (۴۶ﭘﻬﺮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ )ﮨﻤﻴﮟ( اس ﺳﮯ روﮐﻨﮯ واﻻ ﻧہ ﮨﻮﺗﺎ ) (۴٧اور ﻳہ )ﮐﺘﺎب( ﺗﻮ
ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ ) (۴٨اور ﮨﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ اس ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٩ﻧﻴﺰ ﻳہ
ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﻣﻮﺟﺐ( ﺣﺴﺮت ﮨﮯ ) (۵٠اور ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﺑﺮﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻳﻘﻴﻦ ﮨﮯ ) (۵١ﺳﻮ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻋﺰوﺟﻞ ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐﯽ ﺗﻨﺰﻳہ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ )(۵٢
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻤﻌَﺎرج
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اﻳﮏ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﻧﮯ ﻋﺬاب ﻃﻠﺐ ﮐﻴﺎ ﺟﻮ ﻧﺎزل ﮨﻮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﺎ )) (١ﻳﻌﻨﯽ( ﮐﺎﻓﺮوں ﭘﺮ )اور( ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﻮ ﭨﺎل ﻧہ ﺳﮑﮯ
ﮔﺎ )) (٢اور وﮦ( ﺧﺪاﺋﮯ ﺻﺎﺣﺐ درﺟﺎت ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ )ﻧﺎزل ﮨﻮﮔﺎ( ) (٣ﺟﺲ ﮐﯽ ﻃﺮف روح )اﻻﻣﻴﻦ( اور ﻓﺮﺷﺘﮯ ﭘﮍهﺘﮯ
ﮨﻴﮟ )اور( اس روز )ﻧﺎزل ﮨﻮﮔﺎ( ﺟﺲ ﮐﺎ اﻧﺪازﮦ ﭘﭽﺎس ﮨﺰار ﺑﺮس ﮐﺎ ﮨﻮﮔﺎ )) (۴ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ( ﻗﻮت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ) (۵وﮦ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻧﮕﺎﮦ ﻣﻴﮟ دور ﮨﮯ ) (۶اور ﮨﻤﺎرﯼ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮟ ﻧﺰدﻳﮏ ) (٧ﺟﺲ دن ﺁﺳﻤﺎن اﻳﺴﺎ ﮨﻮ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﻴﺴﮯ ﭘﮕﻬﻼ ﮨﻮا ﺗﺎﻧﺒﺎ ) (٨اور ﭘﮩﺎڑ )اﻳﺴﮯ( ﺟﻴﺴﮯ )دهﻨﮑﯽ ﮨﻮﺋﯽ( رﻧﮕﻴﻦ اون ) (٩اور ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺖ ﮐﺴﯽ دوﺳﺖ
ﮐﺎ ﭘﺮﺳﺎن ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ )) (١٠ﺣﺎﻻﻧﮑہ( اﻳﮏ دوﺳﺮے ﮐﻮ ﺳﺎﻣﻨﮯ دﻳﮑﻪ رﮨﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ )اس روز( ﮔﻨﮩﮕﺎر ﺧﻮاﮨﺶ ﮐﺮے ﮔﺎ ﮐہ
ﮐﺴﯽ ﻃﺮح اس دن ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻣﻴﮟ )ﺳﺐ ﮐﭽﻪ( دے دے ﻳﻌﻨﯽ اﭘﻨﮯ ﺑﻴﭩﮯ ) (١١اور اﭘﻨﯽ ﺑﻴﻮﯼ اور اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ
) (١٢اور اﭘﻨﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﺟﺲ ﻣﻴﮟ وﮦ رﮨﺘﺎ ﺗﻬﺎ ) (١٣اور ﺟﺘﻨﮯ ﺁدﻣﯽ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ )ﻏﺮض( ﺳﺐ )ﮐﭽﻪ دے دے( اور اﭘﻨﮯ ﺗﺌﻴﮟ
ﻋﺬاب ﺳﮯ ﭼﻬﮍا ﻟﮯ )) (١۴ﻟﻴﮑﻦ( اﻳﺴﺎ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ وﮦ ﺑﻬﮍﮐﺘﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺁگ ﮨﮯ ) (١۵ﮐﻬﺎل ادهﻴﮍ ڈاﻟﻨﮯ واﻟﯽ ) (١۶ان
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻃﺮف ﺑﻼﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ )دﻳﻦ ﺣﻖ ﺳﮯ( اﻋﺮاض ﮐﻴﺎ ) (١٧اور )ﻣﺎل (ﺟﻤﻊ ﮐﻴﺎ اور ﺑﻨﺪ ﮐﺮ رﮐﻬﺎ )(١٨
ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﮐﻢ ﺣﻮﺻﻠہ ﭘﻴﺪا ﮨﻮا ﮨﮯ ) (١٩ﺟﺐ اﺳﮯ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮔﻬﺒﺮا اﭨﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢٠اور ﺟﺐ ﺁﺳﺎﺋﺶ
ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﺨﻴﻞ ﺑﻦ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (٢١ﻣﮕﺮ ﻧﻤﺎز ﮔﺰار ) (٢٢ﺟﻮ ﻧﻤﺎز ﮐﺎ اﻟﺘﺰام رﮐﻬﺘﮯ )اور ﺑﻼﻧﺎﻏہ ﭘﮍهﺘﮯ( ﮨﻴﮟ )(٢٣
اور ﺟﻦ ﮐﮯ ﻣﺎل ﻣﻴﮟ ﺣﺼہ ﻣﻘﺮر ﮨﮯ )) (٢۴ﻳﻌﻨﯽ( ﻣﺎﻧﮕﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﺎ۔ اور ﻧہ ﻣﺎﻧﮕﮯ واﻟﮯ واﻻ ﮐﺎ ) (٢۵اور ﺟﻮ روز ﺟﺰا
ﮐﻮ ﺳﭻ ﺳﻤﺠﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢۶اور ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﺧﻮف رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٧ﺑﮯﺷﮏ ان ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ
ﻋﺬاب ﮨﮯ ﮨﯽ اﻳﺴﺎ ﮐہ اس ﺳﮯ ﺑﮯﺧﻮف ﻧہ ﮨﻮا ﺟﺎﺋﮯ ) (٢٨اور ﺟﻮ اﭘﻨﯽ ﺷﺮﻣﮕﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٩ﻣﮕﺮ اﭘﻨﯽ
ﺑﻴﻮﻳﻮں ﻳﺎ ﻟﻮﻧﮉﻳﻮں ﺳﮯ ﮐہ )ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﻧﮯ ﭘﺮ( اﻧﮩﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﮩﻴﮟ ) (٣٠اور ﺟﻮ ﻟﻮگ ان ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﮐﮯ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﮨﻮں وﮦ ﺣﺪ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣١اور ﺟﻮ اﭘﻨﯽ اﻣﺎﻧﺘﻮں اور اﻗﺮاروں ﮐﺎ ﭘﺎس ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٢اور ﺟﻮ
اﭘﻨﯽ ﺷﮩﺎدﺗﻮں ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٣اور ﺟﻮ اﭘﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ ﺧﺒﺮ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣۴ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﺑﺎﻏﮩﺎﺋﮯ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ ﻋﺰت
واﮐﺮام ﺳﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٣۵ﺗﻮ ان ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻃﺮف دوڑے ﭼﻠﮯ ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣۶اور( داﺋﻴﮟ ﺑﺎﺋﻴﮟ ﺳﮯ
ﮔﺮوﮦ ﮔﺮوﮦ ﮨﻮ ﮐﺮ )ﺟﻤﻊ ﮨﻮﺗﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ( ) (٣٧ﮐﻴﺎ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﻳہ ﺗﻮﻗﻊ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﺎغ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ
ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٣٨ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ۔ ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ اس ﭼﻴﺰ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ وﮦ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣٩ﮨﻤﻴﮟ ﻣﺸﺮﻗﻮں اور ﻣﻐﺮﺑﻮں
ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﮐہ ﮨﻢ ﻃﺎﻗﺖ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ )) (۴٠ﻳﻌﻨﯽ( اس ﺑﺎت ﭘﺮ )ﻗﺎدر ﮨﻴﮟ( ﮐہ ان ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﻟﻮگ ﺑﺪل ﻻﺋﻴﮟ اور ﮨﻢ
ﻋﺎﺟﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (۴١ﺗﻮ )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ان ﮐﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻴﮟ ﭘﮍے رﮨﻨﮯ اور ﮐﻬﻴﻞ ﻟﻴﻨﮯ دو ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺲ دن ﮐﺎ ان ﺳﮯ وﻋﺪﮦ
ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ وﮦ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ ) (۴٢اس دن ﻳہ ﻗﺒﺮ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﮐﺮ )اس ﻃﺮح( دوڑﻳﮟ ﮔﮯ ﺟﻴﺴﮯ )ﺷﮑﺎرﯼ(
ﺷﮑﺎر ﮐﮯ ﺟﺎل ﮐﯽ ﻃﺮف دوڑﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٣ان ﮐﯽ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﺟﻬﮏ رﮨﯽ ﮨﻮں ﮔﯽ اور ذﻟﺖ ان ﭘﺮ ﭼﻬﺎ رﮨﯽ ﮨﻮﮔﯽ۔ ﻳﮩﯽ وﮦ دن
ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ان ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻬﺎ )(۴۴
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ﺳﻮرة ﻧُﻮح
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﮨﻢ ﻧﮯ ﻧﻮح ﮐﻮ ان ﮐﯽ ﻗﻮم ﮐﯽ ﻃﺮف ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮐہ ﭘﻴﺸﺘﺮ اس ﮐﮯ ﮐہ ان ﭘﺮ درد دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب واﻗﻊ ﮨﻮ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﻮ ﮨﺪاﻳﺖ
ﮐﺮدو ) (١اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اے ﻗﻮم! ﻣﻴﮟ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻬﻠﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ) (٢ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺒﺎت ﮐﺮو اور اس ﺳﮯ
ڈرو اور ﻣﻴﺮا ﮐﮩﺎ ﻣﺎﻧﻮ ) (٣وﮦ ﺗﻤﮩﺎرے ﮔﻨﺎﮦ ﺑﺨﺶ دے ﮔﺎ اور )ﻣﻮت ﮐﮯ( وﻗﺖ ﻣﻘﺮرﮦ ﺗﮏ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﮩﻠﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﺟﺐ
ﺧﺪا ﮐﺎ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﮨﻮﮔﺎ وﻗﺖ ﺁﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﯽ۔ ﮐﺎش ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮﺗﮯ ) (۴ﺟﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﻧہ ﻣﺎﻧﺎ ﺗﻮ )ﻧﻮح ﻧﮯ(
ﺧﺪا ﺳﮯ ﻋﺮض ﮐﯽ ﮐہ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻴﮟ اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﻮ رات دن ﺑﻼﺗﺎ رﮨﺎ ) (۵ﻟﻴﮑﻦ ﻣﻴﺮے ﺑﻼﻧﮯ ﺳﮯ وﮦ اور زﻳﺎدﮦ ﮔﺰﻳﺮ ﮐﺮﺗﮯ
رﮨﮯ ) (۶ﺟﺐ ﺟﺐ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺑﻼﻳﺎ ﮐہ )ﺗﻮﺑہ ﮐﺮﻳﮟ اور( ﺗﻮ ان ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﮐﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ اﻧﮕﻠﻴﺎں
دے ﻟﻴﮟ اور ﮐﭙﮍے اوڑه ﻟﺌﮯ اور اڑ ﮔﺌﮯ اور اﮐﮍ ﺑﻴﭩﻬﮯ ) (٧ﭘﻬﺮ ﻣﻴﮟ ان ﮐﻮ ﮐﻬﻠﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﻬﯽ ﺑﻼﺗﺎ رﮨﺎ ) (٨اور ﻇﺎﮨﺮ
اور ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﮨﺮ ﻃﺮح ﺳﻤﺠﻬﺎﺗﺎ رﮨﺎ ) (٩اور ﮐﮩﺎ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﮕﻮ ﮐہ وﮦ ﺑﮍا ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ )(١٠
وﮦ ﺗﻢ ﭘﺮ ﺁﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﻟﮕﺎﺗﺎر ﻣﻴﻨہ ﺑﺮﺳﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١١اور ﻣﺎل اور ﺑﻴﭩﻮں ﺳﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﺑﺎغ ﻋﻄﺎ ﮐﺮے
ﮔﺎ اور ان ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩﺎ دے ﮔﺎ ) (١٢ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﻈﻤﺖ ﮐﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ )(١٣
ﺣﺎﻻﻧﮑہ اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻃﺮح ﻃﺮح )ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺘﻮں( ﮐﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ) (١۴ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ ﺳﺎت ﺁﺳﻤﺎن ﮐﻴﺴﮯ
اوﭘﺮ ﺗﻠﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۵اور ﭼﺎﻧﺪ ﮐﻮ ان ﻣﻴﮟ )زﻣﻴﻦ ﮐﺎ( ﻧﻮر ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ اور ﺳﻮرج ﮐﻮ ﭼﺮاغ ﭨﻬﮩﺮاﻳﺎ ﮨﮯ ) (١۶اور ﺧﺪا ﮨﯽ
ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ زﻣﻴﻦ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ) (١٧ﭘﻬﺮ اﺳﯽ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻟﻮﭨﺎ دے ﮔﺎ اور )اﺳﯽ ﺳﮯ( ﺗﻢ ﮐﻮ ﻧﮑﺎل ﮐﻬﮍا ﮐﺮے ﮔﺎ ) (١٨اور
ﺧﺪا ﮨﯽ ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﺌﮯ ﻓﺮش ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (١٩ﺗﺎﮐہ اس ﮐﮯ ﺑﮍے ﺑﮍے ﮐﺸﺎدﮦ رﺳﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﭼﻠﻮ ﭘﻬﺮو )) (٢٠اس ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ( ﻧﻮح ﻧﮯ ﻋﺮض ﮐﯽ ﮐہ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر! ﻳہ ﻟﻮگ ﻣﻴﺮے ﮐﮩﻨﮯ ﭘﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﻠﮯ اور اﻳﺴﻮں ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﮨﻮﺋﮯ ﺟﻦ ﮐﻮ ان ﮐﮯ
ﻣﺎل اور اوﻻد ﻧﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﭽﻪ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ ) (٢١اور وﮦ ﺑﮍﯼ ﺑﮍﯼ ﭼﺎﻟﻴﮟ ﭼﻠﮯ ) (٢٢اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ
ﻣﻌﺒﻮدوں ﮐﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﻧہ ﭼﻬﻮڑﻧﺎ اور ود اور ﺳﻮاع اور ﻳﻐﻮث اور ﻳﻌﻘﻮب اور ﻧﺴﺮ ﮐﻮ ﮐﺒﻬﯽ ﺗﺮﮎ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ )) (٢٣ﭘﺮوردﮔﺎر(
اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺑﮩﺖ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮدﻳﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﺗُﻮ ان ﮐﻮ اور ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮدے )) (٢۴ﺁﺧﺮ( وﮦ اﭘﻨﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﭘﮩﻠﮯ
ﻏﺮﻗﺎب ﮐﺮدﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﭘﻬﺮ ﺁگ ﻣﻴﮟ ڈال دﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔ ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﻣﺪدﮔﺎر ﻧہ ﭘﺎﻳﺎ ) (٢۵اور )ﭘﻬﺮ(
ﻧﻮح ﻧﮯ )ﻳہ( دﻋﺎ ﮐﯽ ﮐہ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﻮ روﺋﮯ زﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﺑﺴﺎ ﻧہ رﮨﻨﮯ دے ) (٢۶اﮔﺮ ﺗﻢ ان ﮐﻮ رﮨﻨﮯ
دے ﮔﺎ ﺗﻮ ﺗﻴﺮے ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ان ﺳﮯ ﺟﻮ اوﻻد ﮨﻮﮔﯽ وﮦ ﺑﻬﯽ ﺑﺪﮐﺎر اور ﻧﺎﺷﮑﺮ ﮔﺰار ﮨﻮﮔﯽ ) (٢٧اے
ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺠﻪ ﮐﻮ اور ﻣﻴﺮے ﻣﺎں ﺑﺎپ ﮐﻮ اور ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻ ﮐﺮ ﻣﻴﺮے ﮔﻬﺮ ﻣﻴﮟ ﺁﺋﮯ اس ﮐﻮ اور ﺗﻤﺎم اﻳﻤﺎن واﻟﮯ
ﻣﺮدوں اور اﻳﻤﺎن واﻟﯽ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﻓﺮﻣﺎ اور ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اور زﻳﺎدﮦ ﺗﺒﺎﮨﯽ ﺑﮍهﺎ )(٢٨
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ﻦ
ﺳﻮرة اﻟﺠ ّ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
)اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس وﺣﯽ ﺁﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻨﻮں ﮐﯽ اﻳﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﮯ )اس ﮐﺘﺎب ﮐﻮ( ﺳﻨﺎ ﺗﻮ ﮐﮩﻨﮯ
ﻟﮕﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اﻳﮏ ﻋﺠﻴﺐ ﻗﺮﺁن ﺳﻨﺎ ) (١ﺟﻮ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﺎ رﺳﺘہ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺳﻮ ﮨﻢ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ۔ اور ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺷﺮﻳﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢اور ﻳہ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻋﻈﻤﺖ )ﺷﺎن( ﺑﮩﺖ ﺑﮍﯼ ﮨﮯ اور وﮦ ﻧہ ﺑﻴﻮﯼ
رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ﻧہ اوﻻد ) (٣اور ﻳہ ﮐہ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﺑﮯوﻗﻮف ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺟﻬﻮٹ اﻓﺘﺮاء ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ) (۴اور ﮨﻤﺎرا )ﻳہ(
ﺧﻴﺎل ﺗﻬﺎ ﮐہ اﻧﺴﺎن اور ﺟﻦ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻬﻮٹ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻮﻟﺘﮯ ) (۵اور ﻳہ ﮐہ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﯽ ﺁدم ﺑﻌﺾ ﺟﻨﺎت ﮐﯽ ﭘﻨﺎﮦ ﭘﮑﮍا ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﻬﮯ )اس ﺳﮯ( ان ﮐﯽ ﺳﺮﮐﺸﯽ اور ﺑﮍه ﮔﺌﯽ ﺗﻬﯽ ) (۶اور ﻳہ ﮐہ ان ﮐﺎ ﺑﻬﯽ ﻳﮩﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﻬﺎ ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻤﮩﺎرا ﺗﻬﺎ ﮐہ ﺧﺪا
ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﻼﺋﮯ ﮔﺎ ) (٧اور ﻳہ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺁﺳﻤﺎن ﮐﻮ ﭨﭩﻮﻻ ﺗﻮ اس ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﭼﻮﮐﻴﺪاروں اور اﻧﮕﺎروں ﺳﮯ ﺳﮯ ﺑﻬﺮا
ﭘﺎﻳﺎ ) (٨اور ﻳہ ﮐہ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻢ وﮨﺎں ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻴﮟ )ﺧﺒﺮﻳﮟ( ﺳﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻴﭩﻬﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ اب ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻨﻨﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﺗﻮ
اﭘﻨﮯ ﻟﺌﮯ اﻧﮕﺎرا ﺗﻴﺎر ﭘﺎﺋﮯ ) (٩اور ﻳہ ﮐہ ﮨﻤﻴﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ اس ﺳﮯ اﮨﻞ زﻣﻴﻦ ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﺮاﺋﯽ ﻣﻘﺼﻮد ﮨﮯ ﻳﺎ ان ﮐﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﺑﻬﻼﺋﯽ ﮐﺎ ارادﮦ ﻓﺮﻣﺎﻳﺎ ﮨﮯ ) (١٠اور ﻳہ ﮐہ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻴﮏ ﮨﻴﮟ اور ﮐﻮﺋﯽ اور ﻃﺮح ﮐﮯ۔ ﮨﻤﺎرے
ﮐﺌﯽ ﻃﺮح ﮐﮯ ﻣﺬﮨﺐ ﮨﻴﮟ ) (١١اور ﻳہ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺮﻟﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ )ﺧﻮاﮦ ﮐﮩﻴﮟ ﮨﻮں( ﺧﺪا ﮐﻮ ﮨﺮا ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﺘﮯ
اور ﻧہ ﺑﻬﺎگ ﮐﺮ اس ﮐﻮ ﺗﻬﮑﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢اور ﺟﺐ ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﺪاﻳﺖ )ﮐﯽ ﮐﺘﺎب( ﺳﻨﯽ اس ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻟﮯ ﺁﺋﮯ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ
اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﻮ ﻧہ ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﮯ ﻧہ ﻇﻠﻢ ﮐﺎ ) (١٣اور ﻳہ ﮐہ ﮨﻢ ﻣﻴﮟ ﺑﻌﺾ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻴﮟ اور
ﺑﻌﺾ )ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن( ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮨﻮﺋﮯ وﮦ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻠﮯ ) (١۴اور ﺟﻮ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮨﻮﺋﮯ وﮦ دوزخ ﮐﺎ
اﻳﻨﺪهﻦ ﺑﻨﮯ ) (١۵اور )اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( ﻳہ )ﺑﻬﯽ ان ﺳﮯ ﮐﮩہ دو( ﮐہ اﮔﺮ ﻳہ ﻟﻮگ ﺳﻴﺪهﮯ رﺳﺘﮯ ﭘﺮ رﮨﺘﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ ان ﮐﮯ ﭘﻴﻨﮯ ﮐﻮ
ﺑﮩﺖ ﺳﺎ ﭘﺎﻧﯽ دﻳﺘﮯ ) (١۶ﺗﺎﮐہ اس ﺳﮯ ان ﮐﯽ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﺮﻳﮟ۔ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻳﺎد ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮے ﮔﺎ وﮦ
اس ﮐﻮ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ ) (١٧اور ﻳہ ﮐہ ﻣﺴﺠﺪﻳﮟ )ﺧﺎص( ﺧﺪا ﮐﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺴﯽ اور ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت
ﻧہ ﮐﺮو ) (١٨اور ﺟﺐ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﻨﺪے )ﻣﺤﻤﺪﷺ( اس ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮ ﮐﻬﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮ ان ﮐﮯ ﮔﺮد ﮨﺠﻮم ﮐﺮﻟﻴﻨﮯ ﮐﻮ
ﺗﻬﮯ ) (١٩ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﯽ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں اور ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اس ﮐﺎ ﺷﺮﻳﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺎﺗﺎ )) (٢٠ﻳہ ﺑﻬﯽ(
ﮐﮩہ دو ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺗﻤﮩﺎرے ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﻧﻘﺼﺎن اور ﻧﻔﻊ ﮐﺎ ﮐﭽﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ )) (٢١ﻳہ ﺑﻬﯽ( ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺧﺪا )ﮐﮯ ﻋﺬاب( ﺳﮯ
ﻣﺠﻬﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ دے ﺳﮑﺘﺎ۔ اور ﻣﻴﮟ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﮩﻴﮟ ﺟﺎﺋﮯ ﭘﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﺎ ) (٢٢ﮨﺎں ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ اﺣﮑﺎم ﮐﺎ
اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮں ﮐﺎ ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﻨﺎ )ﮨﯽ( ﻣﻴﺮے ذﻣﮯ ﮨﮯ۔ اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا اور اس ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ
اﻳﺴﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﮩﻨﻢ ﮐﯽ ﺁگ ﮨﮯ ﮨﻤﻴﺸہ ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢٣ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺟﺐ ﻳہ ﻟﻮگ وﮦ )دن( دﻳﮑﻪ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ
ﺟﺲ ﮐﺎ ان ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺐ ان ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﻣﺪدﮔﺎر ﮐﺲ ﮐﮯ ﮐﻤﺰور اور ﺷﻤﺎر ﮐﻦ ﮐﺎ ﺗﻬﻮڑا ﮨﮯ )(٢۴
ﮐﮩہ دو ﮐہ ﺟﺲ )دن( ﮐﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮐہ وﮦ )ﻋﻦ( ﻗﺮﻳﺐ )ﺁﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ( ﻳﺎ ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ
اس ﮐﯽ ﻣﺪت دراز ﮐﺮ دﯼ ﮨﮯ )) (٢۵وﮨﯽ( ﻏﻴﺐ )ﮐﯽ ﺑﺎت( ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﮨﮯ اور ﮐﺴﯽ ﭘﺮ اﭘﻨﮯ ﻏﻴﺐ ﮐﻮ ﻇﺎﮨﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ
) (٢۶ﮨﺎں ﺟﺲ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس )ﮐﻮ ﻏﻴﺐ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺑﺘﺎ دﻳﺘﺎ اور اس( ﮐﮯ ﺁﮔﮯ اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﻣﻘﺮر ﮐﺮ
دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢٧ﺗﺎﮐہ ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﭘﻴﻐﺎم ﭘﮩﻨﭽﺎ دﻳﺌﮯ ﮨﻴﮟ اور )ﻳﻮں ﺗﻮ( اس ﻧﮯ ان ﮐﯽ ﺳﺐ
ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ ﮨﺮ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻗﺎﺑﻮ ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ اور اﻳﮏ اﻳﮏ ﭼﻴﺰ ﮔﻦ رﮐﻬﯽ ﮨﮯ )(٢٨
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻤُﺰﻣّﻞ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اے )ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺟﻮ ﮐﭙﮍے ﻣﻴﮟ ﻟﭙﭧ رﮨﮯ ﮨﻮ ) (١رات ﮐﻮ ﻗﻴﺎم ﮐﻴﺎ ﮐﺮو ﻣﮕﺮ ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ رات )) (٢ﻗﻴﺎم( ﺁدهﯽ رات )ﮐﻴﺎ
ﮐﺮو( ) (٣ﻳﺎ اس ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﮐﻢ ﻳﺎ ﮐﭽﻪ زﻳﺎدﮦ اور ﻗﺮﺁن ﮐﻮ ﭨﻬﮩﺮ ﭨﻬﮩﺮ ﮐﺮ ﭘﮍهﺎ ﮐﺮو ) (۴ﮨﻢ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺗﻢ ﭘﺮ اﻳﮏ ﺑﻬﺎرﯼ ﻓﺮﻣﺎن
ﻧﺎزل ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (۵ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ رات ﮐﺎ اﭨﻬﻨﺎ )ﻧﻔﺲ ﺑﮩﻴﻤﯽ( ﮐﻮ ﺳﺨﺖ ﭘﺎﻣﺎل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور اس وﻗﺖ ذﮐﺮ ﺑﻬﯽ ﺧﻮب
درﺳﺖ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ) (۶دن ﮐﮯ وﻗﺖ ﺗﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﺷﻐﻞ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮو اور ﮨﺮ
ﻃﺮف ﺳﮯ ﺑﮯﺗﻌﻠﻖ ﮨﻮ ﮐﺮ اﺳﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﺟہ ﮨﻮﺟﺎؤ )) (٨وﮨﯽ( ﻣﺸﺮق اور ﻣﻐﺮب ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ )ﮨﮯ اور( اس ﮐﮯ ﺳﻮا
ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﮩﻴﮟ ﺗﻮ اﺳﯽ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻨﺎؤ ) (٩اور ﺟﻮ ﺟﻮ )دل ﺁزار( ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻳہ ﻟﻮگ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﻮ ﺳﮩﺘﮯ رﮨﻮ اور
اﭼﻬﮯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﮯ ان ﺳﮯ ﮐﻨﺎرﮦ ﮐﺶ رﮨﻮ ) (١٠اور ﻣﺠﻬﮯ ان ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﺟﻮ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﮨﻴﮟ ﺳﻤﺠﻪ ﻟﻴﻨﮯ دو اور ان
ﮐﻮ ﺗﻬﻮڑﯼ ﺳﯽ ﻣﮩﻠﺖ دے دو ) (١١ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﺑﻴﮍﻳﺎں ﮨﻴﮟ اور ﺑﻬﮍﮐﺘﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺁگ ﮨﮯ ) (١٢اور ﮔﻠﻮﮔﻴﺮ
ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور درد دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب )ﺑﻬﯽ( ﮨﮯ ) (١٣ﺟﺲ دن زﻣﻴﻦ اور ﭘﮩﺎڑ ﮐﺎﻧﭙﻨﮯ ﻟﮕﻴﮟ اور ﭘﮩﺎڑ اﻳﺴﮯ ﺑﻬﺮ ﺑﻬﺮے )ﮔﻮﻳﺎ(
رﻳﺖ ﮐﮯ ﭨﻴﻠﮯ ﮨﻮﺟﺎﺋﻴﮟ )) (١۴اے اﮨﻞ ﻣﮑہ( ﺟﺲ ﻃﺮح ﮨﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﭘﺎس )ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﻮ( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﺑﻨﺎ ﮐﺮ( ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺗﻬﺎ )اﺳﯽ
ﻃﺮح( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس ﺑﻬﯽ )ﻣﺤﻤﺪﷺ( رﺳﻮل ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﮔﻮاﮦ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١۵ﺳﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮯ
)ﮨﻤﺎرے( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﺎ ﮐﮩﺎ ﻧہ ﻣﺎﻧﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺑﮍے وﺑﺎل ﻣﻴﮟ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ ) (١۶اﮔﺮ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ )ان ﭘﻴﻐﻤﺒﺮوں ﮐﻮ( ﻧہ ﻣﺎﻧﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ
اس دن ﺳﮯ ﮐﻴﻮﻧﮑﺮ ﺑﭽﻮ ﮔﮯ ﺟﻮ ﺑﭽّﻮں ﮐﻮ ﺑﻮڑهﺎ ﮐﺮ دے ﮔﺎ )) (١٧اور( ﺟﺲ ﺳﮯ ﺁﺳﻤﺎن ﭘﻬﭧ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﻳہ اس ﮐﺎ وﻋﺪﮦ
)ﭘﻮرا( ﮨﻮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﺎ ) (١٨ﻳہ )ﻗﺮﺁن( ﺗﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ۔ ﺳﻮ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﮏ )ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ ﮐﺎ( رﺳﺘہ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮﻟﮯ
) (١٩ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻢ اور ﺗﻤﮩﺎرے ﺳﺎﺗﻪ ﮐﮯ ﻟﻮگ )ﮐﺒﻬﯽ( دو ﺗﮩﺎﺋﯽ رات ﮐﮯ ﻗﺮﻳﺐ اور )ﮐﺒﻬﯽ( ﺁدهﯽ
رات اور )ﮐﺒﻬﯽ( ﺗﮩﺎﺋﯽ رات ﻗﻴﺎم ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ۔ اور ﺧﺪا ﺗﻮ رات اور دن ﮐﺎ اﻧﺪازﮦ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ۔ اس ﻧﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻴﺎ ﮐہ ﺗﻢ اس ﮐﻮ
ﻧﺒﺎﮦ ﻧہ ﺳﮑﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ اس ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﯽ۔ ﭘﺲ ﺟﺘﻨﺎ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﮨﻮﺳﮑﮯ )اﺗﻨﺎ( ﻗﺮﺁن ﭘﮍه ﻟﻴﺎ ﮐﺮو۔ اس ﻧﮯ ﺟﺎﻧﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ
ﺑﻌﺾ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻬﯽ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺑﻌﺾ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻓﻀﻞ )ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎش( ﮐﯽ ﺗﻼش ﻣﻴﮟ ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور ﺑﻌﺾ ﺧﺪا
ﮐﯽ راﮦ ﻣﻴﮟ ﻟﮍﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﻮ ﺟﺘﻨﺎ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﮨﻮﺳﮑﮯ اﺗﻨﺎ ﭘﮍه ﻟﻴﺎ ﮐﺮو۔ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﮯ رﮨﻮ اور زﮐﻮٰة ادا ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ اور ﺧﺪا
ﮐﻮ ﻧﻴﮏ )اور ﺧﻠﻮص ﻧﻴﺖ ﺳﮯ( ﻗﺮض دﻳﺘﮯ رﮨﻮ۔ اور ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﮏ ﺗﻢ اﭘﻨﮯ ﻟﺌﮯ ﺁﮔﮯ ﺑﻬﻴﺠﻮ ﮔﮯ اس ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں ﺑﮩﺘﺮ
اور ﺻﻠﮯ ﻣﻴﮟ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﭘﺎؤ ﮔﮯ۔ اور ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ رﮨﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮨﮯ )(٢٠
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻤ ﱠﺪﺛﱢﺮ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اے )ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺟﻮ ﮐﭙﮍا ﻟﭙﻴﭩﮯ ﭘﮍے ﮨﻮ ) (١اُﭨﻬﻮ اور ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮو ) (٢اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺑﮍاﺋﯽ ﮐﺮو ) (٣اور اﭘﻨﮯ
ﮐﭙﮍوں ﮐﻮ ﭘﺎﮎ رﮐﻬﻮ ) (۴اور ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ﺳﮯ دور رﮨﻮ ) (۵اور )اس ﻧﻴﺖ ﺳﮯ( اﺣﺴﺎن ﻧہ ﮐﺮو ﮐہ اس ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﮐﮯ ﻃﺎﻟﺐ ﮨﻮ
) (۶اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺻﺒﺮ ﮐﺮو ) (٧ﺟﺐ ﺻﻮر ﭘﻬﻮﻧﮑﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٨وﮦ دن ﮐﺎ ﻣﺸﮑﻞ دن ﮨﻮﮔﺎ )) (٩ﻳﻌﻨﯽ(
ﮐﺎﻓﺮوں ﭘﺮ ﺁﺳﺎن ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ ) (١٠ﮨﻤﻴﮟ اس ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﺳﻤﺠﻪ ﻟﻴﻨﮯ دو ﺟﺲ ﮐﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اﮐﻴﻼ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ) (١١اور ﻣﺎل ﮐﺜﻴﺮ دﻳﺎ
) (١٢اور )ﮨﺮ وﻗﺖ اس ﮐﮯ ﭘﺎس( ﺣﺎﺿﺮ رﮨﻨﮯ واﻟﮯ ﺑﻴﭩﮯ دﻳﺌﮯ ) (١٣اور ﮨﺮ ﻃﺮح ﮐﮯ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻴﮟ وﺳﻌﺖ دﯼ ) (١۴اﺑﻬﯽ
ﺧﻮاﮨﺶ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اور زﻳﺎدﮦ دﻳﮟ ) (١۵اﻳﺴﺎ ﮨﺮﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﻳہ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﮐﺎ دﺷﻤﻦ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (١۶ﮨﻢ اﺳﮯ ﺻﻌﻮد ﭘﺮ
ﭼﮍهﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٧اس ﻧﮯ ﻓﮑﺮ ﮐﻴﺎ اور ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮐﯽ ) (١٨ﻳہ ﻣﺎرا ﺟﺎﺋﮯ اس ﻧﮯ ﮐﻴﺴﯽ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮐﯽ ) (١٩ﭘﻬﺮ ﻳہ ﻣﺎرا ﺟﺎﺋﮯ
اس ﻧﮯ ﮐﻴﺴﯽ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮐﯽ ) (٢٠ﭘﻬﺮ ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻴﺎ ) (٢١ﭘﻬﺮ ﺗﻴﻮرﯼ ﭼﮍهﺎﺋﯽ اور ﻣﻨہ ﺑﮕﺎڑ ﻟﻴﺎ ) (٢٢ﭘﻬﺮ ﭘﺸﺖ ﭘﻬﻴﺮ ﮐﺮ ﭼﻼ اور
)ﻗﺒﻮل ﺣﻖ ﺳﮯ( ﻏﺮور ﮐﻴﺎ ) (٢٣ﭘﻬﺮ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ ﻳہ ﺗﻮ ﺟﺎدو ﮨﮯ ﺟﻮ )اﮔﻠﻮں ﺳﮯ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﺁﻳﺎ ﮨﮯ )) (٢۴ﭘﻬﺮ ﺑﻮﻻ( ﻳہ
)ﺧﺪا ﮐﺎ ﮐﻼم ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻠﮑہ( ﺑﺸﺮ ﮐﺎ ﮐﻼم ﮨﮯ ) (٢۵ﮨﻢ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ اس ﮐﻮ ﺳﻘﺮ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (٢۶اور ﺗﻢ ﮐﻴﺎ ﺳﻤﺠﻬﮯ ﮐہ
ﺳﻘﺮ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟ )) (٢٧وﮦ ﺁگ ﮨﮯ ﮐہ( ﻧہ ﺑﺎﻗﯽ رﮐﻬﮯ ﮔﯽ اور ﻧہ ﭼﻬﻮڑے ﮔﯽ ) (٢٨اور ﺑﺪن ﺟﻬﻠﺲ ﮐﺮ ﺳﻴﺎﮦ ﮐﺮدے ﮔﯽ )(٢٩
اس ﭘﺮ اُﻧﻴﺲ داروﻏہ ﮨﻴﮟ ) (٣٠اور ﮨﻢ ﻧﮯ دوزخ ﮐﮯ داروﻏہ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻴﮟ۔ اور ان ﮐﺎ ﺷﻤﺎر ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﯽ ﺁزﻣﺎﺋﺶ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ﮨﮯ )اور( اس ﻟﺌﮯ ﮐہ اﮨﻞ ﮐﺘﺎب ﻳﻘﻴﻦ ﮐﺮﻳﮟ اور ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﺎ اﻳﻤﺎن اور زﻳﺎدﮦ ﮨﻮ اور اﮨﻞ ﮐﺘﺎب اور ﻣﻮﻣﻦ ﺷﮏ ﻧہ
ﻻﺋﻴﮟ۔ اور اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ )ﻧﻔﺎق ﮐﺎ( ﻣﺮض ﮨﮯ اور )ﺟﻮ( ﮐﺎﻓﺮ )ﮨﻴﮟ( ﮐﮩﻴﮟ ﮐہ اس ﻣﺜﺎل )ﮐﮯ ﺑﻴﺎن
ﮐﺮﻧﮯ( ﺳﮯ ﺧﺪا ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟ اﺳﯽ ﻃﺮح ﺧﺪا ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮔﻤﺮاﮦ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮨﺪاﻳﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻟﺸﮑﺮوں ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ۔ اور ﻳہ ﺗﻮ ﺑﻨﯽ ﺁدم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ ) (٣١ﮨﺎں
ﮨﺎں )ﮨﻤﻴﮟ( ﭼﺎﻧﺪ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ) (٣٢اور رات ﮐﯽ ﺟﺐ ﭘﻴﭩﻪ ﭘﻬﻴﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ) (٣٣اور ﺻﺒﺢ ﮐﯽ ﺟﺐ روﺷﻦ ﮨﻮ ) (٣۴ﮐہ وﮦ )ﺁگ(
اﻳﮏ ﺑﮩﺖ ﺑﮍﯼ )ﺁﻓﺖ( ﮨﮯ )) (٣۵اور( ﺑﻨﯽ ﺁدم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺆﺟﺐ ﺧﻮف ) (٣۶ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺁﮔﮯ ﺑﮍهﻨﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﻳﺎ ﭘﻴﭽﻬﮯ رﮨﻨﺎ
ﭼﺎﮨﮯ ) (٣٧ﮨﺮ ﺷﺨﺺ اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﮔﺮو ﮨﮯ ) (٣٨ﻣﮕﺮ داﮨﻨﯽ ﻃﺮف واﻟﮯ )ﻧﻴﮏ ﻟﻮگ( )) (٣٩ﮐہ( وﮦ ﺑﺎﻏﮩﺎﺋﮯ
ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ )ﮨﻮں ﮔﮯ اور( ﭘﻮﭼﻬﺘﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ )) (۴٠ﻳﻌﻨﯽ ﺁگ ﻣﻴﮟ ﺟﻠﻨﮯ واﻟﮯ( ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﺳﮯ ) (۴١ﮐہ ﺗﻢ دوزخ ﻣﻴﮟ ﮐﻴﻮں
ﭘﮍے؟ ) (۴٢وﮦ ﺟﻮاب دﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﻧﻤﺎز ﻧﮩﻴﮟ ﭘﮍهﺘﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴٣اور ﻧہ ﻓﻘﻴﺮوں ﮐﻮ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﻼﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴۴اور اﮨﻞ
ﺑﺎﻃﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻣﻞ ﮐﺮ )ﺣﻖ ﺳﮯ( اﻧﮑﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴۵اور روز ﺟﺰا ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴۶ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﮨﻤﻴﮟ ﻣﻮت
ﺁﮔﺌﯽ )) (۴٧ﺗﻮ اس ﺣﺎل ﻣﻴﮟ( ﺳﻔﺎرش ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺳﻔﺎرش ان ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻧہ دے ﮔﯽ ) (۴٨ان ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﮨﻮا
ﮨﮯ ﮐہ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺳﮯ روﮔﺮداں ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴٩ﮔﻮﻳﺎ ﮔﺪهﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﺑﺪﮎ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ )) (۵٠ﻳﻌﻨﯽ( ﺷﻴﺮ ﺳﮯ ڈر ﮐﺮ ﺑﻬﺎگ
ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵١اﺻﻞ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﻳہ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻬﻠﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮐﺘﺎب ﺁﺋﮯ ) (۵٢اﻳﺴﺎ ﮨﺮﮔﺰ
ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ان ﮐﻮ ﺁﺧﺮت ﮐﺎ ﺧﻮف ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ) (۵٣ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ ) (۵۴ﺗﻮ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﮯ اﺳﮯ
ﻳﺎد رﮐﻬﮯ ) (۵۵اور ﻳﺎد ﺑﻬﯽ ﺗﺐ ﮨﯽ رﮐﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﺟﺐ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﮯ۔ وﮨﯽ ڈرﻧﮯ ﮐﮯ ﻻﺋﻖ اور ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ )(۵۶
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟ ِﻘﻴَﺎﻣَﺔ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﮨﻢ ﮐﻮ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ) (١اور ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣہ ﮐﯽ )ﮐہ ﺳﺐ ﻟﻮگ اﭨﻬﺎ ﮐﺮ( ﮐﻬﮍے ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢ﮐﻴﺎ اﻧﺴﺎن ﻳہ ﺧﻴﺎل
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ اس ﮐﯽ )ﺑﮑﻬﺮﯼ ﮨﻮﺋﯽ( ﮨﮉﻳﺎں اﮐﭩﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ؟ ) (٣ﺿﺮور ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ )اور( ﮨﻢ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﻴﮟ ﮐہ
اس ﮐﯽ ﭘﻮر ﭘﻮر درﺳﺖ ﮐﺮدﻳﮟ ) (۴ﻣﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺁﮔﮯ ﮐﻮ ﺧﻮد ﺳﺮﯼ ﮐﺮﺗﺎ ﺟﺎﺋﮯ ) (۵ﭘﻮﭼﻬﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﺎ دن
ﮐﺐ ﮨﻮﮔﺎ؟ ) (۶ﺟﺐ ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﭼﻨﺪهﻴﺎ ﺟﺎﺋﻴﮟ ) (٧اور ﭼﺎﻧﺪ ﮔﮩﻨﺎ ﺟﺎﺋﮯ ) (٨اور ﺳﻮرج اور ﭼﺎﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ) (٩اس دن
اﻧﺴﺎن ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ )اب( ﮐﮩﺎں ﺑﻬﺎگ ﺟﺎؤں؟ ) (١٠ﺑﮯﺷﮏ ﮐﮩﻴﮟ ﭘﻨﺎﮦ ﻧﮩﻴﮟ ) (١١اس روز ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﯽ ﮐﮯ ﭘﺎس ﭨﻬﮑﺎﻧﺎ ﮨﮯ
) (١٢اس دن اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺟﻮ )ﻋﻤﻞ( اس ﻧﮯ ﺁﮔﮯ ﺑﻬﻴﺠﮯ اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﭼﻬﻮڑے ﮨﻮں ﮔﮯ ﺳﺐ ﺑﺘﺎ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٣ﺑﻠﮑہ
اﻧﺴﺎن ﺁپ اﭘﻨﺎ ﮔﻮاﮦ ﮨﮯ ) (١۴اﮔﺮﭼہ ﻋﺬر وﻣﻌﺬرت ﮐﺮﺗﺎ رﮨﮯ ) (١۵اور )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( وﺣﯽ ﮐﮯ ﭘﮍهﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﯽ
زﺑﺎن ﻧہ ﭼﻼﻳﺎ ﮐﺮو ﮐہ اس ﮐﻮ ﺟﻠﺪ ﻳﺎد ﮐﺮﻟﻮ ) (١۶اس ﮐﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﺎ اور ﭘﮍهﺎﻧﺎ ﮨﻤﺎرے ذﻣﮯ ﮨﮯ ) (١٧ﺟﺐ ﮨﻢ وﺣﯽ ﭘﮍهﺎ
ﮐﺮﻳﮟ ﺗﻮ ﺗﻢ )اس ﮐﻮ ﺳﻨﺎ ﮐﺮو اور( ﭘﻬﺮ اﺳﯽ ﻃﺮح ﭘﮍهﺎ ﮐﺮو ) (١٨ﭘﻬﺮ اس )ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻧﯽ( ﮐﺎ ﺑﻴﺎن ﺑﻬﯽ ﮨﻤﺎرے ذﻣﮯ ﮨﮯ )(١٩
ﻣﮕﺮ )ﻟﻮﮔﻮ( ﺗﻢ دﻧﻴﺎ ﮐﻮ دوﺳﺖ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ) (٢٠اور ﺁﺧﺮت ﮐﻮ ﺗﺮﮎ ﮐﺌﮯ دﻳﺘﮯ ﮨﻮ ) (٢١اس روز ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻣﻨہ روﻧﻖ دار
ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٢٢اور( اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻣﺤﻮ دﻳﺪار ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٢٣اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻣﻨہ اس دن اداس ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٢۴ﺧﻴﺎل
ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ ان ﭘﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ واﻗﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﻮ ﮨﮯ ) (٢۵دﻳﮑﻬﻮ ﺟﺐ ﺟﺎن ﮔﻠﮯ ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﮯ ) (٢۶اور ﻟﻮگ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﻴﮟ )اس
وﻗﺖ( ﮐﻮن ﺟﻬﺎڑ ﭘﻬﻮﻧﮏ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٧اور اس )ﺟﺎن ﺑﻠﺐ( ﻧﮯ ﺳﻤﺠﻬﺎ ﮐہ اب ﺳﺐ ﺳﮯ ﺟﺪاﺋﯽ ﮨﮯ ) (٢٨اور ﭘﻨﮉﻟﯽ
ﺳﮯ ﭘﻨﮉﻟﯽ ﻟﭙﭧ ﺟﺎﺋﮯ ) (٢٩اس دن ﺗﺠﻪ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﭼﻠﻨﺎ ﮨﮯ ) (٣٠ﺗﻮ اس )ﻧﺎﻋﺎﻗﺒﺖ( اﻧﺪﻳﺶ ﻧﮯ ﻧہ ﺗﻮ
)ﮐﻼم ﺧﺪا( ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﯽ ﻧہ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﯽ ) (٣١ﺑﻠﮑہ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ اور ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﻟﻴﺎ ) (٣٢ﭘﻬﺮ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس اﮐﮍﺗﺎ ﮨﻮا
ﭼﻞ دﻳﺎ ) (٣٣اﻓﺴﻮس ﮨﮯ ﺗﺠﻪ ﭘﺮ ﭘﻬﺮ اﻓﺴﻮس ﮨﮯ ) (٣۴ﭘﻬﺮ اﻓﺴﻮس ﮨﮯ ﺗﺠﻪ ﭘﺮ ﭘﻬﺮ اﻓﺴﻮس ﮨﮯ ) (٣۵ﮐﻴﺎ اﻧﺴﺎن ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ﻳﻮں ﮨﯽ ﭼﻬﻮڑ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ؟ ) (٣۶ﮐﻴﺎ وﮦ ﻣﻨﯽ ﮐﺎ ﺟﻮ رﺣﻢ ﻣﻴﮟ ڈاﻟﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ اﻳﮏ ﻗﻄﺮﮦ ﻧہ ﺗﻬﺎ؟ ) (٣٧ﭘﻬﺮ ﻟﻮﺗﻬﮍا ﮨﻮا
ﭘﻬﺮ )ﺧﺪا ﻧﮯ( اس ﮐﻮ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﭘﻬﺮ )اس ﮐﮯ اﻋﻀﺎ ﮐﻮ( درﺳﺖ ﮐﻴﺎ ) (٣٨ﭘﻬﺮ اس ﮐﯽ دو ﻗﺴﻤﻴﮟ ﺑﻨﺎﺋﻴﮟ )اﻳﮏ( ﻣﺮد اور )اﻳﮏ(
ﻋﻮرت ) (٣٩ﮐﻴﺎ اس ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻮ اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﻗﺪرت ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﻣﺮدوں ﮐﻮ ﺟﻼ اُﭨﻬﺎﺋﮯ؟ )(۴٠
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة دهﺮ  /اﻻٕﻧﺴَﺎن
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺑﮯﺷﮏ اﻧﺴﺎن ﭘﺮ زﻣﺎﻧﮯ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ اﻳﺴﺎ وﻗﺖ ﺑﻬﯽ ﺁﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﻧہ ﺗﻬﯽ ) (١ﮨﻢ ﻧﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﻧﻄﻔۂ
ﻣﺨﻠﻮط ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﺗﺎﮐہ اﺳﮯ ﺁزﻣﺎﺋﻴﮟ ﺗﻮ ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺳﻨﺘﺎ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﺑﻨﺎﻳﺎ )) (٢اور( اﺳﮯ رﺳﺘہ ﺑﻬﯽ دﮐﻬﺎ دﻳﺎ۔ )اب( وﮦ ﺧﻮاﮦ
ﺷﮑﺮﮔﺰار ﮨﻮ ﺧﻮاﮦ ﻧﺎﺷﮑﺮا ) (٣ﮨﻢ ﻧﮯ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ زﻧﺠﻴﺮ اور ﻃﻮق اور دﮨﮑﺘﯽ ﺁگ ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﯽ ﮨﮯ ) (۴ﺟﻮ ﻧﻴﮑﻮ
ﮐﺎر ﮨﻴﮟ اور وﮦ اﻳﺴﯽ ﺷﺮاب ﻧﻮش ﺟﺎن ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﺎﻓﻮر ﮐﯽ ﺁﻣﻴﺰش ﮨﻮﮔﯽ ) (۵ﻳہ اﻳﮏ ﭼﺸﻤہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ
ﺧﺪا ﮐﮯ ﺑﻨﺪے ﭘﺌﻴﮟ ﮔﮯ اور اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )ﭼﻬﻮﭨﯽ ﭼﻬﻮﭨﯽ( ﻧﮩﺮﻳﮟ ﻧﮑﺎﻟﻴﮟ ﮔﮯ ) (۶ﻳہ ﻟﻮگ ﻧﺬرﻳﮟ ﭘﻮرﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور اس
دن ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﻬﻴﻞ رﮨﯽ ﮨﻮﮔﯽ ﺧﻮف رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٧اور ﺑﺎوﺟﻮد ﻳہ ﮐہ ان ﮐﻮ ﺧﻮد ﻃﻌﺎم ﮐﯽ ﺧﻮاﮨﺶ )اور ﺣﺎﺟﺖ(
ﮨﮯ ﻓﻘﻴﺮوں اور ﻳﺘﻴﻤﻮں اور ﻗﻴﺪﻳﻮں ﮐﻮ ﮐﻬﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ )) (٨اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ( ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻬﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻧہ ﺗﻢ
ﺳﮯ ﻋﻮض ﮐﮯ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﮨﻴﮟ ﻧہ ﺷﮑﺮﮔﺰارﯼ ﮐﮯ )ﻃﻠﺒﮕﺎر( ) (٩ﮨﻢ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ اس دن ﮐﺎ ڈر ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ )ﺟﻮ
ﭼﮩﺮوں ﮐﻮ( ﮐﺮﻳﮩہ اﻟﻤﻨﻈﺮ اور )دﻟﻮں ﮐﻮ( ﺳﺨﺖ )ﻣﻀﻄﺮ ﮐﺮ دﻳﻨﮯ واﻻ( ﮨﮯ ) (١٠ﺗﻮ ﺧﺪا ان ﮐﻮ اس دن ﮐﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﮯ
ﺑﭽﺎﻟﮯ ﮔﺎ اور ﺗﺎزﮔﯽ اور ﺧﻮش دﻟﯽ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١١اور ان ﮐﮯ ﺻﺒﺮ ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ان ﮐﻮ ﺑﮩﺸﺖ )ﮐﮯ ﺑﺎﻏﺎت( اور
رﻳﺸﻢ )ﮐﮯ ﻣﻠﺒﻮﺳﺎت( ﻋﻄﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ ) (١٢ان ﻣﻴﮟ وﮦ ﺗﺨﺘﻮں ﭘﺮ ﺗﮑﻴﮯ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ۔ وﮨﺎں ﻧہ دهﻮپ )ﮐﯽ ﺣﺪت(
دﻳﮑﻬﻴﮟ ﮔﮯ ﻧہ ﺳﺮدﯼ ﮐﯽ ﺷﺪت ) (١٣ان ﺳﮯ )ﺛﻤﺮدار ﺷﺎﺧﻴﮟ اور( ان ﮐﮯ ﺳﺎﺋﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﮨﻮں ﮔﮯ اور ﻣﻴﻮؤں ﮐﮯ ﮔﭽﻬﮯ
ﺟﻬﮑﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻟﭩﮏ رﮨﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١۴ﺧﺪام( ﭼﺎﻧﺪﯼ ﮐﮯ ﺑﺎﺳﻦ ﻟﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ان ﮐﮯ اردﮔﺮد ﭘﻬﺮﻳﮟ ﮔﮯ اور ﺷﻴﺸﮯ ﮐﮯ
)ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺷﻔﺎف( ﮔﻼس ) (١۵اور ﺷﻴﺸﮯ ﺑﻬﯽ ﭼﺎﻧﺪﯼ ﮐﮯ ﺟﻮ ﭨﻬﻴﮏ اﻧﺪازے ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۶اور وﮨﺎں ان ﮐﻮ
اﻳﺴﯽ ﺷﺮاب )ﺑﻬﯽ( ﭘﻼﺋﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺳﻮﻧﭩﻪ ﮐﯽ ﺁﻣﻴﺰش ﮨﻮﮔﯽ ) (١٧ﻳہ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﭼﺸﻤہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ
ﮨﮯ ) (١٨اور ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﻟﮍﮐﮯ ﺁﺗﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺟﻮ ﮨﻤﻴﺸہ )اﻳﮏ ﮨﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮ( رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺟﺐ ﺗﻢ ان ﭘﺮ ﻧﮕﺎﮦ ڈاﻟﻮ ﺗﻮ
ﺧﻴﺎل ﮐﺮو ﮐہ ﺑﮑﻬﺮے ﮨﻮﺋﮯ ﻣﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ ) (١٩اور ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ )ﺟﮩﺎں( ﺁﻧﮑﻪ اﭨﻬﺎؤ ﮔﮯ ﮐﺜﺮت ﺳﮯ ﻧﻌﻤﺖ اور ﻋﻈﻴﻢ )اﻟﺸﺎن(
ﺳﻠﻄﻨﺖ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ) (٢٠ان )ﮐﮯ ﺑﺪﻧﻮں( ﭘﺮ دﻳﺒﺎ ﺳﺒﺰ اور اﻃﻠﺲ ﮐﮯ ﮐﭙﮍے ﮨﻮں ﮔﮯ۔ اور اﻧﮩﻴﮟ ﭼﺎﻧﺪﯼ ﮐﮯ ﮐﻨﮕﻦ ﭘﮩﻨﺎﺋﮯ
ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ اور ان ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ان ﮐﻮ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﭘﺎﮐﻴﺰﮦ ﺷﺮاب ﭘﻼﺋﮯ ﮔﺎ ) (٢١ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرا ﺻﻠہ اور ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﮐﻮﺷﺶ )ﺧﺪا ﮐﮯ ﮨﺎں(
ﻣﻘﺒﻮل ﮨﻮﺋﯽ ) (٢٢اے ﻣﺤﻤﺪ)ﷺ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻗﺮﺁن ﺁﮨﺴﺘہ ﺁﮨﺴﺘہ ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ) (٢٣ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺻﺒﺮ ﮐﺌﮯ رﮨﻮ اور ان ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﺪ ﻋﻤﻞ اور ﻧﺎﺷﮑﺮے ﮐﺎ ﮐﮩﺎ ﻧہ ﻣﺎﻧﻮ ) (٢۴اور ﺻﺒﺢ وﺷﺎم اﭘﻨﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﻴﺘﮯ رﮨﻮ ) (٢۵اور رات ﮐﻮ ﺑﮍﯼ رات ﺗﮏ ﺳﺠﺪے ﮐﺮو اور اس ﮐﯽ ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ) (٢۶ﻳہ ﻟﻮگ
دﻧﻴﺎ ﮐﻮ دوﺳﺖ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ اور )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ( ﺑﻬﺎرﯼ دن ﮐﻮ ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﭼﻬﻮڑے دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٧ﮨﻢ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ اور ان
ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﺑﻨﺎﻳﺎ۔ اور اﮔﺮ ﮨﻢ ﭼﺎﮨﻴﮟ ﺗﻮ ان ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ان ﮨﯽ ﮐﯽ ﻃﺮح اور ﻟﻮگ ﻟﮯ ﺁﺋﻴﮟ ) (٢٨ﻳہ ﺗﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ۔
ﺟﻮ ﭼﺎﮨﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ ﮐﺎ رﺳﺘہ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮے ) (٢٩اور ﺗﻢ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﺎﮦ ﺳﮑﺘﮯ ﻣﮕﺮ ﺟﻮ ﺧﺪا ﮐﻮ
ﻣﻨﻈﻮر ﮨﻮ۔ ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ ﮨﮯ ) (٣٠ﺟﺲ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ اﭘﻨﯽ رﺣﻤﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﺮﻟﻴﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻇﺎﻟﻤﻮں
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻧﮯ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻻ ﻋﺬاب ﺗﻴﺎر ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ )(٣١
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻤُﺮﺳَﻼت
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﮨﻮاؤں ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮ ﻧﺮم ﻧﺮم ﭼﻠﺘﯽ ﮨﻴﮟ ) (١ﭘﻬﺮ زور ﭘﮑﮍ ﮐﺮ ﺟﻬﮑﮍ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ) (٢اور )ﺑﺎدﻟﻮں ﮐﻮ( ﭘﻬﺎڑ ﮐﺮ ﭘﻬﻴﻼ دﻳﺘﯽ ﮨﻴﮟ
) (٣ﭘﻬﺮ ان ﮐﻮ ﭘﻬﺎڑ ﮐﺮ ﺟﺪا ﺟﺪا ﮐﺮ دﻳﺘﯽ ﮨﻴﮟ ) (۴ﭘﻬﺮ ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮ وﺣﯽ ﻻﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵ﺗﺎﮐہ ﻋﺬر )رﻓﻊ( ﮐﺮدﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ
ﻳﺎ ڈر ﺳﻨﺎ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ) (۶ﮐہ ﺟﺲ ﺑﺎت ﮐﺎ ﺗﻢ ﺳﮯ وﻋﺪﮦ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ وﮦ ﮨﻮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﯽ ) (٧ﺟﺐ ﺗﺎروں ﮐﯽ ﭼﻤﮏ ﺟﺎﺗﯽ رﮨﮯ
) (٨اور ﺟﺐ ﺁﺳﻤﺎن ﭘﻬﭧ ﺟﺎﺋﮯ ) (٩اور ﺟﺐ ﭘﮩﺎڑ اُڑے اُڑے ﭘﻬﺮﻳﮟ ) (١٠اور ﺟﺐ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ) (١١ﺑﻬﻼ )ان
اﻣﻮر ﻣﻴﮟ( ﺗﺎﺧﻴﺮ ﮐﺲ دن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ؟ ) (١٢ﻓﻴﺼﻠﮯ ﮐﮯ دن ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ) (١٣اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺧﺒﺮ ﮐہ ﻓﻴﺼﻠﮯ ﮐﺎ دن ﮐﻴﺎ
ﮨﮯ؟ ) (١۴اس دن ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ ) (١۵ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻼﮎ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮ ڈاﻻ ) (١۶ﭘﻬﺮ ان
ﭘﭽﻬﻠﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ان ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺑﻬﻴﺞ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٧ﮨﻢ ﮔﻨﮩﮕﺎروں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٨اس دن ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ
واﻟﻮں ﮐﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ ) (١٩ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺣﻘﻴﺮ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ؟ )) (٢٠ﭘﮩﻠﮯ( اس ﮐﻮ اﻳﮏ ﻣﺤﻔﻮظ ﺟﮕہ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﺎ
) (٢١اﻳﮏ وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﮏ ) (٢٢ﭘﻬﺮ اﻧﺪازﮦ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ اور ﮨﻢ ﮐﻴﺎ ﮨﯽ ﺧﻮب اﻧﺪازﮦ ﻣﻘﺮر ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٣اس دن
ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ ) (٢۴ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﺳﻤﻴﭩﻨﮯ واﻟﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (٢۵ﻳﻌﻨﯽ( زﻧﺪوں اور ﻣﺮدوں ﮐﻮ )(٢۶
)ﺑﻨﺎﻳﺎ( اور اس ﭘﺮ اوﻧﭽﮯ اوﻧﭽﮯ ﭘﮩﺎڑ رﮐﻪ دﻳﺌﮯ اور ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻣﻴﭩﻬﺎ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﻼﻳﺎ ) (٢٧اس دن ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺧﺮاﺑﯽ
ﮨﮯ ) (٢٨ﺟﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ۔ )اب( اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﭼﻠﻮ )) (٢٩ﻳﻌﻨﯽ( اس ﺳﺎﺋﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﭼﻠﻮ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺗﻴﻦ
ﺷﺎﺧﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (٣٠ﻧہ ﭨﻬﻨﮉﯼ ﭼﻬﺎؤں اور ﻧہ ﻟﭙﭧ ﺳﮯ ﺑﭽﺎؤ ) (٣١اس ﺳﮯ )ﺁگ ﮐﯽ اﺗﻨﯽ اﺗﻨﯽ ﺑﮍﯼ( ﭼﻨﮕﺎرﻳﺎں اُڑﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﻴﺴﮯ
ﻣﺤﻞ ) (٣٢ﮔﻮﻳﺎ زرد رﻧﮓ ﮐﮯ اوﻧﭧ ﮨﻴﮟ ) (٣٣اس دن ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ ) (٣۴ﻳہ وﮦ دن ﮨﮯ ﮐہ) ﻟﻮگ( ﻟﺐ
ﺗﮏ ﻧہ ﮨﻼ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣۵اور ﻧہ ان ﮐﻮ اﺟﺎزت دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﮐہ ﻋﺬر ﮐﺮﺳﮑﻴﮟ ) (٣۶اس دن ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺧﺮاﺑﯽ
ﮨﮯ ) (٣٧ﻳﮩﯽ ﻓﻴﺼﻠﮯ ﮐﺎ دن ﮨﮯ )ﺟﺲ ﻣﻴﮟ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ اور ﭘﮩﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ) (٣٨اﮔﺮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ داؤں ﺁﺗﺎ
ﮨﻮ ﺗﻮ ﻣﺠﻪ ﺳﮯ ﮐﺮ ﻟﻮ ) (٣٩اس دن ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ ) (۴٠ﺑﮯﺷﮏ ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﺳﺎﻳﻮں اور ﭼﺸﻤﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻮں
ﮔﮯ ) (۴١اور ﻣﻴﺆوں ﻣﻴﮟ ﺟﻮ ان ﮐﻮ ﻣﺮﻏﻮب ﮨﻮں ) (۴٢اور ﺟﻮ ﻋﻤﻞ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﮯ ﺑﺪﻟﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺰے ﺳﮯ
ﮐﻬﺎؤ اور ﭘﻴﻮ ) (۴٣ﮨﻢ ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎروں ﮐﻮ اﻳﺴﺎ ﮨﯽ ﺑﺪﻟہ دﻳﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴۴اس دن ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﻮﮔﯽ )) (۴۵اے
ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮ!( ﺗﻢ ﮐﺴﯽ ﻗﺪر ﮐﻬﺎ ﻟﻮ اور ﻓﺎﺋﺪے اُﭨﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺑﮯﺷﮏ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮨﻮ ) (۴۶اس دن ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ
) (۴٧اور ﺟﺐ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ )ﺧﺪا ﮐﮯ ﺁﮔﮯ( ﺟﻬﮑﻮ ﺗﻮ ﺟﻬﮑﺘﮯ ﻧﮩﻴﮟ ) (۴٨اس دن ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ
) (۴٩اب اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻳہ ﮐﻮن ﺳﯽ ﺑﺎت ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﻴﮟ ﮔﮯ؟ )(۵٠
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟ ّﻨ َﺒ ِٕﺎ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
)ﻳہ( ﻟﻮگ ﮐﺲ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﭼﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ؟ )) (١ﮐﻴﺎ( ﺑﮍﯼ ﺧﺒﺮ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ؟ ) (٢ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﻳہ اﺧﺘﻼف ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ )(٣
دﻳﮑﻬﻮ ﻳہ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺟﺎن ﻟﻴﮟ ﮔﮯ ) (۴ﭘﻬﺮ دﻳﮑﻬﻮ ﻳہ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺟﺎن ﻟﻴﮟ ﮔﮯ ) (۵ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﺑﭽﻬﻮﻧﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (۶اور
ﭘﮩﺎڑوں ﮐﻮ )ا س ﮐﯽ( ﻣﻴﺨﻴﮟ )ﻧﮩﻴﮟ ﭨﻬﮩﺮاﻳﺎ؟( )) (٧ﺑﮯ ﺷﮏ ﺑﻨﺎﻳﺎ( اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﺟﻮڑا ﺟﻮڑاﺑﻬﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ) (٨اور ﻧﻴﻨﺪ ﮐﻮ ﺗﻤﮩﺎرے
ﻟﻴﮯ )ﻣﻮﺟﺐ( ﺁرام ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (٩اور رات ﮐﻮ ﭘﺮدﮦ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ) (١٠اور دن ﮐﻮ ﻣﻌﺎش )ﮐﺎ وﻗﺖ( ﻗﺮار دﻳﺎ ) (١١اور ﺗﻤﮩﺎرے اوﭘﺮ
ﺳﺎت ﻣﻀﺒﻮط )ﺁﺳﻤﺎن( ﺑﻨﺎﺋﮯ ) (١٢اور )ﺁﻓﺘﺎب ﮐﺎ( روﺷﻦ ﭼﺮاغ ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (١٣اور ﻧﭽﮍﺗﮯ ﺑﺎدﻟﻮں ﺳﮯ ﻣﻮﺳﻼ دهﺎر ﻣﻴﻨہ ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ
) (١۴ﺗﺎﮐہ اس ﺳﮯ اﻧﺎج اور ﺳﺒﺰﮦ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻳﮟ ) (١۵اور ﮔﻬﻨﮯ ﮔﻬﻨﮯ ﺑﺎغ ) (١۶ﺑﮯﺷﮏ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﺎ دن ﻣﻘﺮر ﮨﮯ ) (١٧ﺟﺲ
دن ﺻﻮر ﭘﻬﻮﻧﮑﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﻏﭧ ﮐﮯ ﻏﭧ ﺁ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ ﮔﮯ ) (١٨اور ﺁﺳﻤﺎن ﮐﻬﻮﻻ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ )اس ﻣﻴﮟ( دروازے
ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٩اور ﭘﮩﺎڑ ﭼﻼﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ وﮦ رﻳﺖ ﮨﻮ ﮐﺮ رﮦ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢٠ﺑﮯﺷﮏ دوزخ ﮔﻬﺎت ﻣﻴﮟ ﮨﮯ )(٢١
)ﻳﻌﻨﯽ( ﺳﺮﮐﺸﻮں ﮐﺎ وﮨﯽ ﭨﻬﮑﺎﻧہ ﮨﮯ ) (٢٢اس ﻣﻴﮟ وﮦ ﻣﺪﺗﻮں ﭘﮍے رﮨﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢٣وﮨﺎں ﻧہ ﭨﻬﻨﮉﮎ ﮐﺎ ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﻧہ
)ﮐﭽﻪ( ﭘﻴﻨﺎ )ﻧﺼﻴﺐ ﮨﻮ ﮔﺎ( ) (٢۴ﻣﮕﺮ ﮔﺮم ﭘﺎﻧﯽ اور ﺑﮩﺘﯽ ﭘﻴﭗ )) (٢۵ﻳہ( ﺑﺪﻟہ ﮨﮯ ﭘﻮرا ﭘﻮرا ) (٢۶ﻳہ ﻟﻮگ ﺣﺴﺎب )ﺁﺧﺮت(
ﮐﯽ اﻣﻴﺪ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢٧اور ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻬﻮٹ ﺳﻤﺠﻪ ﮐﺮ ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢٨اور ﮨﻢ ﻧﮯ ﮨﺮ ﭼﻴﺰ
ﮐﻮ ﻟﮑﻪ ﮐﺮ ﺿﺒﻂ ﮐﺮ رﮐﻬﺎ ﮨﮯ ) (٢٩ﺳﻮ )اب( ﻣﺰﮦ ﭼﮑﻬﻮ۔ ﮨﻢ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻋﺬاب ﮨﯽ ﺑﮍهﺎﺗﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣٠ﺑﮯ ﺷﮏ ﭘﺮﮨﻴﺰ
ﮔﺎروں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ )) (٣١ﻳﻌﻨﯽ( ﺑﺎغ اور اﻧﮕﻮر ) (٣٢اور ﮨﻢ ﻋﻤﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻋﻮرﺗﻴﮟ ) (٣٣اور ﺷﺮاب ﮐﮯ ﭼﻬﻠﮑﺘﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ﮔﻼس ) (٣۴وﮨﺎں ﻧہ ﺑﻴﮩﻮدﮦ ﺑﺎت ﺳﻨﻴﮟ ﮔﮯ ﻧہ ﺟﻬﻮٹ )ﺧﺮاﻓﺎت( ) (٣۵ﻳہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺻﻠہ ﮨﮯ
اﻧﻌﺎم ﮐﺜﻴﺮ ) (٣۶وﮦ ﺟﻮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ اور ﺟﻮ ان دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ﺳﺐ ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﮨﮯ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻮ اس ﺳﮯ ﺑﺎت
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻳﺎرا ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ ) (٣٧ﺟﺲ دن روح )اﻻﻣﻴﻦ( اور ﻓﺮﺷﺘﮯ ﺻﻒ ﺑﺎﻧﺪه ﮐﺮ ﮐﻬﮍے ﮨﻮں ﮔﮯ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻮل ﻧہ ﺳﮑﮯ ﮔﺎ
ﻣﮕﺮ ﺟﺲ ﮐﻮ )ﺧﺪاﺋﮯ رﺣﻤٰﻦ( اﺟﺎزت ﺑﺨﺸﮯ اور اس ﻧﮯ ﺑﺎت ﺑﻬﯽ درﺳﺖ ﮐﮩﯽ ﮨﻮ ) (٣٨ﻳہ دن ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ۔ ﭘﺲ ﺟﻮ ﺷﺨﺺ
ﭼﺎﮨﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﭘﺎس ﭨﻬﮑﺎﻧہ ﺑﻨﺎ ﺋﮯ ) (٣٩ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻋﺬاب ﺳﮯ ﺟﻮ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺁﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ﺁﮔﺎﮦ ﮐﺮ دﻳﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ
دن ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ان )اﻋﻤﺎل( ﮐﻮ ﺟﻮ اس ﻧﮯ ﺁﮔﮯ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ دﻳﮑﻪ ﻟﮯ ﮔﺎ اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ اے ﮐﺎش ﻣﻴﮟ ﻣﭩﯽ ﮨﻮﺗﺎ
)(۴٠
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻨﱠﺎزﻋَﺎت
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ان )ﻓﺮﺷﺘﻮں( ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮ ڈوب ﮐﺮ ﮐﻬﻴﻨﭻ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (١اور ان ﮐﯽ ﺟﻮ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﮐﻬﻮل دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢اور ان ﮐﯽ ﺟﻮ
ﺗﻴﺮﺗﮯ ﭘﻬﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣ﭘﻬﺮ ﻟﭙﮏ ﮐﺮ ﺁﮔﮯ ﺑﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴ﭘﻬﺮ )دﻧﻴﺎ ﮐﮯ( ﮐﺎﻣﻮں ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ )) (۵ﮐہ وﮦ دن ﺁ ﮐﺮ
رﮨﮯ ﮔﺎ( ﺟﺲ دن زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﺑﻬﻮﻧﭽﺎل ﺁﺋﮯ ﮔﺎ ) (۶ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ اور )ﺑﻬﻮﻧﭽﺎل( ﺁﺋﮯ ﮔﺎ ) (٧اس دن )ﻟﻮﮔﻮں( ﮐﮯ دل
ﺧﺎﺋﻒ ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٨اور ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﺟﻬﮑﯽ ﮨﻮﺋﯽ )) (٩ﮐﺎﻓﺮ( ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮨﻢ اﻟﭩﮯ ﭘﺎؤں ﭘﻬﺮ ﻟﻮٹ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٠ﺑﻬﻼ
ﺟﺐ ﮨﻢ ﮐﻬﻮﮐﻬﻠﯽ ﮨﮉﻳﺎں ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )ﺗﻮ ﭘﻬﺮ زﻧﺪﮦ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ( ) (١١ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ ﻳہ ﻟﻮﭨﻨﺎ ﺗﻮ) ﻣﻮﺟﺐ( زﻳﺎں ﮨﮯ )(١٢
وﮦ ﺗﻮ ﺻﺮف اﻳﮏ ڈاﻧﭧ ﮨﻮﮔﯽ ) (١٣اس وﻗﺖ وﮦ )ﺳﺐ( ﻣﻴﺪان )ﺣﺸﺮ( ﻣﻴﮟ ﺁ ﺟﻤﻊ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١۴ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﯽ
ﺣﮑﺎﻳﺖ ﭘﮩﻨﭽﯽ ﮨﮯ ) (١۵ﺟﺐ اُن ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﭘﺎﮎ ﻣﻴﺪان )ﻳﻌﻨﯽ( ﻃﻮﯼٰ ﻣﻴﮟ ﭘﮑﺎرا )) (١۶اور ﺣﮑﻢ دﻳﺎ( ﮐہ
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎؤ وﮦ ﺳﺮﮐﺶ ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (١٧اور )اس ﺳﮯ( ﮐﮩﻮ ﮐہ ﮐﻴﺎ ﺗﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﺎﮎ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ؟ ) (١٨اور ﻣﻴﮟ
ﺗﺠﻬﮯ ﺗﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ رﺳﺘہ ﺑﺘﺎؤں ﺗﺎﮐہ ﺗﺠﻪ ﮐﻮ ﺧﻮف )ﭘﻴﺪا( ﮨﻮ ) (١٩ﻏﺮض اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺑﮍﯼ ﻧﺸﺎﻧﯽ دﮐﻬﺎﺋﯽ )(٢٠
ﻣﮕﺮ اس ﻧﮯ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ اور ﻧہ ﻣﺎﻧﺎ ) (٢١ﭘﻬﺮ ﻟﻮٹ ﮔﻴﺎ اور ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﮟ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﺎ ) (٢٢اور )ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( اﮐﭩﻬﺎ ﮐﻴﺎ اور ﭘﮑﺎرا )(٢٣
ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍا ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ) (٢۴ﺗﻮ ﺧﺪا ﻧﮯ اس ﮐﻮ دﻧﻴﺎ اور ﺁﺧﺮت )دوﻧﻮں( ﮐﮯ ﻋﺬاب ﻣﻴﮟ ﭘﮑﮍ ﻟﻴﺎ
) (٢۵ﺟﻮ ﺷﺨﺺ )ﺧﺪا ﺳﮯ( ڈر رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻟﻴﮯ اس )ﻗﺼﮯ( ﻣﻴﮟ ﻋﺒﺮت ﮨﮯ ) (٢۶ﺑﻬﻼ ﺗﻤﮩﺎرا ﺑﻨﺎﻧﺎ ﺁﺳﺎن ﮨﮯ ﻳﺎ
ﺁﺳﻤﺎن ﮐﺎ؟ اﺳﯽ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (٢٧اس ﮐﯽ ﭼﻬﺖ ﮐﻮ اوﻧﭽﺎ ﮐﻴﺎ اور ﭘﻬﺮ اﺳﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮ دﻳﺎ ) (٢٨اور اﺳﯽ ﻧﮯ رات ﮐﻮ
ﺗﺎرﻳﮏ ﺑﻨﺎﻳﺎ اور )دن ﮐﻮ( دهﻮپ ﻧﮑﺎﻟﯽ ) (٢٩اور اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭘﻬﻴﻼ دﻳﺎ ) (٣٠اﺳﯽ ﻧﮯ اس ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﭘﺎﻧﯽ
ﻧﮑﺎﻻ اور ﭼﺎرا اﮔﺎﻳﺎ ) (٣١اور اس ﭘﺮ ﭘﮩﺎڑوں ﮐﺎﺑﻮﺟﻪ رﮐﻪ دﻳﺎ ) (٣٢ﻳہ ﺳﺐ ﮐﭽﻪ ﺗﻤﮩﺎرے اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭼﺎرﭘﺎﻳﻮں ﮐﮯ ﻓﺎﺋﺪے
ﮐﮯ ﻟﻴﮯ )ﮐﻴﺎ ( ) (٣٣ﺗﻮ ﺟﺐ ﺑﮍﯼ ﺁﻓﺖ ﺁﺋﮯ ﮔﯽ ) (٣۴اس دن اﻧﺴﺎن اﭘﻨﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮ ﻳﺎد ﮐﺮے ﮔﺎ ) (٣۵اور دوزخ دﻳﮑﻬﻨﮯ
واﻟﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ رﮐﻪ دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (٣۶ﺗﻮ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﯽ ) (٣٧اور دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﻣﻘﺪم ﺳﻤﺠﻬﺎ
) (٣٨اس ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧہ دوزخ ﮨﮯ ) (٣٩اور ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﻬﮍے ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ڈرﺗﺎ اور ﺟﯽ ﮐﻮ ﺧﻮاﮨﺸﻮں ﺳﮯ
روﮐﺘﺎ رﮨﺎ ) (۴٠اس ﮐﺎ ﭨﻬﮑﺎﻧہ ﺑﮩﺸﺖ ﮨﮯ )) (۴١اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ،ﻟﻮگ (ﺗﻢ ﺳﮯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﭘﻮﭼﻬﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اس ﮐﺎ
وﻗﻮع ﮐﺐ ﮨﻮ ﮔﺎ؟ ) (۴٢ﺳﻮ ﺗﻢ اس ﮐﮯ ذﮐﺮ ﺳﮯ ﮐﺲ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ) (۴٣اس ﮐﺎ ﻣﻨﺘﮩﺎ )ﻳﻌﻨﯽ واﻗﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ وﻗﺖ( ﺗﻤﮩﺎرے
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﯽ ﮐﻮ )ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ( ) (۴۴ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اس ﺳﮯ ڈر رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻢ ﺗﻮ اﺳﯽ ﮐﻮ ڈر ﺳﻨﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﻮ ) (۴۵ﺟﺐ وﮦ اس
ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻴﮟ ﮔﮯ )ﺗﻮ اﻳﺴﺎ ﺧﻴﺎل ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ( ﮐہ ﮔﻮﻳﺎ) دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ ﺻﺮف( اﻳﮏ ﺷﺎم ﻳﺎ ﺻﺒﺢ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ )(۴۶
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ﺲ
ﻋ َﺒ َ
ﺳﻮرة َ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
)ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔٰﮯﷺ( ﺗﺮش رُو ﮨﻮﺋﮯ اور ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮ ﺑﻴﭩﻬﮯ ) (١ﮐہ ان ﮐﮯ ﭘﺎس اﻳﮏ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺁﻳﺎ ) (٢اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺎﻳﺪ
وﮦ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﺎ ) (٣ﻳﺎ ﺳﻮﭼﺘﺎ ﺗﻮ ﺳﻤﺠﻬﺎﻧﺎ اﺳﮯ ﻓﺎﺋﺪﮦ دﻳﺘﺎ ) (۴ﺟﻮ ﭘﺮوا ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ) (۵اس ﮐﯽ ﻃﺮف ﺗﻮ ﺗﻢ ﺗﻮﺟہ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (۶ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﮔﺮ وﮦ ﻧہ ﺳﻨﻮرے ﺗﻮ ﺗﻢ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ )اﻟﺰام( ﻧﮩﻴﮟ ) (٧اور ﺟﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس دوڑﺗﺎ ﮨﻮا ﺁﻳﺎ ) (٨اور )ﺧﺪا
ﺳﮯ( ڈرﺗﺎ ﮨﮯ ) (٩اس ﺳﮯ ﺗﻢ ﺑﮯرﺧﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (١٠دﻳﮑﻬﻮ ﻳہ )ﻗﺮﺁن( ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ ) (١١ﭘﺲ ﺟﻮ ﭼﺎﮨﮯ اﺳﮯ ﻳﺎد رﮐﻬﮯ
) (١٢ﻗﺎﺑﻞ ادب ورﻗﻮں ﻣﻴﮟ )ﻟﮑﻬﺎ ﮨﻮا( ) (١٣ﺟﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ رﮐﻬﮯ ﮨﻮﺋﮯ )اور( ﭘﺎﮎ ﮨﻴﮟ )) (١۴اﻳﺴﮯ( ﻟﮑﻬﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ
ﮨﺎﺗﻬﻮں ﻣﻴﮟ ) (١۵ﺟﻮ ﺳﺮدار اور ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎر ﮨﻴﮟ ) (١۶اﻧﺴﺎن ﮨﻼﮎ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﻴﺴﺎ ﻧﺎﺷﮑﺮا ﮨﮯ ) (١٧اُﺳﮯ )ﺧﺪا ﻧﮯ( ﮐﺲ ﭼﻴﺰ
ﺳﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ؟ ) (١٨ﻧﻄﻔﮯ ﺳﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﭘﻬﺮ اس ﮐﺎ اﻧﺪازﮦ ﻣﻘﺮر ﮐﻴﺎ ) (١٩ﭘﻬﺮ اس ﮐﮯ ﻟﻴﮯ رﺳﺘہ ﺁﺳﺎن ﮐﺮ دﻳﺎ ) (٢٠ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ
ﻣﻮت دﯼ ﭘﻬﺮ ﻗﺒﺮ ﻣﻴﮟ دﻓﻦ ﮐﺮاﻳﺎ ) (٢١ﭘﻬﺮ ﺟﺐ ﭼﺎﮨﮯ ﮔﺎ اﺳﮯ اﭨﻬﺎ ﮐﻬﮍا ﮐﺮے ﮔﺎ ) (٢٢ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﻧﮯ اﺳﮯ ﺟﻮ
ﺣﮑﻢ دﻳﺎ اس ﻧﮯ اس ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﻧہ ﮐﻴﺎ ) (٢٣ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮے ) (٢۴ﺑﮯ ﺷﮏ ﮨﻢ ﮨﯽ
ﻧﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻳﺎ ) (٢۵ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﮨﯽ ﻧﮯ زﻣﻴﻦ ﮐﻮ ﭼﻴﺮا ﭘﻬﺎڑا ) (٢۶ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﮨﯽ ﻧﮯ اس ﻣﻴﮟ اﻧﺎج اﮔﺎﻳﺎ ) (٢٧اور اﻧﮕﻮر اور
ﺗﺮﮐﺎرﯼ ) (٢٨اور زﻳﺘﻮن اور ﮐﻬﺠﻮرﻳﮟ ) (٢٩اور ﮔﻬﻨﮯ ﮔﻬﻨﮯ ﺑﺎغ ) (٣٠اور ﻣﻴﻮے اور ﭼﺎرا )) (٣١ﻳہ ﺳﺐ ﮐﭽﻪ(
ﺗﻤﮩﺎرے اور ﺗﻤﮩﺎرے ﭼﺎرﭘﺎﻳﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (٣٢ﺗﻮ ﺟﺐ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﺎ( ﻏﻞ ﻣﭽﮯ ﮔﺎ ) (٣٣اس دن ﺁدﻣﯽ اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺳﮯ
دور ﺑﻬﺎﮔﮯ ﮔﺎ ) (٣۴اور اﭘﻨﯽ ﻣﺎں اور اﭘﻨﮯ ﺑﺎپ ﺳﮯ ) (٣۵اور اﭘﻨﯽ ﺑﻴﻮﯼ اور اﭘﻨﮯ ﺑﻴﭩﮯ ﺳﮯ ) (٣۶ﮨﺮ ﺷﺨﺺ اس روز
اﻳﮏ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺟﻮ اﺳﮯ) ﻣﺼﺮوﻓﻴﺖ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ( ﺑﺲ ﮐﺮے ﮔﺎ ) (٣٧اور ﮐﺘﻨﮯ ﻣﻨہ اس روز ﭼﻤﮏ رﮨﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ )(٣٨
ﺧﻨﺪاں و ﺷﺎداں )ﻳہ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻧﻴﮑﻮ ﮐﺎر ﮨﻴﮟ( ) (٣٩اور ﮐﺘﻨﮯ ﻣﻨہ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ ﮔﺮد ﭘﮍ رﮨﯽ ﮨﻮ ﮔﯽ )) (۴٠اور( ﺳﻴﺎﮨﯽ ﭼﮍه
رﮨﯽ ﮨﻮ ﮔﯽ ) (۴١ﻳہ ﮐﻔﺎر ﺑﺪﮐﺮدار ﮨﻴﮟ )(۴٢
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ﺳﻮرة اﻟﺘّﮑﻮﻳﺮ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺟﺐ ﺳﻮرج ﻟﭙﻴﭧ ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١ﺟﺐ ﺗﺎرے ﺑﮯﻧﻮر ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢اور ﺟﺐ ﭘﮩﺎڑ ﭼﻼﺋﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٣اور ﺟﺐ ﺑﻴﺎﻧﮯ
واﻟﯽ اوﻧﭩﻨﻴﺎں ﺑﮯﮐﺎر ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ ) (۴اور ﺟﺐ وﺣﺸﯽ ﺟﺎﻧﻮر ﺟﻤﻊ اﮐﭩﻬﮯ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (۵اور ﺟﺐ درﻳﺎ ﺁگ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ
ﮔﮯ ) (۶اور ﺟﺐ روﺣﻴﮟ )ﺑﺪﻧﻮں ﺳﮯ( ﻣﻼ دﯼ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ ) (٧اور ﺟﺐ ﻟﮍﮐﯽ ﺳﮯ ﺟﻮ زﻧﺪﮦ دﻓﻨﺎ دﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ ﭘﻮﭼﻬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ
) (٨ﮐہ وﮦ ﮐﺲ ﮔﻨﺎﮦ ﭘﺮﻣﺎرﯼ ﮔﺌﯽ ) (٩اور ﺟﺐ )ﻋﻤﻠﻮں ﮐﮯ( دﻓﺘﺮ ﮐﻬﻮﻟﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٠اور ﺟﺐ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﮐﻬﺎل
ﮐﻬﻴﻨﭻ ﻟﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (١١اور ﺟﺐ دوزخ )ﮐﯽ ﺁگ( ﺑﻬﮍﮐﺎﺋﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (١٢اور ﺑﮩﺸﺖ ﺟﺐ ﻗﺮﻳﺐ ﻻﺋﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ )(١٣
ﺗﺐ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮ ﻟﮯ ﮔﺎ ﮐہ وﮦ ﮐﻴﺎ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺁﻳﺎ ﮨﮯ ) (١۴ﮨﻢ ﮐﻮ ان ﺳﺘﺎروں ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮨﭧ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ )(١۵
)اور( ﺟﻮ ﺳﻴﺮ ﮐﺮﺗﮯ اور ﻏﺎﺋﺐ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۶اور رات ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﺐ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﻟﮕﺘﯽ ﮨﮯ ) (١٧اور ﺻﺒﺢ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﺐ
ﻧﻤﻮدار ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ) (١٨ﮐہ ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ )ﻗﺮﺁن( ﻓﺮﺷﺘۂ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم ﮐﯽ زﺑﺎن ﮐﺎ ﭘﻴﻐﺎم ﮨﮯ ) (١٩ﺟﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮت ﻣﺎﻟﮏ ﻋﺮش
ﮐﮯ ﮨﺎں اوﻧﭽﮯ درﺟﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٢٠ﺳﺮدار )اور( اﻣﺎﻧﺖ دار ﮨﮯ ) (٢١اور )ﻣﮑﮯ واﻟﻮ( ﺗﻤﮩﺎرے رﻓﻴﻖ )ﻳﻌﻨﯽ
ﻣﺤﻤﺪﷺ( دﻳﻮاﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (٢٢ﺑﮯﺷﮏ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس )ﻓﺮﺷﺘﮯ( ﮐﻮ) ﺁﺳﻤﺎن ﮐﮯ ﮐﻬﻠﮯ ﻳﻌﻨﯽ( ﻣﺸﺮﻗﯽ ﮐﻨﺎرے ﭘﺮ دﻳﮑﻬﺎ
ﮨﮯ ) (٢٣اور وﮦ ﭘﻮﺷﻴﺪﮦ ﺑﺎﺗﻮں )ﮐﮯ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﻧﮯ( ﻣﻴﮟ ﺑﺨﻴﻞ ﻧﮩﻴﮟ ) (٢۴اور ﻳہ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺮدود ﮐﺎ ﮐﻼم ﻧﮩﻴﮟ ) (٢۵ﭘﻬﺮ ﺗﻢ
ﮐﺪهﺮ ﺟﺎ رﮨﮯ ﮨﻮ ) (٢۶ﻳہ ﺗﻮ ﺟﮩﺎن ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮨﮯ )) (٢٧ﻳﻌﻨﯽ( اس ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺟﻮ ﺗﻢ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺳﻴﺪهﯽ
ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺎ ﭼﺎﮨﮯ ) (٢٨اور ﺗﻢ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﭼﺎﮦ ﺳﮑﺘﮯ ﻣﮕﺮ وﮨﯽ ﺟﻮ ﺧﺪاﺋﮯ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﭼﺎﮨﮯ )(٢٩
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻻﻧﻔِﻄﺎر
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺟﺐ ﺁﺳﻤﺎن ﭘﻬﭧ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١اور ﺟﺐ ﺗﺎرے ﺟﻬﮍ ﭘﮍﻳﮟ ﮔﮯ ) (٢اور ﺟﺐ درﻳﺎ ﺑﮩہ )ﮐﺮ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻣﻞ( ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ
) (٣اور ﺟﺐ ﻗﺒﺮﻳﮟ اﮐﻬﻴﮍ دﯼ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﯽ ) (۴ﺗﺐ ﮨﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻟﮯ ﮔﺎ ﮐہ اس ﻧﮯ ﺁﮔﮯ ﮐﻴﺎ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺗﻬﺎ اور ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮐﻴﺎ
ﭼﻬﻮڑا ﺗﻬﺎ ) (۵اے اﻧﺴﺎن ﺗﺠﻪ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺮم ﮔﺴﺘﺮ ﮐﮯ ﺑﺎب ﻣﻴﮟ ﮐﺲ ﭼﻴﺰ ﻧﮯ دهﻮﮐﺎ دﻳﺎ )) (۶وﮨﯽ ﺗﻮ ﮨﮯ( ﺟﺲ
ﻧﮯ ﺗﺠﻬﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ اور )ﺗﻴﺮے اﻋﻀﺎ ﮐﻮ( ﭨﻬﻴﮏ ﮐﻴﺎ اور )ﺗﻴﺮے ﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮ( ﻣﻌﺘﺪل رﮐﻬﺎ ) (٧اور ﺟﺲ ﺻﻮرت ﻣﻴﮟ ﭼﺎﮨﺎ ﺗﺠﻬﮯ
ﺟﻮڑ دﻳﺎ ) (٨ﻣﮕﺮ ﮨﻴﮩﺎت ﺗﻢ ﻟﻮگ ﺟﺰا ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ ﮨﻮ ) (٩ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺗﻢ ﭘﺮ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﻣﻘﺮر ﮨﻴﮟ ) (١٠ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺪر) ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﺑﺎﺗﻮں
ﮐﮯ( ﻟﮑﻬﻨﮯ واﻟﮯ ) (١١ﺟﻮ ﺗﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ وﮦ اﺳﮯ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (١٢ﺑﮯ ﺷﮏ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎر ﻧﻌﻤﺘﻮں )ﮐﯽ ﺑﮩﺸﺖ( ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ۔
) (١٣اور ﺑﺪﮐﺮدار دوزخ ﻣﻴﮟ )) (١۴ﻳﻌﻨﯽ( ﺟﺰا ﮐﮯ دن اس ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١۵اور اس ﺳﮯ ﭼﻬﭗ ﻧﮩﻴﮟ ﺳﮑﻴﮟ ﮔﮯ
) (١۶اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐہ ﺟﺰا ﮐﺎ دن ﮐﻴﺴﺎ ﮨﮯ؟ ) (١٧ﭘﻬﺮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐہ ﺟﺰا ﮐﺎ دن ﮐﻴﺴﺎ ﮨﮯ؟ ) (١٨ﺟﺲ روز
ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﺑﻬﻼ ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﮯ ﮔﺎ اور ﺣﮑﻢ اس روز ﺧﺪا ﮨﯽ ﮐﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ )(١٩
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻤﻄ ّﻔﻔِﻴﻦ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻧﺎپ اور ﺗﻮل ﻣﻴﮟ ﮐﻤﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ ) (١ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﻧﺎپ ﮐﺮ ﻟﻴﮟ ﺗﻮ ﭘﻮرا ﻟﻴﮟ ) (٢اور ﺟﺐ ان ﮐﻮ
ﻧﺎپ ﮐﺮ ﻳﺎ ﺗﻮل ﮐﺮ دﻳﮟ ﺗﻮ ﮐﻢ ﮐﺮ دﻳﮟ ) (٣ﮐﻴﺎ ﻳہ ﻟﻮگ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮐہ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﺑﻬﯽ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )) (۴ﻳﻌﻨﯽ( اﻳﮏ ﺑﮍے )ﺳﺨﺖ(
دن ﻣﻴﮟ ) (۵ﺟﺲ دن )ﺗﻤﺎم( ﻟﻮگ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﻬﮍے ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۶ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﮐہ ﺑﺪﮐﺎرروں ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﺳﺠّﻴﻦ
ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (٧اور ﺗﻢ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﻮں ﮐہ ﺳﺠّﻴﻦ ﮐﻴﺎ ﭼﻴﺰ ﮨﮯ؟ ) (٨اﻳﮏ دﻓﺘﺮ ﮨﮯ ﻟﮑﻬﺎ ﮨﻮا ) (٩اس دن ﺟﻬﭩﻼﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﯽ
ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ )) (١٠ﻳﻌﻨﯽ( ﺟﻮ اﻧﺼﺎف ﮐﮯ دن ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (١١اور اس ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﺗﺎ وﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺣﺪ ﺳﮯ ﻧﮑﻞ ﺟﺎﻧﮯ
واﻻ ﮔﻨﮩﮕﺎر ﮨﮯ ) (١٢ﺟﺐ اس ﮐﻮ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻴﮟ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ ﺗﻮ اﮔﻠﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ اﻓﺴﺎﻧﮯ ﮨﻴﮟ )(١٣
دﻳﮑﻬﻮ ﻳہ ﺟﻮ )اﻋﻤﺎل ﺑﺪ( ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ان ﮐﺎ ان ﮐﮯ دﻟﻮں ﭘﺮ زﻧﮓ ﺑﻴﭩﻪ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ) (١۴ﺑﮯﺷﮏ ﻳہ ﻟﻮگ اس روز اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر
)ﮐﮯ دﻳﺪار( ﺳﮯ اوٹ ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١۵ﭘﻬﺮ دوزخ ﻣﻴﮟ ﺟﺎ داﺧﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١۶ﭘﻬﺮ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﻳہ وﮨﯽ ﭼﻴﺰ
ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﻮ ﺗﻢ ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ ﺗﻬﮯ )) (١٧ﻳہ ﺑﻬﯽ( ﺳﻦ رﮐﻬﻮ ﮐہ ﻧﻴﮑﻮﮐﺎروں ﮐﮯ اﻋﻤﺎل ﻋﻠﻴﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ ) (١٨اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﮐہ ﻋﻠﻴﻴﻦ ﮐﻴﺎ ﭼﻴﺰ ﮨﮯ؟ ) (١٩اﻳﮏ دﻓﺘﺮ ﮨﮯ ﻟﮑﻬﺎ ﮨﻮا ) (٢٠ﺟﺲ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻣﻘﺮب )ﻓﺮﺷﺘﮯ( ﺣﺎﺿﺮ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢١ﺑﮯﺷﮏ
ﻧﻴﮏ ﻟﻮگ ﭼﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٢٢ﺗﺨﺘﻮں ﭘﺮ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻧﻈﺎرے ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ ) (٢٣ﺗﻢ ان ﮐﮯ ﭼﮩﺮوں ﮨﯽ ﺳﮯ راﺣﺖ ﮐﯽ
ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮ ﻟﻮ ﮔﮯ ) (٢۴ان ﮐﻮ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮاب ﺳﺮﺑﻤﮩﺮ ﭘﻼﺋﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (٢۵ﺟﺲ ﮐﯽ ﻣﮩﺮ ﻣﺸﮏ ﮐﯽ ﮨﻮ ﮔﯽ ﺗﻮ
)ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﮯ( ﺷﺎﺋﻘﻴﻦ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﻴﮯ ﮐہ اﺳﯽ ﺳﮯ رﻏﺒﺖ ﮐﺮﻳﮟ ) (٢۶اور اس ﻣﻴﮟ ﺗﺴﻨﻴﻢ )ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ( ﮐﯽ ﺁﻣﻴﺰش ﮨﻮ ﮔﯽ ) (٢٧وﮦ
اﻳﮏ ﭼﺸﻤہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )ﺧﺪا ﮐﮯ( ﻣﻘﺮب ﭘﻴﺌﻴﮟ ﮔﮯ ) (٢٨ﺟﻮ ﮔﻨﮩﮕﺎر )ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻔﺎر( ﮨﻴﮟ وﮦ )دﻧﻴﺎ ﻣﻴﮟ( ﻣﻮﻣﻨﻮں ﺳﮯ
ﮨﻨﺴﯽ ﮐﻴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (٢٩اور ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ ﮔﺰرﺗﮯ ﺗﻮ ﺣﻘﺎرت ﺳﮯ اﺷﺎرے ﮐﺮﺗﮯ ) (٣٠اور ﺟﺐ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ ﮐﻮ
ﻟﻮﭨﺘﮯ ﺗﻮ اﺗﺮاﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻟﻮﭨﺘﮯ ) (٣١اور ﺟﺐ ان) ﻣﻮﻣﻨﻮں( ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﮯ ﮐہ ﻳہ ﺗﻮ ﮔﻤﺮاﮦ ﮨﻴﮟ ) (٣٢ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ ان ﭘﺮ
ﻧﮕﺮاں ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻬﻴﺠﮯ ﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ ) (٣٣ﺗﻮ ﺁج ﻣﻮﻣﻦ ﮐﺎﻓﺮوں ﺳﮯ ﮨﻨﺴﯽ ﮐﺮﻳﮟ ﮔﮯ )) (٣۴اور( ﺗﺨﺘﻮں ﭘﺮ )ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻮﺋﮯ
ان ﮐﺎ ﺣﺎل( دﻳﮑﻪ رﮨﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٣۵ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﻋﻤﻠﻮں ﮐﺎ )ﭘﻮرا ﭘﻮرا (ﺑﺪﻟہ ﻣﻞ ﮔﻴﺎ )(٣۶
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻻﻧﺸﻘﺎق
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺟﺐ ﺁﺳﻤﺎن ﭘﻬﭧ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺠﺎ ﻻﺋﮯ ﮔﺎ اور اﺳﮯ واﺟﺐ ﺑﻬﯽ ﻳہ ﮨﯽ ﮨﮯ ) (٢اور ﺟﺐ زﻣﻴﻦ
ﮨﻤﻮار ﮐﺮ دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (٣ﺟﻮ ﮐﭽﻪ اس ﻣﻴﮟ ﮨﮯ اﺳﮯ ﻧﮑﺎل ﮐﺮ ﺑﺎﮨﺮ ڈال دے ﮔﯽ اور )ﺑﺎﻟﮑﻞ( ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (۴اور
اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ارﺷﺎد ﮐﯽ ﺗﻌﻤﻴﻞ ﮐﺮے ﮔﯽ اور اس ﮐﻮ ﻻزم ﺑﻬﯽ ﻳﮩﯽ ﮨﮯ )ﺗﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ( ) (۵اے اﻧﺴﺎن!
ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف )ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ ﻣﻴﮟ( ﺧﻮب ﮐﻮﺷِﺶ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺳﻮ اس ﺳﮯ ﺟﺎ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ) (۶ﺗﻮ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎﻣۂ )اﻋﻤﺎل(
اس ﮐﮯ داﮨﻨﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﻣﻴﮟ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٧اس ﺳﮯ ﺣﺴﺎب ﺁﺳﺎن ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٨اور وﮦ اﭘﻨﮯ ﮔﻬﺮ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺧﻮش ﺧﻮش
ﺁﺋﮯ ﮔﺎ ) (٩اور ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎﻣۂ )اﻋﻤﺎل( اس ﮐﯽ ﭘﻴﭩﻪ ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﺳﮯ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١٠وﮦ ﻣﻮت ﮐﻮ ﭘﮑﺎرے ﮔﺎ ) (١١اور وﮦ
دوزخ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﮔﺎ ) (١٢ﻳہ اﭘﻨﮯ اﮨﻞ )و ﻋﻴﺎل( ﻣﻴﮟ ﻣﺴﺖ رﮨﺘﺎ ﺗﻬﺎ ) (١٣اور ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ )ﺧﺪا ﮐﯽ ﻃﺮف( ﭘﻬﺮ ﮐﺮ
ﻧہ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١۴ﮨﺎں ﮨﺎں۔ اس ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر اس ﮐﻮ دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﺗﻬﺎ ) (١۵ﮨﻤﻴﮟ ﺷﺎم ﮐﯽ ﺳﺮﺧﯽ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ) (١۶اور رات ﮐﯽ اور
ﺟﻦ ﭼﻴﺰوں ﮐﻮ وﮦ اﮐﭩﻬﺎ ﮐﺮ ﻟﻴﺘﯽ ﮨﮯ ان ﮐﯽ ) (١٧اور ﭼﺎﻧﺪ ﮐﯽ ﺟﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ) (١٨ﮐہ ﺗﻢ درﺟہ ﺑﺪرﺟہ )رﺗﺒۂ اﻋﻠﯽٰ ﭘﺮ(
ﭼﮍهﻮ ﮔﮯ ) (١٩ﺗﻮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ اﻳﻤﺎن ﻧﮩﻴﮟ ﻻﺗﮯ ) (٢٠اور ﺟﺐ ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻗﺮﺁن ﭘﮍهﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺳﺠﺪﮦ
ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (٢١ﺑﻠﮑہ ﮐﺎﻓﺮ ﺟﻬﭩﻼﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢٢اور ﺧﺪا ان ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ ﻳہ اﭘﻨﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﭼﻬﭙﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ
) (٢٣ﺗﻮ ان ﮐﻮ دﮐﻪ دﻳﻨﮯ واﻟﮯ ﻋﺬاب ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﺳﻨﺎ دو ) (٢۴ﮨﺎں ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﮯ
ﻟﻴﮯ ﺑﮯاﻧﺘﮩﺎ اﺟﺮ ﮨﮯ )(٢۵
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟ ُﺒﺮُوج
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺁﺳﻤﺎن ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺑﺮج ﮨﻴﮟ ) (١اور اس دن ﮐﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ وﻋﺪﮦ ﮨﮯ ) (٢اور ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ اور ﺟﻮ اس ﮐﮯ
ﭘﺎس ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ اﺳﮑﯽ ) (٣ﮐہ ﺧﻨﺪﻗﻮں )ﮐﮯ ﮐﻬﻮدﻧﮯ( واﻟﮯ ﮨﻼﮎ ﮐﺮ دﻳﺌﮯ ﮔﺌﮯ )) (۴ﻳﻌﻨﯽ( ﺁگ )ﮐﯽ ﺧﻨﺪﻗﻴﮟ( ﺟﺲ
ﻣﻴﮟ اﻳﻨﺪهﻦ )ﺟﻬﻮﻧﮏ رﮐﻬﺎ( ﺗﻬﺎ ) (۵ﺟﺐ ﮐہ وﮦ ان )ﮐﮯ ﮐﻨﺎروں( ﭘﺮ ﺑﻴﭩﻬﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ ) (۶اور ﺟﻮ) ﺳﺨﺘﻴﺎں( اﮨﻞ اﻳﻤﺎن ﭘﺮ
ﮐﺮ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ان ﮐﻮ ﺳﺎﻣﻨﮯ دﻳﮑﻪ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ) (٧ان ﮐﻮ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﯽ ﻳﮩﯽ ﺑﺎت ﺑﺮﯼ ﻟﮕﺘﯽ ﺗﻬﯽ ﮐہ وﮦ ﺧﺪا ﭘﺮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ ﺟﻮ ﻏﺎﻟﺐ )اور( ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﺋﺶ ﮨﮯ ) (٨وﮨﯽ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺁﺳﻤﺎﻧﻮں اور زﻣﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﮨﮯ۔ اور ﺧﺪا ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﮯ
واﻗﻒ ﮨﮯ ) (٩ﺟﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺮدوں اور ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻔﻴﮟ دﻳﮟ اور ﺗﻮﺑہ ﻧہ ﮐﯽ ان ﮐﻮ دوزخ ﮐﺎ )اور( ﻋﺬاب
ﺑﻬﯽ ﮨﻮﮔﺎ اور ﺟﻠﻨﮯ ﮐﺎ ﻋﺬاب ﺑﻬﯽ ﮨﻮﮔﺎ )) (١٠اور( ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﺎﻏﺎت ﮨﻴﮟ
ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﻳہ ﮨﯽ ﺑﮍﯼ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﯽ ﮨﮯ ) (١١ﺑﮯﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﭘﮑﮍ ﺑﮍﯼ ﺳﺨﺖ ﮨﮯ )(١٢
وﮨﯽ ﭘﮩﻠﯽ دﻓﻌہ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور وﮨﯽ دوﺑﺎرﮦ) زﻧﺪﮦ( ﮐﺮے ﮔﺎ ) (١٣اور وﮦ ﺑﺨﺸﻨﮯ واﻻ اور ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ )(١۴
ﻋﺮش ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﮍﯼ ﺷﺎن واﻻ ) (١۵ﺟﻮ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ) (١۶ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﮐﻮ ﻟﺸﮑﺮوں ﮐﺎ ﺣﺎل ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮا ﮨﮯ )) (١٧ﻳﻌﻨﯽ(
ﻓﺮﻋﻮن اور ﺛﻤﻮد ﮐﺎ ) (١٨ﻟﻴﮑﻦ ﮐﺎﻓﺮ )ﺟﺎن ﺑﻮﺟﻪ ﮐﺮ( ﺗﮑﺬﻳﺐ ﻣﻴﮟ )ﮔﺮﻓﺘﺎر( ﮨﻴﮟ ) (١٩اور ﺧﺪا )ﺑﻬﯽ( ان ﮐﻮ ﮔﺮدا ﮔﺮد ﺳﮯ
ﮔﻬﻴﺮے ﮨﻮﺋﮯ ﮨﮯ )) (٢٠ﻳہ ﮐﺘﺎب ﮨﺰل و ﺑﻄﻼن ﻧﮩﻴﮟ( ﺑﻠﮑہ ﻳہ ﻗﺮﺁن ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺎن ﮨﮯ ) (٢١ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻴﮟ )ﻟﮑﻬﺎ ﮨﻮا( )(٢٢
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻄّﺎرق
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺁﺳﻤﺎن اور رات ﮐﮯ وﻗﺖ ﺁﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ) (١اور ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐہ رات ﮐﮯ وﻗﺖ ﺁﻧﮯ واﻻ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ) (٢وﮦ ﺗﺎرا ﮨﮯ
ﭼﻤﮑﻨﮯ واﻻ ) (٣ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺲ ﭘﺮ ﻧﮕﮩﺒﺎن ﻣﻘﺮر ﻧﮩﻴﮟ ) (۴ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ ﮐہ وﮦ ﮐﺎﮨﮯ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮨﻮا
ﮨﮯ ) (۵وﮦ اﭼﻬﻠﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮨﻮا ﮨﮯ ) (۶ﺟﻮ ﭘﻴﭩﻪ اور ﺳﻴﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﻧﮑﻠﺘﺎ ﮨﮯ ) (٧ﺑﮯﺷﮏ ﺧﺪا اس
ﮐﮯ اﻋﺎدے )ﻳﻌﻨﯽ ﭘﻬﺮ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ( ﭘﺮ ﻗﺎدر ﮨﮯ ) (٨ﺟﺲ دن دﻟﻮں ﮐﮯ ﺑﻬﻴﺪ ﺟﺎﻧﭽﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (٩ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﮐﭽﻪ ﭘﻴﺶ ﻧہ
ﭼﻞ ﺳﮑﮯ ﮔﯽ اور ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﺎ ﻣﺪدﮔﺎر ﮨﻮ ﮔﺎ ) (١٠ﺁﺳﻤﺎن ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮ ﻣﻴﻨہ ﺑﺮﺳﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (١١اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮ ﭘﻬﭧ
ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ) (١٢ﮐہ ﻳہ ﮐﻼم )ﺣﻖ ﮐﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﮯ( ﺟﺪا ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (١٣اور ﺑﻴﮩﻮدﮦ ﺑﺎت ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ) (١۴ﻳہ ﻟﻮگ ﺗﻮ اﭘﻨﯽ
ﺗﺪﺑﻴﺮوں ﻣﻴﮟ ﻟﮓ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۵اور ﮨﻢ اﭘﻨﯽ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (١۶ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﻣﮩﻠﺖ دو ﺑﺲ ﭼﻨﺪ روز ﮨﯽ ﻣﮩﻠﺖ دو
)(١٧
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻻٔﻋﻠﯽ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
)اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ( اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻠﻴﻞ اﻟﺸﺎن ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐﯽ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮو ) (١ﺟﺲ ﻧﮯ )اﻧﺴﺎن ﮐﻮ( ﺑﻨﺎﻳﺎ ﭘﻬﺮ) اس ﮐﮯ اﻋﻀﺎء ﮐﻮ(
درﺳﺖ ﮐﻴﺎ ) (٢اور ﺟﺲ ﻧﮯ) اس ﮐﺎ(اﻧﺪازﮦ ﭨﮩﺮاﻳﺎ )ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ( رﺳﺘہ ﺑﺘﺎﻳﺎ ) (٣اور ﺟﺲ ﻧﮯ ﭼﺎرﮦ اﮔﺎﻳﺎ ) (۴ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ ﺳﻴﺎﮦ
رﻧﮓ ﮐﺎ ﮐﻮڑا ﮐﺮ دﻳﺎ ) (۵ﮨﻢ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﮍهﺎ دﻳﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﺗﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧہ ﮐﺮو ﮔﮯ ) (۶ﻣﮕﺮ ﺟﻮ ﺧﺪا ﭼﺎﮨﮯ۔ وﮦ ﮐﻬﻠﯽ ﺑﺎت ﮐﻮ ﺑﻬﯽ
ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ اور ﭼﻬﭙﯽ ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ) (٧ﮨﻢ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺁﺳﺎن ﻃﺮﻳﻘﮯ ﮐﯽ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (٨ﺳﻮ ﺟﮩﺎں ﺗﮏ ﻧﺼﻴﺤﺖ )ﮐﮯ( ﻧﺎﻓﻊ) ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﯽ اﻣﻴﺪ( ﮨﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ) (٩ﺟﻮ ﺧﻮف رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ وﮦ ﺗﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﮑﮍے ﮔﺎ ) (١٠اور )ﺑﮯﺧﻮف( ﺑﺪﺑﺨﺖ ﭘﮩﻠﻮ ﺗﮩﯽ
ﮐﺮے ﮔﺎ ) (١١ﺟﻮ )ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﻮ( ﺑﮍﯼ )ﺗﻴﺰ( ﺁگ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﮔﺎ ) (١٢ﭘﻬﺮ وﮨﺎں ﻧہ ﻣﺮے ﮔﺎ اور ﻧہ ﺟﺌﮯ ﮔﺎ ) (١٣ﺑﮯ ﺷﮏ وﮦ
ﻣﺮاد ﮐﻮ ﭘﮩﻨﭻ ﮔﻴﺎ ﺟﻮ ﭘﺎﮎ ﮨﻮا ) (١۴اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻧﺎم ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﺗﺎ رﮨﺎ اور ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺘﺎ رﮨﺎ ) (١۵ﻣﮕﺮ ﺗﻢ ﻟﻮگ ﺗﻮ
دﻧﻴﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮ ) (١۶ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺁﺧﺮت ﺑﮩﺖ ﺑﮩﺘﺮ اور ﭘﺎﺋﻨﺪﮦ ﺗﺮ ﮨﮯ ) (١٧ﻳہ ﺑﺎت ﭘﮩﻠﮯ ﺻﺤﻴﻔﻮں ﻣﻴﮟ
)ﻣﺮﻗﻮم( ﮨﮯ )) (١٨ﻳﻌﻨﯽ( اﺑﺮاﮨﻴﻢ اور ﻣﻮﺳﯽٰ ﮐﮯ ﺻﺤﻴﻔﻮں ﻣﻴﮟ )(١٩
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺷﻴَﺔ
ﺳﻮرة اﻟﻐَﺎ ِ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﮐﻮ ڈهﺎﻧﭗ ﻟﻴﻨﮯ واﻟﯽ )ﻳﻌﻨﯽ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﺎ( ﺣﺎل ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮا ﮨﮯ ) (١اس روز ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻣﻨہ )واﻟﮯ( ذﻟﻴﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ )(٢
ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻨﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﻬﮑﮯ ﻣﺎﻧﺪے ) (٣دﮨﮑﺘﯽ ﺁگ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (۴اﻳﮏ ﮐﻬﻮﻟﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭼﺸﻤﮯ ﮐﺎ ان ﮐﻮ ﭘﺎﻧﯽ
ﭘﻼﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۵اور ﺧﺎر دار ﺟﻬﺎڑ ﮐﮯ ﺳﻮا ان ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﻧﮩﻴﮟ )ﮨﻮ ﮔﺎ( ) (۶ﺟﻮ ﻧہ ﻓﺮﺑﮩﯽ ﻻﺋﮯ اور ﻧہ ﺑﻬﻮﮎ
ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﮐﺎم ﺁﺋﮯ ) (٧اور ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻣﻨہ )واﻟﮯ( اس روز ﺷﺎدﻣﺎں ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٨اﭘﻨﮯ اﻋﻤﺎل )ﮐﯽ ﺟﺰا (ﺳﮯ ﺧﻮش دل )(٩
ﺑﮩﺸﺖ ﺑﺮﻳﮟ ﻣﻴﮟ ) (١٠وﮨﺎں ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺑﮑﻮاس ﻧﮩﻴﮟ ﺳﻨﻴﮟ ﮔﮯ ) (١١اس ﻣﻴﮟ ﭼﺸﻤﮯ ﺑہ رﮨﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ) (١٢وﮨﺎں ﺗﺨﺖ
ﮨﻮں ﮔﮯ اوﻧﭽﮯ ﺑﭽﻬﮯ ﮨﻮﺋﮯ ) (١٣اور ﺁﺑﺨﻮرے )ﻗﺮﻳﻨﮯ ﺳﮯ( رﮐﻬﮯ ﮨﻮﺋﮯ ) (١۴اور ﮔﺎؤ ﺗﮑﻴﮯ ﻗﻄﺎر ﮐﯽ ﻗﻄﺎر ﻟﮕﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ) (١۵اور ﻧﻔﻴﺲ ﻣﺴﻨﺪﻳﮟ ﺑﭽﻬﯽ ﮨﻮﺋﯽ ) (١۶ﻳہ ﻟﻮگ اوﻧﭩﻮں ﮐﯽ ﻃﺮف ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺘﮯ ﮐہ ﮐﻴﺴﮯ )ﻋﺠﻴﺐ (ﭘﻴﺪا ﮐﻴﮯ ﮔﺌﮯ
ﮨﻴﮟ ) (١٧اور ﺁﺳﻤﺎن ﮐﯽ ﻃﺮف ﮐہ ﮐﻴﺴﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ) (١٨اور ﭘﮩﺎڑوں ﮐﯽ ﻃﺮف ﮐہ ﮐﺲ ﻃﺮح ﮐﻬﮍے ﮐﻴﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ
) (١٩اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﻃﺮف ﮐہ ﮐﺲ ﻃﺮح ﺑﭽﻬﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ) (٢٠ﺗﻮ ﺗﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻮ ﮐہ ﺗﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮨﯽ ﮨﻮ
) (٢١ﺗﻢ ان ﭘﺮ داروﻏہ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮ ) (٢٢ﮨﺎں ﺟﺲ ﻧﮯ ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮا اور ﻧہ ﻣﺎﻧﺎ ) (٢٣ﺗﻮ ﺧﺪا اس ﮐﻮ ﺑﮍا ﻋﺬاب دے ﮔﺎ )(٢۴
ﺑﮯﺷﮏ ان ﮐﻮ ﮨﻤﺎرے ﭘﺎس ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺁﻧﺎ ﮨﮯ ) (٢۵ﭘﻬﺮ ﮨﻢ ﮨﯽ ﮐﻮ ان ﺳﮯ ﺣﺴﺎب ﻟﻴﻨﺎ ﮨﮯ )(٢۶

Page 266 of 287

Presented by http://www.ziaraat.com

www.ShianeAli.com

)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻔَﺠﺮ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻓﺠﺮ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ) (١اور دس راﺗﻮں ﮐﯽ ) (٢اور ﺟﻔﺖ اور ﻃﺎق ﮐﯽ ) (٣اور رات ﮐﯽ ﺟﺐ ﺟﺎﻧﮯ ﻟﮕﮯ ) (۴اور ﺑﮯ ﺷﮏ ﻳہ
ﭼﻴﺰﻳﮟ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪوں ﮐﮯ ﻧﺰدﻳﮏ ﻗﺴﻢ ﮐﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﮨﻴﮟ ﮐہ )ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﺿﺮور ﻋﺬاب ﮨﻮ ﮔﺎ( ) (۵ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ
ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﻋﺎد ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻴﺎ ﮐﻴﺎ )) (۶ﺟﻮ( ارم )ﮐﮩﻼﺗﮯ ﺗﻬﮯ اﺗﻨﮯ( دراز ﻗﺪ ) (٧ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ اﻳﺴﮯ ﭘﻴﺪا
ئ )ﻗﺮﯼٰ( ﻣﻴﮟ ﭘﺘﻬﺮ ﺗﺮاﺷﺘﮯ ﺗﻬﮯ )اور ﮔﻬﺮ ﺑﻨﺎﺗﮯ( ﺗﻬﮯ ) (٩اور
ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﻬﮯ ) (٨اور ﺛﻤﻮد ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ )ﮐﻴﺎ ﮐﻴﺎ( ﺟﻮ واد ِ
ﻓﺮﻋﻮن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ )ﮐﻴﺎ ﮐﻴﺎ( ﺟﻮ ﺧﻴﻤﮯ اور ﻣﻴﺨﻴﮟ رﮐﻬﺘﺎ ﺗﻬﺎ ) (١٠ﻳہ ﻟﻮگ ﻣﻠﮑﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﺮﮐﺶ ﮨﻮ رﮨﮯ ﺗﻬﮯ ) (١١اور ان
ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺧﺮاﺑﻴﺎں ﮐﺮﺗﮯ ﺗﻬﮯ ) (١٢ﺗﻮ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ان ﭘﺮ ﻋﺬاب ﮐﺎ ﮐﻮڑا ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ ) (١٣ﺑﮯ ﺷﮏ ﺗﻤﮩﺎرا
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﺎﮎ ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ) (١۴ﻣﮕﺮ اﻧﺴﺎن )ﻋﺠﻴﺐ ﻣﺨﻠﻮق ﮨﮯ ﮐہ( ﺟﺐ اس ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر اس ﮐﻮ ﺁزﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻋﺰت
دﻳﺘﺎ اور ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺨﺸﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ )ﺁﮨﺎ( ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯽ ) (١۵اور ﺟﺐ )دوﺳﺮﯼ ﻃﺮح(
ﺁزﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﭘﺮ روزﯼ ﺗﻨﮓ ﮐﺮ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ )ﮨﺎﺋﮯ( ﻣﻴﺮے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﻣﺠﻬﮯ ذﻟﻴﻞ ﮐﻴﺎ ) (١۶ﻧﮩﻴﮟ ﺑﻠﮑہ ﺗﻢ
ﻟﻮگ ﻳﺘﻴﻢ ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (١٧اور ﻧہ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﮐﻮ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﻼﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﺮﻏﻴﺐ دﻳﺘﮯ ﮨﻮ ) (١٨اور ﻣﻴﺮاث ﮐﮯ ﻣﺎل ﺳﻤﻴﭧ
ﮐﺮ ﮐﻬﺎ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻮ ) (١٩اور ﻣﺎل ﮐﻮ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻋﺰﻳﺰ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮ ) (٢٠ﺗﻮ ﺟﺐ زﻣﻴﻦ ﮐﯽ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﮐﻮٹ ﮐﻮٹ ﮐﻮ ﭘﺴﺖ ﮐﺮ دﯼ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (٢١اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر )ﺟﻠﻮﮦ ﻓﺮﻣﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ( اور ﻓﺮﺷﺘﮯ ﻗﻄﺎر ﺑﺎﻧﺪه ﺑﺎﻧﺪه ﮐﺮ ﺁ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮں ﮔﮯ ) (٢٢اور
دوزخ اس دن ﺣﺎﺿﺮ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺗﻮ اﻧﺴﺎن اس دن ﻣﺘﻨﺒہ ﮨﻮ ﮔﺎ ﻣﮕﺮ ﺗﻨﺒہ )ﺳﮯ( اﺳﮯ )ﻓﺎﺋﺪﮦ( ﮐﮩﺎں )ﻣﻞ ﺳﮑﮯ ﮔﺎ( )(٢٣
ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐﺎش ﻣﻴﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ )ﺟﺎوداﻧﯽ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ( ﮐﭽﻪ ﺁﮔﮯ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﮨﻮﺗﺎ ) (٢۴ﺗﻮ اس دن ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻋﺬاب ﮐﯽ
ﻃﺮح ﮐﺎ )ﮐﺴﯽ ﮐﻮ( ﻋﺬاب دے ﮔﺎ ) (٢۵اور ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ وﻳﺴﺎ ﺟﮑﮍﻧﺎ ﺟﮑﮍے ﮔﺎ ) (٢۶اے اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﺎﻧﮯ واﻟﯽ روح! ) (٢٧اﭘﻨﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﭼﻞ۔ ﺗﻮ اس ﺳﮯ راﺿﯽ وﮦ ﺗﺠﻪ ﺳﮯ راﺿﯽ ) (٢٨ﺗﻮ ﻣﻴﺮے )ﻣﻤﺘﺎز( ﺑﻨﺪوں ﻣﻴﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮ ﺟﺎ )(٢٩
اور ﻣﻴﺮﯼ ﺑﮩﺸﺖ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﺟﺎ )(٣٠
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟ َﺒﻠَﺪ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﮨﻤﻴﮟ اس ﺷﮩﺮ )ﻣﮑہ( ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ) (١اور ﺗﻢ اﺳﯽ ﺷﮩﺮ ﻣﻴﮟ ﺗﻮ رﮨﺘﮯ ﮨﻮ ) (٢اور ﺑﺎپ )ﻳﻌﻨﯽ ﺁدم( اور اس ﮐﯽ اوﻻد ﮐﯽ ﻗﺴﻢ )(٣
ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ )ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ( ﻣﻴﮟ )رﮨﻨﮯ واﻻ( ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮨﮯ ) (۴ﮐﻴﺎ وﮦ ﺧﻴﺎل رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﺑﻮ ﻧہ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ
) (۵ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﺎ ﻣﺎل ﺑﺮﺑﺎد ﮐﻴﺎ ) (۶ﮐﻴﺎ اﺳﮯ ﻳہ ﮔﻤﺎن ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﮯ دﻳﮑﻬﺎ ﻧﮩﻴﮟ ) (٧ﺑﻬﻼ ﮨﻢ ﻧﮯاس
ﮐﻮ دو ﺁﻧﮑﻬﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮟ؟ ) (٨اور زﺑﺎن اور دو ﮨﻮﻧﭧ )ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺌﮯ( )) (٩ﻳہ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﺑﻬﯽ دﻳﮟ( اور اس ﮐﻮ )ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﮐﮯ(
دوﻧﻮں رﺳﺘﮯ ﺑﻬﯽ دﮐﻬﺎ دﻳﺌﮯ ) (١٠ﻣﮕﺮ وﮦ ﮔﻬﺎﭨﯽ ﭘﺮ ﺳﮯ ﮨﻮ ﮐﺮ ﻧہ ﮔﺰرا ) (١١اور ﺗﻢ ﮐﻴﺎ ﺳﻤﺠﻬﮯ ﮐہ ﮔﻬﺎﭨﯽ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟
) (١٢ﮐﺴﯽ )ﮐﯽ( ﮔﺮدن ﮐﺎ ﭼﻬﮍاﻧﺎ ) (١٣ﻳﺎ ﺑﻬﻮﮎ ﮐﮯ دن ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﻼﻧﺎ ) (١۴ﻳﺘﻴﻢ رﺷﺘہ دار ﮐﻮ ) (١۵ﻳﺎ ﻓﻘﻴﺮ ﺧﺎﮐﺴﺎر ﮐﻮ
) (١۶ﭘﻬﺮ ان ﻟﻮﮔﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ )داﺧﻞ( ﮨﻮ ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﺻﺒﺮ ﮐﯽ ﻧﺼﻴﺤﺖ اور )ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ( ﺷﻔﻘﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺻﻴﺖ
ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ ) (١٧ﻳﮩﯽ ﻟﻮگ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻌﺎدت ﮨﻴﮟ ) (١٨اور ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﺎرﯼ ﺁﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﻧہ ﻣﺎﻧﺎ وﮦ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮨﻴﮟ ) (١٩ﻳہ ﻟﻮگ
ﺁگ ﻣﻴﮟ ﺑﻨﺪ ﮐﺮ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )(٢٠
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﺸّﻤﺲ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺳﻮرج ﮐﯽ ﻗﺴﻢ اور اس ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﮐﯽ ) (١اور ﭼﺎﻧﺪ ﮐﯽ ﺟﺐ اس ﮐﮯ ﭘﻴﭽﻬﮯ ﻧﮑﻠﮯ ) (٢اور دن ﮐﯽ ﺟﺐ اُﺳﮯ ﭼﻤﮑﺎ دے
) (٣اور رات ﮐﯽ ﺟﺐ اُﺳﮯ ﭼﻬﭙﺎ ﻟﮯ ) (۴اور ﺁﺳﻤﺎن ﮐﯽ اور اس ذات ﮐﯽ ﺟﺲ ﻧﮯ اﺳﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (۵اور زﻣﻴﻦ ﮐﯽ اور اس
ﮐﯽ ﺟﺲ ﻧﮯ اﺳﮯ ﭘﻬﻴﻼﻳﺎ ) (۶اور اﻧﺴﺎن ﮐﯽ اور اس ﮐﯽ ﺟﺲ ﻧﮯ اس )ﮐﮯ اﻋﻀﺎ( ﮐﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻴﺎ ) (٧ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ ﺑﺪﮐﺎرﯼ
)ﺳﮯ ﺑﭽﻨﮯ( اور ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎرﯼ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺳﻤﺠﻪ دﯼ ) (٨ﮐہ ﺟﺲ ﻧﮯ )اﭘﻨﮯ( ﻧﻔﺲ )ﻳﻌﻨﯽ روح( ﮐﻮ ﭘﺎﮎ رﮐﻬﺎ وﮦ ﻣﺮاد ﮐﻮ
ﭘﮩﻨﭽﺎ ) (٩اور ﺟﺲ ﻧﮯ اﺳﮯ ﺧﺎﮎ ﻣﻴﮟ ﻣﻼﻳﺎ وﮦ ﺧﺴﺎرے ﻣﻴﮟ رﮨﺎ )) (١٠ﻗﻮم( ﺛﻤﻮد ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ )ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ(
ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ ) (١١ﺟﺐ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﻧﮩﺎﻳﺖ ﺑﺪﺑﺨﺖ اﭨﻬﺎ ) (١٢ﺗﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ )ﺻﺎﻟﺢ( ﻧﮯ ان ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﯽ اوﻧﭩﻨﯽ
اور اس ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﻴﻨﮯ ﮐﯽ ﺑﺎرﯼ ﺳﮯ ﻋﺬر ﮐﺮو ) (١٣ﻣﮕﺮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ اور اوﻧﭩﻨﯽ ﮐﯽ ﮐﻮﻧﭽﻴﮟ ﮐﺎٹ دﻳﮟ ﺗﻮ
ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﮐﮯﮔﻨﺎﮦ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ان ﭘﺮ ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﮐﻴﺎ اور ﺳﺐ ﮐﻮ )ﮨﻼﮎ ﮐﺮ ﮐﮯ( ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮ دﻳﺎ ) (١۴اور اس ﮐﻮ ان ﮐﮯ ﺑﺪﻟہ
ﻟﻴﻨﮯ ﮐﺎ ﮐﭽﻪ ﺑﻬﯽ ڈر ﻧﮩﻴﮟ )(١۵
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻠﻴْﻞ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
رات ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﺐ )دن ﮐﻮ( ﭼﻬﭙﺎﻟﮯ ) (١اور دن ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﺐ ﭼﻤﮏ اﭨﻬﮯ ) (٢اور اس )ذات( ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﺲ ﻧﮯ ﻧﺮ اور ﻣﺎدﮦ
ﭘﻴﺪا ﮐﻴﮯ ) (٣ﮐہ ﺗﻢ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺸﮟ ﻃﺮح ﻃﺮح ﮐﯽ ﮨﮯ ) (۴ﺗﻮ ﺟﺲ ﻧﮯ )ﺧﺪا ﮐﮯ رﺳﺘﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺎل( دﻳﺎ اور ﭘﺮﮨﻴﺰ ﮔﺎرﯼ
ﮐﯽ ) (۵اور ﻧﻴﮏ ﺑﺎت ﮐﻮ ﺳﭻ ﺟﺎﻧﺎ ) (۶اس ﮐﻮ ﮨﻢ ﺁﺳﺎن ﻃﺮﻳﻘﮯ ﮐﯽ ﺗﻮﻓﻴﻖ دﻳﮟ ﮔﮯ ) (٧اور ﺟﺲ ﻧﮯ ﺑﺨﻞ ﮐﻴﺎ اور ﺑﮯﭘﺮوا
ﺑﻨﺎ رﮨﺎ ) (٨اور ﻧﻴﮏ ﺑﺎت ﮐﻮ ﺟﻬﻮٹ ﺳﻤﺠﻬﺎ ) (٩اﺳﮯ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٠اور ﺟﺐ وﮦ )دوزخ ﮐﮯ ﮔﮍهﮯ ﻣﻴﮟ(
ﮔﺮے ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﺎل اس ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﮐﺎم ﻧہ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ ) (١١ﮨﻤﻴﮟ ﺗﻮ راﮦ دﮐﻬﺎ دﻳﻨﺎ ﮨﮯ ) (١٢اور ﺁﺧﺮت او ردﻧﻴﺎ ﮨﻤﺎرﯼ ﮨﯽ
ﭼﻴﺰﻳﮟ ﮨﻴﮟ ) (١٣ﺳﻮ ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﺑﻬﮍﮐﺘﯽ ﺁگ ﺳﮯ ﻣﺘﻨﺒہ ﮐﺮ دﻳﺎ ) (١۴اس ﻣﻴﮟ وﮨﯽ داﺧﻞ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺟﻮ ﺑﮍا ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮨﮯ )(١۵
ﺟﺲ ﻧﮯ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ اور ﻣﻨہ ﭘﻬﻴﺮا ) (١۶اور ﺟﻮ ﺑﮍا ﭘﺮﮨﻴﺰﮔﺎر ﮨﮯ وﮦ )اس ﺳﮯ( ﺑﭽﺎ ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (١٧ﺟﻮ ﻣﺎل دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ
ﭘﺎﮎ ﮨﻮ ) (١٨اور )اس ﻟﻴﮯ( ﻧﮩﻴﮟ) دﻳﺘﺎ ﮐہ( اس ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ اﺣﺴﺎن )ﮨﮯ( ﺟﺲ ﮐﺎ وﮦ ﺑﺪﻟہ اﺗﺎرﺗﺎ ﮨﮯ ) (١٩ﺑﻠﮑہ اﭘﻨﮯ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻋﻠﯽٰ ﮐﯽ رﺿﺎﻣﻨﺪﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ) (٢٠اور وﮦ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺧﻮش ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ )(٢١
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻀّﺤﯽٰ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺁﻓﺘﺎب ﮐﯽ روﺷﻨﯽ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ) (١اور رات )ﮐﯽ ﺗﺎرﻳﮑﯽ( ﮐﯽ ﺟﺐ ﭼﻬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ) (٢ﮐہ )اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ
ﻧہ ﺗﻮ ﺗﻢ ﮐﻮ ﭼﻬﻮڑا اور ﻧہ) ﺗﻢ ﺳﮯ (ﻧﺎراض ﮨﻮا ) (٣اور ﺁﺧﺮت ﺗﻤﮩﺎرے ﻟﻴﮯ ﭘﮩﻠﯽ )ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻌﻨﯽ دﻧﻴﺎ( ﺳﮯ ﮐﮩﻴﮟ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ )(۴
اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ وﮦ ﮐﭽﻪ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﺗﻢ ﺧﻮش ﮨﻮ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ) (۵ﺑﻬﻼ اس ﻧﮯ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻳﺘﻴﻢ ﭘﺎ ﮐﺮ ﺟﮕہ ﻧﮩﻴﮟ
دﯼ؟ )ﺑﮯﺷﮏ دﯼ( ) (۶اور رﺳﺘﮯ ﺳﮯ ﻧﺎواﻗﻒ دﻳﮑﻬﺎ ﺗﻮ رﺳﺘہ دﮐﻬﺎﻳﺎ ) (٧اور ﺗﻨﮓ دﺳﺖ ﭘﺎﻳﺎ ﺗﻮ ﻏﻨﯽ ﮐﺮ دﻳﺎ ) (٨ﺗﻮ ﺗﻢ ﺑﻬﯽ
ﻳﺘﻴﻢ ﭘﺮ ﺳﺘﻢ ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ) (٩اور ﻣﺎﻧﮕﻨﮯ واﻟﮯ ﮐﻮ ﺟﻬﮍﮐﯽ ﻧہ دﻳﻨﺎ ) (١٠اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﺎ ﺑﻴﺎن ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻨﺎ
)(١١
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﺸﱠﺮح
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
)اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮐﻴﺎ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرا ﺳﻴﻨہ ﮐﻬﻮل ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ؟ )ﺑﮯﺷﮏ ﮐﻬﻮل دﻳﺎ( ) (١اور ﺗﻢ ﭘﺮ ﺳﮯ ﺑﻮﺟﻪ ﺑﻬﯽ اﺗﺎر دﻳﺎ ) (٢ﺟﺲ
ﻧﮯ ﺗﻤﮩﺎرﯼ ﭘﻴﭩﻪ ﺗﻮڑ رﮐﻬﯽ ﺗﻬﯽ ) (٣اور ﺗﻤﮩﺎرا ذﮐﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻴﺎ ) (۴ﮨﺎں ﮨﺎں ﻣﺸﮑﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﯽ ﮨﮯ )) (۵اور( ﺑﮯ
ﺷﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﮨﮯ ) (۶ﺗﻮ ﺟﺐ ﻓﺎرغ ﮨﻮا ﮐﺮو ﺗﻮ )ﻋﺒﺎدت ﻣﻴﮟ( ﻣﺤﻨﺖ ﮐﻴﺎ ﮐﺮو ) (٧اور اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ
ﻃﺮف ﻣﺘﻮﺟہ ﮨﻮ ﺟﺎﻳﺎ ﮐﺮو )(٨
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﺘﱢﻴﻦ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اﻧﺠﻴﺮ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ اور زﻳﺘﻮن ﮐﯽ ) (١اور ﻃﻮر ﺳﻴﻨﻴﻦ ﮐﯽ ) (٢اور اس اﻣﻦ واﻟﮯ ﺷﮩﺮ ﮐﯽ ) (٣ﮐہ ﮨﻢ ﻧﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺑﮩﺖ اﭼﻬﯽ
ﺻﻮرت ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ) (۴ﭘﻬﺮ )رﻓﺘہ رﻓﺘہ( اس )ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ( ﮐﻮ )ﺑﺪل ﮐﺮ( ﭘﺴﺖ ﺳﮯ ﭘﺴﺖ ﮐﺮ دﻳﺎ ) (۵ﻣﮕﺮ ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن
ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ اﻧﮑﮯ ﻟﻴﮯ ﺑﮯاﻧﺘﮩﺎ اﺟﺮ ﮨﮯ ) (۶ﺗﻮ )اے ﺁدم زاد( ﭘﻬﺮ ﺗﻮ ﺟﺰا ﮐﮯ دن ﮐﻮ ﮐﻴﻮں ﺟﻬﭩﻼﺗﺎ
ﮨﮯ؟ ) (٧ﮐﻴﺎ ﺧﺪا ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍا ﺣﺎﮐﻢ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ؟ )(٨
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻌَﻠﻖ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
)اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﭘﮍهﻮ ﺟﺲ ﻧﮯ )ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻮ( ﭘﻴﺪا ﮐﻴﺎ ) (١ﺟﺲ ﻧﮯ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺧﻮن ﮐﯽ ﭘﻬﭩﮑﯽ
ﺳﮯ ﺑﻨﺎﻳﺎ ) (٢ﭘﮍهﻮ اور ﺗﻤﮩﺎرا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﮍا ﮐﺮﻳﻢ ﮨﮯ ) (٣ﺟﺲ ﻧﮯ ﻗﻠﻢ ﮐﮯ ذرﻳﻌﮯ ﺳﮯ ﻋﻠﻢ ﺳﮑﻬﺎﻳﺎ ) (۴اور اﻧﺴﺎن ﮐﻮ وﮦ
ﺑﺎﺗﻴﮟ ﺳﮑﻬﺎﺋﻴﮟ ﺟﺲ ﮐﺎ اس ﮐﻮ ﻋﻠﻢ ﻧہ ﺗﻬﺎ ) (۵ﻣﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﺳﺮﮐﺶ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (۶ﺟﺐ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﺗﻴﺌﮟ ﻏﻨﯽ دﻳﮑﻬﺘﺎ ﮨﮯ ) (٧ﮐﭽﻪ
ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ )اس ﮐﻮ( ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﮨﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﻟﻮٹ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ) (٨ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﮯ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻮ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ )) (٩ﻳﻌﻨﯽ( اﻳﮏ ﺑﻨﺪے ﮐﻮ ﺟﺐ وﮦ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﻨﮯ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ) (١٠ﺑﻬﻼ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻳہ را ِﮦ راﺳﺖ ﭘﺮ ﮨﻮ ) (١١ﻳﺎ ﭘﺮﮨﻴﺰ
ﮔﺎرﯼ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮے )ﺗﻮ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻴﺴﺎ( ) (١٢اور دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻮ اﮔﺮ اس ﻧﮯ دﻳﻦ ﺣﻖ ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﻳﺎ اور اس ﺳﮯ ﻣﻨہ ﻣﻮڑا )ﺗﻮ ﮐﻴﺎ
ﮨﻮا( ) (١٣ﮐﻴﺎاس ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺧﺪا دﻳﮑﻪ رﮨﺎ ﮨﮯ ) (١۴دﻳﮑﻬﻮ اﮔﺮ وﮦ ﺑﺎز ﻧہ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﮨﻢ )اس ﮐﯽ( ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﺎل ﭘﮑﮍ
ﮔﻬﺴﻴﭩﻴﮟ ﮔﮯ ) (١۵ﻳﻌﻨﯽ اس ﺟﻬﻮﭨﮯ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﮐﯽ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺑﺎل ) (١۶ﺗﻮ وﮦ اﭘﻨﮯ ﻳﺎروں ﮐﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻮ ﺑﻼﻟﮯ ) (١٧ﮨﻢ
ن دوزخ ﮐﻮ ﺑﻼ ﻟﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٨دﻳﮑﻬﻮ اس ﮐﺎ ﮐﮩﺎ ﻧہ ﻣﺎﻧﻨﺎ اور ﻗﺮ ِ
ﺑﻬﯽ اﭘﻨﮯ ﻣﻮﮐﻼ ِ
ب )ﺧﺪا( ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻨﺎ )(١٩
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻘَﺪر
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﮨﻢ ﻧﮯ اس) ﻗﺮﺁن( ﮐﻮ ﺷﺐ ﻗﺪر ﻣﻴﮟ ﻧﺎزل )ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮوع( ﮐﻴﺎ ) (١اور ﺗﻤﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐہ ﺷﺐ ﻗﺪر ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟ ) (٢ﺷﺐ ﻗﺪر ﮨﺰار
ﻣﮩﻴﻨﮯ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﮯ ) (٣اس ﻣﻴﮟ روح )اﻻﻣﻴﻦ( اور ﻓﺮﺷﺘﮯ ﮨﺮ ﮐﺎم ﮐﮯ )اﻧﺘﻈﺎم ﮐﮯ( ﻟﻴﮯ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯ
اﺗﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴ﻳہ) رات( ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺗﮏ )اﻣﺎن اور( ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮨﮯ )(۵
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟ َﺒ ّﻴﻨَﺔ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ( اﮨﻞ ﮐﺘﺎب اور ﻣﺸﺮﮎ وﮦ )ﮐﻔﺮ ﺳﮯ( ﺑﺎز رﮨﻨﮯ واﻟﮯ ﻧہ ﺗﻬﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻬﻠﯽ دﻟﻴﻞ )ﻧہ(
ﺁﺗﯽ )) (١ﻳﻌﻨﯽ( ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺟﻮ ﭘﺎﮎ اوراق ﭘﮍهﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢ﺟﻦ ﻣﻴﮟ) ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ( ﺁﻳﺘﻴﮟ ﻟﮑﻬﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻴﮟ ) (٣اور اﮨﻞ ﮐﺘﺎب
ﺟﻮ ﻣﺘﻔﺮق )و ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ ﺁﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ) ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ( ) (۴اور ان ﮐﻮ ﺣﮑﻢ ﺗﻮ ﻳﮩﯽ ﮨﻮا ﺗﻬﺎ ﮐہ اﺧﻼص
ﻋﻤﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻳﮟ )اور( ﻳﮑﺴﻮ ﮨﻮ ﮐﺮاورﻧﻤﺎز ﭘﮍهﻴﮟ اور زﮐﻮٰة دﻳﮟ اور ﻳﮩﯽ ﺳﭽﺎ دﻳﻦ ﮨﮯ ) (۵ﺟﻮ ﻟﻮگ
ﮐﺎﻓﺮ ﮨﻴﮟ )ﻳﻌﻨﯽ( اﮨﻞ ﮐﺘﺎب اور ﻣﺸﺮﮎ وﮦ دوزخ ﮐﯽ ﺁگ ﻣﻴﮟ ﭘﮍﻳﮟ ﮔﮯ )اور( ﮨﻤﻴﺸہ اس ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﻳہ ﻟﻮگ ﺳﺐ ﻣﺨﻠﻮق
ﺳﮯ ﺑﺪﺗﺮ ﮨﻴﮟ )) (۶اور( ﺟﻮ ﻟﻮگ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ وﮦ ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺮ ﮨﻴﮟ ) (٧ان ﮐﺎ ﺻﻠہ ان ﮐﮯ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﮨﺎں ﮨﻤﻴﺸہ رﮨﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﺎغ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﮐﮯ ﻧﻴﭽﮯ ﻧﮩﺮﻳﮟ ﺑﮩہ رﮨﯽ ﮨﻴﮟ اﺑﺪاﻻﺑﺎد ان ﻣﻴﮟ رﮨﻴﮟ ﮔﮯ۔ ﺧﺪا ان ﺳﮯ ﺧﻮش
اور وﮦ اس ﺳﮯ ﺧﻮش۔ ﻳہ )ﺻﻠہ( اس ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﮨﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﮯ ڈرﺗﺎ رﮨﺎ )(٨
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﺰّﻟﺰَﻟﺔ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺟﺐ زﻣﻴﻦ ﺑﻬﻮﻧﭽﺎل ﺳﮯ ﮨﻼ دﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ) (١اور زﻣﻴﻦ اﭘﻨﮯ )اﻧﺪر( ﮐﮯ ﺑﻮﺟﻪ ﻧﮑﺎل ڈاﻟﮯ ﮔﯽ ) (٢اور اﻧﺴﺎن ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ﮐہ
اس ﮐﻮ ﮐﻴﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ؟ ) (٣اس روز وﮦ اﭘﻨﮯ ﺣﺎﻻت ﺑﻴﺎن ﮐﺮدے ﮔﯽ ) (۴ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺣﮑﻢ ﺑﻬﻴﺠﺎ
)ﮨﻮﮔﺎ ( ) (۵اس دن ﻟﻮگ ﮔﺮوﮦ ﮔﺮوﮦ ﮨﻮ ﮐﺮ ﺁﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺗﺎﮐہ ان ﮐﻮ ان ﮐﮯ اﻋﻤﺎل دﮐﻬﺎ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ) (۶ﺗﻮ ﺟﺲ ﻧﮯ ذرﮦ ﺑﻬﺮ
ﻧﻴﮑﯽ ﮐﯽ ﮨﻮ ﮔﯽ وﮦ اس ﮐﻮ دﻳﮑﻪ ﻟﮯ ﮔﺎ ) (٧اور ﺟﺲ ﻧﮯ ذرﮦ ﺑﻬﺮ ﺑﺮاﺋﯽ ﮐﯽ ﮨﻮﮔﯽ وﮦ اﺳﮯ دﻳﮑﻪ ﻟﮯ ﮔﺎ )(٨
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻌَﺎدﻳَﺎت
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ان ﺳﺮﭘﭧ دوڑﻧﮯ واﻟﮯ ﮔﻬﻮڑوں ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮ ﮨﺎﻧﭗ اﭨﻬﺘﮯﮨﻴﮟ ) (١ﭘﻬﺮ )ﭘﺘﻬﺮوں ﭘﺮ ﻧﻌﻞ( ﻣﺎر ﮐﺮ ﺁگ ﻧﮑﺎﻟﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢ﭘﻬﺮ
ﺻﺒﺢ ﮐﻮ ﭼﻬﺎﭘہ ﻣﺎرﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (٣ﭘﻬﺮ اس ﻣﻴﮟ ﮔﺮد اﭨﻬﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۴ﭘﻬﺮ اس وﻗﺖ دﺷﻤﻦ ﮐﯽ ﻓﻮج ﻣﻴﮟ ﺟﺎ ﮔﻬﺴﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵ﮐہ
اﻧﺴﺎن اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎ اﺣﺴﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎس )اور ﻧﺎﺷﮑﺮا( ﮨﮯ ) (۶اور وﮦ اس ﺳﮯ ﺁﮔﺎﮦ ﺑﻬﯽ ﮨﮯ ) (٧وﮦ ﺗﻮ ﻣﺎل ﺳﮯ ﺳﺨﺖ
ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮨﮯ ) (٨ﮐﻴﺎ وﮦ اس وﻗﺖ ﮐﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮐہ ﺟﻮ) ﻣﺮدے( ﻗﺒﺮوں ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ وﮦ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﺎل ﻟﻴﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )(٩
اور ﺟﻮ )ﺑﻬﻴﺪ( دﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ وﮦ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ) (١٠ﺑﮯﺷﮏ ان ﮐﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر اس روز ان ﺳﮯ ﺧﻮب واﻗﻒ
ﮨﻮﮔﺎ )(١١
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻘَﺎرﻋَﺔ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﮐﻬﮍ ﮐﻬﮍاﻧﮯ واﻟﯽ ) (١ﮐﻬﮍ ﮐﻬﮍاﻧﮯ واﻟﯽ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟ ) (٢اور ﺗﻢ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﻧﻮں ﮐﻬﮍ ﮐﻬﮍاﻧﮯ واﻟﯽ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟ )) (٣وﮦ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮨﮯ(
ﺟﺲ دن ﻟﻮگ اﻳﺴﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﺟﻴﺴﮯ ﺑﮑﻬﺮے ﮨﻮﺋﮯ ﭘﺘﻨﮕﮯ ) (۴اور ﭘﮩﺎڑ اﻳﺴﮯ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ ﺟﻴﺴﮯ دهﻨﮑﯽ ﮨﻮﺋﯽ رﻧﮓ
ﺑﺮﻧﮓ ﮐﯽ اون ) (۵ﺗﻮ ﺟﺲ ﮐﮯ )اﻋﻤﺎل ﮐﮯ( وزن ﺑﻬﺎرﯼ ﻧﮑﻠﻴﮟ ﮔﮯ ) (۶وﮦ دل ﭘﺴﻨﺪ ﻋﻴﺶ ﻣﻴﮟ ﮨﻮ ﮔﺎ ) (٧اور ﺟﺲ ﮐﮯ
وزن ﮨﻠﮑﮯ ﻧﮑﻠﻴﮟ ﮔﮯ ) (٨اس ﮐﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﮨﺎوﻳہ ﮨﮯ ) (٩اور ﺗﻢ ﮐﻴﺎ ﺳﻤﺠﻬﮯ ﮐہ ﮨﺎوﻳہ ﮐﻴﺎ ﭼﻴﺰ ﮨﮯ؟ )) (١٠وﮦ( دﮨﮑﺘﯽ ﮨﻮﺋﯽ
ﺁگ ﮨﮯ )(١١
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﺘّﮑﺎﺛُﺮ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
)ﻟﻮﮔﻮ( ﺗﻢ ﮐﻮ)ﻣﺎل ﮐﯽ( ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﻃﻠﺐ ﻧﮯ ﻏﺎﻓﻞ ﮐﺮ دﻳﺎ ) (١ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻗﺒﺮﻳﮟ ﺟﺎ دﻳﮑﻬﻴﮟ ) (٢دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (٣ﭘﻬﺮ دﻳﮑﻬﻮ ﺗﻤﮩﻴﮟ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۴دﻳﮑﻬﻮ اﮔﺮ ﺗﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ )ﻳﻌﻨﯽ( ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ )رﮐﻬﺘﮯ ﺗﻮ
ﻏﻔﻠﺖ ﻧہ ﮐﺮﺗﮯ( ) (۵ﺗﻢ ﺿﺮور دوزخ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ ) (۶ﭘﻬﺮ اس ﮐﻮ )اﻳﺴﺎ( دﻳﮑﻬﻮ ﮔﮯ )ﮐہ( ﻋﻴﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ )ﺁ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ( )(٧
ﭘﻬﺮ اس روز ﺗﻢ ﺳﮯ )ﺷﮑﺮ( ﻧﻌﻤﺖ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﭘﺮﺳﺶ ﮨﻮ ﮔﯽ )(٨
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻌَﺼﺮ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻋﺼﺮ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ ) (١ﮐہ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻴﮟ ﮨﮯ ) (٢ﻣﮕﺮ وﮦ ﻟﻮگ ﺟﻮ اﻳﻤﺎن ﻻﺋﮯ اور ﻧﻴﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ اور ﺁﭘﺲ ﻣﻴﮟ ﺣﻖ
)ﺑﺎت( ﮐﯽ ﺗﻠﻘﻴﻦ اور ﺻﺒﺮ ﮐﯽ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﮯ )(٣
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟ ُﻬﻤَﺰة
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﮨﺮ ﻃﻌﻦ ﺁﻣﻴﺰ اﺷﺎرﺗﻴﮟ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﭼﻐﻞ ﺧﻮر ﮐﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ ) (١ﺟﻮ ﻣﺎل ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺗﺎ اور اس ﮐﻮ ﮔﻦ ﮔﻦ ﮐﺮ رﮐﻬﺘﺎ ﮨﮯ )(٢
)اور( ﺧﻴﺎل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﻣﺎل اس ﮐﯽ ﮨﻤﻴﺸہ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ ﮔﺎ ) (٣ﮨﺮ ﮔﺰ ﻧﮩﻴﮟ وﮦ ﺿﺮور ﺣﻄﻤہ ﻣﻴﮟ ڈاﻻ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ) (۴اور ﺗﻢ ﮐﻴﺎ ﺳﻤﺠﻬﮯ ﺣﻄﻤہ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ؟ ) (۵وﮦ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺑﻬﮍﮐﺎﺋﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺁگ ﮨﮯ ) (۶ﺟﻮ دﻟﻮں ﭘﺮ ﺟﺎ ﻟﭙﭩﮯ ﮔﯽ )(٧
)اور( وﮦ اس ﻣﻴﮟ ﺑﻨﺪ ﮐﺮ دﻳﺌﮯ ﺟﺎﺋﻴﮟ ﮔﮯ )) (٨ﻳﻌﻨﯽ ﺁگ ﮐﮯ( ﻟﻤﺒﮯ ﻟﻤﺒﮯ ﺳﺘﻮﻧﻮں ﻣﻴﮟ )(٩

ﺳﻮرة اﻟﻔِﻴﻞ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﮐﻴﺎ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﮑﻬﺎ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﮯ ﮨﺎﺗﻬﯽ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﻴﺎ ﮐﻴﺎ ) (١ﮐﻴﺎ ان ﮐﺎ داؤں ﻏﻠﻂ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ؟ ) (٢اور ان
ﭘﺮ ﺟﻬﻠﮍ ﮐﮯ ﺟﻬﻠﮍ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻬﻴﺠﮯ ) (٣ﺟﻮ ان ﭘﺮ ﮐﻬﻨﮕﺮ ﮐﯽ ﭘﺘﻬﺮﻳﺎں ﭘﻬﻴﻨﮑﺘﮯ ﺗﻬﮯ ) (۴ﺗﻮ ان ﮐﻮ اﻳﺴﺎ ﮐﺮ دﻳﺎ ﺟﻴﺴﮯ ﮐﻬﺎﻳﺎ
ﮨﻮا ﺑﻬﺲ )(۵

ﺳﻮرة اﻟ ُﻘﺮَﻳﺶ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﻗﺮﻳﺶ ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻮس ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ )) (١ﻳﻌﻨﯽ( ان ﮐﻮ ﺟﺎڑے اور ﮔﺮﻣﯽ ﮐﮯ ﺳﻔﺮ ﺳﮯ ﻣﺎﻧﻮس ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ) (٢ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﻮ ﭼﺎﮨﻴﺌﮯ ﮐہ )اس ﻧﻌﻤﺖ ﮐﮯ ﺷﮑﺮ ﻣﻴﮟ( اس ﮔﻬﺮ ﮐﮯ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﻳﮟ ) (٣ﺟﺲ ﻧﮯ ان ﮐﻮ ﺑﻬﻮﮎ ﻣﻴﮟ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﻼﻳﺎ
اور ﺧﻮف ﺳﮯ اﻣﻦ ﺑﺨﺸﺎ )(۴
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻤَﺎﻋﻮن
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺑﻬﻼ ﺗﻢ ﻧﮯ اس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺎ ﺟﻮ )رو ِز( ﺟﺰا ﮐﻮ ﺟﻬﭩﻼﺗﺎ ﮨﮯ؟ ) (١ﻳہ وﮨﯽ )ﺑﺪﺑﺨﺖ( ﮨﮯ ،ﺟﻮ ﻳﺘﻴﻢ ﮐﻮ دهﮑﮯ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ )(٢
اور ﻓﻘﻴﺮ ﮐﻮ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﮐﻬﻼﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ) ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ( ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ) (٣ﺗﻮ اﻳﺴﮯ ﻧﻤﺎزﻳﻮں ﮐﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﮨﮯ ) (۴ﺟﻮ ﻧﻤﺎز ﮐﯽ
ﻃﺮف ﺳﮯ ﻏﺎﻓﻞ رﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ) (۵ﺟﻮ رﻳﺎ ﮐﺎرﯼ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ) (۶اور ﺑﺮﺗﻨﮯ ﮐﯽ ﭼﻴﺰﻳﮟ ﻋﺎرﻳﺘ ًہ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﮯ )(٧

ﺳﻮرة اﻟﮑَﻮﺛَﺮ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
)اے ﻣﺤﻤﺪﷺ( ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﻢ ﮐﻮ ﮐﻮﺛﺮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﮨﮯ ) (١ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﻧﻤﺎز ﭘﮍهﺎ ﮐﺮو اور ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﻳﺎ ﮐﺮو
) (٢ﮐﭽﻪ ﺷﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﮐہ ﺗﻤﮩﺎرا دﺷﻤﻦ ﮨﯽ ﺑﮯاوﻻد رﮨﮯ ﮔﺎ )(٣

ﺳﻮرة اﻟﮑﺎﻓِﺮون
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
)اے ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ان ﻣﻨﮑﺮان اﺳﻼم ﺳﮯ( ﮐﮩہ دو ﮐہ اے ﮐﺎﻓﺮو! ) (١ﺟﻦ )ﺑﺘﻮں( ﮐﻮ ﺗﻢ ﭘﻮﭼﺘﮯ ﮨﻮ ان ﮐﻮ ﻣﻴﮟ ﻧﮩﻴﮟ ﭘﻮﺟﺘﺎ ) (٢اور
ﺟﺲ )ﺧﺪا( ﮐﯽ ﻣﻴﮟ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں اس ﮐﯽ ﺗﻢ ﻋﺒﺎدت ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ ) (٣اور) ﻣﻴﮟ ﭘﻬﺮ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ( ﺟﻦ ﮐﯽ ﺗﻢ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻮں ان ﮐﯽ ﻣﻴﮟ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮں ) (۴اور ﻧہ ﺗﻢ اس ﮐﯽ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ )ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﮯ( ﮨﻮ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ) (۵ﺗﻢ اﭘﻨﮯ دﻳﻦ ﭘﺮ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ دﻳﻦ ﭘﺮ )(۶
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻨّﺼﺮ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﺟﺐ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﺪد ﺁ ﭘﮩﻨﭽﯽ اور ﻓﺘﺢ )ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﮔﺌﯽ( ) (١اور ﺗﻢ ﻧﮯ دﻳﮑﻪ ﻟﻴﺎ ﮐہ ﻟﻮگ ﻏﻮل ﮐﮯ ﻏﻮل ﺧﺪا ﮐﮯ دﻳﻦ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ
ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ) (٢ﺗﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮐﺮو اور اس ﺳﮯ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﺎﻧﮕﻮ ،ﺑﮯ ﺷﮏ وﮦ ﻣﻌﺎف ﮐﺮﻧﮯ
واﻻ ﮨﮯ )(٣
ﺳﻮرة ﻟﻬﺐ  /اﻟ َﻤﺴَﺪ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
اﺑﻮﻟﮩﺐ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﻪ ﭨﻮﭨﻴﮟ اور وﮦ ﮨﻼﮎ ﮨﻮ ) (١ﻧہ ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﺎل ﮨﯽ اس ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﮐﺎم ﺁﻳﺎ اور ﻧہ وﮦ ﺟﻮ اس ﻧﮯ ﮐﻤﺎﻳﺎ ) (٢وﮦ ﺟﻠﺪ
ﺑﻬﮍﮐﺘﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺁگ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮ ﮔﺎ ) (٣اور اس ﮐﯽ ﺟﻮرو ﺑﻬﯽ ﺟﻮ اﻳﻨﺪهﻦ ﺳﺮ ﭘﺮ اﭨﻬﺎﺋﮯ ﭘﻬﺮﺗﯽ ﮨﮯ ) (۴اس ﮐﮯ ﮔﻠﮯ ﻣﻴﮟ
ﻣﻮﻧﺞ ﮐﯽ رﺳّﯽ ﮨﻮ ﮔﯽ )(۵

Page 284 of 287

Presented by http://www.ziaraat.com

www.ShianeAli.com

)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻻٕﺧﻼص
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﮐﮩﻮ ﮐہ وﮦ )ذات ﭘﺎﮎ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎم( اﷲ )ﮨﮯ( اﻳﮏ ﮨﮯ )) (١وﮦ( ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ ﺟﻮ ﺑﮯﻧﻴﺎز ﮨﮯ ) (٢ﻧہ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﺑﺎپ ﮨﮯ اور ﻧہ
ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﺑﻴﭩﺎ ) (٣اور ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﺎ ﮨﻤﺴﺮ ﻧﮩﻴﮟ )(۴
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟ َﻔﻠَﻖ
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﮐﮩﻮ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﺻﺒﺢ ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ ﮨﻮں ) (١ﮨﺮ ﭼﻴﺰ ﮐﯽ ﺑﺪﯼ ﺳﮯ ﺟﻮ اس ﻧﮯ ﭘﻴﺪا ﮐﯽ ) (٢اور ﺷﺐ ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﮐﯽ
ﺑﺮاﺋﯽ ﺳﮯ ﺟﺐ اس ﮐﺎاﻧﺪهﻴﺮا ﭼﻬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ) (٣اور ﮔﻨﮉوں ﭘﺮ )ﭘﮍه ﭘﮍه ﮐﺮ( ﭘﻬﻮﻧﮑﻨﮯ واﻟﻴﻮں ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﯽ ﺳﮯ ) (۴اور ﺣﺴﺪ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﯽ ﺳﮯ ﺟﺐ ﺣﺴﺪ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ )(۵
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)Qura’an Al-Kareem (Urdu
ﺳﻮرة اﻟﻨﱠﺎس
ﺷﺮوع اﷲ ﮐﺎ ﻧﺎم ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﮍا ﻣﮩﺮﺑﺎن ﻧﮩﺎﻳﺖ رﺣﻢ واﻻ ﮨﮯ
ﮐﮩﻮ ﮐہ ﻣﻴﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﯽ ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ ﮨﻮں )) (١ﻳﻌﻨﯽ( ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮦ ﮐﯽ ) (٢ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮﺣﻖ
ﮐﯽ )) (٣ﺷﻴﻄﺎن( وﺳﻮﺳہ اﻧﺪاز ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﯽ ﺳﮯ ﺟﻮ )ﺧﺪا ﮐﺎ ﻧﺎم ﺳﻦ ﮐﺮ( ﭘﻴﭽﻬﮯ ﮨﭧ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ) (۴ﺟﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﻣﻴﮟ
وﺳﻮﺳﮯ ڈاﻟﺘﺎ ﮨﮯ )) (۵ﺧﻮاﮦ( وﮦ ﺟﻨّﺎت ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )ﮨﻮ( ﻳﺎ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ )(۶
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