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 -1سورة الَعلق )(96
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
)اے محمد ﷺ( اپنے پروردگار کا نام لے کر پﮍھو جس نے
)عالم کو( پيدا کيا ) (١جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنايا
) (٢پﮍھو اور تمہارا پروردگار بﮍا کريم ہے ) (٣جس نے قلم کے
ذريعے سے علم سکھايا )  (۴اور انسان کو وه باتيں سکھائيں جس
کا اس کو علم نہ تھا ) ( ۵مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے ) (۶جب
کہ اپنے تيئں غنی ديکھتا ہے )  (٧کچھ شک نہيں کہ )اس کو(
تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ) (٨بھال تم نے
اس شخص کو ديکھا جو منع کرتا ہے )) (٩يعنی( ايک بندے کو
جب وه نماز پﮍھنے لگتا ہے ) (١٠بھال ديکھو تو اگر يہ راهِ
راست پر ہو )  ( ١١يا پرہيز گاری کا حکم کرے )تو منع کرنا
کيسا( ) (١٢اور ديکھو تو اگر اس نے دين حق کو جھٹاليا اور اس
سے منہ موڑا )تو کيا ہوا( ) (١٣کيااس کو معلوم نہيں کہ خدا
ديکھ رہا ہے )  ( ١۴ديکھو اگر وه باز نہ آئے گا تو ہم )اس کی(
پيشانی کے بال پکﮍ گھسيٹيں گے )  (١۵يعنی اس جھوٹے خطاکار
کی پيشانی کے بال ) (١۶تو وه اپنے ياروں کی مجلس کو باللے
موکالن دوزخ کو بال ليں گے )  (١٨ديکھو اس
) (١٧ہم بھ ی اپنے
ِ
ب )خدا( حاصل کرتے رہنا ) (١٩
کا کہا نہ ماننا اور قر ِ
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 -2سورة ال َق َلم )(68
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
نٓ ۔ قلم کی اور جو )اہل قلم( لکھتے ہيں اس کی قسم ) (١کہ )اے
محمدﷺ( تم اپنے پروردگار کے فضل سے ديوانے نہيں ہو
) (٢اور تمہارے لئے بے انتہا اجر ہے ) (٣اور اخالق تمہارے
بہت )عالی( ہيں ) (۴سو عنقريب تم بھی ديکھ لو گے اور يہ
)کافر( بھی ديکھ ليں گے ) (۵کہ تم ميں سے کون ديوانہ ہے )(۶
تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے
سے بھٹک گيا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سيدھے راستے
پر چل رہے ہيں ) (٧تو تم جھٹالنے والوں کا کہا نہ ماننا ) (٨يہ
لوگ چاہتے ہيں کہ تم نرمی اختيار کرو تو يہ بھی نرم ہوجائيں
) (٩اور کسی ايسے شخص کے کہے ميں نہ آجانا جو بہت قسميں
کھانے واال ذليل اوقات ہے ) (١٠طعن آميز اشارتيں کرنے واال
چغلياں لئے پھرنے واال ) (١١مال ميں بخل کرنے واال حد سے
بﮍھا ہوا بدکار ) (١٢سخت خو اور اس کے عالوه بدذات ہے
) (١٣اس سبب سے کہ مال اور بيٹے رکھتا ہے ) (١۴جب اس کو
ہماری آيتيں پﮍھ 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
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جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی۔ جب انہوں نے قسميں
کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا ميوه توڑ ليں گے
) (١٧اور انشاء ﷲ نہ کہا ) (١٨سو وه ابھی سو ہی رہے تھے کہ
تمہارے پروردگار کی طرف سے )راتوں رات( اس پر ايک آفت
پھر گئی ) (١٩تو وه ايسا ہوگيا جيسے کٹی ہوئی کھيتی ) (٢٠جب
صبح ہوئی تو وه لوگ ايک دوسرے کو پکارنے لگے ) (٢١اگر
تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھيتی پر سويرے ہی جا پہنچو ) (٢٢تو وه
چل پﮍے اور آپس ميں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے ) (٢٣آج
يہاں تمہارے پاس کوئی فقير نہ آنے پائے ) (٢۴اور کوشش کے
ساتھ سويرے ہی جا پہنچے )گويا کھيتی پر( قادر ہيں ) (٢۵جب
باغ کو ديکھا تو )ويران( کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہيں
) (٢۶نہيں بلکہ ہم )برگشتہ نصيب( بےنصيب ہيں ) (٢٧ايک جو
اُن ميں فرزانہ تھا بوال کہ کيا ميں نے تم سے نہيں کہا تھا کہ تم
تسبيح کيوں نہيں کرتے؟ )) (٢٨تب( وه کہنے لگے کہ ہمارا
پروردگار پاک ہے بےشک ہم ہی قصوروار تھے ) (٢٩پھر لگے
ايک دوسرے کو رو در رو مالمت کرنے ) (٣٠کہنے لگے ہائے
شامت ہم ہی حد سے بﮍھ گئے تھے ) (٣١اميد ہے کہ ہمارا
پروردگار اس کے بدلے ميں ہميں اس سے بہتر باغ عنايت کرے
ہم اپنے پروردگار کی طرف سے رجوع التے ہيں )) (٣٢ديکھو(
عذاب يوں ہوتا ہے۔ اور آخرت کا عذاب اس سے کہيں بﮍھ کر
ہے۔ کاش! يہ لوگ جانتے ہوتے ) (٣٣پرہيزگاروں کے لئے ان
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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( پﮍھتے ہو
) (٣٧کہ جو چيز تم پسند کرو گے وه تم کو ضرور ملے گی
) (٣٨يا تم نے ہم سے قسميں لے رکھی ہيں جو قيامت کے دن
تک چلی جائيں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وه تمہارے
لئے حاضر ہوگی ) (٣٩ان سے پوچھو کہ ان ميں سے اس کا
کون ذمہ ليتا ہے؟ ) (۴٠کيا )اس قول ميں( ان کے اور بھی
شريک ہيں؟ اگر يہ سچے ہيں تو اپنے شريکوں کو ال سامنے
کريں ) (۴١جس دن پنڈلی سے کپﮍا اٹھا ديا جائے گا اور کفار
سجدے کے لئے بالئے جائيں گے تو سجده نہ کرسکيں گے )(۴٢
ان کی آنکھيں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی
حاالنکہ پہلے )اُس وقت( سجدے کے لئے بالتے جاتے تھے جب
کہ صحيح وسالم تھے ) (۴٣تو مجھ کو اس کالم کے جھٹالنے
والوں سے سمجھ لينے دو۔ ہم ان کو آہستہ آہستہ ايسے طريق سے
پکﮍيں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی ) (۴۴اور ميں ان کو مہلت
ديئے جاتا ہوں ميری تدبير قوی ہے ) (۴۵کيا تم ان سے کچھ اجر
مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پﮍ رہا ہے ) (۴۶يا ان کے
پاس غيب کی خبر ہے کہ )اسے( لکھتے جاتے ہيں ) (۴٧تو اپنے
پروردگار کے حکم کے انتظار ميں صبر کئے رہو اور مچھلی
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)کا لقمہ ہونے( والے يونس کی طرح رہو نا کہ انہوں نے )خدا(
کو پکارا اور وه )غم و( غصے ميں بھرے ہوئے تھے ) (۴٨اگر
تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی ياوری نہ کرتی تو وه چٹيل
ميدان ميں ڈال ديئے جاتے اور ان کا حال ابتر ہوجاتا ) (۴٩پھر
پروردگار نے ان کو برگزيده کرکے نيکوکاروں ميں کرليا )(۵٠
اور کافر جب )يہ( نصيحت )کی کتاب( سنتے ہيں تو يوں لگتے
ہيں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسال ديں گے اور کہتے يہ تو
ديوانہ ہے ) (۵١اور )لوگو( يہ )قرآن( اہل عالم کے لئے نصيحت
ہے )(۵٢
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 -3سورة ال ُمز ّمل )(73
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اے )محمدﷺ( جو کپﮍے ميں لپٹ رہے ہو ) (١رات کو قيام
کيا کرو مگر تھوڑی سی رات )) (٢قيام( آدھی رات )کيا کرو(
) (٣يا اس سے کچھ کم يا کچھ زياده اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر
پﮍھا کرو ) (۴ہم عنقريب تم پر ايک بھاری فرمان نازل کريں گے
) (۵کچھ شک نہيں کہ رات کا اٹھنا )نفس بہيمی( کو سخت پامال
کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی 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 اچھے طريق سے ان سے کناره کش رہو )(١٠
اور مجھے ان جھٹالنے والوں سے جو دولتمند ہيں سمجھ لينے دو
اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو ) (١١کچھ شک نہيں کہ
ہمارے پاس بيﮍياں ہيں اور بھﮍکتی ہوئی آگ ہے ) (١٢اور
گلوگير کھانا ہے اور درد دينے واال عذاب )بھی( ہے ) (١٣جس
دن زمين اور پہاڑ کانپنے لگيں اور پہاڑ ايسے بھر بھرے )گويا(
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ريت کے ٹيلے ہوجائيں )) (١۴اے اہل مکہ( جس طرح ہم نے
)موسی کو( پيغمبر )بنا کر( بھيجا تھا )اسی
فرعون کے پاس
ٰ
طرح( تمہارے پاس بھی )محمدﷺ( رسول بھيجے ہيں جو
تمہارے مقابلے ميں گواه ہوں گے ) (١۵سو فرعون نے )ہمارے(
پيغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بﮍے وبال ميں پکﮍ ليا )(١۶
اگر تم بھی )ان پيغمبروں کو( نہ مانو گے تو اس دن سے کيونکر
بچو گے جو بچّوں کو بوڑھا کر دے گا )) (١٧اور( جس سے
آسمان پھٹ جائے گا۔ يہ اس کا وعده )پورا( ہو کر رہے گا )(١٨
يہ )قرآن( تو نصيحت ہے۔ سو جو چاہے اپنے پروردگار تک
)پہنچنے کا( رستہ اختيار کرلے ) (١٩تمہارا پروردگار خوب
جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ )کبھی( دو تہائی رات
کے قريب اور )کبھی( آدھی رات اور )کبھی( تہائی رات قيام کيا
کرتے ہو۔ اور خدا تو رات اور دن کا اندازه رکھتا ہے۔ اس نے
معلوم کيا کہ تم اس کو نباه نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی
کی۔ پس جتنا آسانی سے ہوسکے )اتنا( قرآن پﮍھ ليا کرو۔ اس نے
جانا کہ تم ميں بعض بيمار بھی ہوتے ہيں اور بعض خدا کے فضل
)يعنی معاش( کی تالش ميں ملک ميں سفر کرتے ہيں اور بعض
خدا کی راه ميں لﮍتے ہيں۔ تو جتنا آسانی سے ہوسکے اتنا پﮍھ ليا
کرو۔ اور نماز پﮍھتے رہو اور ٰ
زکوة ادا کرتے رہو اور خدا کو
نيک )اور خلوص نيت سے( قرض ديتے رہو۔ اور جو عمل نيک
تم اپنے لئے آگے بھيجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے
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ميں بزرگ تر پاؤ گے۔ اور خدا سے بخشش مانگتے رہو۔ بےشک
خدا بخشنے واال مہربان ہے )(٢٠
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 -4سورة المدَّ ِّثر )(74
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اے )محمدﷺ( جو کپﮍا لپيٹے پﮍے ہو ) (١اُٹھو اور ہدايت کرو
) (٢اور اپنے پروردگار کی بﮍائی کرو ) (٣اور اپنے کپﮍوں کو
پاک رکھو ) (۴اور ناپاکی سے دور رہو ) (۵اور )اس نيت سے(
احسان نہ کرو کہ اس سے زياده کے طالب ہو ) (۶اور اپنے
پروردگار کے لئے صبر کرو ) (٧جب صور پھونکا جائے گا )(٨
وه دن کا مشکل دن ہوگا )) (٩يعنی( کافروں پر آسان نہ ہوگا )(١٠
ہميں اس شخص سے سمجھ لينے دو جس کو ہم نے اکيال 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 ) (١۴ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زياده ديں ) (١۵ايسا
ہرگز نہيں ہوگا۔ يہ ہماری آيتيں کا دشمن رہا ہے ) (١۶ہم اسے
صعود پر چﮍھائيں گے ) (١٧اس نے فکر کيا اور تجويز کی
) (١٨يہ مارا جائے اس نے کيسی تجويز کی ) (١٩پھر يہ مارا
جائے اس نے کيسی تجويز کی ) (٢٠پھر تامل کيا ) (٢١پھر
تيوری چﮍھائی اور منہ بگاڑ ليا ) (٢٢پھر پشت پھير کر چال اور
)قبول حق سے( غرور کيا ) (٢٣پھر کہنے لگا کہ يہ تو جادو ہے
جو )اگلوں سے( منتقل ہوتا آيا ہے )) (٢۴پھر بوال( يہ )خدا کا
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کالم نہيں بلکہ( بشر کا کالم ہے ) (٢۵ہم عنقريب اس کو سقر ميں
داخل کريں گے ) (٢۶اور تم کيا سمجھے کہ سقر کيا ہے؟ )(٢٧
)وه آگ ہے کہ( نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی ) (٢٨اور
بدن جھلس کر سياه کردے گی ) (٢٩اس 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 زياده ہو اور اہل
کتاب اور مومن شک نہ الئيں۔ 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 گمراه 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 پيٹھ پھيرنے لگے
) (٣٣اور صبح کی جب روشن ہو ) (٣۴کہ وه )آگ( ايک بہت
بﮍی )آفت( ہے )) (٣۵اور( بنی آدم کے لئے مؤجب خوف )(٣۶
جو تم ميں سے آگے بﮍھنا چاہے يا پيچھے رہنا چاہے ) (٣٧ہر
شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے ) (٣٨مگر داہنی طرف
والے )نيک لوگ( )) (٣٩کہ( وه باغہائے بہشت ميں )ہوں گے
اور( پوچھتے ہوں گے )) (۴٠يعنی آگ ميں جلنے والے(
گنہگاروں سے ) (۴١کہ تم دوزخ ميں کيوں پﮍے؟ ) (۴٢وه
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جواب ديں گے کہ ہم نماز نہيں پﮍھتے تھے ) (۴٣اور نہ فقيروں
کو کھانا کھالتے تھے ) (۴۴اور اہل باطل کے ساتھ مل کر )حق
سے( انکار کرتے تھے ) (۴۵اور روز جزا کو جھٹالتے تھے
) (۴۶يہاں تک کہ ہميں موت آگئی )) (۴٧تو اس حال ميں(
سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق ميں کچھ فائده نہ دے
گی ) (۴٨ان کو کيا ہوا ہے کہ نصيحت سے روگرداں ہو رہے
ہيں ) (۴٩گويا گدھے ہيں کہ بدک جاتے ہيں )) (۵٠يعنی( شير
سے ڈر کر بھاگ جاتے ہيں ) (۵١اصل يہ ہے کہ ان ميں سے ہر
شخص يہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے )(۵٢
ايسا ہرگز نہيں ہوگا۔ حقيقت يہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی
نہيں ) (۵٣کچھ شک نہيں کہ يہ نصيحت ہے ) (۵۴تو جو چاہے
اسے ياد رکھے ) (۵۵اور ياد بھی تب ہی رکھيں گے جب خدا
چاہے۔ وہی ڈرنے کے الئق اور بخشش کا مالک ہے )(۵۶
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 -4سورة ال َفات َِحة )(1
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
سب طرح کی تعريف خدا ہی کو )سزاوار( ہے جو تمام مخلوقات
کا پروردگار ہے ) (١بﮍا مہربان نہايت رحم واال ) (٢انصاف کے
دن کا حاکم )) (٣اے پروردگار( ہم تيری ہی عبادت کرتے ہيں
اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہيں ) (۴ہم کو سيدھے رستے چال
) (۵ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل وکرم کرتا رہا )(۶
نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے )(٧
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سد )(111
 -6سورة لھب  /ال َم َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ابولہب کے ہاتھ ٹوٹيں اور وه ہالک ہو ) (١نہ تو اس کا مال ہی
اس کے کچھ کام آيا اور نہ وه جو اس نے کمايا ) (٢وه جلد
بھﮍکتی ہوئی آگ ميں داخل ہو گا ) (٣اور اس کی جورو بھی جو
ايندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے ) (۴اس کے گلے ميں مونج کی
رسّی ہو گی )(۵
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 -7سورة ال ّتکوير )(81
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
جب سورج لپيٹ ليا جائے گا ) (١جب تارے بےنور ہو جائيں گے
) (٢اور جب پہاڑ چالئے جائيں گے ) (٣اور جب بيانے والی
اونٹنياں بےکار ہو جائيں گی ) (۴اور جب وحشی جانور جمع
اکٹھے ہو جائيں گے ) (۵اور جب دريا آگ ہو جائيں گے ) (۶اور
جب روحيں )بدنوں سے( مال دی جائيں گی ) (٧اور جب لﮍکی
سے جو زنده دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا ) (٨کہ وه کس گناه
پرماری گئی ) (٩اور جب )عملوں کے( دفتر کھولے جائيں گے
) (١٠اور جب آسمانوں کی کھال کھينچ لی جائے گی ) (١١اور
جب دوزخ )کی آگ( بھﮍکائی جائے گی ) (١٢اور بہشت جب
قريب الئی جائے گی ) (١٣تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وه
کيا لے کر آيا ہے ) (١۴ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پيچھے ہٹ
جاتے ہيں )) (١۵اور( جو سير کرتے اور غائب ہو جاتے ہيں
) (١۶اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے ) (١٧اور صبح
فرشتہ
کی قسم جب نمودار ہوتی ہے ) (١٨کہ بےشک يہ )قرآن(
ٔ
عالی مقام کی زبان کا پيغام ہے ) (١٩جو صاحب قوت مالک
عرش کے ہاں اونچے درجے واال ہے ) (٢٠سردار )اور( امانت
دار ہے ) (٢١اور )مکے والو( تمہارے رفيق )يعنی محمدﷺ(
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ديوانے نہيں ہيں ) (٢٢بےشک انہوں نے اس )فرشتے( کو)
آسمان کے کھلے يعنی( مشرقی کنارے پر ديکھا ہے ) (٢٣اور وه
پوشيده باتوں )کے ظاہر کرنے( ميں بخيل نہيں ) (٢۴اور يہ
شيطان مردود کا کالم نہيں ) (٢۵پھر تم کدھر جا رہے ہو ) (٢۶يہ
تو جہان کے لوگوں کے ليے نصيحت ہے )) (٢٧يعنی( اس کے
ليے جو تم ميں سے سيدھی چال چلنا چاہے ) (٢٨اور تم کچھ بھی
نہيں چاه سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمين چاہے )(٢٩
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 -8سورة االٔعلی )(87
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
)اے پيغمبر( اپنے پروردگار جليل الشان کے نام کی تسبيح کرو
) (١جس نے )انسان کو( بنايا پھر) اس کے اعضاء کو( درست کيا
) (٢اور جس نے) اس کا(اندازه ٹہرايا )پھر اس کو( رستہ بتايا
) (٣اور جس نے چاره اگايا ) (۴پھر اس کو سياه رنگ کا کوڑا
کر ديا ) (۵ہم تمہيں پﮍھا ديں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے )(۶
مگر جو خدا چاہے۔ وه کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو
بھی ) (٧ہم تم کو آسان طريقے کی توفيق ديں گے ) (٨سو جہاں
تک نصيحت )کے( نافع) ہونے کی اميد( ہو نصيحت کرتے رہو
) (٩جو خوف رکھتا ہے وه تو نصيحت پکﮍے گا ) (١٠اور
)بےخوف( بدبخت پہلو تہی کرے گا ) (١١جو )قيامت کو( بﮍی
)تيز( آگ ميں داخل ہو گا ) (١٢پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جئے
گا ) (١٣بے شک وه مراد کو پہنچ گيا جو پاک ہوا ) (١۴اور اپنے
پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پﮍھتا رہا ) (١۵مگر
تم لوگ تو دنيا کی زندگی کو اختيار کرتے ہو ) (١۶حاالنکہ
آخرت بہت بہتر اور پائنده تر ہے ) (١٧يہ بات پہلے صحيفوں
موسی کے صحيفوں
ميں )مرقوم( ہے )) (١٨يعنی( ابراہيم اور
ٰ
ميں )(١٩
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 -9سورة الل ْيل )(92
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
رات کی قسم جب )دن کو( چھپالے ) (١اور دن کی قسم جب
چمک اٹھے ) (٢اور اس )ذات( کی قسم جس نے نر اور ماده پيدا
کيے ) (٣کہ تم لوگوں کی کوششں طرح طرح کی ہے ) (۴تو
جس نے )خدا کے رستے ميں مال( ديا اور پرہيز گاری کی )(۵
اور 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 جھوٹ سمجھا ) (٩اسے سختی ميں پہنچائيں گے
) (١٠اور جب وه )دوزخ کے گﮍھے ميں( گرے گا تو اس کا مال
اس کے کچھ کام نہ آئے گا ) (١١ہميں تو راه دکھا دينا ہے )(١٢
اور آخرت او ردنيا ہماری ہی چيزيں ہيں ) (١٣سو ميں نے تم کو
بھﮍکتی آگ سے متنبہ کر ديا ) (١۴اس ميں وہی داخل ہو گا جو
بﮍا بدبخت ہے ) (١۵جس نے جھٹاليا اور منہ پھيرا ) (١۶اور جو
بﮍا پرہيزگار ہے وه )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 وه بدلہ اتارتا ہے ) (١٩بلکہ اپنے خداوند
اعلی کی رضامندی حاصل کرنے کے ليے ديتا ہے ) (٢٠اور وه
ٰ
عنقريب خوش ہو جائے گا )(٢١
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 -10سورة ال َفجر )(89
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال 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 کھانے کے الئق ہيں کہ )کافروں کو
ضرور عذاب ہو گا( ) (۵کيا تم نے نہيں ديکھا کہ تمہارے
پروردگار نے عاد کے ساتھ کيا کيا )) (۶جو( ارم )کہالتے تھے
اتنے( دراز قد ) (٧کہ تمام ملک ميں ايسے پيدا نہيں ہوئے تھے
ٰ
)قری( ميں پتھر
وادئ
) (٨اور ثمود کے ساتھ )کيا کيا( جو
ِ
تراشتے تھے )اور گھر بناتے( تھے ) (٩اور فرعون کے ساتھ
)کيا کيا( جو خيمے اور ميخيں رکھتا تھا ) (١٠يہ لوگ ملکوں ميں
سرکش ہو رہے تھے ) (١١اور ان ميں بہت سی خرابياں کرتے
تھے ) (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 مجھے عزت بخشی ) (١۵اور جب )دوسری
طرح( آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر ديتا ہے تو کہتا ہے کہ
)ہائے( ميرے پروردگار نے مجھے ذليل کيا ) (١۶نہيں بلکہ تم
21

لوگ يتيم کی خاطر نہيں کرتے ) (١٧اور نہ مسکين کو کھانا
کھالنے کی ترغيب ديتے ہو ) (١٨اور ميراث کے مال سميٹ کر
کھا جاتے ہو ) (١٩اور مال کو بہت ہی عزيز رکھتے ہو ) (٢٠تو
جب زمين کی بلندی کوٹ کوٹ کو پست کر دی جائے گی )(٢١
اور تمہارا پروردگار )جلوه فرما ہو گا( اور فرشتے قطار باندھ
باندھ کر آ موجود ہوں گے ) (٢٢اور دوزخ اس دن حاضر کی
جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہو گا مگر تنبہ )سے( اسے
)فائده( کہاں )مل سکے گا( ) (٢٣کہے گا کاش ميں نے اپنی
زندگی )جاودانی کے ليے( کچھ آگے بھيجا 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 وه تجھ سے راضی ) (٢٨تو ميرے )ممتاز( بندوں ميں
شامل ہو جا ) (٢٩اور ميری بہشت ميں داخل ہو جا )(٣٠
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ض ٰ
حی )(93
 -11سورة ال ّ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
آفتاب کی روشنی کی قسم ) (١اور رات )کی تاريکی( کی جب چھا
جائے ) (٢کہ )اے محمدﷺ( تمہارے پروردگار نے نہ تو تم
کو چھوڑا اور نہ) تم سے (ناراض ہوا ) (٣اور آخرت تمہارے
ليے پہلی )حالت يعنی دنيا( سے کہيں بہتر ہے ) (۴اور تمہيں
پروردگار عنقريب وه کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ
گے ) (۵بھال اس نے تمہيں يتيم پا کر جگہ نہيں دی؟ )بےشک
دی( ) (۶اور رستے سے ناواقف ديکھا تو رستہ دکھايا ) (٧اور
تنگ دست پايا تو غنی کر ديا ) (٨تو تم بھی يتيم پر ستم نہ کرنا
) (٩اور مانگنے والے کو جھﮍکی نہ دينا ) (١٠اور اپنے
پروردگار کی نعمتوں کا بيان کرتے رہنا )(١١
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 -12سورة ال َّ
شرح )(94
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
)اے محمدﷺ( کيا ہم نے تمہارا سينہ کھول نہيں ديا؟ )بےشک
کھول ديا( ) (١اور تم پر سے بوجھ بھی اتار ديا ) (٢جس نے
تمہاری پيٹھ توڑ رکھی تھی ) (٣اور تمہارا ذکر بلند کيا ) (۴ہاں
ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے )) (۵اور( بے شک مشکل
کے ساتھ 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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العصر )(103
 -13سورة َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
عصر کی قسم ) (١کہ انسان نقصان ميں ہے ) (٢مگر وه لوگ جو
ايمان الئے اور نيک عمل کرتے رہے اور آپس ميں حق )بات(
کی تلقين اور صبر کی تاکيد کرتے رہے )(٣
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العاد َيات )(100
 -14سورة َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتےہيں )(١
پھر )پتھروں پر نعل( مار کر آگ نکالتے ہيں ) (٢پھر صبح کو
چھاپہ مارتے ہيں ) (٣پھر اس ميں گرد اٹھاتے ہيں ) (۴پھر اس
وقت دشمن کی فوج ميں جا گھستے ہيں ) (۵کہ انسان اپنے
پروردگار کا احسان ناشناس )اور ناشکرا( ہے ) (۶اور وه اس
سے آگاه بھی ہے ) (٧وه تو مال سے سخت محبت کرنے واال ہے
) (٨کيا وه اس وقت کو نہيں جانتا کہ جو) مردے( قبروں ميں ہيں
وه باہر نکال ليے جائيں گے ) (٩اور جو )بھيد( دلوں ميں ہيں وه
ظاہر کر ديئے جائيں گے ) (١٠بےشک ان کا پروردگار اس روز
ان سے خوب واقف ہوگا )(١١
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 -15سورة الکَو َثر )(108
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
)اے محمدﷺ( ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے ) (١تو اپنے
پروردگار کے ليے نماز پﮍھا کرو اور قربانی ديا کرو ) (٢کچھ
شک نہيں کہ تمہارا دشمن ہی بےاوالد رہے گا )(٣
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 -16سورة ال ّتکا ُثر )(102
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
)لوگو( تم کو)مال کی( بہت سی طلب نے غافل کر ديا ) (١يہاں
تک کہ تم نے قبريں جا ديکھيں ) (٢ديکھو تمہيں عنقريب معلوم
ہو جائے گا ) (٣پھر ديکھو تمہيں عنقريب معلوم ہو جائے گا )(۴
ديکھو اگر تم جانتے )يعنی( علم اليقين )رکھتے تو غفلت نہ
کرتے( ) (۵تم ضرور دوزخ کو ديکھو گے ) (۶پھر اس کو
)ايسا( ديکھو گے )کہ( عين اليقين )آ جائے گا ( ) (٧پھر اس روز
تم سے )شکر( نعمت کے بارے ميں پرسش ہو گی )(٨
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 -17سورة ال َماعون )(107
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
)روز( جزا کو جھٹالتا ہے؟
بھال تم نے اس شخص کو ديکھا جو
ِ
) (١يہ وہی )بدبخت( ہے ،جو يتيم کو دھکے ديتا ہے ) (٢اور فقير
کو کھانا کھالنے 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
عاريتہً نہيں ديتے )(٧
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 -18سورة الکافِرون )(109
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
)اے پيغمبر ان منکران اسالم 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 پھر کہتا ہوں کہ( جن کی تم پرستش کرتے ہوں ان کی ميں
پرستش کرنے واال 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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 -19سورة الفِيل )(105
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
کيا تم نے نہيں ديکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے
ساتھ کيا کيا ) (١کيا ان کا داؤں غلط نہيں کيا؟ ) (٢اور ان پر جھلﮍ
کے جھلﮍ جانور بھيجے ) (٣جو ان پر کھنگر کی پتھرياں
پھينکتے تھے ) (۴تو ان کو ايسا کر ديا جيسے کھايا ہوا بھس )(۵

31

 -20سورة ال َفلَق )(113
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
کہو کہ ميں صبح کے پروردگار کی پناه مانگتا ہوں ) (١ہر چيز
کی بدی سے جو اس نے پيدا کی ) (٢اور شب تاريکی کی برائی
سے جب اس کااندھيرا چھا جائے ) (٣اور گنڈوں پر )پﮍھ پﮍھ
کر( پھونکنے واليوں کی برائی سے ) (۴اور حسد کرنے والے
کی برائی سے جب حسد کرنے لگے )(۵
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 -21سورة ال َّناس )(114
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
کہو کہ ميں لوگوں کے پروردگار کی پناه مانگتا ہوں )) (١يعنی(
لوگوں کے حقيقی بادشاه کی ) (٢لوگوں کے معبود برحق کی )(٣
)شيطان( وسوسہ انداز کی برائی سے جو )خدا کا نام سن کر(
پيچھے ہٹ جاتا ہے ) (۴جو لوگوں کے دلوں ميں وسوسے ڈالتا
ہے )) (۵خواه( وه جنّات ميں سے )ہو( يا انسانوں ميں سے )(۶
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 -22سورة االٕخالص )(114
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
کہو کہ وه )ذات پاک جس کا نام( ﷲ )ہے( ايک ہے )) (١وه(
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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 -23سورة ال ّن ْجم )(53
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے ) (١کہ تمہارے رفيق
)محمدﷺ( نہ رستہ بھولے ہيں نہ بھٹکے ہيں ) (٢اور نہ
خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہيں ) (٣يہ )قرآن( تو حکم
خدا ہے جو )ان کی طرف( بھيجا جاتا ہے ) (۴ان کو نہايت قوت
والے نے سکھايا )) (۵يعنی جبرائيل( طاقتور نے پھر وه پورے
نظر آئے ) (۶اور وه )آسمان کے( اونچے کنارے ميں تھے )(٧
پھر قريب ہوئے اوراَور آگے بﮍھے ) (٨تو دو کمان کے فاصلے
پر يا اس سے بھی کم ) (٩پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو
بھيجا سو بھيجا ) (١٠جو کچھ انہوں نے ديکھا ان کے دل نے اس
کو جھوٹ نہ مانا ) (١١کيا جو کچھ وه ديکھتے ہيں تم اس ميں ان
سے جھگﮍتے ہو؟ ) (١٢اور انہوں نے اس کو ايک بار بھی
ديکھا ہے ) (١٣پرلی حد کی بيری کے پاس ) (١۴اسی کے پاس
رہنے کی جنت ہے ) (١۵جب کہ اس بيری پر چھا رہا تھا جو چھا
رہا تھا ) (١۶ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ )حد
سے( آگے بﮍھی ) (١٧انہوں نے اپنے پروردگار )کی قدرت( کی
کتنی ہی بﮍی بﮍی نشانياں ديکھيں ) (١٨بھال تم لوگوں نے الت
ٰ
عزی کو ديکھا ) (١٩اور تيسرے منات کو )کہ يہ بت کہيں
اور
35

خدا ہوسکتے ہيں( )) (٢٠مشرکو!( کيا تمہارے لئے تو بيٹے اور
خدا کے لئے بيٹياں ) (٢١يہ تقسيم تو بہت بےانصافی کی ہے
) (٢٢وه تو صرف نام ہی نام ہيں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا
نے گھﮍ لئے ہيں۔ خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہيں کی۔ يہ
لوگ محض ظن )فاسد( اور خواہشات نفس کے پيچھے چل رہے
ہيں۔ حاالنکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدايت
آچکی ہے ) (٢٣کيا جس چيز کی انسان آرزو کرتا ہے وه اسے
ضرور ملتی ہے ) (٢۴آخرت اور دنيا تو ﷲ ہی کے ہاتھ ميں ہے
) (٢۵اور آسمانوں ميں بہت سے فرشتے ہيں جن کی سفارش کچھ
بھی فائده نہيں ديتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لئے چاہے
اجازت بخشے اور )سفارش( پسند کرے ) (٢۶جو لوگ آخرت پر
ايمان نہيں التے وه فرشتوں کو )خدا کی( لﮍکيوں کے نام سے
موسوم کرتے ہيں ) (٢٧حاالنکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہيں۔ وه
صرف ظن پر چلتے ہيں۔ اور ظن يقين کے مقابلے ميں کچھ کام
نہيں آتا ) (٢٨تو جو ہماری ياد سے روگردانی اور صرف دنيا ہی
کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی منہ پھير لو ) (٢٩ان کے
علم کی انتہا يہی ہے۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے
جو اس کے رستے سے بھٹک گيا اور اس سے بھی خوب واقف
ہے جو رستے پر چال ) (٣٠اور جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور
جو کچھ 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
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کے اعمال کا )برا( بدال دے اور جنہوں نے نيکياں کيں ان کو
نيک بدلہ دے ) (٣١جو صغيره گناہوں کے سوا بﮍے بﮍے گناہوں
اور بےحيائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہيں۔ بےشک تمہارا
پروردگار بﮍی بخشش واال ہے۔ وه تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس
نے تم کو مٹی سے پيدا کيا اور جب تم اپنی ماؤں کے پيٹ ميں
بچّے تھے۔ تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ۔ جو پرہيزگار ہے
وه اس سے خوب واقف ہے ) (٣٢بھال تم نے اس شخص کو ديکھا
جس نے منہ پھير ليا ) (٣٣اور تھوڑا سا ديا )پھر( ہاتھ روک ليا
) (٣۴کيا اس کے پاس غيب کا علم ہے کہ وه اس کو ديکھ رہا ہے
موسی کے صحيفوں ميں ہيں ان کی اس کو
) (٣۵کيا جو باتيں
ٰ
ابراہيم کی جنہوں نے )حق طاعت
خبر نہيں پہنچی ) (٣۶اور
ؑ
ورسالت( پورا کيا ) (٣٧يہ کہ کوئی شخص دوسرے )کے گناه(
کا بوجھ نہيں اٹھائے گا ) (٣٨اور يہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے
جس کی وه کوشش کرتا ہے ) (٣٩اور يہ کہ اس کی کوشش
ديکھی جائے گی ) (۴٠پھر اس کو اس کا پورا پورا بدال ديا جائے
گا ) (۴١اور يہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے
) (۴٢اور يہ کہ وه ہنساتا اور رالتا ہے ) (۴٣اور يہ کہ وہی
مارتا اور جالتا ہے ) (۴۴اور يہ کہ وہی نر اور ماده دو قسم )کے
حيوان( پيدا کرتا ہے )) (۴۵يعنی( نطفے سے جو )رحم ميں( ڈاال
جاتا ہے ) (۴۶اور يہ کہ )قيامت کو( اسی پر دوباره اٹھانا الزم
ہے ) (۴٧اور يہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے )(۴٨
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ٰ
شعری کا مالک ہے ) (۴٩اور يہ کہ اسی نے عاد
اور يہ کہ وہی
اول کو ہالک کر ڈاال ) (۵٠اور ثمود کو بھی۔ غرض کسی کو
نوح کو بھی۔ کچھ شک
باقی نہ چھوڑا ) (۵١اور ان سے پہلے قوم ؑ
نہيں کہ وه لوگ بﮍے ہی ظالم اور بﮍے ہی سرکش تھے )(۵٢
اور اسی نے الٹی ہوئی بستيوں کو دے پٹکا ) (۵٣پھر ان پر چھايا
جو چھايا ) (۵۴تو )اے انسان( تو اپنے پروردگار کی کون سی
نعمت پر جھگﮍے گا ) (۵۵يہ )محمدﷺ( بھی 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 کالم
سے تعجب کرتے ہو؟ ) (۵٩اور ہنستے ہو اور روتے نہيں؟ )(۶٠
اور تم غفلت ميں پﮍ رہے ہو ) (۶١تو خدا کے آگے سجده کرو
اور )اسی کی( عبادت کرو )(۶٢
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س )(80
 -24سورة َع َب َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰ
مصطفےﷺ( ترش رُو ہوئے اور منہ پھير بيٹھے )(١
)محمد
کہ ان کے پاس ايک نابينا آيا ) (٢اور تم کو کيا خبر شايد وه
پاکيزگی حاصل کرتا ) (٣يا سوچتا تو سمجھانا اسے فائده ديتا )(۴
جو پروا نہيں کرتا ) (۵اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو )(۶
حاالنکہ اگر وه نہ سنورے تو تم پر کچھ )الزام( نہيں ) (٧اور جو
تمہارے پاس دوڑتا ہوا آيا ) (٨اور )خدا سے( ڈرتا ہے ) (٩اس
سے تم بےرخی کرتے ہو ) (١٠ديکھو يہ )قرآن( نصيحت ہے
) (١١پس جو چاہے اسے ياد رکھے ) (١٢قابل ادب ورقوں ميں
)لکھا ہوا( ) (١٣جو بلند مقام پر رکھے ہوئے )اور( پاک ہيں
)) (١۴ايسے( لکھنے والوں کے ہاتھوں ميں ) (١۵جو سردار اور
نيکو کار ہيں ) (١۶انسان ہالک ہو جائے کيسا ناشکرا ہے )(١٧
اُسے )خدا نے( کس چيز سے بنايا؟ ) (١٨نطفے سے بنايا پھر اس
کا اندازه مقرر کيا ) (١٩پھر اس کے ليے رستہ آسان کر ديا )(٢٠
پھر اس کو موت دی پھر قبر ميں دفن کرايا ) (٢١پھر جب چاہے
گا اسے اٹھا کھﮍا کرے گا ) (٢٢کچھ شک نہيں کہ خدا نے اسے
جو حکم ديا اس نے اس پر عمل نہ کيا ) (٢٣تو انسان کو چاہيئے
کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے ) (٢۴بے شک ہم ہی نے
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پانی برسايا ) (٢۵پھر ہم ہی نے زمين کو چيرا پھاڑا ) (٢۶پھر ہم
ہی نے اس ميں اناج اگايا ) (٢٧اور انگور اور ترکاری ) (٢٨اور
زيتون اور کھجوريں ) (٢٩اور گھنے گھنے باغ ) (٣٠اور ميوے
اور چارا )) (٣١يہ سب کچھ( تمہارے اور تمہارے چارپايوں کے
ليے بنايا ) (٣٢تو جب )قيامت کا( غل مچے گا ) (٣٣اس دن آدمی
اپنے بھائی سے دور بھاگے 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 چﮍھ رہی ہو
گی ) (۴١يہ کفار بدکردار ہيں )(۴٢
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 -25سورة ال َقدر )(97
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال 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 )االمين( اور فرشتے ہر کام کے
)انتظام کے( ليے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہيں )(۴
يہ) رات( طلوع صبح تک )امان اور( سالمتی ہے )(۵
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 -26سورة ال ّ
شمس )(91
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی ) (١اور چاند کی جب اس
کے پيچھے نکلے ) (٢اور دن کی جب اُسے چمکا دے ) (٣اور
رات کی جب اُسے چھپا لے ) (۴اور آسمان کی اور اس ذات کی
جس نے اسے بنايا ) (۵اور زمين کی اور اس کی جس نے اسے
پھياليا ) (۶اور انسان کی اور اس کی جس نے اس )کے اعضا(
کو برابر کيا ) (٧پھر اس کو بدکاری )سے بچنے( اور پرہيزگاری
کرنے کی سمجھ دی ) (٨کہ جس نے )اپنے( نفس )يعنی روح( کو
پاک رکھا وه مراد کو پہنچا ) (٩اور جس نے اسے خاک ميں
ماليا وه خسارے ميں رہا )) (١٠قوم( ثمود نے اپنی سرکشی کے
سبب )پيغمبر کو( جھٹاليا ) (١١جب ان ميں سے ايک نہايت
بدبخت اٹھا ) (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 جھٹاليا اور اونٹنی کی کونچيں
کاٹ ديں تو خدا نے ان کےگناه کے سبب ان پر عذاب نازل کيا
اور سب کو )ہالک کر کے( برابر کر ديا ) (١۴اور اس کو ان
کے بدلہ لينے کا کچھ بھی ڈر نہيں )(١۵
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 -27سورة ال ُب ُروج )(85
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
آسمان کی قسم جس ميں برج ہيں ) (١اور اس دن کی جس کا وعده
ہے ) (٢اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر
کيا جائے اسکی ) (٣کہ خندقوں )کے کھودنے( والے ہالک کر
ديئے گئے )) (۴يعنی( آگ )کی خندقيں( جس ميں ايندھن
)جھونک رکھا( تھا ) (۵جب کہ وه ان )کے کناروں( پر بيٹھے
ہوئے تھے ) (۶اور جو) سختياں( اہل ايمان پر کر رہے تھے ان
کو سامنے ديکھ رہے تھے ) (٧ان کو مومنوں کی يہی بات بری
لگتی تھی کہ وه خدا پر ايمان الئے ہوئے تھے 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 بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا
)) (١٠اور( جو لوگ ايمان الئے 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 ) (١٢وہی پہلی دفعہ پيدا کرتا ہے اور وہی دوباره) زنده(
کرے گا ) (١٣اور وه بخشنے واال اور محبت کرنے واال ہے
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) (١۴عرش کا مالک بﮍی شان واال ) (١۵جو چاہتا ہے کر ديتا
ہے ) (١۶بھال تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے )) (١٧يعنی(
فرعون اور ثمود کا ) (١٨ليکن کافر )جان بوجھ کر( تکذيب ميں
)گرفتار( ہيں ) (١٩اور خدا )بھی( ان کو گردا گرد سے گھيرے
ہوئے ہے )) (٢٠يہ کتاب ہزل و بطالن نہيں( بلکہ يہ قرآن عظيم
الشان ہے ) (٢١لوح محفوظ ميں )لکھا ہوا( )(٢٢
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 -28سورة ال ِّتين )(95
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
انجير کی قسم اور زيتون کی ) (١اور طور سينين کی ) (٢اور اس
امن والے شہر کی ) (٣کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت
ميں پيدا کيا ہے ) (۴پھر )رفتہ رفتہ( اس )کی حالت( کو )بدل کر(
پست سے پست کر ديا ) (۵مگر جو لوگ ايمان الئے اور نيک
عمل کرتے رہے انکے ليے بےانتہا اجر ہے ) (۶تو )اے آدم زاد(
پھر تو جزا کے دن کو کيوں جھٹالتا ہے؟ ) (٧کيا خدا سب سے
بﮍا حاکم نہيں ہے؟ )(٨
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 -29سورة القُ َريش )(106
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال 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 گھر کے مالک کی
عبادت کريں ) (٣جس نے ان کو بھوک ميں کھانا کھاليا اور
خوف سے امن بخشا )(۴
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ارعة )(101
 -30سورة ال َق َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
کھﮍ کھﮍانے والی ) (١کھﮍ کھﮍانے والی کيا ہے؟ ) (٢اور تم کيا
جانوں کھﮍ کھﮍانے والی کيا ہے؟ )) (٣وه قيامت ہے( جس دن
لوگ ايسے ہوں گے جيسے بکھرے ہوئے پتنگے ) (۴اور پہاڑ
ايسے ہو جائيں گے جيسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون )(۵
تو جس کے )اعمال کے( وزن بھاری نکليں گے ) (۶وه دل پسند
عيش ميں ہو گا ) (٧اور جس کے وزن ہلکے نکليں گے ) (٨اس
کا مرجع ہاويہ ہے ) (٩اور تم کيا سمجھے کہ ہاويہ کيا چيز ہے؟
)) (١٠وه( دہکتی ہوئی آگ ہے )(١١
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 -31سورة القِ َيا َمة )(75
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ہم کو روز قيامت کی قسم ) (١اور نفس لوامہ کی )کہ سب لوگ
اٹھا کر( کھﮍے کئے جائيں گے ) (٢کيا انسان يہ خيال کرتا ہے
کہ ہم اس کی )بکھری ہوئی( ہڈياں اکٹھی نہيں کريں گے؟ )(٣
ضرور 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 ) (۵پوچھتا ہے کہ قيامت کا دن کب ہوگا؟ ) (۶جب
آنکھيں چندھيا جائيں ) (٧اور چاند گہنا جائے ) (٨اور سورج اور
چاند جمع کرديئے جائيں ) (٩اس دن انسان کہے گا کہ )اب( کہاں
بھاگ جاؤں؟ ) (١٠بےشک کہيں پناه نہيں ) (١١اس روز
پروردگار ہی کے پاس ٹھکانا ہے ) (١٢اس دن انسان کو جو
)عمل( اس نے آگے بھيجے اور پيچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا
ديئے جائيں گے ) (١٣بلکہ انسان آپ اپنا گواه ہے ) (١۴اگرچہ
عذر ومعذرت کرتا رہے ) (١۵اور )اے محمدﷺ( وحی کے
پﮍھنے کے لئے اپنی زبان نہ چاليا کرو کہ اس کو جلد ياد کرلو
) (١۶اس کا جمع کرنا اور پﮍھانا ہمارے ذمے ہے ) (١٧جب ہم
وحی پﮍھا کريں تو تم )اس کو سنا کرو اور( پھر اسی طرح پﮍھا
کرو ) (١٨پھر اس )کے معانی( کا بيان بھی ہمارے ذمے ہے
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) (١٩مگر )لوگو( تم دنيا کو دوست رکھتے 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 ) (٢۵ديکھو جب جان
گلے تک پہنچ جائے ) (٢۶اور لوگ کہنے لگيں )اس وقت( کون
جھاڑ پھونک کرنے واال ہے ) (٢٧اور اس )جان بلب( نے سمجھا
کہ اب سب سے جدائی ہے ) (٢٨اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے
) (٢٩اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے ) (٣٠تو
اس )ناعاقبت( انديش نے نہ تو )کالم خدا( کی تصديق کی نہ نماز
پﮍھی ) (٣١بلکہ جھٹاليا اور منہ پھير ليا ) (٣٢پھر اپنے گھر
والوں کے پاس اکﮍتا ہوا چل ديا ) (٣٣افسوس ہے تجھ پر پھر
افسوس ہے ) (٣۴پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے )(٣۵
کيا انسان خيال کرتا ہے کہ يوں ہی چھوڑ ديا جائے گا؟ ) (٣۶کيا
وه منی کا جو رحم ميں ڈالی جاتی ہے ايک قطره نہ تھا؟ )(٣٧
پھر لوتھﮍا ہوا پھر )خدا نے( اس کو بنايا پھر )اس کے اعضا کو(
درست کيا ) (٣٨پھر اس کی دو قسميں بنائيں )ايک( مرد اور
)ايک( عورت ) (٣٩کيا اس خالق کو اس بات پر قدرت نہيں کہ
مردوں کو جال اُٹھائے؟ )(۴٠
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 -32سورة ال ُھ َمزة )(104
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ہر طعن آميز اشارتيں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے )(١
جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے )) (٢اور(
خيال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہميشہ کی زندگی کا موجب
ہو گا ) (٣ہر گز نہيں وه ضرور حطمہ ميں ڈاال جائے گا ) (۴اور
تم کيا سمجھے حطمہ کيا ہے؟ ) (۵وه خدا کی بھﮍکائی ہوئی آگ
ہے ) (۶جو دلوں پر جا لپٹے گی )) (٧اور( وه اس ميں بند کر
ديئے جائيں گے )) (٨يعنی آگ کے( لمبے لمبے ستونوں ميں )(٩
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رسالت )(77
 -33سورة ال ُم َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہيں ) (١پھر زور پکﮍ کر جھکﮍ
ہو جاتی ہيں ) (٢اور )بادلوں کو( پھاڑ کر پھيال ديتی ہيں ) (٣پھر
ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر ديتی ہيں ) (۴پھر فرشتوں کی قسم جو
وحی التے ہيں ) (۵تاکہ عذر )رفع( کرديا جائے يا ڈر سنا ديا
جائے ) (۶کہ جس بات کا تم سے وعده کيا جاتا ہے وه ہو کر
رہے گی ) (٧جب تاروں کی چمک جاتی رہے ) (٨اور جب
آسمان پھٹ جائے ) (٩اور جب پہاڑ اُڑے اُڑے پھريں ) (١٠اور
جب پيغمبر فراہم کئے جائيں ) (١١بھال )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 جھٹالنے
والوں کے لئے خرابی ہے ) (١۵کيا ہم نے پہلے لوگوں کو ہالک
نہيں کر ڈاال ) (١۶پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پيچھے بھيج
ديتے ہيں ) (١٧ہم گنہگاروں کے ساتھ ايسا ہی کيا کرتے ہيں
) (١٨اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی ہے ) (١٩کيا ہم نے تم
کو حقير پانی سے نہيں پيدا کيا؟ )) (٢٠پہلے( اس کو ايک محفوظ
جگہ ميں رکھا ) (٢١ايک وقت معين تک ) (٢٢پھر اندازه مقرر
کيا اور ہم کيا ہی خوب اندازه مقرر کرنے والے ہيں ) (٢٣اس دن
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جھٹالنے والوں کی خرابی ہے ) (٢۴کيا ہم نے زمين کو سميٹنے
والی نہيں بنايا ) (٢۵يعنی( زندوں اور مردوں کو )) (٢۶بنايا( اور
اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ ديئے اور تم لوگوں کو ميٹھا پانی
پاليا ) (٢٧اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی ہے ) (٢٨جس چيز
کو تم جھٹاليا کرتے تھے۔ )اب( اس کی طرف چلو )) (٢٩يعنی(
اس سائے کی طرف چلو جس کی تين شاخيں ہيں ) (٣٠نہ ٹھنڈی
چھاؤں 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 جھٹالنے والوں کی خرابی ہے ) (٣۴يہ وه
دن ہے کہ) لوگ( لب تک نہ ہال سکيں گے ) (٣۵اور نہ ان کو
اجازت دی جائے گی کہ عذر کرسکيں ) (٣۶اس دن جھٹالنے
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 مجھ سے کر لو ) (٣٩اس دن جھٹالنے 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 تھے ان کے بدلے ميں مزے سے کھاؤ اور
پيو ) (۴٣ہم نيکو کاروں کو ايسا ہی بدلہ ديا کرتے ہيں ) (۴۴اس
دن جھٹالنے والوں کی خرابی ہوگی )) (۴۵اے جھٹالنے والو!(
تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اُٹھا لو تم بےشک گنہگار ہو )(۴۶
اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی ہے ) (۴٧اور جب ان سے کہا
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جاتا ہے کہ )خدا کے آگے( جھکو تو جھکتے نہيں ) (۴٨اس دن
جھٹالنے والوں کی خرابی ہے ) (۴٩اب اس کے بعد يہ کون سی
بات پر ايمان الئيں گے؟ )(۵٠

53

 -34سورة ٓق )(50
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
قٓ۔ قرآن مجيد کی قسم )کہ محمد پيغمبر خدا ہيں( ) (١ليکن ان
لوگوں نے تعجب کيا کہ انہی ميں سے ايک ہدايت کرنے واال ان
کے پاس آيا تو کافر کہنے لگے کہ يہ بات تو )بﮍی( عجيب ہے
) (٢بھال جب ہم مر گئے اور مٹی ہوگئے )تو پھر زنده ہوں گے؟(
يہ زنده ہونا )عقل سے( بعيد ہے ) (٣ان کے جسموں کو زمين
جتنا )کھا کھا کر( کم کرتی جاتی ہے ہميں معلوم ہے۔ اور ہمارے
پاس تحريری يادداشت بھی ہے ) (۴بلکہ )عجيب بات يہ ہے کہ(
جب ان کے پاس )دين( حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ
سمجھا سو يہ ايک الجھی ہوئی بات ميں )پﮍ رہے( ہيں ) (۵کيا
انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاه نہيں کی کہ ہم نے اس
کو کيونکر بنايا اور )کيونکر( سجايا اور اس ميں کہيں شگاف تک
نہيں ) (۶اور زمين کو )ديکھو اسے( ہم نے پھياليا اور اس ميں
پہاڑ رکھ ديئے اور اس ميں ہر طرح کی خوشنما چيزيں اُگائيں
) (٧تاکہ رجوع النے والے بندے ہدايت اور نصيحت حاصل کريں
) (٨اور آسمان سے برکت واال پانی اُتارا اور اس سے باغ وبستان
اُگائے اور کھيتی کا اناج ) (٩اور لمبی لمبی کھجوريں جن کا گابھا
تہہ بہ تہہ ہوتا ہے )) (١٠يہ سب کچھ( بندوں کو روزی دينے کے
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لئے )کيا ہے( اور اس )پانی( سے ہم نے شہر مرده )يعنی زمين
افتاده( کو زنده کيا۔ )بس( اسی طرح )قيامت کے روز( نکل پﮍنا
ہے ) (١١ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنوئيں والے اور ثمود
جھٹال چکے ہيں ) (١٢اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی
) (١٣اور بن کے رہنے والے اور تُبّع کی قوم۔ )غرض( ان سب
نے پيغمبروں کو جھٹاليا تو ہمارا وعيد )عذاب( بھی پورا ہو کر
رہا ) (١۴کيا ہم پہلی بار پيدا کرکے تھک 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 خياالت اس کے دل ميں
گزرتے ہيں ہم ان کو جانتے ہيں۔ اور ہم اس کی رگ جان سے
بھی اس سے زياده قريب ہيں ) (١۶جب )وه کوئی کام کرتا ہے
تو( دو لکھنے والے جو دائيں بائيں بيٹھے ہيں ،لکھ ليتے ہيں
) (١٧کوئی بات اس کی زبان پر نہيں آتی مگر ايک نگہبان اس
کے پاس تيار رہتا ہے ) (١٨اور موت کی بےہوشی حقيقت
کھولنے کو طاری ہوگئی۔ )اے انسان( يہی )وه حالت( ہے جس
سے تو بھاگتا تھا ) (١٩اور صور پھونکا جائے گا۔ يہی )عذاب
کے( وعيد کا دن ہے ) (٢٠اور ہر شخص )ہمارے سامنے( آئے
گا۔ ايک )فرشتہ( اس کے ساتھ چالنے واال ہوگا اور ايک )اس
کے عملوں کی( گواہی دينے واال )) (٢١يہ وه دن ہے کہ( اس
سے تو غافل ہو رہا تھا۔ اب ہم نے تجھ پر سے پرده اُٹھا ديا۔ تو آج
تيری نگاه تيز ہے ) (٢٢اور اس کا ہم نشين )فرشتہ( کہے گا کہ
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يہ )اعمال نامہ( ميرے پاس حاضر ہے )) (٢٣حکم ہوگا کہ( ہر
سرکش ناشکرے کو دوزخ ميں ڈال دو ) (٢۴جو مال ميں بخل
کرنے واال حد سے بﮍھنے واال شبہے نکالنے واال تھا ) (٢۵جس
نے خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے۔ تو اس کو
سخت عذاب ميں ڈال دو ) (٢۶اس کا ساتھی )شيطان( کہے گا کہ
اے ہمارے پروردگار ميں نے اس کو گمراه نہيں کيا تھا بلکہ يہ
آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا )) (٢٧خدا( فرمائے گا کہ
ہمارے حضور ميں ردوکد نہ کرو۔ ہم تمہارے پاس پہلے ہی
)عذاب کی( وعيد بھيج چکے تھے ) (٢٨ہمارے ہاں بات بدال نہيں
کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہيں کيا کرتے ) (٢٩اس دن ہم دوزخ
سے پوچھيں گے کہ کيا تو بھر گئی؟ وه کہے گی کہ کچھ اور
بھی ہے؟ ) (٣٠اور بہشت پرہيزگاروں کے قريب کردی جائے
گی )کہ مطلق( دور نہ ہوگی ) (٣١يہی وه چيز ہے جس کا تم سے
وعده کيا جاتا تھا )يعنی( ہر رجوع النے والے حفاظت کرنے
والے سے ) (٣٢جو خدا سے بن ديکھے ڈرتا ہے اور رجوع
النے واال دل لے کر آيا ) (٣٣اس ميں سالمتی کے ساتھ داخل
ہوجاؤ۔ يہ ہميشہ رہنے کا دن ہے ) (٣۴وہاں وه جو چاہيں گے ان
کے لئے حاضر ہے اور ہمارے ہاں اور بھی )بہت کچھ( ہے
) (٣۵اور ہم نے ان سے پہلے کئی اُمتيں ہالک کر ڈاليں۔ وه ان
سے قوت ميں کہيں بﮍھ کر تھے وه شہروں ميں گشت کرنے
لگے۔ کيا کہيں بھاگنے کی جگہ ہے؟ ) (٣۶جو شخص دل )آگاه(
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رکھتا 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 چھ دن ميں بنا ديا۔ اور ہم کو ذرا
تکان نہيں ہوئی ) (٣٨تو جو کچھ 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 ساتھ
تسبيح کرتے رہو ) (٣٩اور رات کے بعض اوقات ميں بھی اور
نماز کے بعد بھی اس )کے نام( کی تنزيہ کيا کرو ) (۴٠اور سنو
جس دن پکارنے واال نزديک کی جگہ سے پکارے گا ) (۴١جس
دن لوگ چيخ يقينا ً سن ليں گے۔ وہی نکل پﮍنے کا دن ہے ) (۴٢ہم
ہی تو زنده کرتے ہيں اور ہم ہی مارتے ہيں اور ہمارے ہی پاس
لوٹ کر آنا ہے ) (۴٣اس دن زمين ان پر سے پھٹ جائے گی اور
وه جھٹ پٹ نکل کھﮍے ہوں گے۔ يہ جمع کرنا ہميں آسان ہے
) (۴۴يہ لوگ جو کچھ 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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 -35سورة ال َب َلد )(90
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ہميں اس شہر )مکہ( کی قسم ) (١اور تم اسی شہر ميں تو رہتے
ہو ) (٢اور باپ )يعنی آدم( اور اس کی اوالد کی قسم ) (٣کہ ہم
نے انسان کو تکليف )کی حالت( ميں )رہنے واال( بنايا ہے ) (۴کيا
وه خيال رکھتا 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 ديکھا نہيں ) (٧بھال ہم نےاس کو دو آنکھيں نہيں
ديں؟ ) (٨اور زبان اور دو ہونٹ )نہيں ديئے( )) (٩يہ چيزيں بھی
ديں( اور اس کو )خير و شر کے( دونوں رستے بھی دکھا ديئے
) (١٠مگر وه گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا ) (١١اور تم کيا
سمجھے کہ گھاٹی کيا ہے؟ ) (١٢کسی )کی( گردن کا چھﮍانا
) (١٣يا بھوک کے دن کھانا کھالنا ) (١۴يتيم رشتہ دار کو )(١۵
يا فقير خاکسار کو ) (١۶پھر ان لوگوں ميں بھی )داخل( ہو جو
ايمان الئے اور صبر کی نصيحت اور )لوگوں پر( شفقت کرنے
کی وصيت کرتے رہے ) (١٧يہی لوگ صاحب سعادت ہيں )(١٨
اور جنہوں نے ہماری آيتوں کو نہ مانا وه بدبخت ہيں ) (١٩يہ
لوگ آگ ميں بند کر ديئے جائيں گے )(٢٠
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 -36سورة ّ
الطارق )(86
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم ) (١اور تم کو کيا
معلوم کہ رات کے وقت آنے واال کيا ہے ) (٢وه تارا ہے چمکنے
واال ) (٣کہ کوئی متنفس نہيں جس پر نگہبان مقرر نہيں ) (۴تو
انسان کو ديکھنا چاہئے کہ وه کاہے سے پيدا ہوا ہے ) (۵وه
اچھلتے ہوئے پانی سے پيدا ہوا ہے ) (۶جو پيٹھ اور سينے کے
بيچ ميں سے نکلتا ہے ) (٧بےشک خدا اس کے اعادے )يعنی پھر
پيدا کرنے( پر قادر ہے ) (٨جس دن دلوں کے بھيد جانچے جائيں
گے ) (٩تو انسان کی کچھ پيش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس
کا مددگار ہو گا ) (١٠آسمان کی قسم جو مينہ برساتا ہے )(١١
اور زمين کی قسم جو پھٹ جاتی ہے ) (١٢کہ يہ کالم )حق کو
باطل سے( جدا کرنے واال ہے ) (١٣اور بيہوده 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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 -37سورة ال َق َمر )(54
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
قيامت قريب آ پہنچی اور چاند شق ہوگيا ) (١اور اگر )کافر( کوئی
نشانی ديکھتے ہيں تو منہ پھير ليتے ہيں اور کہتے ہيں کہ يہ ايک
ہميشہ کا جادو ہے ) (٢اور انہوں نے جھٹاليا اور اپنی خواہشوں
کی پيروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے ) (٣اور ان کو ايسے
حاالت )سابقين( پہنچ چکے ہيں جن ميں عبرت ہے ) (۴اور کامل
دانائی )کی کتاب بھی( ليکن ڈرانا ان کو کچھ فائده نہيں ديتا ) (۵تو
تم بھی ان کی کچھ پروا نہ کرو۔ جس دن بالنے واال ان کو ايک
ناخوش چيز کی طرف بالئے گا ) (۶تو آنکھيں نيچی کئے ہوئے
قبروں سے نکل پﮍيں گے گويا بکھری ہوئی ٹڈياں ) (٧اس بالنے
والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے۔ کافر کہيں گے يہ دن بﮍا
نوح کی قوم نے بھی تکذيب کی تھی
سخت ہے ) (٨ان سے پہلے ؑ
تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹاليا اور کہا کہ ديوانہ ہے اور
انہيں ڈانٹا بھی ) (٩تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ
)بار ا ٓلہا( ميں )ان کے مقابلے ميں( کمزور ہوں تو )ان سے( بدلہ
لے ) (١٠پس ہم نے زور کے مينہ سے آسمان کے دہانے کھول
ديئے ) (١١اور زمين ميں چشمے جاری کرديئے تو پانی ايک کام
نوح کو
کے لئے جو مقدر ہوچکا تھا جمع ہوگيا ) (١٢اور ہم نے ؑ
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ايک کشتی پر جو تختوں اور ميخوں سے تيار کی گئی تھی سوار
کرليا ) (١٣وه ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ )يہ سب
کچھ( اس شخص کے انتقام کے لئے )کيا گيا( جس کو کافر مانتے
نہ تھے ) (١۴اور ہم نے اس کو ايک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی
ہے کہ سوچے سمجھے؟ ) (١۵سو )ديکھ لو کہ( ميرا عذاب اور
ڈرانا کيسا ہوا؟ ) (١۶اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان
کرديا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ ) (١٧عاد نے بھی
تکذيب کی تھی سو )ديکھ لو کہ( ميرا عذاب اور ڈرانا کيسا ہوا
) (١٨ہم نے ان پر سخت منحوس دن ميں آندھی چالئی ) (١٩وه
لوگوں کو )اس طرح( اکھيﮍے ڈالتی تھی گويا اکھﮍی ہوئی
کھجوروں کے تنے ہيں ) (٢٠سو )ديکھ لو کہ( ميرا عذاب اور
ڈرانا کيسا ہوا ) (٢١اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان
کرديا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ ) (٢٢ثمود نے بھی
ہدايت کرنے والوں کو جھٹاليا ) (٢٣اور کہا کہ بھال 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 جھوٹا خود پسند ہے )(٢۵
ان کو کل ہی معلوم ہوجائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے )(٢۶
)اے صالح( ہم ان کی آزمائش کے لئے اونٹنی بھيجنے والے ہيں
تو تم ان کو ديکھتے رہو اور صبر کرو ) (٢٧اور ان کو آگاه
کردو کہ ان ميں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے۔ ہر )باری
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والے کو اپنی( باری پر آنا چاہيئے ) (٢٨تو ان لوگوں نے اپنے
رفيق کو باليا اور اس نے )اونٹنی کو پکﮍ کر اس کی( کونچيں
کاٹ ڈاليں ) (٢٩سو )ديکھ لو کہ( ميرا عذاب اور ڈرانا کيسا ہوا
) (٣٠ہم نے ان پر )عذاب کے لئے( ايک چيخ بھيجی تو وه ايسے
ہوگئے جيسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ ) (٣١اور
ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کرديا ہے تو کوئی ہے کہ
سوچے سمجھے؟ ) (٣٢لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو
جھٹاليا تھا ) (٣٣تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چالئی مگر لوط
کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا ليا )(٣۴
اپنے فضل سے۔ شکر کرنے والوں کو ہم ايسا ہی بدلہ ديا کرتے
ہيں ) (٣۵اور ؑ
لوط نے ان کو ہماری پکﮍ سے ڈرايا بھی تھا مگر
انہوں نے ڈرانے ميں شک کيا ) (٣۶اور ان سے ان کے مہمانوں
کو لے لينا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھيں مٹا ديں سو )اب( ميرے
عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو ) (٣٧اور ان پر صبح سويرے
ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا ) (٣٨تو اب ميرے عذاب اور ڈرانے کے
مزے چکھو ) (٣٩اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان
کرديا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ ) (۴٠اور قوم
فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے ) (۴١انہوں نے ہماری
تمام نشانيوں کو جھٹاليا 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
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)پہلی( کتابوں ميں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے ) (۴٣کيا يہ
لوگ کہتے ہيں کہ ہماری جماعت بﮍی مضبوط ہے ) (۴۴عنقريب
يہ جماعت شکست کھائے گی اور يہ لوگ پيٹھ پھير کر بھاگ
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 )مبتال( ہيں ) (۴٧اس روز منہ کے بل دوزخ
ميں گھسيٹے جائيں گے اب آگ کا مزه چکھو ) (۴٨ہم نے ہر چيز
اندازه مقرر کے ساتھ پيدا کی ہے ) (۴٩اور ہمارا حکم تو آنکھ
ٔ
کے جھپکنے کی طرح ايک بات ہوتی ہے ) (۵٠اور ہم تمہارے
ہم مذہبوں کو ہالک کرچکے ہيں تو کوئی ہے کہ سوچے
سمجھے؟ ) (۵١اور جو کچھ انہوں نے کيا) ،ان کے( اعمال
ناموں ميں )مندرج( ہے )) (۵٢يعنی( ہر چھوٹا اور بﮍا کام لکھ
ديا گيا ہے ) (۵٣جو پرہيزگار ہيں وه باغوں اور نہروں ميں ہوں
گے )) (۵۴يعنی( پاک مقام ميں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے
بادشاه کی بارگاه ميں )(۵۵
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ص )(38
 -38سورة ٓ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ص۔ قسم ہے اس قرآن کی جو نصيحت دينے واال ہے )کہ تم حق
پر ہو( ) (١مگر جو لوگ کافر ہيں وه غرور اور مخالفت ميں ہيں
) (٢ہم نے ان سے پہلے بہت سی اُمتوں کو ہالک کرديا تو وه
)عذاب کے وقت( لگے فرياد کرنے اور وه رہائی کا وقت نہيں تھا
) (٣اور انہوں نے تعجب کيا کہ ان کے پاس ان ہی ميں سے
ہدايت کرنے واال آيا اور کافر کہنے لگے کہ يہ تو جادوگر ہے
جھوٹا ) (۴کيا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ايک ہی معبود بنا
ديا۔ يہ تو بﮍی عجيب بات ہے ) (۵تو ان ميں جو معزز تھے وه
چل کھﮍے 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 پچھلے مذہب ميں ہم نے کبھی
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 ابھی ميرے
عذاب کا مزه نہيں چکھا ) (٨کيا ان کے پاس تمہارے پروردگار
کی رحمت کے خزانے ہيں جو غالب اور بہت عطا کرنے واال
ہے ) (٩يا آسمانوں اور زمين اور جو کچھ ان ميں ہے ان )سب(
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پر ان ہی کی حکومت ہے۔ تو چاہيئے کہ رسياں تان کر )آسمانوں(
پر چﮍھ جائيں ) (١٠يہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں ميں سے
يہ بھی ايک لشکر ہے ) (١١ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد
اور ميخوں واال فرعون )اور اس کی قوم کے لوگ( بھی جھٹال
چکے ہيں ) (١٢اور ثمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے
والے بھی۔ يہی وه گروه ہيں )) (١٣ان( سب نے پيغمبروں کو
جھٹاليا تو ميرا عذاب )ان پر( آ واقع ہوا ) (١۴اور يہ لوگ تو
صرف ايک زور کی آواز کا جس ميں )شروع ہوئے پيچھے( کچھ
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 کچھ کہتے ہيں اس پر صبر
کرو۔ اور ہمارے بندے داؤد کو ياد کرو جو صاحب قوت تھے
)اور( بےشک وه رجوع کرنے والے تھے ) (١٧ہم نے پہاڑوں
کو ان کے زير فرمان کرديا تھا کہ صبح وشام ان کے ساتھ
)خدائے( پاک )کا( ذکر کرتے تھے ) (١٨اور پرندوں کو بھی کہ
جمع رہتے تھے۔ سب ان کے فرمانبردار تھے ) (١٩اور ہم نے ان
کی بادشاہی کو مستحکم کيا اور ان کو حکمت عطا کی اور
)خصومت کی( بات کا فيصلہ )سکھايا( ) (٢٠بھال تمہارے پاس ان
جھگﮍنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وه ديوار پھاند کر
عبادت خانے ميں داخل ہوئے ) (٢١جس وقت وه داؤد کے پاس
آئے تو وه ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کيجيئے۔
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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 سيدھا رستہ دکھا ديجيئے
)) (٢٢کيفيت يہ ہے کہ( يہ ميرا بھائی ہے اس کے )ہاں( ننانوے
دنبياں ہيں اور ميرے )پاس( ايک ُدنبی ہے۔ يہ کہتا ہے کہ يہ بھی
ميرے حوالے کردے اور گفتگو ميں مجھ پر زبردستی کرتا ہے
) (٢٣انہوں نے کہا کہ يہ جو تيری دنبی مانگتا ہے کہ اپنی دنبيوں
ميں ماللے بےشک تجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اور اکثر شريک ايک
دوسرے پر زيادتی ہی کيا کرتے ہيں۔ ہاں جو ايمان الئے 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 جھک 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 عمده مقام ہے ) (٢۵اے
داؤد ہم نے تم کو زمين ميں بادشاه بنايا ہے تو لوگوں ميں انصاف
کے فيصلے کيا کرو اور خواہش کی پيروی نہ کرنا کہ وه تمہيں
خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے رستے سے
بھٹکتے ہيں ان کے لئے سخت عذاب )تيار( ہے کہ انہوں نے
حساب کے دن کو بھال 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
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عذاب ہے ) (٢٧جو لوگ ايمان الئے 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 )تھے اور( وه
)خدا کی طرف( رجوع کرنے والے تھے ) (٣٠جب ان کے
سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے 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 چھپ
گيا )) (٣٢بولے کہ( ان کو ميرے پاس واپس لے آؤ۔ پھر ان کی
ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھيرنے لگے ) (٣٣اور ہم نے سليمان
کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ايک دھﮍ ڈال ديا پھر انہوں
نے )خدا کی طرف( رجوع کيا )) (٣۴اور( دعا کی کہ اے
پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ايسی بادشاہی عطا کر
کہ ميرے بعد کسی کو شاياں نہ ہو۔ بےشک تو بﮍا عطا فرمانے
واال ہے ) (٣۵پھر ہم نے ہوا کو ان کے زيرفرمان کرديا کہ جہاں
وه پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی ) (٣۶اَور
ديووں کو بھی )ان کے زيرفرمان کيا( وه سب عمارتيں بنانے
والے اور غوطہ مارنے والے تھے ) (٣٧اور اَوروں کو بھی جو
زنجيروں ميں جکﮍے ہوئے تھے )) (٣٨ہم نے کہا( يہ ہماری
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بخشش ہے )چاہو( تو احسان کرو يا )چاہو تو( رکھ چھوڑو )تم
سے( کچھ حساب نہيں ہے ) (٣٩اور بےشک ان کے لئے ہمارے
ہاں قُرب اور عمده مقام ہے ) (۴٠اور ہمارے بندے ايوب کو ياد
کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ )بار ال ٰہا( شيطان نے
مجھ کو ايذا اور تکليف دے رکھی ہے )) (۴١ہم نے کہا کہ زمين
پر( الت مارو )ديکھو( يہ )چشمہ نکل آيا( نہانے کو ٹھنڈا اور
پينے کو )شيريں( ) (۴٢اور ہم نے ان کو اہل و عيال اور ان کے
ساتھ ان کے برابر اور بخشے۔ )يہ( ہماری طرف سے رحمت اور
عقل والوں کے لئے نصيحت تھی ) (۴٣اور اپنے ہاتھ ميں جھاڑو
لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو۔ بےشک ہم نے ان کو ثابت
قدم پايا۔ بہت خوب بندے تھے بےشک وه رجوع کرنے والے
تھے ) (۴۴اور ہمارے بندوں ابراہيم اور اسحاق اور يعقوب کو ياد
کرو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے ) (۴۵ہم نے ان کو
ايک )صفت( خاص )آخرت کے( گھر کی ياد سے ممتاز کيا تھا
) (۴۶اور ہمارے نزديک منتخب اور نيک لوگوں ميں سے تھے
اسمعيل اور اليسع اور ذوالکفل کو ياد کرو۔ وه سب نيک
) (۴٧اور ٰ
لوگوں ميں سے تھے ) (۴٨يہ نصيحت ہے اور پرہيزگاروں کے
لئے تو عمده مقام ہے ) (۴٩ہميشہ رہنے کے باغ جن کے
تکیے لگائے
دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے ) (۵٠ان ميں ٔ
بيٹھے ہوں گے اور )کھانے پينے کے لئے( بہت سے ميوے اور
شراب منگواتے رہيں گے ) (۵١اور ان کے پاس نيچی نگاه
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رکھنے والی )اور( ہم عمر )عورتيں( ہوں گی ) (۵٢يہ وه چيزيں
ہيں جن کا حساب کے دن کے لئے تم سے وعده کيا جاتا تھا )(۵٣
يہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہيں ہوگا ) (۵۴يہ )نعمتيں تو
فرمانبرداروں کے لئے ہيں( اور سرکشوں کے لئے برا ٹھکانا ہے
)) (۵۵يعنی( دوزخ۔ جس ميں وه داخل ہوں گے اور وه بری آرام
گاه ہے ) (۵۶يہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پيپ )ہے( اب اس کے
مزے چکھيں ) (۵٧اور اسی طرح کے اور بہت سے )عذاب ہوں
گے( ) (۵٨يہ ايک فوج ہے جو تمہارے ساتھ 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 )بال( ہمارے سامنے الئے سو
)يہ( برا ٹھکانا ہے ) (۶٠وه کہيں گے اے پروردگار جو اس کو
ہمارے سامنے اليا ہے اس کو دوزخ ميں دونا عذاب دے )(۶١
اور کہيں گے کيا سبب ہے کہ )يہاں( ہم ان شخصوں کو نہيں
ديکھتے جن کو بروں ميں شمار کرتے تھے ) (۶٢کيا ہم نے ان
سے ٹھٹھا کيا ہے يا )ہماری( آنکھيں ان )کی طرف( سے پھر گئی
ہيں؟ ) (۶٣بےشک يہ اہل دوزخ کا جھگﮍنا برحق ہے ) (۶۴کہہ
دو کہ ميں تو صرف ہدايت کرنے واال 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 واال
) (۶۶کہہ دو کہ يہ ايک بﮍی )ہولناک چيز کی( خبر ہے )(۶٧
جس کو تم دھيان ميں نہيں التے ) (۶٨مجھ کو اوپر کی مجلس
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)والوں( کا جب وه جھگﮍتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا ) (۶٩ميری
طرف تو يہی وحی کی جاتی ہے کہ ميں کھلم کھال ہدايت کرنے
واال ہوں ) (٧٠جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ
ميں مٹی سے انسان بنانے واال ہوں ) (٧١جب اس کو درست
کرلوں اور اس ميں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے
سجدے ميں گر پﮍنا ) (٧٢تو تمام فرشتوں نے سجده کيا )(٧٣
مگر شيطان اکﮍ بيٹھا اور کافروں ميں ہوگيا ) (٧۴خدا نے( فرمايا
کہ اے ابليس جس شخص کو ميں نے اپنے ہاتھوں سے بنايا اس
کے آگے سجده کرنے سے تجھے کس چيز نے منع کيا۔ کيا تو
غرور ميں آگيا يا اونچے درجے والوں ميں تھا؟ ) (٧۵بوال کہ
ميں اس سے بہتر ہوں )کہ (تو نے مجھ کو کو آگ سے پيدا کيا
اور اِسے مٹی سے بنايا ) (٧۶فرمايا يہاں سے نکل جا تو مردود
ہے ) (٧٧اور تجھ پر قيامت کے دن تک ميری لعنت )پﮍتی( رہے
گی ) (٧٨کہنے لگا کہ ميرے پروردگار مجھے اس روز تک کہ
لوگ اٹھائے جائيں مہلت دے ) (٧٩فرمايا کہ تجھ کو مہلت دی
جاتی ہے ) (٨٠اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے ) (٨١کہنے
لگا کہ مجھے تيری عزت کی قسم ميں ان سب کو بہکاتا رہوں گا
) (٨٢سوا ان کے جو تيرے خالص بندے ہيں ) (٨٣فرمايا سچ
)ہے( اور ميں بھی سچ کہتا ہوں ) (٨۴کہ ميں تجھ سے اور جو
ان ميں سے تيری پيروی کريں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا
) (٨۵اے پيغمبر کہہ دو کہ ميں تم سے اس کا صلہ نہيں مانگتا
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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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عراف )(7
 -39سورة االٔ َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال 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 تباه
کر ڈاليں جن پر ہمارا عذاب )يا تو رات کو( آتا تھا جبکہ وه سوتے
تھے يا )دن کو( جب وه قيلولہ )يعنی دوپہر کو آرام( کرتے تھے
) (۴تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے يہی نکلتا تھا
کہ )ہائے( ہم )ہائے( ہم )اپنے اوپر( ظلم کرتے رہے ) (۵تو جن
لوگوں کی طرف پيغمبر بھيجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کريں
گے اور پيغمبروں سے بھی پوچھيں گے ) (۶پھر اپنے علم سے
ان کے حاالت بيان کريں گے اور ہم کہيں غائب تو نہيں تھے )(٧
اور اس روز )اعمال کا( تلنا برحق ہے تو جن لوگوں کے )عملوں
کے( وزن بھاری ہوں گے وه تو نجات پانے والے ہيں ) (٨اور
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جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو يہی لوگ ہيں جنہوں نے اپنے
تئيں خسارے ميں ڈاال اس ليے کہ ہماری آيتوں کے بارے ميں
بےانصافی کرتے تھے ) (٩اور ہم ہی نے زمين ميں تمہارا ٹھکانہ
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 پھر تمہاری صورت شکل بنائی پھر فرشتوں کو
حکم ديا آدم کے آگے سجده کرو تو )سب نے( سجده کيا ليکن
ابليس کہ وه سجده کرنے والوں ميں )شامل( نہ ہوا )) (١١خدا
نے( فرمايا جب ميں نے تجھ کو حکم ديا تو کس چيز نے تجھے
سجده کرنے سے باز رکھا۔ اس نے کہا کہ ميں اس سے افضل
ہوں۔ مجھے تو نے آگ سے پيدا کيا ہے اور اسے مٹی سے بنايا
ہے ) (١٢فرمايا تو )بہشت سے( اتر جا تجھے شاياں نہيں کہ يہاں
غرور کرے پس نکل جا۔ تو ذليل ہے ) (١٣اس نے کہا کہ مجھے
اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ )قبروں سے( اٹھائے
جائيں گے ) (١۴فرمايا )اچھا( تجھ کو مہلت دی جاتی ہے )(١۵
)پھر( شيطان نے کہا مجھے تو تُو نے ملعون کيا ہی ہے ميں بھی
تيرے سيدھے رستے پر ان )کو گمراه کرنے( کے ليے بيٹھوں گا
) (١۶پھر ان کے آگے سے اور پيچھے سے دائيں سے اور بائيں
سے )غرض ہر طرف سے( آؤں گا )اور ان کی راه 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
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تيری پيروی کريں گے ميں )ان کو اور تجھ کو جہنم ميں ڈال کر(
تم سب سے جہنم کو بھر 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 پوشيده تھيں کھول 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 کھا کر کہا ميں تو تمہارا خير خواه
ہوں ) (٢١غرض )مردود نے( دھوکہ دے کر ان کو )معصيت کی
طرف( کھينچ ہی ليا جب انہوں نے اس درخت )کے پھل( کو کھا
ليا تو ان کی ستر کی چيزيں کھل گئيں اور وه بہشت کے )درختوں
کے( پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور )ستر چھپانے
لگے( تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کيا ميں نے تم کو
اس درخت )کے پاس جانے( سے منع نہيں کيا تھا اور جتا نہيں ديا
تھا کہ شيطان تمہارا کھلم کھال 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 تباه 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 ٹھکانہ اور )زندگی کا( سامان )کر ديا
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گيا( ہے )) (٢۴يعنی( فرمايا کہ اسی ميں تمہارا جينا ہوگا اور
اسی ميں مرنا اور اسی ميں سے )قيامت کو زنده کر کے( نکالے
جاؤ گے ) (٢۵اے نبی آدم ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا
ستر ڈھانکے اور )تمہارے بدن کو( زينت )دے( اور )جو(
پرہيزگاری کا لباس )ہے( وه سب سے اچھا ہے۔ يہ خدا کی
نشانياں ہيں تاکہ لوگ نصحيت پکﮍ يں ) (٢۶اے نبی آدم )ديکھنا
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 کھول کر دکھا دے۔ وه اور اس کے
بھائی تم کو ايسی جگہ سے ديکھتے رہے ہيں جہاں سے تم ان کو
نہيں ديکھ سکتے ہم نے شيطانوں کو انہيں لوگوں کا رفيق کار
بنايا ہے جو ايمان نہيں رکھتے ) (٢٧اور جب کوئی بے حيائی کا
کام کرتے ہيں تو کہتے ہيں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح
کرتے ديکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو يہی حکم ديا ہے۔ کہہ دو
خدا بےحيائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہيں ديتا۔ بھال تم خدا
کی نسبت ايسی بات کيوں کہتے ہو جس کا تمہيں علم نہيں )(٢٨
کہہ دو کہ ميرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم ديا ہے۔
اور يہ کہ ہر نماز کے وقت سيدھا )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 تھا اسی طرح تم پھر پيدا ہوگے
) (٢٩ايک فريق کو تو اس نے ہدايت دی اور ايک فريق پر
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گمراہی ثابت ہوچکی۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شيطانوں کو
رفيق بنا ليا اور سمجھتے )يہ( ہيں کہ ہدايت ياب ہيں ) (٣٠اے
نبی آدم! ہر نماز کے وقت اپنے تئيں م ّزين کيا کرو اور کھاؤ اور
پيؤ اور بےجا نہ اڑاؤ کہ خدا بےجا اڑانے والوں کو دوست نہيں
رکھتا ) (٣١پوچھو تو کہ جو زينت )وآرائش( اور کھانے )پينے(
کی پاکيزه 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 سمجھنے والوں کے ليے کھول
کھول کر بيان فرماتا ہے ) (٣٢کہہ دو کہ ميرے پروردگار نے تو
بےحيائی کی باتوں کو ظاہر ہوں يا پوشيده اور گناه کو اور ناحق
زيادتی کرنے کو حرام کيا ہے۔ اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا
کا شريک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہيں کی اور اس
کو بھی کہ خدا کے بارے ميں ايسی باتيں کہو جن کا تمہيں کچھ
علم نہيں ) (٣٣اور ہر ايک فرقے کے ليے )موت کا( ايک وقت
مقرر ہے۔ جب وه آ جاتا ہے تو نہ تو ايک گھﮍی 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 اليا کرو( کہ جو شخص
)ان پر ايمان ال کر خدا سے( ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست
رکھے گا تو ايسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وه غمناک
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ہوں گے ) (٣۵اور جنہوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا اور ان
سے سرتابی کی وہی دوزخی ہيں کہ ہميشہ اس ميں )جلتے( رہيں
گے ) (٣۶تو اس سے زياده ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ
باندھے يا اس کی آيتوں کو جھٹالئے۔ ان کو ان کے نصيب کا لکھا
ملتا ہی رہے گا يہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھيجے
ہوئے )فرشتے( جان نکالنے آئيں گے تو کہيں گے کہ جن کو تم
خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وه )اب( کہاں ہيں؟ وه کہيں گے
)معلوم نہيں( کہ وه ہم سے )کہاں( غائب ہوگئے اور اقرار کريں
گے کہ بےشک وه کافر تھے ) (٣٧تو خدا فرمائے گا کہ جنّوں
اور انسانوں کی جو جماعتيں تم سے پہلے ہو گزری ہيں ان کے
ساتھ تم بھی 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 پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار!
ان ہی لوگوں نے ہم کو گمراه کيا تھا 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 پچھلی جماعت
سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضيلت نہ ہوئی تو جو
)عمل( تم کيا کرتے تھے اس کے بدلے ميں عذاب کے مزے
چکھو ) (٣٩جن لوگوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا اور ان سے
سرتابی کی۔ ان کے ليے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائيں
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گے اور نہ وه 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( بچھونا
بھی )آتش( جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی )اسی کا( اور
ظالموں کو ہم ايسی ہی سزا ديا کرتے ہيں ) (۴١اور جو لوگ
ايمان الئے اور عمل نيک کرتے رہے اور ہم )عملوں کے ليے(
کسی شخص کو اس کی طاقت سے زياده 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 دکھايا اور اگر خدا
ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے۔ بےشک ہمارا
پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے اور )اس روز(
منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے ميں جو دنيا
ميں کرتے تھے اس بہشت کے وارث بنا ديئے گئے ہو ) (۴٣اور
اہل بہشت دوزخيوں سے پکار کر کہيں گے کہ جو وعده ہمارے
پروردگار نے ہم سے کيا تھا ہم نے تو اسے سچا پاليا۔ بھال جو
وعده تمہارے پروردگار نے تم سے کيا تھا تم نے بھی اسے سچا
پايا؟ وه کہيں گے ہاں تو )اس وقت( ان ميں ايک پکارنے واال
پکارے گا کہ بےانصافوں پر خدا کی لعنت ) (۴۴جو خدا کی راه
سے روکتے اور اس ميں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار
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کرتے تھے ) (۴۵ان دونوں )يعنی بہشت اور دوزخ( کے درميان
)اعراف نام( ايک ديوار ہو گی اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے
جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان ليں گے۔ تو وه اہل بہشت
کو پکار کر کہيں گے کہ تم پر سالمتی ہو۔ يہ لوگ بھی بہشت ميں
داخل تو نہيں ہوں گے مگر اميد رکھتے 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 ساتھ
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 کچھ کام آئی اور نہ
تمہارا تکبّر )ہی سودمند ہوا( )) (۴٨پھر مومنوں کی طرف اشاره
کر کے کہيں گے( کيا يہ وہی لوگ ہيں جن کے بارے ميں تم
قسميں کھايا کرتے تھے کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگيری
نہيں کرے گا )تو مومنو( تم بہشت ميں داخل ہو جاؤ تمہيں کچھ
خوف نہيں اور نہ تم کو کچھ رنج واندوه ہوگا ) (۴٩اور وه
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
)کچھ ہميں بھی دو( وه جواب ديں گے کہ خدا نے بہشت کا پانی
اور رزق کافروں پر حرام کر ديا ہے ) (۵٠جنہوں نے اپنے دين
کو تماشا اور کھيل بنا رکھا تھا اور دنيا کی زندگی نے ان کو
دھوکے ميں ڈال رکھا تھا۔ تو جس طرح يہ لوگ اس دن کے آنے
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کو بھولے ہوئے اور ہماری آيتوں سے منکر ہو رہے تھے۔ اسی
طرح آج ہم بھی انہيں بھال ديں گے ) (۵١اور ہم نے ان کے پاس
کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم ودانش کے ساتھ کھول کھول کر
بيان کر ديا ہے )اور( وه مومن لوگوں کے ليے ہدايت اور رحمت
وعده عذاب کے منتظر ہيں۔ جس
ہے ) (۵٢کيا يہ لوگ اس کے
ٔ
دن وه وعده آجائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے
ہوں گے وه بول اٹھيں گے کہ بےشک ہمارے پروردگار کے
رسول حق لے کر آئے تھے۔ بھال )آج( ہمارا کوئی سفارشی ہيں
کہ ہماری سفارش کريں يا ہم )دنيا ميں( پھر لوٹا ديئے جائيں کہ
جو عمل )بد( ہم )پہلے( کرتے تھے )وه نہ کريں بلکہ( ان کے
سوا اور )نيک( عمل کريں۔ بےشک ان لوگوں نے اپنا نقصان کيا
اور جو کچھ يہ افتراء کيا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا )(۵٣
کچھ شک نہيں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں
اور زمين کو چھ دن ميں پيدا کيا پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہی رات
کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وه اس کے پيچھے دوڑتا چال آتا ہے۔
اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پيدا کيا سب اس کے
حکم کے مطابق کام ميں لگے ہوئے ہيں۔ ديکھو سب مخلوق بھی
اسی کی ہے اور حکم بھی )اسی کا ہے(۔ يہ خدا رب العالمين بﮍی
برکت واال ہے )) (۵۴لوگو( اپنے پروردگار سے عاجزی سے
اور چپکے چپکے دعائيں مانگا کرو۔ وه حد سے بﮍھنے والوں کو
دوست نہيں رکھتا ) (۵۵اور ملک ميں اصالح کے بعد خرابی نہ
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کرنا اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور اميد رکھ کر دعائيں
مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہيں کہ خدا کی رحمت نيکی کرنے والوں
سے قريب ہے ) (۵۶اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت )يعنی مينھ(
سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری )بنا کر( بھيجتا ہے۔ يہاں تک کہ
جب وه بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا التی ہے تو ہم اس کو ايک
مری ہوئی بستی کی طرف ہانک ديتے ہيں۔ پھر بادل سے مينھ
برساتے ہيں۔ پھر مينھ سے ہر طرح کے پھل پيدا کرتے ہيں۔ اسی
طرح ہم مردوں کو )زمين سے( زنده کرکے باہر نکال ليں گے۔
)يہ آيات اس ليے بيان کی جاتی ہيں( تاکہ تم نصيحت پکﮍو )(۵٧
جو زمين پاکيزه )ہے( اس ميں سے سبزه بھی پروردگار کے حکم
سے )نفيس ہی( نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس ميں جو کچھ ہے
ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آيتوں کو شکرگزار لوگوں کے لئے
پھير پھير کر بيان کرتے ہيں ) (۵٨ہم نے نوح کو ان کی قوم کی
طرف بھيجا تو انہوں نے )ان سے کہا( اے ميری برادری کے
لوگو خدا کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہيں۔
مجھے تمہارے بارے ميں بﮍے دن کے عذاب کا )بہت ہی( ڈر
ہے ) (۵٩تو جو ان کی قوم ميں سردار تھے وه کہنے لگے کہ ہم
تمہيں صريح گمراہی ميں )مبتال( ديکھتے ہيں ) (۶٠انہوں نے کہا
اے قوم مجھ 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 مجھ کو خدا
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کی طرف سے ايسی باتيں معلوم ہيں جن سے تم بےخبر ہو )(۶٢
کيا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم ميں سے ايک شخص
کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصيحت
آئی تاکہ وه تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہيزگار بنو اور تاکہ تم پر
رحم کيا جائے ) (۶٣مگر ان لوگوں نے ان کی تکذيب کی۔ تو ہم
نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی ميں سوار تھے ان کو تو
بچا ليا اور جن لوگوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا تھا انہيں غرق
کر ديا۔ کچھ شک نہيں کہ وه اندھے لوگ تھے ) (۶۴اور )اسی
طرح( قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھيجا۔ انہوں نے
کہا کہ بھائيو خدا ہی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی
معبود نہيں۔ کيا تم ڈرتے نہيں؟ ) (۶۵تو ان کی قوم کے سردار جو
کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہميں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہيں
جھوٹا خيال کرتے ہيں ) (۶۶انہوں نے کہا کہ بھائيو مجھ 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 خيرخواه ہوں ) (۶٨کيا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ
تم ميں سے ايک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف
سے تمہارے پاس نصيحت آئی تاکہ وه تمہيں ڈرائے اور ياد کرو
تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنايا۔ اور تم کو
پھيالؤ زياده ديا۔ پس خدا کی نعمتوں کو ياد کرو۔ تاکہ نجات حاصل
کرو ) (۶٩وه کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس ليے آئے ہو کہ ہم
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اکيلے خدا ہی کی عبادت کريں۔ اور جن کو ہمارے باپ دادا
پوجتے چلے آئے ہيں ان کو چھوڑ 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 مجھ سے ايسے ناموں کے بارے ميں
جھگﮍتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے )اپنی طرف
سے( رکھ لئے ہيں۔ جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہيں کی۔ تو
تم بھی انتظار کرو ميں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں )(٧١
پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات
بخشی اور جنہوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا تھا ان کی جﮍ کاٹ
دی اور وه ايمان النے والے تھے ہی نہيں ) (٧٢اور قوم ثمود کی
طرف ان کے بھائی صالح کو بھيجا۔ )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 معجزه آ چکا
ہے۔ )يعنی( يہی خدا کی اونٹنی تمہارے ليے معجزه ہے۔ تو اسے
)آزاد( چھوڑ دو کہ خدا کی زمين ميں چرتی پھرے اور تم اسے
ب اليم ميں تمہيں پکﮍ
بری نيت سے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ ورنہ عذا ِ
لے گا ) (٧٣اور ياد تو کرو جب 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 گھر
بناتے ہو۔ پس خدا کی نعمتوں کو ياد کرو اور زمين ميں فساد نہ
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کرتے پھرو ) (٧۴تو ان کی قوم ميں سردار لوگ جو غرور
رکھتے تھے غريب لوگوں سے جو ان ميں سے ايمان لے آئے
تھے کہنے لگے بھال تم يقين کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار
کی طرف بھيجے گئے ہيں؟ انہوں نے کہا ہاں جو چيز دے کر وه
بھيجے گئے ہيں ہم اس پر بالشبہ ايمان رکھتے ہيں ) (٧۵تو
)سرداران( مغرور کہنے لگے کہ جس چيز پر تم ايمان الئے ہو
ہم تو اس کو نہيں مانتے ) (٧۶آخر انہوں نے اونٹی )کی کونچوں(
کو کاٹ ڈاال اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور
کہنے لگے کہ صالح! جس چيز سے تم ہميں ڈراتے تھے اگر تم
)خدا کے( پيغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ ) (٧٧تو ان کو بھونچال
نے آ پکﮍا اور وه اپنے گھروں ميں اوندھے پﮍے ره گئے )(٧٨
پھر صالح ان سے )نااميد ہو کر( پھرے 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 رکھتے
) (٧٩اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو )پيغمبر بنا کر بھيجا 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 چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو۔ حقيقت يہ ہے کہ تم
لوگ حد سے نکل جانے والے ہو ) (٨١تو ان سے اس کا جواب
کچھ نہ بن پﮍا اور بولے تو يہ بولے کہ ان لوگوں )يعنی لوط اور
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اس کے گھر والوں( کو اپنے گاؤں سے نکال دو )کہ( يہ لوگ
پاک بننا چاہتے ہيں ) (٨٢تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں
کو بچا ليا مگر ان کی بی بی )نہ بچی( کہ وه پيچھے رہنے والوں
ميں تھی ) (٨٣اور ہم نے ان پر )پتھروں کا( مينھ برسايا۔ سو ديکھ
لو کہ گنہگاروں کا کيسا انجام ہوا ) (٨۴اور َمدين کی طرف ان
کے بھائی شعيب کو بھيجا۔ )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
اصالح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ايمان ہو تو سمجھ
لو کہ يہ بات تمہارے حق ميں بہتر ہے ) (٨۵اور ہر رستے پر
مت بيٹھا کرو کہ جو شخص خدا پر ايمان نہيں التا ہے اسے تم
ڈراتے اور راه خدا سے روکتے اور اس ميں کجی ڈھونڈتے ہو
اور )اس وقت کو( ياد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو خدا نے تم
کو جماعت کثير کر ديا اور ديکھ 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 الئی ہے۔
اور ايک جماعت ايمان نہيں الئی۔ تو صبر کيے رہو يہاں تک کہ
خدا ہمارے تمہارے درميان فيصلہ کر دے اور وه سب سے بہتر
فيصلہ کرنے واال ہے )) (٨٧تو( ان کی قوم ميں جو لوگ سردار
اور بﮍے آدمی تھے ،وه کہنے لگے کہ شعيب! )يا تو( ہم تم کو
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اور جو لوگ تمہارے ساتھ ايمان الئے ہيں ،ان کو اپنے شہر سے
نکال ديں گے۔ يا تم ہمارے مذہب ميں آجاؤ۔ انہوں نے کہا خواه ہم
)تمہارے دين سے( بيزار ہی ہوں )تو بھی؟( ) (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 جھوٹ افتراء باندھا۔ اور
ہميں شاياں نہيں کہ ہم اس ميں لوٹ جائيں ہاں خدا جو ہمارا
پروردگار ہے وه چاہے تو )ہم مجبور ہيں(۔ ہمارے پروردگار کا
علم ہر چيز پر احاطہ کيے ہوئے ہے۔ ہمارا خدا ہی پر بھروسہ
ہے۔ اے پروردگار ہم ميں اور ہماری قوم ميں انصاف کے ساتھ
فيصلہ کردے اور تو سب سے بہتر فيصلہ کرنے واال ہے )(٨٩
اور ان کی قوم ميں سے سردار لوگ جو کافر تھے ،کہنے لگے
)بھائيو( اگر تم نے شعيب کی پيروی کی تو بےشک تم خسارے
ميں پﮍگئے ) (٩٠تو ان کو بھونچال نے آپکﮍا اور وه اپنے
گھروں ميں اوندھے پﮍے ره گئے )) (٩١يہ لوگ( جنہوں نے
شعيب کی تکذيب کی تھی ايسے برباد ہوئے تھے کہ گويا وه ان
ميں کبھی آباد ہی نہيں ہوئے تھے )غرض( جنہوں نے شعيب کو
جھٹاليا وه خسارے ميں پﮍگئے ) (٩٢تو شعيب ان ميں سے نکل
آئے اور کہا کہ بھائيو ميں نے تم کو اپنے پروردگار کے پيغام
پہنچا ديئے ہيں اور تمہاری خيرخواہی کی تھی۔ تو ميں کافروں پر
)عذاب نازل ہونے سے( رنج وغم کيوں کروں ) (٩٣اور ہم نے
کسی شہر ميں کوئی پيغمبر نہيں بھيجا مگر وہاں کے رہنے والوں
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کو )جو ايمان نہ الئے( دکھوں اور مصيبتوں ميں مبتال کيا تاکہ وه
عاجزی اور زاری کريں ) (٩۴پھر ہم نے تکليف کو آسودگی سے
بدل ديا يہاں تک کہ )مال واوالد ميں( زياده ہوگئے تو کہنے لگے
کہ اس طرح کا رنج وراحت ہمارے بﮍوں کو بھی پہنچتا رہا ہے
تو ہم نے ان کو ناگہاں پکﮍليا اور وه )اپنے حال ميں( بےخبر
تھے ) (٩۵اگر ان بستيوں کے لوگ ايمان لے آتے اور پرہيزگار
ہوجاتے۔ تو ہم ان پر آسمان اور زمين کی برکات )کے دروازے(
کھول ديتے مگر انہوں نے تو تکذيب کی۔ سو ان کے اعمال کی
سزا ميں ہم نے ان کو پکﮍ ليا ) (٩۶کيا بستيوں کے رہنے والے
اس سے بےخوف ہيں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور
اہل شہر اس سے نڈر
وه )بےخبر( سو رہے ہوں ) (٩٧اور کيا ِ
ہيں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چﮍھے آ نازل ہو اور وه کھيل رہے
ہوں ) (٩٨کيا يہ لوگ خدا کے داؤ کا ڈر نہيں رکھتے )سن لو کہ(
خدا کے داؤ سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہيں جو خساره پانے والے
اہل زمين کے )مرجانے کے( بعد
ہيں ) (٩٩کيا ان لوگوں کو جو ِ
زمين کے مالک ہوتے ہيں ،يہ امر موجب ہدايت نہيں ہوا کہ اگر
ہم چاہيں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصيبت ڈال ديں۔ اور
ان کے دلوں پر مہر لگاديں کہ کچھ سن ہی نہ سکيں ) (١٠٠يہ
بستياں ہيں جن کے کچھ حاالت ہم تم کو سناتے ہيں۔ اور ان کے
پاس ان کے پيغمبر نشانياں لے کر آئے۔ مگر وه ايسے نہيں تھے
کہ جس چيز کو پہلے جھٹال چکے ہوں اسے مان ليں اسی طرح
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خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا ديتا ہے ) (١٠١اور ہم نے ان
ميں سے اکثروں ميں )عہد کا نباه( نہيں ديکھا۔ اور ان ميں اکثروں
کو )ديکھا تو( بدکار ہی ديکھا ) (١٠٢پھر ان )پيغمبروں( کے بعد
اعيان
موسی کو نشانياں دے کر فرعون اور اس کے
ہم نے
ٰ
ِ
سلطنت کے پاس بھيجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کيا۔ سو
موسی
ديکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کيا ہوا ) (١٠٣اور
ٰ
نے کہا کہ اے فرعون ميں رب العالمين کا پيغمبر ہوں )(١٠۴
مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی
کہوں۔ ميں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی
لے کر آيا ہوں۔ سو بنی اسرائيل کو ميرے ساتھ جانے کی رخصت
دے ديجيے ) (١٠۵فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو
اگر سچے ہو تو الؤ )دکھاؤ( )(١٠۶
موسی نے اپنی الٹھی )زمين
ٰ
پر( ڈال دی تو وه اسی وقت صريح اژدھا )ہوگيا( ) (١٠٧اور اپنا
ہاتھ باہر نکاال تو اسی دم ديکھنے والوں کی نگاہوں ميں سفيد براق
)تھا( ) (١٠٨تو قوم فرعون ميں جو سردار تھے وه کہنے لگے
کہ يہ بﮍا عالمہ جادوگر ہے ) (١٠٩اس کا اراده يہ ہے کہ تم کو
تمہارے ملک سے نکال دے۔ بھال تمہاری کيا صالح ہے؟ )(١١٠
موسی اور اس کے
انہوں نے )فرعون سے( کہا کہ فی الحال
ٰ
بھائی کے معاملے کو معاف رکھيے 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
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آپہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جيت گئے تو ہميں صلہ عطا
کيا جائے )) (١١٣فرعون نے( کہا ہاں )ضرور( اور )اس کے
عالوه( تم مقربوں ميں داخل کرليے جاؤ گے )) (١١۴جب فريقين
موسی يا تو
روز مقرره پر جمع ہوئے تو( جادوگروں نے کہا کہ
ٰ
ِ
)موسی نے( کہا تم
تم )جادو کی چيز( ڈالو يا ہم ڈالتے ہيں )(١١۵
ٰ
ہی ڈالو۔ جب انہوں نے )جادو کی چيزيں( ڈاليں تو لوگوں کی
آنکھوں پر جادو کرديا )يعنی نظربندی کردی( اور )الٹھيوں اور
رسيوں کے سانپ بنا بنا کر( انہيں ڈرا ديا اور بہت بﮍا جادو
موسی کی طرف وحی بھيجی کہ
دکھايا )) (١١۶اس وقت( ہم نے
ٰ
تم بھی اپنی الٹھی ڈال دو۔ وه فوراً )سانپ بن کر( جادوگروں کے
بنائے ہوئے سانپوں کو )ايک ايک کرکے( نگل جائے گی )(١١٧
)پھر( تو حق ثابت ہوگيا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے ،باطل
ہوگيا ) (١١٨اور وه مغلوب ہوگئے اور ذليل ہوکر ره گئے )(١١٩
)يہ کيفيت ديکھ کر( جادوگر سجدے ميں گر پﮍے ) (١٢٠اور
کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ايمان الئے ) (١٢١يعنی
موسی اور ہارون کے پروردگار پر ) (١٢٢فرعون نے کہا کہ
ٰ
پيشتر اس کے کہ ميں تمہيں اجازت دوں تم اس پر ايمان لے آئے؟
اہل
بےشک يہ فريب ہے جو تم نے مل کر شہر ميں کيا ہے تاکہ ِ
شہر کو يہاں سے نکال دو۔ سو عنقريب )اس کا نتيجہ( معلوم کرلو
گے ) (١٢٣ميں )پہلے تو( تمہارے ايک طرف کے ہاتھ اور
دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا پھر تم سب کو سولی چﮍھوا
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دوں گا ) (١٢۴وه بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ
کر جانے والے ہيں ) (١٢۵اور اس کے سوا تجھ 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 کھول دے اور ہميں )ماريو تو( مسلمان
قوم فرعون ميں جو سردار تھے کہنے لگے
ہی ماريو ) (١٢۶اور ِ
موسی اور اس کی قوم کو چھوڑ ديجيے گا کہ ملک
کہ کيا آپ
ٰ
ميں خرابی کريں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دست
کش ہوجائيں۔ وه بولے کہ ہم ان کے لﮍکوں کو قتل کرڈاليں گے
اور لﮍکيوں کو زنده رہنے ديں گے اور بےشک ہم ان پر غالب
موسی نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو
ہيں )(١٢٧
ٰ
اور ثابت قدم رہو۔ زمين تو خدا کی ہے۔ وه اپنے بندوں ميں سے
جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے۔ اور آخر بھال تو ڈرنے
والوں کا ہے ) (١٢٨وه بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم
موسی نے کہا کہ
کو اذيتيں پہنچتی رہيں اور آنے کے بعد بھی۔
ٰ
قريب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہالک کردے اور
اس کی جگہ تمہيں زمين ميں خليفہ بنائے پھر ديکھے 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
موسی اور ان کے رفيقوں
مستحق ہيں۔ اور اگر سختی پہنچتی تو
ٰ
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کی بدشگونی بتاتے۔ ديکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقرر ہے
ليکن ان ميں اکثر نہيں جانتے ) (١٣١اور کہنے لگے کہ تم
ہمارے پاس )خواه( کوئی ہی نشانی الؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو
کرو۔ مگر ہم تم پر ايمان النے والے نہيں ہيں ) (١٣٢تو ہم نے ان
پر طوفان اور ٹڈياں اور جوئيں اور مينڈک اور خون کتنی کھلی
ہوئی نشانياں بھيجيں۔ مگر وه تکبر ہی کرتے رہے اور وه لوگ
تھے ہی گنہگار ) (١٣٣اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے
موسی ہمارے ليے اپنے پروردگار سے دعا کرو۔ جيسا اس نے
کہ
ٰ
تم سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو
ہم تم پر ايمان بھی لے آئيں گے اور بنی اسرائيل کو بھی تمہارے
ساتھ جانے )کی اجازت( ديں گے ) (١٣۴پھر جب ہم ايک مدت
کے ليے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کرديتے تو
وه عہد کو توڑ ڈالتے ) (١٣۵تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی
چھوڑا کہ ان کو دريا ميں ڈبو ديا اس ليے کہ وه ہماری آيتوں کو
جھٹالتے اور ان سے بےپروائی کرتے تھے ) (١٣۶اور جو لوگ
کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمين )شام( کے مشرق
ومغرب کا جس ميں ہم نے برکت دی تھی وارث کرديا اور بنی
اسرائيل کے بارے ميں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے
وعده نيک پورا ہوا اور فرعون اور قوم فرعون جو
پروردگار کا
ٔ
)محل( بناتے اور )انگور کے باغ( جو چھتريوں پر چﮍھاتے تھے
سب کو ہم نے تباه کرديا ) (١٣٧اور ہم نے بنی اسرائيل کو دريا
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کے پار اتارا تو وه ايسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے
بتوں )کی عبادت( کے ليے بيٹھے رہتے تھے۔ )بنی اسرائيل(
موسی جيسے ان لوگوں کے معبود ہيں۔ ہمارے
کہنے لگے کہ
ٰ
سی نے کہا کہ تم بﮍے ہی جاہل
ليے بھی ايک معبود بنا دو۔ مو ٰ
لوگ ہو ) (١٣٨يہ لوگ جس )شغل( ميں )پھنسے ہوئے( ہيں وه
برباد ہونے واال ہے اور جو کام يہ کرتے ہيں سب بيہوده ہيں
)) (١٣٩اور يہ بھی( کہا کہ بھال ميں خدا کے سوا تمہارے ليے
کوئی اور معبود تالش کروں حاالنکہ 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 ہاتھ( سے نجات بخشی وه
لوگ تم کو بﮍا دکھ ديتے تھے۔ تمہارے بيٹوں کو قتل کر ڈالتے
تھے اور بيٹيوں کو زنده رہنے ديتے تھے۔ اور اس ميں تمہارے
پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی ) (١۴١اور ہم نے
موسی سے تيس رات کی ميعاد مقرر کی۔ اور اس دس )راتيں(
ٰ
اور مال کر اسے پورا )چلّہ( کرديا تو اس کے پروردگار کی
موسی نے اپنے بھائی
چاليس رات کی ميعاد پوری ہوگئی۔ اور
ٰ
ہارون سے کہا کہ ميرے )کو ٰ ِه طور پر جانے کے( بعد تم ميری
قوم ميں ميرے جانشين ہو )ان کی( اصالح کرتے رہنا ٹھيک اور
موسی ہمارے مقرر
شريروں کے رستے نہ چلنا ) (١۴٢اور جب
ٰ
کيے ہوئے وقت پر )کوه طور( پر پہنچے اور ان کے پروردگار
نے ان سے کالم کيا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے
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)جلوه( دکھا کہ ميں تيرا ديدار )بھی( ديکھوں۔ پروردگار نے کہا
کہ تم مجھے ہرگز نہ ديکھ سکو گے۔ ہاں پہاڑ کی طرف ديکھتے
رہو اگر يہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے ديکھ سکو گے۔ جب ان
انوار ربانی( نے اس کو
کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو )تجلی
ِ
موسی بےہوش ہو کر گر پﮍے۔ جب ہوش
ريزه ريزه کرديا اور
ٰ
ميں آئے تو کہنے لگے کہ تيری ذات پاک ہے اور ميں تيرے
حضور توبہ کرتا ہوں اور جو ايمان النے والے ہيں ان ميں سب
موسی ميں نے تم کو اپنے
سے اول ہوں )) (١۴٣خدا نے( فرمايا
ٰ
پيغام اور اپنے کالم سے لوگوں سے ممتاز کيا ہے۔ تو جو ميں نے
تم کو عطا کيا ہے اسے پکﮍ رکھو اور )ميرا( شکر بجاالؤ )(١۴۴
اور ہم نے )تورات( کی تختيوں ميں ان کے ليے ہر قسم کی
نصيحت اور ہر چيز کی تفصيل لکھ دی پھر )ارشاد فرمايا کہ(
اسے زور سے پکﮍے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان
باتوں کو جو اس ميں )مندرج ہيں اور( بہت بہتر ہيں پکﮍے رہيں۔
ميں عنقريب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا ) (١۴۵جو
لوگ زمين ميں ناحق غرور کرتے ہيں ان کو اپنی آيتوں سے پھير
دوں گا۔ اگر يہ سب نشانياں بھی ديکھ ليں تب بھی ان پر ايمان نہ
الئيں اور اگر راستی کا رستہ ديکھيں تو اسے )اپنا( رستہ نہ
بنائيں۔ اور اگر گمراہی کی راه ديکھيں تو اسے رستہ بناليں۔ يہ
اس ليے کہ انہوں نے ہماری آيات کو جھٹاليا اور ان سے غفلت
کرتے رہے ) (١۴۶اور جن لوگوں نے ہماری آيتوں اور آخرت
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کے آنے کو جھٹاليا ان کے اعمال ضائع ہوجائيں گے۔ يہ جيسے
موسی
عمل کرتے ہيں ويسا ہی ان کو بدلہ ملے گا ) (١۴٧اور قوم
ٰ
موسی کے بعد اپنے زيور کا ايک بچھﮍا بنا ليا )وه( ايک جسم
نے
ٰ
)تھا( جس ميں سے بيل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے يہ نہ
ديکھا کہ وه نہ ان سے بات کرسکتا ہے اور نہ ان کو راستہ دکھا
سکتا ہے۔ اس کو انہوں نے )معبود( بناليا اور )اپنے حق ميں( ظلم
کيا ) (١۴٨اور جب وه نادم ہوئے اور ديکھا کہ گمراه 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 )(١۴٩
موسی اپنی قوم ميں نہايت غصے اور افسوس کی حالت
اور جب
ٰ
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 بھائی کے سر )کے بالوں( کو پکﮍ کر
اپنی طرف کھينچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان لوگ تو
مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قريب تھا کہ قتل کرديں۔ تو ايسا
کام نہ کيجيے کہ دشمن مجھ پر ہنسيں اور مجھے ظالم لوگوں ميں
مت ماليئے ) (١۵٠تب انہوں نے دعا کی کہ اے ميرے پروردگار
مجھے اور ميرے بھائی کو معاف فرما اور ہميں اپنی رحمت ميں
داخل کر تو سب سے بﮍھ کر رحم کرنے واال ہے )) (١۵١خدا
نے فرمايا کہ( جن لوگوں نے بچھﮍے کو )معبود( بنا ليا تھا ان پر
94

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 پھر اس کے بعد توبہ
کرلی اور ايمان لے آئے تو کچھ شک نہيں کہ تمہارا پروردگار
اس کے بعد )بخش دے گا کہ وه( بخشنے واال مہربان ہے )(١۵٣
موسی کا غصہ فرو ہوا تو )تورات( کی تختياں اٹھاليں
اور جب
ٰ
اور جو کچھ ان ميں لکھا تھا وه ان لوگوں کے ليے جو اپنے
پروردگار سے ڈرتے ہيں۔ ہدايت اور رحمت تھی ) (١۵۴اور
موسی نے اس ميعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے ستر
ٰ
آدمی منتخب )کرکے کوه طور پر حاضر( ٹل کيے۔ جب ان کو
موسی نے کہا کہ اے پروردگار تو چاہتا تو ان
زلزلے نے پکﮍا تو
ٰ
کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہالک کر ديتا۔ کيا تو اس فعل کی
سزا ميں جو ہم ميں سے بےعقل لوگوں نے کيا ہے ہميں ہالک
کردے گا۔ يہ تو تيری آزمائش ہے۔ اس سے تو جس کو چاہے
گمراه کرے اور جس کو چاہے ہدايت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز
ہے تو ہميں )ہمارے گناه( بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو
سب سے بہتر بخشنے واال ہے ) (١۵۵اور ہمارے ليے اس دنيا
ميں بھی بھالئی لکھ دے اور آخرت ميں بھی۔ 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 وه ہر چيز کو
شامل ہے۔ ميں اس کو ان لوگوں کے ليے لکھ دوں گا جو
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پرہيزگاری کرتے اور ٰ
زکوة ديتے اور ہماری آيتوں پر ايمان
رکھتے ہيں ) (١۵۶وه جو )محمدﷺ( رسول )ﷲ( کی جو نبی
اُمی ہيں پيروی کرتے ہيں جن )کے اوصاف( کو وه اپنے ہاں
تورات اور انجيل ميں لکھا ہوا پاتے ہيں۔ وه انہيں نيک کام کا حکم
ديتے ہيں اور برے کام سے روکتے ہيں۔ اور پاک چيزوں کو ان
کے ليے حالل کرتے ہيں اور ناپاک چيزوں کو ان پر حرام
ٹہراتے ہيں اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان )کے سر( پر
)اور گلے ميں( تھے اتارتے ہيں۔ تو جو لوگ ان پر ايمان الئے
اور ان کی رفاقت کی اور انہيں مدد دی۔ اور جو نور ان کے ساتھ
نازل ہوا ہے اس کی پيروی کی۔ وہی مراد پانے والے ہيں )(١۵٧
)اے محمدﷺ( کہہ دو کہ لوگو ميں تم سب کی طرف خدا کا
بھيجا ہوا )يعنی اس کا رسول( ہوں۔ )وه( جو آسمانوں اور زمين کا
بادشاه ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہيں وہی زندگانی بخشتا ہے
اور وہی موت ديتا ہے۔ تو خدا پر اور اس کے رسول پيغمبر اُمی
پر جو خدا پر اور اس کے تمام کالم پر ايمان رکھتے ہيں ايمان
موسی
الؤ اور ان کی پيروی کرو تاکہ ہدايت پاؤ ) (١۵٨اور قوم
ٰ
ميں کچھ لوگ ايسے بھی ہيں جو حق کا راستہ بتاتے اور اسی
کے ساتھ انصاف کرتے ہيں ) (١۵٩اور ہم نے ان کو )يعنی بنی
اسرائيل کو( الگ الگ کرکے باره قبيلے )اور( بﮍی بﮍی
موسی سے ان کی قوم نے پانی طلب کيا
جماعتيں بنا ديا۔ اور جب
ٰ
تو ہم نے ان کی طرف وحی بھيجی کہ اپنی الٹھی پتھر پر مار دو۔
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تو اس ميں سے باره چشمے پھوٹ نکلے۔ اور سب لوگوں نے اپنا
اپنا گھاٹ معلوم کرليا۔ اور ہم نے ان )کے سروں( پر بادل کو
ٰ
وسلوی اتارتے رہے۔ اور )ان
سائبان بنائے رکھا اور ان پر من
سے کہا کہ( جو پاکيزه چيزيں ہم تمہيں ديتے ہيں انہيں کھاؤ۔ اور
ان لوگوں نے ہمارا کچھ 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 اور اس ميں جہاں سے جی چاہے کھانا )پينا(
اور )ہاں شہر ميں جانا تو( ِحطّتہٌ کہنا اور دروازے ميں داخل ہونا
تو سجده کرنا۔ ہم تمہارے گناه معاف کرديں گے۔ اور نيکی کرنے
والوں کو اور زياده ديں گے ) (١۶١مگر جو ان ميں ظالم تھے
انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم ديا گيا تھا بدل کر اس
کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کيا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب
بھيجا اس ليے کہ ظلم کرتے تھے ) (١۶٢اور ان سے اس گاؤں
کا حال تو پوچھو جب لب دريا واقع تھا۔ جب يہ لوگ ہفتے کے دن
کے بارے ميں حد سے تجاوز کرنے لگے )يعنی( اس وقت کہ ان
کے ہفتے کے دن مچھلياں 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 ﷲ ہالک کرنے واال يا سخت عذاب
دينے واال ہے تو انہوں نے کہا اس ليے کہ تمہارے پروردگار
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کے سامنے معذرت کرسکيں اور عجب نہيں کہ وه پرہيزگاری
اختيار کريں ) (١۶۴جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کرديا
جن کی ان کو نصيحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع
کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو
برے عذاب ميں پکﮍ ليا کہ نافرمانی کئے جاتے تھے )(١۶۵
غرض جن اعمال )بد( سے ان کو منع کيا گيا تھا جب وه 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( آگاه کرديا تھا کہ
وه ان پر قيامت تک ايسے شخص کو مسلط رکھے گا جو انہيں
بری بری تکليفيں ديتا رہے۔ بےشک تمہارا پروردگار جلد عذاب
کرنے واال ہے اور وه بخشنے واال مہربان بھی 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 ) (١۶٨پھر 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 بھی ويسا ہی مال آجاتا ہے تو وه بھی
اسے لے ليتے ہيں۔ کيا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہيں ليا گيا کہ
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خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہيں کہيں گے۔ اور جو کچھ اس
)کتاب( ميں ہے اس کو انہوں نے پﮍھ بھی ليا ہے۔ اور آخرت کا
گھر پرہيزگاروں کے ليے بہتر ہے کيا تم سمجھتے نہيں )(١۶٩
اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکﮍے ہوئے ہيں اور نماز کا التزام
رکھتے ہيں )ان کو ہم اجر ديں گے کہ( ہم نيکوکاروں کا اجر
ضائع نہيں کرتے ) (١٧٠اور جب ہم نے ان )کے سروں( پر پہاڑ
اٹھا کھﮍا کيا گويا وه سائبان تھا اور انہوں نے خيال کيا کہ وه ان
پر گرتا ہے تو )ہم نے کہا کہ( جو ہم نے تمہيں ديا ہے اسے زور
سے پکﮍے رہو۔ اور جو اس ميں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ
بچ جاؤ ) (١٧١اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے يعنی
ان کی پيٹھوں سے ان کی اوالد نکالی تو ان سے خود ان کے
مقابلے ميں اقرار کرا ليا )يعنی ان سے پوچھا کہ( کيا تمہارا
پروردگار نہيں ہوں۔ وه کہنے لگے کيوں نہيں ہم گواه ہيں )کہ تو
ہمارا پروردگار ہے(۔ يہ اقرار اس ليے کرايا تھا کہ قيامت کے دن
)کہيں يوں نہ( کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی
) (١٧٢يا يہ )نہ( کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بﮍوں نے کيا تھا۔
اور ہم تو ان کی اوالد تھے )جو( ان کے بعد )پيدا ہوئے(۔ تو کيا
جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہميں ہالک کرتا
ہے ) (١٧٣اور اسی طرح ہم )اپنی( آيتيں کھول کھول کر بيان
کرتے ہيں تاکہ يہ رجوع کريں ) (١٧۴اور ان کو اس شخص کا
حال پﮍھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آيتيں عطا فرمائيں )اور
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پارچہ علم شرائع سے مزين کيا( تو اس نے ان کو اتار ديا
ہفت
ٔ
پھر شيطان اس کے پيچھے لگا تو وه گمراہوں ميں ہوگيا )(١٧۵
اور اگر ہم چاہتے تو ان آيتوں سے اس )کے درجے( کو بلند کر
ديتے مگر وه تو پستی کی طرف مائل ہوگيا اور اپنی خواہش کے
پيچھے چل پﮍا۔ تو اس کی مثال کتے کی سی ہوگئی کہ اگر سختی
کرو تو زبان نکالے رہے اور يونہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے
رہے۔ يہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آيتوں کو
جھٹاليا تو ان سے يہ قصہ بيان کردو۔ تاکہ وه فکر کريں )(١٧۶
جن 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 راه ياب ہے اور جس کو گمراه کرے تو ايسے ہی
لوگ نقصان اٹھانے والے ہيں ) (١٧٨اور ہم نے بہت سے جن
اور انسان دوزخ کے ليے پيدا کيے ہيں۔ ان کے دل ہيں ليکن ان
سے سمجھتے نہيں اور ان کی آنکھيں ہيں مگر ان سے ديکھتے
نہيں اور ان کے کان ہيں پر ان سے سنتے نہيں۔ يہ لوگ بالکل
چارپايوں کی طرح ہيں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے۔ يہی وه
ہيں جو غفلت ميں پﮍے ہوئے ہيں ) (١٧٩اور خدا کے سب نام
اچھے ہی اچھے ہيں۔ تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو
اور جو لوگ اس کے ناموں ميں کجی اختيار کرتے ہيں ان کو
چھوڑ دو۔ وه جو کچھ کر رہے ہيں عنقريب اس کی سزا پائيں گے
) (١٨٠اور ہماری مخلوقات ميں سے ايک وه لوگ ہيں جو حق کا
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رستہ بتاتے ہيں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہيں ) (١٨١اور
جن لوگوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا 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 بھی( جنون نہيں ہے۔ وه 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 وه اور کس بات پر ايمان الئيں گے )(١٨۵
جس شخص کو خدا گمراه کرے اس کو کوئی ہدايت دينے واال
نہيں اور وه ان )گمراہوں( کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی
ميں پﮍے بہکتے رہيں )) (١٨۶يہ لوگ( تم سے قيامت کے بارے
ميں پوچھتے 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۔ وه آسمان وزمين ميں ايک بھاری 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 کچھ بھی اختيار نہيں رکھتا
مگر جو ﷲ چاہے اور اگر ميں غيب کی باتيں جانتا ہوتا تو بہت
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سے فائدے جمع کرليتا اور مجھ کو کوئی تکليف نہ پہنچتی۔ ميں
تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے واال ہوں ) (١٨٨وه 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 وه
اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل ره جاتا ہے اور وه اس
کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب کچھ بوجھ 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 وه ان
کو صحيح و سالم )بچہ( ديتا ہے تو اس )بچے( ميں جو وه ان کو
ديتا ہے اس کا شريک مقرر کرتے ہيں۔ جو وه شرک کرتے ہيں
)خدا کا رتبہ( اس سے بلند ہے ) (١٩٠کيا وه ايسوں کو شريک
بناتے ہيں جو کچھ بھی پيدا نہيں کرسکتے اور خود پيدا کيے
جاتے ہيں ) (١٩١اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہيں اور نہ
اپنی ہی مدد کرسکتے ہيں ) (١٩٢اگر تم ان کو سيدھے رستے کی
طرف بالؤ تو تمہارا کہا نہ مانيں۔ تمہارے ليے برابر ہے کہ تم ان
کو بالؤ يا چپکے ہو رہو )) (١٩٣مشرکو( جن کو تم خدا کے سوا
پکارتے ہو وه تمہاری طرح کے بندے ہی ہيں )اچھا( تم ان کو
پکارو اگر سچے ہو تو چاہيئے کہ وه تم کو جواب بھی ديں
) (١٩۴بھال ان کے پاؤں ہيں جن سے چليں يا ہاتھ ہيں جن سے
پکﮍيں يا آنکھيں ہيں جن سے ديکھيں يا کان ہيں جن سے سنيں؟
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کہہ دو کہ اپنے شريکوں کو باللو اور ميرے بارے ميں )جو(
تدبير )کرنی ہو( کرلو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو )پھر
ديکھو کہ وه 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 وه نہ
تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہيں اور نہ خود ہی اپنی مدد
کرسکتے ہيں ) (١٩٧اور اگر تم ان کو سيدھے رستے کی طرف
بالؤ تو سن نہ سکيں اور تم انہيں ديکھتے ہو کہ )بہ ظاہر( آنکھيں
کھولے تمہاری طرف ديکھ رہے ہيں مگر )فی الواقع( کچھ نہيں
ديکھتے )) (١٩٨اے محمدﷺ( عفو اختيار کرو اور نيک کام
کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کناره کرلو ) (١٩٩اور اگر
شيطان کی طرف سے تمہارے دل ميں کسی طرح کا وسوسہ پيدا
ہو تو خدا سے پناه مانگو۔ بےشک وه سننے واال )اور( سب کچھ
جاننے واال ہے ) (٢٠٠جو لوگ پرہيزگار ہيں جب ان کو شيطان
کی طرف سے کوئی وسوسہ پيدا ہوتا ہے تو چونک پﮍتے ہيں
اور )دل کی آنکھيں کھول کر( ديکھنے لگتے ہيں ) (٢٠١اور ان
)کفار( کے بھائی انہيں گمراہی ميں کھينچے جاتے ہيں پھر )اس
ميں کسی طرح کی( کوتاہی نہيں کرتے ) (٢٠٢اور جب تم ان
کے پاس )کچھ دنوں تک( کوئی آيت نہيں التے 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
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آتا ہے۔ يہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش وبصيرت
اور مومنوں کے ليے ہدايت اور رحمت ہے ) (٢٠٣اور جب قرآن
پﮍھا 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 )ديکھنا( غافل نہ ہونا ) (٢٠۵جو لوگ تمہارے پروردگار
کے پاس ہيں وه 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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 -40سورة الجنّ )(72
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال 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 بھالئی کا رستہ بتاتا ہے سو
ہم اس پر ايمان لے آئے۔ اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو
شريک نہيں بنائيں گے ) (٢اور يہ کہ ہمارے پروردگار کی
عظمت )شان( بہت بﮍی ہے اور وه نہ بيوی رکھتا ہے نہ اوالد
) (٣اور يہ کہ ہم ميں سے بعض بےوقوف خدا کے بارے ميں
جھوٹ افتراء کرتا ہے ) (۴اور ہمارا )يہ( خيال تھا کہ انسان اور
جن خدا کی نسبت جھوٹ نہيں بولتے ) (۵اور يہ کہ بعض بنی آدم
بعض جنات کی پناه پکﮍا کرتے تھے )اس سے( ان کی سرکشی
اور بﮍھ گئی تھی ) (۶اور يہ کہ ان کا بھی يہی اعتقاد تھا جس
طرح تمہارا تھا کہ خدا کسی کو نہيں جالئے گا ) (٧اور يہ کہ ہم
نے آسمان کو ٹٹوال تو اس کو مضبوط چوکيداروں اور انگاروں
سے سے بھرا پايا ) (٨اور يہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات
ميں )خبريں( سننے کے لئے بيٹھا کرتے تھے۔ 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
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کے پروردگار نے ان کی بھالئی کا اراده 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 )خواه کہيں ہوں( خدا کو ہرا نہيں سکتے اور نہ بھاگ
کر اس کو تھکا سکتے ہيں ) (١٢اور جب ہم نے ہدايت )کی
کتاب( سنی اس پر ايمان لے آئے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار
پر ايمان التا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا )(١٣
اور يہ کہ ہم ميں بعض فرمانبردار ہيں اور بعض )نافرمان(
گنہگار ہيں۔ تو جو فرمانبردار ہوئے وه سيدھے رستے پر چلے
) (١۴اور جو گنہگار ہوئے وه دوزخ کا ايندھن بنے ) (١۵اور
)اے پيغمبر( يہ )بھی ان سے کہہ دو( کہ اگر يہ لوگ سيدھے
رستے پر رہتے تو ہم ان کے پينے کو بہت سا پانی ديتے )(١۶
تاکہ اس سے ان کی آزمائش کريں۔ اور جو شخص اپنے
پروردگار کی ياد سے منہ پھيرے گا وه اس کو سخت عذاب ميں
داخل کرے گا ) (١٧اور يہ کہ مسجديں )خاص( خدا کی ہيں تو
خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو ) (١٨اور جب خدا کے
بندے )محمدﷺ( اس کی عبادت کو کھﮍے ہوئے تو کافر ان
کے گرد ہجوم کرلينے کو تھے ) (١٩کہہ دو کہ ميں تو اپنے
پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شريک
نہيں بناتا )) (٢٠يہ بھی( کہہ دو کہ ميں تمہارے حق ميں نقصان
اور نفع کا کچھ اختيار نہيں رکھتا )) (٢١يہ بھی( کہہ دو کہ خدا
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)کے عذاب( سے مجھے کوئی پناه نہيں دے سکتا۔ اور ميں اس
کے سوا کہيں جائے پناه نہيں ديکھتا ) (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 وه )دن( ديکھ ليں گے جس کا ان
سے وعده کيا جاتا ہے تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار
کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے ) (٢۴کہہ دو کہ جس
)دن( کا تم سے وعده کيا جاتا ہے ميں نہيں جانتا کہ وه )عن(
قريب )آنے واال ہے( يا ميرے پروردگار نے اس کی مدت دراز
کر دی ہے )) (٢۵وہی( غيب )کی بات( جاننے واال 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
پيچھے 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 رکھا ہے
اور ايک ايک چيز گن رکھی ہے )(٢٨
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يس )(36
 -41سورة ٓ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
س ) (١قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے ) (٢اے
ٰي ٓ
محمدﷺ( بےشک تم پيغمبروں ميں سے ہو ) (٣سيدھے 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 تھا متنبہ
کردو وه غفلت ميں پﮍے ہوئے ہيں ) (۶ان ميں سے اکثر پر )خدا
کی( بات پوری ہوچکی ہے سو وه ايمان نہيں الئيں گے ) (٧ہم
نے ان کی گردنوں ميں طوق ڈال رکھے ہيں اور وه ٹھوڑيوں تک
)پھنسے ہوئے ہيں( تو ان کے سر اُلل رہے ہيں ) (٨اور ہم نے ان
کے آگے بھی ديوار بنا دی اور ان کے پيچھے بھی۔ پھر ان پر
پرده ڈال ديا تو يہ ديکھ نہيں سکتے ) (٩اور تم ان کو نصيحت
کرو يا نہ کرو ان کے لئے برابر ہے وه ايمان نہيں النے 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 زنده کريں گے اور جو کچھ وه آگے بھيج چکے اور
)جو( ان کے نشان پيچھے ره گئے ہم ان کو قلمبند کرليتے ہيں۔
اور ہر چيز کو ہم نے کتاب روشن )يعنی لوح محفوظ( ميں لکھ
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رکھا 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( بھيجے تو انہوں نے ان کو جھٹاليا۔ پھر ہم نے تيسرے
سے تقويت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پيغمبر ہو کر
آئے ہيں ) (١۴وه بولے کہ تم )اور کچھ( نہيں مگر ہماری طرح
کے آدمی )ہو( اور خدا نے کوئی چيز نازل نہيں کی تم محض
جھوٹ بولتے ہو ) (١۵انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے
کہ ہم تمہاری طرف )پيغام دے کر( بھيجے گئے ہيں ) (١۶اور
ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دينا ہے اور بس ) (١٧وه
بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہيں۔ اگر تم باز نہ آؤ گے تو
ہم تمہيں سنگسار کرديں گے اور تم کو ہم سے دکھ دينے واال
عذاب پہنچے گا ) (١٨انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے
ساتھ 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 پيچھے چلو ) (٢٠ايسوں کے جو تم سے صلہ نہيں
مانگتے اور وه سيدھے رستے پر ہيں ) (٢١اور مجھے کيا ہے
ميں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پيدا کيا اور اسی کی
طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے ) (٢٢کيا ميں ان کو چھوڑ کر
اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدا ميرے حق ميں نقصان کرنا
چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائده نہ دے سکے اور
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نہ وه مجھ کو چھﮍا ہی سکيں ) (٢٣تب تو ميں صريح گمراہی ميں
مبتال ہوگيا ) (٢۴ميں تمہارے پروردگار پر ايمان اليا ہوں سو
ميری بات سن رکھو ) (٢۵حکم ہوا کہ بہشت ميں داخل ہوجا۔ بوال
کاش! ميری قوم کو خبر ہو ) (٢۶کہ خدا نے مجھے 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 تھے ہی ) (٢٨وه تو
صرف ايک چنگھاڑ تھی )آتشين( سو وه )اس سے( ناگہاں بجھ کر
ره گئے ) (٢٩بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پيغمبر
نہيں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہيں ) (٣٠کيا انہوں نے نہيں
ديکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہالک کرديا تھا
اب وه 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 مرده ہے کہ ہم نے اس کو زنده کيا اور اس ميں
سے اناج اُگايا۔ پھر يہ اس ميں سے کھاتے ہيں ) (٣٣اور اس ميں
کھجوروں اور انگوروں کے باغ پيدا کيے اور اس ميں چشمے
جاری کرديئے ) (٣۴تاکہ يہ ان کے پھل کھائيں اور ان کے
ہاتھوں نے تو ان کو نہيں بنايا تو پھر يہ شکر کيوں نہيں کرتے؟
) (٣۵وه 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 کھينچ ليتے ہيں تو اس وقت ان پر اندھيرا چھا جاتا ہے )(٣٧
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اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے۔ يہ )خدائے( غالب
اور دانا کا )مقرر کيا ہوا( اندازه ہے ) (٣٨اور چاند کی بھی ہم
نے منزليں مقرر کرديں يہاں تک کہ )گھٹتے گھٹتے( کھجور 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 )(۴٠
اور ايک نشانی ان کے لئے يہ ہے کہ ہم نے ان کی اوالد کو
بھری ہوئی کشتی ميں سوار کيا ) (۴١اور ان کے لئے ويسی ہی
اور چيزيں پيدا کيں جن پر وه سوار ہوتے ہيں ) (۴٢اور اگر ہم
چاہيں تو ان کو غرق کرديں۔ پھر 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 پيچھے 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 پھير 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 بھال ہم ان
لوگوں کو کھانا کھالئيں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھال ديتا۔ تم
تو صريح غلطی ميں ہو ) (۴٧اور کہتے ہيں اگر تم سچ کہتے ہو
تو يہ وعده کب )پورا( ہوگا؟ ) (۴٨يہ تو ايک چنگھاڑ کے منتظر
ہيں جو ان کو اس حال ميں کہ باہم جھگﮍ رہے ہوں گے آپکﮍے
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گی ) (۴٩پھر نہ وصيت کرسکيں گے اور نہ اپنے گھر والوں ميں
واپس جاسکيں گے ) (۵٠اور )جس وقت( صور پھونکا 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( اُٹھايا؟ يہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعده کيا تھا اور
پيغمبروں نے سچ کہا تھا ) (۵٢صرف ايک زور کی آواز کا ہونا
ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آحاضر ہوں گے ) (۵٣اس
روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہيں کيا جائے گا اور تم کو بدلہ
ويسا ہی ملے گا جيسے تم کام کرتے تھے ) (۵۴اہل جنت اس
روز عيش ونشاط کے مشغلے ميں ہوں گے ) (۵۵وه بھی اور ان
کی بيوياں بھی سايوں ميں تختوں پر تکيے لگائے بيٹھے ہوں گے
) (۵۶وہاں ان کے لئے ميوے اور جو چاہيں گے )موجود ہوگا(
) (۵٧پروردگار مہربان کی طرف سے سالم )کہا جائے گا( )(۵٨
اور گنہگارو! آج الگ ہوجاؤ ) (۵٩اے آدم کی اوالد ہم نے تم سے
کہہ نہيں ديا تھا کہ شيطان کو نہ پوجنا وه تمہارا کھال دشمن ہے
) (۶٠اور يہ کہ ميری ہی عبادت کرنا۔ يہی سيدھا رستہ ہے )(۶١
اور اس نے تم ميں سے بہت سی خلقت کو گمراه کرديا تھا۔ تو کيا
تم سمجھتے نہيں تھے؟ ) (۶٢يہی وه 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 کچھ يہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بيان
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کرديں گے اور ان کے پاؤں )اس کی( گواہی ديں گے ) (۶۵اور
اگر ہم چاہيں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر )اندھا کر( ديں۔ پھر يہ
رستے کو دوڑيں تو کہاں ديکھ سکيں گے ) (۶۶اور اگر ہم چاہيں
تو ان کی جگہ پر ان کی صورتيں بدل ديں پھر وہاں سے نہ آگے
جاسکيں اور نہ )پيچھے( لوٹ سکيں ) (۶٧اور جس کو ہم بﮍی
عمر ديتے ہيں تو اسے خلقت ميں اوندھا کرديتے ہيں تو کيا يہ
سمجھتے نہيں؟ ) (۶٨اور ہم نے ان )پيغمبر( کو شعر گوئی نہيں
سکھائی اور نہ وه ان کو شاياں ہے۔ يہ تو محض نصيحت اور
صاف صاف قرآن )پُرازحکمت( ہے ) (۶٩تاکہ اس شخص کو جو
زنده ہو ہدايت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہوجائے
) (٧٠کيا انہوں نے نہيں ديکھا کہ جو چيزيں ہم نے اپنے ہاتھوں
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 کھاتے
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( وه ان کی مدد کی )ہرگز( طاقت نہيں رکھتے۔
اور وه ان کی فوج ہو کر حاضر کيے جائيں گے ) (٧۵تو ان کی
باتيں تمہيں غمناک نہ کرديں۔ يہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ
ظاہر کرتے ہيں ہميں سب معلوم ہے ) (٧۶کيا انسان نے نہيں
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ديکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پيدا کيا۔ پھر وه تﮍاق پﮍاق
جھگﮍنے لگا ) (٧٧اور ہمارے بارے ميں مثاليں بيان کرنے لگا
اور اپنی پيدائش کو بھول گيا۔ کہنے لگا کہ )جب( ہڈياں بوسيده
ہوجائيں گی تو ان کو کون زنده کرے گا؟ ) (٧٨کہہ دو کہ ان کو
وه زنده کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پيدا کيا تھا۔ اور وه سب
قسم کا پيدا کرنا جانتا ہے )) (٧٩وہی( جس نے تمہارے لئے سبز
درخت سے آگ پيدا کی پھر تم اس )کی ٹہنيوں کو رگﮍ کر ان(
سے آگ نکالتے ہو ) (٨٠بھال جس نے آسمانوں اور زمين کو پيدا
کيا ،کيا وه اس بات پر قادر نہيں کہ )ان کو پھر( ويسے ہی پيدا کر
دے۔ کيوں نہيں۔ اور وه تو بﮍا پيدا کرنے واال اور علم واال ہے
) (٨١اس کی شان يہ ہے کہ جب وه کسی چيز کا اراده کرتا ہے
تو اس سے فرما ديتا ہے کہ ہوجا تو وه ہوجاتی ہے ) (٨٢وه
)ذات( پاک ہے جس کے ہاتھ ميں ہر چيز کی بادشاہت ہے اور
اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے )(٨٣
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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
وه )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 پھر اس کا ايک اندازه ٹھہرايا ) (٢اور
)لوگوں نے( اس کے سوا اور معبود بنا لئے ہيں جو کوئی چيز
بھی پيدا نہيں کرسکتے اور خود پيدا کئے گئے ہيں۔ اور نہ اپنے
نقصان اور نفع کا کچھ اختيار رکھتے ہيں اور نہ مرنا ان کے
اختيار ميں ہے اور نہ جينا اور نہ مر کر اُٹھ کھﮍے ہونا ) (٣اور
کافر کہتے ہيں کہ يہ )قرآن( من گھﮍت 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 جھوٹ پر )اُتر( آئے ہيں
) (۴اور کہتے ہيں کہ يہ پہلے لوگوں کی کہانياں ہيں جس کو اس
نے لکھ رکھا ہے اور وه صبح وشام اس کو پﮍھ پﮍھ کر سنائی
جاتی ہيں ) (۵کہہ دو کہ اُس نے اُس کو اُتارا ہے جو آسمانوں اور
زمين کی پوشيده باتوں کو جانتا ہے۔ بےشک وه بخشنے واال
مہربان ہے ) (۶اور کہتے ہيں کہ يہ کيسا پيغمبر ہے کہ کھاتا ہے
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اور بازاروں ميں چلتا پھرتا ہے۔ کيوں نازل نہيں کيا گيا اس کے
پاس کوئی فرشتہ اس کے ساتھ ہدايت کرنے کو رہتا ) (٧يا اس
کی طرف )آسمان سے( خزانہ اتارا جاتا يا اس کا کوئی باغ ہوتا
کہ اس ميں کھايا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہيں کہ تم تو ايک جادو زده
شخص کی پيروی کرتے ہو )) (٨اے پيغمبر( ديکھو تو يہ
تمہارے بارے ميں کس کس طرح کی باتيں کرتے ہيں سو گمراه
ہوگئے اور رستہ نہيں پاسکتے ) (٩وه )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 جھٹالتے ہيں اور ہم نے
قيامت کے جھٹالنے والوں کے لئے دوزخ تيار کر رکھی ہے
) (١١جس وقت وه ان کو دور سے ديکھے گی )تو غضبناک ہو
رہی ہوگی اور يہ( اس کے جوش )غضب( اور چيخنے چالنے 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 ) (١۴پوچھو کہ يہ بہتر ہے يا بہشت جاودانی جس کا
پرہيزگاروں سے وعده ہے۔ يہ ان )کے عملوں( کا بدلہ اور رہنے
کا ٹھکانہ ہوگا ) (١۵وہاں جو چاہيں گے ان کے لئے ميسر ہوگا
ہميشہ اس ميں رہيں گے۔ يہ وعده خدا کو )پورا کرنا( الزم ہے
اور اس الئق ہے کہ مانگ ليا جائے ) (١۶اور جس دن )خدا( ان
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کو اور اُن کو جنہيں يہ خدا کے سوا پوجتے ہيں جمع کرے گا تو
فرمائے گا کيا تم نے ميرے ان بندوں کو گمراه کيا تھا يا يہ خود
گمراه ہوگئے تھے ) (١٧وه کہيں گے تو پاک ہے ہميں يہ بات
شايان نہ تھی 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 وه تيری ياد کو بھول گئے۔ اور يہ ہالک ہونے والے لوگ تھے
) (١٨تو )کافرو( انہوں نے تو تم کو تمہاری بات ميں جھٹال ديا۔
پس )اب( تم )عذاب کو( نہ پھير 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 چکھائيں گے ) (١٩اور ہم نے تم سے پہلے
جتنے پيغمبر بھيجے ہيں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں ميں
چلتے پھرتے تھے۔ اور ہم نے تمہيں ايک دوسرے کے لئے
آزمائش بنايا ہے۔ کيا تم صبر کرو گے۔ اور تمہارا پروردگار تو
ديکھنے واال ہے ) (٢٠اور جو لوگ ہم سے ملنے کی اميد نہيں
رکھتے۔ کہتے ہيں کہ ہم پر فرشتے کيوں نہ نازل کئے گئے۔ يا ہم
اپنی آنکھ سے اپنے پروردگار کو ديکھ ليں۔ يہ اپنے خيال ميں
بﮍائی رکھتے ہيں اور )اسی بنا پر( بﮍے سرکش ہو رہے ہی
) (٢١جس دن يہ فرشتوں کو ديکھيں 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
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کرديں گے ) (٢٣اس دن اہل جنت کا ٹھکانا بھی بہتر ہوگا اور
مقام استراحت بھی ہوگا ) (٢۴اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ
پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کئے جائيں گے ) (٢۵اس دن
سچی بادشاہی خدا ہی کی ہوگی۔ اور وه دن کافروں پر )سخت(
مشکل ہوگا ) (٢۶اور جس دن )ناعاقبت انديش( ظالم اپنے ہاتھ
کاٹ کاٹ کر کھائے گا )اور کہے گا( کہ اے کاش ميں نے پيغمبر
کے ساتھ رشتہ اختيار کيا ہوتا ) (٢٧ہائے شامت کاش ميں نے
فالں شخص کو دوست نہ بنايا ہوتا ) (٢٨اس نے مجھ کو )کتاب(
نصيحت کے ميرے پاس آنے کے بعد بہکا ديا۔ اور شيطان انسان
کو وقت پر دغا دينے واال ہے ) (٢٩اور پيغمبر کہيں گے کہ اے
پروردگار ميری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا ) (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 رکھيں۔ اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر
کر پﮍھتے رہے ہيں ) (٣٢اور يہ لوگ تمہارے پاس جو
)اعتراض کی( بات التے ہيں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور
خوب مشرح جواب بھيج ديتے ہيں ) (٣٣جو لوگ اپنے مونہوں
کے بل دوزخ کی طرف جمع کئے جائيں گے ان کا ٹھکانا بھی برا
ہے اور وه رستے سے بھی بہکے ہوئے ہيں ) (٣۴اور ہم نے
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موسی کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان
ٰ
کے ساتھ 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 ہالک کر ڈاال ) (٣۶اور نوح کی قوم نے
بھی جب پيغمبروں کو جھٹاليا تو ہم نے انہيں غرق کر ڈاال اور
لوگوں کے لئے نشانی بنا ديا۔ اور ظالموں کے لئے ہم نے دکھ
دينے واال عذاب تيار کر رکھا ہے ) (٣٧اور عاد اور ثمود اور
کنوئيں والوں اور ان کے درميان اور بہت سی جماعتوں کو بھی
)ہالک کر ڈاال( ) (٣٨اور سب کے )سمجھانے کے لئے( ہم نے
مثاليں بيان کيں اور )نہ ماننے پر( سب کا تہس نہس کرديا )(٣٩
اور يہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہيں جس پر بری طرح
کا مينہ برسايا گيا تھا۔ کيا وه اس کو ديکھتے نہ ہوں گے۔ بلکہ ان
کو )مرنے کے بعد( جی اُٹھنے کی اميد ہی نہيں تھی۔ ) (۴٠اور
يہ لوگ جب تم کو ديکھتے ہيں تو تمہاری ہنسی اُڑاتے ہيں۔ کہ کيا
يہی شخص ہے جس کو خدا نے پيغمبر بنا کر بھيجا ہے ) (۴١اگر
ہم نے اپنے معبودوں کے بارے ميں ثابت قدم نہ رہتے تو يہ
ضرور ہم کو بہکا ديتا۔ )اور ان سے پھير ديتا( اور يہ عنقريب
معلوم کرليں گے جب عذاب ديکھيں گے کہ سيدھے رستے سے
کون بھٹکا ہوا ہے ) (۴٢کيا تم نے اس شخص کو ديکھا جس نے
خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے تو کيا تم اس پر نگہبان
ہوسکتے ہو ) (۴٣يا تم يہ خيال کرتے ہو کہ ان ميں اکثر سنتے يا
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سمجھتے ہيں )نہيں( يہ تو چوپايوں کی طرح ہيں بلکہ ان سے
بھی زياده گمراه ہيں ) (۴۴بلکہ تم نے اپنے پروردگار )کی قدرت(
کو نہيں ديکھا کہ وه سائے کو کس طرح دراز کر )کے پھيال( ديتا
ہے۔ اور اگر وه چاہتا تو اس کو )بےحرکت( ٹھيرا رکھتا پھر
سورج کو اس کا رہنما بنا ديتا ہے ) (۴۵پھر اس کو ہم آہستہ آہستہ
اپنی طرف سميٹ ليتے ہيں ) (۴۶اور وہی تو ہے جس نے رات
کو تمہارے لئے پرده اور نيند کو آرام بنايا اور دن کو اُٹھ کھﮍے
ہونے کا وقت ٹھہرايا ) (۴٧اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے
مينھہ کے آگے ہواؤں کو خوش خبری بنا کر بھيجتا ہے۔ اور ہم
آسمان سے پاک )اور نتھرا ہوا( پانی برساتے ہيں ) (۴٨تاکہ اس
سے شہر مرده )يعنی زمين افتاده( کو زنده کرديں اور پھر اسے
بہت سے چوپايوں اور آدميوں کو جو ہم نے پيدا کئے ہيں پالتے
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 واال بھيج 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 مال ديا ايک کا پانی
شيريں ہے پياس بجھانے واال اور دوسرے کا کھاری چھاتی
جالنے واال۔ اور دونوں کے درميان ايک آڑ اور مضبوط اوٹ
بنادی ) (۵٣اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پيدا کيا۔ پھر
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اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنايا۔ اور تمہارا
پروردگار )ہر طرح کی( قدرت رکھتا ہے ) (۵۴اور يہ لوگ خدا
کو چھوڑ کر ايسی چيز کی پرستش کر تے ہيں جو نہ ان کو فائده
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 بھيجا 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( زنده پر بھروسہ رکھو جو )کبھی( نہيں
مرے گا اور اس کی تعريف کے ساتھ تسبيح کرتے رہو۔ اور وه
اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے ) (۵٨جس
نے آسمانوں اور زمين کو اور جو کچھ ان دونوں کے درميان ہے
رحمن
چھ دن ميں پيدا کيا پھر عرش پر جا ٹھہرا وه )جس کا نام( ٰ
)يعنی بﮍا مہربان ہے( تو اس کا حال کسی باخبر سے دريافت
رحمن کو
کرلو ) (۵٩اور جب ان )کفار( سے کہا جاتا ہے کہ ٰ
رحمن کيا؟ کيا جس کے لئے تم ہم سے
سجده کرو تو کہتے ہيں ٰ
کہتے ہو ہم اس کے آگے سجده کريں اور اس سے بدکتے ہيں
) (۶٠اور )خدا( بﮍی برکت واال ہے جس نے آسمانوں ميں برج
بنائے اور ان ميں )آفتاب کا نہايت روشن( چراغ اور چمکتا ہوا
چاند بھی بنايا ) (۶١اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو
ايک دوسرے کے پيچھے آنے جانے واال بنايا۔ )يہ باتيں( اس
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شخص کے لئے جو غور کرنا چاہے يا شکرگزاری کا اراده کرے
)سوچنے اور سمجھنے کی ہيں( ) (۶٢اور خدا کے بندے تو وه
ہيں جو زمين پر آہستگی سے چلتے ہيں اور جب جاہل لوگ ان
سے )جاہالنہ( گفتگو کرتے ہيں تو سالم کہتے ہيں ) (۶٣اور جو
وه اپنے پروردگار کے آگے سجدے کرکے اور )عجز وادب سے(
کھﮍے ره کر راتيں بسر کرتے ہيں ) (۶۴اور جو دعا مانگتے
رہتے ہيں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور
رکھيو کہ اس کا عذاب بﮍی تکليف کی چيز ہے ) (۶۵اور دوزخ
ٹھيرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے ) (۶۶اور وه جب خرچ
کرتے ہيں تو نہ بےجا اُڑاتے ہيں اور نہ تنگی کو کام ميں التے
ہيں بلکہ اعتدال کے ساتھ۔ نہ ضرورت سے زياده نہ کم ) (۶٧اور
وه جو خدا کے ساتھ 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 گناه ميں مبتال ہوگا )(۶٨
قيامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت وخواری سے
ہميشہ اس ميں رہے گا ) (۶٩مگر جس نے توبہ کی اور ايمان اليا
اور اچھے کام کئے تو ايسے لوگوں کے گناہوں کو خدا نيکيوں
سے بدل دے گا۔ اور خدا تو بخشنے واال مہربان ہے ) (٧٠اور
جو توبہ کرتا اور عمل نيک کرتا ہے تو بےشک وه خدا کی طرف
رجوع کرتا ہے ) (٧١اور وه جو جھوٹی گواہی نہيں ديتے اور
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جب ان کو بيہوده چيزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو
بزرگانہ انداز سے گزرتے ہيں ) (٧٢اور وه کہ جب ان کو
پروردگار کی باتيں سمجھائی جاتی ہيں تو اُن پر اندھے اور بہرے
ہو کر نہيں گرتے )بلکہ غور سے سنتے ہيں( ) (٧٣اور وه جو
)خدا سے( دعا مانگتے ہيں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بيويوں
کی طرف سے )دل کا چين( اور اوالد کی طرف سے آنکھ کی
ٹھنڈک 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 وسالم کے
ساتھ مالقات کريں گے ) (٧۵اس ميں وه ہميشہ رہيں گے۔ اور وه
ٹھيرنے اور رہنے کی بہت ہی عمده جگہ ہے ) (٧۶کہہ دو کہ
اگر تم )خدا کو( نہيں پکارتے تو ميرا پروردگار بھی تمہاری کچھ
پروا نہيں کرتا۔ تم نے تکذيب کی ہے سو اس کی سزا )تمہارے
لئے( الزم ہوگی )(٧٧
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 -43سورة َفاطِ ر )(35
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
سب تعريف خدا ہی کو )سزاوار ہے( جو آسمانوں اور زمين کا
پيدا کرنے واال )اور( فرشتوں کو قاصد بنانے واال ہے جن کے دو
دو اور تين تين اور چار چار پر ہيں۔ وه )اپنی( مخلوقات ميں جو
چاہتا ہے بﮍھاتا ہے۔ بےشک خدا ہر چيز پر قادر ہے ) (١خدا جو
اپنی رحمت )کا دروازه( کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے واال
نہيں۔ اور جو بند کردے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے واال
نہيں۔ اور وه غالب حکمت واال 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 پھرتے ہو؟ ) (٣اور )اے
پيغمبر( اگر يہ لوگ تم کو جھٹالئيں تو تم سے پہلے بھی پيغمبر
جھٹالئے گئے ہيں۔ اور )سب( کام خدا ہی کی طرف لوٹائے جائيں
گے ) (۴لوگو خدا کا وعده سچا ہے۔ تو تم کو دنيا کی زندگی
دھوکے ميں نہ ڈال دے اور نہ )شيطان( فريب دينے واال تمہيں
فريب دے ) (۵شيطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی
سمجھو۔ وه اپنے )پيروؤں کے( گروه کو بالتا ہے تاکہ دوزخ
والوں ميں ہوں ) (۶جہنوں نے کفر کيا ان کے لئے سخت عذاب
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ہے۔ اور جو ايمان الئے اور عمل نيک کرتے رہے ان کے لئے
بخشش اور بﮍا ثواب ہے ) (٧بھال جس شخص کو اس کے اعمال
بد آراستہ کرکے دکھائے جائيں اور وه ان کو عمده سمجھنے لگے
تو )کيا وه نيکوکار آدمی جيسا ہوسکتا ہے(۔ بےشک خدا جس کو
چاہتا ہے گمراه کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدايت ديتا ہے۔ تو
ان لوگوں پر افسوس کرکے تمہارا دم نہ نکل جائے۔ يہ جو کچھ
کرتے ہيں خدا اس سے واقف ہے ) (٨اور خدا ہی تو ہے جو
ہوائيں چالتا ہے اور وه بادل کو اُبھارتی ہيں پھر ہم ان کو ايک
بےجان شہر کی طرف چالتے ہيں۔ پھر اس سے زمين کو اس
کے مرنے کے بعد زنده کرديتے ہيں۔ اسی طرح مردوں کو جی
اُٹھنا ہوگا ) (٩جو شخص عزت کا طلب گار ہے تو عزت تو سب
خدا ہی کی ہے۔ اسی کی طرف پاکيزه کلمات چﮍھتے 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 پھر
نطفے سے پھر 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 زياده دی جاتی ہے اور نہ اس کی
عمر کم کی جاتی ہے مگر )سب کچھ( کتاب ميں )لکھا ہوا( ہے۔
بےشک يہ خدا کو آسان ہے ) (١١اور دونوں دريا )مل کر(
يکساں نہيں ہوجاتے۔ يہ تو ميٹھا ہے پياس بجھانے واال۔ جس کا
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پانی خوشگوار ہے اور يہ کھاری ہے کﮍوا۔ اور سب سے تم تازه
گوشت کھاتے ہو اور زيور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو۔ اور تم
دريا ميں کشتيوں کو ديکھتے ہو کہ )پانی کو( پھاڑتی چلی آتی ہيں
تاکہ تم اس کے فضل سے )معاش( تالش 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 وه کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی
تو )کسی چيز کے( مالک نہيں ) (١٣اگر تم ان کو پکارو تو وه
تمہاری پکار نہ سنيں اور اگر سن بھی 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 ال آباد کرے ) (١۶اور يہ خدا کو کچھ مشکل نہيں
) (١٧اور کوئی اٹھانے واال دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور
کوئی بوجھ ميں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بالئے تو کوئی
اس ميں سے کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ )اے
پيغمبر( تم انہی لوگوں کو نصيحت کرسکتے ہو جو بن ديکھے
اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بااللتزام پﮍھتے ہيں۔ اور جو
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شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لئے پاک ہوتا ہے۔ اور )سب کو(
خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ) (١٨اور اندھا اور آنکھ واال
برابر نہيں ) (١٩اور نہ اندھيرا اور روشنی ) (٢٠اور نہ سايہ اور
دھوپ ) (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 ساتھ خوشخبری سنانے واال اور ڈرانے واال
بھيجا ہے۔ اور کوئی اُمت نہيں مگر اس ميں ہدايت کرنے واال
گزر چکا ہے ) (٢۴اور اگر يہ تمہاری تکذيب کريں تو جو لوگ
ان سے پہلے تھے وه بھی تکذيب کرچکے ہيں ان کے پاس ان
کے پيغمبر نشانياں اور صحيفے اور روشن کتابيں لے لے کر
آتے رہے ) (٢۵پھر ميں نے کافروں کو پکﮍ ليا سو )ديکھ لو کہ(
ميرا عذاب کيسا ہوا ) (٢۶کيا تم نے نہيں ديکھا 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 سياه ہيں ) (٢٧انسانوں اور
جانوروں اور چارپايوں کے بھی 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 واال ہے ) (٢٨جو لوگ خدا
کی کتاب پﮍھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہيں اور جو کچھ ہم
نے ان کو ديا ہے اس ميں سے پوشيده اور ظاہر خرچ کرتے ہيں
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وه اس تجارت )کے فائدے( کے اميدوار ہيں جو کبھی تباه نہيں
ہوگی ) (٢٩کيونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے
فضل سے کچھ زياده بھی دے گا۔ وه تو بخشنے واال )اور( قدردان
ہے ) (٣٠اور يہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھيجی 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( ديکھنے
واال ہے ) (٣١پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھيرايا جن
کو اپنے بندوں ميں سے برگزيده کيا۔ تو کچھ تو ان ميں سے اپنے
آپ پر ظلم کرتے ہيں۔ اور کچھ ميانہ رو ہيں۔ اور کچھ خدا کے
حکم سے نيکيوں ميں آگے نکل جانے والے ہيں۔ يہی بﮍا فضل
ت جاودانی )ہيں( جن ميں وه
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 ) (٣٣وه کہيں گے
کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کيا۔ بےشک ہمارا
پروردگار بخشنے واال )اور( قدردان ہے ) (٣۴جس نے ہم کو
اپنے فضل سے ہميشہ کے رہنے کے گھر 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 ) (٣۶وه
اس ميں چالئيں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے )اب( ہم
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نيک عمل کيا کريں گے۔ نہ وه جو )پہلے( کرتے تھے۔ کيا ہم نے
تم کو اتنی عمر نہيں دی تھی کہ اس ميں جو سوچنا چاہتا سوچ ليتا
اور تمہارے پاس ڈرانے واال بھی آيا۔ تو اب مزے چکھو۔ ظالموں
کا کوئی مددگار نہيں ) (٣٧بےشک خدا ہی آسمانوں اور زمين کی
پوشيده باتوں کا جاننے واال ہے۔ وه تو دل کے بھيدوں 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 بﮍھتی ہے اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زياده
کرتا ہے ) (٣٩بھال تم نے اپنے شريکوں کو ديکھا جن کو تم خدا
کے سوا پکارتے ہو۔ مجھے دکھاؤ 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 وه اس کی سند رکھتے ہيں )ان
ميں سے کوئی بات بھی نہيں( بلکہ ظالم جو ايک دوسرے کو
وعده ديتے ہيں محض فريب ہے ) (۴٠خدا ہی آسمانوں اور زمين
کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائيں۔ اگر وه ٹل جائيں تو خدا کے
سوا کوئی ايسا نہيں جو ان کو تھام سکے۔ بےشک وه بردبار
)اور( بخشنے واال ہے ) (۴١اور يہ خدا کی سخت سخت قسميں
کھاتے ہيں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدايت کرنے واال آئے تو ہر
ايک اُمت سے بﮍھ کر ہدايت پر ہوں۔ مگر جب ان کے پاس ہدايت
کرنے واال آيا تو اس سے ان کو نفرت ہی بﮍھی ) (۴٢يعنی
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)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 کبھی تغير نہ ديکھو گے ) (۴٣کيا انہوں نے زمين
ميں کبھی سير نہيں کی تاکہ ديکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے
تھے ان کا انجام کيا ہوا حاالنکہ وه ان سے قوت ميں بہت زياده
تھے۔ اور خدا ايسا نہيں کہ آسمانوں اور زمين ميں کوئی چيز اس
کو عاجز کرسکے۔ وه علم واال )اور( قدرت واال ہے ) (۴۴اور
اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکﮍنے لگتا۔ تو روئے
زمين پر ايک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا۔ ليکن وه 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
ديکھ رہا ہے )(۴۵

130

 -44سورة َمر َيم )(19
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
کہ ٰيعص )) (١يہ( تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بيان )ہے جو
اس نے( اپنے بندے زکريا پر )کی تھی( ) (٢جب انہوں نے اپنے
پروردگار کو دبی آواز سے پکارا )) (٣اور( کہا کہ اے ميرے
پروردگار ميری ہڈياں بﮍھاپے کے سبب کمزور ہوگئی ہيں اور
سر )ہے کہ( بﮍھاپے )کی وجہ سے( شعلہ مارنے لگا ہے اور
اے ميرے پروردگار ميں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہيں
رہا ) (۴اور ميں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور
ميری بيوی بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ايک وارث عطا
فرما ) (۵جو ميری اور اوالد يعقوب کی ميراث کا مالک ہو۔ اور
)اے( ميرے پروردگار اس کو خوش اطوار بنائيو ) (۶اے زکريا
يحيی ہے۔
ہم تم کو ايک لﮍکے کی بشارت ديتے ہيں جس کا نام
ٰ
اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پيدا نہيں کيا )(٧
انہوں نے کہا پروردگار ميرے ہاں کس طرح لﮍکا ہوگا۔ جس حال
ميں ميری بيوی بانجھ ہے اور ميں بﮍھاپے کی انتہا کو پہنچ گيا
ہوں ) (٨حکم ہوا کہ اسی طرح )ہوگا( تمہارے پروردگار نے
فرمايا ہے کہ مجھے يہ آسان ہے اور ميں پہلے تم کو بھی تو پيدا
کرچکا ہوں اور تم کچھ چيز نہ تھے ) (٩کہا کہ پروردگار ميرے
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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
پھر وه )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
يحيی )ہماری( کتاب کو زور سے پکﮍے رہو۔ اور ہم
) (١١اے
ٰ
نے ان کو لﮍکپن ميں دانائی عطا فرمائی تھی ) (١٢اور اپنے پاس
شفقت اور پاکيزگی دی تھی۔ اور پرہيزگار تھے ) (١٣اور ماں
باپ کے ساتھ نيکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان
نہيں تھے ) (١۴اور جس دن وه پيدا ہوئے اور جس دن وفات پائيں
گے اور جس دن زنده کرکے اٹھائے جائيں گے۔ ان پر سالم اور
رحمت )ہے( ) (١۵اور کتاب )قرآن( ميں مريم کا بھی مذکور
کرو ،جب وه اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی
گئيں ) (١۶تو انہوں نے ان کی طرف سے پرده کرليا۔ )اس وقت(
ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھيجا۔ تو ان کے سامنے ٹھيک
آدمی )کی شکل( بن گيا ) (١٧مريم بوليں کہ اگر تم پرہيزگار ہو تو
ميں تم سے خدا کی پناه مانگتی ہوں ) (١٨انہوں نے کہا کہ ميں
تو تمہارے پروردگار کا بھيجا ہوا )يعنی فرشتہ( ہوں )اور اس
لئے آيا ہوں( کہ تمہيں پاکيزه لﮍکا بخشوں ) (١٩مريم نے کہا کہ
ميرے ہاں لﮍکا کيونکر ہوگا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہيں
اور ميں بدکار بھی نہيں ہوں )) (٢٠فرشتے نے( کہا کہ يونہی
)ہوگا( تمہارے پروردگار نے فرمايا کہ يہ مجھے آسان ہے۔ اور
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)ميں اسے اسی طريق پر پيدا کروں گا( تاکہ اس کو لوگوں کے
)ذريعہ( رحمت اور )مہربانی(
لئے اپنی طرف سے نشانی اور
ٔ
بناؤں اور يہ کام مقرر ہوچکا ہے ) (٢١تو وه اس )بچّے( کے
ساتھ حاملہ ہوگئيں اور اسے لے کر ايک دور جگہ چلی گئيں
) (٢٢پھر درد زه ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آيا۔ کہنے
لگيں کہ کاش ميں اس سے پہلے مرچکتی اور بھولی 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 کھجور کے
تنے کو پکﮍ کر اپنی طرف ہالؤ تم پر تازه تازه کھجوريں جھﮍ
پﮍيں گی ) (٢۵تو کھاؤ اور پيو اور آنکھيں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم
کسی آدمی کو ديکھو تو کہنا کہ ميں نے خدا کے لئے روزے کی
منت مانی تو آج ميں کسی آدمی سے ہرگز کالم نہيں کروں گی
) (٢۶پھر وه اس )بچّے( کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس
لے آئيں۔ وه کہنے لگے کہ مريم يہ تو تُونے برا کام کيا ) (٢٧اے
ہارون کی بہن نہ تو تيرا باپ ہی بداطوار آدمی تھا اور نہ تيری
ماں ہی بدکار تھی ) (٢٨تو مريم نے اس لﮍکے کی طرف اشاره
کيا۔ وه بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کيونکر بات کريں
) (٢٩بچے نے کہا کہ ميں خدا کا بنده ہوں اس نے مجھے کتاب
دی ہے اور نبی بنايا ہے ) (٣٠اور ميں جہاں ہوں )اور جس حال
ميں ہوں( مجھے صاحب برکت کيا ہے اور جب تک زنده ہوں
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مجھ کو نماز اور ٰ
زکوة کا ارشاد فرمايا ہے ) (٣١اور )مجھے(
اپنی ماں کے ساتھ نيک سلوک کرنے واال )بنايا ہے( اور سرکش
وبدبخت نہيں بنايا ) (٣٢اور جس دن ميں پيدا ہوا اور جس دن
مروں گا اور جس دن زنده کرکے اٹھايا جاؤں گا مجھ پر سالم
عيسی ہيں )اور يہ( سچی
)ورحمت( ہے ) (٣٣يہ مريم کے بيٹے
ٰ
بات ہے جس ميں لوگ شک کرتے ہيں ) (٣۴خدا کو سزاوار نہيں
کہ کسی کو بيٹا بنائے۔ وه پاک ہے جب کسی چيز کا اراده کرتا
ہے تو اس کو يہی کہتا ہے کہ ہوجا تو وه ہوجاتی ہے ) (٣۵اور
بےشک خدا ہی ميرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت
کرو۔ يہی سيدھا رستہ ہے ) (٣۶پھر )اہل کتاب کے( فرقوں نے
باہم اختالف کيا۔ سو جو لوگ کافر ہوئے ہيں ان کو بﮍے دن )يعنی
قيامت کے روز( حاضر ہونے سے خرابی ہے ) (٣٧وه جس دن
ہمارے سامنے آئيں گے۔ کيسے سننے والے اور کيسے ديکھنے
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( وه غفلت ميں )پﮍے ہوئے ہيں( اور ايمان
نہيں التے ) (٣٩ہم ہی زمين کے اور جو لوگ اس پر )بستے( ہيں
ان کے وارث ہيں۔ اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا )(۴٠
اور کتاب ميں ابراہيم کو ياد کرو۔ بےشک وه نہايت سچے پيغمبر
تھے ) (۴١جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابّا آپ ايسی
چيزوں کو کيوں پوجتے ہيں جو نہ سنيں اور نہ ديکھيں اور نہ آپ
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کے کچھ کام آسکيں ) (۴٢ابّا مجھے ايسا علم مال ہے جو آپ کو
نہيں مال ہے تو ميرے ساتھ ہوجيئے ميں آپ کو سيدھی راه پر چال
دوں گا ) (۴٣ابّا شيطان کی پرستش نہ کيجيئے۔ بےشک شيطان
خدا کا نافرمان ہے ) (۴۴ابّا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا
عذاب آپکﮍے تو آپ شيطان کے ساتھی ہوجائيں ) (۴۵اس نے کہا
ابراہيم کيا تو ميرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے
گا تو ميں تجھے سنگسار کردوں گا اور تو ہميشہ کے لئے مجھ
سے دور ہوجا ) (۴۶ابراہيم نے سالم عليک کہا )اور کہا کہ( ميں
آپ کے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ بےشک وه
مجھ پر نہايت مہربان ہے ) (۴٧اور ميں آپ لوگوں سے اور جن
کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہيں ان سے کناره 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 وه خدا کے سوا پرستش کرتے تھے 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
موسی کا بھی ذکر کرو۔ بےشک وه )ہمارے( برگزيده
کتاب ميں
ٰ
اور پيغمبر ُمرسل تھے ) (۵١اور ہم نے ان کو طور کی داہنی
جانب پکارا اور باتيں کرنے کے لئے نزديک باليا ) (۵٢اور اپنی
مہربانی سے اُن کو اُن کا بھائی ہارون پيغمبر عطا کيا ) (۵٣اور
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اسمعيل کا بھی ذکر کرو وه وعدے کے سچے اور
کتاب ميں ٰ
ہمارے بھيجے ہوئے نبی تھے ) (۵۴اور اپنے گھر والوں کو نماز
اور ٰ
زکوة کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسنديده
)وبرگزيده( تھے ) (۵۵اور کتاب ميں ادريس کا بھی ذکر کرو۔ وه
بھی نہايت سچے نبی تھے ) (۵۶اور ہم نے ان کو اونچی جگہ
اُٹھا ليا تھا ) (۵٧يہ وه لوگ ہيں جن پر خدا نے اپنے پيغمبروں
ميں سے فضل کيا۔ )يعنی( اوالد آدم ميں سے اور ان لوگوں ميں
سے جن کو نوح کے ساتھ )کشتی ميں( سوار کيا اور ابراہيم اور
يعقوب کی اوالد ميں سے اور ان لوگوں ميں سے جن کو ہم نے
ہدايت دی اور برگزيده کيا۔ جب ان کے سامنے ہماری آيتيں پﮍھی
جاتی تھيں تو سجدے ميں گر پﮍتے اور روتے رہتے تھے )(۵٨
پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشيں ہوئے جنہوں نے نماز
کو )چھوڑ ديا گويا اسے( کھو ديا۔ اور خواہشات نفسانی کے
پيچھے لگ گئے۔ سو عنقريب ان کو گمراہی )کی سزا( ملے گی
) (۵٩ہاں جس نے توبہ کی اور ايمان اليا 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 وعده کيا ہے )اور جو ان کی آنکھوں سے( پوشيده
)ہے(۔ بےشک اس کا وعده )نيکوکاروں کے سامنے( آنے واال
ہے ) (۶١وه اس ميں سالم کے سوا کوئی بيہوده کالم نہ سنيں
گے ،اور ان کے لئے صبح وشام کا کھانا تيار ہوگا ) (۶٢يہی وه
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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 کچھ ہمارے آگے ہے اور پيچھے ہے اور جو ان کے درميان
ہے سب اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار بھولنے واال نہيں )(۶۴
)يعنی( 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۔ بھال تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو ) (۶۵اور
)کافر( انسان کہتا ہے کہ جب ميں مر جاؤ گا تو کيا زنده کرکے
نکاال جاؤں گا؟ ) (۶۶کيا )ايسا( انسان ياد نہيں کرتا کہ ہم نے اس
کو پہلے بھی پيدا کيا تھا اور وه کچھ بھی چيز نہ تھا )(۶٧
تمہارے پروردگار کی قسم! ہم ان کو جمع کريں گے اور شيطانوں
کو بھی۔ پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کريں گے )اور وه(
گھٹنوں پر گرے ہوئے )ہوں گے( ) (۶٨پھر ہر جماعت ميں سے
ہم ايسے لوگوں کو کھينچ نکاليں گے جو خدا سے سخت سرکشی
کرتے تھے ) (۶٩اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہيں جو ان
ميں داخل ہونے کے زياده الئق ہيں ) (٧٠اور تم ميں کوئی
)شخص( نہيں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا۔ يہ تمہارے پروردگار
پر الزم اور مقرر ہے ) (٧١پھر ہم پرہيزگاروں کو نجات ديں
گے۔ اور ظالموں کو اس ميں گھٹنوں کے بل پﮍا ہوا چھوڑ ديں
گے ) (٧٢اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آيتيں پﮍھی جاتی
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ہيں تو جو کافر ہيں وه مومنوں سے کہتے ہيں کہ دونوں فريق ميں
سے مکان کس کے اچھے اور مجلسيں کس کی بہتر ہيں )(٧٣
اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی اُمتيں ہالک کرديں۔ وه لوگ )ان
سے( ٹھاٹھ اور نمود ميں کہيں اچھے تھے ) (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 ديکھ ليں گے جس کا ان
سے وعده کيا جاتا ہے خواه عذاب اور خواه 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 زياده ہدايت ديتا
ہے۔ اور نيکياں جو باقی رہنے والی ہيں وه تمہارے پروردگار
کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر
ہيں ) (٧۶بھال تم نے اس شخص کو ديکھا جس نے ہماری آيتوں
سے کفر کيا اور کہنے لگا کہ )اگر ميں ازسرنو زنده ہوا بھی تو
يہی( مال اور اوالد مجھے )وہاں( ملے گا ) (٧٧کيا اس نے غيب
کی خبر پالی ہے يا خدا کے يہاں )سے( عہد لے ليا ہے؟ )(٧٨
ہرگز نہيں۔ يہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور اس
کے لئے آہستہ آہستہ عذاب بﮍھاتے جاتے ہيں ) (٧٩اور جو
چيزيں يہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور يہ اکيال ہمارے
سامنے آئے گا ) (٨٠اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود
بنالئے ہيں تاکہ وه ان کے لئے )موجب عزت و( مدد ہوں )(٨١
ہرگز نہيں وه )معبودان باطل( ان کی پرستش سے انکار کريں گے
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اور ان کے دشمن )ومخالف( ہوں گے ) (٨٢کيا تم نے نہيں ديکھا
کہ ہم نے شيطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا 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 رکھيں گے مگر جس نے خدا سے اقرار ليا ہو ) (٨٧اور کہتے
ہيں کہ خدا بيٹا رکھتا ہے )) (٨٨ايسا کہنے والو يہ تو( تم بری
بات )زبان پر( الئے ہو ) (٨٩قريب ہے کہ اس )افتراء( سے
آسمان پھٹ پﮍيں اور زمين شق ہوجائے اور پہاڑ پاره پاره 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( گھير رکھا اور
)ايک ايک کو( شمار کر رکھا ہے ) (٩۴اور سب قيامت کے دن
اس کے سامنے اکيلے اکيلے حاضر ہوں گے ) (٩۵اور جو لوگ
ايمان الئے اور عمل نيک کئے خدا ان کی محبت )مخلوقات کے
دل ميں( پيدا کردے گا )) (٩۶اے پيغمبر( ہم نے يہ )قرآن(
تمہاری زبان ميں آسان )نازل( کيا ہے تاکہ تم اس سے
پرہيزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگﮍالوؤں کو ڈر سنا
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دو ) (٩٧اور ہم نے اس سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہالک
کرديا ہے۔ بھال تم ان ميں سے کسی کو ديکھتے ہو يا )کہيں( ان
کی بھنک سنتے ہو )(٩٨
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 -45سورة ٰطه )(20
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ط ٰہ )) (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 رکھتا ہے ) (٣يہ اس )ذات
برتر( کا اتارا ہوا ہے جس نے زمين اور اونچے اونچے آسمان
رحمن جس نےعرش پر قرار پکﮍا )(۵
بنائے )) (۴يعنی خدائے( ٰ
جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے اور جو کچھ
ان دونوں کے بيچ ميں ہے اور جو کچھ )زمين کی( مٹی کے
نيچے ہے سب اسی کا ہے ) (۶اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وه
تو چھپے بھيد اور نہايت پوشيده بات تک کو جانتا ہے )) (٧وه
معبود برحق ہے کہ( اس کے سوا کوئی معبود نہيں ہے۔ اس کے
موسی )کے حال( کی خبر
)سب( نام اچھے ہيں ) (٨اور کيا تمہيں
ٰ
ملی ہے ) (٩جب انہوں نے آگ ديکھی تو اپنے گھر والوں سے
کہا کہ تم )يہاں( ٹھہرو ميں نے آگ ديکھی ہے )ميں وہاں جاتا
ہوں( شايد اس ميں سے ميں تمہارے پاس انگاری الؤں يا آگ
)کے مقام( کا رستہ معلوم کرسکوں ) (١٠جب وہاں پہنچے تو
موسی ) (١١ميں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی
آواز آئی کہ
ٰ
ٰ
طوی ميں ہو )(١٢
جوتياں اتار دو۔ تم )يہاں( پاک ميدان )يعنی(
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اور 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 پﮍھا کرو )(١۴
قيامت يقينا ً آنے والی ہے۔ ميں چاہتا ہوں کہ اس )کے وقت( کو
پوشيده رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدال پائے
) (١۵تو جو شخص اس پر ايمان نہيں رکھتا اور اپنی خواہش کے
پيچھے چلتا ہے )کہيں( تم کو اس )کے يقين( سے روک نہ دے تو
)اس صورت ميں( تم ہالک ہوجاؤ ) (١۶اور موسی يہ تمہارے
داہنے ہاتھ ميں کيا ہے ) (١٧انہوں نے کہا يہ ميری الٹھی ہے۔
اس پر ميں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکريوں کے لئے
پتے جھاڑتا ہوں اور اس ميں ميرے لئے اور بھی کئی فائدے ہيں
موسی اسے ڈال دو ) (١٩تو انہوں نے اس کو ڈال
) (١٨فرمايا کہ
ٰ
ديا اور وه ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا ) (٢٠خدا نے فرمايا کہ
اسے پکﮍ لو اور ڈرنا مت۔ ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر
لوٹا ديں گے ) (٢١اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگالو وه کسی عيب
)وبيماری(کے بغير سفيد )چمکتا دمکتا( نکلے گا۔ )يہ( دوسری
نشانی )ہے( ) (٢٢تاکہ ہم تمہيں اپنے نشانات عظيم دکھائيں )(٢٣
تم فرعون کے پاس جاؤ )کہ( وه سرکش ہو رہا ہے ) (٢۴کہا
ميرے پروردگار )اس کام کے لئے( ميرا سينہ کھول دے )(٢۵
اور ميرا کام آسان کردے ) (٢۶اور ميری زبان کی گره کھول دے
) (٢٧تاکہ وه بات سمجھ ليں ) (٢٨اور ميرے گھر والوں ميں سے
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)ايک کو( ميرا وزير )يعنی مددگار( مقرر فرما )) (٢٩يعنی(
ميرے بھائی ہارون کو ) (٣٠اس سے ميری قوت کو مضبوط فرما
) (٣١اور اسے ميرے کام ميں شريک کر ) (٣٢تاکہ ہم تيری بہت
سی تسبيح کريں ) (٣٣اور تجھے کثرت سے ياد کريں ) (٣۴تو ہم
موسی تمہاری دعا
کو )ہر حال ميں( ديکھ رہا ہے ) (٣۵فرمايا
ٰ
قبول کی گئی ) (٣۶اور ہم نے تم پر ايک بار اور بھی احسان کيا
تھا ) (٣٧جب ہم نے تمہاری والده کو الہام کيا تھا جو تمہيں بتايا
موسی کو( صندوق ميں
جاتا ہے )) (٣٨وه يہ تھا( کہ اسے )يعنی
ٰ
رکھو پھر اس )صندوق( کو دريا ميں ڈال دو تو دريا اسے کنارے
پر ڈال دے گا )اور( ميرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ اور
)موسی( 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 آنکھيں ٹھنڈی ہوں اور وه رنج نہ کريں۔ اور تم نے
ايک شخص کو مار ڈاال تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور
ہم نے تمہاری )کئی بار( آزمائش کی۔ پھر تم کئی سال اہل مدين
موسی تم )قابليت رسالت کے( اندازے
ميں ٹھہرے رہے۔ پھر اے
ٰ
پر آ پہنچے ) (۴٠اور ميں نے تم کو اپنے )کام کے( لئے بنايا ہے
) (۴١تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانياں لے کر جاؤ
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اور ميری ياد ميں سستی نہ کرنا ) (۴٢دونوں فرعون کے پاس
جاؤ وه سرکش ہو رہا ہے ) (۴٣اور اس سے نرمی سے بات کرنا
شايد وه غور کرے يا ڈر جائے ) (۴۴دونوں کہنے لگے کہ
ہمارے پروردگار ہميں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے يا
زياده سرکش ہوجائے ) (۴۵خدا نے فرمايا کہ ڈرو مت ميں
تمہارے ساتھ ہوں )اور( سنتا اور ديکھتا ہوں )) (۴۶اچھا( تو اس
کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھيجے ہوئے
ہيں تو بنی اسرائيل کو ہمارے ساتھ 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 سالمتی ہو ) (۴٧ہماری طرف يہ وحی آئی ہے کہ جو
جھٹالئے اور منہ پھيرے اس کے لئے عذاب )تيار( ہے )(۴٨
موسی اور ہارون فرعون کے پاس گئے( اس نے کہا کہ
)غرض
ٰ
موسی تمہارا پروردگار کون ہے؟ ) (۴٩کہا کہ ہمارا پروردگار وه
ٰ
ہے جس نے ہر چيز کو اس کی شکل وصورت بخشی پھر راه
دکھائی ) (۵٠کہا تو پہلی جماعتوں کا کيا حال؟ ) (۵١کہا کہ ان
کا علم ميرے پروردگار کو ہے )جو( کتاب ميں )لکھا ہوا ہے(۔
ميرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے ) (۵٢وه )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۔ پھر
اس سے انواع واقسام کی مختلف روئيدگياں پيدا کيں ) (۵٣کہ
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)خود بھی( کھاؤ اور اپنے چارپايوں کو بھی چراؤ۔ بےشک ان
)باتوں( ميں عقل والوں کے لئے )بہت سی( نشانياں ہيں )(۵۴
اسی )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 دکھائيں مگر وه تکذيب وانکار ہی کرتا رہا
موسی تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ اپنے
) (۵۶کہنے لگا کہ
ٰ
جادو )کے زور( سے ہميں ہمارے ملک سے نکال دو ) (۵٧تو ہم
بھی تمہارے مقابل ايسا ہی جادو الئيں گے تو ہمارے اور اپنے
درميان ايک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خالف کريں
اور نہ تم )اور يہ مقابلہ( ايک ہموار ميدان ميں )ہوگا( )(۵٨
موسی نے کہا آپ کے لئے )مقابلے کا( دن نو روز )مقرر کيا جاتا
ٰ
ہے( اور يہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکھٹے ہوجائيں )(۵٩
تو فرعون لوٹ گيا اور اپنے سامان جمع کرکے پھر آيا )(۶٠
موسی نے ان )جادوگروں( سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی۔ خدا
ٰ
پر جھوٹ افتراء نہ کرو کہ وه تمہيں عذاب سے فنا کردے گا اور
جس نے افتراء کيا وه نامراد رہا ) (۶١تو وه باہم اپنے معاملے
ميں جھگﮍانے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے )(۶٢
کہنے 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 اکھٹا کرلو اور
پھر قطار باندھ کر آؤ۔ آج جو غالب رہا وہی کامياب ہوا )(۶۴
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موسی يا تم )اپنی چيز( ڈالو يا ہم )اپنی چيزيں( پہلے
بولے کہ
ٰ
موسی نے کہا نہيں تم ہی ڈالو۔ )جب انہوں نے
ڈالتے ہيں )(۶۵
ٰ
چيزيں ڈاليں( تو ناگہاں ان کی رسياں اور الٹھياں موسی کے خيال
ميں ايسی آنے لگيں کہ وه )ميدان( ميں ادھر اُدھر دوڑ رہی ہيں
موسی نے اپنے دل ميں خوف معلوم کيا ) (۶٧ہم
)) (۶۶اُس وقت(
ٰ
نے کہا خوف نہ کرو بالشبہ تم ہی غالب ہو ) (۶٨اور جو چيز
)يعنی الٹھی( تمہارے داہنے ہاتھ ميں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ
انہوں نے بنايا ہے اس کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنايا
ہے )يہ تو( جادوگروں کے ہتھکنڈے ہيں اور جادوگر جہاں جائے
فالح نہيں پائے گا )) (۶٩القصہ يوں ہی ہوا( تو جادوگر سجدے
موسی اور ہارون کے
ميں گر پﮍے )اور( کہنے لگے کہ ہم
ٰ
پروردگار پر ايمان الئے )) (٧٠فرعون( بوال کہ پيشتر اس کے
ميں تمہيں اجازت دوں تم اس پر ايمان لے آئے۔ بےشک وه تمہارا
بﮍا )يعنی استاد( ہے جس نے تم کو جادو سکھايا ہے۔ سو ميں
تمہارے ہاتھ اور پاؤں )جانب( خالف سے کٹوا دوں گا اور
کھجور کے تنوں پر سولی چﮍھوا دوں گا )اس وقت( تم کو معلوم
ہوگا کہ ہم ميں سے کس کا عذاب زياده سخت اور دير تک رہنے
واال ہے ) (٧١انہوں نے کہا جو دالئل 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 وه صرف اسی دنيا کی زندگی ميں )دے
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سکتے ہيں( ) (٧٢ہم اپنے پروردگار پر ايمان لے آئے تاکہ وه
ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور )اسے بھی( جو آپ نے ہم سے
زبردستی جادو کرايا۔ اور خدا بہتر اور باقی رہنے واال ہے )(٧٣
جو 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 بھی 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
موسی کی طرف وحی بھيجی کہ ہمارے
پاک ہوا ) (٧۶اور ہم نے
ٰ
بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ پھر ان کے لئے دريا ميں
)الٹھی مار کر( خشک رستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو )فرعون کے(
آپکﮍنے کا خوف ہوگا اور نہ )غرق ہونے کا( ڈر ) (٧٧پھر
فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کيا تو دريا )کی
موجوں( نے ان پر چﮍھ کر انہيں ڈھانک ليا )يعنی ڈبو ديا( )(٧٨
اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراه کرديا اور سيدھے رستے پر نہ
ڈاال ) (٧٩اے آل يعقوب ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات
دی اور تورات دينے کے لئے تم سے کوه طور کی داہنی طرف
ٰ
سلوی نازل کيا )) (٨٠اور حکم ديا
مقرر کی اور تم پر من اور
کہ( جو پاکيزه چيزيں ہم نے تم کو دی ہيں ان کو کھاؤ۔ اور اس
ميں حد سے نہ نکلنا۔ ورنہ تم پر ميرا غضب نازل ہوگا۔ اور جس
147

پر ميرا غضب نازل ہوا وه ہالک ہوگيا ) (٨١اور جو توبہ کرے
اور ايمان الئے اور عمل نيک کرے پھر سيدھے رستے چلے اس
موسی تم نے اپنی قوم
کو ميں بخش دينے واال ہوں ) (٨٢اور اے
ٰ
سے )آگے چلے آنے ميں( کيوں جلدی کی ) (٨٣کہا وه ميرے
پيچھے )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
موسی غصّے اور غم کی حالت
نے ان کو بہکا ديا ہے ) (٨۵اور
ٰ
ميں اپنی قوم کے پاس واپس آئے )اور( کہنے لگے کہ اے قوم
کيا تمہارے پروردگار نے تم سے ايک اچھا وعده نہيں کيا تھا؟ 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 مجھ سے جو وعده کيا تھا )اس کے( خالف کيا )(٨۶
وه کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختيار سے تم سے وعده خالف
نہيں کيا۔ بلکہ ہم لوگوں کے زيوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔
پھر ہم نے اس کو )آگ ميں( ڈال ديا اور اسی طرح سامری نے
ڈال ديا ) (٨٧تو اس نے ان کے لئے ايک بچھﮍا بنا ديا )يعنی اس
کا( قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ
موسی کا بھی معبود ہے۔ مگر وه بھول
يہی تمہارا معبود ہے اور
ٰ
گئے ہيں ) (٨٨کيا يہ لوگ نہيں ديکھتے کہ وه ان کی کسی بات
کا جواب نہيں ديتا۔ اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختيار
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رکھتا ہے ) (٨٩اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ ديا تھا کہ
لوگو اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے۔ اور تمہارا
پروردگار تو خدا ہے تو ميری پيروی کرو اور ميرا کہا مانو
موسی ہمارے پاس واپس نہ آئيں
) (٩٠وه کہنے لگے کہ جب تک
ٰ
موسی نے ہارون
ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہيں گے )) (٩١پھر
ٰ
سے( کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو ديکھا تھا کہ گمراه ہو رہے
ہيں تو تم کو کس چيز نے روکا )) (٩٢يعنی( اس بات سے کہ تم
ميرے پيچھے چلے آؤ۔ بھال تم نے ميرے حکم کے خالف )کيوں(
کيا؟ ) (٩٣کہنے لگے کہ بھائی ميری ڈاڑھی 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 رکھا
) (٩۴پھر )سامری سے( کہنے لگے کہ سامری تيرا کيا حال ہے؟
) (٩۵اس نے کہا کہ ميں نے ايسی چيز ديکھی جو اوروں نے
نہيں ديکھی تو ميں نے فرشتے کے نقش پا سے )مٹی کی( ايک
مٹھی بھر لی۔ پھر اس کو )بچھﮍے کے قالب ميں( ڈال ديا اور
)موسی نے(
مجھے ميرے جی نے )اس کام کو( اچھا بتايا )(٩۶
ٰ
کہا جا تجھ کو دنيا کی زندگی ميں يہ )سزا( ہے کہ کہتا رہے کہ
مجھ کو ہاتھ نہ لگانا اور تيرے لئے ايک اور وعده ہے )يعنی
عذاب کا( جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود )کی پوجا(
پر تو )قائم و( معتکف تھا اس کو ديکھ۔ ہم اسے جالديں گے پھر
اس )کی راکھ( کو اُڑا کر دريا ميں بکھير ديں گے ) (٩٧تمہارا
149

معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں۔ اس کا علم ہر
چيز پر محيط ہے ) (٩٨اس طرح پر ہم تم سے وه حاالت 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 پھيرے گا وه قيامت کے دن )گناه کا( بوجھ اُٹھائے گا )(١٠٠
)ايسے لوگ( ہميشہ اس )عذاب( ميں )مبتال( رہيں گے اور يہ
بوجھ قيامت کے روز ان کے لئے برا ہے ) (١٠١جس روز صور
پھونکا جائے گا اور ہم گنہگاروں کو اکھٹا کريں گے اور ان کی
آنکھيں نيلی نيلی ہوں گی )) (١٠٢تو( وه 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
اچھی راه واال )يعنی عاقل وہوشمند( کہے گا کہ )نہيں بلکہ(
صرف ايک ہی روز ٹھہرے ہو ) (١٠۴اور تم سے پہاڑوں کے
بارے ميں دريافت کرتے ہيں۔ کہہ دو کہ خدا ان کو اُڑا کر بکھير
دے گا ) (١٠۵اور زمين کو ہموار ميدان کر چھوڑے گا )(١٠۶
جس ميں نہ تم کجی )اور پستی( ديکھو گے نہ ٹيال )اور بلندی(
) (١٠٧اس روز لوگ ايک پکارنے والے کے پيچھے 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 کچھ فائده نہ
دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی
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بات کو پسند فرمائے ) (١٠٩جو کچھ ان کے آگے ہے اور کچھ
ان کے پيچھے ہے وه اس کو جانتا ہے اور وه )اپنے( علم سے
خدا )کے علم( پر احاطہ نہيں کرسکتے ) (١١٠اور اس زنده و
قائم کے رو برو منہ نيچے ہوجائيں گے۔ اور جس نے ظلم کا
بوجھ اٹھايا وه نامراد رہا ) (١١١اور جو نيک کام کرے گا اور
مومن بھی 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 بادشاه ہے عالی قدر ہے۔ اور قرآن کی وحی جو
تمہاری طرف بھيجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے
قرآن کے )پﮍھنے کے( لئے جلدی نہ کيا کرو اور دعا کرو کہ
ميرے پروردگار مجھے اور زياده علم دے ) (١١۴اور ہم نے
پہلے آدم سے عہد ليا تھا مگر وه )اسے( بھول گئے اور ہم نے ان
ميں صبر وثبات نہ ديکھا ) (١١۵اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا
کہ آدم کے آگے سجده 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۔ پھر تم تکليف ميں پﮍجاؤ ) (١١٧يہاں تم کو يہ
)آسائش( ہوگی کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے ) (١١٨اور يہ کہ نہ
پياسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ ) (١١٩تو شيطان نے ان کے دل
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ميں وسوسہ ڈاال۔ )اور( کہا کہ آدم بھال ميں تم کو )ايسا( درخت
بتاؤں )جو( ہميشہ کی زندگی کا )ثمره دے( اور )ايسی( بادشاہت
کہ کبھی زائل نہ ہو ) (١٢٠تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا
ليا تو ان پر ان کی شرمگاہيں ظاہر ہوگئيں اور وه اپنے )بدنوں(
پر بہشت کے پتّے چپکانے لگے۔ اور آدم نے اپنے پروردگار کے
حکم خالف کيا تو )وه اپنے مطلوب سے( بےراه ہو گئے )(١٢١
پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے
توجہ فرمائی اور سيدھی راه بتائی ) (١٢٢فرمايا کہ تم دونوں
يہاں سے نيچے اتر جاؤ۔ تم ميں بعض بعض کے دشمن )ہوں
گے( پھر اگر ميری طرف سے تمہارے پاس ہدايت آئے تو جو
شخص ميری ہدايت کی پيروی کرے گا وه نہ گمراه ہوگا اور نہ
تکليف ميں پﮍے گا ) (١٢٣اور جو ميری نصيحت سے منہ
پھيرے گا اس کی زندگی تنگ ہوجائے گی اور قيامت کو ہم اسے
اندھا کرکے اٹھائيں گے ) (١٢۴وه کہے گا ميرے پروردگار تو
نے مجھے اندھا کرکے کيوں اٹھايا ميں تو ديکھتا بھالتا تھا )(١٢۵
خدا فرمائے گا کہ ايسا ہی )چاہيئے تھا( تيرے پاس ميری آيتيں
آئيں تو تونے ان کو بھال ديا۔ اسی طرح آج ہم تجھ کو بھال ديں گے
) (١٢۶اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار
کی آيتوں پر ايمان نہ الئے ہم اس کو ايسا ہی بدلہ ديتے ہيں۔ اور
آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دير رہنے واال ہے ) (١٢٧کيا
يہ بات ان لوگوں کے لئے موجب ہدايت نہ ہوئی کہ ہم ان سے
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پہلے بہت سے لوگوں کو ہالک کرچکے ہيں جن کے رہنے کے
مقامات ميں يہ چلتے پھرتے 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 الزم
ہوجاتا ) (١٢٩پس جو کچھ 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 بھی اس کی تسبيح کيا کرو اور دن کی
اطراف )يعنی دوپہر کے قريب ظہر کے وقت بھی( تاکہ تم خوش
ہوجاؤ ) (١٣٠اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنيا کی
زندگی ميں آرائش کی چيزوں سے بہره مند کيا ہے تاکہ ان کی
آزمائش کريں ان پر نگاه نہ کرنا۔ اور تمہاری پروردگار کی )عطا
فرمائی ہوئی( روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے )(١٣١
اور اپنے گھر 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(
تقوی کا ہے ) (١٣٢اور کہتے ہيں کہ يہ
)پيغمبر( اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی
کيوں نہيں التے۔ کيا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہيں آئی؟
) (١٣٣اور اگر ہم ان کو پيغمبر )کے بھيجنے( سے پيشتر کسی
عذاب سے ہالک کرديتے تو وه کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو
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نے ہماری طرف کوئی پيغمبر کيوں نہ بھيجا کہ ہم ذليل اور رسوا
ہونے سے پہلے تيرے کالم )واحکام( کی پيروی کرتے )(١٣۴
کہہ دو کہ سب )نتائج اعمال( کے منتظر ہيں سو تم بھی منتظر
رہو۔ عنقريب تم کو معلوم ہوجائے گا کہ )دين کے( سيدھے رستے
پر چلنے والے کون ہيں اور )جنت کی طرف( راه پانے والے
کون ہيں )ہم يا تم( )(١٣۵
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 -46سورة الواق َِعة )(56
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
جب واقع ہونے والی واقع ہوجائے ) (١اس کے واقع ہونے ميں
کچھ جھوٹ نہيں ) (٢کسی کو پست کرے کسی کو بلند ) (٣جب
زمين بھونچال سے لرزنے لگے ) (۴اور پہاڑ ٹوٹ کر ريزه ريزه
ہوجائيں ) (۵پھر غبار ہو کر اُڑنے لگيں ) (۶اور تم لوگ تين قسم
ہوجاؤ ) (٧تو داہنے ہاتھ والے )سبحان ﷲ( داہنے ہاتھ والے کيا
)ہی چين ميں( ہيں ) (٨اور بائيں ہاتھ والے )افسوس( بائيں ہاتھ
والے کيا )گرفتار عذاب( ہيں ) (٩اور جو آگے بﮍھنے والے ہيں
)ان کا کيا کہنا( وه آگے ہی بﮍھنے والے ہيں ) (١٠وہی )خدا
کے( مقرب ہيں ) (١١نعمت کے بہشتوں ميں ) (١٢وه بہت سے
تو اگلے لوگوں ميں سے ہوں گے ) (١٣اور تھوڑے سے پچھلوں
ميں سے )) (١۴لعل و ياقوت وغيره 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 پھريں
گے ) (١٧يعنی آبخورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گالس
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
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) (٢١اور بﮍی بﮍی آنکھوں والی حوريں ) (٢٢جيسے )حفاظت
سے( تہہ کئے ہوئے )آب دار( موتی ) (٢٣يہ ان اعمال کا بدلہ
ہے جو وه کرتے تھے ) (٢۴وہاں نہ بيہوده بات سنيں گے اور نہ
گالی گلوچ ) (٢۵ہاں ان کا کالم سالم سالم )ہوگا( ) (٢۶اور داہنے
ہاتھ والے )سبحان ﷲ( داہنے ہاتھ والے کيا )ہی عيش ميں( ہيں
)) (٢٧يعنی( بےخار کی بيريوں ) (٢٨اور تہہ بہ تہہ کيلوں )(٢٩
اور لمبے لمبے سايوں ) (٣٠اور پانی کے جھرنوں ) (٣١اور
ميوه ہائے کثيره )کے باغوں( ميں ) (٣٢جو نہ کبھی 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 ہاتھ والوں کے لئے )) (٣٨يہ( بہت سے اگلے لوگوں ميں
سے ہيں ) (٣٩اور بہت سے پچھلوں ميں سے ) (۴٠اور بائيں
ہاتھ والے )افسوس( بائيں ہاتھ والے کيا )ہی عذاب ميں( ہيں )(۴١
)يعنی دوزخ کی( لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی ميں ) (۴٢اور سياه
دھوئيں کے سائے ميں )) (۴٣جو( نہ ٹھنڈا )ہے( نہ خوشنما )(۴۴
عيش نعيم ميں پﮍے ہوئے تھے ) (۴۵اور
يہ لوگ اس سے پہلے
ِ
گناه عظيم پر اڑے ہوئے تھے ) (۴۶اور کہا کرتے تھے کہ بھال
جب ہم مرگئے اور مٹی ہوگئے اور ہڈياں )ہی ہڈياں ره گئے( تو
کيا ہميں پھر اُٹھنا ہوگا؟ ) (۴٧اور کيا ہمارے باپ دادا کو بھی؟
) (۴٨کہہ دو کہ بےشک پہلے اور پچھلے )) (۴٩سب( ايک روز
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مقرر کے وقت پر جمع کئے جائيں گے ) (۵٠پھر تم اے جھٹالنے
والے گمرا ہو! ) (۵١تھوہر کے درخت کھاؤ گے ) (۵٢اور اسی
سے پيٹ بھرو گے ) (۵٣اور اس پر کھولتا ہوا پانی پيو گے )(۵۴
اور پيو گے بھی تو اس طرح جيسے پياسے اونٹ پيتے ہيں )(۵۵
جزا کے دن يہ ان کی ضيافت ہوگی ) (۵۶ہم نے تم کو )پہلی بار
بھی تو( پيدا کيا ہے تو تم )دوباره اُٹھنے کو( کيوں سچ نہيں
سمجھتے؟ ) (۵٧ديکھو 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 ٹھہرا 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۔ پھر تم سوچتے کيوں نہيں؟ ) (۶٢بھال ديکھو تو کہ جو کچھ
تم بوتے ہو ) (۶٣تو کيا تم اسے اُگاتے ہو يا ہم اُگاتے ہيں؟ )(۶۴
اگر ہم چاہيں تو اسے چورا چورا کرديں اور تم باتيں بناتے ره
جاؤ )) (۶۵کہ ہائے( ہم تو مفت تاوان ميں پھنس گئے ) (۶۶بلکہ
ہم ہيں ہی بےنصيب ) (۶٧بھال ديکھو 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 کھاری کرديں پھر تم شکر
کيوں نہيں کرتے؟ ) (٧٠بھال ديکھو تو جو آگ تم درخت سے
نکالتے ہو ) (٧١کيا تم نے اس کے درخت کو پيدا کيا ہے يا ہم پيدا
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کرتے ہيں؟ ) (٧٢ہم نے اسے ياد دالنے 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
سمجھو تو يہ بﮍی قسم ہے ) (٧۶کہ يہ بﮍے رتبے کا قرآن ہے
)) (٧٧جو( کتاب محفوظ ميں )لکھا ہوا ہے( ) (٧٨اس کو وہی
ہاتھ لگاتے ہيں جو پاک ہيں ) (٧٩پروردگار عالم کی طرف سے
اُتارا گيا ہے ) (٨٠کيا تم اس کالم سے انکار کرتے ہو؟ ) (٨١اور
اپنا وظيفہ يہ بناتے ہو کہ )اسے( جھٹالتے ہو ) (٨٢بھال جب روح
گلے ميں آ پہنچتی ہے ) (٨٣اور تم اس وقت کی )حالت کو( ديکھا
کرتے ہو ) (٨۴اور ہم اس )مرنے والے( سے تم سے بھی زياده
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 پھير کيوں
نہيں ليتے؟ ) (٨٧پھر اگر وه )خدا کے( مقربوں ميں سے ہے
) (٨٨تو )اس کے لئے( آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے
باغ ہيں ) (٨٩اور اگر وه دائيں ہاتھ والوں ميں سے ہے ) (٩٠تو
)کہا جائے گا کہ( تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سالم
) (٩١اور اگر وه جھٹالنے والے گمراہوں ميں سے ہے ) (٩٢تو
)اس کے لئے( کھولتے پانی کی ضيافت ہے ) (٩٣اور جہنم ميں
داخل کيا جانا ) (٩۴يہ )داخل کيا جانا يقينا ً صحيح يعنی( حق اليقين
ہے ) (٩۵تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبيح کرتے
رہو )(٩۶
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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰط ٓس ٓم ) (١يہ کتاب روشن کی آيتيں ہيں )) (٢اے پيغمبرﷺ(
شايد تم اس )رنج( سے کہ يہ لوگ ايمان نہيں التے اپنے تئيں
ہالک کردو گے ) (٣اگر ہم چاہيں تو ان پر آسمان سے نشانی اُتار
ديں۔ پھر ان کی گردنيں اس کے آگے جھک جائيں ) (۴اور ان
رحمن کی طرف سے کوئی نصيحت نہيں آتی
کے پاس )خدائے( ٰ
مگر يہ اس سے منہ پھير ليتے ہيں ) (۵سو يہ تو جھٹال چکے اب
ان کو اس چيز کی حقيقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اُڑاتے تھے
) (۶کيا انہوں نے زمين کی طرف نہيں ديکھا کہ ہم نے اس ميں
ہر قسم کی کتنی نفيس چيزيں اُگائی ہيں ) (٧کچھ شک نہيں کہ اس
ميں )قدرت خدا کی( نشانی ہے مگر يہ اکثر ايمان النے والے
نہيں ہيں ) (٨اور تمہارا پروردگار غالب )اور( مہربان ہے )(٩
موسی کو پکارا کہ ظالم لوگوں
اور جب تمہارے پروردگار نے
ٰ
کے پاس جاؤ )) (١٠يعنی( قوم فرعون کے پاس ،کيا يہ ڈرتے
نہيں ) (١١انہوں نے کہا کہ ميرے پروردگار ميں ڈرتا ہوں کہ يہ
مجھے جھوٹا سمجھيں ) (١٢اور ميرا دل تنگ ہوتا ہے اور ميری
زبان رکتی ہے تو ہارون کو حکم بھيج کہ ميرے ساتھ چليں )(١٣
اور ان لوگوں کا مجھ پر ايک گناه )يعنی قبطی کے خون کا
159

ٰ
دعوی( بھی ہے سو مجھے يہ بھی خوف ہے کہ مجھ کو مار ہی
ڈاليں ) (١۴فرمايا ہرگز نہيں۔ تم دونوں ہماری نشانياں لے کر جاؤ
ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہيں ) (١۵تو دونوں فرعون کے پاس
جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھيجے ہوئے ہيں
)) (١۶اور اس لئے آئے ہيں( کہ آپ بنی اسرائيل کو ہمارے ساتھ
موسی سے کہا( کيا ہم
جانے کی اجازت ديں )) (١٧فرعون نے
ٰ
نے تم کو کہ ابھی بچّے تھے پرورش نہيں کيا اور تم نے برسوں
ہمارے ہاں عمر بسر )نہيں( کی ) (١٨اور تم نے وه کام کيا تھا
)موسی نے( کہاں
جو کيا اور تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو )(١٩
ٰ
)ہاں( وه حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور ميں خطا
کاروں ميں تھا ) (٢٠تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم ميں سے
بھاگ گيا۔ پھر خدا نے مجھ کو نبوت وعلم بخشا اور مجھے
پيغمبروں ميں سے کيا ) (٢١اور )کيا( يہی احسان ہے جو آپ
مجھ پر رکھتے ہيں کہ آپ نے بنی اسرائيل کو غالم بنا رکھا ہے
) (٢٢فرعون نے کہا کہ تمام جہان مالک کيا ) (٢٣کہا کہ
آسمانوں اور زمين اور جو کچھ ان دونوں ميں ہے سب کا مالک۔
بشرطيکہ تم لوگوں کو يقين ہو ) (٢۴فرعون نے اپنے اہالی موالی
)موسی نے( کہا کہ تمہارا اور
سے کہا کہ کيا تم سنتے نہيں )(٢۵
ٰ
تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک )) (٢۶فرعون نے( کہا کہ )يہ(
موسی نے
پيغمبر جو تمہاری طرف بھيجا گيا ہے باؤال ہے )(٢٧
ٰ
کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں ميں ہے سب کا
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مالک ،بشرطيکہ تم کو سمجھ ہو )) (٢٨فرعون نے( کہا کہ اگر
تم نے ميرے سوا کسی اور کو معبود بنايا تو ميں تمہيں قيد کردوں
)موسی نے( کہا خواه ميں آپ کے پاس روشن چيز الؤں
گا )(٢٩
ٰ
)يعنی معجزه( ) (٣٠فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے الؤ
)دکھاؤ( ) (٣١پس انہوں نے اپنی الٹھی ڈالی تو وه اسی وقت
صريح اژدہا بن گئی ) (٣٢اور اپنا ہاتھ نکاال تو اسی دم ديکھنے
والوں کے لئے سفيد )براق نظر آنے لگا( ) (٣٣فرعون نے اپنے
گرد کے سرداروں سے کہا کہ يہ تو کامل فن جادوگر ہے )(٣۴
چاہتا 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 بھائی )کے بارے( ميں کچھ توقف کيجيئے اور
شہروں ميں ہرکارے بھيج ديجيئے ) (٣۶کہ سب ماہر جادوگروں
کو )جمع کرکے( آپ کے پاس لے آئيں ) (٣٧تو جادوگر ايک
مقرره دن کی ميعاد پر جمع ہوگئے ) (٣٨اور لوگوں سے کہہ ديا
گيا کہ تم )سب( کو اکھٹے 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
بھی عطا ہوگا؟ ) (۴١فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربوں ميں بھی
موسی نے ان سے کہا کہ جو چيز
داخل کرلئے جاؤ گے )(۴٢
ٰ
ڈالنی چاہتے ہو ،ڈالو ) (۴٣تو انہوں نے اپنی رسياں اور الٹھياں
ڈاليں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور
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موسی نے اپنی الٹھی ڈالی تو وه ان
غالب رہيں گے ) (۴۴پھر
ٰ
چيزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھيں يکايک نگلنے لگی )(۴۵
تب جادوگر سجدے ميں گر پﮍے )) (۴۶اور( کہنے لگے کہ ہم
موسی اور ہارون
تمام جہان کے مالک پر ايمان لے آئے ) (۴٧جو
ٰ
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 سکھايا ہے۔ سو عنقريب تم )اس کا انجام(
معلوم کرلو گے کہ ميں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے
کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چﮍھوا دوں گا ) (۴٩انہوں
نے کہا کہ کچھ نقصان )کی بات( نہيں ہم اپنے پروردگار کی
طرف لوٹ جانے والے ہيں ) (۵٠ہميں اميد ہے کہ ہمارا
پروردگار ہمارے گناه بخش دے گا۔ اس لئے کہ ہم اول ايمان النے
موسی کی طرف وحی بھيجی کہ
والوں ميں ہيں ) (۵١اور ہم نے
ٰ
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 تھوڑی سی جماعت ہے
) (۵۴اور يہ ہميں غصہ دال 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 ساتھ 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
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موسی کے
کيا ) (۶٠جب دونوں جماعتيں آمنے سامنے ہوئيں تو
ٰ
موسی نے کہا
ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکﮍ لئے گئے )(۶١
ٰ
ہرگز نہيں ميرا پروردگار ميرے ساتھ ہے وه مجھے رستہ بتائے
موسی کی طرف وحی بھيجی کہ اپنی
گا ) (۶٢اس وقت ہم نے
ٰ
الٹھی دريا پر مارو۔ تو دريا پھٹ گيا۔ اور ہر ايک ٹکﮍا )يوں(
ہوگيا )کہ( گويا بﮍا پہاڑ )ہے( ) (۶٣اور دوسروں کو وہاں ہم نے
موسی اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا ليا
قريب کرديا ) (۶۴اور
ٰ
) (۶۵پھر دوسروں کو ڈبو ديا ) (۶۶بےشک اس )قصے( ميں
نشانی ہے۔ ليکن يہ اکثر ايمان النے والے نہيں ) (۶٧اور تمہارا
پروردگار تو غالب )اور( مہربان ہے ) (۶٨اور ان کو ابراہيم کا
حال پﮍھ کر سنا دو ) (۶٩جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم
کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چيز کو پوجتے ہو ) (٧٠وه کہنے
لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہيں اور ان کی پوجا پر قائم ہيں )(٧١
ابراہيم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کيا وه تمہاری آواز
کو سنتے ہيں؟ ) (٧٢يا تمہيں کچھ فائدے دے سکتے يا نقصان
پہنچا سکتے ہيں؟ ) (٧٣انہوں نے کہا )نہيں( بلکہ ہم نے اپنے
باپ دادا کو اسی طرح کرتے ديکھا ہے ) (٧۴ابراہيم نے کہا کيا
تم نے ديکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو ) (٧۵تم بھی اور
تمہارے اگلے باپ دادا بھی ) (٧۶وه ميرے دشمن ہيں۔ مگر
خدائے رب العالمين )ميرا دوست ہے( ) (٧٧جس نے مجھے پيدا
کيا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے ) (٧٨اور وه جو مجھے
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کھالتا اور پالتا ہے ) (٧٩اور جب ميں بيمار پﮍتا ہوں تو مجھے
شفا بخشتا ہے ) (٨٠اور جو مجھے مارے گا اور پھر زنده کرے
گا ) (٨١اور وه جس سے ميں اميد رکھتا ہوں کہ قيامت کے دن
ميرے گناه بخشے گا ) (٨٢اے پروردگار مجھے علم ودانش عطا
فرما اور نيکوکاروں ميں شامل کر ) (٨٣اور پچھلے لوگوں ميں
ميرا ذکر نيک )جاری( کر ) (٨۴اور مجھے نعمت کی بہشت کے
وارثوں ميں کر ) (٨۵اور ميرے باپ کو بخش دے کہ وه گمراہوں
ميں سے ہے ) (٨۶اور جس دن لوگ اٹھا کھﮍے کئے جائيں گے
مجھے رسوا نہ کيجيو ) (٨٧جس دن نہ مال ہی کچھ فائده دے
سکا گا اور نہ بيٹے ) (٨٨ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل
لے کر آيا )وه بچ جائے گا( ) (٨٩اور بہشت پرہيزگاروں کے
قريب کردی جائے گی ) (٩٠اور دوزخ گمراہوں کے سامنے الئی
جائے گی ) (٩١اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے
تھے وه کہاں ہيں؟ ) (٩٢يعنی جن کو خدا کے سوا )پوجتے تھے(
کيا وه تمہاری مدد کرسکتے ہيں يا خود بدلہ لے سکتے ہيں )(٩٣
تو وه اور گمراه )يعنی بت اور بت پرست( اوندھے منہ دوزخ ميں
ڈال ديئے جائيں گے ) (٩۴اور شيطان کے لشکر سب کے سب
)داخل جہنم ہوں گے( )) (٩۵وہاں( وه آپس ميں جھگﮍيں گے اور
کہيں گے ) (٩۶کہ خدا کی قسم ہم تو صريح گمراہی ميں تھے
) (٩٧جب کہ تمہيں )خدائے( رب العالمين کے برابر ٹھہراتے
تھے ) (٩٨اور ہم کو ان گنہگاروں ہی نے گمراه کيا تھا ) (٩٩تو
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)آج( نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے واال ہے ) (١٠٠اور نہ گرم
جوش دوست ) (١٠١کاش ہميں )دنيا ميں( پھر جانا ہو تم ہم
مومنوں ميں ہوجائيں ) (١٠٢بےشک اس ميں نشانی ہے اور ان
ميں اکثر ايمان النے والے نہيں ) (١٠٣اور تمہارا پروردگار تو
غالب اور مہربان ہے ) (١٠۴قوم نوح نے بھی پيغمبروں کو
جھٹاليا ) (١٠۵جب ان سے ان کے بھائی 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 کچھ
صلہ نہيں مانگتا۔ ميرا صلہ تو خدائے رب العالمين ہی پر ہے
) (١٠٩تو خدا سے ڈرو اور ميرے کہنے پر چلو ) (١١٠وه بولے
کہ کيا ہم تم کو مان ليں اور تمہارے پيرو تو رذيل لوگ ہوتے ہيں
) (١١١نوح نے کہا کہ مجھے کيا معلوم کہ وه کيا کرتے ہيں
) (١١٢ان کا حساب )اعمال( ميرے پروردگار کے ذمے ہے کاش
تم سمجھو ) (١١٣اور ميں مومنوں کو نکال دينے واال نہيں ہوں
) (١١۴ميں تو صرف کھول کھول کر نصيحت کرنے واال 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 مجھے جھٹال ديا ) (١١٧سو تو ميرے اور ان کے درميان ايک
کھال فيصلہ کردے اور مجھے اور جو ميرے ساتھ ہيں ان کو بچا
لے ) (١١٨پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی ميں سوار
تھے ،ان کو بچا ليا ) (١١٩پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو ديا
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) (١٢٠بےشک اس ميں نشانی ہے اور ان ميں اکثر ايمان النے
والے نہيں تھے ) (١٢١اور تمہارا پروردگار تو غالب )اور(
مہربان ہے ) (١٢٢عاد نے بھی پيغمبروں کو جھٹاليا ) (١٢٣جب
ان سے ان کے بھائی 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 کچھ بدلہ نہيں مانگتا۔ ميرا بدلہ
)خدائے( رب العالمين کے ذمے ہے ) (١٢٧بھال 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 )(١٣١
اور 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 ) (١٣۴مجھ کو
تمہارے بارے ميں بﮍے )سخت( دن کے عذاب کا خوف ہے
) (١٣۵وه کہنے لگے کہ ہميں خواه 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 جھٹاليا تو ہم نے ان کو ہالک کر ڈاال۔ بےشک اس ميں
نشانی ہے۔ اور ان ميں اکثر ايمان النے والے نہيں تھے )(١٣٩
اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے )) (١۴٠اور( قوم
ثمود نے بھی پيغمبروں کو جھٹال ديا ) (١۴١جب ان سے ان کے
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بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کيوں نہيں؟ ) (١۴٢ميں تو تمہارا
امانت دار ہوں ) (١۴٣تو خدا سے ڈرو اور ميرا کہا مانو )(١۴۴
اور ميں اس کا تم سے بدلہ نہيں مانگتا۔ ميرا بدلہ )خدا( رب
العالمين کے ذمے ہے ) (١۴۵کيا وه چيزيں )تمہيں يہاں ميسر(
ہيں ان ميں تم بےخوف چھوڑ ديئے جاؤ گے )) (١۴۶يعنی( باغ
اور چشمے ) (١۴٧اور کھيتياں اور کھجوريں جن کے خوشے
لطيف ونازک ہوتے ہيں ) (١۴٨اور تکلف سے پہاڑوں ميں تراش
خراش کر گھر 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 اصالح نہيں کرتے
) (١۵٢وه کہنے لگے کہ تم تو جادو زده ہو ) (١۵٣تم اور کچھ
نہيں ہماری طرح آدمی ہو۔ اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پيش کرو
) (١۵۴صالح نے کہا )ديکھو( يہ اونٹنی ہے )ايک دن( اس کی
پانی پينے کی باری ہے اور ايک معين روز تمہاری باری )(١۵۵
اور اس کو کوئی تکليف نہ دينا )نہيں تو( تم کو سخت عذاب آ
پکﮍے گا ) (١۵۶تو انہوں نے اس کی کونچيں کاٹ ڈاليں پھر نادم
ہوئے ) (١۵٧سو ان کو عذاب نے آن پکﮍا۔ بےشک اس ميں
نشانی ہے۔ اور ان ميں اکثر ايمان النے والے نہيں تھے )(١۵٨
اور تمہارا پروردگار تو غالب )اور( مہربان ہے )) (١۵٩اور قوم(
لوط نے بھی پيغمبروں کو جھٹاليا ) (١۶٠جب ان سے ان کے
بھائی لوط نے کہا کہ تم کيوں نہيں ڈرتے؟ ) (١۶١ميں تو تمہارا
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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 چھوڑ ديتے ہو۔
حقيقت يہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو ) (١۶۶وه 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 مجھ کو اور ميرے گھر والوں کو ان
کے کاموں )کے وبال( سے نجات دے ) (١۶٩سو ہم نے ان کو
اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی ) (١٧٠مگر ايک
بﮍھيا کہ پيچھے ره گئی ) (١٧١پھر ہم نے اوروں کو ہالک کرديا
) (١٧٢اور ان پر مينھہ برسايا۔ سو جو مينھہ ان )لوگوں( پر
)برسا( جو ڈرائے گئے برا تھا ) (١٧٣بےشک اس ميں نشانی
ہے۔ اور ان ميں اکثر ايمان النے والے نہيں تھے ) (١٧۴اور
تمہارا پروردگار تو غالب )اور( مہربان ہے۔ ) (١٧۵اور بن کے
رہنے والوں نے بھی پيغمبروں کو جھٹاليا ) (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 کچھ بدلہ نہيں مانگتا ميرا بدلہ
تو خدائے رب العالمين کے ذمے ہے )) (١٨٠ديکھو( پيمانہ پورا
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بھرا کرو اور نقصان نہ کيا کرو ) (١٨١اور ترازو سيدھی رکھ
کر توال کرو ) (١٨٢اور لوگوں کو ان کی چيزيں کم نہ ديا کرو
اور ملک ميں فساد نہ کرتے پھرو ) (١٨٣اور اس سے ڈرو جس
نے تم کو اور پہلی خلقت کو پيدا کيا ) (١٨۴وه کہنے لگے کہ تم
جادو زده ہو ) (١٨۵اور تم اور کچھ نہيں ہم ہی جيسے آدمی ہو۔
اور ہمارا خيال ہے کہ تم جھوٹے ہو ) (١٨۶اور اگر سچے ہو تو
ہم پر آسمان سے ايک ٹکﮍا ال کر گراؤ ) (١٨٧شعيب نے کہا کہ
جو کام تم کرتے ہو ميرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے
) (١٨٨تو ان لوگوں نے ان کو جھٹاليا ،پس سائبان کے عذاب نے
ان کو آ پکﮍا۔ بےشک وه بﮍے )سخت( دن کا عذاب تھا )(١٨٩
اس ميں يقينا ً نشانی ہے۔ اور ان ميں اکثر ايمان النے والے نہيں
تھے ) (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 بھی( فصيح عربی زبان ميں )کيا ہے(
) (١٩۵اور اس کی خبر پہلے پيغمبروں کی کتابوں ميں )لکھی
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 وه اسے ان )لوگوں کو( پﮍھ
کر سناتا تو يہ اسے )کبھی( نہ مانتے ) (١٩٩اسی طرح ہم نے
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انکار کو گنہگاروں کے دلوں ميں داخل کرديا ) (٢٠٠وه جب تک
درد دينے واال عذاب نہ ديکھ ليں گے ،اس کو نہيں مانيں گے
) (٢٠١وه ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہيں خبر بھی نہ ہوگی
) (٢٠٢اس وقت کہيں گے کيا ہميں ملہت ملے گی؟ ) (٢٠٣تو کيا
يہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہيں ) (٢٠۴بھال ديکھو
تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے ديتے رہے ) (٢٠۵پھر ان پر وه
)عذاب( آ واقع ہو جس کا تم سے وعده کيا جاتا ہے ) (٢٠۶تو جو
فائدے يہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئيں گے ) (٢٠٧اور ہم نے
کوئی بستی ہالک نہيں کی مگر اس کے لئے نصيحت کرنے والے
)پہلے بھيج ديتے( تھے )) (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 وه اس کی
طاقت رکھتے ہيں ) (٢١١وه )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 )(٢١٣
اور اپنے قريب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو ) (٢١۴اور جو
مومن تمہارے پيرو ہوگئے ہيں ان سے متواضع پيش آؤ )(٢١۵
پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کريں تو کہہ دو کہ ميں تمہارے
اعمال سے بےتعلق ہوں ) (٢١۶اور )خدائے( غالب اور مہربان
پر بھروسا رکھو ) (٢١٧جو تم کو جب تم )تہجد( کے وقت اُٹھتے
ہو ديکھتا ہے ) (٢١٨اور نمازيوں ميں تمہارے پھرنے کو بھی
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) (٢١٩بےشک وه سننے اور جاننے واال ہے )) (٢٢٠اچھا( ميں
تميں بتاؤں کہ شيطان کس پر اُترتے ہيں ) (٢٢١ہر جھوٹے
گنہگار پر اُترتے ہيں ) (٢٢٢جو سنی ہوئی بات )اس کے کام
ميں( ال ڈالتے ہيں اور وه اکثر جھوٹے ہيں ) (٢٢٣اور شاعروں
کی پيروی گمراه لوگ کيا کرتے ہيں ) (٢٢۴کيا تم نے نہيں ديکھا
کہ وه ہر وادی ميں سر مارتے پھرتے ہيں ) (٢٢۵اور کہتے وه
ہيں جو کرتے نہيں ) (٢٢۶مگر جو لوگ ايمان الئے 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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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
س۔ يہ قرآن اور روشن کتاب کی آيتيں ہيں ) (١مومنوں کے
ٰ◌ ٰط ٓ
لئے ہدايت اور بشارت ) (٢وه جو نماز پﮍھتے اور ٰ
زکوة ديتے
اور آخرت کا يقين رکھتے ہيں ) (٣جو لوگ آخرت پر ايمان نہيں
رکھتے ہيں ہم نے ان کے اعمال ان کے لئے آرستہ کرديئے ہيں
تو وه سرگرداں ہو رہے ہيں ) (۴يہی لوگ ہيں جن کے لئے بﮍا
عذاب ہے اور وه آخرت ميں بھی وه بہت نقصان اٹھانے والے ہيں
) (۵اور تم کو قرآن )خدائے( حکيم وعليم کی طرف سے عطا کيا
موسی نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ميں نے
جاتا ہے ) (۶جب
ٰ
آگ ديکھی ہے ،ميں وہاں سے )رستے( کا پتہ التا ہوں يا سلگتا
موسی اس
ہوا انگاره تمہارے پاس التا ہوں تاکہ تم تاپو ) (٧جب
ٰ
کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وه جو آگ ميں )تجلّی دکھاتا( ہے
بابرکت ہے۔ اور جو آگ کے اردگرد ہيں اور خدا جو تمام عالم کا
موسی ميں ہی خدائے غالب ودانا
پروردگار ہے پاک ہے ) (٨اے
ٰ
ہوں ) (٩اور اپنی الٹھی ڈال دو۔ جب اُسے ديکھا تو )اس طرح(
ہل رہی تھی گويا سانپ ہے تو پيٹھ پھير کر بھاگے اور پيچھے مﮍ
موسی ڈرو مت۔ ہمارے پاس پيغمبر ڈرا
کر نہ ديکھا )حکم ہوا کہ(
ٰ
نہيں کرتے ) (١٠ہاں جس نے ظلم کيا پھر برائی کے بعد اسے
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نيکی سے بدل ديا تو ميں بخشنے واال مہربان ہوں ) (١١اور اپنا
ہاتھ اپنے گريبان ميں ڈالو سفيد نکلے گا۔ )ان دو معجزوں کے
ساتھ جو( نو معجزوں ميں )داخل ہيں( فرعون اور اس کی قوم
کے پاس جاؤ کہ وه بےحکم لوگ ہيں ) (١٢جب 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 تھے۔ سو ديکھ 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 سکھائی 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 تھے ) (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 بھی نہ ہو ) (١٨تو وه اس
کی بات سن کر ہنس پﮍے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار!
مجھے توفيق عطا فرما کہ جو احسان تونے مجھ پر اور ميرے
ماں باپ پر کئے ہيں ان کا شکر کروں اور ايسے نيک کام کروں
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کہ تو ان سے خوش ہوجائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے
نيک بندوں ميں داخل فرما ) (١٩انہوں نے جانوروں کا جائزه 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
) (٢١ابھی تھوڑی ہی دير ہوئی تھی کہ ہُدہُد آ موجود ہوا اور
کہنے لگا کہ مجھے 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 ديکھی کہ ان لوگوں پر
بادشاہت کرتی ہے اور ہر چيز اسے ميسر ہے اور اس کا ايک بﮍا
تخت ہے ) (٢٣ميں نے ديکھا کہ وه اور اس کی قوم خدا کو
چھوڑ کر آفتاب کو سجده کرتے ہيں اور شيطان نے ان کے اعمال
انہيں آراستہ کر دکھائے ہيں اور ان کو رستے سے روک رکھا
ہے پس وه رستے پر نہيں آئے )) (٢۴اور نہيں سمجھتے( کہ خدا
کو آسمانوں اور زمين ميں چھپی چيزوں کو ظاہر کرديتا اور
تمہارے پوشيده اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے کيوں سجده نہ کريں
) (٢۵خدا کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہيں وہی عرش عظيم
کا مالک ہے ) (٢۶سليمان نے کہا )اچھا( ہم ديکھيں گے ،تونے
سچ کہا ہے يا تو جھوٹا ہے ) (٢٧يہ ميرا خط لے جا اور اسے ان
کی طرف ڈال دے پھر ان کے پاس سے پھر آ اور ديکھ کہ وه کيا
جواب ديتے ہيں ) (٢٨ملکہ نے کہا کہ دربار والو! ميری طرف
174

ايک نامہ گرامی ڈاال گيا ہے ) (٢٩وه سليمان کی طرف سے ہے
اور مضمون يہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بﮍا مہربان
نہايت رحم واال ہے )) (٣٠بعد اس کے يہ( کہ مجھے سرکشی نہ
کرو اور مطيع ومنقاد ہو کر ميرے پاس چلے آؤ )) (٣١خط سنا
کر( وه کہنے لگی کہ اے اہل دربار ميرے اس معاملے ميں
مجھے مشوره دو ،جب تک تم حاضر نہ ہو )اور صالح نہ دو(
ميں کسی کام کو فيصل کرنے والی نہيں ) (٣٢وه 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 )(٣٣
اس نے کہا کہ بادشاه جب کسی شہر ميں داخل ہوتے ہيں تو اس
کو تباه کر ديتے ہيں اور وہاں کے عزت والوں کو ذليل کر ديا
کرتے ہيں اور اسی طرح يہ بھی کريں گے ) (٣۴اور ميں ان کی
طرف کچھ تحفہ بھيجتی ہوں اور ديکھتی ہوں کہ قاصد کيا جواب
التے ہيں ) (٣۵جب )قاصد( سليمان کے پاس پہنچا تو سليمان نے
کہا کيا تم مجھے مال سے مدد دينا چاہتے ہو ،جو کچھ خدا نے
مجھے عطا فرمايا ہے وه اس سے بہتر ہے جو تمہيں ديا ہے
حقيقت يہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوگے )(٣۶
ان 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 وه ذليل ہوں گے ) (٣٧سليمان
نے کہا کہ اے دربار والو! کوئی تم ميں ايسا ہے کہ قبل اس کے
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کہ وه 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 اٹھيں ميں اس کو آپ
کے پاس الحاضر کرتا ہوں اور ميں اس )کے اٹھانے کی( طاقت
رکھتا ہوں )اور( امانت دار ہوں ) (٣٩ايک شخص جس کو کتاب
الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ ميں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے
ٰ
پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کئے ديتا ہوں۔ جب سليمان
نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا ديکھا تو کہا کہ يہ ميرے
پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے 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 واال ہے ) (۴٠سليمان نے کہا
کہ ملکہ کے )امتحان عقل کے( لئے اس کے تخت کی صورت
بدل دو۔ ديکھيں کہ وه سوجھ رکھتی ہے يا ان لوگوں ميں ہے جو
سوجھ نہيں رکھتے ) (۴١جب وه آ پہنچی تو پوچھا گيا کہ کيا آپ
کا تخت بھی 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 تھا اور ہم فرمانبردار ہيں ) (۴٢اور وه جو خدا کے سوا
)اور کی( پرستش کرتی تھی ،سليمان نے اس کو اس سے منع کيا
)اس سے پہلے تو( وه کافروں ميں سے تھی )) (۴٣پھر( اس سے
کہا گيا کہ محل ميں چليے ،جب اس نے اس )کے فرش( کو ديکھا
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تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور )کپﮍا اٹھا کر( اپنی پنڈلياں
کھول ديں۔ سليمان نے کہا يہ ايسا محل ہے جس ميں )نيچے بھی(
شيشے جﮍے ہوئے ہيں۔ وه بول اٹھی کہ پروردگار ميں اپنے آپ
پر ظلم کرتی رہی تھی اور )اب( ميں سليمان کے ہاتھ پر خدائے
رب العالمين پر ايمان التی ہوں ) (۴۴اور ہم نے ثمود کی طرف
اس کے بھائی صالح کو بھيجا کہ خدا کی عبادت کرو تو وه دو
فريق ہو کر آپس ميں جھگﮍنے لگے ) (۴۵صالح نے کہا کہ
بھائيو تم بھالئی سے پہلے برائی کے لئے کيوں جلدی کرتے ہو
)اور( خدا سے بخشش کيوں نہيں مانگتے تاکہ تم پر رحم کيا
جائے ) (۴۶وه کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی 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 تھے جو ملک ميں فساد کيا کرتے
تھے اور اصالح سے کام نہيں ليتے تھے ) (۴٨کہنے لگے کہ
خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر
شب خون ماريں گے پھر اس کے وارث سے کہہ ديں گے کہ ہم
تو صالح کے گھر والوں کے موقع ہالکت پر گئے ہی نہيں اور ہم
سچ کہتے ہيں ) (۴٩اور وه ايک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ
ہوئی ) (۵٠تو ديکھ لو ان کی چال کا کيسا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو
اور ان کی قوم سب کو ہالک کر ڈاال ) (۵١اب يہ ان کے گھر ان
کے ظلم کے سبب خالی پﮍے ہيں۔ جو لوگ دانش رکھتے ہيں ،ان
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کے لئے اس ميں نشانی ہے ) (۵٢اور جو لوگ ايمان الئے اور
ڈرتے تھے 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 ديکھتے ہو ) (۵۴کيا تم عورتوں کو چھوڑ 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 کچھ جواب نہ تھا کہ
لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو۔ يہ لوگ پاک رہنا
چاہتے ہيں ) (۵۶تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات
دی۔ مگر ان کی بيوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا ہے
)کہ وه پيچھے رہنے والوں ميں ہوگی( ) (۵٧اور ہم نے ان پر
مينھہ برسايا سو )جو( مينھہ ان لوگوں پر برسا جن کو متنبہ کرديا
گيا تھا ،برا تھا ) (۵٨کہہ دو کہ سب تعريف خدا ہی کو سزاوار
ہے اور اس کے بندوں پر سالم ہے جن کو اس نے منتخب فرمايا۔
بھال خدا بہتر ہے يا وه جن کو يہ )اس کا شريک( ٹھہراتے ہيں
) (۵٩بھال کس نے آسمانوں اور زمين کو پيدا کيا اور )کس نے(
تمہارے لئے آسمان سے پانی برسايا۔ )ہم نے( پھر ہم ہی نے اس
سے سرسبز باغ اُگائے۔ تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم اُن کے درختوں
کو اگاتے۔ تو کيا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ )ہرگز
نہيں( بلکہ يہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہيں ) (۶٠بھال کس
نے زمين کو قرار گاه بنايا اور اس کے بيچ نہريں بنائيں اور اس
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کے لئے پہاڑ بنائے اور )کس نے( دو درياؤں کے بيچ اوٹ بنائی
)يہ سب کچھ خدا نے بنايا( تو کيا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود
بھی ہے؟ )ہرگز نہيں( بلکہ ان ميں اکثر دانش نہيں رکھتے )(۶١
بھال کون بيقرار کی التجا قبول کرتا ہے۔ جب وه 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 کچھ خدا کرتا ہے(
تو کيا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے )ہرگز نہيں مگر( تم
بہت کم غور کرتے ہو ) (۶٢بھال کون تم کو جنگل اور دريا کے
اندھيروں ميں رستہ بناتا ہے اور )کون( ہواؤں کو اپنی رحمت
کے آگے خوشخبری بناکر بھيجتا ہے )يہ سب کچھ خدا کرتا ہے(
تو کيا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ )ہرگز نہيں(۔ يہ
لوگ جو شرک کرتے ہيں خدا )کی شان( اس سے بلند ہے )(۶٣
بھال کون خلقت کو پہلی بار پيدا کرتا۔ پھر اس کو بار بار پيدا کرتا
رہتا ہے اور )کون( تم کو آسمان اور زمين سے رزق ديتا ہے )يہ
سب کچھ خدا کرتا ہے( تو کيا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی
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
)زنده کرکے( اٹھائے جائيں گے ) (۶۵بلکہ آخرت )کے بارے(
ميں ان کا علم منتہی ہوچکا ہے بلکہ وه اس سے شک ميں ہيں۔
بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہيں ) (۶۶اور جو لوگ کافر ہيں
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کہتے ہيں جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائيں گے تو کيا ہم
پھر )قبروں سے( نکالے جائيں گے ) (۶٧يہ وعده ہم سے اور
ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چال آيا ہے )کہاں کا اُٹھنا اور
کيسی قيامت( يہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانياں ہيں ) (۶٨کہہ
دو کہ ملک ميں چلو پھرو پھر ديکھو 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 ) (٧٠اور کہتے ہيں کہ اگر
تم سچے ہو تو يہ وعده کب پورا ہوگا؟ ) (٧١کہہ دو کہ جس
)عذاب( کے لئے تم جلدی کر رہے ہو شايد اس ميں سے کچھ
تمہارے نزديک آپہنچا ہو ) (٧٢اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر
فضل کرنے واال ہے ليکن ان ميں سے اکثر شکر نہيں کرتے
) (٧٣اور جو باتيں ان کے سينوں ميں پوشيده ہوتی ہيں اور جو
کام وه ظاہر کرتے ہيں تمہارا پروردگار ان )سب( کو جانتا ہے
) (٧۴اور آسمانوں اور زمين ميں کوئی پوشيده چيز نہيں ہے مگر
)وه( کتاب روشن ميں )لکھی ہوئی( ہے ) (٧۵بےشک يہ قرآن
بنی اسرائيل کے سامنے اکثر باتيں جن ميں وه اختالف 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 وه غالب )اور( علم واال ہے
) (٧٨تو خدا پر بھروسہ رکھو تم تو حق صريح پر ہو ) (٧٩کچھ
شک نہيں کہ تم مردوں کو )بات( نہيں سنا سکتے اور نہ بہروں
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کو جب کہ وه پيٹھ پھير کر پھر جائيں آواز سنا سکتے ہو )(٨٠
اور نہ اندھوں کو گمراہی سے )نکال کر( رستہ ديکھا سکتے ہو۔
تم ان ہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آيتوں پر ايمان التے ہيں اور
وه فرمانبردار ہو جاتے ہيں ) (٨١اور جب اُن کے بارے ميں
)عذاب( کا وعده 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 التے تھے ) (٨٢اور جس روز ہم ہر
اُمت ميں سے اس گروه کو جمع کريں گے جو ہماری آيتوں کی
تکذيب کرتے تھے تو اُن کی جماعت بندی کی جائے گی )(٨٣
يہاں تک کہ جب )سب( آجائيں گے تو )خدا( فرمائے گا کہ کيا تم
نے ميری آيتوں کو جھٹال ديا تھا اور تم نے )اپنے( علم سے ان پر
احاطہ تو کيا ہی نہ تھا۔ بھال تم کيا کرتے تھے ) (٨۴اور اُن کے
ظلم کے سبب اُن کے حق ميں وعده )عذاب( پورا ہوکر رہے گا تو
وه بول بھی نہ سکيں گے ) (٨۵کيا اُنہوں نے نہيں ديکھا 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 پھونکا
جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور زمين ميں ہيں سب گھبرا اُٹھيں
گے مگر وه جسے خدا چاہے اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر
چلے آئيں گے ) (٨٧اور تم پہاڑوں کو ديکھتے ہو تو خيال کرتے
ہو کہ )اپنی جگہ پر( کھﮍے ہيں مگر وه )اس روز( اس طرح
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اُڑے پھريں گے جيسے بادل۔ )يہ( خدا کی کاريگری ہے جس نے
ہر چيز کو مضبوط بنايا۔ بےشک وه 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( گھبراہٹ
سے بےخوف ہوں گے ) (٨٩اور جو برائی لے کر آئے گا تو
ايسے لوگ اوندھے 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 مجھ 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 بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم
بردار رہوں ) (٩١اور يہ بھی کہ قرآن پﮍھا کروں۔ تو جو شخص
راه راست اختيار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے اختيار کرتا
ہے۔ اور جو گمراه رہتا ہے تو کہہ دو کہ ميں تو صرف نصيحت
کرنے واال ہوں ) (٩٢اور کہو کہ خدا کا شکر ہے۔ وه تم کو
عنقريب اپنی نشانياں دکھائے 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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 -49سورة ال َق َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰط ٓس ٓم ) (١يہ کتاب روشن کی آيتيں ہيں )) (٢اے محمدﷺ( ہم
تمہيں ٰ
موسی اور فرعون کے کچھ حاالت مومن لوگوں کو سنانے
کے لئے صحيح صحيح سناتے ہيں ) (٣کہ فرعون نے ملک ميں
سر اُٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروه گروه بنا رکھا
تھا اُن ميں سے ايک گروه کو )يہاں تک( کمزور کر ديا تھا کہ اُن
کے بيٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور اُن کی لﮍکيوں کو زنده رہنے ديتا۔
بيشک وه مفسدوں ميں تھا ) (۴اور ہم چاہتے تھے 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 وه
چيزيں دکھا ديں جس سے وه ڈرتے تھے ) (۶اور ہم نے ٰ
موسی
کی ماں کی طرف وحی بھيجی کہ اس کو دودھ پالؤ جب تم کو
اس کے بارے ميں کچھ 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 )پھر( اُسے پيغمبر بنا ديں گے ) (٧تو
فرعون کے لوگوں نے اس کو اُٹھا ليا اس لئے کہ )نتيجہ يہ ہونا
تھا کہ( وه اُن کا دشمن اور )ان کے لئے موجب( غم ہو۔ بيشک
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فرعون اور ہامان اور اُن کے لشکر چوک گئے ) (٨اور فرعون
کی بيوی نے کہا کہ )يہ( ميری اور تمہاری )دونوں کی( آنکھوں
کی ٹھنڈک ہے اس کو قتل نہ کرنا۔ شايد يہ ہميں فائده پہنچائے يا ہم
اُسے بيٹا بناليں اور وه انجام سے بےخبر تھے ) (٩اور ٰ
موسی کی
ماں کا دل بے صبر ہو گيا اگر ہم اُن کے دل مضبوط نہ کر ديتے
تو قريب تھا کہ وه اس )قصّے( کو ظاہر کر ديں۔ غرض يہ تھی
کہ وه مومنوں ميں رہيں ) (١٠اور اس کی بہن سے کہا کہ اس
کے پيچھے پيچھے چلی جا تو وه اُسے دور سے ديکھتی رہی اور
ان )لوگوں( کو کچھ خبر نہ تھی ) (١١اور ہم نے پہلے ہی سے
اس پر )دائيوں( کے دودھ حرام کر ديئے تھے۔ تو ٰ
موسی کی بہن
نے کہا کہ ميں تمہيں ايسے گھر 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 آنکھيں ٹھنڈی ہوں اور وه غم نہ کھائيں اور
معلوم کريں کہ خدا کا وعده سچا ہے ليکن يہ اکثر نہيں جانتے
) (١٣اور جب ٰ
موسی جوانی کو پہنچے اور بھرپور )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 وه ايسے وقت
شہر ميں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بےخبر ہو رہے تھے
تو ديکھا کہ وہاں دو شخص لﮍ رہے تھے ايک تو ٰ
موسی کی قوم
کا ہے اور دوسرا اُن کے دشمنوں ميں سے تو جو شخص اُن کی
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قوم ميں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے ميں جو
ٰ
موسی کے دشمنوں ميں سے تھا 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 وه )انسان کا( دشمن اور صريح
بہکانے واال ہے ) (١۵بولے کہ اے پروردگار ميں نے اپنے آپ
پر ظلم کيا تو مجھے بخش دے تو خدا نے اُن کو بخش ديا۔ بيشک
وه بخشنے واال مہربان ہے ) (١۶کہنے لگے کہ اے پروردگار تو
نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے ميں )آئنده( کبھی گنہگاروں
کا مددگار نہ بنوں ) (١٧الغرض صبح کے وقت شہر ميں ڈرتے
ڈرتے داخل ہوئے کہ ديکھيں )کيا ہوتا ہے( تو ناگہاں وہی شخص
جس نے کل اُن سے مدد مانگی تھی پھر اُن کو پکار رہا ہے۔
ٰ
موسی نے اس سے کہا کہ تُو تو صريح گمراه ہے ) (١٨جب
ٰ
موسی نے اراده کيا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا
پکﮍ ليں تو وه )يعنی ٰ
موسی کی قوم کا آدمی( بول اُٹھا کہ جس
طرح تم نے کل ايک شخص کو مار ڈاال تھا اسی طرح چاہتے ہو
کہ مجھے بھی مار ڈالو۔ تم تو يہی چاہتے ہو کہ ملک ميں ظلم
وستم کرتے پھرو اور يہ نہيں چاہتے ہو کہ نيکو کاروں ميں ہو
) (١٩اور ايک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آيا
)اور( بوال کہ ٰ
موسی )شہر کے( رئيس تمہارے بارے ميں
صالحيں کرتے ہيں کہ تم کو مار ڈاليں سو تم يہاں سے نکل جاؤ۔
ميں تمہارا خير خواه ہوں )ٰ (٢٠
موسی وہاں سے ڈرتے ڈرتے
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نکل کھﮍے ہوئے کہ ديکھيں )کيا ہوتا ہے( اور دعا کرنے لگے
کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ ) (٢١اور
جب مدين کی طرف رخ کيا تو کہنے لگے اُميد ہے کہ ميرا
پروردگار مجھے سيدھا رستہ بتائے ) (٢٢اور جب مدين کے پانی
)کے مقام( پر پہنچے تو ديکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے )اور
اپنے چارپايوں کو( پانی پال رہے ہيں اور ان کے ايک طرف دو
عورتيں )اپنی بکريوں کو( روکے کھﮍی ہيں۔ ٰ
موسی نے )اُن
سے( کہا تمہارا کيا کام ہے۔ وه بوليں کہ جب تک چرواہے )اپنے
چارپايوں کو( لے نہ جائيں ہم پانی نہيں پال سکتے اور ہمارے
والد بﮍی عمر کے بوڑھے ہيں ) (٢٣تو ٰ
موسی نے اُن کے لئے
)بکريوں کو( پانی پال ديا پھر سائے کی طرف چلے گئے۔ اور
کہنے لگے کہ پروردگار ميں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر
اپنی نعمت نازل فرمائے )) (٢۴تھوڑی دير کے بعد( ان ميں سے
ايک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی۔ ٰ
موسی کے پاس
آئی اور کہنے لگی کہ تم کو ميرے والد بالتے ہيں کہ تم نے جو
ہمارے لئے پانی پاليا تھا اس کی تم کو اُجرت ديں۔ جب وه اُن کے
پاس آئے اور اُن سے اپنا ماجرا بيان کيا تو اُنہوں نے کہا کہ کچھ
خوف نہ کرو۔ تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو ) (٢۵ايک لﮍکی
بولی کہ ابّا ان کو نوکر رکھ ليجئے کيونکہ بہتر نوکر جو آپ
رکھيں وه ہے )جو( توانا اور امانت دار )ہو( ) (٢۶اُنہوں نے)
ٰ
موسی سے( کہا کہ ميں چاہتا ہوں اپنی دو بيٹيوں ميں سے ايک
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کو تم سے بياه دوں اس عہد پر کہ تم آٹھ 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۔ مجھے انشاء ﷲ نيک
لوگوں ميں پاؤ گے )ٰ (٢٧
موسی نے کہا کہ مجھ ميں اور آپ ميں
يہ )عہد پختہ ہوا( ميں جونسی مدت )چاہوں( پوری کردوں پھر
مجھ پر کوئی زيادتی نہ ہو۔ اور ہم جو معاہده کرتے ہيں خدا اس کا
گواه ہے ) (٢٨جب ٰ
موسی نے مدت پوری کردی اور اپنے گھر
کے لوگوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے آگ دکھائی
دی تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم يہاں ٹھيرو۔ مجھے
آگ نظر آئی ہے شايد ميں وہاں سے )رستے کا( کچھ پتہ الؤں يا
آگ کا انگاره 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 ٰ
موسی ميں تو خدائے رب العالمين ہوں )(٣٠
اور يہ کہ اپنی الٹھی ڈالدو۔ جب ديکھا کہ وه حرکت کر رہی ہے
گويا سانپ ہے ،تو پيٹھ پھير کر چل ديئے اور پيچھے پھر کر بھی
نہ ديکھا۔ )ہم نے کہا کہ( ٰ
موسی آگے آؤ اور ڈرومت تم امن پانے
والوں ميں ہو ) (٣١اپنا ہاتھ 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 ساتھ( فرعون اور اس کے درباريوں کے
پاس جاؤ کہ وه نافرمان لوگ ہيں )ٰ (٣٢
موسی نے کہا اے
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پروردگار اُن ميں کا ايک شخص ميرے ہاتھ سے قتل ہوچکا ہے
سو مجھے خوف ہے کہ وه )کہيں( مجھ کو مار نہ ڈاليں ) (٣٣اور
ہارون )جو( ميرا بھائی )ہے( اس کی زبان مجھ سے زياده فصيح
ہے تو اس کو ميرے ساتھ مددگار بناکر بھيج کہ ميری تصديق
کرے مجھے خوف ہے کہ وه ميری لوگ تکذيب کريں گے )(٣۴
)خدا نے( فرمايا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو مضبوط
کريں گے اور تم دونوں کو غلبہ ديں گے تو ہماری نشانيوں کے
سبب وه تم تک پہنچ نہ سکيں گے )اور( تم اور جنہوں نے
تمہاری پيروی کی غالب رہو گے ) (٣۵اور جب ٰ
موسی اُن کے
پاس ہماری کھلی نشانياں لےکر آئے تو وه کہنے لگے کہ يہ جادو
ہے جو اُس نے بنا کھﮍا کيا ہے اور يہ باتيں ہم نے اپنے اگلے
باپ دادا ميں تو )کبھی( سنی نہيں ) (٣۶اور ٰ
موسی 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 گھر )يعنی
بہشت( ہے۔ بيشک ظالم نجات نہيں پائيں گے ) (٣٧اور فرعون
اہل دربار ميں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہيں
نے کہا کہ اے ِ
جانتا تو ہامان ميرے لئے گارے کو آگ لگوا )کر اينٹيں پکوا( دو
پھر ايک )اُونچا( محل بنادو تاکہ ميں ٰ
موسی کے خدا کی طرف
چﮍھ جاؤں اور ميں تو اُسے جھوٹا سمجھتا ہوں ) (٣٨اور وه اور
اس کے لشکر ملک ميں ناحق مغرور ہورہے تھے اور خيال
کرتے تھے کہ وه ہماری طرف لوٹ کر نہيں آئيں گے ) (٣٩تو ہم
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نے اُن کو اور اُن کے لشکروں کو پکﮍليا اور دريا ميں ڈال ديا۔
سو ديکھ لو ظالموں کا کيسا انجام ہوا ) (۴٠اور ہم نے ان کو
پيشوا بنايا تھا وه )لوگوں( کو دوزخ کی طرف بالتے تھے اور
قيامت کے دن اُن کی مدد نہيں کی جائے گی ) (۴١اور اس دنيا
سے ہم نے اُن کے پيچھے لعنت لگادی اور وه قيامت کے روز
بھی بدحالوں ميں ہوں گے ) (۴٢اور ہم نے پہلی اُمتوں کے ہالک
کرنے کے بعد ٰ
موسی کو کتاب دی جو لوگوں کے لئے بصيرت
اور ہدايت اور رحمت ہے تاکہ وه نصيحت پکﮍيں ) (۴٣اور جب
ہم نے ٰ
موسی کی طرف حکم بھيجا تو تم )طور کی( غرب کی
طرف نہيں تھے اور نہ اس واقعے کے ديکھنے والوں ميں تھے
ٰ
)موسی کے بعد( کئی اُمتوں کو پيدا کيا پھر ان
) (۴۴ليکن ہم نے
پر مدت طويل گذر گئی اور نہ تم مدين والوں ميں رہنے والے
تھے کہ ان کو ہماری آيتيں پﮍھ پﮍھ کر سناتے تھے۔ ہاں ہم ہی تو
پيغمبر بھيجنے والے تھے ) (۴۵اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے
ٰ
)موسی کو( آواز دی طور کے کنارے تھے بلکہ )تمہارا بھيجا
جانا( تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم اُن لوگوں کو جن
کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدايت کرنے واال نہيں آيا ہدايت کرو
تاکہ وه نصيحت پکﮍيں ) (۴۶اور )اے پيغمبر ہم نے تو کو اس
لئے بھيجا ہے کہ( ايسا نہ ہو کہ اگر ان )اعمال( کے سبب جو اُن
کے ہاتھ آگے بھيج چکے ہيں ان پر کوئی مصيبت واقع ہو تو يہ
کہنے لگيں کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پيغمبر
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کيوں نہ بھيجا کہ ہم تيری آيتوں کی پيروی کرنے اور ايمان النے
والوں ميں ہوتے ) (۴٧پھر جب اُن کے پاس ہماری طرف سے
حق آپہنچا تو کہنے لگے کہ جيسی )نشانياں( ٰ
موسی کو ملی تھيں
ويسی اس کو کيوں نہيں مليں۔ کيا جو )نشانياں( پہلے ٰ
موسی کو
دی گئی تھيں 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 بﮍھ کر ہدايت
کرنے والی ہو۔ تاکہ ميں بھی اسی کی پيروی کروں ) (۴٩پھر اگر
يہ تمہاری بات قبول نہ کريں تو جان لو کہ يہ صرف اپنی
خواہشوں کی پيروی کرتے ہيں۔ اور اس سے زياده کون گمراه
ہوگا جو خدا کی ہدايت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پيچھے
چلے۔ بيشک خدا ظالم لوگوں کو ہدايت نہيں ديتا ) (۵٠اور ہم پے
درپے اُن لوگوں کے پاس )ہدايت کی( باتيں بھيجتے رہے ہيں تاکہ
نصيحت پکﮍيں ) (۵١جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب
دی تھی وه اس پر ايمان لے آتے ہيں ) (۵٢اور جب )قرآن( اُن کو
پﮍھ کر سنايا جاتا ہے تو کہتے ہيں کہ ہم اس پر ايمان لے آئے
بيشک وه 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 بھالئی کے ساتھ برائی
کو دور کرتے ہيں اور جو )مال( ہم نے اُن کو ديا ہے اس ميں
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سے خرچ کرتے ہيں ) (۵۴اور جب بيہوده بات سنتے ہيں تو اس
سے منہ پھير ليتے ہيں اور کہتے ہيں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور
تم کو تمہارے اعمال۔ تم کو سالم۔ ہم جاہلوں کے خواستگار نہيں
ہيں )) (۵۵اے محمدﷺ( تم جس کو دوست رکھتے ہو اُسے
ہدايت نہيں کر سکتے بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدايت کرتا
ہے اور وه ہدايت پانيوالوں کو خوب جانتا ہے ) (۵۶اور کہتے ہيں
کہ اگر ہم تمہارے ساتھ 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 ہالک کر ڈاال جو اپنی
)فراخی( معيشت ميں اترا رہے تھے۔ سو يہ اُن کے مکانات ہيں
جو اُن کے بعد آباد ہی نہيں ہوئے مگر بہت کم۔ اور اُن کے
پيچھے ہم ہی اُن کے وارث ہوئے ) (۵٨اور تمہارا پروردگار
بستيوں کو ہالک نہيں کيا کرتا۔ جب تک اُن کے بﮍے شہر ميں
پيغمبر نہ بھيج لے جو اُن کو ہماری آيتيں پﮍھ پﮍھ کر سنائے اور
ہم بستيوں کو ہالک نہيں کيا کرتے مگر اس حالت ميں کہ وہاں
کے باشندے ظالم ہوں ) (۵٩اور جو چيز تم کو دی گئی ہے وه
دنيا کی زندگی کا فائده اور اس کی زينت ہے۔ اور جو خدا کے
پاس ہے وه بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ کيا تم سمجھتے نہيں؟
) (۶٠بھال جس شخص سے ہم نے نيک وعده کيا اور اُس نے
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اُسے حاصل کرليا تو کيا وه اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے
دنيا کی زندگی کے فائدے سے بہره مند کيا پھر وه 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
ٰ
دعوی تھا )) (۶٢تو( جن
ميرے وه شريک کہاں ہيں جن کا تمہيں
لوگوں پر )عذاب کا( حکم ثابت ہوچکا ہوگا وه کہيں گے کہ
ہمارے پروردگار يہ وه لوگ ہيں جن کو ہم نے گمراه کيا تھا۔ اور
جس طرح ہم خود گمراه ہوئے تھے اسی طرح اُن کو گمراه کيا تھا
)اب( ہم تيری طرف )متوجہ ہوکر( اُن سے بيزار ہوتے ہيں يہ
ہميں نہيں پوجتے تھے ) (۶٣اور کہا جائے گا کہ اپنے شريکوں
کو بالؤ۔ تو وه اُن کو پکاريں گے اور وه اُن کو جواب نہ دے
سکيں گے اور )جب( عذاب کو ديکھ ليں گے )تو تمنا کريں گے
کہ( کاش وه ہدايت ياب ہوتے ) (۶۴اور جس روز خدا اُن کو
پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پيغمبروں کو کيا جواب ديا )(۶۵
تو وه اس روز خبروں سے اندھے ہو جائيں گے ،اور آپس ميں
کچھ بھی پوچھ نہ سکيں گے ) (۶۶ليکن جس نے توبہ کی اور
ايمان اليا اور عمل نيک کئے تو اُميد ہے کہ وه نجات پانے والوں
ميں ہو ) (۶٧اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پيدا کرتا ہے اور
)جسے چاہتا ہے( برگزيده کرليتا ہے۔ ان کو اس کا اختيار نہيں
ہے۔ يہ جو شرک کرتے ہيں خدا اس سے پاک وباالتر ہے )(۶٨
اور ان کے سينے جو کچھ مخفی کرتے اور جو يہ ظاہر کرتے
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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
بھال ديکھو 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 ال دے تو کيا تم سنتے نہيں؟ ) (٧١کہو تو بھال ديکھو تو
اگر خدا تم پر ہميشہ قيامت تک دن کئے رہے تو خدا کے سوا
کون معبود ہے کہ تم کو رات ال دے جس ميں تم آرام کرو۔ تو کيا
تم ديکھتے 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 تالش کرو اور تاکہ شکر کرو ) (٧٣اور جس دن وه اُن
کو پکارے گا اور کہے گا کہ ميرے وه شريک جن کا تمہيں
ٰ
دعوی تھا کہاں گئے؟ ) (٧۴اور ہم ہر ايک اُمت ميں سے گواه
نکال ليں گے پھر کہيں گے کہ اپنی دليل پيش کرو تو وه جان ليں
گے کہ سچ بات خدا کی ہے اور جو کچھ وه افتراء کيا کرتے تھے
ان سے جاتا رہے گا ) (٧۵قارون ٰ
موسی کی قوم ميں سے تھا اور
ان پر تع ّدی کرتا تھا۔ اور ہم نے اس کو اتنے خزانے ديئے تھے
کہ اُن کی کنجياں ايک طاقتور جماعت کو اُٹھانی 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 بھالئی طلب کيجئے اور دنيا سے اپنا
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حصہ نہ بھالئيے اور جيسی خدا نے تم سے بھالئی کی ہے
)ويسی( تم بھی )لوگوں سے( بھالئی کرو۔ اور ملک ميں طالب
فساد نہ ہو۔ کيونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہيں رکھتا
) (٧٧بوال کہ يہ )مال( مجھے ميری دانش )کے زور( سے مال
ہے کيا اس کو معلوم نہيں کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی
اُمتيں جو اس سے قوت ميں بﮍھ کر اور جمعيت ميں بيشتر تھيں
ہالک کر ڈالی ہيں۔ اور گنہگاروں سے اُن کے گناہوں کے بارے
ميں پوچھا نہيں جائے گا ) (٧٨تو )ايک روز( قارون )بﮍی(
آرائش )اور ٹھاٹھ( سے اپنی قوم کے سامنے نکال۔ جو لوگ دنيا
کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جيسا )مال ومتاع(
قارون کو مال ہے کاش ايسا ہی ہميں بھی ملے۔ وه تو بﮍا ہی
صاحب نصيب ہے ) (٧٩اور جن لوگوں کو علم ديا گيا تھا وه
کہنے لگے کہ تم پر افسوس۔ مومنوں اور نيکوکاروں کے لئے
)جو( ثواب خدا )کے ہاں تيار ہے وه( کہيں بہتر ہے اور وه
صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا ) (٨٠پس ہم نے قارون
کو اور اس کے گھر کو زمين ميں دھنسا ديا تو خدا کے سوا کوئی
جماعت اس کی مددگار نہ ہوسکی۔ اور نہ وه بدلہ لے سکا )(٨١
اور وه لوگ جو کل اُس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے 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 بھی
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دھنسا ديتا۔ ہائے خرابی! کافر نجات نہيں پا سکتے ) (٨٢وه )جو(
آخرت کا گھر )ہے( ہم نے اُسے اُن لوگوں کے لئے )تيار( کر
رکھا ہے جو ملک ميں ظلم اور فساد کا اراده نہيں رکھتے 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 الئے گا تو جن لوگوں نے برے کام کئے ان کو بدلہ بھی
اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وه کام کرتے تھے )(٨۴
)اے پيغمبر( جس )خدا( نے تم پر قرآن )کے احکام( کو فرض کيا
ہے وه تمہيں بازگشت کی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ ميرا
پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدايت لےکر آيا
اور )اس کو بھی( جو صريح گمراہی ميں ہے ) (٨۵اور تمہيں
اُميد نہ تھی 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 وه تمہيں خدا کی آيتوں کی تبليغ سے بعد
اس کے کہ وه تم پر نازل ہوچکی ہيں روک نہ ديں اور اپنے
پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں ميں ہرگز نہ ہو جيو
) (٨٧اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود )سمجھ 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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بنی اسرآئيل  /االٕ َ
سراء )(17
 -50سورة ٓ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
وه )ذات( پاک ہے جو ايک رات اپنے بندے کو مسجدالحرام يعنی
اقصی )يعنی بيت المقدس( تک جس کے
)خانہ کعبہ( سے مسجد
ٰ
ٔ
گردا گرد ہم نے برکتيں رکھی ہيں لے گيا تاکہ ہم اسے اپنی
)قدرت کی( نشانياں دکھائيں۔ بےشک وه سننے واال )اور(
موسی کو کتاب عنايت کی تھی
ديکھنے واال ہے ) (١اور ہم نے
ٰ
اور اس کو بنی اسرائيل کے لئے رہنما مقرر کيا تھا کہ ميرے سوا
کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا ) (٢اے اُن لوگوں کی اوالد جن کو ہم
نے نوح کے ساتھ )کشتی ميں( سوار کيا تھا۔ بےشک نوح
)ہمارے( شکرگزار بندے تھے ) (٣اور ہم نے کتاب ميں بنی
اسرائيل سے کہہ ديا تھا 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 وه
شہروں کے اندر پھيل گئے۔ اور وه وعده پورا ہو کر رہا ) (۵پھر
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 بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا
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پھر جب دوسرے )وعدے( کا وقت آيا )تو ہم نے پھر اپنے بندے
بھيجے( تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ديں اور جس طرح پہلی
دفعہ مسجد )بيت المقدس( ميں داخل ہوگئے تھے اسی طرح پھر
اس ميں داخل ہوجائيں اور جس چيز پر غلبہ پائيں اُسے تباه کرديں
) (٧اميد ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے ،اور اگر تم پھر
وہی )حرکتيں( کرو گے تو ہم بھی )وہی پہال سلوک( کريں گے
اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے قيد خانہ بنا رکھا ہے ) (٨يہ
قرآن وه رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سيدھا ہے اور مومنوں کو
جو نيک عمل کرتے ہيں بشارت ديتا ہے کہ اُن کے لئے اجر
عظيم ہے ) (٩اور يہ بھی )بتاتا ہے( کہ جو آخرت پر ايمان نہيں
رکھتے اُن کے لئے ہم نے دکھ دينے واال عذاب تيار کر رکھا ہے
) (١٠اور انسان جس طرح )جلدی سے( بھالئی 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 تالش 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 )وه( کتاب اسے نکال
دکھائيں گے جسے وه کھال ہوا ديکھے گا )) (١٣کہا جائے گا کہ(
اپنی کتاب پﮍھ لے۔ تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے ) (١۴جو
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شخص ہدايت اختيار کرتا ہے تو اپنے لئے اختيار کرتا ہے۔ اور
جو گمراه ہوتا ہے گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا۔ اور کوئی
شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہيں اٹھائے گا۔ اور جب تک ہم
پيغمبر نہ بھيج ليں عذاب نہيں ديا کرتے ) (١۵اور جب ہمارا اراده
کسی بستی کے ہالک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسوده لوگوں کو
)فواحش پر( مامور کرديا تو وه نافرمانياں کرتے رہے۔ پھر اس پر
)عذاب کا( حکم ثابت ہوگيا۔ اور ہم نے اسے ہالک کر ڈاال )(١۶
اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی اُمتوں کو ہالک کر ڈاال۔ اور
تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور ديکھنے
واال کافی ہے ) (١٧جو شخص دنيا )کی آسودگی( کا خواہشمند ہو
تو ہم اس ميں سے جسے چاہتے ہيں اور جتنا چاہتے ہيں جلد دے
ديتے ہيں۔ پھر اس کے لئے جہنم کو )ٹھکانا( مقرر کر رکھا ہے۔
جس ميں وه نفرين سن کر اور )درگاه خدا سے( رانده ہو کر داخل
ہوگا ) (١٨اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہوا اور اس ميں
اتنی کوشش کرے جتنی اسے الئق ہے اور وه مومن بھی ہو تو
ايسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے 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
) (٢٠ديکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضيلت بخشی
ہے۔ اور آخرت درجوں ميں )دنيا سے( بہت برتر اور برتری ميں
کہيں بﮍھ کر ہے ) (٢١اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا
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کہ مالمتيں سن کر اور بےکس ہو کر بيٹھے ره جاؤ گے )(٢٢
اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمايا ہے کہ اس کے سوا کسی
کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھالئی کرتے رہو۔ اگر
ان ميں سے ايک يا دونوں تمہارے سامنے بﮍھاپے کو پہنچ جائيں
تو اُن کو اُف تک نہ کہنا اور نہ انہيں جھﮍکنا اور اُن سے بات
ادب کے ساتھ کرنا ) (٢٣اور عجزو نياز سے ان کے آگے
جھکے رہو اور ان کے حق ميں دعا کرو کہ اے پروردگار جيسا
انہوں نے مجھے بچپن ميں )شفقت سے( پرورش کيا ہے تو بھی
اُن )کے حال( پر رحمت فرما ) (٢۴جو کچھ تمہارے دلوں ميں
ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے۔ اگر تم نيک
ہوگے تو وه رجوع النے والوں کو بخش دينے واال 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 بھائی ہيں۔ اور شيطان اپنے پروردگار
)کی نعمتوں( کا کفر ان کرنے واال )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
ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا )يعنی بہت تنگ( کرلو )کہ کسی
کچھ دو ہی نہيں( اور نہ بالکل کھول ہی دو )کہ سبھی دے ڈالو
اور انجام يہ ہو( کہ مالمت زده اور درمانده ہو کر بيٹھ جاؤ )(٢٩
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بےشک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کرديتا
ہے اور )جس کی روزی چاہتا ہے( تنگ کرديتا ہے وه اپنے
بندوں سے خبردار ہے اور )ان کو( ديکھ رہا ہے ) (٣٠اور اپنی
اوالد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا۔ )کيونکہ( ان کو اور
تم کو ہم ہی رزق ديتے ہيں۔ کچھ شک نہيں کہ ان کا مار ڈالنا بﮍا
سخت گناه ہے ) (٣١اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وه بےحيائی
اور بری راه ہے ) (٣٢اور جس کا جاندار کا مارنا خدا نے حرام
ٰ
بفتوی
کيا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر )يعنی
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 وه
منصورو فتحياب ہے ) (٣٣اور يتيم کے مال کے پاس بھی نہ
پھٹکنا 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 بھرا کرو اور )جب تول کر دو تو( ترازو
سيدھی رکھ کر توال کرو۔ يہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ
سے بھی بہت بہتر ہے ) (٣۵اور )اے بندے( جس چيز کا تجھے
علم نہيں اس کے پيچھے نہ پﮍ۔ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب
)جوارح( سے ضرور باز پرس ہوگی ) (٣۶اور زمين پر اکﮍ کر
)اور تن کر( مت چل کہ تو زمين کو پھاڑ تو نہيں ڈالے گا اور نہ
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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 ساتھ کوئی
معبود نہ بنانا کہ )ايسا کرنے سے( مالمت زده اور )درگاه خدا
سے( رانده بنا کر جہنم ميں ڈال ديئے جاؤ گے )) (٣٩مشرکو!(
کيا تمہارے پروردگار نے تم کو لﮍکے ديئے اور خود فرشتوں کو
بيٹياں بنايا۔ کچھ 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 وه اس سے اور بدک جاتے
ہيں ) (۴١کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جيسا کہ
يہ کہتے ہيں تو وه ضرور )خدائے( مالک عرش کی طرف
)لﮍنے بھﮍنے کے لئے( رستہ نکالتے ) (۴٢وه پاک ہے اور جو
کچھ 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 ساتھ تسبيح کرتی ہے۔ ليکن تم ان کی
تسبيح کو نہيں سمجھتے۔ بےشک وه بردبار )اور( غفار ہے )(۴۴
اور جب قرآن پﮍھا کرتے ہو تو ہم تم ميں اور ان لوگوں ميں جو
آخرت پر ايمان نہيں رکھتے حجاب پر حجاب کر ديتے ہيں )(۴۵
اور ان کے دلوں پر پرده ڈال ديتے ہيں کہ اسے سمجھ نہ سکيں
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اور ان کے کانوں ميں ثقل پيدا کر ديتے ہيں۔ اور جب تم قرآن ميں
اپنے پروردگار يکتا کا ذکر کرتے ہو تو وه بدک جاتے اور پيٹھ
پھير 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 ) (۴٧ديکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے ميں
باتيں بنائيں ہيں۔ سو يہ گمراه ہو رہے ہيں اور رستہ نہيں پاسکتے
) (۴٨اور کہتے ہيں کہ جب ہم )مر کر بوسيده( ہڈيوں اور چُور
چُور ہوجائيں گے تو کيا ازسرنو پيدا ہو کر اُٹھيں گے ) (۴٩کہہ
دو کہ )خواه تم( پتھر ہوجاؤ يا لوہا ) (۵٠يا کوئی اور چيز جو
تمہارے نزديک )پتھر اور لوہے سے بھی( بﮍی )سخت( ہو
)جھٹ کہيں گے( کہ )بھال( ہميں دوباره کون ِجالئے گا؟ کہہ دو
کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پيدا کيا۔ تو )تعجب سے( تمہارے
آگے سرہالئيں گے اور پوچھيں گے کہ ايسا کب ہوگا؟ کہہ دو کہ
اميد ہے جلد ہوگا ) (۵١جس دن وه تمہيں پکارے گا تو تم اس کی
تعريف کے ساتھ 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 پسنديده ہوں۔ کيونکہ
شيطان )بری باتوں سے( ان ميں فساد ڈلوا ديتا ہے۔ کچھ شک نہيں
کہ شيطان انسان کا کھال دشمن ہے ) (۵٣تمہارا پروردگار تم سے
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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
بھيجا ) (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 بال کر ديکھو۔ وه تم سے تکليف کے دور کرنے يا اس
کے بدل دينے کا کچھ بھی اختيار نہيں رکھتے ) (۵۶يہ لوگ جن
کو )خدا کے سوا( پکارتے ہيں وه خود اپنے پروردگار کے ہاں
ذريعہ )تقرب( تالش کرتے رہتے ہيں کہ کون ان ميں )خدا کا(
زياده مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے اميدوار رہتے ہيں
اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے 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
ہالک کرديں گے يا سخت عذاب سے معذب کريں گے۔ يہ کتاب
)يعنی تقدير( ميں لکھا جاچکا ہے ) (۵٨اور ہم نے نشانياں بھيجنی
اس لئے موقوف کرديں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذيب کی
تھی۔ اور ہم نے ثمود کو اونٹنی )نبوت صالح کی کھلی( نشانی دی۔
تو انہوں نے اس پر ظلم کيا اور ہم جو نشانياں بھيجا 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
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دکھائی اس کو لوگوں کے لئے آرمائش کيا۔ اور اسی طرح )تھوہر
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 سجده کرو تو
سب نے سجده کيا مگر ابليس نے نہ کيا۔ بوال کہ بھال ميں ايسے
شخص کو سجده کرو جس کو تو نے مٹی سے پيدا کيا ہے )(۶١
)اور از راه طنز( کہنے لگا کہ ديکھ تو يہی وه ہے جسے تو نے
مجھ پر فضيلت دی ہے۔ اگر تو مجھ کو قيامت کے دن تک مہلت
دے تو ميں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی )تمام( اوالد
کی جﮍ کاٹتا رہوں گا ) (۶٢خدا نے فرمايا )يہاں سے( چال جا۔ جو
شخص ان ميں سے تيری پيروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم
ہے )اور وه( پوری سزا )ہے( ) (۶٣اور ان ميں سے جس کو
بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا ره۔ اور ان پر اپنے سواروں اور
پياروں کو چﮍھا کر التا ره اور ان کے مال اور اوالد ميں شريک
ہوتا ره اور ان سے وعدے کرتا ره۔ اور شيطان جو وعدے ان
سے کرتا ہے سب دھوکا ہے ) (۶۴جو ميرے )مخلص( بندے ہيں
ان پر تيرا کچھ زور نہيں۔ اور )اے پيغمبر( تمہارا پروردگار
کارساز کافی ہے ) (۶۵تمہارا پروردگار وه ہے جو تمہارے لئے
دريا ميں کشتياں چالتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے )روزی(
تالش کرو۔ بےشک وه تم پر مہربان ہے ) (۶۶اور جب تم کو
دريا ميں تکليف پہنچتی ہے )يعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے( تو
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جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس )پروردگار( کے سوا گم
ہوجاتے ہيں۔ پھر جب وه تم کو )ڈوبنے سے( بچا کر خشکی پر
لے جاتا ہے تو تم منہ پھير ليتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا
) (۶٧کيا تم )اس سے( بےخوف ہو کہ خدا تمہيں خشکی کی
طرف )لے جا کر زمين ميں( دھنسا دے يا تم پر سنگريزوں کی
بھری ہوئی آندھی چالدے۔ پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ ) (۶٨يا
)اس سے( بےخوف ہو کر تم دوسری دفعہ دريا ميں لے جائے
پھر تم پر تيز ہوا چالئے اور تمہارے کفر کے سبب تمہيں ڈبو
دے۔ پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لئے کوئی ہمارا پيچھا کرنے
واال نہ پاؤ ) (۶٩اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو
جنگل اور دريا ميں سواری دی اور پاکيزه روزی عطا کی اور
اپنی بہت سی مخلوقات پر فضيلت دی ) (٧٠جس دن ہم سب
لوگوں کو ان کے پيشواؤں کے ساتھ بالئيں گے۔ تو جن )کے
اعمال( کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ ميں دی جائے گی وه اپنی
کتاب کو )خوش ہو ہو کر( پﮍھيں گے اور ان پر دھاگے برابر
بھی ظلم نہ ہوگا ) (٧١اور جو شخص اس )دنيا( ميں اندھا ہو وه
آخرت ميں بھی اندھا ہوگا۔ اور )نجات کے( رستے سے بہت دور
) (٧٢اور اے پيغمبر جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھيجی ہے
قريب تھا کہ يہ )کافر( لوگ تم کو اس سے بچال ديں تاکہ تم اس
کے سوا اور باتيں ہماری نسبت بنالو۔ اور اس وقت وه تم کو
دوست بنا ليتے ) (٧٣اور اگر تم کو ثابت قدم نہ رہنے ديتے تو تم
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کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے ) (٧۴اس وقت ہم
تم کو زندگی ميں )عذاب کا( دونا اور مرنے پر بھی دونا مزا
چکھاتے پھر تم ہمارے مقابلے ميں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے
) (٧۵اور قريب تھا کہ يہ لوگ تمہيں زمين )مکہ( سے پھسال ديں
تاکہ تمہيں وہاں سے جالوطن کر ديں۔ اور اس وقت تمہارے
پيچھے يہ بھی نہ رہتے مگر کم ) (٧۶جو پيغمبر ہم نے تم سے
پہلے بھيجے تھے 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 ڈھلنے سے رات کے اندھيرے تک
)ظہر ،عصر ،مغرب ،عشا کی( نمازيں اور صبح کو قرآن پﮍھا
کرو۔ کيوں صبح کے وقت قرآن کا پﮍھنا موجب حضور )مالئکہ(
ہے ) (٧٨اور بعض حصہ شب ميں بيدار ہوا کرو )اور تہجد کی
نماز پﮍھا 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 مجھے
)مدينے ميں( اچھی طرح داخل کيجيو اور )مکے سے( اچھی
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 واال ہے ) (٨١اور ہم قرآن )کے ذريعے( سے وه چيز
نازل کرتے ہيں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے اور
ظالموں کے حق ميں تو اس سے نقصان ہی بﮍھتا ہے ) (٨٢اور
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جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہيں تو ردگرداں ہوجاتا اور پہلو
پھير 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 زياده سيدھے رستے پر ہے ) (٨۴اور تم سے روح کے
بارے ميں سوال کرتے ہيں۔ کہہ دو کہ وه ميرے پروردگار کی
ايک شان ہے اور تم لوگوں کو )بہت ہی( کم علم ديا گيا ہے )(٨۵
اور اگر ہم چاہيں تو جو )کتاب( ہم تمہاری طرف بھيجتے ہيں
اسے )دلوں سے( محو کرديں۔ پھر تم اس کے لئے ہمارے مقابلے
ميں کسی کو مددگار نہ پاؤ ) (٨۶مگر )اس کا قائم رہنا( تمہارے
پروردگار کی رحمت ہے۔ کچھ 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 الئيں تو اس جيسا نہ السکيں گے اگرچہ
وه 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 الئيں گے جب تک کہ )عجيب وغريب باتيں نہ دکھاؤ
يعنی يا تو( ہمارے لئے زمين سے چشمہ جاری کردو ) (٩٠يا
تمہارا کھجوروں 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 ال گراؤ يا خدا اور فرشتوں کو )ہمارے( سامنے الؤ
207

) (٩٢يا تو تمہارا سونے کا گھر ہو يا تم آسمان پر چﮍھ جاؤ۔ اور
ہم تمہارے چﮍھنے کو بھی نہيں مانيں گے جب تک کہ کوئی
کتاب نہ الؤ جسے ہم پﮍھ بھی ليں۔ کہہ دو کہ ميرا پروردگار پاک
ہے ميں تو صرف ايک پيغام پہنچانے واال انسان ہوں ) (٩٣اور
جب لوگوں کے پاس ہدايت آگئی تو ان کو ايمان النے سے اس
کے سوا کوئی چيز مانع نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کيا خدا نے
آدمی کو پيغمبر کرکے بھيجا ہے ) (٩۴کہہ دو کہ اگر زمين ميں
فرشتے ہوتے )کہ اس ميں( چلتے پھرتے )اور( آرام کرتے )يعنی
بستے( تو ہم اُن کے پاس فرشتے کو پيغمبر بنا کر بھيجتے )(٩۵
کہہ دو کہ ميرے اور تمہارے درميان خدا ہی گواه کافی ہے۔ وہی
اپنے بندوں سے خبردار )اور ان کو( ديکھنے واال ہے ) (٩۶اور
جس شخص کو خدا ہدايت دے وہی ہدايت ياب ہے۔ اور جن کو
گمراه کرے تو تم خدا کے سوا اُن کے رفيق نہيں پاؤ گے۔ اور ہم
اُن کو قيامت کے دن اوندھے منہ اندھے گونگے اور بہرے )بنا
کر( اٹھائيں گے۔ اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب )اس کی آگ(
بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو )عذاب دينے کے لئے( اور بھﮍکا
ديں گے ) (٩٧يہ ان کی سزا ہے اس لئے کہ وه ہماری آيتوں سے
کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم )مر کر بوسيده( ہڈياں
اور ريزه ريزه ہوجائيں گے تو کيا ازسرنو پيدا کئے جائيں گے
) (٩٨کيا انہوں نے نہيں ديکھا کہ خدا جس نے آسمانوں اور زمين
کو پيدا کيا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جيسے )لوگ( پيدا
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کردے۔ اور اس نے ان کے لئے ايک وقت مقرر کر ديا ہے جس
ميں کچھ بھی شک نہيں۔ تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا
)اسے( قبول نہ کيا ) (٩٩کہہ دو کہ اگر ميرے پروردگار کی
رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ ميں ہوتے تو تم خرچ ہوجانے
کے خوف سے )ان کو( بند رکھتے۔ اور انسان دل کا بہت تنگ
موسی کو نو کھلی نشانياں ديں تو بنی
ہے ) (١٠٠اور ہم نے
ٰ
اسرائيل سے دريافت کرلو کہ جب وه ان کے پاس آئے تو فرعون
موسی ميں خيال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کيا
نے ان سے کہا کہ
ٰ
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
وه بھی تم لوگوں کے( سمجھانے کو۔ اور اے فرعون ميں خيال
کرتا ہوں کہ تم ہالک ہوجاؤ گے ) (١٠٢تو اس نے چاہا کہ ان کو
سر زمين )مصر( سے نکال دے تو ہم نے اس کو اور جو اس کے
ساتھ تھے سب کو ڈبو ديا ) (١٠٣اور اس کے بعد بنی اسرائيل
سے کہا کہ تم اس ملک ميں رہو سہو۔ پھر جب آخرت کا وعده
آجائے گا تو ہم تم سب کو جمع کرکے لے آئيں گے ) (١٠۴اور ہم
نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کيا ہے اور وه سچائی کے
ساتھ نازل ہوا اور )اے محمدﷺ( ہم نے تم کو صرف
خوشخبری دينے واال اور ڈر سنانے واال بنا کر بھيجا ہے )(١٠۵
اور ہم نے قرآن کو جزو جزو کرکے نازل کيا ہے تاکہ تم لوگوں
کو ٹھير ٹھير کر پﮍھ کر سناؤ اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اُتارا
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ہے ) (١٠۶کہہ دو کہ تم اس پر ايمان الؤ يا نہ الؤ )يہ فی نفسہ
حق ہے( جن لوگوں کو اس سے پہلے علم )کتاب( ديا ہے۔ جب وه
ان کو پﮍھ کر سنايا جاتا ہے تو وه تھوڑيوں کے بل سجدے ميں
گر پﮍتے ہيں ) (١٠٧اور کہتے ہيں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے
بےشک ہمارے پروردگار کا وعده پورا ہو کر رہا ) (١٠٨اور وه
تھوڑيوں کے بل گر پﮍتے ہيں )اور( روتے جاتے ہيں اور اس
سے ان کو اور زياده عاجزی پيدا ہوتی ہے ) (١٠٩کہہ دو کہ تم
رحمن )کے نام سے( جس
)خدا کو( ﷲ )کے نام سے( پکارو يا ٰ
نام سے پکارو اس کے سب اچھے نام ہيں۔ اور نماز نہ بلند آواز
سے پﮍھو 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 وه عاجز وناتواں ہے کوئی اس کا مددگار
ہے اور اس کو بﮍا جان کر اس کی بﮍائی کرتے رہو )(١١١
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 -51سورة ُيونس )(10
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال 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 بھيجا کہ
لوگوں کو ڈر سنا دو۔ اور ايمان النے 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 چھ دن ميں
بنائے پھر 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۔ بھال تم غور کيوں نہيں کرتے ) (٣اسی کے پاس
تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ خدا کا وعده سچا ہے۔ وہی خلقت کو
پہلی بار پيدا کرتا ہے۔ پھر وہی اس کو دوباره پيدا کرے گا تاکہ
ايمان والوں اور نيک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ
دے۔ اور جو کافر ہيں ان کے ليے پينے کو نہايت گرم پانی اور
درد دينے واال عذاب ہوگا کيوں کہ )خدا سے( انکار کرتے تھے
) (۴وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنايا
اور چاند کی منزليں مقرر کيں تاکہ تم برسوں کا شمار اور
211

)کاموں کا( حساب معلوم کرو۔ يہ )سب کچھ( خدا نے تدبير سے
پيدا کيا ہے۔ سمجھنے والوں کے ليے وه اپنی آياتيں کھول کھول
کر بيان فرماتا ہے ) (۵رات اور دن کے )ايک دوسرے کے
پيچھے( آنے جانے ميں اور جو چيزيں خدا نے آسمان اور زمين
ميں پيدا کی ہيں )سب ميں( ڈرنے والوں کے ليے نشانياں ہيں )(۶
جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہيں اور دنيا کی زندگی سے
خوش اور اسی پر مطئمن ہو بيٹھے اور ہماری نشانيوں سے غافل
ہو رہے ہيں ) (٧ان کا ٹھکانہ ان )اعمال( کے سبب جو وه کرتے
ہيں دوزخ ہے ) (٨اور جو لوگ ايمان الئے اور نيک کام کرتے
رہے ان کو پروردگار ان کے ايمان کی وجہ سے )ايسے محلوں
کی( راه دکھائے گا )کہ( ان کے نيچے نعمت کے باغوں ميں
نہريں بہہ رہی ہوں گی )) (٩جب وه( ان ميں )ان نعمتوں کو
ديکھوں گے تو بےساختہ( کہيں گے سبحان ﷲ۔ اور آپس ميں ان
کی دعا سال ٌ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 وه 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 چھوڑے
رکھتے ہيں کہ اپنی سرکشی ميں بہکتے رہيں ) (١١اور جب
انسان کو تکليف پہنچتی ہے تو ليٹا اور بيٹھا اور کھﮍا )ہر حال
ميں( ہميں پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس تکليف کو اس سے دور کر
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ديتے ہيں تو )بےلحاظ ہو جاتا ہے اور( اس طرح گزر جاتا ہے
گويا کسی تکليف پہنچنے پر ہميں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی
طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کرکے
دکھائے گئے ہيں ) (١٢اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب
انہوں نے ظلم کا راستہ اختيار کيا ہالک کرچکے ہيں۔ اور ان کے
پاس پيغمبر کھلی نشانياں لے کر آئے مگر وه ايسے نہ تھے کہ
ايمان التے۔ ہم گنہگار لوگوں کو اسی طرح بدلہ ديا کرتے ہيں
) (١٣پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک ميں خليفہ بنايا تاکہ
ديکھيں تم کيسے کام کرتے ہو ) (١۴اور جب ان کو ہماری آيتيں
پﮍھ کر سنائی جاتی ہيں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی اميد
نہيں وه کہتے ہيں کہ )يا تو( اس کے سوا کوئی اور قرآن )بنا( الؤ
يا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ 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 مجھے
بﮍے )سخت( دن کے عذاب سے خوف آتا ہے )) (١۵يہ بھی( کہہ
دو کہ اگر خدا چاہتا تو )نہ تو( ميں ہی يہ )کتاب( تم کو پﮍھ کر
سناتا اور نہ وہی تمہيں اس سے واقف کرتا۔ ميں اس سے پہلے تم
ميں ايک عمر رہا ہوں )اور کبھی ايک کلمہ بھی اس طرح کا نہيں
کہا( بھال تم سمجھتے نہيں ) (١۶تو اس سے بﮍھ کر ظالم کون جو
خدا پر جھوٹ افترا کرے اور اس کی آيتوں کو جھٹالئے۔ بےشک
گنہگار فالح نہيں پائيں گے ) (١٧اور يہ )لوگ( خدا کے سوا
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ايسی چيزوں کی پرستش کرتے ہيں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی
سکتی ہيں اور نہ کچھ بھال 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۔ وه 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( تھے۔ پھر جدا جدا
ہوگئے۔ اور اگر ايک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے
پہلے ہوچکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں ميں وه اختالف 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 بھی
تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ) (٢٠اور جب ہم لوگوں کو تکليف
پہنچنے کے بعد )اپنی( رحمت )سے آسائش( کا مزه چکھاتے ہيں
تو وه ہماری آيتوں ميں حيلے کرنے لگتے ہيں۔ کہہ دو کہ خدا
بہت جلد حيلہ کرنے واال ہے۔ اور جو حيلے تم کرتے ہو ہمارے
فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہيں ) (٢١وہی تو ہے جو تم کو جنگل
اور دريا ميں چلنے پھرنے اور سير کرنے کی توفيق ديتا ہے۔
يہاں تک کہ جب تم کشتيوں ميں )سوار( ہوتے اور کشتياں پاکيزه
ہوا )کے نرم نرم جھونکوں( سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی
ہيں اور وه ان سے خوش ہوتے ہيں تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل
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پﮍتی ہے اور لہريں ہر طرف سے ان پر )جوش مارتی ہوئی( آنے
لگتی ہيں اور وه خيال کرتے ہيں کہ )اب تو( لہروں ميں گھر 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 وه 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 اُٹھا لو۔ پھر تم کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔
اس وقت ہم تم کو بتائيں گے جو کچھ تم کيا کرتے تھے ) (٢٣دنيا
کی زندگی کی مثال مينھہ کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان
سے برسايا۔ پھر اس کے ساتھ سبزه جسے آدمی اور جانور کھاتے
ہيں مل کر نکال يہاں تک کہ زمين سبزے سے خوشنما اور آراستہ
ہوگئی اور زمين والوں نے خيال کيا کہ وه اس پر پوری دسترس
رکھتے ہيں ناگہاں رات کو يا دن کو ہمارا حکم )عذاب( آپہنچا تو
ہم نے اس کو کاٹ )کر ايسا کر( ڈاال کہ گويا کل وہاں کچھ تھا ہی
نہيں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہيں۔ ان کے ليے ہم )اپنی قدرت
کی( نشانياں اسی طرح کھول کھول کر بيان کرتے ہيں ) (٢۴اور
خدا سالمتی کے گھر کی طرف بالتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے
سيدھا راستہ دکھاتا ہے ) (٢۵جن لوگوں نے نيکو کاری کی ان
کے ليے بھالئی ہے اور )مزيد برآں( اور بھی اور ان کے مونہوں
پر نہ تو سياہی چھائے گی اور نہ رسوائی۔ يہی جنتی ہيں کہ اس
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ميں ہميشہ رہيں گے ) (٢۶اور جنہوں نے برے کام کئے تو برائی
کا بدلہ ويسا ہی ہوگا۔ اور ان کے مونہوں پر ذلت چھا جائے گی۔
اور کوئی ان کو خدا سے بچانے واال نہ ہوگا۔ ان کے مونہوں )کی
سياہی کا يہ عالم ہوگا کہ ان( پر گويا اندھيری رات کے ٹکﮍے
اُڑھا ديئے گئے ہيں۔ يہی دوزخی ہيں کہ ہميشہ اس ميں رہيں گے
) (٢٧اور جس دن ہم ان سب کو جمع کريں گے پھر مشرکوں
سے کہيں گے کہ تم اور تمہارے شريک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے
رہو۔ تو ہم ان ميں تفرقہ ڈال ديں گے اور ان کے شريک )ان سے(
کہيں گے کہ تم ہم کو نہيں پوجا کرتے تھے ) (٢٨ہمارے اور
تمہارے درميان خدا ہی گواه کافی ہے۔ ہم تمہاری پرستش سے
بالکل بےخبر تھے ) (٢٩وہاں ہر شخص )اپنے اعمال کی( جو
اس نے آگے بھيجے ہوں گے آزمائش کرلے گا اور وه اپنے
سچے مالک کی طرف لوٹائے جائيں گے اور جو کچھ وه بہتان
باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا )) (٣٠ان سے(
پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمين ميں رزق کون ديتا ہے يا
)تمہارے( کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بےجان سے
جاندار کون پيدا کرتا ہے اور دنيا کے کاموں کا انتظام کون کرتا
ہے۔ جھٹ کہہ ديں گے کہ خدا۔ تو کہو کہ پھر 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 پھرے جاتے ہو ) (٣٢اسی طرح خدا کا ارشاد ان
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نافرمانوں کے حق ميں ثابت ہو کر رہا کہ يہ ايمان نہيں الئيں گے
)) (٣٣ان سے( پوچھو کہ بھال تمھارے شريکوں ميں سے کوئی
ايسا ہے کہ مخلوق کو ابتداً پيدا کرے )اور( پھر اس کو دوباره
بنائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پيدا کرتا ہے پھر وہی اس کو
دوباره پيدا کرے گا تو تم کہاں اُکسے جارہے ہو ) (٣۴پوچھو کہ
بھال تمہارے شريکوں ميں کون ايسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے۔
کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے۔ بھال جو حق کا رستہ
دکھائے وه اس قابل ہے کہ اُس کی پيروی کی جائے يا وه کہ جب
تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے۔ تو تم کو کيا ہوا ہے
کيسا انصاف کرتے ہو؟ ) (٣۵اور ان ميں سے اکثر صرف ظن
کی پيروی کرتے ہيں۔ اور کچھ شک نہيں کہ ظن حق کے مقابلے
ميں کچھ بھی 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 الئے۔ ہاں )ہاں يہ خدا کا کالم
ہے( جو )کتابيں( اس سے پہلے )کی( ہيں۔ ان کی تصديق کرتا ہے
اور ان ہی کتابوں کی )اس ميں( تفصيل ہے اس ميں کچھ شک
نہيں )کہ( يہ رب العالمين کی طرف سے )نازل ہوا( ہے ) (٣٧کيا
يہ لوگ کہتے ہيں کہ پيغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا ليا ہے
کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ايک سورت بنا
الؤ اور خدا کے سوا جن کو تم بال سکو بال بھی لو ) (٣٨حقيقت
يہ ہے کہ جس چيز کے علم پر يہ قابو نہيں پاسکے اس کو )نادانی
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سے( جھٹال ديا اور ابھی اس کی حقيقت ان پر کھلی ہی نہيں۔ اسی
طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذيب کی تھی سو
ديکھ لو ظالموں کا انجام کيسا ہوا ) (٣٩اور ان ميں سے کچھ تو
ايسے ہيں کہ اس پر ايمان لے آتے ہيں اور کچھ ايسے ہيں کہ
ايمان نہيں التے۔ اور تمھارا پروردگار شريروں سے خوب واقف
ہے ) (۴٠اور اگر يہ تمہاری تکذيب کريں تو کہہ دو کہ مجھ کو
ميرے اعمال )کا بدلہ ملے گا( اور تم کو تمہارے اعمال )کا( تم
ميرے عملوں کا جواب ده نہيں ہو اور ميں تمہارے عملوں کا
جوابده نہيں ہوں ) (۴١اور ان ميں سے بعض ايسے ہيں کہ
تمہاری طرف کان لگاتے ہيں تو کيا تم بہروں کو سناؤ گے اگرچہ
کچھ بھی )سنتے( سمجھتے نہ ہوں ) (۴٢اور بعض ايسے ہيں کہ
تمھاری طرف ديکھتے ہيں۔ تو کيا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے
اگرچہ کچھ بھی ديکھتے )بھالتے( نہ ہوں ) (۴٣خدا تو لوگوں پر
کچھ ظلم نہيں کرتا ليکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہيں
) (۴۴اور جس دن خدا ان کو جمع کرے گا )تو وه دنيا کی نسبت
ايسا خيال کريں گے کہ( گويا )وہاں( گھﮍی بھر دن سے زياده
رہے ہی نہيں تھے )اور( آپس ميں ايک دوسرے کو شناخت بھی
کريں گے۔ جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو
جھٹاليا وه خسارے ميں پﮍ گئے اور راه ياب نہ ہوئے ) (۴۵اور
اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعده کرتے ہيں تمہاری
آنکھوں کے سامنے )نازل( کريں يا )اس وقت جب( تمہاری مدت
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حيات پوری کرديں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے پھر
جو کچھ يہ کر رہے ہيں خدا اس کو ديکھ رہا ہے ) (۴۶اور ہر
ايک اُمت کی طرف سے پيغمبر بھيجا گيا۔ جب ان کا پيغمبر آتا
ہے تو اُن ميں انصاف کے ساتھ فيصلہ کر ديا جاتا ہے اور ان پر
کچھ ظلم نہيں کيا جاتا ) (۴٧اور يہ کہتے ہيں کہ اگر تم سچے ہو
تو )جس عذاب کا( يہ وعده )ہے وه آئے گا( کب؟ ) (۴٨کہہ دو کہ
ميں اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختيار نہيں رکھتا۔ مگر
جو خدا چاہے۔ ہر ايک امت کے ليے )موت کا( ايک وقت مقرر
ہے۔ جب وه وقت آجاتا ہے تو ايک گھﮍی بھی دير نہيں کرسکتے
اور نہ جلدی کرسکتے ہيں ) (۴٩کہہ دو کہ بھال ديکھو تو اگر اس
کا عذاب تم پر )ناگہاں( آجائے رات کو يا دن کو تو پھر گنہگار
کس بات کی جلدی کريں گے ) (۵٠کيا جب وه آ واقع ہوگا تب اس
پر ايمان الؤ گے )اس وقت کہا جائے گا کہ( اور اب )ايمان
الئے؟( اس کے ليے تو تم جلدی مچايا کرتے تھے ) (۵١پھر ظالم
لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزه چکھو۔ )اب( تم
انہيں )اعمال( کا بدلہ پاؤ گے جو )دنيا ميں( کرتے رہے )(۵٢
اور تم سے دريافت کرتے ہيں کہ آيا يہ سچ ہے۔ کہہ دو ہاں خدا
کی قسم سچ ہے اور تم )بھاگ 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 وه عذاب کو ديکھيں گے تو )پچھتائيں گے اور(
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ندامت کو چھپائيں گے۔ اور ان ميں انصاف کے ساتھ فيصلہ کر
ديا جائے گا اور )کسی طرح کا( ان پر ظلم نہيں ہوگا ) (۵۴سن
رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمينوں ميں ہے سب خدا ہی کا ہے۔
اور يہ بھی سن رکھو کہ خدا کا وعده 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 وه جمع کرتے ہيں ) (۵٨کہو کہ بھال ديکھو تو خدا
نے تمھارے لئے جو رزق نازل فرمايا تو تم نے اس ميں سے
)بعض کو( حرام ٹھہرايا اور )بعض کو( حالل )ان سے( پوچھو
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 وه قيامت کے دن کی
نسبت کيا خيال رکھتے ہيں؟ بےشک خدا لوگوں پر مہربان ہے
ليکن اکثر لوگ شکر نہيں کرتے ) (۶٠اور تم جس حال ميں ہوتے
ہو يا قرآن ميں کچھ پﮍھتے ہو يا تم لوگ کوئی )اور( کام کرتے ہو
جب اس ميں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہيں اور
تمہارے پروردگار سے ذره برابر بھی کوئی چيز پوشيده نہيں ہے
نہ زمين ميں نہ آسمان ميں اور نہ کوئی چيز اس سے چھوٹی ہے
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يا بﮍی مگر کتاب روشن ميں )لکھی ہوئی( ہے ) (۶١سن رکھو
کہ جو خدا کے دوست ہيں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وه
غمناک ہوں گے )) (۶٢يعنی( جو لوگ ايمان الئے اور پرہيزگار
رہے ) (۶٣ان کے ليے دنيا کی زندگی ميں بھی بشارت ہے اور
آخرت ميں بھی۔ خدا کی باتيں بدلتی نہيں۔ يہی تو بﮍی کاميابی ہے
) (۶۴اور )اے پيغمبر( ان لوگوں کی باتوں سے آزرده نہ ہونا
)کيونکہ( عزت سب خدا ہی کی ہے وه )سب کچھ( سنتا )اور(
جانتا ہے ) (۶۵سن رکھو 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۔
وه )کسی اور چيز کے( پيچھے نہيں چلتے۔ صرف ظن کے
پيچھے چلتے ہيں اور محض اٹکليں دوڑا رہے ہيں ) (۶۶وہی تو
ہے جس نے تمہارے ليے رات بنائی تاکہ اس ميں آرام کرو اور
)ماده( سماعت
روز روشن بنايا ) تاکہ اس ميں کام کرو( جو لوگ
ٔ
رکھتے ہيں ان کے ليے ان ميں نشانياں ہيں )) (۶٧بعض لوگ(
کہتے ہيں کہ خدا نے بيٹا بنا ليا ہے۔ اس کی ذات )اوالد سے( پاک
ہے )اور( وه بےنياز ہے۔ جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ
زمين ميں ہے وه 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 جھوٹ بہتان باندھتے ہيں فالح نہيں پائيں گے )) (۶٩ان
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کے ليے جو( فائدے ہيں دنيا ميں )ہيں( پھر ان کو ہماری ہی
طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم ان کو شديد عذاب )کے مزے(
چکھائيں گے کيونکہ کفر )کی باتيں( کيا کرتے تھے ) (٧٠اور ان
کو نوح کا قصہ پﮍھ 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 بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم اپنے
شريکوں کے ساتھ مل کر ايک کام )جو ميرے بارے ميں کرنا
چاہو( مقرر کرلو اور وه تمہاری تمام جماعت )کو معلوم ہوجائے
اور کسی( سے پوشيده نہ رہے اور پھر وه کام ميرے حق ميں کر
گزرو اور مجھے مہلت نہ دو ) (٧١اور اگر تم نے منہ پھير ليا تو
)تم جانتے ہو کہ( ميں نے تم سے کچھ معاوضہ نہيں مانگا۔ ميرا
معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے۔ اور مجھے 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 ساتھ کشتی ميں سوار
تھے سب کو )طوفان سے( بچا ليا اور انہيں )زمين ميں( خليفہ
بناديا اور جن لوگوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا ان کو غرق کر
ديا تو ديکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کيا انجام ہوا
) (٧٣پھر نوح کے بعد ہم نے اور پيغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف
بھيجے۔ تو وه ان کے پاس کھلی نشانياں لے کر آئے۔ مگر وه لوگ
ايسے نہ تھے کہ جس چيز کی پہلے تکذيب کرچکے تھے اس پر
ايمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زيادتی کرنے والوں کے دلوں پر
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موسی اور ہارون
مہر لگا ديتے ہيں ) (٧۴پھر ان کے بعد ہم نے
ٰ
کو اپنی نشانياں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس
بھيجا تو انہوں نے تکبر کيا اور وه گنہگار لوگ تھے ) (٧۵تو
جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آيا تو کہنے لگے کہ يہ تو
موسی نے کہا کيا تم حق کے بارے ميں
صريح جادو ہے )(٧۶
ٰ
جب وه تمہارے پاس آيا يہ کہتے ہو کہ يہ جادو ہے۔ حاالنکہ
جادوگر فالح نہيں پانے کے ) (٧٧وه بولے کيا تم ہمارے پاس اس
لئے آئے ہو کہ جس )راه( پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہيں
اس سے ہم کو پھيردو۔ اور )اس( ملک ميں تم دونوں کی ہی
سرداری ہوجائے اور ہم تم پر ايمان النے والے نہيں ہيں )(٧٨
اور فرعون نے حکم ديا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے
موسی نے ان سے کہا تم
پاس لے آؤ ) (٧٩جب جادوگر آئے تو
ٰ
کو جو ڈالنا ہے ڈالو ) (٨٠جب انہوں نے )اپنی رسيوں اور
موسی نے کہا کہ جو چيزيں تم )بنا کر( الئے
الٹھيوں کو( ڈاال تو
ٰ
ہو جادو ہے خدا اس کو بھی نيست ونابود کردے گا۔ خدا شريروں
کے کام سنوارا نہيں کرتا ) (٨١اور خدا اپنے حکم سے سچ کو
موسی پر
سچ ہی کردے گا اگرچہ گنہگار برا ہی مانيں ) (٨٢تو
ٰ
کوئی ايمان نہ اليا۔ مگر اس کی قوم ميں سے چند لﮍکے )اور وه
بھی( فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہيں وه
ان کو آفت ميں نہ پھنسا دے۔ اور فرعون ملک ميں متکبر ومتغلب
موسی نے کہا
اور )کبر وکفر( ميں حد سے بﮍھا ہوا تھا ) (٨٣اور
ٰ
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کہ بھائيو! اگر تم خدا پر ايمان الئے ہو تو اگر )دل سے(
فرمانبردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو ) (٨۴تو وه بولے کہ ہم
خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہيں۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم
لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش ميں نہ ڈال ) (٨۵اور اپنی رحمت
موسی اور اس
سے قوم کفار سے نجات بخش ) (٨۶اور ہم نے
ٰ
کے بھائی کی طرف وحی بھيجی کہ اپنے لوگوں کے ليے مصر
ميں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ )يعنی مسجديں( ٹھہراؤ اور
موسی نے
نماز پﮍھو۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنادو ) (٨٧اور
ٰ
کہا اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں
کو دنيا کی زندگی ميں )بہت سا( سازو برگ اور مال وزر دے
رکھا ہے۔ اے پروردگار ان کا مال يہ ہے کہ تيرے رستے سے
گمراه کرديں۔ اے پروردگار ان کے مال کو برباد کردے اور ان
کے دلوں کو سخت کردے کہ ايمان نہ الئيں جب تک عذاب اليم نہ
ديکھ 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 اليا کہ جس )خدا( پر بنی اسرائيل ايمان الئے ہيں اس کے
سوا کوئی معبود نہيں اور ميں فرمانبرداروں ميں ہوں )(٩٠
)جواب مال کہ( اب )ايمان التا ہے( حاالنکہ تو پہلے نافرمانی
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کرتا رہا اور مفسد بنا رہا ) (٩١تو آج ہم تيرے بدن کو )دريا سے(
نکال ليں گے تاکہ تو پچھلوں کے لئے عبرت ہو۔ اور بہت سے
لوگ ہماری نشانيوں سے بےخبر ہيں ) (٩٢اور ہم نے بنی
اسرائيل کو رہنے کو عمده جگہ دی اور کھانے کو پاکيزه چيزيں
عطا کيں ليکن وه باوجود علم ہونے کے اختالف کرتے رہے۔
بےشک جن باتوں ميں وه اختالف 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 کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی )اُتری ہوئی(
کتابيں پﮍھتے ہيں ان سے پوچھ 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 اٹھاؤ گے ) (٩۵جن لوگوں کے
بارے ميں خدا کا حکم )عذاب( قرار پاچکا ہے وه ايمان نہيں النے
کے ) (٩۶جب تک کہ عذاب اليم نہ ديکھ ليں خواه ان کے پاس ہر
)طرح کی( نشانی آجائے ) (٩٧تو کوئی بستی ايسی کيوں نہ ہوئی
کہ ايمان التی تو اس کا ايمان اسے نفع ديتا ہاں يونس کی قوم۔ جب
ايمان الئی تو ہم نے دنيا کی زندگی ميں ان سے ذلت کا عذاب دور
کرديا اور ايک مدت تک )فوائد دنياوی سے( ان کو بہره مند رکھا
) (٩٨اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمين پر ہيں
سب کے سب ايمان لے آتے۔ تو کيا تم لوگوں پر زبردستی کرنا
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چاہتے ہو کہ وه مومن ہوجائيں ) (٩٩حاالنکہ کسی شخص کو
قدرت نہيں ہے کہ خدا کے حکم کے بغير ايمان الئے۔ اور جو
لوگ بےعقل ہيں ان پر وه )کفر وذلت کی( نجاست ڈالتا ہے
)) (١٠٠ان کفار سے( کہو ديکھو تو زمين اور آسمانوں ميں کيا
کچھ ہے۔ مگر جو لوگ ايمان نہيں رکھتے ان کی نشانياں اور
ڈرواے کچھ 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 بھی انتظار کرو۔ ميں بھی تمہارے ساتھ
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 رکھو 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 تمھاری روحيں قبض کرليتا
ہے اور مجھ کو يہی حکم ہوا ہے کہ ايمان النے والوں ميں ہوں
) (١٠۴اور يہ کہ )اے محمد سب سے( يکسو ہو کر دين )اسالم(
کی پيروی کئے جاؤ۔ اور مشرکوں ميں ہرگز نہ ہونا ) (١٠۵اور
خدا کو چھوڑ کر ايسی چيز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھال
کرسکے اور نہ کچھ 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 واال نہيں اور اگر تم سے
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بھالئی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے واال نہيں۔
وه اپنے بندوں ميں سے جسے چاہتا ہے فائده پہنچاتا ہے اور وه
بخشنے واال 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 بھالئی 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 بھيجا جاتا ہے اس کی پيروی کئے جاؤ اور
)تکليفوں پر( صبر کرو يہاں تک کہ خدا فيصلہ کردے۔ اور وه
سب سے بہتر فيصلہ کرنے واال ہے )(١٠٩
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 -52سورة ھُود )(11
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ا ٓلرا۔ يہ وه کتاب ہے جس کی آيتيں مستحکم ہيں اور خدائے حکيم
وخبير کی طرف سے بہ تفصيل بيان کردی گئی ہے )) (١وه يہ(
کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ميں اس کی طرف
سے تم کو ڈر سنانے واال اور خوشخبری دينے واال ہوں ) (٢اور
يہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ
کرو وه تو تم کو ايک وقت مقرره تک متاع نيک سے بہره مند
کرے گا اور ہر صاحب بزرگ کو اس کی بزرگی )کی داد( دے
گا۔ اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے ميں
)قيامت کے( بﮍے دن کے عذاب کا ڈر ہے ) (٣تم )سب( کو خدا
کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وه ہر چيز پر قادر ہے ) (۴ديکھو
يہ اپنے سينوں کو دوھرا کرتے ہيں تاکہ خدا سے پرده کريں۔ سن
رکھو جس وقت يہ کپﮍوں ميں لپٹ کر پﮍتے ہيں )تب بھی( وه ان
کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے۔ وه تو دلوں تک کی باتوں
سے آگاه ہے ) (۵اور زمين پر کوئی چلنے پھرنے واال نہيں مگر
اس کا رزق خدا کے ذمے ہے وه جہاں رہتا ہے ،اسے بھی جانتا
ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی۔ يہ سب کچھ کتاب روشن
ميں )لکھا ہوا( ہے ) (۶اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور
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زمين کو چھ دن ميں بنايا اور )اس وقت( اس کا عرش پانی پر تھا۔
)تمہارے پيدا کرنے سے( مقصود يہ ہے کہ وه تم کو آزمائے کہ
تم ميں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور اگر تم کہو کہ تم
لوگ مرنے کے بعد )زنده کرکے( اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ
ديں گے کہ يہ تو کھال 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۔ ديکھو جس روز وه ان پر واقع ہوگا )پھر( ٹلنے
کا نہيں اور جس چيز کے ساتھ يہ استہزاء کيا کرتے ہيں وه ان کو
گھير لے گی ) (٨اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت
بخشيں پھر اس سے اس کو چھين ليں تو نااميد )اور( ناشکرا
)ہوجاتا( ہے ) (٩اور اگر تکليف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزه
چکھائيں تو )خوش ہو کر( کہتا ہے کہ )آہا( سب سختياں مجھ سے
دور ہوگئيں۔ بےشک وه خوشياں منانے واال )اور( فخر کرنے واال
ہے ) (١٠ہاں جنہوں نے صبر کيا اور عمل نيک کئے۔ يہی ہيں
جن کے ليے بخشش اور اجرعظيم ہے ) (١١شايد تم کچھ چيز
وحی ميں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ 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 ساتھ 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 بھی ايسی
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دس سورتيں بنا الؤ اور خدا کے سوا جس جس کو بالسکتے ہو،
بال بھی لو ) (١٣اگر وه تمہاری بات قبول نہ کريں تو جان لو کہ
وه خدا کے علم سے اُترا ہے اور يہ کہ اس کے سوا کوئی معبود
نہيں تو تمہيں بھی اسالم 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 وه 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 کچھ وه کرتے رہے ،سب ضائع )(١۶
بھال جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے )روشن( دليل
رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ايک )آسمانی( گواه بھی اس کی
موسی کی کتاب ہو جو پيشوا اور
جانب سے ہو اور اس سے پہلے
ٰ
رحمت ہے )تو کيا وه قرآن پر ايمان نہيں الئيں گے( يہی لوگ اس
پر ايمان التے ہيں اور جو کوئی اور فرقوں ميں سے اس سے
منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس )قرآن( سے شک ميں
نہ ہونا۔ يہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے ليکن اکثر
لوگ ايمان نہيں التے ) (١٧اور اس سے بﮍھ کر ظالم کون ہوگا
جو خدا پر جھوٹ افتراء کرے ايسے لوگ خدا کے سامنے پيش
کئے جائيں گے اور گواه کہيں گے کہ يہی لوگ ہيں جنہوں نے
اپنے پروردگار پر جھوٹ بوال تھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر ﷲ
کی لعنت ہے ) (١٨جو خدا کے رستے سے روکتے ہيں اور اس
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ميں کجی چاہتے ہيں اور وه آخرت سے بھی انکار کرتے ہيں
) (١٩يہ لوگ زمين ميں )کہيں بھاگ 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 تھے اور نہ )تم کو( ديکھ سکتے تھے ) (٢٠يہی
ہيں جنہوں نے اپنے تئيں خسارے ميں ڈاال اور جو کچھ وه افتراء
کيا کرتے تھے ان سے جاتا رہا ) (٢١بالشبہ يہ لوگ آخرت ميں
سب سے زياده نقصان پانے والے ہيں ) (٢٢جو لوگ ايمان الئے
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 اندھا
بہرا ہو اور ايک ديکھتا سنتا۔ بھال دونوں کا حال يکساں ہوسکتا
ہے؟ پھر تم سوچتے کيوں نہيں؟ ) (٢۴اور ہم نے نوح کو ان کی
قوم کی طرف بھيجا )تو انہوں نے ان سے کہا( کہ ميں تم کو
کھول کھول کر ڈر سنانے اور پيغام پہنچانے آيا ہوں ) (٢۵کہ خدا
کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے تمہاری نسبت عذاب اليم
کا خوف ہے ) (٢۶تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے
لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جيسا ايک آدمی ديکھتے ہيں اور يہ
بھی ديکھتے ہيں کہ تمہارے پيرو وہی لوگ ہوئے ہيں جو ہم ميں
ادنی درجے کے ہيں۔ اور وه بھی رائے ظاہر سے )نہ غوروتعمق
ٰ
سے( اور ہم تم ميں اپنے اوپر کسی طرح کی فضيلت نہيں
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ديکھتے بلکہ تمہيں جھوٹا خيال کرتے ہيں ) (٢٧انہوں نے کہا کہ
اے قوم! ديکھو تو اگر ميں اپنے پروردگار کی طرف سے دليل
)روشن( رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت
بخشی ہو جس کی حقيقت تم سے پوشيده رکھی 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 الئے ہيں ،ميں ان کو نکالنے واال
بھی نہيں ہوں۔ وه تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہيں ليکن
ميں ديکھتا 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۔ بھال 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 ديکھتے ہو يہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھالئی )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 )(٣١
انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگﮍا تو کيا اور جھگﮍا بھی
بہت کيا۔ ليکن اگر سچے ہو تو جس چيز سے ہميں ڈراتے ہو وه ہم
پر ال نازل کرو ) (٣٢نوح نے کہا کہ اس کو خدا ہی چاہے گا تو
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نازل کرے گا۔ اور تم )اُس کو کسی طرح( ہرا نہيں سکتے )(٣٣
اور اگر ميں يہ چاہوں کہ تمہاری خيرخواہی کروں اور خدا يہ
چاہے وه تمہيں گمراه کرے تو ميری خيرخواہی تم کو کچھ فائده
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 گناه کا وبال مجھ پر اور جو گناه تم کرتے
ہو اس سے ميں بری الذمہ ہوں ) (٣۵اور نوح کی طرف وحی کی
گئی کہ تمہاری قوم ميں جو لوگ ايمان )الچکے( ،ان کے سوا
کوئی اور ايمان نہيں الئے گا تو جو کام يہ کر رہے ہيں ان کی
وجہ سے غم نہ کھاؤ ) (٣۶اور ايک کشتی ہمارے حکم سے
ہمارے روبرو بناؤ۔ اور جو لوگ ظالم ہيں ان کے بارے ميں ہم
سے کچھ نہ کہنا کيونکہ وه 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۔ وه
کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے
تمسخر کرتے ہو اس طرح )ايک وقت( ہم بھی 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
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جانداروں( ميں سے جوڑا جوڑا )يعنی( دو )دو جانور۔ ايک ايک
نر اور ايک ايک ماده( لے لو اور جس شخص کی نسبت حکم
ہوچکا ہے )کہ ہالک ہوجائے گا( اس کو چھوڑ کر اپنے گھر
والوں کو جو ايمان اليا ہو اس کو کشتی ميں سوار کر لو اور ان
کے ساتھ ايمان بہت ہی کم لوگ الئے تھے )) (۴٠نوح نے( کہا
کہ خدا کا نام لے کر )کہ اسی کے ہاتھ ميں اس کا( چلنا اور
ٹھہرنا )ہے( اس ميں سوار ہوجاؤ۔ بےشک ميرا پروردگار
بخشنے واال مہربان ہے ) (۴١اور وه ان کو لے کر )طوفان کی(
لہروں ميں چلنے لگی۔ )لہريں کيا تھيں( گويا پہاڑ )تھے( اس وقت
نوح نے اپنے بيٹے کو کہ جو )کشتی سے( الگ تھا ،پکارا کہ بيٹا
ہمارے ساتھ سوار ہوجا اور کافروں ميں شامل نہ ہو ) (۴٢اس نے
کہا کہ ميں )ابھی( پہاڑ سے جا لگوں گا ،وه مجھے پانی سے
بچالے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے
واال نہيں )اور نہ کوئی بچ سکتا ہے( مگر جس پر خدا رحم کرے۔
اتنے ميں دونوں کے درميان لہر آحائل ہوئی اور وه ڈوب کر ره
گيا ) (۴٣اور حکم ديا گيا کہ اے زمين اپنا پانی نگل جا اور اے
آسمان تھم جا۔ تو پانی خشک ہوگيا اور کام تمام کرديا گيا اور کشی
کوه جودی پر جا ٹھہری۔ اور کہہ ديا گيا کہ بےانصاف لوگوں پر
لعنت ) (۴۴اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ
پروردگار ميرا بيٹا بھی ميرے گھر والوں ميں ہے )تو اس کو بھی
نجات دے( تيرا وعده سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے
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) (۴۵خدا نے فرمايا کہ نوح وه تيرے گھر والوں ميں نہيں ہے وه
تو ناشائستہ افعال ہے تو جس چيز کی تم کو حقيقت معلوم نہيں ہے
اس کے بارے ميں مجھ سے سوال ہی نہ کرو۔ اور ميں تم کو
نصيحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو ) (۴۶نوح نے کہا پروردگار
ميں تجھ سے پناه مانگتا ہوں کہ ايسی چيز کا تجھ سے سوال
کروں جس کی حقيقت مجھے معلوم نہيں۔ اور اگر تو مجھے نہيں
بخشے گا اور مجھ پر رحم نہيں کرے گا تو ميں تباه ہوجاؤں گا
) (۴٧حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سالمتی اور برکتوں کے
ساتھ )جو( تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر )نازل کی گئی
ہيں( اتر آؤ۔ اور کچھ اور جماعتيں ہوں گی جن کو ہم )دنيا کے
فوائد سے( محظوظ کريں گے پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب
اليم پہنچے گا ) (۴٨يہ )حاالت( منجملہ غيب کی خبروں کے ہيں
جو ہم تمہاری طرف بھيجتے ہيں۔ اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان
کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم )ہی ان سے واقف تھی( تو
صبر کرو کہ انجام پرہيزگاروں ہی کا )بھال( ہے ) (۴٩اور ہم نے
عاد کی طرف ان کے بھائی ہود )کو بھيجا( 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 باندھتے ہو
) (۵٠ميری قوم! ميں اس )وعظ و نصيحت( کا تم سے کچھ صلہ
نہيں مانگتا۔ ميرا صلہ تو اس کے ذ ّمے ہے جس نے مجھے پيدا
کيا۔ بھال تم سمجھتے کيوں نہيں؟ ) (۵١اور اے قوم! اپنے
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پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو۔ وه تم پر
آسمان سے موسالدھار مينہ برسائے گا اور تمہاری طاقت پر
طاقت بﮍھائے گا اور )ديکھو( گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو
) (۵٢وه بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دليل ظاہر نہيں الئے اور
ہم )صرف( تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے
والے ہيں اور نہ تم پر ايمان النے والے ہيں ) (۵٣ہم تو يہ
سمجھتے ہيں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہيں آسيب پہنچا کر
)ديوانہ کر( ديا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ميں خدا کو گواه کرتا ہوں
اور تم بھی گواه 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 مجھے مہلت نہ دو ) (۵۵ميں خدا پر جو ميرا اور
تمہارا )سب کا( پروردگار ہے ،بھروسہ رکھتا ہوں )زمين پر( جو
چلنے پھرنے واال ہے وه اس کو چوٹی سے پکﮍے ہوئے ہے۔
بےشک ميرا پروردگار سيدھے رستے پر ہے ) (۵۶اگر تم
روگردانی کرو گے تو جو پيغام ميرے ہاتھ تمہاری طرف بھيجا
گيا ہے ،وه ميں نے تمہيں پہنچا ديا ہے۔ اور ميرا پروردگار
تمہاری جگہ اور لوگوں کو البسائے گا۔ اور تم خدا کا کچھ بھی
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 ساتھ ايمان الئے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا
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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 بھی لعنت ان کے پيچھے لگی رہے گی اور قيامت کے
دن بھی )لگی رہے گی( ديکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر
کيا۔ )اور( سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے ) (۶٠اور
ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو )بھيجا( 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 )بھی ہے اور دعا کا( قبول کرنے واال )بھی(
ہے ) (۶١انہوں نے کہا کہ صالح اس سے پہلے ہم تم سے )کئی
طرح کی( اميديں رکھتے تھے )اب وه 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 بالتے ہو ،اس
ميں ہميں قوی شبہ ہے ) (۶٢صالح نے کہا اے قوم! بھال ديکھو
تو اگر ميں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دليل پر ہوں اور
اس نے مجھے 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 )(۶٣
اور يہ بھی کہا کہ اے قوم! يہ خدا کی اونٹنی تمہارے ليے ايک
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نشانی )يعنی معجزه( ہے تو اس کو چھوڑ 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 گھروں ميں تم تين
دن )اور( فائده اٹھا لو۔ يہ وعده ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا ) (۶۵جب
ہمارا حکم آگيا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ايمان
الئے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچاليا۔ اور اس دن کی
رسوائی سے )محفوظ رکھا(۔ بےشک تمہارا پروردگار طاقتور
اور زبردست ہے ) (۶۶اور جن لوگوں نے ظلم کيا تھا ان کو
چنگھاڑ )کی صورت ميں عذاب( نے آپکﮍا تو وه اپنے گھروں
ميں اوندھے پﮍے ره گئے ) (۶٧گويا کبھی ان ميں بسے ہی نہ
تھے۔ سن رکھو کہ ثمود نے اپنے پروردگار سے کفر کيا۔ اور سن
رکھو ثمود پر پھٹکار ہے ) (۶٨اور ہمارے فرشتے ابراہيم کے
پاس بشارت لے کر آئے تو سالم کہا۔ انہوں نے بھی )جواب ميں(
سالم کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہيں ہوا تھا کہ )ابراہيم( ايک بھنا ہوا
بچھﮍا لے آئے ) (۶٩جب ديکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف
نہيں جاتے )يعنی وه کھانا نہيں کھاتے( تو ان کو اجنبی سمجھ کر
دل ميں خوف کيا۔ )فرشتوں نے( کہا کہ خوف نہ کيجيے ،ہم قوم
لوط کی طرف )ان کے ہالک کرنے کو( بھيجے گئے ہيں )(٧٠
اور ابراہيم کی بيوی )جو پاس( کھﮍی تھی ،ہنس پﮍی تو ہم نے
اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد يعقوب کی خوشخبری دی
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) (٧١اس نے کہا اے ہے ميرے بچہ ہوگا؟ ميں تو بﮍھيا ہوں اور
ميرے مياں بھی بوڑھے ہيں۔ يہ تو بﮍی عجيب بات ہے )(٧٢
انہوں نے کہا کيا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل
بيت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتيں ہيں۔ وه سزاوار
تعريف اور بزرگوار ہے ) (٧٣جب ابراہيم سے خوف جاتا رہا
اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے ميں
لگے ہم سے بحث کرنے ) (٧۴بےشک ابراہيم بﮍے تحمل والے،
نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے ) (٧۵اے ابراہيم اس بات کو
جانے دو۔ تمہارے پروردگار کا حکم آپہنچا ہے۔ اور ان لوگوں پر
عذاب آنے واال ہے جو کبھی نہيں ٹلنے کا ) (٧۶اور جب ہمارے
فرشتے لوط کے پاس آئے تو وه 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 تھے۔
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 کھوؤ۔ کيا تم ميں کوئی
بھی شائستہ آدمی نہيں ) (٧٨وه بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری
)قوم کی( بيٹيوں کی ہميں کچھ حاجت نہيں۔ اور جو ہماری غرض
ہے اسے تم )خوب( جانتے ہو ) (٧٩لوط نے کہا اے کاش مجھ
ميں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی يا کسی مضبوط قلعے ميں
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پناه پکﮍ سکتا ) (٨٠فرشتوں نے کہا کہ لوط ہم تمہارے پروردگار
کے فرشتے ہيں۔ يہ لوگ ہرگز تم تک نہيں پہنچ سکيں گے تو
کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم ميں
سے کوئی شخص پيچھے پھر کر نہ ديکھے۔ 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 کچھ دور
ہے؟ ) (٨١تو جب ہمارا حکم آيا ہم نے اس )بستی( کو )اُلٹ کر(
نيچے اوپر کرديا اور ان پر پتھر کی تہہ بہ تہہ )يعنی پےدرپے(
کنکرياں برسائيں ) (٨٢جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے
نشان کئے ہوئے تھے اور وه بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہيں
) (٨٣اور مدين کی طرف ان کے بھائی شعيب کو )بھيجا( 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 آسوده حال ديکھتا ہوں اور )اگر تم ايمان نہ الؤ گے تو(
مجھے تمہارے بارے ميں ايک ايسے دن کے عذاب کا خوف ہے
جو تم کو گھير کر رہے گا ) (٨۴اور قوم! ماپ اور تول انصاف
کے ساتھ پوری پوری کيا کرو اور لوگوں کو ان کی چيزيں کم نہ
ديا کرو اور زمين ميں خرابی کرتے نہ پھرو ) (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 سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے
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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! ديکھو تو اگر ميں اپنے
پروردگار کی طرف سے دليل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے
ہاں سے مجھے نيک روزی دی ہو )تو کيا ميں ان کے خالف
کروں گا؟( اور ميں نہيں چاہتا کہ جس امر سے ميں تمہيں منع
کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ ميں تو جہاں تک مجھ سے
ہوسکے )تمہارے معامالت کی( اصالح چاہتا ہوں اور )اس بارے
ميں( مجھے توفيق کا ملنا خدا ہی )کے فضل( سے ہے۔ ميں اسی
پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں )(٨٨
اور 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 تھی ويسی ہی مصيبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط کی قوم )کا
زمانہ تو( تم سے کچھ دور نہيں ) (٨٩اور اپنے پروردگار سے
بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بےشک ميرا پروردگار
رحم واال )اور( محبت واال ہے ) (٩٠اُنہوں نے کہا کہ شعيب
تمہاری بہت سی باتيں ہماری سمجھ ميں نہيں آتيں اور ہم ديکھتے
ہيں کہ تم ہم ميں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے
تو ہم تم کو سنگسار کر ديتے اور تم ہم پر )کسی طرح بھی( غالب
نہيں ہو ) (٩١انہوں نے کہا کہ قوم! کيا ميرے بھائی بندوں کا دباؤ
تم پر خدا سے زياده ہے۔ اور اس کو تم نے پيٹھ پيچھے ڈال رکھا
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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 عنقريب معلوم ہوجائے گا کہ رسوا
کرنے واال عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے اور تم بھی
انتظار کرو ،ميں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ) (٩٣اور
جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے شعيب کو اور جو لوگ ان کے
ساتھ ايمان الئے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا ليا۔ اور جو
لوگ ظالم تھے ،ان کو چنگھاڑ نے آدبوچا تو وه اپنے گھروں ميں
اوندھے پﮍے ره گئے ) (٩۴گويا ان ميں کبھی بسے ہی نہ تھے۔
سن رکھو کہ مدين پر )ويسی ہی( پھٹکار ہے جيسی ثمود پر
موسی کو اپنی نشانياں اور دليل
پھٹکار تھی ) (٩۵اور ہم نے
ٰ
روشن دے کر بھيجا )) (٩۶يعنی( فرعون اور اس کے سرداروں
کی طرف۔ تو وه فرعون ہی کے حکم پر چلے۔ اور فرعون کا
حکم درست نہيں تھا ) (٩٧وه قيامت کے دن اپنی قوم کے آگے
آگے چلے گا اور ان کو دوزخ ميں جا اُتارے گا اور جس مقام پر
وه اُتارے جائيں گے وه برا ہے ) (٩٨اور اس جہان ميں بھی لعنت
ان کے پيچھے لگا دی گئی اور قيامت کے دن بھی )پيچھے لگی
رہے گی(۔ جو انعام ان کو مال ہے برا ہے ) (٩٩يہ )پرانی(
بستيوں کے تھوڑے سے حاالت 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
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اپنے اُوپر ظلم کيا۔ غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آپہنچا
تو جن معبودوں کو وه خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وه ان کے
کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور تباه کرنے کے سوا ان کے حق ميں اور
کچھ 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 دکھ دينے والی اور سخت ہے ) (١٠٢ان
)قصوں( ميں اس شخص کے ليے جو عذاب آخرت سے ڈرے
عبرت ہے۔ يہ وه دن ہوگا جس ميں سب لوگ اکٹھے کيے جائيں
گے اور يہی وه دن ہوگا جس ميں سب )خدا کے روبرو( حاضر
کيے جائيں گے ) (١٠٣اور ہم اس کے النے ميں ايک وقت معين
تک تاخير کر رہے ہيں ) (١٠۴جس روز وه آجائے گا تو کوئی
متنفس خدا کے حکم کے بغير بول بھی نہيں سکے گا۔ پھر ان ميں
سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نيک بخت ) (١٠۵تو جو
بدبخت ہوں گے وه دوزخ ميں )ڈال ديئے جائيں گے( اس ميں ان
کا چالنا اور دھاڑنا 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 ،وه 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 وه بہشت ميں داخل کئے
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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 کبھی 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 بال کم
موسی کو کتاب دی تو
وکاست دينے والے ہيں ) (١٠٩اور ہم نے
ٰ
اس ميں اختالف کيا گيا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے
ايک بات پہلے نہ ہوچکی ہوتی تو ان ميں فيصلہ کرديا جاتا۔ اور
وه 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 وه اس سے
واقف ہے ) (١١١سو )اے پيغمبر( جيسا تم کو حکم ہوتا ہے )اس
پر( تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہيں قائم رہو۔ اور حد
سے تجاوز نہ کرنا۔ وه تمہارے سب اعمال کو ديکھ 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 پھر 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 پﮍھا کرو۔ کچھ شک نہيں کہ نيکياں
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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( تھوڑے سے
)تھے( جن کو ہم نے ان ميں سے مخلصی بخشی۔ اور جو ظالم
تھے وه ان ہی باتوں کے پيچھے لگے رہے جس ميں عيش وآرام
تھا اور وه گناہوں ميں ڈوبے ہوئے تھے ) (١١۶اور تمہارا
پروردگار ايسا نہيں ہے کہ بستيوں کو جب کہ وہاں کے باشندے
نيکوکار ہوں ازرا ِه ظلم تباه کردے ) (١١٧اور اگر تمہارا
پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ايک ہی جماعت کرديتا ليکن وه
ہميشہ اختالف 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 بھر دوں گا )) (١١٩اے محمدﷺ( اور
پيغمبروں کے وه سب حاالت جو ہم تم سے بيان کرتے ہيں ان
سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہيں۔ اور ان )قصص( ميں
تمہارے پاس حق پہنچ گيا اور يہ مومنوں کے ليے نصيحت اور
عبرت ہے ) (١٢٠اور جو لوگ ايمان نہيں الئے ان سے کہہ دو
کہ تم اپنی جگہ عمل کيے جاؤ۔ ہم اپنی جگہ عمل کيے جاتے ہيں
)نتيجہ اعمال کا( تم بھی انتظار کرو ،ہم بھی انتظار
) (١٢١اور
ٔ
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کرتے ہيں ) (١٢٢اور آسمانوں اور زمين کی چھپی چيزوں کا علم
خدا ہی کو ہے اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے۔ تو
اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ اور جو کچھ تم
کررہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بےخبر نہيں )(١٢٣
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سف )(12
 -53سورة ُيو ُ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ا ٓلرا۔ يہ کتاب روشن کی آيتيں ہيں ) (١ہم نے اس قرآن کو عربی
ميں نازل کيا ہے تاکہ تم سمجھ سکو )) (٢اے پيغمبر( ہم اس قرآن
کے ذريعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھيجا ہے تمہيں ايک
نہايت اچھا قصہ سناتے ہيں اور تم اس سے پہلے بےخبر تھے
) (٣جب يوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا ميں نے )خواب ميں(
گياره ستاروں اور سورج اور چاند کو ديکھا ہے۔ ديکھتا )کيا( ہوں
کہ وه مجھے سجده کر رہے ہيں ) (۴انہوں نے کہا کہ بيٹا اپنے
خواب کا ذکر اپنے بھائيوں سے نہ کرنا نہيں تو وه تمہارے حق
ميں کوئی فريب کی چال چليں گے۔ کچھ شک نہيں کہ شيطان
انسان کا کھال دشمن ہے ) (۵اور اسی طرح خدا تمہيں برگزيده
)وممتاز( کرے گا اور )خواب کی( باتوں کی تعبير کا علم
سکھائے گا۔ اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا،
پردادا ابراہيم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور
اوالد يعقوب پر پوری کرے گا۔ بےشک تمہارا پروردگار )سب
کچھ( جاننے واال )اور( حکمت واال ہے ) (۶ہاں يوسف اور ان
کے بھائيوں )کے قصے( ميں پوچھنے والوں کے ليے )بہت سی(
نشانياں ہيں ) (٧جب انہوں نے )آپس ميں( تذکره کيا کہ يوسف اور
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اس کا بھائی ابا کو ہم سے زياده پيارے ہيں حاالنکہ ہم جماعت
)کی جماعت( ہيں۔ کچھ شک نہيں کہ ابا صريح غلطی پر ہيں )(٨
تو يوسف کو )يا تو جان سے( مار ڈالو يا کسی ملک ميں پھينک
آؤ۔ پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہوجائے گی۔ اور اس
کے بعد تم اچھی 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 مشوره کر
کے وه يعقوب سے( کہنے لگے کہ اباجان کيا سبب ہے کہ آپ
يوسف کے بارے ميں ہمارا اعتبار نہيں کرتے حاالنکہ ہم اس کے
خيرخواه ہيں ) (١١کل اسے ہمارے ساتھ بھيج ديجيئے کہ خوب
ميوے کھائے اور کھيلے کودے۔ ہم اس کے نگہبان ہيں )(١٢
انہوں نے کہا کہ يہ امر مجھے غمناک کئے ديتا ہے کہ تم اسے
لے جاؤ )يعنی وه مجھ سے جدا ہوجائے( اور مجھے يہ خوف
بھی ہے کہ تم )کھيل ميں( اس سے غافل ہوجاؤ اور اسے بھيﮍيا
کھا جائے ) (١٣وه کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی ميں کہ ہم
ايک طاقتور جماعت ہيں ،اسے بھيﮍيا کھا گيا تو ہم بﮍے نقصان
ميں پﮍگئے ) (١۴غرض جب وه 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 بھيجی کہ )ايک وقت ايسا آئے گا کہ( تم ان کے
اس سلوک سے آگاه کرو گے اور ان کو )اس وحی کی( کچھ خبر
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نہ ہوگی )) (١۵يہ حرکت کرکے( وه رات کے وقت باپ کے پاس
روتے ہوئے آئے )) (١۶اور( کہنے لگے کہ اباجان ہم تو دوڑنے
اور ايک دوسرے سے آگے نکلنے ميں مصروف ہوگئے اور
يوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھيﮍيا کھا
گيا۔ اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہيں
کريں گے ) (١٧اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی
لگا الئے۔ يعقوب نے کہا )کہ حقيقت حال يوں نہيں ہے( بلکہ تم
اپنے دل سے )يہ( بات بنا الئے ہو۔ اچھا 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 ديکھو کہ اس کنويں کے
قريب( ايک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے )پانی کے ليے( اپنا سقا
بھيجا۔ اس نے کنويں ميں ڈول لٹکايا )تو يوسف اس سے لٹک
گئے( وه بوال زہے قسمت يہ تو )نہايت حسين( لﮍکا ہے۔ اور اس
کو قيمتی سرمايہ سمجھ کر چھپا ليا اور جو کچھ وه کرتے تھے
خدا کو سب معلوم تھا ) (١٩اور اس کو تھوڑی سی قيمت )يعنی(
معدودے چند درہموں پر بيچ ڈاال۔ اور انہيں ان )کے بارے( ميں
کچھ اللچ نہ تھا ) (٢٠اور مصر ميں جس شخص نے اس کو
خريدا اس نے اپنی بيوی سے )جس کا نام زليخا تھا( کہا کہ اس
کو عزت واکرام سے رکھو عجب نہيں کہ يہ ہميں فائده دے يا ہم
اسے بيٹا بناليں۔ اس طرح ہم نے يوسف کو سرزمين )مصر( ميں
جگہ دی اور غرض يہ تھی کہ ہم ان کو )خواب کی( باتوں کی
249

تعبير سکھائيں اور خدا اپنے کام پر غالب ہے ليکن اکثر لوگ نہيں
جانتے ) (٢١اور جب وه 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 گھر ميں وه رہتے تھے اس
نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کرکے
کہنے لگی )يوسف( جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ خدا پناه ميں
رکھے )وه يعنی تمہارے مياں( تو ميرے آقا ہيں انہوں نے مجھے
اچھی طرح سے رکھا ہے )ميں ايسا ظلم نہيں کرسکتا( بےشک
ظالم لوگ فالح نہيں پائيں گے ) (٢٣اور اس عورت نے ان کا
قصد کيا اور انہوں نے اس کا قصد کيا۔ اگر وه اپنے پروردگار کی
نشانی نہ ديکھتے )تو جو ہوتا ہوتا( يوں اس ليے )کيا گيا( کہ ہم ان
سے برائی اور بےحيائی کو روک ديں۔ بےشک وه ہمارے خالص
بندوں ميں سے تھے ) (٢۴اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے
)آگے يوسف اور پيچھے زليخا( اور عورت نے ان کا کرتا
پيچھے سے )پکﮍ کر جو کھينچا تو( پھاڑ ڈاال اور دونوں کو
دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گيا تو عورت بولی کہ جو
شخص تمہاری بيوی کے ساتھ برا اراده کرے اس کی اس کے
سوا کيا سزا ہے کہ يا تو قيد کيا جائے يا دکھ کا عذاب ديا جائے
) (٢۵يوسف نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا
تھا۔ اس کے قبيلے ميں سے ايک فيصلہ کرنے والے نے فيصلہ
کيا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا تو يہ سچی اور يوسف جھوٹا
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) (٢۶اور اگر کرتا پيچھے سے پھٹا ہو تو يہ جھوٹی اور وه سچا
ہے ) (٢٧اور جب اس کا کرتا ديکھا )تو( پيچھے سے پھٹا تھا
)تب اس نے زليخا سے کہا( کہ يہ تمہارا ہی فريب ہے۔ اور کچھ
شک نہيں کہ تم عورتوں کے فريب بﮍے )بھاری( 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 غالم کو
اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے۔ اور اس کی محبت اس کے دل
ميں گھر کرگئی ہے۔ ہم ديکھتی ہيں کہ وه صريح گمراہی ميں ہے
) (٣٠جب زليخا نے ان عورتوں کی )گفتگو جو حقيقت ميں ديدار
يوسف کے ليے ايک( چال )تھی( سنی تو ان کے پاس )دعوت کا(
پيغام بھيجا اور ان کے ليے ايک محفل مرتب کی۔ اور )پھل
تراشنے کے ليے( ہر ايک کو ايک چھری دی اور )يوسف سے(
کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو ديکھا تو ان
کا رعب )حسن( ان پر )ايسا( چھا گيا کہ )پھل تراشتے تراشتے(
اپنے ہاتھ کاٹ ليے اور بےساختہ بول اٹھيں کہ سبحان ﷲ )يہ
حسن( يہ آدمی نہيں کوئی بزرگ فرشتہ ہے ) (٣١تب زليخا نے
کہا يہ وہی ہے جس کے بارے ميں تم مجھے طعنے ديتی تھيں۔
اور بےشک ميں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر يہ بچا
رہا۔ اور اگر يہ وه کام نہ کرے گا جو ميں اسے کہتی ہوں تو قيد
کرديا جائے گا اور ذليل ہوگا ) (٣٢يوسف نے دعا کی کہ
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پروردگار جس کام کی طرف يہ مجھے بالتی ہيں اس کی نسبت
مجھے قيد پسند ہے۔ اور اگر تو مجھ 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 وه سننے )اور( جاننے
واال ہے ) (٣۴پھر باوجود اس کے کہ وه لوگ نشان ديکھ چکے
تھے ان کی رائے يہی ٹھہری کہ کچھ عرصہ کے ليے ان کو قيد
ہی کرديں ) (٣۵اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندان
ہوئے۔ ايک نے ان ميں سے کہا کہ )ميں نے خواب ديکھا ہے(
ديکھتا )کيا( ہوں کہ شراب )کے ليے انگور( نچوڑ رہا ہوں۔
دوسرے نے کہا کہ )ميں نے بھی خواب ديکھا ہے( ميں يہ ديکھتا
ہوں کہ اپنے سر پر روٹياں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان ميں
سے کھا رہے )ہيں تو( ہميں ان کی تعبير بتا ديجيئے کہ ہم تمہيں
نيکوکار ديکھتے ہيں ) (٣۶يوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو
ملنے واال ہے وه 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 مجھے سکھائی ہيں جو لوگ خدا پر ايمان نہيں
التے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہيں ميں ان کا مذہب
چھوڑے 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 ساتھ شريک بنائيں۔ يہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی
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اور لوگوں پر بھی ہے ليکن اکثر لوگ شکر نہيں کرتے )(٣٨
ميرے جيل خانے کے رفيقو! بھال کئی جدا جدا آقا اچھے يا )ايک(
خدائے يکتا وغالب؟ ) (٣٩جن چيزوں کی تم خدا کے سوا پرستش
کرتے ہو وه صرف نام ہی نام ہيں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا
نے رکھ ليے ہيں۔ خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہيں کی۔ )سن
رکھو کہ( خدا کے سوا کسی کی حکومت نہيں ہے۔ اس نے ارشاد
فرمايا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ يہی سيدھا دين
ہے ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے ) (۴٠ميرے جيل خانے کے
رفيقو! تم ميں سے ايک )جو پہال خواب بيان کرنے واال ہے وه(
تو اپنے آقا کو شراب پاليا کرے گا اور جو دوسرا ہے وه سولی
ديا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا جائيں گے۔ جو امر تم مجھ
سے پوچھتے تھے وه فيصلہ ہوچکا ہے ) (۴١اور دونوں
شخصوں ميں سے جس کی نسبت )يوسف نے( خيال کيا کہ وه
رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے ميرا ذکر بھی کرنا
ليکن شيطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھال ديا اور يوسف
کئی برس جيل خانے ميں رہے ) (۴٢اور بادشاه نے کہا کہ ميں
)نے خواب ديکھا ہے( ديکھتا )کيا( ہوں کہ سات موٹی گائيں ہيں
جن کو سات دبلی گائيں کھا رہی ہيں اور سات خوشے سبز ہيں
اور )سات( خشک۔ اے سردارو! اگر تم خوابوں کی تعبير دے
سکتے ہو تو مجھے ميرے خواب کی تعبير بتاؤ ) (۴٣انہوں نے
کہا يہ تو پريشان سے خواب ہيں۔ اور ہميں ايسے خوابوں کی
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تعبير نہيں آتی ) (۴۴اب وه شخص جو دونوں قيديوں ميں سے
رہائی پا گيا تھا اور جسے مدت کے بعد وه بات ياد آگئی بول اٹھا
کہ ميں آپ کو اس کی تعبير )ال( بتاتا ہوں مجھے )جيل خانے(
جانے کی اجازت دے ديجيئے )) (۴۵غرض وه 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 کھا
رہی ہيں۔ اور سات خوشے سبز ہيں اور سات سوکھے تاکہ ميں
لوگوں کے پاس واپس جا )کر تعبير بتاؤں(۔ عجب نہيں کہ وه
)تمہاری قدر( جانيں ) (۴۶انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال
متواتر کھيتی کرتے رہوگے تو جو )غلّہ( کاٹو تو تھوڑے سے
غلّے کے سوا جو کھانے ميں آئے اسے خوشوں ميں ہی رہنے
دينا ) (۴٧پھر اس کے بعد )خشک سالی کے( سات سخت )سال(
آئيں گے کہ جو )غلّہ( تم نے جمع کر رکھا ہوگا وه اس سب کو
کھا جائيں گے۔ صرف وہی تھوڑا سا ره جائے گا جو تم احتياط
سے رکھ چھوڑو گے ) (۴٨پھر اس کے بعد ايک سال آئے گا کہ
خوب مينہ برسے گا اور لوگ اس ميں رس نچوڑيں گے )) (۴٩يہ
تعبير سن کر( بادشاه 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 پوچھو کہ ان عورتوں کا کيا حال ہے
جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ليے تھے۔ بےشک ميرا پروردگار ان
کے مکروں سے خوب واقف ہے ) (۵٠بادشاه نے عورتوں سے
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پوچھا کہ بھال اس وقت کيا ہوا تھا جب تم نے يوسف کو اپنی
طرف مائل کرنا چاہا۔ سب بول اٹھيں کہ حاش َ ِ ہم نے اس ميں
کوئی برائی 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 تھا اور بےشک وه سچا ہے )(۵١
)يوسف نے کہا کہ ميں نے( يہ بات اس ليے )پوچھی ہے( کہ
عزيز کو يقين ہوجائے کہ ميں نے اس کی پيٹھ پيچھے اس کی
)امانت ميں خيانت نہيں کی( اور خدا خيانت کرنے والوں کے
مکروں کو روبراه نہيں کرتا ) (۵٢اور ميں اپنے تئيں پاک صاف
نہيں کہتا کيونکہ نفس اماره )انسان کو( برائی سکھاتا رہتا ہے۔
مگر يہ کہ ميرا پروردگار رحم کرے گا۔ بےشک ميرا پروردگار
بخشنے واال مہربان ہے ) (۵٣بادشاه نے حکم ديا کہ اسے ميرے
پاس الؤ ميں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے
گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور
ب اعتبار ہو )) (۵۴يوسف نے( کہا مجھے اس ملک کے
صاح ِ
خزانوں پر مقرر کر ديجيئے کيونکہ ميں حفاظت بھی کرسکتا
ہوں اور اس کام سے واقف ہوں ) (۵۵اس طرح ہم نے يوسف کو
ملک )مصر( ميں جگہ دی اور وه اس ملک ميں جہاں چاہتے
تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہيں کرتے ہيں
اور نيکوکاروں کے اجر کو ضائع نہيں کرتے ) (۵۶اور جو لوگ
ايمان الئے اور ڈرتے رہے ان کے ليے آخرت کا اجر بہت بہتر
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ہے ) (۵٧اور يوسف کے بھائی )کنعان سے مصر ميں غلّہ
خريدنے کے ليے( آئے تو يوسف کے پاس گئے تو يوسف نے ان
کو پہچان ليا اور وه ان کو نہ پہچان سکے ) (۵٨جب يوسف نے
ان کے ليے ان کا سامان تيار کر ديا تو کہا کہ )پھر آنا تو( جو باپ
کی طرف سے تمہارا ايک اور بھائی ہے اسے بھی ميرے پاس
ليتے آنا۔ کيا تم نہيں ديکھتے کہ ميں ناپ بھی پوری پوری ديتا
ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں ) (۵٩اور اگر تم اسے
ميرے پاس نہ الؤ 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 تذکره 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 رکھ دو
عجب نہيں کہ جب يہ اپنے اہل وعيال ميں جائيں تو اسے پہچان
ليں )اور( عجب نہيں کہ پھر يہاں آئيں ) (۶٢جب وه اپنے باپ
کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابّا )جب تک ہم بنيامين کو
ساتھ نہ لے جائيں( ہمارے ليے غلّے کی بندش کر دی گئی ہے تو
ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھيج دے تاکہ ہم پھر غلّہ الئيں 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
بھائی کے بارے ميں کيا تھا۔ سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے۔ اور وه
سب سے زياده رحم کرنے واال ہے ) (۶۴اور جب انہوں نے اپنا
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اسباب کھوال تو ديکھا کہ ان کا سرمايہ واپس کر ديا گيا ہے۔ کہنے
لگے ابّا ہميں )اور( کيا چاہيئے )ديکھيے( يہ ہماری پونجی بھی
ہميں واپس کر دی گئی ہے۔ اب ہم اپنے اہل وعيال کے ليے پھر
غلّہ الئيں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کريں گے اور ايک بار
شتر زياده الئيں گے )کہ( يہ غلّہ جو ہم الئے ہيں تھوڑا ہے )(۶۵
)يعقوب نے( کہا جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو ميرے
پاس )صحيح سالم( لے آؤ گے ميں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہيں
بھيجنے کا۔ مگر يہ کہ تم گھير 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 )(۶۶
اور ہدايت کی کہ بيٹا ايک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا
جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ اور ميں خدا کی تقدير کو تم سے
نہيں روک سکتا۔ بےشک حکم اسی کا ہے ميں اسی پر بھروسہ
اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہيئے )(۶٧
رکھتا ہوں۔ اور ِ
اور جب وه ان ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے )داخل
ہونے کے ليے( باپ نے ان سے کہا تھا تو وه تدبير خدا کے حکم
کو ذرا بھی نہيں ٹال سکتی تھی ہاں وه يعقوب کے دل کی خواہش
ب علم
تھی جو انہوں نے پوری کی تھی۔ اور بےشک وه صاح ِ
تھے کيونکہ ہم نے ان کو علم سکھايا تھا ليکن اکثر لوگ نہيں
جانتے ) (۶٨اور جب وه لوگ يوسف کے پاس پہنچے تو يوسف
نے اپنے حقيقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ ميں
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تمہارا بھائی ہوں تو جو سلوک يہ )ہمارے ساتھ( کرتے رہے ہيں
اس پر افسوس نہ کرنا ) (۶٩جب ان کا اسباب تيار کر ديا تو اپنے
بھائی کے شليتے ميں گالس رکھ ديا اور پھر )جب وه آبادی سے
باہر نکل گئے تو( ايک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو
تم تو چور ہو ) (٧٠وه ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے
تمہاری کيا چيز کھوئی گئی ہے ) (٧١وه بولے کہ بادشاه )کے
پانی پينے( کا گالس کھويا گيا ہے اور جو شخص اس کو لے آئے
اس کے ليے ايک بار شتر )انعام( اور ميں اس کا ضامن ہوں
) (٧٢وه 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 جھوٹے نکلے )يعنی چوری ثابت
ہوئی( تو اس کی سزا کيا ) (٧۴انہوں نے کہا کہ اس کی سزا يہ
ہے کہ جس کے شليتے ميں وه دستياب ہو وہی اس کا بدل قرار
ديا جائے ہم ظالموں کو يہی سزا ديا کرتے ہيں ) (٧۵پھر يوسف
نے اپنے بھائی کے شليتے سے پہلے ان کے شليتوں کو ديکھنا
شروع کيا پھر اپنے بھائی کے شليتے ميں سے اس کو نکال ليا۔
اس طرح ہم نے يوسف کے ليے تدبير کی )ورنہ( بادشاه کے
ت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہيں
قانون کے مطابق وه مشي ِ
سکتے تھے۔ ہم جس کے ليے چاہتے ہيں درجے بلند کرتے ہيں۔
اور ہر علم والے سے دوسرا علم واال بﮍھ کر ہے )) (٧۶برادران
يوسف نے( کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو )کچھ عجب نہيں
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کہ( اس کے ايک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی يوسف نے
اس بات کو اپنے دل ميں مخفی رکھا 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 ) (٧٧وه کہنے لگے کہ اے عزيز اس کے
والد بہت بوڑھے ہيں )اور اس سے بہت محبت رکھتے ہيں( تو
)اس کو چھوڑ ديجيےاور( اس کی جگہ ہم ميں سے کسی کو رکھ
ليجيئے۔ ہم ديکھتے ہيں کہ آپ احسان کرنے والے ہيں )(٧٨
)يوسف نے( کہا کہ خدا پناه ميں رکھے 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 وه اس سے نااميد
ہوگئے تو الگ ہو کر صالح 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 بھی تم يوسف کے بارے ميں قصور کر چکے
ہو تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ ديں ميں تو اس جگہ
سے ہلنے کا نہيں يا خدا ميرے ليے کوئی اور تدبير کرے۔ اور وه
سب سے بہتر فيصلہ کرنے واال 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 تھا مگر ہم غيب کی باتوں کو
جاننے اور ياد رکھنے والے تو نہيں تھے ) (٨١اور جس بستی
ميں ہم )ٹھہرے( تھے وہاں سے )يعنی اہل مصر سے( اور جس
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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 وه دانا )اور( حکمت
واال ہے ) (٨٣پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے
ہائے افسوس يوسف )ہائے افسوس( اور رنج والم ميں )اس قدر
روئے کہ( ان کی آنکھيں سفيد ہوگئيں اور ان کا دل غم سے بھر
رہا تھا ) (٨۴بيٹے کہنے لگے کہ وﷲ 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 واندوه کا اظہار
خدا سے کرتا ہوں۔ اور خدا کی طرف سے وه باتيں جانتا ہوں جو
تم نہيں جانتے ) (٨۶بيٹا )يوں کرو کہ ايک دفعہ پھر( جاؤ اور
يوسف اور اس کے بھائی کو تالش کرو اور خدا کی رحمت سے
نااميد نہ ہو۔ کہ خدا کی رحمت سے بےايمان لوگ نااميد ہوا کرتے
ہيں ) (٨٧جب وه يوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزيز
ہميں اور ہمارے اہل وعيال کو بﮍی تکليف ہو رہی ہے اور ہم
تھوڑا سا سرمايہ الئے 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 پھنسے ہوئے تھے تو تم نے يوسف اور اس کے بھائی
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کے ساتھ کيا کيا تھا ) (٨٩وه بولے کيا تم ہی يوسف ہو؟ انہوں نے
کہا ہاں ميں ہی يوسف ہوں۔ اور )بنيامين کی طرف اشاره کرکے
کہنے لگے( يہ ميرا بھائی ہے خدا نے ہم پر بﮍا احسان کيا ہے۔
جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نيکوکاروں کا
اجر ضائع نہيں کرتا ) (٩٠وه بولے خدا کی قسم خدا نے تم کو ہم
پر فضيلت بخشی ہے اور بےشک ہم خطاکار تھے )) (٩١يوسف
نے( کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب )ومالمت( نہيں ہے۔
خدا تم کو معاف کرے۔ اور وه بہت رحم کرنے واال ہے ) (٩٢يہ
ميرا کرتہ لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو۔ وه
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 مجھ کو يہ نہ کہو کہ )بوڑھا( بہک گيا ہے تو مجھے
تو يوسف کی بو آ رہی ہے ) (٩۴وه بولے کہ وﷲ آپ اسی قديم
غلطی ميں )مبتال( ہيں ) (٩۵جب خوشخبری دينے واال آ پہنچا تو
کرتہ يعقوب کے منہ پر ڈال ديا اور وه بينا ہو گئے )اور بيٹوں
سے( کہنے لگے کيا ميں نے تم سے نہيں کہا تھا کہ ميں خدا کی
طرف سے وه باتيں جانتا ہوں جو تم نہيں جانتے ) (٩۶بيٹوں نے
کہا کہ ابا ہمارے ليے ہمارے گناه کی مغفرت مانگيئے۔ بےشک
ہم خطاکار تھے ) (٩٧انہوں نے کہا کہ ميں اپنے پروردگار سے
تمہارے ليے بخشش مانگوں گا۔ بےشک وه بخشنے واال مہربان
ہے ) (٩٨جب يہ )سب لوگ( يوسف کے پاس پہنچے تو يوسف
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نے اپنے والدين کو اپنے پاس بٹھايا اور کہا مصر ميں داخل ہو
جائيے خدا نے چاہا تو جمع خاطر سے رہيئے گا ) (٩٩اور اپنے
يوسف کے آگے سجده ميں گر
والدين کو تخت پر بٹھايا اور سب
ؑ
پﮍے اور )اس وقت( يوسف نے کہا ابا جان يہ ميرے اس خواب
کی تعبير ہے جو ميں نے پہلے )بچپن ميں( ديکھا تھا۔ ميرے
پروردگار نے اسے سچ کر دکھايا اور اس نے مجھ پر )بہت سے(
احسان کئے ہيں کہ مجھ کو جيل خانے سے نکاال۔ اور اس کے
بعد کہ شيطان نے مجھ ميں اور ميرے بھائيوں ميں فساد ڈال ديا
تھا۔ آپ کو گاؤں سے يہاں اليا۔ بےشک ميرا پروردگار جو چاہتا
ہے تدبير سے کرتا ہے۔ وه دانا )اور( حکمت واال ہے )(١٠٠
)جب يہ سب باتيں ہوليں تو يوسف نے خدا سے دعا کی کہ( اے
ميرے پروردگار تو نے مجھ کو حکومت سے بہره 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
مجھے )دنيا سے( اپنی اطاعت )کی حالت( ميں اٹھائيو اور
)آخرت ميں( اپنے نيک بندوں ميں داخل کيجيو )) (١٠١اے
پيغمبر( يہ اخبار غيب ميں سے ہيں جو ہم تمہاری طرف بھيجتے
ہيں اور جب برادران يوسف نے اپنی بات پر اتفاق کيا تھا اور وه
فريب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے ) (١٠٢اور بہت
سے آدمی گو تم )کتنی ہی( خواہش کرو ايمان النے والے نہيں ہيں
) (١٠٣اور تم ان سے اس )خير خواہی( کا کچھ صال بھی تو نہيں
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مانگتے۔ يہ قرآن اور کچھ 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 رکھتے۔ مگر )اس کے ساتھ( شرک کرتے ہيں
) (١٠۶کيا يہ اس )بات( سے بےخوف ہيں کہ ان پر خدا کا عذاب
نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے يا ان پر ناگہاں قيامت آجائے اور
انہيں خبر بھی نہ ہو ) (١٠٧کہہ دو ميرا رستہ تو يہ ہے ميں خدا
کی طرف بالتا ہوں )از روئے يقين وبرہان( سمجھ بوجھ کر ميں
بھی )لوگوں کو خدا کی طرف بالتا ہوں( اور ميرے پيرو بھی۔
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 بھيجے تھے جن کی طرف ہم وحی بھيجتے تھے۔ کيا ان
لوگوں نے ملک ميں سير )وسياحت( نہيں کی کہ ديکھ ليتے کہ
جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کيا ہوا۔ اور متّقيوں کے
ليے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے۔ کيا تم سمجھتے نہيں؟ )(١٠٩
يہاں تک کہ جب پيغمبر نااميد ہوگئے اور انہوں نے خيال کيا کہ
اپنی نصرت کے بارے ميں جو بات انہوں نے کہی تھی )اس ميں(
وه سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ پھر جسے
ہم نے چاہا بچا ديا۔ اور ہمارا عذاب )اتر کر( گنہگار لوگوں سے
پھرا نہيں کرتا ) (١١٠ان کے قصے ميں عقلمندوں کے ليے
عبرت ہے۔ يہ )قرآن( ايسی بات نہيں ہے جو )اپنے دل سے( بنائی
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گئی ہو بلکہ جو )کتابيں( اس سے پہلے نازل ہوئی ہيں ان کی
تصديق )کرنے واال( ہے اور مومنوں کے ليے ہدايت اور رحمت
ہے )(١١١
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 -54سورة الحِجر )(15
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
آلرا۔ يہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آيتيں ہيں ) (١کسی وقت
کافر لوگ آرزو کريں گے کہ اے کاش وه مسلمان ہوتے )) (٢اے
محمد( ان کو اُن کے حال پر رہنے دو کہ کھاليں اور فائدے
اُٹھاليں 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
ہالک نہيں کی۔ مگر اس کا وقت مرقوم ومعين تھا ) (۴کوئی
جماعت اپنی مدت )وفات( سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پيچھے
ره 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 ساتھ 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 بھی پيغمبر بھيجے تھے ) (١٠اور اُن
کے پاس کوئی پيغمبر نہيں آتا تھا مگر وه اُس کے ساتھ استہزاء
کرتے تھے ) (١١اسی طرح ہم اس )تکذيب وضالل( کو
گنہگاروں کے دلوں ميں داخل کر ديتے ہيں ) (١٢سو وه اس پر
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ايمان نہيں التے اور پہلوں کی روش بھی يہی رہی ہے )(١٣
اوراگر ہم آسمان کا کوئی دروازه اُن پر کھول ديں اور وه اس ميں
چﮍھنے بھی لگيں ) (١۴تو بھی يہی کہيں کہ ہماری آنکھيں
مخمور ہوگئی ہيں بلکہ ہم پر جادو کر ديا گيا ہے ) (١۵اور ہم ہی
نے آسمان ميں برج بنائے اور ديکھنے والوں کے ليے اُس کو
رانده درگاه سے اُسے محفوظ کر ديا
سجا ديا ) (١۶اور ہر شيطان
ٔ
) (١٧ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگاره
اس کے پيچھے لپکتا ہے ) (١٨اور زمين کو بھی ہم ہی نے
پھياليا اور اس پر پہاڑ )بنا کر( رکھ ديئے اور اس ميں ہر ايک
سنجيده 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 چالتے
ہيں )جو بادلوں کے پانی سے( بھری ہوئی ہوتی ہيں اور ہم ہی
آسمان سے مينہ برساتے ہيں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پالتے
ہيں اور تم تو اس کا خرانہ نہيں رکھتے ) (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 پيچھے آنے والے ہيں وه بھی ہم کو معلوم ہيں )(٢۴
اور تمہارا پروردگار )قيامت کے دن( ان سب کو جمع کرے گا وه
بﮍا دانا )اور( خبردار ہے ) (٢۵اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے
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سﮍے ہوئے گارے سے پيدا کيا ہے ) (٢۶اور جنوں کو اس سے
بھی پہلے بےدھوئيں کی آگ سے پيدا کيا تھا ) (٢٧اور جب
تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمايا کہ ميں کھنکھناتے
سﮍے ہوئے گارے سے ايک بشر بنانے واال ہوں ) (٢٨جب اس
کو )صورت انسانيہ ميں( درست کر لوں اور اس ميں اپنی )بےبہا
چيز يعنی( روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے ميں گر پﮍنا
) (٢٩تو فرشتے تو سب کے سب سجدے ميں گر پﮍے ) (٣٠مگر
شيطان کہ اس نے سجده کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار
کر ديا )) (٣١خدا نے فرمايا( کہ ابليس! تجھے کيا ہوا کہ تو سجده
کرنے والوں ميں شامل نہ ہوا )) (٣٢اس نے( کہا کہ ميں ايسا
نہيں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سﮍے ہوئے
گارے سے بنايا ہے سجده کروں )) (٣٣خدا نے( فرمايا يہاں سے
نکل جا۔ تو مردود ہے ) (٣۴اور تجھ پر قيامت کے دن تک لعنت
)برسے گی( )) (٣۵اس نے( کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک
مہلت دے جب لوگ )مرنے کے بعد( زنده کئے جائيں گے )(٣۶
فرمايا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے ) (٣٧وقت مقرر )يعنی
قيامت( کے دن تک )) (٣٨اس نے( کہا کہ پروردگار جيسا تونے
مجھے رستے سے الگ کيا ہے ميں بھی زمين ميں لوگوں کے
ليے )گناہوں( کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا
) (٣٩ہاں ان ميں جو تيرے مخلص بندے ہيں )ان پر قابو چلنا
مشکل ہے( )) (۴٠خدا نے( فرمايا کہ مجھ تک )پہنچنے کا( يہی
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سيدھا رستہ ہے ) (۴١جو ميرے )مخلص( بندے ہيں ان پر تجھے
کچھ قدرت نہيں )کہ ان کو گناه ميں ڈال سکے( ہاں بد راہوں ميں
سے جو تيرے پيچھے 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 وه باغوں اور چشموں ميں ہوں گے )) (۴۵ان سے کہا
جائے گا کہ( ان ميں سالمتی )اور خاطر جمع سے( داخل ہوجاؤ
) (۴۶اور ان کے دلوں ميں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر
)صاف کر( ديں گے )گويا( بھائی بھائی تختوں پر ايک دوسرے
کے سامنے بيٹھے 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 واال )اور( مہربان ہوں
) (۴٩اور يہ کہ ميرا عذاب بھی درد دينے واال عذاب ہے )(۵٠
اور ان کو ابراہيم کے مہمانوں کا احوال سنادو ) (۵١جب وه
ابراہيم کے پاس آئے تو سالم 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 )) (۵٣وه( بولے
کہ جب مجھے بﮍھاپے 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
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سے( مايوس ہونا گمراہوں کا کام ہے ) (۵۶پھر کہنے لگے کہ
فرشتو! تمہيں )اور( کيا کام ہے )) (۵٧انہوں نے( کہا کہ ہم ايک
گنہگار قوم کی طرف بھيجے گئے ہيں )کہ اس کو عذاب کريں(
) (۵٨مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچاليں گے )(۵٩
البتہ ان کی عورت )کہ( اس کے ليے ہم نے ٹھہرا ديا ہے کہ وه
پيچھے ره جائے گی ) (۶٠پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے
) (۶١تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو ) (۶٢وه بولے کہ
نہيں بلکہ ہم آپ کے پاس وه چيز لے کر آئے ہيں جس ميں لوگ
شک کرتے تھے ) (۶٣اور ہم آپ کے پاس يقينی بات لے کر آئے
ہيں اور ہم سچ کہتے ہيں ) (۶۴تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے
گھر والوں کو لے نکليں اور خود ان کے پيچھے چليں اور اور
آپ ميں سے کوئی شخص مﮍ کر نہ ديکھے۔ اور جہاں آپ کو
حکم ہو وہاں چلے جايئے ) (۶۵اور ہم نے لوط کی طرف وحی
بھيجی 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( مجھے رسوا نہ کرنا ) (۶٨اور خدا سے ڈرو۔ اور ميری
بےآبروئی نہ کيجو ) (۶٩وه 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 وه اپنی
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مستی ميں مدہوش )ہو رہے( تھے ) (٧٢سو ان کو سورج نکلتے
نکلتے چنگھاڑ نے آپکﮍا ) (٧٣اور ہم نے اس شہر کو )الٹ کر(
نيچے اوپر کرديا۔ اور ان پر کھنگر کی پتھرياں برسائيں )(٧۴
بےشک اس )قصے( ميں اہل فراست کے ليے نشانی ہے )(٧۵
اور وه )شہر( اب تک سيدھے رستے پر )موجود( ہے )(٧۶
بےشک اس ميں ايمان النے والوں کے ليے نشانی ہے ) (٧٧اور
بَن کے رہنے والے )يعنی قوم شعيب کے لوگ( بھی گنہگار تھے
) (٧٨تو ہم نے ان سے بھی بدلہ ليا۔ اور يہ دونوں شہر کھلے
رستے پر )موجود( ہيں ) (٧٩اور )وادی( حجر کے رہنے والوں
نے بھی پيغمبروں کی تکذيب کی ) (٨٠ہم نے ان کو اپنی نشانياں
ديں اور وه ان سے منہ پھرتے رہے ) (٨١اور وه پہاڑوں کو
تراش تراش کر گھر بناتے تھے )کہ( امن )واطمينان( سے رہيں
گے ) (٨٢تو چيخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آپکﮍا ) (٨٣اور
جو کام وه کرتے تھے وه ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ) (٨۴اور
ہم نے آسمانوں اور زمين کو اور جو )مخلوقات( ان ميں ہے اس
کو تدبير کے ساتھ پيدا کيا ہے۔ اور قيامت تو ضرور آکر رہے گی
تو تم )ان لوگوں سے( اچھی طرح سے درگزر کرو ) (٨۵کچھ
شک نہيں کہ تمہارا پروردگار )سب کچھ( پيدا کرنے واال )اور(
جاننے واال ہے ) (٨۶اور ہم نے تم کو سات )آيتيں( جو )نماز
سوره الحمد( اور عظمت واال
ميں( دہرا کر پﮍھی جاتی ہيں )يعنی
ٔ
قرآن عطا فرمايا ہے ) (٨٧اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو
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جو )فوائد دنياوی سے( متمتع کيا ہے تم ان کی طرف )رغبت
سے( آنکھ اٹھا کر نہ ديکھنا اور نہ ان کے حال پر تاسف کرنا اور
مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پيش آنا ) (٨٨اور کہہ دو کہ
ميں تو عالنيہ ڈر سنانے واال 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 )کچھ ماننے اور کچھ
نہ ماننے سے( ٹکﮍے ٹکﮍے کر ڈاال ) (٩١تمہارے پروردگار کی
قسم ہم ان سے ضرور پرسش کريں گے ) (٩٢ان کاموں کی جو
وه کرتے رہے ) (٩٣پس جو حکم تم کو )خدا کی طرف سے( مال
ہے وه )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 ساتھ 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 سجده 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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 -55سورة ا ٔالن َع ام )(6
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ہر طرح کی تعريف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور
زمين کو پيدا کيا اور اندھيرا اور روشنی بنائی پھر بھی کافر )اور
چيزوں کو( خدا کے برابر ٹھيراتے ہيں ) (١وہی تو ہے جس نے
تم کو مٹی سے پيدا کيا پھر )مرنے کا( ايک وقت مقرر کر ديا اور
ايک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے پھر بھی تم )اے کافرو خدا
کے بارے ميں( شک کرتے ہو ) (٢اور آسمانوں اور زمين ميں
وہی )ايک( خدا ہے تمہاری پوشيده 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 پھير ليتے ہيں ) (۴جب ان کے پاس حق آيا تو اس کو
بھی جھٹال ديا سو ان کو ان چيزوں کا جن سے يہ استہزا کرتے
ہيں عنقريب انجام معلوم ہو جائے گا ) (۵کيا انہوں نے نہيں ديکھا
کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہالک کر ديا جن کے پاؤں
ملک ميں ايسے جما ديئے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ايسے نہيں
جمائے اور ان پر آسمان سے لگاتار مينہ برسايا اور نہريں بنا ديں
جو ان کے )مکانوں کے( نيچے بہہ رہی تھيں پھر ان کو ان کے
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گناہوں کے سبب ہالک کر ديا اور ان کے بعد اور امتيں پيدا کر
ديں ) (۶اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے
اور يہ اسے اپنے ہاتھوں سے بھی ٹٹول ليتے تو جو کافر ہيں وه
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
پھر انھيں )مطلق( مہلت نہ دی جاتی ) (٨نيز اگر ہم کسی فرشتہ
کو بھيجتے تو اسے مرد کی صورت ميں بھيجتے اور جو شبہ
)اب( کرتے ہيں اسی شبے ميں پھر انہيں ڈال ديتے ) (٩اور تم
سے پہلے بھی پيغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہيں سو جو
لوگ ان ميں سے تمسخر کيا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا
نے آگھيرا ) (١٠کہو کہ )اے منکرين رسالت( ملک ميں چلو پھرو
پھر ديکھو کہ جھٹالنے والوں کا کيا انجام ہوا )) (١١ان سے(
پوچھو کہ آسمان اور زمين ميں جو کچھ ہے کس کا ہے کہہ دو
خدا کا اس نے اپنی ذات )پاک( پر رحمت کو الزم کر ليا ہے وه تم
سب کو قيامت کے دن جس ميں کچھ بھی شک نہيں ضرور جمع
کرے گا جن لوگوں نے اپنے تيئيں نقصان ميں ڈال رکھا ہے وه
ايمان نہيں التے ) (١٢اور جو مخلوق رات اور دن ميں بستی ہے
سب اسی کی ہے اور وه سنتا جانتا ہے ) (١٣کہو کيا ميں خدا کو
چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ )وہی تو( آسمانوں اور
زمين کا پيدا کرنے واال ہے اور وہی )سب کو( کھانا ديتا ہے اور
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خود کسی سے کھانا نہيں ليتا )يہ بھی( کہہ دو کہ مجھے يہ حکم
ہوا ہے کہ ميں سب سے پہلے اسالم النے واال ہوں اور يہ کہ تم
)اے پيغمبر!( مشرکوں ميں نہ ہونا )) (١۴يہ بھی( کہہ دو کہ اگر
ميں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے 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 کھلی کاميابی
ہے ) (١۶اور اگر خدا تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا
اس کو کوئی دور کرنے واال نہيں اور اگر نعمت )وراحت( عطا
کرے تو )کوئی اس کو روکنے واال نہيں( وه ہر چيز پر قادر ہے
) (١٧اور وه اپنے بندوں پر غالب ہے اور وه دانا اور خبردار ہے
) (١٨ان سے پوچھو کہ سب سے بﮍھ کر )قرين انصاف( کس کی
شہادت ہے کہہ دو کہ خدا ہی مجھ ميں اور تم ميں گواه ہے اور يہ
قرآن مجھ پر اس ليے اتارا گيا ہے کہ اس کے ذريعے سے تم کو
اور جس شخص تک وه پہنچ سکے آگاه کردوں کيا تم لوگ اس
بات کی شہادت ديتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور بھی 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 وه ان )ہمارے پيغمبرﷺ( کو اس طرح پہچانتے ہيں جس
طرح اپنے بيٹوں کو پہچانا کرتے ہيں جنہوں نے اپنے تئيں
نقصان ميں ڈال رکھا ہے وه ايمان نہيں التے ) (٢٠اور اس
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شخص سے زياده کون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ افتراء کيا
يا اس کی آيتوں کو جھٹاليا۔ کچھ شک نہيں کہ ظالم لوگ نجات
نہيں پائيں گے ) (٢١اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کريں
گے پھر مشرکوں سے پوچھيں گے کہ )آج( وه تمہارے شريک
ٰ
دعوی تھا ) (٢٢تو ان سے کچھ عذر نہ بن
کہاں ہيں جن کو تمہيں
پﮍے گا )اور( بجز اس کے )کچھ چاره نہ ہوگا( کہ کہيں خدا کی
قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شريک نہيں بناتے تھے )(٢٣
ديکھو انہوں نے اپنے اوپر کيسا جھوٹ بوال اور جو کچھ يہ
افتراء کيا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا ) (٢۴اور ان ميں
بعض ايسے ہيں کہ تمہاری )باتوں کی( طرف کان رکھتے ہيں۔
اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال ديئے ہيں کہ ان کو
سمجھ نہ سکيں اور کانوں ميں ثقل پيدا کرديا ہے )کہ سن نہ
سکيں( اور اگر يہ تمام نشانياں بھی ديکھ ليں تب بھی ان پر ايمان
نہ الئيں۔ يہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو
آتے ہيں تو جو کافر ہيں کہتے ہيں يہ )قرآن( اور کچھ بھی نہيں
صرف پہلے لوگوں کی کہانياں ہيں ) (٢۵وه اس سے )اوروں کو
بھی( روکتے ہيں اور خود بھی پرے رہتے ہيں مگر )ان باتوں
سے( اپنے آپ ہی کو ہالک کرتے ہيں اور )اس سے( بےخبر ہيں
) (٢۶کاش تم )ان کو اس وقت( ديکھو جب يہ دوزخ کے کنارے
کھﮍے کئے جائيں گے اور کہيں گے کہ اے کاش ہم پھر )دنيا
ميں( لوٹا ديئے جائيں تاکہ اپنے پروردگار کی آيتوں کی تکذيب نہ
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کريں اور مومن ہوجائيں ) (٢٧ہاں يہ جو کچھ پہلے چھپايا کرتے
تھے )آج( ان پر ظاہر ہوگيا ہے اور اگر يہ )دنيا ميں( لوٹائے بھی
جائيں تو جن )کاموں( سے ان کو منع کيا گيا تھا وہی پھر کرنے
لگيں۔کچھ شک نہيں کہ يہ جھوٹے ہيں ) (٢٨اور کہتے ہيں کہ
ہماری جو دنيا کی زندگی ہے بس يہی )زندگی( ہے اور ہم )مرنے
کے بعد( پھر زنده نہيں کئے جائيں گے ) (٢٩اور کاش تم )ان کو
اس وقت( ديکھو جب يہ اپنے پروردگار کےسامنے کھﮍے کئے
جائيں گے اور وه فرمائےگا کيا يہ )دوباره زنده 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 تھے( عذاب
)کے مزے( چکھو ) (٣٠جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر
ہونے کو جھوٹ سمجھا وه گھاٹے ميں آگئے۔ يہاں تک کہ جب ان
پر قيامت ناگہاں آموجود ہوگی تو بول اٹھيں گے کہ )ہائے( اس
تقصير پر افسوس ہے جو ہم نے قيامت کے بارے ميں کی۔ اور وه
اپنے )اعمال کے( بوجھ اپنی پيٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔
ديکھو جو بوجھ يہ اٹھا رہے ہيں بہت برا ہے ) (٣١اور دنيا کی
زندگی تو ايک کھيل اور مشغولہ ہے۔ اور بہت اچھا گھر تو آخرت
کا گھر ہے )يعنی( ان کے لئے جو )خدا سے( ڈرتے ہيں۔ کيا تم
سمجھتے 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
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کبھی پيغمبر جھٹالئے جاتے رہے تو وه تکذيب اور ايذا پر صبر
کرتے رہے يہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی اور
خدا کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے واال نہيں۔ اور تم کو پيغمبروں
)کے احوال( کی خبريں پہنچ چکی ہيں )تو تم بھی صبر سے کام
لو( ) (٣۴اور اگر ان کی روگردانی تم پر شاق گزرتی ہے تو اگر
طاقت ہو تو زمين ميں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو يا آسمان ميں
سيﮍھی )تالش کرو( پھر ان کے پاس کوئی معجزه الؤ۔ 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 بھی ہيں اور مردوں کو تو خدا )قيامت ہی کو( اٹھائے گا۔
پھر 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 پھرنے واال )حيوان( يا دو
پروں سے اڑنے واال جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح
جماعتيں ہيں۔ ہم نے کتاب )يعنی لوح محفوظ( ميں کسی چيز )کے
لکھنے( ميں کوتاہی نہيں کی پھر سب اپنے پروردگار کی طرف
جمع کئے جائيں گے ) (٣٨اور جن لوگوں نے ہماری آيتوں کو
جھٹاليا وه بہرے اور گونگے ہيں )اس کے عالوه( اندھيرے ميں
)پﮍے ہوئے( جس کو خدا چاہے گمراه کردے اور جسے چاہے
سيدھے رستے پر چال دے ) (٣٩کہو )کافرو( بھال ديکھو تو اگر
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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 دکھ کے لئے اسے پکارتے ہو۔ وه اگر چاہتا ہے تو اس کو
دور کرديتا ہے اور جن کو تم شريک بناتے ہو )اس وقت( انہيں
بھول جاتے ہو ) (۴١اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی
طرف پيغمبر بھيجے۔ پھر )ان کی نافرمانيوں کے سبب( ہم انہيں
سختيوں اور تکليفوں ميں پکﮍتے رہے تاکہ عاجزی کريں )(۴٢
تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا کيوں نہيں عاجزی کرتے رہے۔
مگر ان کے تو دل ہی سخت ہوگئے تھے۔ اور جو وه کام کرتے
تھے شيطان ان کو )ان کی نظروں ميں( آراستہ کر دکھاتا تھا
) (۴٣پھر جب انہوں نے اس نصيحت کو جو ان کو گی گئی تھی
فراموش کرديا تو ہم نے ان پر ہر چيز کے دروازے کھول ديئے۔
يہاں تک کہ جب ان چيزوں سے جو ان کو دی گئی تھيں خوب
خوش ہوگئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکﮍ ليا اور وه اس وقت
مايوس ہو کر ره گئے ) (۴۴غرض ظالم لوگوں کی جﮍ کاٹ دی
گئی۔ اور سب تعريف خدائے رب العالمين ہی کو )سزاوار ہے(
)) (۴۵ان کافروں سے( کہو کہ بھال ديکھو تو اگر خدا تمہارے
کان اور آنکھيں چھين لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگادے تو
خداکے سوا کون سا معبود ہے جو تمہيں يہ نعمتيں پھر بخشے؟
ديکھو ہم کس کس طرح اپنی آيتيں بيان کرتے ہيں۔ پھر بھی يہ
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لوگ ردگردانی کرتے ہيں ) (۴۶کہو کہ بھال بتاؤ تو اگر تم پر خدا
کا عذاب بےخبری ميں يا خبر آنے کے بعد آئے تو کيا ظالم لوگوں
کے سوا کوئی اور بھی ہالک ہوگا؟ ) (۴٧اور ہم جو پيغمبروں کو
بھيجتے رہے ہيں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو پھر جو
شخص ايمان الئے اور نيکوکار ہوجائے تو ايسے لوگوں کو نہ
کچھ خوف ہوگا اور نہ وه اندوہناک ہوں گے ) (۴٨اور جنہوں نے
ہماری آيتوں کو جھٹاليا ان کی نافرمانيوں کے سبب انہيں عذاب
ہوگا ) (۴٩کہہ دو کہ ميں تم سے يہ نہيں کہتا کہ ميرے پاس ﷲ
تعالی 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 مجھے )خدا کی طرف سے( آتا ہے۔ کہہ دو کہ بھال اندھا
اور آنکھ والے برابر ہوتے ہيں؟ تو پھر تم غور کيوں نہيں کرتے
) (۵٠اور جو لوگ جو خوف رکھتے 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 واال ،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 کچھ نہيں اور
تمہارے حساب کی جوابدہی ان پر کچھ نہيں )پس ايسا نہ کرنا(
اگر ان کو نکالوگے تو ظالموں ميں ہوجاؤ گے ) (۵٢اور اسی
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طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ )جو
دولتمند ہيں وه غريبوں کی نسبت( کہتے ہيں کيا يہی لوگ ہيں جن
پر خدا نے ہم ميں سے فضل کيا ہے )خدا نے فرمايا( بھال خدا
شکر کرنے والوں سے واقف نہيں؟ ) (۵٣اور جب تمہارے پاس
ايسے لوگ آيا کريں جو ہماری آيتوں پر ايمان التے ہيں تو )ان
سے( سالم عليکم کہا کرو خدا نے اپنی ذات )پاک( پر رحمت کو
الزم کرليا ہے کہ جو کوئی تم ميں نادانی سے کوئی بری حرکت
کر بيٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرلے اور نيکوکار ہوجائے تو وه
بخشنے واال مہربان ہے ) (۵۴اور اس طرح ہم اپنی آيتيں کھول
کھول 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 مجھے ان کی
عبادت سے منع کيا گيا ہے۔ )يہ بھی( کہہ دو کہ ميں تمہاری
خواہشوں کی پيروی نہيں کروں گا ايسا کروں تو گمراه 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 وه ميرے
پاس نہيں ہے )ايسا( حکم ﷲ ہی کے اختيار ميں ہے وه سچی بات
بيان فرماتا ہے اور وه سب سے بہتر فيصلہ کرنے واال ہے )(۵٧
کہہ دو کہ جس چيز کے لئے تم جلدی کر رہے ہو اگر وه ميرے
اختيار ميں ہوتی تو مجھ ميں اور تم ميں فيصلہ ہوچکا ہوتا۔ اور
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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 جھﮍتا مگر وه اس کو جانتا ہے اور زمين کے اندھيروں ميں
کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چيز نہيں ہے مگر کتاب
روشن ميں )لکھی ہوئی( ہے ) (۵٩اور وہی تو ہے جو رات کو
)سونے کی حالت ميں( تمہاری روح قبض کرليتا ہے اور جو کچھ
تم دن ميں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے پھر تمہيں دن کو اٹھا
ديتا ہے تاکہ )يہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی( معين مدت
پوری کردی جائے پھر تم )سب( کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا
ہے )اس روز( وه تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے ہو )ايک ايک
کرکے( بتائے گا ) (۶٠اور وه اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور تم پر
نگہبان مقرر کئے رکھتا ہے۔ يہاں تک کہ جب تم ميں سے کسی
کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرليتے
ہيں اور وه کسی طرح کی کوتاہی نہيں کرتے ) (۶١پھر )قيامت
تعالی کے پاس واپس
کے دن تمام( لوگ اپنے مالک برحق خدا
ٰ
بالئے جائيں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وه نہايت جلد
حساب لينے واال ہے ) (۶٢کہو بھال تم کو جنگلوں اور درياؤں
کے اندھيروں 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
281

ہوں ) (۶٣کہو کہ خدا ہی تم کو اس )تنگی( سے اور ہر سختی
سے نجات بخشتا ہے۔ پھر )تم( اس کے ساتھ شرک کرتے ہو
) (۶۴کہہ دو کہ وه )اس پر بھی( قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر
کی طرف سے يا تمہارے پاؤں کے نيچے سے عذاب بھيجے يا
تمہيں فرقہ فرقہ کردے اور ايک کو دوسرے )سے لﮍا کر آپس(
کی لﮍائی کا مزه چکھادے۔ ديکھو ہم اپنی آيتوں کو کس کس طرح
بيان کرتے ہيں تاکہ يہ لوگ سمجھيں ) (۶۵اور اس )قرآن( کو
تمہاری قوم نے جھٹاليا حاالنکہ وه 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 ديکھو جو ہماری آيتوں کے بارے ميں بيہوده
بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہوجاؤ يہاں تک کہ اور
باتوں ميں مصروف ہوجائيں۔ اور اگر )يہ بات( شيطان تمہيں بھال
دے تو ياد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بيٹھو ) (۶٨اور
پرہيزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہيں
ہاں نصيحت تاکہ وه بھی پرہيزگار ہوں ) (۶٩اور جن لوگوں نے
اپنےدين کو کھيل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنيا کی زندگی نے
ان کو دھوکے ميں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو ہاں اس
)قرآن( کے ذريعے سے نصيحت کرتے رہو تاکہ )قيامت کے دن(
کوئی اپنے اعمال کی سزا ميں ہالکت ميں نہ ڈاال جائے )اس
روز( خدا کےسوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش
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کرنے واال۔ اور اگر وه ہر چيز )جو روئے زمين پر ہے بطور(
معاوضہ دينا چاہے تو وه اس سے قبول نہ ہو يہی لوگ ہيں کہ
اپنے اعمال کے وبال ميں ہالکت ميں ڈالے گئے ان کے لئے پينے
کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دينے واال عذاب ہے اس لئے کہ کفر
کرتے تھے ) (٧٠کہو۔ کيا ہم خدا کے سوا ايسی چيز کو پکاريں
جو نہ ہمارا بھال کرسکے نہ برا۔ اور جب ہم کو خدا نے سيدھا
رستہ دکھا ديا تو )کيا( ہم الٹے پاؤں پھر جائيں؟ )پھر ہماری ايسی
مثال ہو( جيسے کسی کو جنات نے جنگل ميں بھال ديا ہو )اور وه(
حيران )ہو رہا ہو( اور اس کے کچھ رفيق ہوں جو اس کو رستے
کی طرف بالئيں کہ ہمارے پاس چال آ۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی
ہے جو خدا نے بتايا ہے۔ اور ہميں تو يہ حکم مال ہے کہ ہم
خدائے رب العالمين کے فرمانبردار ہوں ) (٧١اور يہ )بھی( کہ
نماز پﮍھتے 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 وه
فرمائے گا کہ ہو جا تو )حشر برپا( ہوجائے گا ۔ اس کا ارشاد
برحق ہے۔ اور جس دن صور پھونکا جائے گا )اس دن( اسی کی
بادشاہت ہوگی۔ وہی پوشيده اور ظاہر )سب( کا جاننے واال ہے اور
وہی دانا اور خبردار ہے ) (٧٣اور )وه وقت بھی ياد کرنے کے
الئق ہے( جب ابراہيم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو
کيا معبود بناتے ہو۔ ميں ديکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صريح
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گمراہی ميں ہو ) (٧۴اور ہم اس طرح ابراہيم کو آسمانوں اور
زمين کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وه خوب يقين کرنے والوں
)پرده تاريکی
ميں ہوجائيں )) (٧۵يعنی( جب رات نے ان کو
ٔ
سے( ڈھانپ ليا )تو آسمان ميں( ايک ستارا نظر پﮍا۔ کہنے لگے
يہ ميرا پروردگار ہے۔ جب وه غائب ہوگيا تو کہنے لگے کہ
مجھے غائب ہوجانے والے پسند نہيں ) (٧۶پھر جب چاند کو
ديکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے يہ ميرا پروردگار ہے۔
ليکن جب وه بھی چھپ گيا تو بول اٹھے کہ ميرا پروردگار مجھے
سيدھا رستہ نہيں دکھائے گا تو ميں ان لوگوں ميں ہوجاؤں گا جو
بھٹک رہے ہيں ) (٧٧پھر جب سورج کو ديکھا کہ جگمگا رہا ہے
تو کہنے لگے ميرا پروردگار يہ ہے يہ سب سے بﮍا ہے۔ مگر
جب وه بھی 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 مجھ سے خدا کے بارےميں )کيا( بحث کرتے
ہو اس نے تو مجھے سيدھا رستہ دکھا 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۔ ) (٨٠بھال ميں ان چيزوں
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سے جن کو تم )خدا کا( شريک بناتے ہو کيونکرڈروں جب کہ تم
اس سے نہيں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ 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 سمجھ
رکھتے ہو )تو بتاؤ( ) (٨١جو لوگ ايمان الئے 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 تھی جو ہم نے ابراہيم کو ان کی قوم کے مقابلے ميں عطا کی
تھی۔ 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 بھی ہدايت دی تھی اور ان کی اوالد ميں سے داؤد اور سليمان
موسی اور ہارون کو بھی۔ اور ہم نيک
اور ايوب اور يوسف اور
ٰ
يحيی
لوگوں کو ايسا ہی بدال ديا کرتے ہيں ) (٨۴اور زکريا اور
ٰ
عيسی اور الياس کو بھی۔ يہ سب نيکوکار تھے ) (٨۵اور
اور
ٰ
اسمعيل اور اليسع اور يونس اور لوط کو بھی۔ اور ان سب کو
ٰ
جہان کے لوگوں پر فضليت بخشی تھی ) (٨۶اور بعض بعض کو
ان کے باپ دادا اور اوالد اور بھائيوں ميں سے بھی۔ اور ان کو
برگزيده بھی کيا تھا اور سيدھا رستہ بھی دکھايا تھا ) (٨٧يہ خدا
کی ہدايت ہے اس پر اپنے بندوں ميں سے جسے چاہے چالئے۔
اور اگر وه لوگ شرک کرتے تو جو عمل وه کرتے تھے سب
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ضائع ہوجاتے ) (٨٨يہ وه لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور
حکم )شريعت( اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ اگر يہ )کفار( ان باتوں
سے انکار کريں تو ہم نے ان پر )ايمان النے کے لئے( ايسے
لوگ مقرر کرديئے ہيں کہ وه ان سے کبھی انکار کرنے والے
نہيں ) (٨٩يہ وه لوگ ہيں جن کو خدا نے ہدايت دی تھی 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 تھی نہ جانی۔ جب انہوں نے کہا کہ خدا نے انسان پر
)وحی اور کتاب وغيره( کچھ بھی نازل نہيں کيا۔ کہو جو کتاب
موسی لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کيا تھا جو لوگوں کے
ٰ
لئے نور اور ہدايت تھی اور جسے تم نے عليحده عليحده اوراق
)پر نقل( کر رکھا ہے ان )کے کچھ حصے( کو تو ظاہر کرتے ہو
اور اکثر کو چھپاتے ہو۔ اور تم کو وه باتيں سکھائی گئيں جن کو
نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو )اس کتاب کو(
خدا ہی نے )نازل کيا تھا( پھر ان کو چھوڑ ديا کہ اپنی بيہوده
بکواس ميں کھيلتے 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 آگاه کردو۔ اور جو
لوگ آخرت پر ايمان رکھتے ہيں وه اس کتاب پر بھی ايمان
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رکھتے ہيں اور وه اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہيں )(٩٢
اور اس سے بﮍھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افتراء
کرے۔ يا يہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حاالنکہ اس پر کچھ
بھی وحی نہ آئی ہو اور جو يہ کہے کہ جس طرح کی کتاب خدا
نے نازل کی ہے اس طرح کی ميں بھی بنا ليتا ہوں۔ اور کاش تم
ان ظالم )يعنی مشرک( لوگوں کو اس وقت ديکھو جب موت کی
سختيوں ميں )مبتال( ہوں اور فرشتے )ان کی طرف عذاب کے
لئے( ہاتھ بﮍھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانيں۔ آج تم کو ذلت کے
عذاب کی سزا دی جائے گی اس لئے کہ تم خدا پر جھوٹ بوال
کرتے تھے اور اس کی آيتوں سے سرکشی کرتے تھے ) (٩٣اور
جيسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پيدا کيا تھا ايسا ہی آج اکيلے اکيلے
ہمارے پاس آئے اور جو )مال ومتاع( ہم نے تمہيں عطا فرمايا تھا
وه سب اپنی پيٹھ پيچھے چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے
سفارشيوں کو بھی نہيں ديکھتے جن کی نسبت تم خيال کرتے
تھے کہ وه تمہارے )شفيع اور ہمارے( شريک ہيں۔ )آج( تمہارے
آپس کے سب تعلقات منقطع ہوگئے اور جو دعوے تم کيا کرتے
تھے سب جاتے رہے ) (٩۴بے شک خدا ہی دانے اور گٹھلی کو
پھاڑ کر )ان سے درخت وغيره( اگاتا ہے وہی جاندار کو بے جان
سے نکالتا ہے اور وہی بےجان کا جاندار سے نکالنے واال ہے۔
يہی تو خدا ہے۔ پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو ) (٩۵وہی )رات
کے اندھيرے سے( صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے اور اسی نے
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رات کو )موجب( آرام )ٹھہرايا( اور سورج اور چاند کو )ذرائع(
شمار بنايا ہے۔ يہ خدا کے )مقرر کئے ہوئے( اندازے ہيں جو
غالب )اور( علم واال ہے ) (٩۶اور وہی تو ہے جس نے تمہارے
لئے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور درياؤں کے اندھيروں ميں ان
سے رستے معلوم کرو۔ عقل والوں کے لئے ہم نے اپنی آيتيں
کھول کھول کر بيان کردی ہيں ) (٩٧اور وہی تو ہے جس نے تم
کو ايک شخص سے پيدا کيا۔ پھر )تمہارے لئے( ايک ٹھہرنے کی
جگہ ہے اور ايک سپرد ہونے کی سمجھنے والوں کے لئے ہم
نے )اپنی( آيتيں کھول کھول کر بيان کردی ہيں ) (٩٨اور وہی تو
ہے جو آسمان سے مينھ برساتا ہے۔ پھر ہم ہی )جو مينھ برساتے
ہيں( اس سے ہر طرح کی روئيدگی اگاتے ہيں۔ پھر اس ميں سے
سبز سبز کونپليں نکالتے ہيں۔ اور ان کونپلوں ميں سے ايک
دوسرے کے ساتھ جﮍے ہوئے دانے نکالتے ہيں اور کھجور کے
گابھے ميں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور
زيتون اور انار جو ايک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہيں۔ اور
نہيں بھی ملتے۔ يہ چيزيں جب پھلتی ہيں تو ان کے پھلوں پر اور
)جب پکتی ہيں تو( ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان ميں ان لوگوں
کے لئے جو ايمان التے ہيں )قدرت خدا کی بہت سی( نشانياں ہيں
) (٩٩اور ان لوگوں نے جنوں کو خدا کا شريک ٹھہرايا۔ حاالنکہ
ان کو اسی نے پيدا کيا اور بےسمجھے )جھوٹ بہتان( اس کے
لئے بيٹے اور بيٹياں بنا کھﮍی کيں وه ان باتوں سے جو اس کی
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نسبت بيان کرتے ہيں پاک ہے اور )اس کی شان ان سے( بلند ہے
)) (١٠٠وہی( آسمانوں اور زمين کا پيدا کرنے واال )ہے(۔ اس
کے اوالد کہاں سے ہو جب کہ اس کی بيوی ہی نہيں۔ اور اس نے
ہر چيز کو پيدا کيا ہے۔ اور وه ہر چيز سے باخبر ہے ) (١٠١يہی
)اوصاف رکھنے واال( خدا تمہارا پروردگار ہے۔ اس کے سوا
کوئی معبود نہيں۔ )وہی( ہر چيز کا پيداکرنے واال )ہے( تو اسی
کی عبادت کرو۔ اور وه ہر چيز کا نگراں ہے )) (١٠٢وه ايسا ہے
کہ( نگاہيں اس کا ادراک نہيں کرسکتيں اور وه نگاہوں کا ادراک
کرسکتا ہے اور وه بھيد جاننے واال 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 آنکھ
کھول کر( ديکھا اس نے اپنا بھال کيا اور جو اندھا بنا رہا اس نے
اپنے حق ميں برا کيا۔ اور ميں تمہارا نگہبان نہيں ہوں ) (١٠۴اور
ہم اسی طرح اپنی آيتيں پھير پھير کر بيان کرتے ہيں تاکہ کافر يہ
نہ کہيں کہ تم )يہ باتيں اہل کتاب سے( سيکھے ہوئے ہو اور تاکہ
سمجھنے 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 کناره 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
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کو يہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہيں ان کو برا نہ کہنا کہ يہ
بھی کہيں خدا کو بےادبی سے بے سمجھے برا )نہ( کہہ بيٹھيں۔
اس طرح ہم نے ہر ايک فرقے کے اعمال )ان کی نظروں ميں(
اچھے کر دکھائے ہيں۔ پھر ان کو اپنے پروردگار ک طرف لوٹ
کر جانا ہے تب وه ان کو بتائے گا کہ وه کيا کيا کرتے تھے
) (١٠٨اور يہ لوگ خدا کی سخت سخت قسميں کھاتے ہيں کہ اگر
ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وه 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 بھی جائيں تب بھی ايمان نہ الئيں ) (١٠٩اور ہم ان
کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ ديں گے )تو( جيسے يہ اس )قرآن(
پر پہلی دفعہ ايمان نہيں الئے )ويسے پھر نہ الئيں گے( اور ان
کو چھوڑ ديں گے کہ اپنی سرکشی ميں بہکتے رہيں ) (١١٠اور
اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار ديتے اور مردے بھی ان سے گفتگو
کرنے لگتے اور ہم سب چيزوں کو ان کے سامنے ال موجود بھی
کر ديتے تو بھی يہ ايمان النے والے نہ تھے اِ ّال ماشائا 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 تھا وه
دھوکا دينے کے ليے ايک دوسرے کے دل ميں ملمع کی باتيں
ڈالتے رہتے تھے اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وه ايسا نہ
کرتے تو ان کو اور جو کچھ يہ افتراء کرتے ہيں اسے چھوڑ دو
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) (١١٢اور )وه ايسے کام( اس ليے بھی )کرتے تھے( کہ جو
لوگ آخرت پر ايمان نہيں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل
ہوں اور وه انہيں پسند کريں اور جو کام وه کرتے تھے وه ہی
کرنے لگيں )) (١١٣کہو( کيا ميں خدا کے سوا اور منصف تالش
کروں حاالنکہ اس نے تمہاری طرف واضع المطالب کتاب بھيجی
ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب )تورات( دی ہے وه جانتے ہيں
کہ وه 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 واال نہيں اور وه سنتا جانتا ہے ) (١١۵اور
اکثر لوگ جو زمين پر آباد ہيں )گمراه ہيں( اگر تم ان کا کہا مان
لو گے تو وه تمہيں خدا کا رستہ بھال ديں گے يہ محض خيال کے
پيچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تير چالتے ہيں ) (١١۶تمہارا
پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے
بھٹکے ہوئے ہيں اور ان سے بھی 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 رکھتے ہو تو اسے کھا ليا
کرو ) (١١٨اور سبب کيا ہے کہ جس چيز پر خدا کا نام ليا جائے
تم اسے نہ کھاؤ حاالنکہ جو چيزيں اس نے تمہارے ليے حرام
ٹھيرا دی ہيں وه ايک ايک کر کے بيان کر دی ہيں )بے شک ان
کو نہيں کھانا چاہيے( مگر اس صورت ميں کہ ان کے )کھانے
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کے( ليے ناچار ہو جاؤ اور بہت سے لوگ بےسمجھے بوجھے
اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہيں کچھ 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 پوشيده )ہر طرح کا( گناه ترک کر دو جو لوگ گناه
کرتے ہيں وه عنقريب اپنے کئے کی سزا پائيں گے ) (١٢٠اور
جس چيز پر خدا کا نام نہ ليا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا
گناه ہے اور شيطان )لوگ( اپنے رفيقوں کے دلوں ميں يہ بات
ڈالتے ہيں کہ تم سے جھگﮍا کريں اور اگر تم لوگ ان کے کہے
پر چلے تو بےشک تم بھی مشرک ہوئے ) (١٢١بھال جو پہلے
مرده تھا پھر ہم نے اس کو زنده کيا اور اس کے ليے روشنی کر
دی جس کے ذريعے سے وه لوگوں ميں چلتا پھرتا ہے کہيں اس
شخص جيسا ہو سکتا ہے جو اندھيرے ميں پﮍا ہوا ہو اور اس سے
نکل ہی نہ سکے اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہيں وه انہيں
اچھے 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 الئيں گے اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ )رسالت کا کون
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سا محل ہے اور( وه اپنی پيغمبری کسے عنايت فرمائے جو لوگ
ب شديد ہوگا اس
جرم کرتے ہيں ان کو خدا کے ہاں ذلّت اور عذا ِ
ليے کہ م ّکارياں کرتے تھے ) (١٢۴تو جس شخص کو خدا چاہتا
ہے کہ ہدايت بخشے اس کا سينہ اسالم کے ليے کھول ديتا ہے
اور جسے چاہتا ہے کہ گمراه کرے اس کا سينہ تنگ اور گھٹا ہوا
کر ديتا ہے گويا وه آسمان پر چﮍھ رہا ہے اس طرح خدا ان لوگوں
پر جو ايمان نہيں التے عذاب بھيجتا ہے ) (١٢۵اور يہی تمہارے
پروردگار کا سيدھا رستہ ہے جو لوگ غور کرنے والے ہيں ان
کے ليے ہم نے اپنی آيتيں کھول کھول کر بيان کر دی ہيں )(١٢۶
ان کے ليے ان کے اعمال کے صلے ميں پروردگار کے ہاں
سالمتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوستدار ہے ) (١٢٧اور جس
دن وه سب ّ
)جن وانس( کو جمع کرے گا )اور فرمائے گا کہ( اے
گروه جنّات تم نے انسانوں سے بہت )فائدے( حاصل کئے تو جو
انسانوں ميں ان کے دوستدار ہوں گے وه کہيں گے کہ پروردگار
ہم ايک دوسرے سے فائده اٹھاتے رہے اور )آخر( اس وقت کو
پہنچ گئے جو تو نے ہمارے ليے مقرر کيا تھا خدا فرمائے گا
)اب( تمہارا ٹھکانہ 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
وه کرتے تھے ايک دوسرے پر مسلط کر ديتے ہيں ) (١٢٩اے
جنّوں اور انسانوں کی جماعت کيا تمہارے پاس تم ہی ميں سے
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پيغمبر نہيں آتے رہے جو ميری آيتيں تم کو پﮍھ پﮍھ کر سناتے
اور اس دن کے سامنے آموجود ہونے سے ڈراتے تھے وه کہيں
گے کہ )پروردگار( ہميں اپنے گناہوں کا اقرار ہے ان لوگوں کو
دنياکی زندگی نے دھوکے ميں ڈال رکھا تھا اور )اب( خود اپنے
اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے )) (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 ہالک کر دے
اور وہاں کے رہنے والوں کو )کچھ بھی( 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 بھی دوسرے لوگوں کی نسل
سے پيدا کيا ہے ) (١٣٣کچھ شک نہيں کہ جو وعده تم سے کيا
جاتا ہے وه )وقوع ميں( آنے واال 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 گھر ہوگا کچھ شک نہيں کہ
مشرک نجات نہيں پانے کے ) (١٣۵اور )يہ لوگ( خدا ہی کی پيدا
کی ہوئی چيزوں يعنی کھيتی اور چوپايوں ميں خدا کا بھی ايک
حصہ مقرر کرتے ہيں اور اپنے خيال )باطل( سے کہتے ہيں کہ
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يہ )حصہ( تو خدا کا اور يہ ہمارے شريکوں )يعنی بتوں( کا تو
جو حصہ ان کے شريکوں کا ہوتا ہے وه تو خدا کی طرف نہيں
جا سکتا اور جو حصہ خدا کا ہوتا ہے وه 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 اچھا کر دکھايا ہے تاکہ انہيں ہالکت ميں ڈال ديں اور ان
کے دين کو ان پر خلط ملط کر ديں اور اگر خدا چاہتا تو وه ايسا نہ
کرتے تو ان کو چھوڑ دو کہ وه جانيں اور ان کا جھوٹ )(١٣٧
اور اپنے خيال سے يہ بھی کہتے ہيں کہ يہ چارپائے اور کھيتی
منع ہے اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہيں کوئی نہ کھائے
اور )بعض( چارپائے ايسے ہيں کہ ان کی پيٹ پر چﮍھنا منع کر
ديا گيا ہے اور بعض مويشی ايسے ہيں جن پر )ذبح کرتے وقت(
خدا کا نام نہيں ليتے سب خدا پر جھوٹ ہے وه عنقريب ان کو ان
کے جھوٹ کا بدلہ دے گا ) (١٣٨اور يہ بھی کہتے ہيں کہ جو
بچہ ان چارپايوں کے پيٹ ميں ہے وه خاص ہمارے مردوں کے
لئے ہے اور ہماری عورتوں کو )اس کا کھانا( حرام ہے اور اگر
وه بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس ميں شريک ہيں )يعنی اسے مرد اور
عورتيں سب کھائيں( عنقريب خدا ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی
سزا دے گا بےشک وه حکمت واال خبردار ہے ) (١٣٩جن لوگوں
نے اپنی اوالد کو بيوقوفی سے بے سمجھی سے قتل کيا اور خدا
پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی کی ہوئی روزی کو حرام
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ٹہرايا وه گھاٹے ميں پﮍ گئے وه بےشبہ گمراه ہيں اور ہدايت يافتہ
نہيں ہيں ) (١۴٠اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پيدا کئے
چھتريوں پر چﮍھائے ہوئے بھی اور جو چھتريوں پر نہيں
چﮍھائے ہوئے وه بھی اور کھجور اور کھيتی جن کے طرح طرح
کے پھل ہوتے ہيں اور زيتون اور انار جو )بعض باتوں ميں( ايک
دوسرے سے ملتے ہيں جب يہ چيزيں پھليں تو ان کے پھل کھاؤ
اور جس دن )پھل توڑو اور کھيتی( کاٹو تو خدا کا حق بھی اس
ميں سے ادا کرو اور بےجا نہ اڑاؤ کہ خدا بيجا اڑانے والوں کو
دوست نہيں رکھتا ) (١۴١اور چارپايوں ميں بوجھ اٹھانے والے
)يعنی بﮍے بﮍے( بھی پيدا کئے اور زمين سے لگے ہوئے )يعنی
چھوٹے چھوٹے( بھی )پس( خدا کا ديا ہوا رزق کھاؤ اور شيطان
کے قدموں پر نہ چلو وه تمہارا صريح دشمن ہے )) (١۴٢يہ بﮍے
چھوٹے چارپائے( آٹھ قسم کے )ہيں( دو )دو( بھيﮍوں ميں سے
اور دو )دو( بکريوں ميں سے )يعنی ايک ايک نر اور اور ايک
ايک ماده( )اے پيغمبر ان سے( پوچھو 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 مجھے
سند سے بتاؤ ) (١۴٣اور دو )دو( اونٹوں ميں سے اور دو )دو(
گايوں ميں سے )ان کے بارے ميں بھی ان سے( پوچھو 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 بھال جس
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وقت خدا نے تم کو اس کا حکم ديا تھا تم اس وقت موجود تھے؟ تو
اس شخص سے زياده کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افتراء
کرے تاکہ اِز راه بے دانشی لوگوں کو گمراه کرے کچھ شک نہيں
کہ خدا ظالم لوگوں کو ہدايت نہيں ديتا ) (١۴۴کہو کہ جو احکام
مجھ پر نازل ہوئے ہيں ان ميں کوئی چيز جسے کھانے واال
کھائے حرام نہيں پاتا بجز اس کے کہ وه مرا ہوا جانور يا بہتا لہو
يا سور کا گوشت کہ يہ سب ناپاک ہيں يا کوئی گناه 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 واال مہربان ہے )(١۴۵
اور يہوديوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دئيے تھے
اور گايوں اور بکريوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی سوا
اس کے جو ان کی پيٹھ پر لگی ہو يا اوجھﮍی ميں ہو يا ہڈی ميں
ملی ہو يہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی 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 وه 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 ٹھہراتے اسی طرح ان لوگوں نے تکذيب کی تھی
جو ان سے پہلے تھے يہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزه چکھ کر
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رہے کہہ دو کيا تمہارے پاس کوئی سند ہے )اگر ہے( تو اسے
ہمارے سامنے نکالو تم محض خيال کے پيچھے چلتے اور اٹکل
کی تير چالتے ہو ) (١۴٨کہہ دو کہ خدا ہی کی حجت غالب ہے
اگر وه چاہتا تو تم سب کو ہدايت دے ديتا ) (١۴٩کہو کہ اپنے
گواہوں کو الؤ جو بتائيں کہ خدا نے يہ چيزيں حرام کی ہيں پھر
اگر وه )آ کر( گواہی ديں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دينا اور نہ
ان لوگوں کی خواہشوں کی پيروی کرنا جو ہماری آيتوں کو
جھٹالتے ہيں اور آخرت پر ايمان نہيں التے اور )بتوں کو( اپنے
پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہيں ) (١۵٠کہہ کہ )لوگو( آؤ ميں
تمہيں وه چيزيں پﮍھ 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 اوالد کو قتل نہ کرنا کيونکہ تم کو اور ان کو ہم
ہی رزق ديتے ہيں اور بےحيائی کے کام ظاہر ہوں يا پوشيده ان
کے پاس نہ پھٹکنا 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 وه تمہيں ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم
سمجھو ) (١۵١اور يتيم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ايسے
طريق سے کہ بہت ہی پسنديده ہو يہاں تک کہ وه جوانی کو پہنچ
جائے اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کيا کرو ہم
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کسی کو تکليف نہيں ديتے مگر اس کی طاقت کے مطابق اور
جب )کسی کی نسبت( کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو گو وه
)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 سيدھا 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(
موسی کو کتاب عنايت کی تھی تاکہ ان
پھر )سن لو کہ( ہم نے
ؑ
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 بھی 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
تھيں اور ہم ان کے پﮍھنے سے )معذور اور( بےخبر تھے
) (١۵۶يا )يہ نہ( کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان
لوگوں کی نسبت کہيں سيدھے رستے پر ہوتے سو تمہارے پاس
تمہارے پروردگار کی طرف سے دليل اور ہدايت اور رحمت آ
گئی ہے تو اس سے بﮍھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی آيتوں کی
تکذيب کرے اور ان سے )لوگوں کو( پھيرے جو لوگ ہماری
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آيتوں سے پھيرتے ہيں اس پھيرنے 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 پروردگار آئے يا
تمہارے پروردگار کی کچھ نشانياں آئيں )مگر( جس روز تمہارے
پروردگار کی کچھ نشانياں آ جائيں گی تو جو شخص پہلے ايمان
نہيں اليا ہوگا اس وقت اسے ايمان النا کچھ فائده 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 بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہيں ) (١۵٨جن لوگوں
نے اپنے دين ميں )بہت سے( رستے نکالے اور کئی کئی فرقے
ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہيں ان کا کام خدا کے حوالے پھر
جو کچھ وه کرتے رہے ہيں وه 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 الئے گا اسے سزا ويسے ہی
ملے گی اور ان پر ظلم نہيں کيا جائے گا ) (١۶٠کہہ دو کہ
مجھے ميرے پروردگار نے سيدھا رستہ دکھا ديا ہے )يعنی دين
صحيح( مذہب ابراہيم کا جو ايک )خدا( ہی کی طرف کے تھے
اور مشرکوں ميں سے نہ تھے )) (١۶١يہ بھی( 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 مجھ کو اسی بات کا حکم مال ہے اور ميں سب سے اول
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فرمانبردار ہوں ) (١۶٣کہو کيا ميں خدا کے سوا اور پروردگار
تالش 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 گناه( کا بوجھ نہيں اٹھائے گا پھر تم سب کو اپنے
پروردگار کی طرف لوٹ کا جانا ہے تو جن جن باتوں ميں تم
اختالف کيا کرتے تھے وه 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 کچھ اس نے تمہيں بخشا ہے اس ميں
تمہاری آزمائش ہے بےشک تمہارا پروردگار جلد عذاب دينے
واال ہے اور بےشک وه بخشنے واال مہربان بھی ہے )(١۶۵
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الصافات )(37
 -56سورة َّ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر ) (١پھر ڈانٹنے
والوں کی جھﮍک کر ) (٢پھر ذکر )يعنی قرآن( پﮍھنے 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 بھی 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( پھينکے
جاتے ہيں )) (٨يعنی وہاں سے( نکال دينے کو اور ان کے لئے
دائمی عذاب ہے ) (٩ہاں جو کوئی )فرشتوں کی کسی بات کو(
چوری سے جھپٹ لينا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگاره ان کے پيچھے
لگتا ہے ) (١٠تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے يا جتنی
خلقت ہم نے بنائی ہے؟ انہيں ہم نے چپکتے گارے سے بنايا ہے
) (١١ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور يہ تمسخر کرتے ہيں )(١٢
اور جب ان کو نصيحت دی جاتی ہے تو نصيحت قبول نہيں کرتے
) (١٣اور جب کوئی نشانی ديکھتے ہيں تو ٹھٹھے کرتے ہيں
) (١۴اور کہتے ہيں کہ يہ تو صريح جادو ہے ) (١۵بھال جب ہم
302

مرگئے اور مٹی اور ہڈياں ہوگئے تو کيا پھر اٹھائے جائيں گے؟
) (١۶اور کيا ہمارے باپ دادا بھی )جو( پہلے )ہو گزرے ہيں(
) (١٧کہہ دو کہ ہاں اور تم ذليل ہوگے ) (١٨وه تو ايک زور کی
آواز ہوگی اور يہ اس وقت ديکھنے لگيں گے ) (١٩اور کہيں
گے ،ہائے شامت يہی جزا کا دن ہے )) (٢٠کہا جائے گا کہ ہاں(
فيصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے يہی ہے ) (٢١جو
لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو
وه پوجا کرتے تھے )سب کو( جمع کرلو )) (٢٢يعنی جن کو( خدا
کے سوا )پوجا کرتے تھے( پھر ان کو جہنم کے رستے پر چال
دو ) (٢٣اور ان کو ٹھيرائے رکھو کہ ان سے )کچھ( پوچھنا ہے
) (٢۴تم کو کيا ہوا کہ ايک دوسرے کی مدد نہيں کرتے؟ )(٢۵
بلکہ آج تو وه 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 تھے ) (٢٨وه کہيں گے
بلکہ تم ہی ايمان النے والے نہ تھے ) (٢٩اور ہمارا تم پر کچھ
زور نہ تھا۔ بلکہ تم سرکش لوگ تھے ) (٣٠سو ہمارے بارے ميں
ہمارے پروردگار کی بات پوری ہوگئی اب ہم مزے چکھيں گے
) (٣١ہم نے تم کو بھی گمراه کيا )اور( ہم خود بھی گمراه تھے
) (٣٢پس وه اس روز عذاب ميں ايک دوسرے کے شريک ہوں
گے ) (٣٣ہم گنہگاروں کے ساتھ ايسا ہی کيا کرتے ہيں ) (٣۴ان
کا يہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی
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معبود نہيں تو غرور کرتے تھے ) (٣۵اور کہتے تھے کہ بھال ہم
ايک ديوانے شاعر کے کہنے سے کہيں اپنے معبودوں کو چھوڑ
دينے والے ہيں )) (٣۶نہيں( بلکہ وه حق لے کر آئے ہيں اور
)پہلے( پيغمبروں کو سچا کہتے ہيں ) (٣٧بےشک تم تکليف دينے
والے عذاب کا مزه چکھنے والے ہو ) (٣٨اور تم کو بدلہ ويسا ہی
ملے گا جيسے تم کام کرتے تھے ) (٣٩مگر جو خدا کے بندگان
خاص ہيں ) (۴٠يہی لوگ ہيں جن کے لئے روزی مقرر ہے
)) (۴١يعنی( ميوے اور ان کا اعزاز کيا جائے گا ) (۴٢نعمت کے
باغوں ميں ) (۴٣ايک دوسرے کے سامنے تختوں پر )بيٹھے 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 وه اس سے متوالے ہوں
گے ) (۴٧اور ان کے پاس عورتيں ہوں گی جو نگاہيں نيچی
رکھتی ہوں گی اور آنکھيں بﮍی بﮍی ) (۴٨گويا وه محفوظ انڈے
ہيں ) (۴٩پھر وه ايک دوسرے کی طرف رخ کرکے سوال
)وجواب( کريں گے ) (۵٠ايک کہنے واال ان ميں سے کہے گا کہ
ميرا ايک ہم نشين تھا )) (۵١جو( کہتا تھا کہ بھال تم بھی ايسی
باتوں کے باور کرنے والوں ميں ہو ) (۵٢بھال جب ہم مر گئے
اور مٹی اور ہڈياں ہوگئے تو کيا ہم کو بدلہ ملے گا؟ )) (۵٣پھر(
کہے گا کہ بھال تم )اسے( جھانک کر ديکھنا چاہتے ہو؟ )(۵۴
)اتنے ميں( وه )خود( جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ ميں
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ديکھے گا ) (۵۵کہے گا کہ خدا کی قسم تُو تو مجھے ہالک ہی
کرچکا تھا ) (۵۶اور اگر ميرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو
ميں بھی ان ميں ہوتا جو )عذاب ميں( حاضر کئے گئے ہيں )(۵٧
کيا )يہ نہيں کہ( ہم )آئنده کبھی( مرنے کے نہيں ) (۵٨ہاں )جو(
پہلی بار مرنا )تھا سو مرچکے( اور ہميں عذاب بھی نہيں ہونے
کا ) (۵٩بےشک يہ بﮍی کاميابی ہے ) (۶٠ايسی ہی )نعمتوں(
کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہئيں ) (۶١بھال يہ
مہمانی اچھی ہے يا تھوہر کا درخت؟ ) (۶٢ہم نے اس کو ظالموں
کے لئے عذاب بنا رکھا ہے ) (۶٣وه ايک درخت ہے کہ جہنم
کے اسفل ميں اُگے گا ) (۶۴اُس کے خوشے ايسے ہوں گے
جيسے شيطانوں کے سر ) (۶۵سو وه اسی ميں سے کھائيں گے
اور اسی سے پيٹ بھريں گے ) (۶۶پھر اس )کھانے( کے ساتھ ان
کو گرم پانی مال کر ديا جائے گا ) (۶٧پھر ان کو دوزخ کی طرف
لوٹايا جائے گا ) (۶٨انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراه ہی پايا
) (۶٩سو وه ان ہی کے پيچھے دوڑے چلے جاتے ہيں ) (٧٠اور
ان سے پيشتر بہت سے لوگ بھی گمراه ہوگئے تھے ) (٧١اور ہم
نے ان ميں متنبہ کرنے والے بھيجے ) (٧٢سو ديکھ لو کہ جن کو
متنبہ کيا گيا تھا ان کا انجام کيسا ہوا ) (٧٣ہاں خدا کے بندگان
خاص )کا انجام بہت اچھا ہوا( ) (٧۴اور ہم کو نوح نے پکارا سو
)ديکھ لو کہ( ہم )دعا کو کيسے( اچھے قبول کرنے والے ہيں
) (٧۵اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بﮍی مصيبت
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سے نجات دی ) (٧۶اور ان کی اوالد کو ايسا کيا کہ وہی باقی ره
گئے ) (٧٧اور پيچھے آنے والوں ميں ان کا ذکر )جميل باقی(
چھوڑ ديا ) (٧٨يعنی( تمام جہان ميں )کہ( نوح پر سالم )(٧٩
نيکوکاروں کو ہم ايسا ہی بدلہ ديا کرتے ہيں ) (٨٠بےشک وه
ہمارے مومن بندوں ميں سے تھا ) (٨١پھر ہم نے دوسروں کو
ڈبو ديا ) (٨٢اور ان ہی کے پيرووں ميں ابراہيم تھے ) (٨٣جب
وه 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 جھوٹ )بنا کر( خدا کے
سوا اور معبودوں کے طالب ہو؟ ) (٨۶بھال 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 وه
ان سے پيٹھ پھير کر لوٹ گئے ) (٩٠پھر ابراہيم ان کے معبودوں
کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کيوں نہيں؟
) (٩١تمہيں کيا ہوا ہے تم بولتے نہيں؟ ) (٩٢پھر ان کو داہنے
ہاتھ سے مارنا )اور توڑنا( شروع کيا ) (٩٣تو وه لوگ ان کے
پاس دوڑے ہوئے آئے ) (٩۴انہوں نے کہا کہ تم ايسی چيزوں کو
کيوں پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ ) (٩۵حاالنکہ تم کو اور
جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پيدا کيا ہے ) (٩۶وه کہنے
لگے کہ اس کے لئے ايک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھير
ميں ڈال دو ) (٩٧غرض انہوں نے ان کے ساتھ ايک چال چلنی
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چاہی اور ہم نے ان ہی کو زير کرديا ) (٩٨اور ابراہيم بولے کہ
ميں اپنے پروردگار کی طرف جانے واال ہوں وه مجھے رستہ
دکھائے گا ) (٩٩اے پروردگار مجھے )اوالد( عطا فرما )جو(
سعادت مندوں ميں سے )ہو( ) (١٠٠تو ہم نے ان کو ايک نرم دل
لﮍکے کی خوشخبری دی ) (١٠١جب وه ان کے ساتھ دوڑنے
)کی عمر( کو پہنچا تو ابراہيم نے کہا کہ بيٹا ميں خواب ميں
ديکھتا 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 مجھے صابروں ميں پايئے گا )(١٠٢
جب دونوں نے حکم مان ليا اور باپ نے بيٹے کو ماتھے کے بل
لٹا ديا ) (١٠٣تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہيم ) (١٠۴تم نے
خواب کو سچا کر دکھايا۔ ہم نيکوکاروں کو ايسا ہی بدلہ ديا کرتے
ہيں ) (١٠۵بالشبہ يہ صريح آزمائش تھی ) (١٠۶اور ہم نے ايک
بﮍی قربانی کو ان کا فديہ ديا ) (١٠٧اور پيچھے آنے والوں ميں
ابراہيم کا )ذکر خير باقی( چھوڑ ديا ) (١٠٨کہ ابراہيم پر سالم ہو
) (١٠٩نيکوکاروں کو ہم ايسا ہی بدلہ ديا کرتے ہيں ) (١١٠وه
ہمارے مومن بندوں ميں سے تھے ) (١١١اور ہم نے ان کو
اسحاق کی بشارت بھی دی )کہ وه( نبی )اور( نيکوکاروں ميں
سے )ہوں گے( ) (١١٢اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتيں
نازل کی تھيں۔ اور ان دونوں اوالد کی ميں سے نيکوکار بھی ہيں
اور اپنے آپ پر صريح ظلم کرنے والے )يعنی گنہگار( بھی ہيں
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موسی اور ہارون پر بھی احسان کئے )(١١۴
) (١١٣اور ہم نے
ٰ
اور ان کو اور ان کی قوم کو مصيبت عظيمہ سے نجات بخشی
) (١١۵اور ان کی مدد کی تو وه غالب ہوگئے ) (١١۶اور ان
دونوں کو کتاب واضح )المطالب( عنايت کی ) (١١٧اور ان کو
سيدھا رستہ دکھايا ) (١١٨اور پيچھے آنے والوں ميں ان کا ذکر
موسی اور ہارون پر سالم
)خير باقی( چھوڑ ديا ) (١١٩کہ
ٰ
) (١٢٠بےشک ہم نيکوکاروں کو ايسا ہی بدلہ ديا کرتے ہيں
) (١٢١وه دونوں ہمارے مومن بندوں ميں سے تھے ) (١٢٢اور
الياس بھی پيغمبروں ميں سے تھے ) (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 چھوڑ ديتے ہو )) (١٢۵يعنی( خدا کو جو تمہارا اور
تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے ) (١٢۶تو ان لوگوں نے
ان کو جھٹال ديا۔ سو وه )دوزخ ميں( حاضر کئے جائيں گے
) (١٢٧ہاں خدا کے بندگان خاص )مبتالئے عذاب نہيں( ہوں گے
) (١٢٨اور ان کا ذکر )خير( پچھلوں ميں )باقی( چھوڑ ديا )(١٢٩
کہ اِل ياسين پر سالم ) (١٣٠ہم نيک لوگوں کو ايسا ہی بدلہ ديتے
ہيں ) (١٣١بےشک وه ہمارے مومن بندوں ميں سے تھے )(١٣٢
اور لوط بھی پيغمبروں ميں سے تھے ) (١٣٣جب ہم نے ان کو
اور ان کے گھر والوں کو سب کو )عذاب سے( نجات دی )(١٣۴
مگر ايک بﮍھيا کہ پيچھے ره جانے والوں ميں تھی ) (١٣۵پھر
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ہم نے اوروں کو ہالک کرديا ) (١٣۶اور تم دن کو بھی ان )کی
بستيوں( کے پاس سے گزرتے رہتے ہو ) (١٣٧اور رات کو بھی۔
تو کيا تم عقل نہيں رکھتے ) (١٣٨اور يونس بھی پيغمبروں ميں
سے تھے ) (١٣٩جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی ميں پہنچے
) (١۴٠اس وقت قرعہ ڈاال تو انہوں نے زک اُٹھائی ) (١۴١پھر
مچھلی نے ان کو نگل ليا اور وه )قابل( مالمت )کام( کرنے والے
تھے ) (١۴٢پھر اگر وه )خدا کی( پاکی بيان نہ کرتے ) (١۴٣تو
اس روز تک کہ لوگ دوباره زنده کئے جائيں گے اسی کے پيٹ
ميں رہتے ) (١۴۴پھر ہم نے ان کو جب کہ وه بيمار تھے فراخ
ميدان ميں ڈال ديا ) (١۴۵اور ان پر کدو کا درخت اُگايا )(١۴۶
اور ان کو الکھ يا اس سے زياده )لوگوں( کی طرف )پيغمبر بنا
کر( بھيجا ) (١۴٧تو وه ايمان لے آئے سو ہم نے بھی ان کو )دنيا
ميں( ايک وقت )مقرر( تک فائدے ديتے رہے ) (١۴٨ان سے
پوچھو تو کہ بھال تمہارے پروردگار کے لئے تو بيٹياں اور ان
کے لئے بيٹے ) (١۴٩يا ہم نے فرشتوں کو عورتيں بنايا اور وه
)اس وقت( موجود تھے ) (١۵٠ديکھو يہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی
)بات( کہتے ہيں ) (١۵١کہ خدا کے اوالد ہے کچھ شک نہيں کہ
يہ جھوٹے ہيں ) (١۵٢کيا اس نے بيٹوں کی نسبت بيٹيوں کو پسند
کيا ہے؟ ) (١۵٣تم کيسے لوگ ہو ،کس طرح کا فيصلہ کرتے ہو
) (١۵۴بھال تم غور کيوں نہيں کرتے ) (١۵۵يا تمہارے پاس
کوئی صريح دليل ہے ) (١۵۶اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پيش
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کرو ) (١۵٧اور انہوں نے خدا ميں اور جنوں ميں رشتہ مقرر کيا۔
حاالنکہ جنات جانتے ہيں کہ وه )خدا کے سامنے( حاضر کئے
جائيں گے ) (١۵٨يہ جو کچھ بيان کرتے ہيں خدا اس سے پاک
ہے ) (١۵٩مگر خدا کے بندگان خالص )مبتالئے عذاب نہيں ہوں
گے( ) (١۶٠سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو ) (١۶١خدا کے
خالف بہکا نہيں سکتے ) (١۶٢مگر اس کو جو جہنم ميں جانے
واال ہے ) (١۶٣اور )فرشتے کہتے ہيں کہ( ہم ميں سے ہر ايک
کا ايک مقام مقرر ہے ) (١۶۴اور ہم صف باندھے رہتے ہيں
) (١۶۵اور )خدائے( پاک )ذات( کا ذکر کرتے رہتے ہيں )(١۶۶
اور يہ لوگ کہا کرتے تھے ) (١۶٧کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی
کوئی نصيحت )کی کتاب( ہوتی ) (١۶٨تو ہم خدا کے خالص
بندے ہوتے ) (١۶٩ليکن )اب( اس سے کفر کرتے ہيں سو
عنقريب ان کو )اس کا نتيجہ( معلوم ہوجائے گا ) (١٧٠اور اپنے
پيغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعده ہوچکا ہے ) (١٧١کہ
وہی )مظفرو( منصور ہيں ) (١٧٢اور ہمارا لشکر غالب رہے گا
) (١٧٣تو ايک وقت تک ان سے اعراض کئے رہو ) (١٧۴اور
انہيں ديکھتے رہو۔ يہ بھی عنقريب )کفر کا انجام( ديکھ ليں گے
) (١٧۵کيا يہ ہمارے عذاب کے لئے جلدی کر رہے ہيں )(١٧۶
مگر جب وه ان کے ميدان ميں آ اُترے گا تو جن کو ڈر سنا ديا گيا
تھا ان کے لئے برا دن ہوگا ) (١٧٧اور ايک وقت تک ان سے
منہ پھيرے رہو ) (١٧٨اور ديکھتے رہو يہ بھی عنقريب )نتيجہ(
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ديکھ ليں گے ) (١٧٩يہ جو کچھ بيان کرتے ہيں تمہارا پروردگار
جو صاحب عزت ہے اس سے )پاک ہے( ) (١٨٠اور پيغمبروں
پر سالم ) (١٨١اور سب طرح کی تعريف خدائے رب العالمين کو
)سزاوار( ہے )(١٨٢
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 -57سورة لق َمان )(31
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ا ٓل ٓم ) (١يہ حکمت کی )بھری ہوئی( کتاب کی آيتيں ہيں )(٢
نيکوکاروں کے لئے ہدايت اور رحمت ہے ) (٣جو نماز کی
پابندی کرتے اور ٰ
زکوة ديتے اور آخرت کا يقين رکھتے ہيں )(۴
يہی اپنے پروردگار )کی طرف( سے ہدايت پر ہيں اور يہی نجات
پانے والے ہيں ) (۵اور لوگوں ميں بعض ايسا ہے جو بيہوده
حکايتيں خريدتا ہے تاکہ) لوگوں کو( بےسمجھے خدا کے رستے
سے گمراه کرے اور اس سے استہزاء کرے يہی لوگ ہيں جن کو
ذليل کرنے واال عذاب ہوگا ) (۶اور جب اس کو ہماری آيتيں
سنائی جاتی ہيں تو اکﮍ کر منہ پھير 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 الئے اور نيک کام
کرتے رہے اُن کے لئے نعمت کے باغ ہيں ) (٨ہميشہ اُن ميں
رہيں گے۔ خدا کا وعده سچا ہے اور وه غالب حکمت واال ہے )(٩
اُسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغير پيدا کيا جيسا کہ تم ديکھتے
ہو اور زمين پر پہاڑ )بنا کر( رکھ ديئے تاکہ تم کو ہال ہال نہ دے
اور اس ميں ہر طرح کے جانور پھيال ديئے۔ اور ہم ہی نے
آسمانوں سے پانی نازل کيا پھر )اُس سے( اس ميں ہر قسم کی
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نفيس چيزيں اُگائيں ) (١٠يہ تو خدا کی پيدائش ہے تو مجھے
دکھاؤ 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 بھی 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 ساتھ شرک نہ کرنا۔
شرک تو بﮍا )بھاری( ظلم ہے ) (١٣اور ہم نے انسان کو جسے
اُس کی ماں تکليف پر تکليف سہہ کر پيٹ ميں اُٹھائے رکھتی ہے
)پھر اس کو دودھ پالتی ہے( اور) آخرکار( دو برس ميں اس کا
دودھ چھﮍانا ہوتا ہے )اپنے نيز( اس کے ماں باپ کے بارے ميں
تاکيد کی ہے کہ ميرا بھی شکر کرتا ره اور اپنے ماں باپ کا بھی
)کہ تم کو( ميری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے ) (١۴اور اگر وه
تيرے درپے ہوں کہ تو ميرے ساتھ کسی ايسی چيز کو شريک
کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہيں تو ان کا کہا نہ ماننا۔ ہاں
دنيا )کے کاموں( ميں ان کا اچھی طرح ساتھ دينا اور جو شخص
ميری طرف رجوع الئے اس کے رستے پر چلنا پھر تم کو ميری
طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو جو کام تم کرتے رہے ميں سب سے تم
کو آگاه کروں گا ) ) (١۵لقمان نے يہ بھی کہا کہ( بيٹا اگر کوئی
عمل )بالفرض( رائی کے دانے کے برابر بھی )چھوٹا( ہو اور ہو
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بھی کسی پتھر کے اندر يا آسمانوں ميں )مخفی ہو( يا زمين ميں۔
خدا اُس کو قيامت کے دن الموجود کرے گا۔ کچھ شک نہيں کہ
خدا باريک بين )اور( خبردار ہے ) (١۶بيٹا نماز کی پابندی رکھنا
اور )لوگوں کو( اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں
سے منع کرتے رہنا اور جو مصيبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر
کرنا۔ بيشک يہ بﮍی ہمت کے کام ہيں ) (١٧اور )ازراه غرور(
لوگوں سے گال نہ پھالنا 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 رکھنا
کيونکہ )اُونچی آواز گدھوں کی ہے اور کچھ شک نہيں کہ( سب
آوازوں سے بُری آواز گدھوں کی ہے ) (١٩کيا تم نے نہيں ديکھا
کہ جو کچھ آسمانوں ميں اور جو کچھ 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 جھگﮍتے ہيں نہ علم رکھتے 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۔ بھال
اگرچہ شيطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بالتا ہو )تب
بھی؟( ) (٢١اور جو شخص اپنے تئيں خدا کا فرمانبردار کردے
اور نيکوکار بھی ہو تو اُس نے مضبوط دستاويز ہاتھ ميں لے لی۔
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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 پھر جو کام وه کيا کرتے تھے ہم اُن کو جتا ئيں
گے۔ بيشک خدا دلوں کی باتوں سے واقف ہے ) (٢٣ہم اُن کو
تھوڑا سا فائده پہنچائيں گے پھر عذاب شديد کی طرف مجبور کر
کے ليجائيں گے ) (٢۴اور اگر تم اُن سے پوچھو کہ آسمانوں اور
زمين کو کس نے پيدا کيا تو بول اُٹھيں گے کہ خدا نے۔ کہہ دو کہ
خدا کا شکر ہے ليکن ان ميں اکثر سمجھ نہيں رکھتے ) (٢۵جو
کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہے )سب( خدا ہی کا ہے۔ بيشک خدا
وار حمد )وثنا( ہے ) (٢۶اور اگر يوں ہو کہ
بےپروا اور سزا ِ
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 واال ہے )) (٢٧خدا کو( تمہارا پيدا کرنا
اور ِجال اُٹھانا ايک شخص )کے پيدا کرنے اور جال اُٹھانے( کی
طرح ہے۔ بيشک خدا سننے واال ديکھنے واال ہے ) (٢٨کيا تم نے
نہيں ديکھا 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
ت مقرر تک
)تمہارے( زير فرمان کر رکھا ہے۔ ہر ايک ايک وق ِ
چل رہا ہے اور يہ کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے
) (٢٩يہ اس لئے کہ خدا کی ذات برحق ہے اور جن کو يہ لوگ
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خدا کے سوا پکارتے ہيں وه لغو ہيں اور يہ کہ خدا ہی عالی رتبہ
اور گرامی قدر ہے ) (٣٠کيا تم نے نہيں ديکھا کہ خدا ہی کی
مہربانی سے کشتياں دريا ميں چلتی ہيں۔ تاکہ وه تم کو اپنی کچھ
نشانياں دکھائے۔ 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 چھا جاتی ہيں تو خدا کو پکارنے )اور(
خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہيں پھر جب وه 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 کچھ کام آئے۔ اور
نہ بيٹا باپ کے کچھ کام آسکے۔ بيشک خدا کا وعده سچا ہے پس
دنيا کی زندگی تم کو دھوکے ميں نہ ڈال دے۔ اور نہ فريب دينے
واال )شيطان( تمہيں خدا کے بارے ميں کسی طرح کا فريب دے
) (٣٣خدا ہی کو قيامت کا علم ہے اور وہی مينھہ برساتا ہے۔ اور
وہی )حاملہ کے( پيٹ کی چيزوں کو جانتا ہے )کہ نر ہے يا ماده(
اور کوئی شخص نہيں جانتا کہ وه کل کيا کام کرے گا۔ اور کوئی
متنفس نہيں جانتا کہ کس سرزمين ميں اُسے موت آئے گی بيشک
خدا ہی جاننے واال )اور( خبردار ہے )(٣۴
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س َب ٕا )(34
 -58سورة َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
سب تعريف خدا ہی کو )سزاوار( ہے )جو سب چيزوں کا مالک
ہے يعنی( وه کہ جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں
ہے سب اسی کا ہے اور آخرت ميں بھی اسی کی تعريف ہے۔ اور
وه حکمت واال خبردار ہے ) (١جو کچھ زمين ميں داخل ہوتا ہے
اور جو اس ميں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اُترتا ہے اور
جو اس پر چﮍھتا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ اور وه مہربان )اور(
بخشنے واال ہے ) (٢اور کافر کہتے ہيں کہ )قيامت کی( گھﮍی ہم
پر نہيں آئے گی۔ کہہ دو کيوں نہيں )آئے گی( ميرے پروردگار
کی قسم وه تم پر ضرور آکر رہے گی )وه پروردگار( غيب کا
جاننے واال )ہے( ذره بھر چيز بھی اس سے پوشيده نہيں )نہ(
آسمانوں ميں اور نہ زمين ميں اور کوئی چيز ذرے سے چھوٹی يا
بﮍی ايسی نہيں مگر کتاب روشن ميں )لکھی ہوئی( ہے ) (٣اس
لئے کہ جو لوگ ايمان الئے اور عمل نيک کرتے رہے ان کو بدلہ
دے۔ يہی ہيں جن کے لئے بخشش اور عزت کی روزی ہے )(۴
اور 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 وه جانتے ہيں کہ جو )قرآن( تمہارے
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پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وه حق ہے۔ اور
)خدائے( غالب اور سزاوار تعريف کا رستہ بتاتا ہے ) (۶اور کافر
کہتے ہيں کہ بھال ہم تمہيں ايسا آدمی بتائيں جو تمہيں خبر ديتا ہے
کہ جب تم )مر کر( بالکل پاره پاره ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے
پيدا ہوگے ) (٧يا تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھ ليا ہے۔ يا اسے
جنون ہے۔ بات يہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ايمان نہيں رکھتے وه
آفت اور پرلے درجے کی گمراہی ميں )مبتال( ہيں ) (٨کيا انہوں
نے اس کو نہيں ديکھا جو ان کے آگے اور پيچھے ہے يعنی
آسمان اور زمين۔ اگر ہم چاہيں تو ان کو زمين ميں دھنسا ديں يا ان
پر آسمان کے ٹکﮍے گرا ديں۔ اس ميں ہر بندے کے لئے جو
رجوع کرنے واال ہے ايک نشانی ہے ) (٩اور ہم نے داؤد کو اپنی
طرف سے برتری بخشی تھی۔ اے پہاڑو ان کے ساتھ تسبيح کرو
اور پرندوں کو )ان کا مسخر کرديا( اور ان کے لئے ہم نے لوہے
کو نرم کرديا ) (١٠کہ کشاده زرہيں بناؤ اور کﮍيوں کو اندازے
سے جوڑو اور نيک عمل کرو۔ جو عمل تم کرتے ہو ميں ان کو
ديکھنے واال ہوں ) (١١اور ہوا کو )ہم نے( سليمان کا تابع کرديا
تھا اس کی صبح کی منزل ايک مہينے کی راه ہوتی اور شام کی
منزل بھی مہينے بھر کی ہوتی۔ اور ان کے لئے ہم نے تانبے کا
چشمہ بہا ديا تھا اور ِجنّوں ميں سے ايسے تھے جو ان کے
پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے۔ اور جو
کوئی ان ميں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم )جہنم
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کی( آگ کا مزه چکھائيں گے ) (١٢وه جو چاہتے يہ ان کے لئے
بناتے يعنی قلعے اور مجسمے اور )بﮍے بﮍے( لگن جيسے
تاالب اور ديگيں جو ايک ہی جگہ رکھی رہيں۔ اے داؤد کی اوالد
)ميرا( شکر کرو اور ميرے بندوں ميں شکرگزار تھوڑے ہيں
) (١٣پھر جب ہم نے ان کے لئے موت کا حکم صادر کيا تو کسی
چيز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کيﮍے سے جو ان
کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پﮍا تب جنوں کو معلوم ہوا
)اور کہنے لگے( کہ اگر وه غيب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکليف
ميں نہ رہتے )) (١۴اہل( سبا کے لئے ان کے مقام بودوباش ميں
ايک نشانی تھی )يعنی( دو باغ )ايک( داہنی طرف اور )ايک(
بائيں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو۔
)يہاں تمہارے رہنے کو يہ( پاکيزه شہر ہے اور )وہاں بخشنے
کو( خدائے غفار ) (١۵تو انہوں نے )شکرگزاری سے( منہ پھير
ليا پس ہم نے ان پر زور کا سيالب چھوڑ ديا اور انہيں ان کے
باغوں کے بدلے دو ايسے باغ ديئے جن کے ميوے بدمزه تھے
اور جن ميں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی 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 تھی )ايک دوسرے
کے متصل( ديہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ان
ميں آمد ورفت کا اندازه مقرر کرديا تھا کہ رات دن بےخوف
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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 دکھايا کہ مومنوں کی ايک جماعت
کے سوا وه اس کے پيچھے چل پﮍے ) (٢٠اور اس کا ان پر کچھ
زور نہ تھا مگر )ہمارا( مقصود يہ تھا کہ جو لوگ آخرت ميں
شک رکھتے ہيں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ايمان رکھتے
تھے 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 بالؤ۔ وه آسمانوں اور زمين ميں ذره بھر چيز کے بھی 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 فائده نہ دے گی مگر اس کے لئے جس کے بارے ميں وه
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 وه عالی رتبہ اور
گرامی قدر ہے ) (٢٣پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمين سے
کون رزق ديتا ہے؟ کہو کہ خدا اور ہم يا تم )يا تو( سيدھے رستے
پر ہيں يا صريح گمراہی ميں ) (٢۴کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں
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کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش
ہوگی ) (٢۵کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا پھر
ہمارے درميان انصاف کے ساتھ فيصلہ کردے گا۔ اور وه خوب
فيصلہ کرنے واال اور صاحب علم ہے ) (٢۶کہو کہ مجھے وه
لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شريک )خدا( بنا کر اس کے ساتھ مال
رکھا ہے۔ کوئی نہيں بلکہ وہی )اکيال( خدا غالب )اور( حکمت
واال ہے ) (٢٧اور )اے محمدﷺ( ہم نے تم کو تمام لوگوں کے
لئے خوشخبری سنانے واال اور ڈرانے واال بنا کر بھيجا ہے ليکن
اکثر لوگ نہيں جانتے ) (٢٨اور کہتے ہيں اگر تم سچ کہتے ہو تو
يہ )قيامت کا( وعده کب وقوع ميں آئے گا ) (٢٩کہہ دو کہ تم سے
ايک دن کا وعده ہے جس سے نہ ايک گھﮍی پيچھے رہوگے اور
نہ آگے بﮍھو گے ) (٣٠اور جو کافر ہيں وه 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 ديکھو جب يہ اپنے
پروردگار کے سامنے کھﮍے ہوں گے اور ايک دوسرے سے
ردوکد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وه
بﮍے لوگوں سے کہيں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن
ہوجاتے ) (٣١بﮍے لوگ کمزوروں سے کہيں گے کہ بھال ہم نے
تم کو ہدايت سے جب وه تمہارے پاس آچکی تھی روکا تھا؟ )نہيں(
بلکہ تم ہی گنہگار تھے ) (٣٢اور کمزور لوگ بﮍے لوگوں سے
کہيں گے )نہيں( بلکہ )تمہاری( رات دن کی چالوں نے )ہميں
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روک رکھا تھا( جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم خدا سے کفر
کريں اور اس کا شريک بنائيں۔ اور جب وه عذاب کو ديکھيں گے
تو دل ميں پشيمان ہوں گے۔ اور ہم کافروں کی گردنوں ميں طوق
ڈال ديں گے۔ بس جو عمل وه کرتے تھے ان ہی کا ان کو بدلہ
ملے گا ) (٣٣اور ہم نے کسی بستی ميں کوئی ڈرانے واال نہيں
بھيجا مگر وہاں کے خوش حال لوگوں نے کہا کہ جو چيز تم دے
کر بھيجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہيں ) (٣۴اور )يہ بھی( کہنے
لگے کہ ہم بہت سا مال اور اوالد رکھتے 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 اوالد
ايسی چيز نہيں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا ديں۔ ہاں )ہمارا مقرب وه
ہے( جو ايمان اليا اور عمل نيک کرتا رہا۔ ايسے ہی لوگوں کو ان
کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وه خاطر جمع سے
باالخانوں ميں بيٹھے ہوں گے ) (٣٧جو لوگ ہماری آيتوں ميں
کوشش کرتے ہيں کہ ہميں ہرا ديں وه 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 وه
اس کا )تمہيں( عوض دے گا۔ اور وه سب سے بہتر رزق دينے
واال ہے ) (٣٩اور جس دن وه ان سب کو جمع کرے گا پھر
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فرشتوں سے فرمائے گا کيا يہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے )(۴٠
وه کہيں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا دوست ہے۔ نہ يہ۔ بلکہ يہ
ِجنّات کو پوجا کرتے تھے۔ اور اکثر انہی کو مانتے تھے ) (۴١تو
آج تم ميں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختيار
نہيں رکھتا۔ اور ہم ظالموں سے کہيں گے کہ دوزخ کے عذاب کا
جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزه چکھو ) (۴٢اور جب ان کو
ہماری روشن آيتيں پﮍھ 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 تھے ان سے تم کو روک دے اور )يہ بھی(
کہتے ہيں کہ يہ )قرآن( محض جھوٹ 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 پﮍھتے ہيں اور نہ تم سے
پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے واال بھيجا مگر انہوں نے تکذيب
کی ) (۴۴اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذيب کی
تھی اور جو کچھ ہم نے ان کو ديا تھا يہ اس کے دسويں حصے
کو بھی نہيں پہنچے تو انہوں نے ميرے پيغمبروں کو جھٹاليا۔ 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 اکيلے اکيلے
کھﮍے ہوجاؤ پھر غور کرو۔ تمہارے رفيق کو سودا نہيں وه تم کو
عذاب سخت )کے آنے( سے پہلے صرف ڈرانے والے ہيں )(۴۶
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کہہ دو کہ ميں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وه تم ہی کو
)مبارک رہے(۔ ميرا صلہ خدا ہی کے ذمے ہے۔ اور وه ہر چيز
سے خبردار ہے ) (۴٧کہہ دو کہ ميرا پروردگار اوپر سے حق
اُتارتا ہے )اور وه( غيب کی باتوں کا جاننے واال ہے ) (۴٨کہہ دو
کہ حق آچکا اور )معبود( باطل نہ تو پہلی بار پيدا کرسکتا ہے اور
نہ دوباره پيدا کرے گا ) (۴٩کہہ دو کہ اگر ميں گمراه ہوں تو
ميری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے۔ اور اگر ہدايت پر ہوں تو يہ
اس کا طفيل ہے جو ميرا پروردگار ميری طرف وحی بھيجتا ہے۔
بےشک وه سننے واال )اور( نزديک ہے ) (۵٠اور کاش تم ديکھو
جب يہ گھبرا 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 ہاتھ ايمان کے
لينے کو کيونکر پہنچ سکتا ہے ) (۵٢اور پہلے تو اس سے انکار
کرتے رہے اور بن ديکھے دور ہی سے )ظن کے( تير چالتے
رہے ) (۵٣اور ان ميں اور ان کی خواہش کی چيزوں ميں پرده
حائل کرديا گيا جيسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کيا گيا وه
بھی الجھن ميں ڈالنے والے شک ميں پﮍے ہوئے تھے )(۵۴
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الز َمر )(39
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال 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 ساتھ نازل کی ہے تو خدا کی عبادت کرو )يعنی( اس کی
عبادت کو )شرک سے( خالص کرکے ) (٢ديکھو خالص عبادت
خدا ہی کے لئے )زيبا ہے( اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور
دوست بنائے ہيں۔ )وه کہتے ہيں کہ( ہم ان کو اس لئے پوجتے ہيں
کہ ہم کو خدا کا مقرب بناديں۔ تو جن باتوں ميں يہ اختالف کرتے
ہيں خدا ان ميں ان کا فيصلہ کردے گا۔ بےشک خدا اس شخص کو
جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدايت نہيں ديتا ) (٣اگر خدا کسی کو اپنا بيٹا
بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق ميں سے جس کو چاہتا انتخاب کرليتا۔ وه
پاک ہے وہی تو خدا يکتا )اور( غالب ہے ) (۴اسی نے آسمانوں
اور زمين کو تدبير کے ساتھ 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 رکھا ہے۔ سب ايک وقت مقرر تک چلتے
رہيں گے۔ ديکھو وہی غالب )اور( بخشنے واال ہے ) (۵اسی نے
تم کو ايک شخص سے پيدا کيا پھر اس سے اس کا جوڑا بنايا اور
اسی نے تمہارے لئے چار پايوں ميں سے آٹھ جوڑے بنائے۔ وہی
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تم کو تمہاری ماؤں کے پيٹ ميں )پہلے( ايک طرح پھر دوسری
طرح تين اندھيروں ميں بناتا ہے۔ يہی خدا تمہارا پروردگار ہے
اسی کی بادشاہی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہيں پھر تم کہاں
پھرے جاتے ہو؟ ) (۶اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے
بےپروا ہے۔ اور وه اپنے بندوں کے لئے ناشکری پسند نہيں کرتا
اور اگر شکر کرو گے تو وه اس کو تمہارے لئے پسند کرے گا۔
اور کوئی اٹھانے واال دوسرے کا بوجھ نہيں اٹھائے گا۔ پھر تم
اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر جو کچھ تم کرتے رہے
وه تم کو بتائے گا۔ وه تو دلوں کی پوشيده باتوں تک سے آگاه ہے
) (٧اور جب انسان کو تکليف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو
پکارتا )اور( اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے۔ پھر جب وه
اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت ديتا ہے تو جس کام کے لئے
پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور خدا کا شريک
بنانے لگتا ہے تاکہ )لوگوں کو( اس کے رستے سے گمراه کرے۔
کہہ دو کہ )اے کافر نعمت( اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائده
اٹھالے۔ پھر تُو تو دوزخيوں ميں ہوگا )) (٨بھال مشرک اچھا ہے(
يا وه جو رات کے وقتوں ميں زمين پر پيشانی رکھ کر اور کھﮍے
ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی
رحمت کی اميد رکھتا ہے۔ کہو بھال جو لوگ علم رکھتے ہيں اور
جو نہيں رکھتے دونوں برابر ہوسکتے ہيں؟ )اور( نصيحت تو
وہی پکﮍتے ہيں جو عقلمند ہيں ) (٩کہہ دو کہ اے ميرے بندو جو
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ايمان الئے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جنہوں نے اس دنيا ميں
نيکی کی ان کے لئے بھالئی ہے۔ اور خدا کی زمين کشاده ہے۔
جو صبر کرنے والے ہيں ان کو بےشمار ثواب ملے گا ) (١٠کہہ
دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی عبادت کو خالص کرکے
اس کی بندگی کروں ) (١١اور يہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ ميں سب
سے اول مسلمان بنوں ) (١٢کہہ دو کہ اگر ميں اپنے پروردگار
کا حکم نہ مانوں تو مجھے 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 اٹھانے والے وہی لوگ ہيں جنہوں
نے قيامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان
ميں ڈاال۔ ديکھو يہی صريح نقصان ہے ) (١۵ان کے اوپر تو آگ
کے سائبان ہوں گے اور نيچے )اس کے( فرش ہوں گے۔ يہ وه
)عذاب( ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو اے ميرے
بندو مجھ 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 اچھی باتوں کی پيروی کرتے ہيں۔ يہی وه لوگ ہيں جن
کو خدا نے ہدايت دی اور يہی عقل والے ہيں ) (١٨بھال جس
شخص پر عذاب کا حکم صادر ہوچکا۔ تو کيا تم )ايسے( دوزخی
کو مخلصی دے سکو گے؟ ) (١٩ليکن جو لوگ اپنے پروردگار
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سے ڈرتے ہيں ان کے لئے اونچے اونچے محل ہيں جن کے اوپر
باال خانے بنے ہوئے ہيں۔ )اور( ان کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں۔
)يہ( خدا کا وعده ہے۔ خدا وعدے کے خالف نہيں کرتا ) (٢٠کيا
تم نے نہيں ديکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا پھر اس کو
زمين ميں چشمے بنا کر جاری کرتا پھر اس سے کھيتی اُگاتا ہے
جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہيں۔ پھر وه خشک ہوجاتی
ہے تو تم اس کو ديکھتے ہو )کہ( زرد )ہوگئی ہے( پھر اسے
چورا چورا کر ديتا ہے۔ بےشک اس ميں عقل والوں کے لئے
نصيحت ہے ) (٢١بھال جس شخص کا سينہ خدا نے اسالم کے
لئے کھول ديا ہو اور وه اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی
پر ہو )تو کيا وه 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 اچھی 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 کھﮍے ہوجاتے ہيں۔ پھر
ان کے بدن اور دل نرم )ہو کر( خدا کی ياد کی طرف )متوجہ(
ہوجاتے ہيں۔ يہی خدا کی ہدايت ہے وه اس سے جس کو چاہتا ہے
ہدايت ديتا ہے۔ اور جس کو خدا گمراه کرے اس کو کوئی ہدايت
دينے واال نہيں ) (٢٣بھال جو شخص قيامت کے دن اپنے منہ سے
برے عذاب کو روکتا ہو )کيا وه ويسا ہوسکتا ہے جو چين ميں ہو(
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اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس
کے مزے چکھو ) (٢۴جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی
تکذيب کی تھی تو ان پر عذاب ايسی جگہ سے آگيا کہ ان کو خبر
ہی نہ تھی ) (٢۵پھر ان کو خدا نے دنيا کی زندگی ميں رسوائی کا
مزه چکھا ديا۔ اور آخرت کا عذاب تو بہت بﮍا ہے۔ کاش يہ سمجھ
رکھتے ) (٢۶اور ہم نے لوگوں کے )سمجھانے کے( لئے اس
قرآن ميں ہر طرح کی مثاليں بيان کی ہيں تاکہ وه نصيحت پکﮍيں
) (٢٧يہ( قرآن عربی )ہے( جس ميں کوئی عيب )اور اختالف(
نہيں تاکہ وه 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 )غالم( ہے۔ بھال دونوں
کی حالت برابر ہے۔ )نہيں( الحمد بلکہ يہ اکثر لوگ نہيں جانتے
)) (٢٩اے پيغمبر( تم بھی مر جاؤ گے اور يہ بھی مر جائيں گے
) (٣٠پھر تم سب قيامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے
جھگﮍو گے )اور جھگﮍا فيصل کرديا جائے گا( ) (٣١تو اس سے
بﮍھ کر ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس
کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹالئے۔ کيا جہنم ميں کافروں کا
ٹھکانا نہيں ہے؟ ) (٣٢اور جو شخص سچی بات لے کر آيا اور
جس نے اس کی تصديق کی وہی لوگ متقی ہيں ) (٣٣وه 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
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انہوں نے کيں دور کردے اور نيک کاموں کا جو وه 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 گمراه کرے اسے کوئی ہدايت دينے
واال نہيں ) (٣۶اور جس کو خدا ہدايت دے اس کو کوئی گمراه
کرنے واال نہيں۔ کيا خدا غالب )اور( بدلہ لينے واال نہيں ہے؟
) (٣٧اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمين کو کس نے
پيدا کيا تو کہہ ديں کہ خدا نے۔ کہو کہ بھال ديکھو تو جن کو تم
خدا کے سوا پکارتے ہو۔ اگر خدا مجھ کو کوئی تکليف پہنچانی
چاہے تو کيا وه اس تکليف کو دور کرسکتے ہيں يا اگر مجھ پر
مہربانی کرنا چاہے تو وه اس کی مہربانی کو روک سکتے ہيں؟
کہہ دو کہ مجھے خدا ہی کافی ہے۔ بھروسہ رکھنے والے اسی پر
بھروسہ رکھتے 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 ساتھ نازل کی
ہے۔ تو جو شخص ہدايت پاتا ہے تو اپنے )بھلے کے( لئے اور
جو گمراه 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
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)ان کی روحيں( سوتے ميں )قبض کرليتا ہے( پھر جن پر موت
کا حکم کرچکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو
ايک وقت مقرر تک کے لئے چھوڑ 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 خواه وه کسی چيز کا بھی
اختيار نہ رکھتے ہوں اور نہ )کچھ( سمجھتے ہی ہوں ) (۴٣کہہ
دو کہ سفارش تو سب خدا ہی کے اختيار ميں ہے۔ اسی کے لئے
آسمانوں اور زمين کی بادشاہت ہے۔ پھر تم اسی کی طرف لوٹ
کر جاؤ گے ) (۴۴اور جب تنہا خدا کا ذکر کيا جاتا ہے تو جو
لوگ آخرت پر ايمان نہيں رکھتے 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( پوشيده اور ظاہر کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں
ميں ان باتوں کا جن ميں وه اختالف کرتے رہے ہيں فيصلہ کرے
گا ) (۴۶اور اگر ظالموں کے پاس وه سب )مال ومتاع( ہو جو
زمين ميں ہے اور اس کے ساتھ 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 وه امر ظاہر ہوجائے گا جس کا ان
کو خيال بھی نہ تھا ) (۴٧اور ان کے اعمال کی برائياں ان پر
ظاہر ہوجائيں گی اور جس )عذاب( کی وه ہنسی اُڑاتے تھے وه ان
کو آگھيرے گا ) (۴٨جب انسان کو تکليف پہنچتی ہے تو ہميں
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پکارنے لگتا ہے۔ پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت
بخشتے ہيں تو کہتا ہے کہ يہ تو مجھے )ميرے( علم )ودانش( کے
سبب ملی ہے۔ )نہيں( بلکہ وه آزمائش ہے مگر ان ميں سے اکثر
نہيں جانتے ) (۴٩جو لوگ ان سے پہلے تھے وه بھی يہی کہا
کرتے تھے تو جو کچھ وه کيا کرتے تھے ان کے کچھ بھی 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 وه )خدا کو( عاجز نہيں کرسکتے )(۵١
کيا 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 التے 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( وه تو بخشنے واال مہربان ہے ) (۵٣اور اس سے پہلے کہ
تم پر عذاب آ واقع ہو ،اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور
اس کے فرمانبردار ہوجاؤ پھر تم کو مدد نہيں ملے گی ) (۵۴اور
اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آجائے اور تم کو خبر بھی نہ
ہو اس نہايت اچھی )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
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ہے جو ميں نے خدا کے حق ميں کی اور ميں تو ہنسی ہی کرتا
رہا ) (۵۶يا يہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدايت ديتا تو ميں
بھی پرہيزگاروں ميں ہوتا ) (۵٧يا جب عذاب ديکھ لے تو کہنے
لگے کہ اگر مجھے پھر 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 جھٹاليا اور
شيخی ميں آگيا اور تو کافر بن گيا ) (۵٩اور جن لوگوں نے خدا
پر جھوٹ بوال تم قيامت کے دن ديکھو گے کہ ان کے منہ کالے
ہو رہے ہوں گے۔ کيا غرور کرنے والوں کو ٹھکانا 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
واال ہے۔ اور وہی ہر چيز کا نگراں ہے ) (۶٢اسی کے پاس
آسمانوں اور زمين کی کنجياں ہيں۔ اور جنہوں نے خدا کی آيتوں
سے کفر کيا وہی نقصان اُٹھانے والے ہيں ) (۶٣کہہ دو کہ اے
نادانو! تم مجھ 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
بھيجی 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
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خدا کی قدر شناسی جيسی کرنی چاہيئے تھی نہيں کی۔ اور قيامت
کے دن تمام زمين اس کی مٹھی ميں ہوگی اور آسمان اس کے
داہنے ہاتھ ميں لپٹے ہوں گے۔ )اور( وه ان لوگوں کے شرک سے
پاک اور عالی شان ہے ) (۶٧اور جب صور پھونکا جائے گا تو
جو لوگ آسمان ميں ہيں اور جو زمين ميں ہيں سب بےہوش ہو کر
گر پﮍيں گے مگر وه جس کو خدا چاہے۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا
جائے گا تو فوراً سب کھﮍے ہو کر ديکھنے لگيں گے ) (۶٨اور
زمين اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اُٹھے گی اور )اعمال
کی( کتاب )کھول کر( رکھ دی جائے گی اور پيغمبر اور )اور(
گواه حاضر کئے جائيں گے اور ان ميں انصاف کے ساتھ 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 کچھ يہ کرتے ہيں اس کو سب کی خبر ہے )(٧٠
اور کافروں کو گروه گروه بنا کر جہنم کی طرف لے جائيں گے۔
يہاں تک کہ جب وه اس کے پاس پہنچ جائيں گے تو اس کے
دروازے کھول ديئے جائيں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہيں
گے کہ کيا تمہارے پاس تم ہی ميں سے پيغمبر نہيں آئے تھے جو
تم کو تمہارے پروردگار کی آيتيں پﮍھ پﮍھ کر سناتے اور اس دن
کے پيش آنے سے ڈراتے تھے کہيں گے کيوں نہيں ليکن کافروں
کے حق ميں عذاب کا حکم متحقق ہوچکا تھا ) (٧١کہا جائے گا
کہ دوزخ کے دروازوں ميں داخل ہوجاؤ ہميشہ اس ميں رہو گے۔
334

تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانا ہے ) (٧٢اور جو لوگ اپنے
پروردگار سے ڈرتے ہيں ان کو گروه گروه بنا کر بہشت کی
طرف لے جائيں گے يہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائيں
گے اور اس کے دروازے کھول ديئے جائيں گے تو اس کے
داروغہ ان سے کہيں کہ تم پر سالم تم بہت اچھے رہے۔ اب اس
ميں ہميشہ کے لئے داخل ہوجاؤ ) (٧٣وه کہيں گے کہ خدا کا
شکر ہے جس نے اپنے وعده کو ہم سے سچا کرديا اور ہم کو اس
زمين کا وارث بنا ديا ہم بہشت ميں جس مکان ميں چاہيں رہيں تو
)اچھے( عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کيسا خوب ہے ) (٧۴تم
فرشتوں کو ديکھو گے کہ عرش کے گرد گھيرا باندھے ہوئے ہيں
)اور( اپنے پروردگار کی تعريف کے ساتھ تسبيح کر رہے ہيں۔
اور ان ميں انصاف کے ساتھ 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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 -60سورة مؤمن َ /غافر )(40
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰحم ) (١اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب ودانا کی طرف سے
ہے ) (٢جو گناه بخشنے واال اور توبہ قبول کرنے واال ہے اور
سخت عذاب دينے واال اور صاحب کرم ہے۔ اس کے سوا کوئی
معبود نہيں۔ اسی کی طرف پھر کر جانا ہے ) (٣خدا کی آيتوں
ميں وہی لوگ جھگﮍتے ہيں جو کافر ہيں۔ تو ان لوگوں کا شہروں
ميں چلنا پھرنا تمہيں دھوکے ميں نہ ڈال دے ) (۴ان سے پہلے
نوح کی قوم اور ان کے بعد اور اُمتوں نے بھی )پيغمبروں کی(
تکذيب کی۔ اور ہر اُمت نے اپنے پيغمبر کے بارے ميں يہی قصد
کيا کہ اس کو پکﮍ ليں اور بيہوده )شہبات سے( جھگﮍتے رہے کہ
اس سے حق کو زائل کرديں تو ميں نے ان کو پکﮍ ليا )سو ديکھ
لو( ميرا عذاب کيسا ہوا ) (۵اور اسی طرح کافروں کے بارے
ميں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہوچکی ہے کہ وه اہل
دوزخ ہيں ) (۶جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے
گردا گرد )حلقہ باندھے ہوئے( ہيں )يعنی فرشتے( وه اپنے
پروردگار کی تعريف کے ساتھ 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
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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 وعده کيا ہے اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی
بيويوں اور ان کی اوالد ميں سے نيک ہوں ان کو بھی۔ بےشک تو
غالب حکمت واال ہے ) (٨اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ۔
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 بالئے جاتے تھے اور مانتے نہيں تھے تو خدا
اس سے کہيں زياده بيزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بيزار
ہو رہے ہو ) (١٠وه 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 تھا تو تم انکار کرديتے تھے۔ اور
اگر اس کے ساتھ شريک مقرر کيا جاتا تھا تو تسليم کرليتے تھے
تو حکم تو خدا ہی کا ہے جو )سب سے( اوپر اور )سب سے( بﮍا
ہے ) (١٢وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانياں دکھاتا 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 )) (١۴وه(
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مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے۔ اپنے بندوں ميں سے
جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی بھيجتا ہے تاکہ مالقات کے
دن سے ڈراوے ) (١۵جس روز وه نکل پﮍيں گے ان کی کوئی
چيز خدا سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ خدا کی
جو اکيال 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 واال ہے ) (١٧اور ان کو
قريب آنے والے دن سے ڈراؤ جب کہ دل غم سے بھر کر گلوں
تک آرہے ہوں گے۔ )اور( ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ
کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے ) (١٨وه آنکھوں کی
خيانت کو جانتا ہے اور جو )باتيں( سينوں ميں پوشيده ہيں )ان کو
بھی( ) (١٩اور خدا سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو
يہ لوگ پکارتے ہيں وه کچھ بھی حکم نہيں دے سکتے۔ بےشک
خدا سننے واال )اور( ديکھنے واال ہے ) (٢٠کيا انہوں نے زمين
ميں سير نہيں کی تاکہ ديکھ ليتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے
ان کا انجام کيسا ہوا۔ وه ان سے زور اور زمين ميں نشانات
)بنانے( کے لحاظ سے کہيں بﮍھ کر تھے تو خدا نے ان کو ان
کے گناہوں کے سبب پکﮍ ليا۔ اور ان کو خدا )کے عذاب( سے
کوئی بھی بچانے واال نہ تھا ) (٢١يہ اس لئے کہ ان کے پاس
پيغمبر کھلی دليليں التے تھے تو يہ کفر کرتے تھے سو خدا نے
ان کو پکﮍ ليا۔ بےشک وه صاحب قوت )اور( سخت عذاب دينے
338

موسی کو اپنی نشانياں اور دليل روشن
واال ہے ) (٢٢اور ہم نے
ٰ
دے کر بھيجا )) (٢٣يعنی( فرعون اور ہامان اور قارون کی
طرف تو انہوں نے کہا کہ يہ تو جادوگر ہے جھوٹا ) (٢۴غرض
جب وه ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو
کہنے لگے کہ جو اس کے ساتھ )خدا پر( ايمان الئے ہيں ان کے
بيٹوں کو قتل کردو اور بيٹيوں کو زنده رہنے دو۔ اور کافروں کی
تدبيريں بےٹھکانے ہوتی ہيں ) (٢۵اور فرعون بوال کہ مجھے
موسی کو قتل کردوں اور وه اپنے پروردگار کو
چھوڑو کہ
ٰ
باللے۔ مجھے ڈر ہے کہ وه )کہيں( تمہارے دين کو نہ بدل دے يا
موسی نے کہا کہ ميں ہر
ملک ميں فساد )نہ( پيدا کردے )(٢۶
ٰ
متکبر سے جو حساب کے دن )يعنی قيامت( پر ايمان نہيں التا۔
اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناه لے چکا ہوں ) (٢٧اور
فرعون کے لوگوں ميں سے ايک مومن شخص جو اپنے ايمان کو
پوشيده رکھتا تھا کہنے لگا کيا تم ايسے شخص کو قتل کرنا چاہتے
ہو جو کہتا ہے کہ ميرا پروردگار خدا ہے اور وه تمہارے
پروردگار )کی طرف( سے نشانياں بھی لے کر آيا ہے۔ اور اگر
وه جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا۔ اور اگر
سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وه تم سے وعده کرتا ہے تم
پر واقع ہو کر رہے گا۔ بےشک خدا اس شخص کو ہدايت نہيں ديتا
جو بےلحاظ جھوٹا ہے ) (٢٨اے قوم آج تمہاری ہی بادشاہت ہے
اور تم ہی ملک ميں غالب ہو۔ )ليکن( اگر ہم پر خدا کا عذاب آگيا
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تو )اس کے دور کرنے کے لئے( ہماری مدد کون کرے گا۔
فرعون نے کہا کہ ميں تمہيں وہی بات سُجھاتا ہوں جو مجھے
سوجھی ہے اور وہی راه بتاتا ہوں جس ميں بھالئی ہے ) (٢٩تو
جو مومن تھا وه کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف
ہے کہ )مبادا( تم پر اور اُمتوں کی طرح کے دن کا عذاب آجائے
) (٣٠يعنی( نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور جو لوگ ان کے
پيچھے ہوئے ہيں ان کے حال کی طرح )تمہارا حال نہ ہوجائے(
اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہيں چاہتا ) (٣١اور اے قوم مجھے
تمہاری نسبت پکار کے دن )يعنی قيامت( کا خوف ہے ) (٣٢جس
دن تم پيٹھ پھير کر )قيامت کے دن سے( بھاگو گے )اس دن( تم
کو کوئی )عذاب( خدا سے بچانے واال نہ ہوگا۔ اور جس شخص
کو خدا گمراه کرے اس کو کوئی ہدايت دينے واال نہيں ) (٣٣اور
پہلے يوسف بھی تمہارے پاس نشانياں لے کر آئے تھے تو جو وه
الئے تھے اس سے تم ہميشہ شک ہی ميں رہے۔ يہاں تک کہ جب
وه فوت ہوگئے تو تم کہنے لگے کہ خدا اس کے بعد کبھی کوئی
پيغمبر نہيں بھيجے گا۔ اسی طرح خدا اس شخص کو گمراه کر
ديتا ہے جو حد سے نکل جانے واال اور شک کرنے واال ہو )(٣۴
جو لوگ بغير اس کے کہ ان کے پاس کوئی دليل آئی ہو خدا کی
آيتوں ميں جھگﮍتے ہيں۔ خدا کے نزديک اور مومنوں کے نزديک
يہ جھگﮍا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح خدا ہر متکبر سرکش کے
دل پر مہر لگا ديتا ہے ) (٣۵اور فرعون نے کہا کہ ہامان ميرے
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لئے ايک محل بناؤ تاکہ ميں )اس پر چﮍھ کر( رستوں پر پہنچ
موسی کے خدا
جاؤں )) (٣۶يعنی( آسمانوں کے رستوں پر ،پھر
ٰ
کو ديکھ لوں اور ميں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح
فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وه
رستے سے روک ديا گيا تھا۔ اور فرعون کی تدبير تو بےکار تھی
) (٣٧اور وه شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائيو ميرے
پيچھے چلو ميں تمہيں بھالئی کا رستہ دکھاؤ ں ) (٣٨بھائيو يہ
دنيا کی زندگی )چند روزه( فائده اٹھانے کی چيز ہے۔ اور جو
آخرت ہے وہی ہميشہ رہنے کا گھر ہے ) (٣٩جو برے کام کرے
گا اس کو بدلہ بھی ويسا ہی ملے گا۔ اور جو نيک کام کرے گا
مرد ہو يا عورت اور وه صاحب ايمان بھی ہوگا تو ايسے لوگ
بہشت ميں داخل ہوں گے وہاں ان کو بےشمار رزق ملے گا )(۴٠
اور اے قوم ميرا کيا )حال( ہے کہ ميں تم کو نجات کی طرف بالتا
ہوں اور تم مجھے )دوزخ کی( آگ کی طرف بالتے ہو ) (۴١تم
مجھے اس لئے بالتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چيز
کو اس کا شريک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہيں۔
اور ميں تم کو )خدائے( غالب )اور( بخشنے والے کی طرف بالتا
ہوں ) (۴٢سچ تو يہ ہے کہ جس چيز کی طرف تم مجھے بالتے
ہو اس کو دنيا اور آخرت ميں بالنے )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
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اسے آگے چل کر ياد کرو گے۔ اور ميں اپنا کام خدا کے سپرد
کرتا ہوں۔ بےشک خدا بندوں کو ديکھنے واال ہے ) (۴۴غرض
موسی کو ان لوگوں کی تدبيروں کی برائيوں سے محفوظ
خدا نے
ٰ
رکھا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آگھيرا ) (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 وه دوزخ ميں
ادنی درجے کے لوگ بﮍے آدميوں سے کہيں
جھگﮍيں گے تو ٰ
گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے تو کيا تم دوزخ )کے عذاب( کا
کچھ حصہ ہم سے دور کرسکتے ہو؟ ) (۴٧بﮍے آدمی کہيں گے
کہ تم )بھی اور( ہم )بھی( سب دوزخ ميں )رہيں گے( خدا بندوں
ميں فيصلہ کرچکا ہے ) (۴٨اور جو لوگ آگ ميں )جل رہے(
ہوں گے وه دوزخ کے داروغوں سے کہيں گے کہ اپنے
پروردگار سے دعا کرو کہ ايک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کردے
) (۴٩وه کہيں گے کہ کيا تمہارے پاس تمہارے پيغمبر نشانياں لے
کر نہيں آئے تھے۔ وه کہيں گے کيوں نہيں تو وه کہيں گے کہ تم
ہی دعا کرو۔ اور کافروں کی دعا )اس روز( بےکار ہوگی )(۵٠
ہم اپنے پيغمبروں کی اور جو لوگ ايمان الئے ہيں ان کی دنيا کی
زندگی ميں بھی مدد کرتے ہيں اور جس دن گواه کھﮍے ہوں گے
)يعنی قيامت کو بھی( ) (۵١جس دن ظالموں کو ان کی معذرت
کچھ فائده نہ دے گی اور ان کے لئے لعنت اور برا گھر ہے )(۵٢
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موسی کو ہدايت )کی کتاب( دی اور بنی اسرائيل کو
اور ہم نے
ٰ
اس کتاب کا وارث بنايا ) (۵٣عقل والوں کے لئے ہدايت اور
نصيحت ہے ) (۵۴تو صبر کرو بےشک خدا کا وعده سچا ہے
اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح وشام اپنے پروردگار
کی تعريف کے ساتھ تسبيح کرتے رہو ) (۵۵جو لوگ بغير کسی
دليل کے جو ان کے پاس آئی ہو خدا کی آيتوں ميں جھگﮍتے ہيں
)اراده( عظمت ہے اور وه اس کو
ان کے دلوں ميں اور کچھ نہيں
ٔ
پہنچنے والے نہيں تو خدا کی پناه مانگو۔ بےشک وه سننے واال
)اور( ديکھنے واال ہے ) (۵۶آسمانوں اور زمين کا پيدا کرنا
لوگوں کے پيدا کرنے کی نسبت بﮍا )کام( ہے ليکن اکثر لوگ
نہيں جانتے ) (۵٧اور اندھا اور آنکھ واال برابر نہيں۔ اور نہ ايمان
النے والے نيکوکار اور نہ بدکار )برابر ہيں( )حقيقت يہ ہے کہ(
تم بہت کم غور کرتے ہو ) (۵٨قيامت آنے والی ہے اس ميں کچھ
شک نہيں۔ ليکن اکثر لوگ ايمان نہيں رکھتے ) (۵٩اور تمہارے
پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو ميں تمہاری )دعا(
قبول کروں گا۔ جو لوگ ميری عبادت سے ازراه 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 واال ہے۔ ليکن اکثر لوگ شکر نہيں کرتے ) (۶١يہی خدا
تمہارا پروردگار ہے جو ہر چيز کا پيدا کرنے واال ہے۔ اس کے
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سوا کوئی معبود نہيں پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ ) (۶٢اسی
طرح وه لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آيتوں سے انکار
کرتے تھے ) (۶٣خدا ہی تو ہے جس نے زمين کو تمہارے لئے
ٹھيرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنايا اور تمہاری صورتيں
بنائيں اور صورتيں بھی خوب بنائيں اور تمہيں پاکيزه چيزيں
کھانے کو ديں۔ يہی خدا تمہارا پروردگار ہے۔ پس خدائے
پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے ) (۶۴وه زنده ہے )جسے
موت نہيں( اس کے سوا کوئی عبادت کے الئق 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 مجھے 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 کھلی دليليں آچکی ہيں اور مجھ
کو يہ حکم ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان ہوں )(۶۶
وہی تو ہے جس نے تم کو )پہلے( مٹی سے پيدا کيا۔ ہھر نطفہ بنا
کر پھر لوتھﮍا بنا کر پھر تم کو نکالتا ہے )کہ تم( بچّے )ہوتے ہو(
پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو۔ پھر بوڑھے ہوجاتے ہو۔ اور
کوئی تم ميں سے پہلے ہی مرجاتا ہے اور تم )موت کے( وقت
مقرر تک پہنچ جاتے ہو اور تاکہ تم سمجھو ) (۶٧وہی تو ہے جو
جالتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر جب وه کوئی کام کرنا )اور کسی کو
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پيدا کرنا( چاہتا ہے تو اس سے کہہ ديتا ہے کہ ہوجا تو وه جاتا
ہے ) (۶٨کيا تم نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جو خدا کی آيتوں
ميں جھگﮍتے ہيں۔ يہ کہاں بھٹک رہے ہيں؟ ) (۶٩جن لوگوں نے
کتاب )خدا( کو اور جو کچھ ہم نے پيغمبروں کو دے کر بھيجا اس
کو جھٹاليا۔ وه عنقريب معلوم کرليں گے ) (٧٠جب کہ ان کی
گردنوں ميں طوق اور زنجيريں ہوں گی )اور( گھسيٹے جائيں
گے )) (٧١يعنی( کھولتے ہوئے پانی ميں۔ پھر آگ ميں جھونک
ديئے جائيں گے ) (٧٢پھر ان سے کہا جائے گا کہ وه کہاں ہيں
جن کو تم )خدا کے( شريک بناتے تھے )) (٧٣يعنی غير خدا(
کہيں گے وه تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چيز کو
پکارتے ہی نہيں تھے۔ اسی طرح خدا کافروں کو گمراه کرتا ہے
) (٧۴يہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمين ميں حق کے بغير )يعنی اس
کے خالف( خوش ہوا کرتے تھے اور اس کی )سزا ہے( کہ اترايا
کرتے تھے )) (٧۵اب( جہنم کے دروازوں ميں داخل ہوجاؤ۔
ہميشہ اسی ميں رہو گے۔ متکبروں کا کيا برا ٹھکانا ہے ) (٧۶تو
)اے پيغمبر( صبر کرو خدا کا وعده سچا ہے۔ اگر ہم تم کو کچھ
اس ميں سے دکھاديں جس کا ہم تم سے وعده 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 بھيجے۔ ان ميں کچھ تو ايسے ہيں جن
کے حاالت تم سے بيان کر ديئے ہيں اور کچھ ايسے ہيں جن کے
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حاالت بيان نہيں کئے۔ اور کسی پيغمبر کا مقدور نہ تھا کہ خدا
کے حکم کے سوا کوئی نشانی الئے۔ پھر جب خدا کا حکم آپہنچا
تو انصاف کے ساتھ 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 کھاتے ہو
) (٧٩اور تمہارے لئے ان ميں )اور بھی( فائدے ہيں اور اس لئے
بھی کہ )کہيں جانے کی( تمہارے دلوں ميں جو حاجت ہو ان پر
)چﮍھ کر وہاں( پہنچ جاؤ۔ اور ان پر اور کشتيوں پر تم سوار
ہوتے ہو ) (٨٠اور وه تمہيں اپنی نشانياں دکھاتا ہے تو تم خدا کی
کن کن نشانيوں کو نہ مانو گے ) (٨١کيا ان لوگوں نے زمين ميں
سير نہيں کی تاکہ ديکھتے جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام
کيسا ہوا۔ )حاالنکہ( وه ان سے کہيں زياده طاقتور اور زمين ميں
نشانات )بنانے( کے اعتبار سے بہت بﮍھ کر تھے۔ تو جو کچھ وه
کرتے تھے وه ان کے کچھ کام نہ آيا ) (٨٢اور جب ان کے
پيغمبر ان کے پاس کھلی نشانياں لے کر آئے تو جو علم )اپنے
خيال ميں( ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے اور جس چيز سے
تمسخر کيا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھيرا ) (٨٣پھر جب انہوں
نے ہمارا عذاب ديکھ ليا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر
ايمان الئے اور جس چيز کو اس کے ساتھ شريک بناتے تھے اس
سے نامعتقد ہوئے ) (٨۴ليکن جب وه ہمارا عذاب ديکھ چکے
)اس وقت( ان کے ايمان نے ان کو کچھ بھی فائده نہ ديا۔ )يہ( خدا
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کی عادت )ہے( جو اس کے بندوں )کے بارے( ميں چلی آتی ہے۔
اور وہاں کافر گھاٹے ميں پﮍ گئے )(٨۵
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صلَت )(41
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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
رحمن ورحيم )کی طرف( سے اُتری
ٰحم )) (١يہ کتاب خدائے( ٰ
ہے )) (٢ايسی( کتاب جس کی آيتيں واضح )المعانی( ہيں )يعنی(
قرآن عربی ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہيں ) (٣جو
بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دالتا ہے ليکن ان ميں سے
اکثروں نے منہ پھير ليا اور وه سنتے ہی نہيں ) (۴اور کہتے ہيں
کہ جس چيز کی طرف تم ہميں بالتے ہو اس سے ہمارے دل
پردوں ميں ہيں اور ہمارے کانوں ميں بوجھ )يعنی بہراپن( ہے
اور ہمارے اور تمہارے درميان پرده ہے تو تم )اپنا( کام کرو ہم
)اپنا( کام کرتے ہيں ) (۵کہہ دو کہ ميں بھی آدمی ہوں جيسے تم۔
)ہاں( مجھ پر يہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدائے واحد ہے تو
سيدھے اسی کی طرف )متوجہ( رہو اور اسی سے مغفرت مانگو
اور مشرکوں پر افسوس ہے ) (۶جو ٰ
زکوة نہيں ديتے اور آخرت
کے بھی قائل نہيں ) (٧جو لوگ ايمان الئے 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
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اور زمين ميں برکت رکھی اور اس ميں سب سامان معيشت مقرر
کيا )سب( چار دن ميں۔ )اور تمام( طلبگاروں کے لئے يکساں
) (١٠پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وه دھواں تھا تو اس
نے اس سے اور زمين سے فرمايا کہ دونوں آؤ )خواه( خوشی
سے خواه ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہيں
) (١١پھر دو دن ميں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان ميں اس
)کے کام( کا حکم بھيجا اور ہم نے آسمان دنيا کو چراغوں )يعنی
ستاروں( سے مزين کيا اور )شيطانوں سے( محفوظ رکھا۔ يہ
زبردست )اور( خبردار کے )مقرر کئے ہوئے( اندازے ہيں )(١٢
پھر اگر يہ منہ پھير ليں تو کہہ دو کہ ميں تم کو ايسے چنگھاڑ
)کے عذاب( سے آگاه کرتا ہوں جيسے عاد اور ثمود پر چنگھاڑ
)کا عذاب آيا تھا( ) (١٣جب ان کے پاس پيغمبر ان کے آگے اور
پيچھے 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 بھيجے گئے ہو ہم اس کو نہيں مانتے ) (١۴جو عاد
تھے وه ناحق ملک ميں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم
سے بﮍھ کر قوت ميں کون ہے؟ کيا انہوں نے نہيں ديکھا کہ خدا
جس نے ان کو پيدا کيا وه ان سے قوت ميں بہت بﮍھ کر ہے۔ اور
وه ہماری آيتوں سے انکار کرتے رہے ) (١۵تو ہم نے بھی ان پر
نحوست کے دنوں ميں زور کی ہوا چالئی تاکہ ان کو دنيا کی
زندگی ميں ذلت کے عذاب کا مزه چکھا ديں۔ اور آخرت کا عذاب
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تو بہت ہی ذليل کرنے واال ہے اور )اس روز( ان کو مدد بھی نہ
ملے گی ) (١۶اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سيدھا رستہ دکھا
ديا تھا مگر انہوں نے ہدايت کے مقابلے ميں اندھا دھند رہنا پسند
کيا تو ان کے اعمال کی سزا ميں کﮍک نے ان کو آپکﮍا۔ اور وه
ذلت کا عذاب تھا ) (١٧اور جو ايمان الئے اور پرہيزگاری کرتے
رہے ان کو ہم نے بچا ليا ) (١٨اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ
کی طرف چالئے جائيں گے تو ترتيب وار کرليئے جائيں گے
) (١٩يہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائيں گے تو ان کے
کان اور آنکھيں اور چمﮍے )يعنی دوسرے اعضا( ان کے خالف
ان کے اعمال کی شہادت ديں گے ) (٢٠اور وه اپنے چمﮍوں
)يعنی اعضا( سے کہيں گے کہ تم نے ہمارے خالف کيوں شہادت
دی؟ وه کہيں گے کہ جس خدا نے سب چيزوں کو نطق بخشا اسی
نے ہم کو بھی گويائی دی اور اسی نے تم کو پہلی بار پيدا کيا تھا
اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے ) (٢١اور تم اس )بات
کے خوف( سے تو پرده نہيں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور
تمہاری آنکھيں اور چمﮍے تمہارے خالف شہادت ديں گے بلکہ تم
يہ خيال کرتے تھے کہ خدا کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر
ہی نہيں ) (٢٢اور اسی خيال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے
ميں رکھتے تھے تم کو ہالک کرديا اور تم خساره پانے والوں ميں
ہوگئے ) (٢٣اب اگر يہ صبر کريں گے تو ان کا ٹھکانا دوزخ
ہے۔ اور اگر توبہ کريں گے تو ان کی توبہ قبول نہيں کی جائے
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گی ) (٢۴اور ہم نے )شيطانوں کو( ان کا ہم نشين مقرر کرديا تھا
تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمده کر
دکھائے تھے اور جنات اور انسانوں کی جماعتيں جو ان سے
پہلے گذر چکيں ان پر بھی خدا )کے عذاب( کا وعده پورا ہوگيا۔
بےشک يہ نقصان اٹھانے والے ہيں ) (٢۵اور کافر کہنے لگے
کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو اور )جب پﮍھنے لگيں تو( شور
مچا ديا کرو تاکہ تم غالب رہو ) (٢۶سو ہم بھی کافروں کو سخت
عذاب کے مزے چکھائيں گے اور ان کے برے عملوں کی جو وه
کرتے تھے سزا ديں گے ) (٢٧يہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے
)يعنی( دوزخ۔ ان کے لئے اسی ميں ہميشہ کا گھر ہے۔ يہ اس کی
سزا ہے کہ ہماری آيتوں سے انکار کرتے تھے ) (٢٨اور کافر
کہيں گے کہ اے ہمارے پروردگار جنوں اور انسانوں ميں سے
جن لوگوں نے ہم کو گمراه کيا تھا ان کو ہميں دکھا کہ ہم ان کو
اپنے پاؤں کے تلے )روند( ڈاليں تاکہ وه نہايت ذليل ہوں ) (٢٩جن
لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وه )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 وعده کيا جاتا تھا
خوشی مناؤ ) (٣٠ہم دنيا کی زندگی ميں بھی تمہارے دوست تھے
اور آخرت ميں بھی )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
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کی طرف سے مہمانی ہے ) (٣٢اور اس شخص سے بات کا اچھا
کون ہوسکتا ہے جو خدا کی طرف بالئے اور عمل نيک کرے
اور کہے کہ ميں مسلمان ہوں ) (٣٣اور بھالئی اور برائی برابر
نہيں ہوسکتی۔ تو )سخت کالمی کا( ايسے طريق سے جواب دو
جو بہت اچھا ہو )ايسا کرنے سے تم ديکھو گے( کہ جس ميں اور
تم ميں دشمنی تھی گويا وه 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 پناه مانگ ليا کرو۔ بےشک وه سنتا جانتا ہے ) (٣۶اور
رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانيوں ميں سے ہيں۔
تم لوگ نہ تو سورج کو سجده کرو اور نہ چاند کو۔ بلکہ خدا ہی
کو سجده 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 بھی ان کی پروا نہيں( جو )فرشتے( تمہارے پروردگار کے
پاس ہيں وه رات دن اس کی تسبيح کرتے رہتے ہيں اور )کبھی(
تھکتے ہی نہيں ) (٣٨اور )اے بندے يہ( اسی کی قدرت کے
نمونے ہيں کہ تو زمين کو دبی ہوئی )يعنی خشک( ديکھتا ہے۔
جب ہم اس پر پانی برسا ديتے ہيں تو شاداب ہوجاتی اور پھولنے
لگتی ہے تو جس نے زمين کو زنده کيا وہی مردوں کو زنده
کرنے واال ہے۔ بےشک وه ہر چيز پر قادر ہے ) (٣٩جو لوگ
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ہماری آيتوں ميں کج راہی کرتے ہيں وه ہم سے پوشيده نہيں ہيں۔
بھال جو شخص دوزخ ميں ڈاال جائے وه بہتر ہے يا وه جو قيامت
کے دن امن وامان سے آئے۔ )تو خير( جو چاہو سو کرلو۔ جو کچھ
تم کرتے ہو وه اس کو ديکھ رہا ہے ) (۴٠جن لوگوں نے نصيحت
کو نہ مانا جب وه ان کے پاس آئی۔ اور يہ تو ايک عالی رتبہ کتاب
ہے ) (۴١اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہوسکتا ہے نہ
پيچھے 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 تھيں۔ بےشک تمہارا پروردگار بخش
دينے واال بھی اور عذاب اليم دينے واال بھی 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 کھول کر بيان نہيں کی
گئيں۔ کيا )خوب کہ قرآن تو( عجمی اور )مخاطب( عربی۔ کہہ دو
کہ جو ايمان التے ہيں ان کے لئے )يہ( ہدايت اور شفا ہے۔ اور
جو ايمان نہيں التے 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
موسی کو کتاب دی تو اس ميں اختالف کيا گيا۔ اور اگر تمہارے
ٰ
پروردگار کی طرف سے ايک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان
ميں فيصلہ کرديا جاتا۔ اور يہ اس )قرآن( سے شک ميں الجھ رہے
ہيں ) (۴۵جو نيک کام کرے گا تو اپنے لئے۔ اور جو برے کام
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کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا۔ اور تمہارا پروردگار بندوں
پر ظلم کرنے واال نہيں ) (۴۶قيامت کے علم کا حوالہ اسی کی
طرف ديا جاتا ہے )يعنی قيامت کا علم اسی کو ہے( اور نہ تو پھل
گا بھوں سے نکلتے ہيں اور نہ کوئی ماده حاملہ ہوتی اور نہ
جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وه ان کو پکارے
گا )اور کہے گا( کہ ميرے شريک کہاں ہيں تو وه کہيں گے کہ ہم
تجھ سے عرض کرتے ہيں کہ ہم ميں سے کسی کو )ان کی( خبر
ہی نہيں ) (۴٧اور جن کو پہلے وه )خدا کے سوا( پکارا کرتے
تھے )سب( ان سے غائب ہوجائيں گے اور وه يقين کرليں گے کہ
ان کے لئے مخلصی نہيں ) (۴٨انسان بھالئی کی دعائيں کرتا
کرتا تو تھکتا نہيں اور اگر تکليف پہنچ جاتی ہے تو نااميد ہوجاتا
اور آس توڑ بيٹھتا ہے ) (۴٩اور اگر تکليف پہنچنے کے بعد ہم
اس کو اپنی رحمت کا مزه چکھاتے ہيں تو کہتا ہے کہ يہ تو ميرا
حق تھا اور ميں نہيں خيال کرتا کہ قيامت برپا ہو۔ اور اگر )قيامت
سچ مچ بھی ہو اور( ميں اپنے پروردگار کی طرف لوٹايا بھی
جاؤں تو ميرے لئے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے۔ پس کافر جو
عمل کيا کرتے وه ہم ان کو ضرور جتائيں گے اور ان کو سخت
عذاب کا مزه چکھائيں گے ) (۵٠اور جب ہم انسان پر کرم کرتے
ہيں تو منہ موڑ ليتا ہے اور پہلو پھير کر چل ديتا ہے۔ اور جب اس
کو تکليف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائيں کرنے لگتا ہے )(۵١
کہو کہ بھال ديکھو اگر يہ )قرآن( خدا کی طرف سے ہو پھر تم
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اس سے انکار کرو تو اس سے بﮍھ کر کون گمراه ہے جو )حق
کی( پرلے درجے کی مخالفت ميں ہو ) (۵٢ہم عنقريب ان کو
اطراف )عالم( ميں بھی اور خود ان کی ذات ميں بھی اپنی نشانياں
دکھائيں 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 ) (۵٣ديکھو يہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر
ہونے سے شک ميں ہيں۔ سن رکھو کہ وه ہر چيز پر احاطہ کئے
ہوئے ہے )(۵۴
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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰح ٓم )ٓ (١ع ٓس ٓق ) (٢خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف
مضامين اور )براہين( بھيجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں
کی طرف وحی بھيجتا رہا ہے ) (٣جو کچھ آسمانوں ميں اور جو
کچھ زمين ميں ہے سب اسی کا ہے۔ اور وه عالی رتبہ اور گرامی
قدر ہے ) (۴قريب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پﮍيں اور فرشتے
اپنے پروردگار کی تعريف کے ساتھ اس کی تسبيج کرتے رہتے
ہيں اور جو لوگ زمين ميں ہيں ان کے لئے معافی مانگتے رہتے
ہيں۔ سن رکھو کہ خدا بخشنے واال مہربان ہے ) (۵اور جن لوگوں
نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہيں وه خدا کو ياد ہيں۔ اور تم
ان پر داروغہ نہيں ہو ) (۶اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن
عربی بھيجا ہے تاکہ تم بﮍے گاؤں )يعنی م ّکے( کے رہنے والوں
کو اور جو لوگ اس کے اردگرد رہتے ہيں ان کو رستہ دکھاؤ اور
انہيں قيامت کے دن کا بھی جس ميں کچھ شک نہيں ہے خوف
دالؤ۔ اس روز ايک فريق بہشت ميں ہوگا اور ايک فريق دوزخ
ميں ) (٧اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ايک ہی جماعت کرديتا ليکن
وه 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
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کارساز بنائے ہيں؟ کارساز تو خدا ہی ہے اور وہی مردوں کو
زنده کرے گا اور وه ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے ) (٩اور تم جس
بات ميں اختالف کرتے ہو اس کا فيصلہ خدا کی طرف )سے
ہوگا( يہی خدا ميرا پروردگار ہے ميں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔
اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ) (١٠آسمانوں اور زمين کا
پيدا کرنے واال )وہی ہے(۔ اسی نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس
کے جوڑے بنائے اور چارپايوں کے بھی جوڑے )بنائے اور(
اسی طريق پر تم کو پھيالتا رہتا ہے۔ اس جيسی کوئی چيز نہيں۔
اور وه ديکھتا سنتا ہے ) (١١آسمانوں اور زمين کی کنجياں اسی
کے ہاتھ ميں ہيں۔ وه جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کرديتا ہے
)اور جس کے لئے چاہتا ہے( تنگ کرديتا ہے۔ بےشک وه ہر چيز
سے واقف ہے ) (١٢اسی نے تمہارے لئے دين کا وہی رستہ
مقرر کيا جس )کے اختيار کرنے کا( نوح کو حکم ديا تھا اور جس
کی )اے محمدﷺ( ہم نے تمہاری طرف وحی بھيجی ہے اور
عيسی کو حکم ديا تھا )وه يہ( کہ
موسی اور
جس کا ابراہيم اور
ٰ
ٰ
دين کو قائم رکھنا اور اس ميں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چيز کی طرف
تم مشرکوں کو بالتے ہو وه ان کو دشوار گزرتی ہے۔ ﷲ جس کو
چاہتا ہے اپنی بارگاه کا برگزيده کرليتا ہے اور جو اس کی طرف
رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا 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
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سے ايک وقت مقرر تک کے لئے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان
ميں فيصلہ کرديا جاتا۔ اور جو لوگ ان کے بعد )خدا کی( کتاب
کے وارث ہوئے وه اس )کی طرف( سے شبہے کی الجھن ميں
)پھنسے ہوئے( ہيں ) (١۴تو )اے محمدﷺ( اسی )دين کی(
طرف )لوگوں کو( بالتے 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 رکھتا
ہوں۔ اور مجھے 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 کچھ بحث
وتکرار نہيں۔ خدا ہم )سب( کو اکھٹا 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 جھگﮍتے ہيں ان کے
پروردگار کے نزديک ان کا جھگﮍا لغو ہے۔ اور ان پر )خدا کا(
غضب اور ان کے لئے سخت عذاب ہے ) (١۶خدا ہی تو ہے جس
نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور )عدل وانصاف کی(
ترازو۔ اور تم کو کيا معلوم شايد قيامت قريب ہی آ پہنچی ہو )(١٧
جو لوگ اس پر ايمان نہيں رکھتے وه اس کے لئے جلدی کر رہے
ہيں۔ اور جو مومن ہيں وه اس سے ڈرتے ہيں۔ اور جانتے ہيں کہ
وه برحق ہے۔ ديکھو جو لوگ قيامت ميں جھگﮍتے ہيں وه پرلے
درجے کی گمراہی ميں ہيں ) (١٨خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے
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وه جس کو چاہتا ہے رزق ديتا ہے۔ اور وه زور واال )اور(
زبردست ہے ) (١٩جو شخص آخرت کی کھيتی کا خواستگار ہو
اس کو ہم اس ميں سے ديں گے۔ اور جو دنيا کی کھيتی کا
خواستگار ہو اس کو ہم اس ميں سے دے ديں گے۔ اور اس کا
آخرت ميں کچھ حصہ نہ ہوگا ) (٢٠کيا ان کے وه 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 وعده نہ ہوتا تو ان
ميں فيصلہ کرديا جاتا اور جو ظالم ہيں ان کے لئے درد دينے واال
عذاب ہے ) (٢١تم ديکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال )کے وبال(
سے ڈر رہے ہوں گے اور وه ان پر پﮍے گا۔ اور جو لوگ ايمان
الئے اور نيک عمل کرتے رہے وه بہشت کے باغوں ميں ہوں
گے۔ وه جو کچھ چاہيں گے ان کے ليے ان کے پروردگار کے
پاس )موجود( ہوگا۔ يہی بﮍا فضل ہے ) (٢٢يہی وه )انعام ہے(
جس کی خدا اپنے ان بندوں کو جو ايمان التے 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 بﮍھائيں گے۔
بےشک خدا بخشنے واال قدردان ہے ) (٢٣کيا يہ لوگ کہتے ہيں
کہ پيغمبر نے خدا پر جھوٹ باندھ ليا ہے؟ اگر خدا چاہے تو )اے
محمدﷺ( تمہارے دل پر مہر لگا دے۔ اور خدا جھوٹ کو نابود
کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ بےشک وه سينے
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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 الئے
اور عمل نيک کئے ان کی )دعا( قبول فرماتا ہے اور ان کو اپنے
فضل سے بﮍھاتا ہے۔ اور جو کافر ہيں ان کے لئے سخت عذاب
ہے ) (٢۶اور اگر خدا اپنے بندوں کے لئے رزق ميں فراخی
کرديتا تو زمين ميں فساد کرنے لگتے۔ ليکن وه جو چيز چاہتا ہے
اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ بےشک وه اپنے بندوں کو جانتا
اور ديکھتا ہے ) (٢٧اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نااميد
ہوجانے کے بعد مينہ برساتا اور اپنی رحمت )يعنی بارش( کی
برکت کو پھيال ديتا ہے۔ اور وه 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 پھيال رکھے ہيں
اور وه جب چاہے ان کے جمع کرلينے پر قادر ہے ) (٢٩اور جو
مصيبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے اور وه
بہت سے گناه 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
ٹھيرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھﮍے ره جائيں۔ تمام صبر
اور شکر کرنے والوں کے لئے ان )باتوں( ميں قدرت خدا کے
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نمونے ہيں ) (٣٣يا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباه کردے۔ اور
بہت سے قصور معاف کردے ) (٣۴اور )انتقام اس لئے ليا جائے
کہ( جو لوگ ہماری آيتوں ميں جھگﮍتے ہيں۔ وه جان ليں کہ ان
کے لئے خالصی نہيں )) (٣۵لوگو( جو )مال ومتاع( تم کو ديا گيا
ہے وه دنيا کی زندگی کا )ناپائدار( فائده ہے۔ اور جو کچھ خدا کے
ہاں ہے وه بہتر اور قائم رہنے واال ہے )يعنی( ان لوگوں کے لئے
جو ايمان الئے اور اپنے پروردگار پر بھروسا رکھتے ہيں )(٣۶
اور 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 پﮍھتے
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 )(٣٨
اور 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 وه ظلم
کرنے والوں کو پسند نہيں کرتا ) (۴٠اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر
وه اس کے بعد انتقام لے تو ايسے لوگوں پر کچھ الزام نہيں )(۴١
الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہيں اور ملک
ميں ناحق فساد پھيالتے ہيں۔ يہی لوگ ہيں جن کو تکليف دينے
واال عذاب ہوگا ) (۴٢اور جو صبر کرے اور قصور معاف کردے
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تو يہ ہمت کے کام ہيں ) (۴٣اور جس شخص کو خدا گمراه کرے
تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہيں۔ اور تم ظالموں کو ديکھو
گے کہ جب وه )دوزخ کا( عذاب ديکھيں گے تو کہيں گے کيا
)دنيا ميں( واپس جانے کی بھی کوئی سبيل ہے؟ ) (۴۴اور تم ان
کو ديکھو گے کہ دوزخ کے سامنے الئے جائيں گے ذلت سے
عاجزی کرتے ہوئے چھپی )اور نيچی( نگاه سے ديکھ رہے ہوں
گے۔ اور مومن لوگ کہيں کے کہ خساره اٹھانے والے تو وه ہيں
جنہوں نے قيامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو
خسارے ميں ڈاال۔ ديکھو کہ بےانصاف لوگ ہميشہ کے دکھ 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
گمراه کرے اس کے لئے )ہدايت کا( کوئی رستہ نہيں ) (۴۶ان
سے کہہ دو کہ( قبل اس کے کہ وه 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 پناه ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا
انکار ہی بن پﮍے گا ) (۴٧پھر اگر يہ منہ پھير ليں تو ہم نے تم
کو ان پر نگہبان بنا کر نہيں بھيجا۔ تمہارا کام تو صرف )احکام
کا( پہنچا دينا ہے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزه
چکھاتے ہيں تو اس سے خوش ہوجاتا ہے۔ اور اگر ان کو ان ہی
کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو )سب احسانوں کو
بھول جاتے ہيں( بےشک انسان بﮍا ناشکرا ہے )) (۴٨تمام(
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بادشاہت خدا ہی کی ہے آسمانوں کی بھی اور زمين کی بھی۔ وه
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 بےاوالد
رکھتا ہے۔ وه تو جاننے واال )اور( قدرت واال ہے ) (۵٠اور کسی
آدمی کے لئے ممکن نہيں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام
)کے ذريعے( سے يا پردے کے پيچھے سے يا کوئی فرشتہ بھيج
دے تو وه خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القا کرے۔ بےشک وه
عالی رتبہ )اور( حکمت واال ہے ) (۵١اور اسی طرح ہم نے اپنے
حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذريعے سے )قرآن(
بھيجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے 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
سيدھا رستہ دکھاتے ہو )) (۵٢يعنی( خدا کا رستہ جو آسمانوں
اور زمين کی سب چيزوں کا مالک ہے۔ ديکھو سب کام خدا کی
طرف رجوع ہوں گے )اور وہی ان ميں فيصلہ کرے گا( )(۵٣
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الزخ ُرف )(43
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰحم ) (١کتاب روشن کی قسم ) (٢کہ ہم نے اس کو قرآن عربی
بنايا ہے تاکہ تم سمجھو ) (٣اور يہ بﮍی کتاب )يعنی لوح محفوظ(
ميں ہمارے پاس )لکھی ہوئی اور( بﮍی فضيلت اور حکمت والی
ہے ) (۴بھال 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 بھی بہت سے پيغمبر بھيجے تھے ) (۶اور کوئی پيغمبر ان
کے پاس نہيں آتا تھا مگر وه اس سے تمسخر کرتے تھے ) (٧تو
جو ان ميں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہالک کرديا اور
اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی ) (٨اور اگر تم ان سے پوچھو 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 بچھونا بنايا۔ اور اس ميں تمہارے لئے
رستے بنائے تاکہ تم راه معلوم کرو ) (١٠اور جس نے ايک
اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کيا۔ پھر ہم نے اس سے
شہر مرده کو زنده 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 )(١٢
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تاکہ تم ان کی پيٹھ پر چﮍھ بيٹھو اور جب اس پر بيٹھ جاؤ پھر
اپنے پروردگار کے احسان کو ياد کرو اور کہو کہ وه )ذات( پاک
ہے جس نے اس کو ہمارے زير فرمان کر ديا اور ہم ميں طاقت نہ
تھی 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 اوالد 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 ) (١۶حاالنکہ 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 سياه ہوجاتا اور وه غم
سے بھر جاتا ہے ) (١٧کيا وه جو زيور ميں پرورش پائے اور
جھگﮍے کے وقت بات نہ کرسکے )خدا کی( بيٹی ہوسکتی ہے؟
) (١٨اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وه بھی خدا کے بندے ہيں
)خدا کی( بيٹياں مقرر کيا۔ کيا يہ ان کی پيدائش کے وقت حاضر
تھے عنقريب ان کی شہادت لکھ 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 کچھ علم نہيں۔ يہ تو صرف اٹکليں
دوڑا رہے ہيں ) (٢٠يا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی
تھی 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
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بستی ميں کوئی ہدايت کرنے واال نہيں بھيجا مگر وہاں کے
خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ايک راه پر
پايا اور ہم قدم بقدم ان ہی کے پيچھے چلتے ہيں ) (٢٣پيغمبر نے
کہا اگرچہ ميں تمہارے پاس ايسا )دين( الؤں کہ جس رستے پر تم
نے اپنے باپ دادا کو پايا وه اس سے کہيں سيدھا رستہ دکھاتا ہے
کہنے لگے کہ جو )دين( تم دے کر بھيجے گئے ہو ہم اس کو نہيں
مانتے ) (٢۴تو ہم نے ان سے انتقام ليا سو ديکھ لو کہ جھٹالنے
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 مجھ کو پيدا کيا وہی مجھے
سيدھا رستہ دکھائے گا ) (٢٧اور يہی بات اپنی اوالد ميں پيچھے
چھوڑ گئے تاکہ وه )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 واال 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
بھی( کہنے لگے کہ يہ قرآن ان دونوں بستيوں )يعنی م ّکے اور
طائف( ميں سے کسی بﮍے آدمی پر کيوں نازل نہ کيا گيا؟ )(٣١
کيا 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
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لے اور جو کچھ 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 گھروں کی چھتيں چاندی کی بنا ديتے اور سيﮍھياں
)بھی( جن پر وه چﮍھتے ہيں ) (٣٣اور ان کے گھروں کے
دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکيہ لگاتے ہيں ) (٣۴اور
)خوب( تجمل وآرائش )کرديتے( اور يہ سب دنيا کی زندگی کا
تھوڑا سا سامان ہے۔ اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں
پرہيزگاروں کے لئے ہے ) (٣۵اور جو کوئی خدا کی ياد سے
آنکھيں بند کرکے )يعنی تغافل کرے( ہم اس پر ايک شيطان مقرر
کرديتے ہيں تو وه اس کا ساتھی ہوجاتا ہے ) (٣۶اور يہ )شيطان(
ان کو رستے سے روکتے رہتے ہيں اور وه سمجھتے ہيں کہ
سيدھے رستے پر ہيں ) (٣٧يہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا
تو کہے گا کہ اے کاش مجھ ميں اور تجھ ميں مشرق ومغرب کا
فاصلہ ہوتا تو برا ساتھی ہے ) (٣٨اور جب تم ظلم کرتے رہے تو
آج تمہيں يہ بات فائده نہيں دے سکتی کہ تم )سب( عذاب ميں
شريک ہو ) (٣٩کيا تم بہرے کو سنا سکتے ہو يا اندھے کو رستہ
دکھا سکتے ہو اور جو صريح گمراہی ميں ہو )اسے راه پر
السکتے ہو( ) (۴٠اگر ہم تم کو )وفات دے کر( اٹھا ليں تو ان
لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہيں گے ) (۴١يا )تمہاری زندگی
ہی ميں( تمہيں وه )عذاب( دکھا ديں گے جن کا ہم نے ان سے
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وعده کيا ہے ہم ان پر قابو رکھتے ہيں ) (۴٢پس تمہاری طرف
جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکﮍے رہو۔ بےشک تم
سيدھے 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 بھيجے ہيں ان سے دريافت کرلو۔ کيا ہم نے
رحمن کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت
)خدائے( ٰ
موسی کو اپنی نشانياں دے کر فرعون
کی جائے ) (۴۵اور ہم نے
ٰ
اور اس کے درباريوں کی طرف بھيجا تو انہوں نے کہا کہ ميں
پروردگار عالم کا بھيجا ہوا ہوں ) (۴۶جب وه ان کے پاس ہماری
نشانياں لے کر آئے تو وه نشانيوں سے ہنسی کرنے لگے )(۴٧
اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے تھے وه دوسری سے بﮍی ہوتی
تھی 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 تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر بےشک ہم
ہدايت ياب ہو جائيں گے ) (۴٩سو جب ہم نے ان سے عذاب کو
دور کرديا تو وه عہد شکنی کرنے لگے ) (۵٠اور فرعون نے
اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم کيا مصر کی حکومت
ميرے ہاتھ ميں نہيں ہے۔ اور يہ نہريں جو ميرے )محلوں کے(
نيچے بہہ رہی ہيں )ميری نہيں ہيں( کيا تم ديکھتے نہيں )(۵١
بےشک ميں اس شخص سے جو کچھ عزت نہيں رکھتا اور صاف
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گفتگو بھی 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 ساتھ آتے ) (۵٣غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی۔
اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔ بےشک وه نافرمان لوگ تھے
) (۵۴جب انہوں نے ہم کو خفا کيا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر
اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا ) (۵۵اور ان کو گئے گزرے کرديا
اور پچھلوں کے لئے عبرت بنا ديا ) (۵۶اور جب مريم کے بيٹے
چال
ٰ
)عيسی( کا حال بيان کيا گيا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے ِ
اُٹھے ) (۵٧اور کہنے لگے کہ بھال ہمارے معبود اچھے ہيں يا
عيسی کی جو مثال بيان کی ہے تو صرف
عيسی؟ انہوں نے
ٰ
ٰ
جھگﮍنے کو۔ حقيقت يہ ہے يہ لوگ ہيں ہی جھگﮍالو ) (۵٨وه تو
ہمارے ايسے بندے تھے 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 وه قيامت کی نشانی ہيں۔ تو )کہہ دو کہ لوگو( اس
ميں شک نہ کرو اور ميرے پيچھے چلو۔ يہی سيدھا رستہ ہے
) (۶١اور )کہيں( شيطان تم کو )اس سے( روک نہ دے۔ وه تو
عيسی نشانياں لے کر آئے
تمہارا اعالينہ دشمن ہے ) (۶٢اور جب
ٰ
تو کہنے لگے کہ ميں تمہارے پاس دانائی )کی کتاب( لے کر آيا
ہوں۔ نيز اس لئے کہ بعض باتيں جن ميں تم اختالف کر رہے ہو
تم کو سمجھا دوں۔ تو خدا سے ڈرو اور ميرا کہا مانو ) (۶٣کچھ
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شک نہيں کہ خدا ہی ميرا اور تمہارا پروردگار ہے پس اسی کی
عبادت کرو۔ يہی سيدھا رستہ ہے ) (۶۴پھر کتنے فرقے ان ميں
سے پھٹ 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(
) (۶٧ميرے بندو آج تمہيں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک
ہوگے ) (۶٨جو لوگ ہماری آيتوں پر ايمان الئے اور فرمانبردار
ہوگئے )) (۶٩ان سے کہا جائے گا( کہ تم اور تمہاری بيوياں
عزت )واحترام( کے ساتھ بہشت ميں داخل ہوجاؤ ) (٧٠ان پر
سونے کی پرچوں اور پيالوں کا دور چلے گا۔ اور وہاں جو جی
چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا 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 کھاؤ گے )) (٧٣اور
کفار( گنہگار ہميشہ دوزخ کے عذاب ميں رہيں گے ) (٧۴جو ان
سے ہلکا نہ کيا جائے گا اور وه اس ميں ناميد ہو کر پﮍے رہيں
گے ) (٧۵اور ہم نے ان پر ظلم نہيں کيا۔ بلکہ وہی )اپنے آپ پر(
ظلم کرتے تھے ) (٧۶اور پکاريں گے کہ اے مالک تمہارا
پروردگار ہميں موت دے دے۔ وه کہے گا کہ تم ہميشہ )اسی حالت
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ميں( رہو گے ) (٧٧ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہيں ليکن تم
اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے ) (٧٨کيا انہوں نے کوئی بات
ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہيں ) (٧٩کيا يہ
لوگ يہ خيال کرتے ہيں کہ ہم ان کی پوشيده باتوں اور سرگوشيوں
کو سنتے نہيں؟ ہاں ہاں )سب سنتے ہيں( اور ہمارے فرشتے ان
کے پاس )ان کی سب باتيں( لکھ ليتے ہيں ) (٨٠کہہ دو کہ اگر
خدا کے اوالد ہو تو ميں )سب سے( پہلے )اس کی( عبادت کرنے
واال ہوں ) (٨١يہ جو کچھ بيان کرتے ہيں آسمانوں اور زمين کا
مالک )اور( عرش کا مالک اس سے پاک ہے ) (٨٢تو ان کو بک
بک کرنے اور کھيلنے دو۔ يہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعده
کيا جاتا ہے اس کو ديکھ ليں ) (٨٣اور وہی )ايک( آسمانوں ميں
معبود ہے اور )وہی( زمين ميں معبود ہے۔ اور وه دانا )اور( علم
واال ہے ) (٨۴اور وه بہت بابرکت ہے جس کے لئے آسمانوں اور
زمين کی اور جو کچھ 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 وه
سفارش کا کچھ اختيار نہيں رکھتے۔ ہاں جو علم ويقين کے ساتھ
حق کی گواہی ديں )وه سفارش کرسکتے ہيں( ) (٨۶اور اگر تم ان
سے پوچھو کہ ان کو کس نے پيدا کيا ہے تو کہہ ديں گے کہ خدا
نے۔ تو پھر يہ کہاں بہکے پھرتے ہيں؟ ) (٨٧اور )بسااوقات(
پيغمبر کہا کرتے ہيں کہ اے پروردگار يہ ايسے لوگ ہيں کہ ايمان
371

نہيں التے ) (٨٨تو ان سے منہ پھير لو اور سالم کہہ دو۔ ان کو
عنقريب )انجام( معلوم ہوجائے گا )(٨٩
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 -64سورة ال ّدخان )(44
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰحم ) (١اس کتاب روشن کی قسم ) (٢کہ ہم نے اس کو مبارک
رات ميں نازل فرمايا ہم تو رستہ دکھانے 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( بھيجتے ہيں )(۵
)يہ( تمہارے پروردگار کی رحمت ہے۔ وه تو سننے واال جاننے
واال ہے ) (۶آسمانوں اور زمين کا اور جو کچھ ان دونوں ميں ہے
سب کا مالک۔ بشرطيکہ تم لوگ يقين کرنے والے ہو ) (٧اس کے
سوا کوئی معبود نہيں۔ )وہی( ِجالتا ہے اور )وہی( مارتا ہے۔ وہی
تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا پروردگار ہے ) (٨ليکن يہ لوگ
شک ميں کھيل رہے ہيں ) (٩تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان
سے صريح دھواں نکلے گا ) (١٠جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ يہ
درد دينے واال عذاب ہے ) (١١اے پروردگار ہم سے اس عذاب
کو دور کر ہم ايمان التے ہيں )) (١٢اس وقت( ان کو نصيحت
کہاں مفيد ہوگی جب کہ ان کے پاس پيغمبر آچکے جو کھول کھول
کر بيان کر ديتے ہيں ) (١٣پھر انہوں نے ان سے منہ پھير ليا اور
کہنے لگے )يہ تو( پﮍھايا ہوا )اور( ديوانہ ہے ) (١۴ہم تو تھوڑے
دنوں عذاب ٹال ديتے ہيں )مگر( تم پھر کفر کرنے لگتے ہو )(١۵
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جس دن ہم بﮍی سخت پکﮍ پکﮍيں گے تو بےشک انتقام لے کر
چھوڑيں گے ) (١۶اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی
آزمائش کی اور ان کے پاس ايک عالی قدر پيغمبر آئے )(١٧
)جنہوں 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 کھلی دليل لے
کر آيا ہوں ) (١٩اور اس )بات( سے کہ تم مجھے سنگسار کرو
اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناه مانگتا ہوں ) (٢٠اور اگر تم
موسی
مجھ پر ايمان نہيں التے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ ) (٢١تب
ٰ
نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ يہ نافرمان لوگ ہيں )(٢٢
)خدا 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 ) (٢۴وه لوگ بہت سے باغ اور
چشمے چھوڑ گئے ) (٢۵اور کھيتياں اور نفيس مکان ) (٢۶اور
آرام کی چيزيں جن ميں عيش کيا کرتے تھے ) (٢٧اسی طرح
)ہوا( اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چيزوں کا مالک بنا ديا
) (٢٨پھر 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 وه
سرکش )اور( حد سے نکال ہوا تھا ) (٣١اور ہم نے بنی اسرائيل
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کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کيا تھا ) (٣٢اور ان کو ايسی
نشانياں دی تھيں جن ميں صريح آزمائش تھی ) (٣٣يہ لوگ يہ
کہتے ہيں ) (٣۴کہ ہميں صرف پہلی دفعہ )يعنی ايک بار( مرنا
ہے اور )پھر( اُٹھنا نہيں ) (٣۵پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ
دادا کو )زنده کر( الؤ ) (٣۶بھال يہ اچھے ہيں يا تُبّع کی قوم اور
وه لوگ جو تم سے پہلے ہوچکے ہيں۔ ہم نے ان )سب( کو ہالک
کرديا۔ بےشک وه گنہگار تھے ) (٣٧اور ہم نے آسمانوں اور
زمين کو اور جو کچھ ان ميں ہے ان کو کھيلتے ہوئے نہيں بنايا
) (٣٨ان کو ہم نے تدبير سے پيدا کيا ہے ليکن اکثر لوگ نہيں
جانتے ) (٣٩کچھ شک نہيں کہ فيصلے کا دن ان سب )کے
اُٹھنے( کا وقت ہے ) (۴٠جس دن کوئی دوست کسی دوست کے
کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی ) (۴١مگر جس پر
خدا مہربانی کرے۔ وه تو غالب اور مہربان ہے ) (۴٢بالشبہ
تھوہر کا درخت ) (۴٣گنہگار کا کھانا ہے ) (۴۴جيسے پگھال ہوا
تانبا۔ پيٹوں ميں )اس طرح( کھولے گا ) (۴۵جس طرح گرم پانی
کھولتا ہے )) (۴۶حکم ديا جائے گا کہ( اس کو پکﮍ لو اور
کھينچتے ہوئے دوزخ کے بيچوں بيچ لے جاؤ ) (۴٧پھر اس کے
سر پر کھولتا ہوا پانی انڈيل دو )کہ عذاب پر( عذاب )ہو( )(۴٨
)اب( مزه چکھ۔ تو بﮍی عزت واال )اور( سردار ہے ) (۴٩يہ وہی
)دوزخ( ہے جس ميں تم لوگ شک کيا کرتے تھے ) (۵٠بےشک
پرہيزگار لوگ امن کے مقام ميں ہوں گے )) (۵١يعنی( باغوں اور
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چشموں ميں ) (۵٢حرير کا باريک اور دبيز لباس پہن کر ايک
دوسرے کے سامنے بيٹھے ہوں گے )) (۵٣وہاں( اس طرح )کا
حال ہوگا( اور ہم بﮍی بﮍی آنکھوں والی سفيد رنگ کی عورتوں
سے ان کے جوڑے لگائيں گے ) (۵۴وہاں خاطر جمع سے ہر
قسم کے ميوے منگوائيں گے )اور کھائيں گے( )) (۵۵اور( پہلی
دفعہ کے مرنے کے سوا )کہ مرچکے تھے( موت کا مزه نہيں
چکھيں گے۔ اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا
) (۵۶يہ تمہارے 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 بھی انتظار کرو يہ بھی
انتظار کر رہے ہيں )(۵٩
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الجاث َية )(45
 -65سورة َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰحم ) (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
بھی۔ اور جانوروں ميں بھی جن کو وه پھيالتا ہے يقين کرنے
والوں کے لئے نشانياں ہيں ) (۴اور رات اور دن کے آگے پيچھے
)ذريعہ( رزق نازل
آنے جانے ميں اور وه جو خدا نے آسمان سے
ٔ
فرمايا پھر اس سے زمين کو اس کے مرجانے کے بعد زنده 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 ساتھ پﮍھ کر
سناتے ہيں۔ تو يہ خدا اور اس کی آيتوں کے بعد کس بات پر ايمان
الئيں گے؟ ) (۶ہر جھوٹے گنہگار پر افسوس ہے )) (٧کہ( خدا
کی آيتيں اس کو پﮍھ کر سنائی جاتی ہيں تو ان کو سن تو ليتا ہے
)مگر( پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گويا ان کو سنا ہی نہيں۔
سو ايسے شخص کو دکھ دينے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو
) (٨اور جب ہماری کچھ آيتيں اسے معلوم ہوتی ہيں تو ان کی
ہنسی اُڑاتا ہے۔ ايسے لوگوں کے لئے ذليل کرنے واال عذاب ہے
) (٩ان کے سامنے دوزخ ہے۔ اور جو کام وه کرتے رہے کچھ
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بھی ان کے کام نہ آئيں گے۔ اور نہ وہی )کام آئيں گے( جن کو
انہوں نے خدا کے سوا معبود بنا رکھا تھا۔ 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 واال 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( تالش کرو اور تاکہ شکر
کرو ) (١٢اور جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ 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 رکھتے ان سے
درگزر کريں۔ تاکہ وه ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلے دے
) (١۴جو کوئی عمل نيک کرے گا تو اپنے لئے۔ اور جو برے کام
کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا۔ پھر تم اپنے پروردگار کی
طرف لوٹ کر جاؤ گے ) (١۵اور ہم نے بنی اسرائيل کو کتاب
)ہدايت( اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکيزه چيزيں عطا
فرمائيں اور اہل عالم پر فضيلت دی ) (١۶اور ان کو دين کے
بارے ميں دليليں عطا کيں۔ تو انہوں نے جو اختالف کيا تو علم
آچکنے کے بعد آپس کی ضد سے کيا۔ بےشک تمہارا پروردگار
قيامت کے دن ان ميں ان باتوں کا جن ميں وه اختالف کرتے تھے
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فيصلہ کرے گا ) (١٧پھر ہم نے تم کو دين کے کھلے رستے پر
)قائم( کر ديا تو اسی )رستے( پر چلے چلو اور نادانوں کی
خواہشوں کے پيچھے 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 رکھتے ہيں ان
کے لئے ہدايت اور رحمت ہے ) (٢٠جو لوگ برے کام کرتے
ہيں کيا وه يہ خيال کرتے ہيں کہ ہم ان کو ان لوگوں جيسا کرديں
گے جو ايمان الئے اور عمل نيک کرتے رہے اور ان کی زندگی
اور موت يکساں ہوگی۔ يہ جو دعوے کرتے ہيں برے ہيں )(٢١
اور 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 ) (٢٢بھال تم نے اس شخص کو ديکھا جس نے اپنی
خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے
)گمراه ہو رہا ہے تو( خدا نے )بھی( اس کو گمراه کرديا اور اس
کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پرده ڈال
ديا۔ اب خدا کے سوا اس کو کون راه پر السکتا ہے۔ بھال 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 کچھ علم نہيں۔ صرف ظن
سے کام ليتے ہيں ) (٢۴اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی
379

کھلی آيتيں پﮍھی جاتی ہيں تو ان کی يہی حجت ہوتی ہے کہ اگر
تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو )زنده کر( الؤ ) (٢۵کہہ دو کہ
خدا ہی تم کو جان بخشتا ہے پھر )وہی( تم کو موت ديتا ہے پھر
تم کو قيامت کے روز جس )کے آنے( ميں کچھ 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 تم
ہر ايک فرقے کو ديکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بيٹھا ہوگا۔ اور ہر
ايک جماعت اپنی کتاب )اعمال( کی طرف بالئی جائے گی۔ جو
کچھ 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 کچھ
تم کيا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے ہيں ) (٢٩تو جو لوگ ايمان
الئے 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( بھال ہماری آيتيں تم کو پﮍھ
کر سنائی نہيں جاتی تھيں؟ پھر تم نے تکبر کيا اور تم نافرمان
لوگ تھے ) (٣١اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعده سچا ہے اور
قيامت ميں کچھ شک نہيں تو تم کہتے تھے 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 وه ہنسی اُڑاتے تھے وه ان کو
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آگھيرے گا ) (٣٣اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن
کے آنے کو بھال رکھا تھا۔ اسی طرح آج ہم تمہيں بھال ديں گے
اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہيں ) (٣۴يہ
اس لئے کہ تم نے خدا کی آيتوں کو مخول بنا رکھا تھا اور دنيا
کی زندگی نے تم کو دھوکے ميں ڈال رکھا تھا۔ 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 وه غالب اور دانا ہے )(٣٧
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 -66سورة االٔحقاف )(46
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰحم )) (١يہ( کتاب خدائے غالب )اور( حکمت والے کی طرف
سے نازل ہوئی ہے ) (٢ہم نے آسمانوں اور زمين کو اور جو کچھ
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 پھير ليتے ہيں ) (٣کہو کہ بھال تم نے ان چيزوں
کو ديکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو )ذرا( مجھے بھی
تو دکھاؤ 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 الؤ۔ يا علم )انبياء ميں( سے کچھ
)منقول( چال آتا ہو )تو اسے پيش کرو( ) (۴اور اس شخص سے
بﮍھ کر کون گمراه 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 وه ان کے
دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کريں گے ) (۶اور
جب ان کے سامنے ہماری کھلی آيتيں پﮍھی 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
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ہے۔ کہہ دو کہ اگر ميں نے اس کو اپنی طرف سے بنايا ہو تو تم
خدا کے سامنے ميرے )بچاؤ کے( لئے کچھ اختيار نہيں رکھتے۔
وه اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے ميں کرتے
ہو۔ وہی ميرے اور تمہارے درميان گواه کافی ہے۔ اور وه بخشنے
واال مہربان ہے ) (٨کہہ دو کہ ميں کوئی نيا پيغمبر نہيں آيا۔ اور
ميں نہيں جانتا کہ ميرے ساتھ کيا سلوک کيا جائے گا اور تمہارے
ساتھ کيا )کيا جائے گا( ميں تو اسی کی پيروی کرتا ہوں جو مجھ
پر وحی آتی ہے اور ميرا کام تو عالنيہ ہدايت کرنا ہے ) (٩کہو
کہ بھال ديکھو تو اگر يہ )قرآن( خدا کی طرف سے ہو اور تم نے
اس سے انکار کيا اور بنی اسرائيل ميں سے ايک گواه 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( کچھ بہتر ہوتا تو يہ لوگ اس کی طرف
ہم سے پہلے نہ دوڑ پﮍتے اور جب وه اس سے ہدايت ياب نہ
ہوئے تو اب کہيں گے کہ يہ پرانا جھوٹ ہے ) (١١اور اس سے
موسی کی کتاب تھی )لوگوں کے لئے( رہنما اور رحمت۔
پہلے
ٰ
اور يہ کتاب عربی زبان ميں ہے اسی کی تصديق کرنے والی تاکہ
ظالموں کو ڈرائے۔ اور نيکوکاروں کو خوشخبری سنائے )(١٢
جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وه )اس پر(
قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وه غمناک ہوں گے
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) (١٣يہی اہل جنت ہيں کہ ہميشہ اس ميں رہيں گے۔ )يہ( اس کا
بدلہ )ہے( جو وه کيا کرتے تھے ) (١۴اور ہم نے انسان کو اپنے
والدين کے ساتھ بھالئی کرنے کا حکم ديا۔ اس کی ماں نے اس کو
تکليف سے پيٹ ميں رکھا اور تکليف ہی سے جنا۔ اور اس کا پيٹ
ميں رہنا اور دودھ چھوڑنا ڈھائی 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 مجھے توفيق دے کہ تو نے جو
احسان مجھ 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
ٰ
)وتقوی( دے۔ ميں تيری طرف رجوع
لئے ميری اوالد ميں صالح
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 وعده
)ہے( جو ان سے کيا جاتا ہے ) (١۶اور جس شخص نے اپنے
ماں باپ سے کہا کہ اُف اُف! تم مجھے يہ بتاتے ہو کہ ميں )زمين
سے( نکاال جاؤں گا حاالنکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر
چکے ہيں۔ اور وه دونوں خدا کی جناب ميں فرياد کرتے )ہوئے
کہتے( تھے کہ کم بخت ايمان ال۔ خدا کا وعده تو سچا ہے۔ تو
کہنے لگا يہ تو پہلے لوگوں کی کہانياں ہيں ) (١٧يہی وه لوگ ہيں
جن کے بارے ميں جنوں اور انسانوں کی )دوسری( اُمتوں ميں
سے جو ان سے پہلے گزر چکيں عذاب کا وعده متحقق ہوگيا۔
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بےشک وه نقصان اٹھانے والے تھے ) (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 )ہے( کہ تم زمين ميں ناحق
غرور کيا کرتے تھے۔ اور اس کی بدکرداری کرتے تھے )(٢٠
اور )قوم( عاد کے بھائی )ہود( کو ياد کرو کہ جب انہوں نے اپنی
قوم کو سرزمين احقاف ميں ہدايت کی اور ان سے پہلے اور
پيچھے بھی ہدايت کرنے والے گزرچکے تھے کہ خدا کے سوا
کسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے 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 پھير 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 بھيجا گيا ہوں وه تمہيں پہنچا رہا ہوں ليکن ميں ديکھتا ہوں کہ
تم لوگ نادانی ميں پھنس رہے ہو ) (٢٣پھر جب انہوں نے اس
)عذاب کو( ديکھا 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( وه چيز ہے جس کے لئے تم جلدی
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کرتے تھے يعنی آندھی جس ميں درد دينے واال عذاب بھرا ہوا
ہے ) (٢۴ہر چيز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباه کئے ديتی
ہے تو وه ايسے ہوگئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی
نہيں آتا تھا۔ گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا ديا کرتے ہيں
) (٢۵اور ہم نے ان کو ايسے مقدور ديئے تھے جو تم لوگوں کو
نہيں ديئے اور انہيں کان اور آنکھيں اور دل ديئے تھے۔ تو جب
کہ وه خدا کی آيتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان
ہی ان کے کچھ کام آسکے اور نہ آنکھيں اور نہ دل۔ اور جس چيز
سے استہزاء کيا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھيرا ) (٢۶اور
تمہارے اردگرد کی بستيوں کو ہم نے ہالک کر ديا۔ اور بار بار
)اپنی( نشانياں ظاہر کرديں تاکہ وه رجوع کريں ) (٢٧تو جن کو
ان لوگوں نے تقرب )خدا( کے سوا معبود بنايا تھا انہوں نے ان
کی کيوں مدد نہ کی۔ بلکہ وه ان )کے سامنے( سے گم ہوگئے۔
اور يہ ان کا جھوٹ تھا اور يہی وه افتراء کيا کرتے تھے )(٢٨
اور جب ہم نے جنوں ميں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ
کئے کہ قرآن سنيں۔ تو جب وه اس کے پاس آئے تو )آپس ميں(
کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب )پﮍھنا( تمام ہوا تو اپنی برادری
کے لوگوں ميں واپس گئے کہ )ان کو( نصيحت کريں ) (٢٩کہنے
موسی کے بعد
لگے کہ اے قوم! ہم نے ايک کتاب سنی ہے جو
ٰ
نازل ہوئی ہے۔ جو )کتابيں( اس سے پہلے )نازل ہوئی( ہيں ان کی
تصديق کرتی ہے )اور( سچا )دين( اور سيدھا رستہ بتاتی ہے
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) (٣٠اے قوم! خدا کی طرف بالنے والے کی بات قبول کرو اور
اس پر ايمان الؤ۔ خدا تمہارے گناه بخش دے گا اور تمہيں دکھ
دينے والے عذاب سے پناه ميں رکھے گا ) (٣١اور جو شخص
خدا کی طرف بالنے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وه 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 سمجھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمين کو پيدا کيا
اور ان کے پيدا کرنے سے تھکا نہيں۔ وه اس )بات( پر بھی قادر
ہے کہ مردوں کو زنده کر دے۔ ہاں ہاں وه 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 تھے )اب( عذاب کے مزے چکھو ) (٣۴پس )اے
محمدﷺ( جس طرح اور عالی ہمت پيغمبر صبر کرتے رہے
ہيں اسی طرح تم بھی صبر کرو اور ان کے لئے )عذاب( جلدی نہ
مانگو۔ جس دن يہ اس چيز کو ديکھيں گے جس کا ان سے وعده
کيا جاتا ہے تو )خيال کريں گے کہ( گويا )دنيا ميں( رہے ہی نہ
تھے مگر گھﮍی بھر دن۔ )يہ قرآن( پيغام ہے۔ سو )اب( وہی ہالک
ہوں گے جو نافرمان تھے )(٣۵
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 -67سورة ال ّذار َيات )(51
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
بکھيرنے واليوں کی قسم جو اُڑا کر بکھير ديتی ہيں ) (١پھر
)پانی کا( بوجھ اٹھاتی ہيں ) (٢پھر آہستہ آہستہ چلتی ہيں ) (٣پھر
چيزيں تقسيم کرتی ہيں ) (۴کہ جس چيز کا تم سے وعده کيا جاتا
ہے وه سچا ہے ) (۵اور انصاف )کا دن( ضرور واقع ہوگا )(۶
اور آسمان کی قسم جس ميں رسے ہيں ) (٧کہ )اے اہل مکہ( تم
ايک متناقض بات ميں )پﮍے ہوئے( ہو ) (٨اس سے وہی پھرتا
ہے جو )خدا کی طرف سے( پھيرا جائے ) (٩اٹکل دوڑانے والے
ہالک ہوں ) (١٠جو بےخبری ميں بھولے ہوئے ہيں )(١١
پوچھتے ہيں کہ جزا کا دن کب ہوگا؟ ) (١٢اُس دن )ہوگا( جب ان
کو آگ ميں عذاب ديا جائے گا ) (١٣اب اپنی شرارت کا مزه
چکھو۔ يہ وہی ہے جس کے لئے تم جلدی مچايا کرتے تھے )(١۴
بےشک 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 وه اس سے پہلے نيکياں کرتے
تھے ) (١۶رات کے تھوڑے سے حصے ميں سوتے تھے )(١٧
اور اوقات سحر ميں بخشش مانگا کرتے تھے ) (١٨اور ان کے
مال ميں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے )دونوں( کا حق ہوتا
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تھا ) (١٩اور يقين کرنے والوں کے لئے زمين ميں )بہت سی(
نشانياں ہيں ) (٢٠اور خود تمہارے نفوس ميں تو کيا تم ديکھتے
نہيں؟ ) (٢١اور تمہارا رزق اور جس چيز کا تم سے وعده 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
ابراہيم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی
) (٢٣بھال تمہارے پاس
ؑ
ہے؟ ) (٢۴جب وه ان کے پاس آئے تو سالم کہا۔ انہوں نے بھی
)جواب ميں( سالم کہا )ديکھا تو( ايسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان
) (٢۵تو اپنے گھر جا کر ايک )بھنا ہوا( موٹا بچھﮍا الئے )(٢۶
)اور کھانے کے لئے( ان کے آگے رکھ 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
ابراہيم کی بيوی چالّتی آئی
لﮍکے کی بشارت بھی سنائی ) (٢٨تو
ؑ
اور اپنا منہ پيٹ کر کہنے لگی کہ )اے ہے ايک تو( بﮍھيا اور
)دوسرے( بانجھ )) (٢٩انہوں نے( کہا )ہاں( تمہارے پروردگار
ب حکمت )اور( خبردار
نے يوں ہی فرمايا ہے۔ وه بےشک صاح ِ
ابراہيم نے کہا کہ فرشتو! تمہارا مدعا کيا ہے؟ )(٣١
ہے )(٣٠
ؑ
انہوں نے کہا کہ ہم گنہگار لوگوں کی طرف بھيجے گئے ہيں
) (٣٢تاکہ ان پر کھنگر برسائيں ) (٣٣جن پر حد سے بﮍھ جانے
والوں کے لئے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کرديئے
گئے ہيں ) (٣۴تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال ليا
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) (٣۵اور اس ميں ايک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ
پايا ) (٣۶اور جو لوگ عذاب اليم سے ڈرتے ہيں ان کے لئے وہاں
موسی )کے حال( ميں )بھی نشانی
نشانی چھوڑ دی ) (٣٧اور
ٰ
ہے( جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھال ہوا معجزه دے کر
بھيجا ) (٣٨تو اس نے اپنی جماعت )کے گھمنڈ( 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 پھينک ديا
اور وه کام ہی قابل مالمت کرتا تھا ) (۴٠اور عاد )کی قوم کے
حال( ميں بھی )نشانی ہے( جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چالئی
) (۴١وه جس چيز پر چلتی اس کو ريزه ريزه کئے بغير نہ
چھوڑتی ) (۴٢اور )قوم( ثمود )کے حال( ميں )نشانی ہے( جب
ان سے کہا گيا کہ ايک وقت تک فائده اٹھالو ) (۴٣تو انہوں نے
اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ سو ان کو کﮍک نے آ
پکﮍا اور وه ديکھ رہے تھے ) (۴۴پھر وه نہ تو اُٹھنے کی طاقت
رکھتے تھے اور نہ مقابلہ ہی کرسکتے تھے ) (۴۵اور اس سے
پہلے )ہم( نوح کی قوم کو )ہالک کرچکے تھے( بےشک وه
نافرمان لوگ تھے ) (۴۶اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے
بنايا اور ہم کو سب مقدور ہے ) (۴٧اور زمين کو ہم ہی نے بچھايا
تو )ديکھو( ہم کيا خوب بچھانے والے ہيں ) (۴٨اور ہر چيز کی
ہم نے دو قسميں بنائيں تاکہ تم نصيحت پکﮍو ) (۴٩تو تم لوگ خدا
کی طرف بھاگ چلو ميں اس کی طرف سے تم کو صريح رستہ
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بتانے واال ہوں ) (۵٠اور خدا کے ساتھ کسی اَور کو معبود نہ
بناؤ۔ ميں اس کی طرف سے تم کو صريح رستہ بتانے واال ہوں
) (۵١اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پيغمبر آتا وه
اس کو جادوگر يا ديوانہ کہتے ) (۵٢کيا يہ کہ ايک دوسرے کو
اسی بات کی وصيت کرتے آئے ہيں بلکہ يہ شرير لوگ ہيں )(۵٣
تو ان سے اعراض کرو۔ تم کو )ہماری( طرف سے مالمت نہ
ہوگی ) (۵۴اور نصيحت کرتے رہو کہ نصيحت مومنوں کو نفع
ديتی 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 مجھے )کھانا( کھالئيں ) (۵٧خدا ہی تو رزق
دينے واال زور آور اور مضبوط ہے ) (۵٨کچھ شک نہيں کہ ان
ظالموں کے لئے بھی )عذاب کی( نوبت مقرر ہے جس طرح ان
کے ساتھيوں کی نوبت تھی تو ان کو مجھ سے )عذاب( جلدی نہيں
طلب کرنا چاہيئے ) (۵٩جس دن کا ان کافروں سے وعده کيا جاتا
ہے اس سے ان کے لئے خرابی ہے )(۶٠
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 -68سورة َ
الغاشِ َية )(88
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
بھال تم کو ڈھانپ لينے والی )يعنی قيامت کا( حال معلوم ہوا ہے
) (١اس روز بہت سے منہ )والے( ذليل ہوں گے ) (٢سخت
محنت کرنے والے تھکے ماندے ) (٣دہکتی آگ ميں داخل ہوں
گے ) (۴ايک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پاليا جائے گا
) (۵اور خار دار جھاڑ کے سوا ان کے ليے کوئی کھانا نہيں )ہو
گا( ) (۶جو نہ فربہی الئے اور نہ بھوک ميں کچھ کام آئے )(٧
اور بہت سے منہ )والے( اس روز شادماں ہوں گے ) (٨اپنے
اعمال )کی جزا (سے خوش دل ) (٩بہشت بريں ميں ) (١٠وہاں
کسی طرح کی بکواس نہيں سنيں گے ) (١١اس ميں چشمے بہ
رہے ہوں گے ) (١٢وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے
) (١٣اور آبخورے )قرينے سے( رکھے ہوئے ) (١۴اور گاؤ
تکيے قطار کی قطار لگے ہوئے ) (١۵اور نفيس مسنديں بچھی
ہوئی ) (١۶يہ لوگ اونٹوں کی طرف نہيں ديکھتے کہ کيسے
)عجيب (پيدا کيے گئے ہيں ) (١٧اور آسمان کی طرف کہ کيسا
بلند کيا گيا ہے ) (١٨اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھﮍے
کيے گئے ہيں ) (١٩اور زمين کی طرف کہ کس طرح بچھائی
گئی ) (٢٠تو تم نصيحت کرتے رہو کہ تم نصيحت کرنے والے
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ہی ہو ) (٢١تم ان پر داروغہ نہيں ہو ) (٢٢ہاں جس نے منہ پھيرا
اور نہ مانا ) (٢٣تو خدا اس کو بﮍا عذاب دے گا ) (٢۴بےشک
ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے ) (٢۵پھر ہم ہی کو ان سے
حساب لينا ہے )(٢۶
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 -69سورة الکھف )(18
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال 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 رکھی )) (١بلکہ( سيدھی )اور سليس اتاری( تاکہ
لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے )آنے واال( 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 وه ابدا الآباد رہيں گے ) (٣اور ان لوگوں کو
بھی ڈرائے جو کہتے ہيں کہ خدا نے )کسی کو( بيٹا بنا ليا ہے )(۴
ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہيں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو
تھا۔ )يہ( بﮍی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے )اور
کچھ شک نہيں( کہ يہ جو کہتے ہيں محض جھوٹ ہے )) (۵اے
پيغمبر( اگر يہ اس کالم پر ايمان نہ الئيں تو شايد تم کے ان
پيچھے رنج کر کر کے اپنے تئيں ہالک 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 اچھے عمل کرنے واال
ہے ) (٧اور جو چيز زمين پر ہے ہم اس کو )نابود کرکے( بنجر
ميدان کرديں گے ) (٨کيا تم خيال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے
394

ہمارے نشانيوں ميں سے عجيب تھے ) (٩جب وه 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( پرده ڈالے )يعنی ان کو سالئے( رکھا ) (١١پھر ان کو جگا
اُٹھايا تاکہ معلوم کريں کہ جتنی م ّدت وه )غار ميں( رہے دونوں
جماعتوں ميں سے اس کی مقدار کس کو خوب ياد ہے ) (١٢ہم اُن
کے حاالت تم سے صحيح صحيح بيان کرتے ہيں۔ وه کئی جوان
تھے جو اپنے پروردگار پر ايمان الئے تھے اور ہم نے ان کو اور
زياده ہدايت دی تھی ) (١٣اور ان کے دلوں کو مربوط )يعنی
مضبوط( کرديا۔ جب وه )اُٹھ( کھﮍے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا
پروردگار آسمانوں اور زمين کا مالک ہے۔ ہم اس کے سوا کسی
کو معبود )سمجھ 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 رکھے ہيں۔ بھال يہ ان )کے خدا ہونے( پر
کوئی کھلی دليل کيوں نہيں التے۔ تو اس سے زياده کون ظالم ہے
جو خدا پر جھوٹ افتراء کرے ) (١۵اور جب تم نے ان
)مشرکوں( سے اور جن کی يہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہيں ان
سے کناره 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
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ديکھو کہ )دھوپ( ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور
جب غروب ہو تو ان سے بائيں طرف کترا جائے اور وه اس کے
ميدان ميں تھے۔ يہ خدا کی نشانيوں ميں سے ہيں۔ جس کو خدا
ہدايت دے يا وه ہدايت ياب ہے اور جس کو گمراه کرے تو تم اس
کے لئے کوئی دوست راه بتانے واال نہ پاؤ گے ) (١٧اور تم ان
کو خيال کرو کہ جاگ رہے ہيں حاالنکہ وه سوتے ہيں۔ اور ہم ان
کو دائيں اور بائيں کروٹ بدالتے تھے۔ اور ان کا کتا چوکھٹ پر
دونوں ہاتھ پھيالئے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر ديکھتے تو
پيٹھ پھير کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت ميں آجاتے ) (١٨اور
اس طرح ہم نے ان کو اٹھايا 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 بھی 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 بھيجو وه
ديکھے کہ نفيس کھانا کون سا ہے تو اس ميں سے کھانا لے آئے
اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے
) (١٩اگر وه تم پر دسترس پاليں گے تو تمہيں سنگسار کرديں گے
يا پھر اپنے مذہب ميں داخل کرليں گے اور اس وقت تم کبھی فالح
نہيں پاؤ گے ) (٢٠اور اسی طرح ہم نے )لوگوں کو( ان )کے
حال( سے خبردار کرديا تاکہ وه جانيں کہ خدا کا وعده سچا ہے
اور يہ کہ قيامت )جس کا وعده کيا جاتا ہے( اس ميں کچھ شک
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نہيں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے ميں باہم جھگﮍنے 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 رکھتے تھے وه کہنے لگے کہ ہم ان )کے غار( پر مسجد
بنائيں گے )) (٢١بعض لوگ( اٹکل پچو کہيں گے کہ وه تين تھے
)اور( چوتھا ان کا کتّا تھا۔ اور )بعض( کہيں گے کہ وه پانچ تھے
اور چھٹا ان کا کتّا تھا۔ اور )بعض( کہيں گے کہ وه سات تھے اور
آٹھواں ان کا کتّا تھا۔ کہہ دو کہ ميرا پروردگار ہی ان کے شمار
سے خوب واقف ہے ان کو جانتے بھی ہيں تو تھوڑے 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
کچھ دريافت ہی کرنا ) (٢٢اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ ميں
اسے کل کردوں گا ) (٢٣مگر )انشاء ﷲ کہہ کر يعنی اگر( خدا
چاہے تو )کردوں گا( اور جب خدا کا نام لينا بھول جاؤ تو ياد آنے
پر لے لو۔ اور کہہ دو کہ اميد ہے کہ ميرا پروردگار مجھے اس
سے بھی زياده ہدايت کی باتيں بتائے ) (٢۴اور اصحاب کہف
اپنے غار ميں نو اوپر تين سو سال رہے ) (٢۵کہہ دو کہ جتنی
م ّدت وه رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے۔ اسی کو آسمانوں اور
زمين کی پوشيده باتيں )معلوم( ہيں۔ وه کيا خوب ديکھنے واال اور
کيا خوب سننے واال ہے۔ اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہيں
اور نہ وه اپنے حکم ميں کسی شريک کو کرتا ہے ) (٢۶اور اپنے
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پروردگار کی کتاب جو تمہارے پاس بھيجی جاتی ہے پﮍھتے رہا
کرو۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے واال نہيں۔ اور اس کے سوا تم
کہيں پناه کی جگہ بھی نہيں پاؤ گے ) (٢٧اور جو لوگ صبح و
شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب
ہيں۔ ان کے ساتھ صبر کرتے رہو۔ اور تمہاری نگاہيں ان ميں
آرائش زندگانی دنيا کے
)گزر کر اور طرف( نہ دوڑيں کہ تم
ِ
خواستگار ہوجاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی ياد سے
غافل کرديا ہے اور وه اپنی خواہش کی پيروی کرتا ہے اور اس کا
کام حد سے بﮍھ 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 الئے اور جو چاہے کافر رہے۔ ہم نے ظالموں
کے لئے دوزخ کی آگ تيار کر رکھی ہے جس کی قناتيں ان کو
گھير رہی ہوں گی۔ اور اگر فرياد کريں گے تو ايسے کھولتے
ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی )جو( پگھلے ہوئے
تانبے کی طرح )گرم ہوگا اور جو( مونہوں کو بھون ڈالے گا )ان
کے پينے کا( پانی بھی برا اور آرام گاه بھی بری )) (٢٩اور( جو
ايمان الئے اور کام بھی 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 وه باريک ديبا اور اطلس کے سبز کپﮍے پہنا کريں گے )اور(
398

تختوں پر تکيئے لگا کر بيٹھا کريں گے۔ )کيا( خوب بدلہ اور )کيا(
خوب آرام گاه ہے ) (٣١اور ان سے دو شخصوں کا حال بيان
کرو جن ميں سے ايک ہم نے انگور کے دو باغ )عنايت( کئے
تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا ديئے تھے
اور ان کے درميان کھيتی پيدا کردی تھی ) (٣٢دونوں باغ )کثرت
سے( پھل التے۔ اور اس )کی پيداوار( ميں کسی طرح کی کمی نہ
ہوتی اور دونوں ميں ہم نے ايک نہر بھی جاری کر رکھی تھی
) (٣٣اور )اس طرح( اس )شخص( کو )ان کی( پيداوار )ملتی
رہتی( تھی تو )ايک دن( جب کہ وه اپنے دوست سے باتيں کر رہا
تھا کہنے لگا کہ ميں تم سے مال ودولت ميں بھی زياده ہوں اور
جتھے )اور جماعت( کے لحاظ سے بھی زياده عزت واال 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
کبھی تباه ہو ) (٣۵اور نہ خيال کرتا ہوں کہ قيامت برپا ہو۔ اور
اگر ميں اپنے پروردگار کی طرف لوٹايا بھی جاؤں تو )وہاں(
ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا ) (٣۶تو اس کا دوست جو
اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کيا تم اس )خدا( سے کفر
کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پيدا کيا پھر نطفے سے پھر
تمہيں پورا مرد بنايا ) (٣٧مگر ميں تو يہ کہتا ہوں کہ خدا ہی ميرا
پروردگار ہے اور ميں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شريک
نہيں کرتا ) (٣٨اور )بھال( جب تم اپنے باغ ميں داخل ہوئے تو تم
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نے ماشاﷲ القوة االبا کيوں نہ کہا۔ اگر تم مجھے مال واوالد ميں
اپنے سے کمتر ديکھتے ہو ) (٣٩تو عجب نہيں کہ ميرا پروردگار
مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس )تمہارے باغ(
پر آسمان سے آفت بھيج دے تو وه صاف ميدان ہوجائے ) (۴٠يا
اس )کی نہر( کا پانی گہرا ہوجائے تو پھر تم اسے نہ السکو
) (۴١اور اس کے ميووں کو عذاب نے آگھيرا اور وه اپنی
چھتريوں پر گر کر ره گيا۔ تو جو مال اس نے اس پر خرچ کيا تھا
اس پر )حسرت سے( ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش ميں
اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شريک نہ بناتا )) (۴٢اس
وقت( خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ
وه بدلہ لے سکا ) (۴٣يہاں )سے ثابت ہوا کہ( حکومت سب
خدائے برحق ہی کی ہے۔ اسی کا صلہ بہتر اور )اسی کا( بدلہ
اچھا ہے ) (۴۴اور ان سے دنيا کی زندگی کی مثال بھی بيان
کردو )وه ايسی ہے( جيسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسايا۔
تو اس کے ساتھ زمين کی روئيدگی مل گئی۔ پھر وه چورا چورا
ہوگئی کہ ہوائيں اسے اڑاتی پھرتی ہيں۔ اور خدا تو ہر چيز پر
قدرت رکھتا ہے ) (۴۵مال اور بيٹے تو دنيا کی زندگی کی )رونق
و( زينت ہيں۔ اور نيکياں جو باقی رہنے والی ہيں وه ثواب کے
لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور اميد کے
لحاظ سے بہت بہتر ہيں ) (۴۶اور جس دن ہم پہاڑوں کو چالئيں
گے اور تم زمين کو صاف ميدان ديکھو گے اور ان )لوگوں کو(
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ہم جمع کرليں گے تو ان ميں سے کسی کو بھی نہيں چھوڑيں گے
) (۴٧اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر
الئے جائيں گے )تو ہم ان سے کہيں گے کہ( جس طرح ہم نے تم
کو پہلی بار پيدا کيا تھا )اسی طرح آج( تم ہمارے سامنے آئے
ليکن تم نے تو يہ خيال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے )قيامت
کا( کوئی وقت مقرر ہی نہيں کيا ) (۴٨اور )عملوں کی( کتاب
)کھول کر( رکھی جائے گی تو تم گنہگاروں کو ديکھو گے کہ جو
کچھ اس ميں )لکھا( ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہيں گے
ہائے شامت يہ کيسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے
نہ بﮍی کو۔ )کوئی بات بھی نہيں( مگر اسے لکھ رکھا ہے۔ اور
جو عمل کئے ہوں گے سب کو حاضر پائيں گے۔ اور تمہارا
پروردگار کسی پر ظلم نہيں کرے گا ) (۴٩اور جب ہم نے
فرشتوں کو حکم ديا کہ آدم کو سجده کرو تو سب نے سجده کيا
مگر ابليس )نے نہ کيا( وه جنات ميں سے تھا تو اپنے پروردگار
کے حکم سے باہر ہوگيا۔ کيا تم اس کو اور اس کی اوالد کو
ميرے سوا دوست بناتے ہو۔ حاالنکہ وه 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 باليا تھا اور نہ خود ان کے پيدا کرنے کے وقت۔ اور
ميں ايسا نہ تھا کہ گمراه کرنے والوں کو مددگار بناتا ) (۵١اور
جس دن خدا فرمائے گا کہ )اب( ميرے شريکوں کو جن کی نسبت
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تم گمان )الوہيت( رکھتے تھے بالؤ تو وه ان کے بالئيں گے مگر
وه ان کو کچھ جواب نہ ديں گے۔ اور ہم ان کے بيچ ميں ايک
ہالکت کی جگہ بناديں گے ) (۵٢اور گنہگار لوگ دوزخ کو
ديکھيں گے تو يقين کرليں گے کہ وه اس ميں پﮍنے والے ہيں۔
اور اس سے بچنے کا کوئی رستہ نہ پائيں گے ) (۵٣اور ہم نے
اس قرآن ميں لوگوں )کے سمجھانے( کے لئے طرح طرح کی
مثاليں بيان فرمائی ہيں۔ ليکن انسان سب چيزوں سے بﮍھ کر
جھگﮍالو ہے ) (۵۴اور لوگوں کے پاس جب ہدايت آگئی تو ان کو
کس چيز نے منع کيا کہ ايمان الئيں۔ اور اپنے پروردگار سے
بخشش مانگيں۔ بجز اس کے کہ )اس بات کے منتظر ہوں کہ(
انہيں بھی پہلوں کا سا معاملہ پيش آئے يا ان پر عذاب سامنے
آموجود ہو ) (۵۵اور ہم جو پيغمبروں کو بھيجا کرتے ہيں تو
صرف اس لئے کہ )لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی( خوشخبرياں
سنائيں اور )عذاب سے( ڈرائيں۔ اور جو کافر ہيں وه باطل کی
)سند( سے جھگﮍا کرتے ہيں تاکہ اس سے حق کو پھسال 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 کالم سے سمجھايا گيا تو اُس نے اس سے منہ پھير
ليا۔ اور جو اعمال وه آگے کرچکا اس کو بھول گيا۔ ہم نے ان کے
دلوں پر پردے ڈال ديئے کہ اسے سمجھ نہ سکيں۔ اور کانوں ميں
ثقل )پيدا کرديا ہے کہ سن نہ سکيں( اور اگر تم ان کو رستے کی
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طرف بالؤ تو کبھی رستے پر نہ آئيں گے ) (۵٧اور تمہارا
پروردگار بخشنے واال صاحب رحمت ہے۔ اگر وه ان کے
کرتوتوں پر ان کو پکﮍنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھيج دے۔
مگر ان کے لئے ايک وقت )مقرر کر رکھا( ہے کہ اس کے
عذاب سے کوئی پناه کی جگہ نہ پائيں گے ) (۵٨اور يہ بستياں
)جو ويران پﮍی ہيں( جب انہوں نے )کفر سے( ظلم کيا تو ہم نے
ان کو تباه کر ديا۔ اور ان کی تباہی کے لئے ايک وقت مقرر کرديا
موسی نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک دو
تھا ) (۵٩اور جب
ٰ
درياؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہيں خواه
برسوں چلتا رہوں ) (۶٠جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو
اپنی مچھلی بھول گئے تو اس نے دريا ميں سرنگ کی طرح اپنا
)موسی نے( اپنے شاگرد سے
رستہ بناليا ) (۶١جب آگے چلے تو
ٰ
کہا کہ ہمارے لئے کھانا الؤ۔ اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہوگئی
ہے )) (۶٢اس نے( کہا کہ بھال آپ نے ديکھا کہ جب ہم نے پتھر
کے ساتھ آرام کيا تھا تو ميں مچھلی )وہيں( بھول گيا۔ اور مجھے
)آپ سے( اس کا ذکر کرنا شيطان نے بھال ديا۔ اور اس نے عجب
)موسی نے( کہا يہی تو
طرح سے دريا ميں اپنا رستہ ليا )(۶٣
ٰ
)وه مقام( ہے جسے ہم تالش کرتے تھے تو وه اپنے پاؤں کے
نشان ديکھتے ديکھتے لوٹ گئے )) (۶۴وہاں( انہوں نے ہمارے
بندوں ميں سے ايک بنده ديکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے
رحمت )يعنی نبوت يا نعمت واليت( دی تھی اور اپنے پاس سے
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موسی نے ان سے )جن کا نام خضر تھا( کہا
علم بخشا تھا )(۶۵
ٰ
کہ جو علم )خدا کی طرف سے( آپ کو سکھايا گيا ہے اگر آپ اس
ميں سے مجھے کچھ بھالئی )کی باتيں( سکھائيں تو ميں آپ کے
ساتھ رہوں )) (۶۶خضر نے( کہا کہ تم ميرے ساتھ ره کر صبر
نہيں کرسکو گے ) (۶٧اور جس بات کی تمہيں خبر ہی نہيں اس
)موسی نے( کہا خدا
پر صبر کر بھی کيوں کرسکتے ہو )(۶٨
ٰ
نے چاہا تو آپ مجھے صابر پايئے گا۔ اور ميں آپ کے ارشاد کے
خالف نہيں کروں گا )) (۶٩خضر نے( کہا کہ اگر تم ميرے ساتھ
رہنا چاہو تو )شرط يہ ہے( مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا 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(
)موسی نے( کہا کيا آپ نے اس لئے پھاڑا ہے
کشتی کو پھاڑ ڈاال۔
ٰ
کہ سواروں کو غرق کرديں يہ تو آپ نے بﮍی )عجيب( بات کی
)) (٧١خضر نے( کہا۔ کيا ميں نے نہيں کہا تھا کہ تم ميرے ساتھ
)موسی نے( کہا کہ جو بھول مجھ سے
صبر نہ کرسکو گے )(٧٢
ٰ
ہوئی اس پر مواخذه نہ کيجيئے اور ميرے معاملے ميں مجھ پر
مشکل نہ ڈالئے ) (٧٣پھر دونوں چلے۔ يہاں تک کہ )رستے ميں(
)موسی نے( کہا کہ
ايک لﮍکا مال تو )خضر نے( اُسے مار ڈاال۔
ٰ
آپ نے ايک بےگناه شخص کو ناحق بغير قصاص کے مار ڈاال۔
)يہ تو( آپ نے بری بات کی )) (٧۴خضر نے( کہا کيا ميں نے
نہيں کہا تھا کہ تم سے ميرے ساتھ صبر نہيں کرسکو گے )(٧۵
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انہوں نے کہا کہ اگر ميں اس کے بعد )پھر( کوئی بات پوچھوں
)يعنی اعتراض کروں( تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھيئے گا کہ آپ
ميری طرف سے عذر )کے قبول کرنے ميں غايت( کو پہنچ گئے
) (٧۶پھر دونوں چلے۔ يہاں تک کہ ايک گاؤں والوں کے پاس
پہنچے اور ان سے کھانا طلب کيا۔ انہوں نے ان کی ضيافت
کرنے سے انکار کر ديا۔ پھر انہوں نے وہاں ايک ديوار ديکھی
جو )جھک کر( گرا چاہتی تھی۔ خضر نے اس کو سيدھا کر ديا۔
موسی نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے )اس کا( معاوضہ ليتے
ٰ
)تاکہ کھانے کا کام چلتا( ) (٧٧خضر نے کہا اب مجھ ميں اور
تجھ ميں عليحدگی۔ )مگر( جن باتوں پر تم صبر نہ کرسکے ميں
ان کا تمہيں بھيد بتائے ديتا ہوں )) (٧٨کہ وه جو( کشتی )تھی(
غريب لوگوں کی تھی جو دريا ميں محنت )کرکے يعنی کشتياں
چال کر گذاره( کرتے تھے۔ اور ان کے سامنے )کی طرف( ايک
بادشاه تھا جو ہر ايک کشتی کو زبردستی چھين ليتا تھا تو ميں نے
چاہا کہ اسے عيب دار کردوں )تاکہ وه اسے غصب نہ کرسکے(
) (٧٩اور وه جو لﮍکا تھا اس کے ماں باپ دنوں مومن تھے ہميں
انديشہ ہوا کہ )وه بﮍا ہو کر بدکردار ہوتا کہيں( ان کو سرکشی اور
کفر ميں نہ پھنسا 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 وه جو ديوار تھی سو وه دو
يتيم لﮍکوں کی تھی )جو( شہر ميں )رہتے تھے( اور اس کے
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نيچے ان کا خزانہ )مدفون( تھا اور ان کا باپ ايک نيک بخت
آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وه اپنی جوانی کو پہنچ
جائيں اور )پھر( 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 پﮍھ کر سناتا ہوں ) (٨٣ہم نے اس کو
زمين ميں بﮍی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کيا
تھا ) (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 ديکھی۔ ہم نے کہا ذوالقرنين! تم ان کو خواه تکليف دو خواه ان
)کے بارے( ميں بھالئی 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۔ پھر )جب( وه اپنے
پروردگار کی طرف لوٹايا جائے گا تو وه بھی اسے بُرا عذاب دے
گا ) (٨٧اور جو ايمان الئے گا اور عمل نيک کرے گا اس کے
لئے بہت اچھا بدلہ ہے۔ اور ہم اپنے معاملے ميں )اس پر کسی
طرح کی سختی نہيں کريں گے بلکہ( اس سے نرم بات کہيں گے
) (٨٨پھر اس نے ايک اور سامان )سفر کا( کيا ) (٨٩يہاں تک کہ
سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو ديکھا کہ وه ايسے
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لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لئے ہم نے سورج کے اس
طرف کوئی اوٹ نہيں بنائی تھی )) (٩٠حقيقت حال( يوں )تھی(
اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی ) (٩١پھر
اس نے ايک اور سامان کيا ) (٩٢يہاں تک کہ دو ديواروں کے
درميان پہنچا تو ديکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہيں کہ بات
کو سمجھ نہيں سکتے ) (٩٣ان لوگوں نے کہا ذوالقرنين! ياجوج
اور ماجوج زمين ميں فساد کرتے رہتے ہيں بھال ہم آپ کے لئے
خرچ )کا انتظام( کرديں کہ آپ ہمارے اور ان کے درميان ايک
ديوار کھينچ ديں ) (٩۴ذوالقرنين نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور
خدا نے مجھے بخشا ہے وه بہت اچھا ہے۔ تم مجھے قوت )بازو(
سے مدد دو۔ ميں تمہارے اور ان کے درميان ايک مضبوط اوٹ
بنا دوں گا ) (٩۵تو تم لوہے کے )بﮍے بﮍے( تختے الؤ )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( دھونکو۔
يہاں تک کہ جب اس کو )دھونک دھونک( کر آگ کر ديا تو کہا
کہ )اب( ميرے پاس تانبہ الؤ اس پر پگھال کر ڈال دوں ) (٩۶پھر
ان ميں يہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چﮍھ سکيں اور نہ يہ طاقت
رہی کہ اس ميں نقب لگا سکيں ) (٩٧بوال کہ يہ ميرے پروردگار
کی مہربانی ہے۔ جب ميرے پروردگار کا وعده آپہنچے گا تو اس
کو )ڈھا کر( ہموار کردے گا اور ميرے پروردگار کا وعده سچا
ہے )) (٩٨اس روز( ہم ان کو چھوڑ ديں گے کہ )روئے زمين پر
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پھيل کر( ايک دوسرے ميں گھس جائيں گے اور صور پھونکا
جائے گا تو ہم سب کو جمع کرليں گے ) (٩٩اور اُس روز جہنم
کو کافروں کے سامنے الئيں گے ) (١٠٠جن کی آنکھيں ميری ياد
سے پردے ميں تھيں اور وه سننے کی طاقت نہيں رکھتے تھے
) (١٠١کيا کافر يہ خيال کرتے ہيں کہ وه 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 رکھی ہے
) (١٠٢کہہ دو کہ ہم تمہيں بتائيں جو عملوں کے لحاظ سے بﮍے
نقصان ميں ہيں ) (١٠٣وه لوگ جن کی سعی دنيا کی زندگی ميں
برباد ہوگئی۔ اور وه يہ سمجھے ہوئے ہيں کہ اچھے کام کر رہے
ہيں ) (١٠۴يہ وه 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 کچھ بھی 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 الئے 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 )لکھنے 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
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کو الئيں ) (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 رکھے چاہيئے
کہ عمل نيک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت ميں کسی کو
شريک نہ بنائے )(١١٠
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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال 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 وه اس سے
پاک اور باالتر ہے ) (١وہی فرشتوں کو پيغام دے کر اپنے حکم
سے اپنے بندوں ميں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھيجتا ہے کہ
)لوگوں کو( بتادو کہ ميرے سوا کوئی معبود نہيں تو مجھی 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 وه اس )خالق( کے بارے ميں
عالنيہ جھگﮍنے لگا ) (۴اور چارپايوں کو بھی اسی نے پيدا کيا۔
ان ميں تمہارے ليے جﮍاول اور بہت سے فائدے ہيں اور ان ميں
سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو ) (۵اور جب شام کو انہيں )جنگل
سے( التے ہو اور جب صبح کو )جنگل( چرانے لے جاتے ہو تو
ان سے تمہاری عزت وشان ہے ) (۶اور )دور دراز( شہروں ميں
ت شاقّہ کے بغير پہنچ نہيں سکتے وه تمہارے بوجھ
جہاں تم زحم ِ
اٹھا کر لے جاتے ہيں۔ کچھ شک نہيں کہ تمہارا پروردگار نہايت
شفقت واال اور مہربان ہے ) (٧اور اسی نے گھوڑے اور خچر
اور گدھے پيدا کئے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور )وه تمہارے ليے(
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رونق وزينت )بھی ہيں( اور وه )اور چيزيں بھی( پيدا کرتا ہے
جن کی تم کو خبر نہيں ) (٨اور سيدھا رستہ تو خدا تک جا پہنچتا
ہے۔ اور بعض رستے ٹيﮍھے ہيں )وه اس تک نہيں پہنچتے( اور
اگر وه چاہتا تو تم سب کو سيدھے رستے پر چال ديتا ) (٩وہی تو
ہے جس نے آسمان سے پانی برسايا جسے تم پيتے ہو اور اس
سے درخت بھی )شاداب ہوتے ہيں( جن ميں تم اپنے چارپايوں کو
چراتے ہو ) (١٠اسی پانی سے وه تمہارے ليے کھيتی اور زيتون
اور کھجور اور انگور )اور بےشمار درخت( اُگاتا ہے۔ اور ہر
طرح کے پھل )پيدا کرتا ہے( غور کرنے والوں کے ليے اس ميں
ت خدا کی بﮍی( نشانی ہے ) (١١اور اسی نے تمہارے ليے
)قدر ِ
رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام ميں لگايا۔ اور اسی کے
حکم سے ستارے بھی کام ميں لگے ہوئے ہيں۔ سمجھنے والوں
کے ليے اس ميں )قدرت خدا کی بہت سی( نشانياں ہيں ) (١٢اور
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 تازه گوشت کھاؤ اور
اس سے زيور )موتی وغيره( نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ اور تم
ديکھتے ہو کہ کشتياں دريا ميں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہيں۔
اور اس ليے بھی )دريا کو تمہارے اختيار ميں کيا( کہ تم خدا کے
فضل سے )معاش( تالش کرو تاکہ اس کا شکر کرو ) (١۴اور
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اسی نے زمين پر پہاڑ )بنا کر( رکھ ديئے کہ تم کو لے کر کہيں
جھک 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 بھی رستے معلوم کرتے
ہيں ) (١۶تو جو )اتنی مخلوقات( پيدا کرے۔ کيا وه ويسا ہے جو
کچھ بھی پيدا نہ کرسکے تو پھر تم غور کيوں نہيں کرتے؟ )(١٧
اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو۔
بےشک خدا بخشنے واال مہربان ہے ) (١٨اور جو کچھ تم
چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے خدا واقف ہے
) (١٩اور جن لوگوں کو يہ خدا کے سوا پکارتے ہيں وه کوئی
چيز بھی تو نہيں بناسکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہيں )(٢٠
)وه( الشيں ہيں بےجان۔ ان کو يہ بھی تو معلوم نہيں کہ اٹھائے
کب جائيں گے ) (٢١تمہارا معبود تو اکيال خدا ہے۔ تو جو آخرت
پر ايمان نہيں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہيں اور وه
سرکش ہو رہے ہيں ) (٢٢يہ جو کچھ چھپاتے ہيں اور جو ظاہر
کرتے ہيں خدا اس کو ضرور جانتا ہے۔ وه 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 )وه تو( پہلے
لوگوں کی حکايتيں ہيں )) (٢۴اے پيغمبر ان کو بکنے دو( يہ
قيامت کے دن اپنے )اعمال کے( پورے بوجھ بھی اٹھائيں گے
اور جن کو يہ بےتحقيق گمراه کرتے ہيں ان کے بوجھ بھی
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اٹھائيں گے۔ سن رکھو کہ جو بوجھ اٹھا رہے ہيں برے ہيں )(٢۵
ان سے پہلے لوگوں نے بھی )ايسی ہی( مکارياں کی تھيں تو خدا
)کا حکم( ان کی عمارت کے ستونوں پر آپہنچا اور چھت ان پر ان
کے اوپر سے گر پﮍی اور )ايسی طرف سے( ان پر عذاب آ واقع
ہوا جہاں سے ان کو خيال بھی نہ تھا ) (٢۶پھر وه ان کو قيامت
کے دن بھی ذليل کرے گا اور کہے گا کہ ميرے وه شريک کہاں
ہيں جن کے بارے ميں تم جھگﮍا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو علم
ديا گيا تھا وه 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 تھے۔ ہاں جو کچھ تم کيا کرتے تھے خدا
اسے خوب جانتا ہے ) (٢٨سو دوزخ کے دروازوں ميں داخل
ہوجاؤ۔ ہميشہ اس ميں رہو گے۔ اب تکبر کرنے والوں کا برا
ٹھکانا ہے ) (٢٩اور )جب( پرہيزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ
تمہارے پروردگار نے کيا نازل کيا ہے۔ تو کہتے ہيں کہ بہترين
)کالم(۔ جو لوگ نيکوکار ہيں ان کے ليے اس دنيا ميں بھالئی ہے۔
اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور پرہيز گاروں کا گھر
بہت خوب ہے )) (٣٠وه( بہشت جاودانی )ہيں( جن ميں وه 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
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)) (٣١ان کی کيفيت يہ ہے کہ( جب فرشتے ان کی جانيں نکالنے
لگتے ہيں اور يہ )کفر وشرک سے( پاک ہوتے ہيں تو سالم عليکم
کہتے ہيں )اور کہتے ہيں کہ( جو عمل تم کيا کرتے تھے 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
تھا جو اُن سے پہلے تھے اور خدا نے اُن پر ظلم نہيں کيا بلکہ وه
خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے ) (٣٣تو ان کو ان کے اعمال
کے برے بدلے ملے اور جس چيز کے ساتھ وه ٹھٹھے کيا کرتے
تھے اس نے ان کو )ہر طرف سے( گھير 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 ٹھہراتے۔ )اے پيغمبر( اسی طرح
ان سے اگلے لوگوں نے کيا تھا۔ تو پيغمبروں کے ذمے )خدا کے
احکام کو( کھول کر سنا دينے کے سوا اور کچھ نہيں ) (٣۵اور ہم
نے ہر جماعت ميں پيغمبر بھيجا 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 پھر کر ديکھ لو کہ جھٹالنے والوں
کا انجام کيسا ہوا ) (٣۶اگر تم ان )کفار( کی ہدايت کے ليے للچاؤ
تو جس کو خدا گمراه کرديتا ہے اس کو وه ہدايت نہيں ديا کرتا
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اور ايسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہيں ہوتا ) (٣٧اور يہ خدا
کی سخت سخت قسميں کھاتے ہيں کہ جو مرجاتا ہے خدا اسے
)قيامت کے دن قبر سے( نہيں اٹھائے گا۔ ہرگز نہيں۔ يہ )خدا کا(
وعده سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے ليکن اکثر
لوگ نہيں جانتے ) (٣٨تاکہ جن باتوں ميں يہ اختالف کرتے ہيں
وه ان پر ظاہر کردے اور اس ليے کہ کافر جان ليں کہ وه جھوٹے
تھے ) (٣٩جب ہم کسی چيز کا اراده کرتے ہيں تو ہماری بات
يہی ہے کہ اس کو کہہ ديتے ہيں کہ ہوجا تو وه ہوجاتی ہے )(۴٠
اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے ليے وطن چھوڑا
ہم ان کو دنيا ميں اچھا ٹھکانا ديں گے۔ اور آخرت کا اجر تو بہت
بﮍا ہے۔ کاش وه )اسے( جانتے ) (۴١يعنی وه لوگ جو صبر
کرتے ہيں اور اپنے پروردگار پر بھروسا رکھتے ہيں ) (۴٢اور
ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پيغمبر بنا کر بھيجا تھا جن کی
طرف ہم وحی بھيجا کرتے تھے اگر تم لوگ نہيں جانتے تو اہل
کتاب سے پوچھ لو )) (۴٣اور ان پيغمبروں کو( دليليں اور کتابيں
دے کر )بھيجا تھا( اور ہم نے تم پر بھی يہ کتاب نازل کی ہے
تاکہ جو )ارشادات( لوگوں پر نازل ہوئے ہيں وه ان پر ظاہر کردو
اور تاکہ وه غور کريں ) (۴۴کيا جو لوگ بری بری چاليں چلتے
ہيں اس بات سے بےخوف ہيں کہ خدا ان کو زمين ميں دھنسا دے
يا )ايسی طرف سے( ان پر عذاب آجائے جہاں سے ان کو خبر ہی
نہ ہو ) (۴۵يا ان کو چلتے پھرتے پکﮍ لے وه )خدا کو( عاجز
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نہيں کرسکتے ) (۴۶يا جب ان کو عذاب کا ڈر پيدا ہوگيا ہو تو ان
کو پکﮍلے۔ بےشک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے واال اور
مہربان ہے ) (۴٧کيا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات ميں سے
ايسی چيزيں نہيں ديکھيں 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 سجده
کرتے ہيں اور فرشتے بھی اور وه ذرا غرور نہيں کرتے )(۴٩
اور 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 مجھ ہی
سے ڈرتے رہو ) (۵١اور جو کچھ آسمانوں ميں اور جو کچھ
زمين ميں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت الزم ہے۔ تو تم
خدا کے سوا اوروں سے کيوں ڈرتے ہو ) (۵٢اور جو نعمتيں تم
کو ميسر ہيں سب خدا کی طرف سے ہيں۔ پھر جب تم کو کوئی
تکليف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چالتے ہو ) (۵٣پھر جب وه
تم سے تکليف کو دور کرديتا ہے تو کچھ لوگ تم ميں سے خدا
کے ساتھ شريک کرنے لگتے ہيں ) (۵۴تاکہ جو )نعمتيں( ہم نے
ان کو عطا فرمائی ہيں ان کی ناشکری کريں تو )مشرکو( دنيا ميں
فائدے اٹھالو۔ عنقريب تم کو )اس کا انجام( معلوم ہوجائے گا )(۵۵
اور ہمارے ديئے ہوئے مال ميں سے ايسی چيزوں کا حصہ مقرر
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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( وه ان سے
پاک ہے اور اپنے ليے )بيٹے( جو مرغوب ودلپسند ہيں )(۵٧
حاالنکہ جب ان ميں سے کسی کو بيٹی )کے پيدا ہونے( کی خبر
ملتی ہے تو اس کا منہ )غم کے سبب( کاال پﮍ جاتا ہے اور )اس
کے دل کو ديکھو تو( وه اندوہناک ہوجاتا ہے ) (۵٨اور اس خبر
بد سے )جو وه سنتا ہے( لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے )اور سوچتا
ہے( کہ آيا ذلت برداشت کرکے لﮍکی کو زنده رہنے دے يا زمين
ميں گاڑ دے۔ ديکھو يہ جو تجويز کرتے ہيں بہت بری ہے )(۵٩
جو لوگ آخرت پر ايمان نہيں رکھتے ان ہی کے ليے بری باتيں
اعلی )زيب ديتی ہے( اور وه
)شايان( ہيں۔ اور خدا کو صفت
ٰ
غالب حکمت واال ہے ) (۶٠اور اگر خدا لوگوں کو ان کے ظلم
کے سبب پکﮍنے لگے تو ايک جاندار کو زمين پر نہ چھوڑے
ليکن ان کو ايک وقت مقرر تک مہلت ديئے جاتا ہے۔ جب وه وقت
آجاتا ہے تو ايک گھﮍی نہ پيچھے ره سکتے ہيں نہ آگے بﮍھ
سکتے ہيں ) (۶١اور يہ خدا کے ليے ايسی چيزيں تجويز کرتے
ہيں جن کو خود ناپسند کرتے ہيں اور زبان سے جھوٹ بکے
جاتے ہيں کہ ان کو )قيامت کے دن( بھالئی )يعنی نجات( ہوگی۔
کچھ شک نہيں کہ ان کے ليے )دوزخ کی( آگ )تيار( ہے اور يہ
)دوزخ ميں( سب سے آگے بھيجے جائيں گے ) (۶٢خدا کی قسم
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ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پيغمبر بھيجے تو شيطان
نے ان کے کردار )ناشائستہ( ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی
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 اختالف ہے تم اس کا فيصلہ کردو۔ اور )يہ( مومنوں
کے ليے ہدايت اور رحمت ہے ) (۶۴اور خدا ہی نے آسمان سے
پانی برسايا پھر اس سے زمين کو اس کے مرنے کے بعد زنده
کيا۔ بےشک اس ميں سننے والوں کے ليے نشانی ہے ) (۶۵اور
تمہارے ليے چارپايوں ميں بھی )مقام( عبرت )وغور( ہے کہ ان
کے پيٹوں ميں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص
دودھ پالتے ہيں جو پينے والوں کے ليے خوشگوار ہے ) (۶۶اور
کھجور اور انگور کے ميووں سے بھی )تم پينے کی چيزيں تيار
کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو( اور عمده رزق )کھاتے ہو(
جو لوگ سمجھ رکھتے ہيں ان کے ليے ان )چيزوں( ميں )قدرت
خدا کی( نشانی ہے ) (۶٧اور تمہارے پروردگار نے شہد کی
مکھيوں کو ارشاد فرمايا کہ پہاڑوں ميں اور درختوں ميں اور
اونچی اونچی چھتريوں ميں جو لوگ بناتے ہيں گھر بنا ) (۶٨اور
ہر قسم کے ميوے کھا۔ 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 بھی نشانی ہے
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) (۶٩اور خدا ہی نے تم کو پيدا کيا۔ پھر وہی تم کو موت ديتا ہے
اور تم ميں بعض ايسے ہوتے ہيں کہ نہايت خراب عمر کو پہنچ
جاتے ہيں اور )بہت کچھ( جاننے کے بعد ہر چيز سے بےعلم
ہوجاتے ہيں۔ بےشک خدا )سب کچھ( جاننے واال )اور( قدرت واال
ہے ) (٧٠اور خدا نے رزق )ودولت( ميں بعض کو بعض پر
فضيلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضيلت دی ہے وه اپنا رزق
اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہيں نہيں کہ سب اس ميں
الہی کے منکر ہيں ) (٧١اور
برابر ہوجائيں۔ تو کيا يہ لوگ نعمت ٰ
خدا ہی نے تم ميں سے تمہارے ليے عورتيں پيدا کيں اور
عورتوں سے تمہارے بيٹے اور پوتے پيدا کيے اور کھانے کو
تمہيں پاکيزه چيزيں ديں۔ تو کيا بےاصل چيزوں پر اعتقاد رکھتے
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 بھی اختيار نہيں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا
مقدور رکھتے 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 غالم
ہے جو )بالکل( دوسرے کے اختيار ميں ہے اور کسی چيز پر
قدرت نہيں رکھتا اور ايک ايسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے
ہاں سے )بہت سا( مال طيب عطا فرمايا ہے اور وه اس ميں سے
)رات دن( پوشيده اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے تو کيا يہ دونوں
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شخص برابر ہيں؟ )ہرگز نہيں( الحمد ليکن ان ميں سے اکثر
لوگ نہيں سمجھ رکھتے ) (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 رکھتا۔
اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے وه جہاں اُسے بھيجتا ہے
)خير سے کبھی( بھالئی نہيں التا۔ کيا ايسا )گونگا بہرا( اور وه
شخص جو )سنتا بولتا اور( لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم ديتا
ہے اور خود سيدھے 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 آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے
بھی جلد تر۔ کچھ شک نہيں کہ خدا ہر چيز پر قادر ہے ) (٧٧اور
خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پيدا کيا کہ تم کچھ
نہيں جانتے تھے۔ اور اس نے تم کو کان اور آنکھيں اور دل )اور
اُن کے عالوه اور( اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو ) (٧٨کيا ان
لوگوں نے پرندوں کو نہيں ديکھا کہ آسمان کی ہوا ميں گھرے
ہوئے )اُڑتے رہتے( ہيں۔ ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے۔ ايمان
والوں کے ليے اس ميں )بہت سی( نشانياں ہيں ) (٧٩اور خدا ہی
نے تمہارے ليے گھروں کو رہنے کی جگہ بنايا اور اُسی نے
چوپايوں کی کھالوں سے تمہارے ليے ڈيرے بنائے۔ جن کو تم
سبک ديکھ کر سفر اور حضر ميں کام ميں التے ہو اور اُن کی
اون ،پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چيزيں )بناتے
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ہو جو( مدت تک )کام ديتی ہيں( ) (٨٠اور خدا ہی نے تمہارے
)آرام کے( ليے اپنی پيدا کی ہوئی چيزوں کے سائے بنائے اور
پہاڑوں ميں غاريں بنائيں اور ُکرتے بنائے جو تم کو گرمی سے
بچائيں۔ اور )ايسے( ُکرتے )بھی( جو تم کو اسلحہ جنگ )کے
ضرر( سے محفوظ رکھيں۔ 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 کھول کر سنا دينا ہے )(٨٢
يہ 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 گواه )يعنی پيغمبر( کھﮍا 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 ديکھ ليں گے تو پھر 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 ديکھيں گے تو کہيں گے کہ پروردگار يہ وہی ہمارے
شريک ہيں جن کو ہم تيرے سوا پُکارا کرتے تھے۔ تو وه )اُن کے
کالم کو مسترد کرديں گے اور( اُن سے کہيں گے کہ تم تو
جھوٹے ہو ) (٨۶اور اس دن خدا کے سامنے سرنگوں ہو جائيں
گے اور جو طوفان وه باندھا کرتے تھے 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
421

کيا کرتے تھے ) (٨٨اور )اس دن کو ياد کرو( جس دن ہم ہر اُمت
ميں سے خود اُن پر گواه کھﮍے کريں گے۔ اور )اے پيغمبر( تم
کو ان لوگوں پر گواه الئيں 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 رکھو ) (٩٠اور جب خدا سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا
کرو اور جب پکی قسميں کھاؤ تو اُن کو مت توڑو کہ تم خدا کو
اپنا ضامن مقرر کرچکے ہو۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو
جانتا ہے ) (٩١اور اُس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت
سے تو سوت کاتا۔ پھر اس کو توڑ کر ٹکﮍے ٹکﮍے کر ڈاال۔ کہ
تم اپنی قسموں کو آپس ميں اس بات کا ذريعہ بنانے لگو کہ ايک
گروه دوسرے گروه سے زياده غالب رہے۔ بات يہ ہے کہ خدا
تمہيں اس سے آزماتا ہے۔ اور جن باتوں ميں تم اختالف 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 وه جسے چاہتا
ہے گمراه کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدايت ديتا ہے۔ اور جو
عمل تم کرتے ہو )اُس دن( اُن کے بارے ميں تم سے ضرور
پوچھا جائے گا ) (٩٣اور اپنی قسموں کو آپس ميں اس بات کا
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ذريعہ نہ بناؤ کہ )لوگوں کے( قدم جم چکنے کے بعد لﮍ کھﮍا
جائيں اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو خدا کے رستے سے
روکا تم کو عقوبت کا مزه چکھنا پﮍے۔ اور بﮍا سخت عذاب ملے
) (٩۴اور خدا سے جو تم نے عہد کيا ہے )اس کو مت بيچو اور(
اس کے بدلے تھوڑی سی قيمت نہ لو۔ )کيونکہ ايفائے عہد کا( جو
صلہ خدا کے ہاں مقرر ہے وه اگر سمجھو تو تمہارے ليے بہتر
ہے ) (٩۵جو کچھ تمہارے پاس ہے وه ختم ہو جاتا ہے اور جو
خدا کے پاس ہے وه باقی ہے کہ )کبھی ختم نہيں ہوگا( اور جن
لوگوں نے صبر کيا ہم اُن کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ ديں
گے ) (٩۶جو شخص نيک اعمال کرے گا مرد ہو يا عورت وه
مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو )دنيا ميں( پاک )اور آرام کی( زندگی
سے زنده رکھيں گے اور )آخرت ميں( اُن کے اعمال کا نہايت
اچھا صلہ ديں گے ) (٩٧اور جب تم قرآن پﮍھنے لگو تو شيطان
مردود سے پناه مانگ ليا کرو ) (٩٨کہ جو مومن ہيں اپنے
پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہيں اُن پر اس کا کچھ 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 ساتھ( شريک
مقرر کرتے ہيں ) (١٠٠اور جب ہم کوئی آيت کسی آيت کی جگہ
بدل ديتے ہيں۔ اور خدا جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا
ہے تو )کافر( کہتے ہيں کہ تم يونہی اپنی طرف سے بنا التے ہو۔
حقيقت يہ ہے کہ ان ميں اکثر نادان ہيں ) (١٠١کہہ دو کہ اس کو
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روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ
لے کر نازل ہوئے ہيں تاکہ يہ )قرآن( مومنوں کو ثابت قدم رکھے
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 سکھا 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 التے ان کو خدا
ہدايت نہيں ديتا اور ان کے لئے عذاب اليم ہے ) (١٠۴جھوٹ
افتراء تو وہی لوگ کيا کرتے ہيں جو خدا کی آيتوں پر ايمان نہيں
التے۔ اور وہی جھوٹے ہيں ) (١٠۵جو شخص ايمان النے کے
بعد خدا کے ساتھ کفر کرے وه نہيں جو )کفر پر زبردستی( مجبور
کيا جائے اور اس کا دل ايمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ بلکہ وه جو
)دل سے اور( دل کھول کر کفر کرے۔ تو ايسوں پر ﷲ 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 رکھا۔ اور اس
لئے خدا کافر لوگوں کو ہدايت نہيں ديتا ) (١٠٧يہی لوگ ہيں جن
کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر خدا نے مہر لگا رکھی
ہے۔ اور يہی غفلت ميں پﮍے ہوئے ہيں ) (١٠٨کچھ شک نہيں کہ
يہ آخرت ميں خساره اٹھانے والے ہوں گے ) (١٠٩پھر جن
لوگوں نے ايذائيں اٹھانے کے بعد ترک وطن کيا۔ پھر جہاد کئے
اور ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار ان کو بےشک ان )آزمائشوں(
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کے بعد بخشنے واال )اور ان پر( رحمت کرنے واال ہے )(١١٠
جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگﮍا 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 تھی ہر طرف
سے رزق بافراغت چال آتا تھا۔ مگر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں
کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک
اور خوف کا لباس پہنا کر )ناشکری کا( مزه چکھا ديا ) (١١٢اور
ان کے پاس ان ہی ميں سے ايک پيغمبر آيا تو انہوں نے اس کو
جھٹاليا سو ان کو عذاب نے آپکﮍا اور وه ظالم تھے ) (١١٣پس
خدا نے جو تم کو حالل طيّب رزق ديا ہے اسے کھاؤ۔ اور ﷲ کی
نعمتوں کا شکر کرو۔ اگر اسی کی عبادت کرتے ہو ) (١١۴اس
نے تم پر ُمردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کرديا ہے اور
جس چيز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے )اس کو
بھی( ہاں اگر کوئی ناچار ہوجائے تو بشرطيکہ گناه کرنے واال نہ
ہو اور نہ حد سے نکلنے واال تو خدا بخشنے واال مہربان ہے
) (١١۵اور يوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آجائے مت کہہ
ديا کرو کہ يہ حالل ہے اور يہ حرام ہے کہ خدا پر جھوٹ بہتان
باندھنے لگو۔ جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہيں ان کا بھال
نہيں ہوگا )) (١١۶جھوٹ کا( فائده تو تھوڑا سا ہے مگر )اس کے
بدلے( ان کو عذاب اليم بہت ہوگا ) (١١٧اور چيزيں ہم تم سے
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پہلے بيان کرچکے ہيں وه ہم نے يہوديوں پر حرام کردی تھيں۔
اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہيں کيا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم
کرتے تھے ) (١١٨پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کيا۔
پھر اس کے بعد توبہ کی اور نيکوکار ہوگئے تو تمہارا پروردگار
)ان کو( توبہ کرنے اور نيکوکار ہوجانے کے بعد بخشنے واال
اور ان پر رحمت کرنے واال ہے ) (١١٩بےشک ابراہيم )لوگوں
کے( امام اور خدا کے فرمانبردار تھے۔ جو ايک طرف کے ہو
رہے تھے اور مشرکوں ميں سے نہ تھے ) (١٢٠اس کی نعمتوں
کے شکرگزار تھے۔ خدا نے ان کو برگزيده کيا تھا اور )اپنی(
سيدھی راه پر چاليا تھا ) (١٢١اور ہم نے ان کو دنيا ميں بھی
خوبی دی تھی۔ اور وه آخرت ميں بھی نيک لوگوں ميں ہوں گے
) (١٢٢پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھيجی کہ دين ابراہيم کی
پيروی اختيار کرو جو ايک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں
ميں سے نہ تھے ) (١٢٣ہفتے کا دن تو ان ہی لوگوں کے لئے
مقرر کيا گيا تھا۔ جنہوں نے اس ميں اختالف کيا۔ اور تمہارا
پروردگار قيامت کے دن ان ميں ان باتوں کا فيصلہ کردے گا جن
ميں وه اختالف کرتے تھے )) (١٢۴اے پيغمبر( لوگوں کو دانش
اور نيک نصيحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف
بالؤ۔ اور بہت ہی اچھے طريق سے ان سے مناظره کرو۔ جو اس
کے رستے سے بھٹک گيا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا
ہے اور جو رستے پر چلنے والے ہيں ان سے بھی خوب واقف
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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 وه صبر
کرنے والوں کے ليے بہت اچھا ہے ) (١٢۶اور صبر ہی کرو
اور تمہارا صبر بھی 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 ) (١٢٧کچھ شک نہيں کہ جو پرہيزگار ہيں اور جو نيکوکار
ہيں خدا ان کا مددگار ہے )(١٢٨
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 -71سورة ُنوح )(71
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
نوح کو ان کی قوم کی طرف بھيجا کہ پيشتر اس کے کہ ان
ہم نے ؑ
پر درد دينے واال عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدايت کردو )(١
انہوں نے کہا کہ اے قوم! ميں تم کو کھلے طور پر نصيحت کرتا
ہوں ) (٢کہ خدا کی عبات کرو اور اس سے ڈرو اور ميرا کہا
مانو ) (٣وه تمہارے گناه بخش دے گا اور )موت کے( وقت مقرره
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
)نوح نے( خدا سے عرض کی کہ پروردگار
لوگوں نے نہ مانا تو
ؑ
ميں اپنی قوم کو رات دن بالتا رہا ) (۵ليکن ميرے بالنے سے وه
اور زياده گزير کرتے رہے ) (۶جب جب ميں نے ان کو باليا کہ
)توبہ کريں اور( تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں
ميں انگلياں دے ليں اور کپﮍے اوڑھ لئے اور اڑ گئے اور اکﮍ
بيٹھے ) (٧پھر ميں ان کو کھلے طور پر بھی بالتا رہا ) (٨اور
ظاہر اور پوشيده ہر طرح سمجھاتا رہا ) (٩اور کہا کہ اپنے
پروردگار سے معافی مانگو کہ وه بﮍا معاف کرنے واال ہے )(١٠
وه تم پر آسمان سے لگاتار مينہ برسائے گا ) (١١اور مال اور
بيٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہيں باغ عطا کرے گا
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اور ان ميں تمہارے لئے نہريں بہا دے گا ) (١٢تم کو کيا ہوا ہے
کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہيں رکھتے ) (١٣حاالنکہ اس نے
تم کو طرح طرح )کی حالتوں( کا پيدا کيا ہے ) (١۴کيا تم نے
نہيں ديکھا کہ خدا نے سات آسمان کيسے اوپر تلے بنائے ہيں
) (١۵اور چاند کو ان ميں )زمين کا( نور بنايا ہے اور سورج کو
چراغ ٹھہرايا ہے ) (١۶اور خدا ہی نے تم کو زمين سے پيدا کيا
ہے ) (١٧پھر اسی ميں تمہيں لوٹا دے گا اور )اسی سے( تم کو
نکال کھﮍا کرے گا ) (١٨اور خدا ہی نے زمين کو تمہارے لئے
فرش بنايا ) (١٩تاکہ اس کے بﮍے بﮍے کشاده رستوں ميں چلو
پھرو )) (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 اوالد نے نقصان کے سوا کچھ فائده
نہيں ديا ) (٢١اور وه بﮍی بﮍی چاليں چلے ) (٢٢اور کہنے لگے
کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سواع اور يغوث
اور يعقوب اور نسر کو کبھی ترک نہ کرنا )) (٢٣پروردگار(
انہوں نے بہت لوگوں کو گمراه کرديا ہے۔ تو تُو ان کو اور گمراه
کردے )) (٢۴آخر( وه اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب
کرديئے گئے پھر آگ ميں ڈال ديئے گئے۔ تو انہوں نے خدا کے
نوح نے )يہ( دعا
سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پايا ) (٢۵اور )پھر( ؑ
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
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گمراه کريں گے اور ان سے جو اوالد ہوگی وه بھی بدکار اور
ناشکر گزار ہوگی ) (٢٧اے ميرے پروردگار مجھ کو اور ميرے
ماں باپ کو اور جو ايمان ال کر ميرے گھر ميں آئے اس کو اور
تمام ايمان والے مردوں اور ايمان والی عورتوں کو معاف فرما
اور ظالم لوگوں کے لئے اور زياده تباہی بﮍھا )(٢٨

430

 -72سورة ٕابراھيم )(14
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ا ٓل ٰر۔ )يہ( ايک )پُرنور( کتاب )ہے( اس کو ہم نے تم پر اس ليے
نازل کيا ہے کہ لوگوں کو اندھيرے سے نکال کر روشنی کی
طرف لے جاؤ )يعنی( ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور
قابل تعريف )خدا( کے رستے کی طرف ) (١وه خدا کہ جو کچھ
آسمانوں اور زمين ميں ہے سب اسی کا ہے۔ اور کافروں کے ليے
عذاب سخت )کی وجہ( سے خرابی ہے ) (٢جو 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 بھيجا مگر اپنی قوم کی
زبان بولتا تھا تاکہ انہيں )احکام خدا( کھول کھول کر بتا دے۔ پھر
خدا جسے چاہتا ہے گمراه کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدايت ديتا
موسی کو
ہے اور وه غالب )اور( حکمت واال ہے ) (۴اور ہم نے
ٰ
اپنی نشانياں دے کر بھيجا کہ اپنی قوم کو تاريکی سے نکال کر
روشنی ميں لے جاؤ۔ اور ان کو خدا کے دن ياد دالؤ اس ميں ان
لوگوں کے ليے جو صابر وشاکر ہيں )قدرت خدا کی( نشانياں ہيں
موسی نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو تم پر
) (۵اور جب
ٰ
مہربانياں کی ہيں ان کو ياد کرو جب کہ تم کو فرعون کی قوم
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)کے ہاتھ( سے مخلصی دی وه لوگ تمہيں بُرے عذاب ديتے تھے
اور تمہارے بيٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات يعنی
تمہاری لﮍکيوں کو زنده رہنے ديتے تھے اور اس ميں تمہارے
پروردگار کی طرف سے بﮍی )سخت( آزمائش تھی ) (۶اور جب
تمہارے پروردگار نے )تم کو( آگاه کيا کہ اگر شکر کرو گے تو
ميں تمہيں زياده دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو )ياد رکھو
موسی نے )صاف صاف(
کہ( ميرا عذاب بھی سخت ہے ) (٧اور
ٰ
کہہ ديا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمين ميں ہيں سب کے سب
ناشکری کرو تو خدا بھی بےنياز )اور( قابل تعريف ہے ) (٨بھال
تم کو ان لوگوں )کے حاالت( کی خبر نہيں پہنچی جو تم سے
پہلے تھے )يعنی( نوح اور عاد اور ثمود کی قوم۔ اور جو ان کے
بعد تھے۔ جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہيں )جب( ان کے
پاس پيغمبر نشانياں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے
مونہوں پر رکھ ديئے )کہ خاموش رہو( اور کہنے لگے کہ ہم تو
تمہاری رسالت کو تسليم نہيں کرتے اور جس چيز کی طرف تم
ہميں بالتے 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 واال ہے۔ وه تمہيں اس ليے بالتا
ہے کہ تمہارے گناه بخشے اور )فائده پہنچانے کے ليے( ايک
مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وه بولے کہ تم تو ہمارے ہی
جيسے آدمی ہو۔ تمہارا يہ منشاء ہے کہ جن چيزوں کو ہمارے
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بﮍے پوجتے رہے ہيں ان )کے پوجنے( سے ہم کو بند کر دو تو
)اچھا( کوئی کھلی دليل الؤ )يعنی معجزه دکھاؤ( ) (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( معجزه دکھائيں اور خدا ہی پر
مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہيئے ) (١١اور ہم کيونکر خدا پر
بھروسہ نہ رکھيں حاالنکہ اس نے ہم کو ہمارے )دين کے
سيدھے( رستے بتائے ہيں۔ جو تکليفيں تم ہم کو ديتے ہو اس پر
صبر کريں گے۔ اور اہل توکل کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا
چاہيئے ) (١٢اور جو کافر تھے 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 بھيجی کہ ہم ظالموں کو ہالک 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 کھﮍے ہونے سے ڈرے
اور ميرے عذاب سے خوف کرے ) (١۴اور پيغمبروں نے )خدا
سے اپنی( فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد ره گيا ) (١۵اس
کے پيچھے دوزخ ہے اور اسے پيپ کا پانی پاليا جائے گا )(١۶
وه اس کو گھونٹ گھونٹ پيئے گا اور گلے سے نہيں اتار سکے
گا اور ہر طرف سے اسے موت آرہی ہوگی مگر وه مرنے ميں
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نہيں آئے گا۔ اور اس کے پيچھے سخت عذاب ہوگا ) (١٧جن
لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کيا ان کے اعمال کی مثال
راکھ کی سی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے
)اور( اسے اڑا لے جائے )اس طرح( جو کام وه کرتے رہے ان
پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی۔ يہی تو پرلے سرے کی گمراہی
ہے ) (١٨کيا تم نے نہيں ديکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمين کو
تدبير سے پيدا کيا ہے۔ اگر وه چاہے تو تم کو نابود کر دے اور
)تمہاری جگہ( نئی مخلوق پيدا کر دے ) (١٩اور يہ خدا کو کچھ
بھی مشکل نہيں ) (٢٠اور )قيامت کے دن( سب لوگ خدا کے
سامنے کھﮍے ہوں گے تو ضعيف )العقل متبع اپنے رؤسائے(
متکبرين سے کہيں گے کہ ہم تو تمہارے پيرو تھے۔ کيا تم خدا کا
کچھ عذاب ہم پر سے دفع کرسکتے ہو۔ وه کہيں گے کہ اگر خدا ہم
کو ہدايت کرتا تو ہم تم کو ہدايت کرتے۔ اب ہم گھبرائيں 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( وعده خدا نے تم سے کيا تھا
)وه تو( سچا )تھا( اور )جو( وعده ميں نے تم سے کيا تھا وه
جھوٹا تھا۔ اور ميرا تم پر کسی طرح کا زور نہيں تھا۔ ہاں ميں نے
تم کو )گمراہی اور باطل کی طرف( باليا تو تم نے )جلدی سے
اور بےدليل( ميرا کہا مان ليا۔ تو )آج( مجھے مالمت نہ کرو۔
اپنے آپ ہی کو مالمت کرو۔ نہ ميں تمہاری فرياد رسی کرسکتا
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ہوں اور نہ تم ميری فرياد رسی کرسکتے ہو۔ ميں اس بات سے
انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شريک بناتے تھے۔ بےشک
جو ظالم ہيں ان کے ليے درد دينے واال عذاب ہے ) (٢٢اور جو
ايمان الئے اور عمل نيک کيے وه 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 سالمت سالم
ہوگا ) (٢٣کيا تم نے نہيں ديکھا کہ خدا نے پاک بات کی کيسی
مثال بيان فرمائی ہے )وه ايسی ہے( جيسے پاکيزه درخت جس کی
جﮍ مضبوط )يعنی زمين کو پکﮍے ہوئے( ہو اور شاخيں آسمان
ميں ) (٢۴اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل التا )اور
ميوے ديتا( ہو۔ اور خدا لوگوں کے ليے مثاليں بيان فرماتا ہے تاکہ
وه نصيحت پکﮍيں ) (٢۵اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی
سی ہے )نہ جﮍ مستحکم نہ شاخيں بلند( زمين کے اوپر ہی سے
اکھيﮍ کر پھينک ديا جائے گا اس کو ذرا بھی قرار )وثبات( نہيں
) (٢۶خدا مومنوں )کے دلوں( کو )صحيح اور( پکی بات سے دنيا
کی زندگی ميں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت ميں بھی
)رکھے گا( اور خدا بےانصافوں کو گمراه کر ديتا ہے اور خدا
جو چاہتا ہے کرتا ہے ) (٢٧کيا تم نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا
جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل ديا۔ اور اپنی قوم
کو تباہی کے گھر ميں اتارا )) (٢٨وه گھر( دوزخ ہے۔ )سب
ناشکرے( اس ميں داخل ہوں گے۔ اور وه برا ٹھکانہ ہے )(٢٩
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اور ان لوگوں نے خدا کے شريک مقرر کئے کہ )لوگوں کو( اس
کے رستے سے گمراه کريں۔ کہہ دو کہ )چند روز( فائدے اٹھا لو
آخرکار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے )) (٣٠اے
پيغمبر( ميرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پﮍھا 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 درپرده
اور ظاہر خرچ کرتے رہيں ) (٣١خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں
اور زمين کو پيدا کيا اور آسمان سے مينہ برسايا پھر اس سے
تمہارے کھانے کے ليے پھل پيدا کئے۔ اور کشتيوں )اور
جہازوں( کو تمہارے زير فرمان کيا تاکہ دريا )اور سمندر( ميں
اس کے حکم سے چليں۔ اور نہروں کو بھی 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 بھی تمہاری خاطر کام ميں لگا ديا ) (٣٣اور جو کچھ 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( کچھ 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 مجھے اور ميری
اوالد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگيں بچائے
رکھ ) (٣۵اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراه کيا
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ہے۔ سو جس شخص نے ميرا کہا مانا وه ميرا ہے۔ اور جس نے
ميری نافرمانی کی تو تُو بخشنے واال مہربان ہے ) (٣۶اے
پروردگار ميں نے اپنی اوالد کو ميدان )مکہ( ميں جہاں کھيتی
نہيں تيرے عزت )وادب( والے گھر کے پاس البسائی ہے۔ اے
پروردگار تاکہ يہ نماز پﮍھيں تو لوگوں کے دلوں کو ايسا کر دے
کہ ان کی طرف جھکے رہيں اور ان کو ميوؤں سے روزی دے
تاکہ )تيرا( شکر کريں ) (٣٧اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے
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 مجھ کو بﮍی عمر ميں اسماعيل اور اسحاق بخشے۔
بےشک ميرا پروردگار سننے واال ہے ) (٣٩اے پروردگار مجھ
کو )ايسی توفيق عنايت( کر کہ نماز پﮍھتا رہوں اور ميری اوالد
کو بھی )يہ توفيق بخش( اے پروردگار ميری دعا قبول فرما )(۴٠
اے پروردگار حساب )کتاب( کے دن مجھ 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۔ وه
ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب کہ )دہشت کے سبب(
آنکھيں کھلی کی کھلی ره جائيں گی )) (۴٢اور لوگ( سر اٹھائے
ہوئے )ميدان قيامت کی طرف( دوڑ رہے ہوں گے ان کی نگاہيں
ان کی طرف لوٹ نہ سکيں گی اور ان کے دل )مارے خوف کے(
ہوا ہو رہے ہوں گے ) (۴٣اور لوگوں کو اس دن سے آگاه کردو
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جب ان پر عذاب آجائے گا تب ظالم لوگ کہيں گے کہ اے ہمارے
پروردگار ہميں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر۔ تاکہ تيری دعوت
)توحيد( قبول کريں اور )تيرے( پيغمبروں کے پيچھے چليں )تو
جواب ملے گا( کيا تم پہلے قسميں نہيں کھايا کرتے تھے 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 تھے تم ان
کے مکانوں ميں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہوچکا تھا کہ ہم نے
ان لوگوں کے ساتھ کس طرح )کا معاملہ( کيا تھا اور تمہارے
)سمجھانے( کے ليے مثاليں بيان کر دی تھيں ) (۴۵اور انہوں نے
)بﮍی بﮍی( تدبيريں کيں اور ان کی )سب( تدبيريں خدا کے ہاں
)لکھی ہوئی( ہيں گو وه تدبيريں ايسی )غضب کی( تھيں کہ ان
سے پہاڑ بھی ٹل جائيں ) (۴۶تو ايسا خيال نہ کرنا کہ خدا نے جو
اپنے پيغمبروں سے وعده کيا ہے اس کے خالف کرے گا بےشک
خدا زبردست )اور( بدلہ لينے واال ہے ) (۴٧جس دن يہ زمين
دوسری زمين سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی )بدل ديئے
جائيں گے( اور سب لوگ خدائے يگانہ وزبردست کے سامنے
نکل کھﮍے ہوں گے ) (۴٨اور اس دن تم گنہگاروں کو ديکھو
گے کہ زنجيروں ميں جکﮍے ہوئے ہيں ) (۴٩ان کے کرتے
گندھک 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 واال ہے ) (۵١يہ قرآن لوگوں کے
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نام )خدا کا پيغام( ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرايا جائے اور تاکہ وه
جان ليں کہ وہی اکيال معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصيحت پکﮍيں
)(۵٢
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 -73سورة االٔنب َياء )(21
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
لوگوں کا حساب )اعمال کا وقت( نزديک آپہنچا ہے اور وه غفلت
ميں )پﮍے اس سے( منہ پھير رہے ہيں ) (١ان کے پاس کوئی نئی
نصيحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہيں آتی مگر وه اسے
کھيلتے ہوئے سنتے ہيں ) (٢ان کے دل غفلت ميں پﮍے ہوئے ہيں
اور ظالم لوگ )آپس ميں( چپکے چپکے باتيں کرتے ہيں کہ يہ
)شخص کچھ بھی( نہيں مگر تمہارے جيسا آدمی ہے۔ تو تم
آنکھوں ديکھتے 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 وه سننے واال )اور( جاننے واال ہے
) (۴بلکہ )ظالم( کہنے لگے کہ )يہ قرآن( پريشان )باتيں ہيں جو(
خواب )ميں ديکھ لی( ہيں۔ )نہيں( بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف
نتيجہ
سے بنا ليا ہے )نہيں( بلکہ )يہ شعر ہے جو اس( شاعر )کا
ٔ
طبع( ہے۔ تو جيسے پہلے )پيغمبر نشانياں دے کر( بھيجے گئے
تھے )اسی طرح( يہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی الئے ) (۵ان
سے پہلے جن بستيوں کو ہم نے ہالک کيا وه ايمان نہيں التی تھيں۔
تو کيا يہ ايمان لے آئيں گے ) (۶اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی
)پيغمبر بنا کر( بھيجے جن کی طرف ہم وحی بھيجتے تھے۔ اگر
440

تم نہيں جانتے تو جو ياد رکھتے ہيں ان سے پوچھ لو ) (٧اور ہم
نے ان کے لئے ايسے جسم نہيں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائيں
اور نہ وه ہميشہ رہنے والے تھے ) (٨پھر ہم نے ان کے بارے
ميں )اپنا( وعده سچا کرديا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی
اور حد سے نکل جانے والوں کو ہالک کرديا ) (٩ہم نے تمہاری
طرف ايسی کتاب نازل کی ہے جس ميں تمہارا تذکره ہے۔ کيا تم
نہيں سمجھتے ) (١٠اور ہم نے بہت سی بستيوں کو جو ستمگار
تھيں ہالک کر مارا اور ان کے بعد اور لوگ پيدا کرديئے )(١١
جب انہوں نے ہمارے )مقدمہ( عذاب کو ديکھا تو لگے اس سے
بھاگنے ) (١٢مت بھاگو اور جن )نعمتوں( ميں تم عيش وآسائش
کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ شايد تم
سے )اس بارے ميں( دريافت کيا جائے ) (١٣کہنے لگے ہائے
شامت بےشک ہم ظالم تھے ) (١۴تو وه ہميشہ اسی طرح پکارتے
رہے يہاں تک کہ ہم نے ان کو )کھيتی کی طرح( کاٹ کر )اور
آگ کی طرح( بجھا کر ڈھير 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 کھيل )کی
چيزيں يعنی زن وفرزند( بنائيں تو اگر ہم کو کرنا ہوتا تو ہم اپنے
پاس سے بناليتے )) (١٧نہيں( بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھينچ
مارتے ہيں تو وه اس کا سر توڑ ديتا ہے اور جھوٹ اسی وقت
نابود ہوجاتا ہے۔ اور جو باتيں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی
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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 وه اس کی عبادت سے نہ کنياتے ہيں اور نہ
اکتاتے ہيں ) (١٩رات دن )اُس کی( تسبيح کرتے رہتے ہيں )نہ
تھکتے ہيں( نہ اکتاتے ہيں ) (٢٠بھال لوگوں نے جو زمين کی
چيزوں سے )بعض کو( معبود بنا ليا ہے )تو کيا( وه ان کو )مرنے
کے بعد( اُٹھا کھﮍا 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
) (٢٢وه جو کام کرتا ہے اس کی پرستش نہيں ہوگی اور )جو کام
يہ لوگ کرتے ہيں اس کی( ان سے پرستش ہوگی ) (٢٣کيا لوگوں
نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنالئے ہيں۔ کہہ دو کہ )اس بات
پر( اپنی دليل پيش کرو۔ يہ )ميری اور( ميرے ساتھ والوں کی
کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے )پيغمبر( ہوئے ہيں۔ ان کی
کتابيں بھی ہيں۔ بلکہ )بات يہ ہے کہ( ان اکثر حق بات کو نہيں
جانتے اور اس لئے اس سے منہ پھير ليتے ہيں ) (٢۴اور جو
پيغمبر ہم نےتم سے پہلے بھيجے ان کی طرف يہی وحی بھيجی
کہ ميرے سوا کوئی معبود نہيں تو ميری ہی عبادت کرو )(٢۵
اور کہتے ہيں کہ خدا بيٹا رکھتا ہے۔ وه پاک ہے )اس کے نہ بيٹا
ہے نہ بيٹی( بلکہ )جن کو يہ لوگ اس کے بيٹے بيٹياں سمجھتے
ہيں( وه اس کے عزت والے بندے ہيں ) (٢۶اس کے آگے بﮍھ کر
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بول نہيں سکتے۔ اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہيں ) (٢٧جو
کچھ ان کے آگے ہوچکا ہے اور پيچھے ہوگا وه سب سے واقف
ہے اور وه )اس کے پاس کسی کی( سفارش نہيں کرسکتے مگر
اس شخص کی جس سے خدا خوش ہو اور وه 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 کافروں
نے نہيں ديکھا کہ آسمان اور زمين دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم
نے جدا جدا کرديا۔ اور تمام جاندار چيزيں ہم نے پانی سے بنائيں۔
پھر يہ لوگ ايمان کيوں نہيں التے؟ ) (٣٠اور ہم نے زمين ميں
پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں )کے بوجھ( سے ہلنے )اور جھکنے( نہ
لگے اور اس ميں کشاده راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چليں )(٣١
اور آسمان کو محفوظ چھت بنايا۔ اس پر بھی وه ہماری نشانيوں
سے منہ پھير 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۔ بھال اگر تم مرجاؤ تو کيا يہ لوگ ہميشہ رہيں گے
) (٣۴ہر متنفس کو موت کا مزا چکھنا ہے۔ اور ہم تو لوگوں کو
سختی اور آسودگی ميں آزمائش کے طور پر مبتال کرتے ہيں۔ اور
تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے ) (٣۵اور جب کافر تم کو
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ديکھتے ہيں تو تم سے استہزاء کرتے ہيں کہ کيا يہی شخص ہے
جو تمہارے معبودوں کا ذکر )برائی سے( کيا کرتا ہے حاالنکہ وه
رحمن کے نام سے منکر ہيں ) (٣۶انسان )کچھ ايسا جلد باز
خود ٰ
ہے کہ گويا( جلد بازی ہی سے بنايا گيا ہے۔ ميں تم لوگوں کو
عنقريب اپنی نشانياں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو ) (٣٧اور
کہتے ہيں کہ اگر تم سچے ہو تو )جس عذاب کا( يہ وعيد )ہے وه(
کب )آئے گا(؟ ) (٣٨اے کاش کافر اس وقت کو جانيں جب وه
اپنے مونہوں پر سے )دوزخ کی( آگ کو روک نہ سکيں گے اور
نہ اپنی پيٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا ) (٣٩بلکہ
قيامت ان پر ناگہاں آ واقع ہوگی۔ اور ان کے ہوش کھو دے گی۔
پھر نہ تو وه اس کو ہٹا سکيں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے
گی ) (۴٠اور تم سے پہلے بھی پيغمبروں کے ساتھ استہزاء ہوتا
رہا ہے تو جو لوگ ان ميں سے تمسخر کيا کرتے تھے ان کو
اسی )عذاب( نے جس کی ہنسی اُڑاتے تھے آگھيرا ) (۴١کہو کہ
رات اور دن ميں خدا سے تمہاری کون حفاظت کرسکتا ہے؟ بات
يہ ہے کہ اپنے پروردگار کی ياد سے منہ پھيرے ہوئے ہيں )(۴٢
کيا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہيں کہ ان کو )مصائب سے(
بچاسکيں۔ وه آپ اپنی مدد تو کر ہی نہيں سکتے اور نہ ہم سے پناه
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 ديکھتے کہ ہم زمين کو اس کے
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کناروں سے گھٹاتے 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 وه
پکار کر سنتے ہی نہيں ) (۴۵اور اگر ان کو تمہارے پروردگار
کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگيں کہ ہائے کم بختی ہم
بےشک ستمگار تھے ) (۴۶اور ہم قيامت کے دن انصاف کی
ترازو کھﮍی کريں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ
کی جائے گی۔ اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی )کسی کا
عمل( ہوگا تو ہم اس کو الحاضر کريں گے۔ اور ہم حساب کرنے
موسی اور ہارون کو )ہدايت اور
کو کافی ہيں ) (۴٧اور ہم نے
ٰ
گمراہی ميں( فرق کر دينے والی اور )سرتاپا( روشنی اور
نصيحت )کی کتاب( عطا کی )يعنی( پرہيز گاروں کے لئے )(۴٨
جو بن ديکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہيں اور قيامت کا بھی
خوف رکھتے 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 تھی اور ہم ان کے حال سے
ؑ
واقف تھے ) (۵١جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے
لوگوں سے کہا يہ کيا مورتيں ہيں جن )کی پرستش( پر تم معتکف
)وقائم( ہو؟ ) (۵٢وه کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان
کی پرستش کرتے ديکھا ہے )) (۵٣ابراہيم نے( کہا کہ تم بھی
)گمراه ہو( اور تمہارے باپ دادا بھی صريح گمراہی ميں پﮍے
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رہے ) (۵۴وه بولے کيا تم ہمارے پاس )واقعی( حق الئے ہو يا
)ہم سے( کھيل )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 گواه )اور اسی
کا قائل( ہوں ) (۵۶اور خدا کی قسم جب تم پيٹھ پھير کر چلے جاؤ
گے تو ميں تمہارے بتوں سے ايک چال چلوں گا ) (۵٧پھر ان کو
توڑ کر ريزه ريزه کرديا مگر ايک بﮍے )بت( کو )نہ توڑا( تاکہ
وه اس کی طرف رجوع کريں ) (۵٨کہنے لگے کہ ہمارے
معبودوں کے ساتھ يہ معاملہ کس نے کيا؟ وه 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 ) (۶٠وه بولے کہ اسے
لوگوں کے سامنے الؤ تاکہ گواه رہيں )) (۶١جب ابراہيم آئے تو(
بت پرستوں نے کہا کہ ابراہيم بھال يہ کام ہمارے معبودوں کے
ساتھ 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 پوچھ
لو ) (۶٣انہوں نے اپنے دل غور کيا تو آپس ميں کہنے لگے
بےشک تم ہی بےانصاف ہو ) (۶۴پھر )شرمنده ہو کر( سر نيچا
کرليا )اس پر بھی ابراہيم سے کہنے لگے کہ( تم جانتے ہو يہ
بولتے نہيں )) (۶۵ابراہيم نے( کہا پھر تم خدا کو چھوڑ کر کيوں
ايسی چيزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہيں کچھ فائده دے سکيں اور
نقصان پہنچا سکيں؟ ) (۶۶تف ہے تم پر اور جن کو تم خدا کے
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سوا پوجتے ہو ان پر بھی کيا تم عقل نہيں رکھتے؟ )) (۶٧تب وه(
کہنے لگے کہ اگر تمہيں )اس سے اپنے معبود کا انتقام لينا اور(
کچھ کرنا ہے تو اس کو جال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو
) (۶٨ہم نے حکم ديا اے آگ سرد ہوجا اور ابراہيم پر )موجب(
سالمتی )بن جا( ) (۶٩اور ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا
مگر ہم نے ان ہی کو نقصان ميں ڈال ديا ) (٧٠اور ابراہيم اور
لوط کو اس سرزمين کی طرف بچا نکاال جس ميں ہم نے اہل عالم
کے لئے برکت رکھی تھی ) (٧١اور ہم نے ابراہيم کو اسحق عطا
کئے۔ اور مستزاد برآں يعقوب۔ اور سب کو نيک بخت کيا )(٧٢
اور ان کو پيشوا بنايا کہ ہمارے حکم سے ہدايت کرتے تھے اور
ان کو نيک کام کرنے اور نماز پﮍھنے اور ٰ
زکوة دينے کا حکم
بھيجا۔ اور وه ہماری عبادت کيا کرتے تھے ) (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
تھے۔ بچا نکاال۔ بےشک وه برے اور بدکردار لوگ تھے )(٧۴
اور انہيں اپنی رحمت کے )محل ميں( داخل کيا۔ کچھ شک نہيں کہ
وه نيک بختوں ميں تھے ) (٧۵اور نوح )کا قصہ بھی 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 ساتھيوں کو بﮍی گھبراہٹ
سے نجات دی ) (٧۶اور جو لوگ ہماری آيتوں کی تکذيب کرتے
تھے ان پر نصرت بخشی۔ وه بےشک برے لوگ تھے سو ہم نے
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ان سب کو غرق کرديا ) (٧٧اور داؤد اور سليمان )کا حال بھی
سن لو کہ( جب وه ايک کھيتی کا مقدمہ فيصلہ کرنے لگے جس
ميں کچھ لوگوں کی بکرياں رات کو چر گئی )اور اسے روند
گئی( تھيں اور ہم ان کے فيصلے کے وقت موجود تھے ) (٧٨تو
ہم نے فيصلہ )کرنے کا طريق( سليمان کو سمجھا ديا۔ اور ہم نے
دونوں کو حکم )يعنی حکمت ونبوت( اور علم بخشا تھا۔ اور ہم نے
پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کرديا تھا کہ ان کے ساتھ تسبيح کرتے
تھے اور جانوروں کو بھی )مسخر کرديا تھا اور ہم ہی ايسا(
کرنے والے تھے ) (٧٩اور ہم نے تمہارے لئے ان کو ايک
)طرح( کا لباس بنانا بھی سکھا 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 تھی جو ان کے حکم سے اس
ملک ميں چلتی تھی جس ميں ہم نے برکت دی تھی )يعنی شام(
اور ہم ہر چيز سے خبردار ہيں ) (٨١اور ديوؤں )کی جماعت کو
بھی ان کے تابع کرديا تھا کہ ان( ميں سے بعض ان کے لئے
غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے
اور ہم ان کے نگہبان تھے ) (٨٢اور ايوب کو )ياد کرو( جب
انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ايذا ہو رہی ہے
اور تو سب سے بﮍھ کر رحم کرنے واال ہے ) (٨٣تو ہم نے ان
کی دعا قبول کرلی اور جو ان کو تکليف تھی وه دور کردی اور
ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی کے ساتھ
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اتنے ہی اور )بخشے( اور عبادت کرنے والوں کے لئے )يہ(
اسمعيل اور ادريس اور ذوالکفل )کو بھی
نصيحت ہے ) (٨۴اور ٰ
ياد کرو( يہ سب صبر کرنے والے تھے ) (٨۵اور ہم نے ان کو
اپنی رحمت ميں داخل کيا۔ بالشبہ وه نيکوکار تھے ) (٨۶اور
ذوالنون )کو ياد کرو( جب وه )اپنی قوم سے ناراض ہو کر(
غصے کی حالت ميں چل ديئے اور خيال کيا کہ ہم ان پر قابو نہيں
پاسکيں گے۔ آخر اندھيرے 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 مجھے اکيال نہ چھوڑ اور تو سب سے
بہتر وارث ہے ) (٨٩تو ہم نے ان کی پکار سن لی۔ اور ان کو
يحيی 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 تھے ) (٩٠اور ان
)مريم( کو )بھی ياد کرو( جنہوں نے اپنی عفّت کو محفوظ رکھا۔
تو ہم نے ان ميں اپنی روح پھونک 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۔
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)مگر( سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہيں ) (٩٣جو نيک
کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائيگاں نہ
جائے گی۔ اور ہم اس کے لئے )ثواب اعمال( لکھ رہے ہيں )(٩۴
اور جس بستی )والوں( کو ہم نے ہالک کرديا محال ہے کہ )وه
دنيا کی طرف رجوع کريں( وه رجوع نہيں کريں گے ) (٩۵يہاں
تک کہ ياجوج ماجوج کھول ديئے جائيں اور وه ہر بلندی سے دوڑ
رہے ہوں ) (٩۶اور )قيامت کا( سچا وعده قريب آجائے تو ناگاه
کافروں کی آنکھيں کھلی کی کھلی ره جائيں )اور کہنے لگيں کہ(
ہائے شامت ہم اس )حال( سے غفلت ميں رہے بلکہ )اپنے حق
ميں( ظالم تھے )) (٩٧کافرو اس روز( تم اور جن کی تم خدا کے
سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ايندھن ہوں گے۔ اور تم سب اس
ميں 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 چالّنا ہوگا اور اس ميں )کچھ( نہ سن سکيں
گے ) (١٠٠جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے پہلے بھالئی
مقرر ہوچکی ہے۔ وه اس سے دور رکھے جائيں گے )(١٠١
)يہاں تک کہ( اس کی آواز بھی تو نہيں سنيں گے۔ اور جو کچھ
ان کا جی چاہے گا اس ميں )يعنی( ہر طرح کے عيش اور لطف
ميں ہميشہ رہيں گے ) (١٠٢ان کو )اس دن کا( بﮍا بھاری خوف
غمگين نہيں کرے گا۔ اور فرشتے ان کو لينے آئيں گے )اور کہيں
گے کہ( يہی وه دن ہے جس کا تم سے وعده کيا جاتا ہے )(١٠٣
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جس 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 دوباره پيدا کرديں گے۔ )يہ( وعده )جس کا پورا کرنا
الزم( ہے۔ ہم )ايسا( ضرور کرنے والے ہيں ) (١٠۴اور ہم نے
نصيحت )کی کتاب يعنی تورات( کے بعد زبور ميں لکھ ديا تھا 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( بھيجا ہے ) (١٠٧کہہ دو کہ مجھ 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 ) (١٠٨اگر يہ لوگ منہ
الہی
پھيريں تو کہہ دو کہ ميں نے تم کو سب کو يکساں )احکام ٰ
سے( آگاه کرديا ہے۔ اور مجھ کو معلوم نہيں کہ جس چيز کا تم
سے وعده کيا جاتا ہے وه )عن( قريب )آنے والی( ہے يا )اس کا
وقت( دور ہے ) (١٠٩اور جو بات پکار کی جائے وه اسے بھی
جانتا ہے اور جو تم پوشيده کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے
) (١١٠اور ميں نہيں جانتا شايد وه تمہارے لئے آزمائش ہو اور
ايک مدت تک )تم اس سے( فائده )اٹھاتے رہو( ) (١١١پيغمبر نے
کہا کہ اے ميرے پروردگار حق کے ساتھ 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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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
بےشک ايمان والے رستگار ہوگئے ) (١جو نماز ميں عجزو نياز
کرتے ہيں ) (٢اور جو بيہوده باتوں سے منہ موڑے رہتے ہيں
) (٣اور جو ٰ
زکوة ادا کرتے ہيں ) (۴اور جو اپنی شرمگاہوں کی
حفاظت کرتے ہيں ) (۵مگر اپنی بيويوں سے يا )کنيزوں سے(
جو ان کی ِملک ہوتی ہيں کہ )ان سے( مباشرت کرنے سے انہيں
مالمت نہيں ) (۶اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وه
)خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے( نکل جانے والے ہيں ) (٧اور
جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے 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 خالصے سے پيدا کيا ہے ) (١٢پھر اس کو ايک مضبوط
)اور محفوظ( جگہ ميں نطفہ بنا کر رکھا ) (١٣پھر نطفے کا
لوتھﮍا بنايا۔ پھر لوتھﮍے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈياں بنائيں
پھر ہڈيوں پر گوشت )پوست( چﮍھايا۔ پھر اس کو نئی صورت
ميں بنا ديا۔ تو خدا جو سب سے بہتر بنانے واال بﮍا بابرکت ہے
) (١۴پھر اس کے بعد تم مرجاتے ہو ) (١۵پھر قيامت کے روز
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اُٹھا کھﮍے 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 ساتھ پانی نازل
کيا۔ پھر اس کو زمين ميں ٹھہرا ديا اور ہم اس کے نابود کردينے
پر بھی قادر ہيں ) (١٨پھر ہم نے اس سے تمہارے لئے کھجوروں
اور انگوروں کے باغ بنائے ،ان ميں تمہارے لئے بہت سے
ميوے پيدا ہوتے ہيں۔ اور ان ميں سے تم کھاتے بھی ہو ) (١٩اور
وه درخت بھی )ہم ہی نے پيدا کيا( جو طور سينا ميں پيدا ہوتا ہے
)يعنی زيتون کا درخت کہ( کھانے کے لئے روغن اور سالن لئے
ہوئے اُگتا ہے ) (٢٠اور تمہارے لئے چارپايوں ميں بھی عبرت
)اور نشانی( ہے کہ ان کے پيٹوں ميں ہے اس سے ہم تمہيں
)دودھ( پالتے ہيں اور تمہارے لئے ان ميں اور بھی بہت سے
فائدے ہيں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو ) (٢١اور ان پر اور
کشتيوں پر تم سوار ہوتے ہو ) (٢٢اور ہم نے نوح کو ان کی قوم
کی طرف بھيجا 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 تھے 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 کبھی سنی نہيں تھی ) (٢۴اس آدمی کو تو ديوانگی
)کا عارضہ( ہے تو اس کے بارے ميں کچھ مدت انتظار کرو
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) (٢۵نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹاليا ہے تو
ميری مدد کر ) (٢۶پس ہم نے ان کی طرف وحی بھيجی کہ
ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ايک کشتی بناؤ۔ پھر جب
ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور )پانی سے بھر کر( جوش مارنے
لگے تو سب )قسم کے حيوانات( ميں جوڑا جوڑا )يعنی نر اور
ماده( دو دو کشتی ميں بٹھا دو اور اپنے گھر والوں کو بھی ،سو
ان کے جن کی نسبت ان ميں سے )ہالک ہونے کا( حکم پہلے
صادر ہوچکا ہے۔ اور ظالموں کے بارے ميں ہم سے کچھ نہ
کہنا ،وه ضرور ڈبو ديئے جائيں گے ) (٢٧اور جب تم اور
تمہارے ساتھی کشتی ميں بيٹھ 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 بھی( دعا کرنا کہ اے
پروردگار ہم کو مبارک جگہ اُتاريو اور تو سب سے بہتر اُتارنے
واال ہے ) (٢٩بےشک اس )قصے( ميں نشانياں ہيں اور ہميں تو
آزمائش کرنی تھی ) (٣٠پھر ان کے بعد ہم نے ايک اور جماعت
پيدا کی ) (٣١اور ان ہی ميں سے ان ميں ايک پيغمبر بھيجا )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 تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ
سمجھتے تھے اور دنيا کی زندگی ميں ہم نے ان کو آسودگی دے
رکھی تھی۔ کہنے لگے کہ يہ تو تم ہی جيسا آدمی ہے ،جس قسم
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کا کھانا تم کھاتے ہو ،اسی طرح کا يہ بھی کھاتا ہے اور جو پانی
تم پيتے ہو اسی قسم کا يہ بھی پيتا ہے ) (٣٣اور اگر تم اپنے ہی
جيسے آدمی کا کہا مان ليا تو گھاٹے 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 کچھ نہ رہے گا( تو تم )زمين سے( نکالے جاؤ
گے ) (٣۵جس بات کا تم سے وعده کيا جاتا ہے )بہت( بعيد اور
)بہت( بعيد ہے ) (٣۶زندگی تو يہی ہماری دنيا کی زندگی ہے کہ
)اسی ميں( ہم مرتے اور جيتے ہيں ،اور ہم پھر نہيں اُٹھائے جائيں
گے ) (٣٧يہ تو ايک ايسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ افتراء
کيا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہيں ) (٣٨پيغمبر نے کہا کہ
اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو ميری مدد
کر ) (٣٩فرمايا کہ يہ تھوڑے ہی عرصے ميں پشيمان ہو کر ره
)وعده برحق کے مطابق( زور کی آواز
جائيں گے ) (۴٠تو ان کو
ٔ
نے آپکﮍا ،تو ہم نے ان کو کوڑا کرڈاال۔ پس ظالم لوگوں پر لعنت
ہے ) (۴١پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتيں پيدا کيں ) (۴٢کوئی
جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جاسکتی ہے نہ پيچھے ره سکتی
ہے ) (۴٣پھر ہم نے پے درپے اپنے پيغمبر بھيجتے رہے۔ جب
کسی اُمت کے پاس اس کا پيغمبر آتا تھا تو وه اسے جھٹالتے تھے
تو ہم بھی بعض کو بعض کے پيچھے )ہالک کرتے اور ان پر
عذاب( التے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے۔ پس جو لوگ
موسی اور ان کے
ايمان نہيں التے ان پر لعنت ) (۴۴پھر ہم نے
ٰ
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بھائی ہارون کو اپنی نشانياں اور دليل ظاہر دے کر بھيجا )(۴۵
)يعنی( فرعون اور اس کی جماعت کی طرف ،تو انہوں نے تکبر
کيا اور وه سرکش لوگ تھے ) (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
موسی کو کتاب
سو )آخر( ہالک کر ديئے گئے ) (۴٨اور ہم نے
ٰ
دی تھی تاکہ وه لوگ ہدايت پائيں ) (۴٩اور ہم نے مريم کے بيٹے
)عيسی( اور ان کی ماں کو )اپنی( نشانی بنايا تھا اور ان کو ايک
ٰ
اونچی جگہ پر جو رہنے کے الئق تھی اور جہاں )نتھرا ہوا( پانی
جاری تھا ،پناه دی تھی ) (۵٠اے پيغمبرو! پاکيزه چيزيں کھاؤ اور
عمل نيک کرو۔ جو عمل تم کرتے ہو ميں ان سے واقف ہوں )(۵١
اور يہ تمہاری جماعت )حقيقت ميں( ايک ہی جماعت ہے اور ميں
تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو ) (۵٢تو پھر آپس ميں
اپنے کام کو متفرق کرکے جدا جدا کرديا۔ جو چيزيں جس فرقے
کے پاس ہے وه 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 بھالئی ميں جلدی کر رہے ہيں
)نہيں( بلکہ يہ سمجھتے ہی نہيں ) (۵۶جو اپنے پروردگار کے
خوف سے ڈرتے ہيں ) (۵٧اور جو اپنے پروردگار کی آيتوں پر
ايمان رکھتے ہيں ) (۵٨اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شريک
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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 زياده 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 بھی ہيں جو يہ کرتے
رہتے ہيں ) (۶٣يہاں تک کہ جب ہم نے ان ميں سے آسوده حال
لوگوں کو پکﮍ ليا تو وه اس وقت چالّئيں گے ) (۶۴آج مت چالّؤ!
تم کو ہم سے کچھ مدد نہيں ملے گی ) (۶۵ميری آيتيں تم کو پﮍھ
پﮍھ کر سنائی جاتی تھيں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے
) (۶۶ان سے سرکشی کرتے ،کہانيوں ميں مشغول ہوتے اور
بيہوده بکواس کرتے تھے ) (۶٧کيا انہوں نے اس کالم ميں غور
نہيں کيا يا ان کے پاس کوئی ايسی چيز آئی ہے جو ان کے اگلے
باپ دادا کے پاس نہيں تھی ) (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 وه 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
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کی نصيحت )کی کتاب( پہنچا دی ہے اور وه اپنی )کتاب( نصيحت
سے منہ پھير رہے ہيں ) (٧١کيا تم ان سے )تبليغ کے صلے ميں(
کچھ مال مانگتے ہو ،تو تمہارا پروردگار کا مال بہت اچھا ہے
اور وه سب سے بہتر رزق دينے واال ہے ) (٧٢اور تم تو ان کو
سيدھے راستے کی طرف بالتے ہو ) (٧٣اور جو لوگ آخرت پر
ايمان نہيں التے وه رستے سے الگ ہو رہے ہيں ) (٧۴اور اگر ہم
ان پر رحم کريں اور جو تکليفيں ان کو پہنچ رہی ہيں ،وه دور
کرديں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہيں )اور( بھٹکتے )پھريں(
) (٧۵اور ہم نے ان کو عذاب ميں پکﮍا تو بھی انہوں نے خدا کے
آگے عاجزی نہ کی اور وه عاجزی کرتے ہی نہيں ) (٧۶يہاں تک
کہ جب ہم نے پر عذاب شديد کا دروازه کھول ديا تو اس وقت وہاں
نااميد ہوگئے ) (٧٧اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور
آنکھيں اور دل بنائے۔ )ليکن( تم کم شکرگزاری کرتے ہو )(٧٨
اور 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 سمجھتے نہيں ) (٨٠بات يہ ہے کہ جو بات
اگلے )کافر( کہتے تھے اسی طرح کی )بات يہ( کہتے ہيں )(٨١
کہتے ہيں کہ جب ہم مر جائيں گے اور مٹی ہو جائيں گے اور
استخوان )بوسيده کے سوا کچھ( نہ رہے گا تو کيا ہم پھر اٹھائے
جائيں گے؟ ) (٨٢يہ وعده ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ
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دادا سے بھی ہوتا چال آيا ہے )اجی( يہ تو صرف اگلے لوگوں کی
کہانياں ہيں ) (٨٣کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمين اور جو
کچھ زمين ميں ہے سب کس کا مال ہے؟ ) (٨۴جھٹ بول اٹھيں
گے کہ خدا کا۔ کہو کہ پھر تم سوچتے کيوں نہيں؟ )) (٨۵ان سے(
پوچھو 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 پھر تم ڈرتے کيوں نہيں؟ ) (٨٧کہو کہ
اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وه کون ہے جس کے ہاتھ ميں ہر چيز
کی بادشاہی ہے اور وه پناه ديتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی
کو پناه نہيں دے سکتا ) (٨٨فوراً کہہ ديں گے کہ )ايسی بادشاہی
تو( خدا ہی کی ہے ،تو کہو پھر 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 جھوٹے ہيں ) (٩٠خدا نے
نہ تو )اپنا( کسی کو بيٹا بنايا ہے اور نہ اس کے ساتھ 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 کچھ خدا کے بارے
ميں بيان کرتے ہيں خدا اس سے پاک ہے ) (٩١وه پوشيده اور
ظاہر کو جانتا ہے اور )مشرک( جو اس کے ساتھ شريک کرتے
ہيں اس کی شان اس سے اونچی ہے )) (٩٢اے محمدﷺ( کہو
کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان )کفار( سے وعده ہو رہا ہے،
اگر تو ميری زندگی ميں ان پر نازل کرکے مجھے بھی دکھادے
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) (٩٣تو اے پروردگار مجھے )اس سے محفوظ رکھيئے اور( ان
ظالموں ميں شامل نہ کيجيئے ) (٩۴اور جو وعده ہم ان سے کر
رہے ہيں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہيں )(٩۵
اور بری بات کے جواب ميں ايسی بات کہو جو نہايت اچھی ہو۔
اور يہ جو کچھ بيان کرتے ہيں ہميں خوب معلوم ہے ) (٩۶اور
کہو کہ اے پروردگار! ميں شيطانوں کے وسوسوں سے تيری پناه
مانگتا ہو ) (٩٧اور اے پروردگار! اس سے بھی تيری پناه مانگتا
ہوں کہ وه 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! مجھے پھر )دنيا
ميں( واپس بھيج دے ) (٩٩تاکہ ميں اس ميں جسے چھوڑ آيا ہوں
نيک کام کيا کروں۔ ہرگز نہيں۔ يہ ايک ايسی بات ہے کہ وه اسے
زبان سے کہہ رہا ہوگا )اور اس کے ساتھ عمل نہيں ہوگا( اور اس
کے پيچھے برزخ ہے )جہاں وه( اس دن تک کہ )دوباره( اٹھائے
جائيں گے) ،رہيں گے( ) (١٠٠پھر جب صور پھونکا جائے گا تو
نہ تو ان ميں قرابتيں ہوں گی اور نہ ايک دوسرے کو پوچھيں گے
) (١٠١تو جن کے )عملوں کے( بوجھ بھاری ہوں گے۔ وه فالح
پانے والے ہيں ) (١٠٢اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وه لوگ
ہيں جنہوں نے اپنے تئيں خسارے ميں ڈاال ،ہميشہ دوزخ ميں رہيں
گے ) (١٠٣آگ ان کے مونہوں کو جھلس دے گی اور وه اس ميں
تيوری چﮍھائے ہوں گے ) (١٠۴کيا تم کو ميری آيتيں پﮍھ کر
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نہيں سنائی جاتيں تھيں )نہيں( تم ان کو سنتے تھے )اور(
جھٹالتے تھے ) (١٠۵اے ہمارے پروردگار! ہم پر ہماری کم
بختی غالب ہوگئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے ) (١٠۶اے
پروردگار! ہم کو اس ميں سے نکال دے ،اگر ہم پھر )ايسے کام(
کريں تو ظالم ہوں گے )) (١٠٧خدا( فرمائے گا کہ اسی ميں ذلت
کے ساتھ پﮍے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو ) (١٠٨ميرے
بندوں ميں ايک گروه تھا جو دعا کيا کرتا تھا کہ اے ہمارے
پروردگار ہم ايمان الئے تو تُو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر
اور تو سب سے بہتر رحم کرنے واال ہے ) (١٠٩تو تم ان سے
تمسخر کرتے رہے يہاں تک کہ ان کے پيچھے ميری ياد بھی
بھول گئے اور تم )ہميشہ( ان سے ہنسی کيا کرتے تھے )(١١٠
آج ميں نے اُن کو اُن کے صبر کا بدلہ ديا ،کہ وه کامياب ہوگئے
)) (١١١خدا( پوچھے گا کہ تم زمين ميں کتنے برس رہے؟
) (١١٢وه کہيں گے کہ ہم ايک روز يا ايک روز سے بھی کم
رہے تھے ،شمار کرنے والوں سے پوچھ 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 بےفائده پيدا کيا
ہے اور يہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہيں آؤ گے؟ ) (١١۵تو خدا
جو سچا بادشاه 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 ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس
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کے پاس کچھ بھی سند نہيں تو اس کا حساب خدا ہی کے ہاں ہوگا۔
کچھ شک نہيں کہ کافر رستگاری نہيں پائيں گے ) (١١٧اور خدا
سے دعا کرو کہ ميرے پروردگار مجھے بخش دے اور )مجھ پر(
رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے واال ہے )(١١٨
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سجدَ ة )(32
 -75سورة ال َّ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ا ٓل ٓم ) (١اس ميں کچھ 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 وه
تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو
ہدايت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدايت کرنے واال 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 چھ دن
ميں پيدا کيا پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی
دوست ہے اور نہ سفارش کرنے واال۔ کيا تم نصيحت نہيں
پکﮍتے؟ ) (۴وہی آسمان سے زمين تک )کے( ہر کام کا انتظام
کرتا ہے۔ پھر وه ايک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے
مطابق ہزار برس ہوگی۔ اس کی طرف صعود )اور رجوع( کرے
گا ) (۵يہی تو پوشيده اور ظاہر کا جاننے واال )اور( غالب اور
رحم واال )خدا( ہے ) (۶جس نے ہر چيز کو بہت اچھی طرح بنايا
)يعنی( اس کو پيدا کيا۔ اور انسان کی پيدائش کو مٹی سے شروع
کيا ) (٧پھر اس کی نسل خالصے سے )يعنی( حقير پانی سے پيدا
کی ) (٨پھر اُس کو درست کيا پھر اس ميں اپنی) طرف سے(
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روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھيں 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 پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے
جاؤ گے ) (١١اور تم )تعجب کرو( جب ديکھو کہ گنہگار اپنے
پروردگار کے سامنے سرجھکائے ہوں گے )اور کہيں گے کہ(
اے ہمارے پروردگار ہم نے ديکھ ليا اور سن ليا تو ہم کو )دنيا
ميں( واپس بھيج 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 بھردوں گا ) (١٣سو )اب
آگ کے( مزے چکھو اس لئے کہ تم نے اُس دن کے آنے کو بھال
رکھا تھا )آج( ہم بھی تمہيں بھال ديں گے اور جو کام تم کرتے
تھے اُن کی سزا ميں ہميشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو
) (١۴ہماری آيتوں پر تو وہی لوگ ايمان التے ہيں کہ جب اُن کو
اُن سے نصيحت کی جاتی ہے تو سجدے ميں گرپﮍتے اور اپنے
پروردگار کی تعريف کے ساتھ تسبيح کرتے ہيں اور غرور نہيں
کرتے ) (١۵اُن کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہيں )اور( وه
اپنے پروردگار کو خوف اور اُميد سے پکارتے اور جو )مال( ہم
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نے اُن کو ديا ہے اس ميں سے خرچ کرتے ہيں ) (١۶کوئی
متنفس نہيں جانتا کہ اُن کے لئے کيسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا
کر رکھی گئی ہے۔ يہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وه کرتے تھے
) (١٧بھال جو مومن ہو وه اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جو
نافرمان ہو؟ دونوں برابر نہيں ہو سکتے ) (١٨جو لوگ ايمان
الئے اور نيک عمل کرتے رہے اُن کے )رہنے کے( لئے باغ ہيں
يہ مہمانی اُن کاموں کی جزا ہے جو وه کرتے تھے ) (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
جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو ) (٢٠اور ہم اُن کو
)قيامت کے( بﮍے عذاب کے سوا عذاب دنيا کا بھی مزه چکھائيں
گے۔ شايد )ہماری طرف( لوٹ آئيں ) (٢١اور اس شخص سے
بﮍھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آيتوں سے
نصيحت کی جائے تو وه اُن سے منہ پھير لے۔ ہم گنہگاروں سے
ضرور بدلہ لينے والے ہيں ) (٢٢اور ہم نے ٰ
موسی کو کتاب دی
تو تم اُن کے ملنے سے شک ميں نہ ہونا اور ہم نے اس )کتاب(
کو )يا ٰ
موسی کو( بنی اسرائيل کے لئے) ذريعہ( ہدايت بنايا )(٢٣
اور ان ميں سے ہم نے پيشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے
ہدايت کيا کرتے تھے۔ جب وه صبر کرتے تھے اور وه ہماری
آيتوں پر يقين رکھتے تھے ) (٢۴بالشبہ تمہارا پروردگار ان ميں
465

جن باتوں ميں وه اختالف کرتے تھے۔ 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 پھرتے ہيں ہالک کر ديا۔ بيشک اس ميں نشانياں ہيں۔ تو يہ
سنتے کيوں نہيں ) (٢۶کيا اُنہوں نے نہيں ديکھا کہ ہم بنجر زمين
کی طرف پانی رواں کرتے ہيں پھر اس سے کھيتی پيدا کرتے ہيں
جس ميں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہيں اور وه خود بھی
)کھاتے ہيں( تو يہ ديکھتے کيوں نہيں۔ ) (٢٧اور کہتے ہيں اگر
تم سچے ہو تو يہ فيصلہ کب ہوگا؟ ) (٢٨کہہ دو کہ فيصلے کے
دن کافروں کو ان کا ايمان النا کچھ بھی فائده نہ دے گا اور نہ اُن
کو مہلت دی جائے گی ) (٢٩تو اُن سے منہ پھير لو اور انتظار
کرو يہ بھی انتظار کر رہے ہيں )(٣٠
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)کوه( طور کی قسم ) (١اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے )(٢
کشاده اوراق ميں ) (٣اور آباد گھر کی ) (۴اور اونچی چھت 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 جھٹالنے والوں کے لئے خرابی ہے
) (١١جو خوض )باطل( ميں پﮍے کھيل رہے ہيں ) (١٢جس دن
ان کو آتش جہنم کی طرف دھکيل دھکيل کر لے جائيں گے )(١٣
يہی وه جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے ) (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
تھے )يہ( انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے ) (١۶جو پرہيزگار ہيں وه
باغوں اور نعتموں ميں ہوں گے ) (١٧جو کچھ 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 کھاؤ اور پيو ) (١٩تختوں پر جو
برابر برابر بچھے ہوئے ہيں تکيہ لگائے ہوئے اور بﮍی بﮍی
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آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا عقد کر ديں گے ) (٢٠اور جو
لوگ ايمان الئے اور ان کی اوالد بھی )راه( ايمان ميں ان کے
پيچھے چلی۔ ہم ان کی اوالد کو بھی ان )کے درجے( تک پہنچا
ديں گے اور ان کے اعمال ميں سے کچھ کم نہ کريں گے۔ ہر
شخص اپنے اعمال ميں پھنسا ہوا ہے ) (٢١اور جس طرح کے
ميوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کريں گے
) (٢٢وہاں وه ايک دوسرے سے جام شراب جھپٹ ليا کريں گے
جس )کے پينے( سے نہ ہذيان سرائی ہوگی نہ کوئی گناه کی بات
) (٢٣اور نوجوان خدمت گار )جو ايسے ہوں گے( جيسے
چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھريں گے ) (٢۴اور ايک
دوسرے کی طرف رخ کرکے آپس ميں گفتگو کريں گے )(٢۵
کہيں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر ميں )خدا سے( ڈرتے
رہتے تھے ) (٢۶تو خدا نے ہم پر احسان فرمايا اور ہميں لو کے
عذاب سے بچا ليا ) (٢٧اس سے پہلے ہم اس سے دعائيں کيا
کرتے تھے۔ بےشک وه احسان کرنے واال 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 بھی تمہارے
ساتھ انتظار کرتا ہوں ) (٣١کيا ان کی عقليں ان کو يہی سکھاتی
ہيں۔ بلکہ يہ لوگ ہيں ہی شرير ) (٣٢کيا )کفار( کہتے ہيں کہ ان
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پيغمبر نے قرآن از خود بنا ليا ہے بات يہ ہے کہ يہ )خدا پر(
ايمان نہيں رکھتے ) (٣٣اگر يہ سچے ہيں تو ايسا کالم بنا تو الئيں
) (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 رکھتے )(٣۶
کيا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہيں۔ يا يہ )کہيں
کے( داروغہ ہيں؟ ) (٣٧يا ان کے پاس کوئی سيﮍھی ہے جس پر
)چﮍھ کر آسمان سے باتيں( سن آتے ہيں۔ تو جو سن آتا ہے وه
صريح سند دکھائے ) (٣٨کيا خدا کی تو بيٹياں اور تمہارے بيٹے
)) (٣٩اے پيغمبر( کيا تم ان سے صلہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان
کا بوجھ پﮍ رہا ہے ) (۴٠يا ان کے پاس غيب )کا علم( ہے کہ وه
اسے لکھ 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
ديکھيں تو کہيں کہ يہ گاڑھا بادل ہے ) (۴۴پس ان کو چھوڑ دو
يہاں تک کہ وه روز جس ميں وه بےہوش کرديئے جائيں گے،
سامنے آجائے ) (۴۵جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ
آئے اور نہ ان کو )کہيں سے( مدد ہی ملے ) (۴۶اور ظالموں کے
لئے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے ليکن ان ميں کے اکثر نہيں
جانتے ) (۴٧اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار ميں
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صبر کئے رہو۔ تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور جب اُٹھا
کرو تو اپنے پروردگار کی تعريف کے ساتھ تسبيح کيا کرو )(۴٨
اور رات کے بعض اوقات ميں بھی اور ستاروں کے غروب
ہونے کے بعد بھی اس کی تنزيہ کيا کرو )(۴٩

470

 -77سورة ال ُملک )(67
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
وه )خدا( جس کے ہاتھ ميں بادشاہی ہے بﮍی برکت واال ہے۔ اور
وه ہر چيز پر قادر ہے ) (١اسی نے موت اور زندگی کو پيدا کيا
تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم ميں کون اچھے عمل کرتا ہے۔
اور وه زبردست )اور( بخشنے واال ہے ) (٢اس نے سات آسمان
رحمن کی
اوپر تلے بنائے۔ )اے ديکھنے والے( کيا تو )خدا( ٰ
آفرنيش ميں کچھ نقص ديکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر ديکھ بھال تجھ
کو )آسمان ميں( کوئی شکاف نظر آتا ہے؟ ) (٣پھر دو باره )سہ
باره( نظر کر ،تو نظر )ہر بار( تيرے پاس ناکام اور تھک 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 رکھا ہے ) (۵اور
جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کيا ان کے لئے جہنم کا
عذاب ہے۔ اور وه برا ٹھکانہ ہے ) (۶جب وه اس ميں ڈالے جائيں
گے تو اس کا چيخنا چالنا سنيں گے اور وه جوش مار رہی ہوگی
) (٧گويا مارے جوش کے پھٹ پﮍے گی۔ جب اس ميں ان کی
کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے
پوچھيں گے کہ تمہارے پاس کوئی ہدايت کرنے واال نہيں آيا تھا؟
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) (٨وه کہيں گے کيوں نہيں ضرور ہدايت کرنے واال آيا تھا ليکن
ہم نے اس کو جھٹال 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 سمجھتے ہوتے تو دوزخيوں ميں نہ ہوتے )(١٠
پس وه اپنے گناه کا اقرار کرليں گے۔ سو دوزخيوں کے لئے
)رحمت خدا سے( دور ہی ہے )) (١١اور( جو لوگ بن ديکھے
اپنے پروردگار سے ڈرتے ہيں ان کے لئے بخشش اور اجر عظيم
ہے ) (١٢اور تم )لوگ( بات پوشيده کہو يا ظاہر۔ وه دل کے
بھيدوں تک سے واقف ہے ) (١٣بھال جس نے پيدا کيا وه بےخبر
ہے؟ وه تو پوشيده باتوں کا جاننے واال اور )ہر چيز سے( آگاه ہے
) (١۴وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمين کو نرم کيا تو اس
کی راہوں ميں چلو پھرو اور خدا کا )ديا ہو( رزق کھاؤ 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 دھنسا دے اور
وه اس وقت حرکت کرنے لگے ) (١۶کيا تم اس سے جو آسمان
ميں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے۔ سو تم عنقريب
جان لو گے کہ ميرا ڈرانا کيسا ہے ) (١٧اور جو لوگ ان سے
پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹاليا تھا سو )ديکھ لو کہ( ميرا کيسا
عذاب ہوا ) (١٨کيا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے ہوئے
جانوروں کو نہيں ديکھا جو پروں کو پھيالئے رہتے ہيں اور ان
کو سکيﮍ بھی ليتے ہيں۔ خدا کے سوا انہيں کوئی تھام نہيں سکتا۔
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بےشک وه ہر چيز کو ديکھ رہا ہے ) (١٩بھال ايسا کون ہے جو
تمہاری فوج ہو کر خدا کے سوا تمہاری مدد کرسکے۔ کافر تو
دھوکے ميں ہيں ) (٢٠بھال اگر وه اپنا رزق بند کرلے تو کون ہے
جو تم کو رزق دے؟ ليکن يہ سرکشی اور نفرت ميں پھنسے ہوئے
ہيں ) (٢١بھال جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پﮍتا ہے وه
سيدھے رستے پر ہے يا وه جو سيدھے رستے پر برابر چل رہا
ہو؟ ) (٢٢کہو وه خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پيدا کيا۔ اور
تمہارے کان اور آنکھيں اور دل بنائے )مگر( تم کم احسان مانتے
ہو ) (٢٣کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمين ميں پھياليا 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 کھول کھول کر ڈر سنانے دينے
واال ہوں ) (٢۶سو جب وه ديکھ ليں گے کہ وه )وعده( قريب آگيا
تو کافروں کے منہ برے ہوجائيں گے اور )ان سے( کہا جائے گا
کہ يہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے ) (٢٧کہو کہ بھال
ديکھو تو اگر خدا مجھ کو اور ميرے ساتھيوں کو ہالک کردے يا
ہم پر مہربانی کرے۔ تو کون ہے کافروں کو دکھ دينے والے
رحمن
عذاب سے پناه دے؟ ) (٢٨کہہ دو کہ وه جو )خدائے( ٰ
)ہے( ہم اسی پر ايمان الئے اور اسی پر بھروسا رکھتے ہيں۔ تم
کو جلد معلوم ہوجائے گا کہ صريح گمراہی ميں کون پﮍ رہا تھا
) (٢٩کہو کہ بھال ديکھو تو اگر تمہارا پانی )جو تم پيتے ہو اور
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برتے ہو( خشک ہوجائے تو )خدا کے( سوا کون ہے جو تمہارے
لئے شيريں پانی کا چشمہ بہا الئے )(٣٠
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الحا َّقة )(69
 -78سورة َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
سچ مچ ہونے والی ) (١وه سچ مچ ہونے والی کيا ہے؟ ) (٢اور تم
کو کيا معلوم ہے کہ سچ مچ ہونے والی کيا ہے؟ )) (٣وہی(
کھﮍکھﮍانے والی )جس( کو ثمود اور عاد )دونوں( نے جھٹاليا
) (۴سو ثمود تو کﮍک سے ہالک کرديئے گئے ) (۵رہے عاد تو
ان کا نہايت تيز آندھی سے ستياناس کرديا گيا ) (۶خدا نے اس کو
سات رات اور آٹھ دن لگاتار ان پر چالئے رکھا تو )اے مخاطب(
تو لوگوں کو اس ميں )اس طرح( ڈھئے )اور مرے( پﮍے ديکھے
جيسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ) (٧بھال تو ان ميں سے
کسی کو بھی باقی ديکھتا ہے؟ ) (٨اور فرعون اور جو لوگ اس
سے پہلے تھے اور وه جو الٹی بستيوں ميں رہتے تھے سب گناه
کے کام کرتے تھے ) (٩انہوں نے اپنے پروردگار کے پيغمبر کی
نافرمانی کی تو خدا نے بھی 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 رکھنے والے
کان اسے ياد رکھيں ) (١٢تو جب صور ميں ايک )بار( پھونک
مار دی جائے گی ) (١٣اور زمين اور پہاڑ دونوں اٹھا لئے جائيں
گے۔ پھر ايک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کرديئے جائيں گے
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) (١۴تو اس روز ہو پﮍنے والی )يعنی قيامت( ہو پﮍے گی )(١۵
اور آسمان پھٹ جائے گا تو وه اس دن کمزور ہوگا ) (١۶اور
فرشتے اس کے کناروں پر )اُتر آئيں گے( اور تمہارے پروردگار
کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اپنے سروں پر اُٹھائے ہوں
گے ) (١٧اس روز تم )سب لوگوں کے سامنے( پيش کئے جاؤ
گے اور تمہاری کوئی پوشيده بات چھپی نہ رہے گی ) (١٨تو
جس کا )اعمال( نامہ اس کے داہنے ہاتھ ميں ديا جائے گا وه
)دوسروں سے( کہے گا کہ ليجيئے ميرا نامہ )اعمال( پﮍھيئے
) (١٩مجھے يقين تھا کہ مجھ کو ميرا حساب )کتاب( ضرور ملے
گا ) (٢٠پس وه )شخص( من مانے عيش ميں ہوگا )) (٢١يعنی(
اونچے )اونچے محلوں( کے باغ ميں ) (٢٢جن کے ميوے
جھکے ہوئے ہوں گے ) (٢٣جو )عمل( تم ايام گزشتہ ميں آگے
بھيج چکے ہو اس کے صلے ميں مزے سے کھاؤ اور پيو )(٢۴
اور جس کا نامہ )اعمال( اس کے بائيں ہاتھ ميں ياد جائے گا وه
کہے گا اے کاش مجھ کو ميرا )اعمال( نامہ نہ ديا جاتا ) (٢۵اور
مجھے معلوم نہ ہو کہ ميرا حساب کيا ہے ) (٢۶اے کاش موت
)ابد االآباد کے لئے ميرا کام( تمام کرچکی ہوتی ) (٢٧آج( ميرا
مال ميرے کچھ بھی کام بھی نہ آيا )) (٢٨ہائے( ميری سلطنت
خاک ميں مل گئی )) (٢٩حکم ہوگا کہ( اسے پکﮍ لو اور طوق
پہنا دو ) (٣٠پھر دوزخ کی آگ ميں جھونک دو ) (٣١پھر زنجير
سے جس کی ناپ ستر گز ہے جکﮍ دو ) (٣٢يہ نہ تو خدائے جل
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شانہ پر ايمان التا تھا ) (٣٣اور نہ فقير کے کھانا کھالنے پر آماده
کرتا تھا ) (٣۴سو آج اس کا بھی يہاں کوئی دوستدار نہيں )(٣۵
اور نہ پيپ کے سوا )اس کے لئے( کھانا ہے ) (٣۶جس کو
گنہگاروں کے سوا کوئی نہيں کھائے گا ) (٣٧تو ہم کو ان چيزوں
کی قسم جو تم کو نظر آتی ہيں ) (٣٨اور ان کی جو نظر ميں نہيں
فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پيغام ہے
آتيں ) (٣٩کہ يہ )قرآن(
ٔ
) (۴٠اور يہ کسی شاعر کا کالم نہيں۔ مگر تم لوگ بہت ہی کم
ايمان التے 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 جھوٹ
بنا التے ) (۴۴تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکﮍ ليتے ) (۴۵پھر ان کی
رگ گردن کاٹ ڈالتے ) (۴۶پھر تم ميں سے کوئی )ہميں( اس
سے روکنے واال نہ ہوتا ) (۴٧اور يہ )کتاب( تو پرہيزگاروں کے
لئے نصيحت ہے ) (۴٨اور ہم جانتے ہيں کہ تم ميں سے بعض
اس کو جھٹالنے والے ہيں ) (۴٩نيز يہ کافروں کے لئے )موجب(
حسرت ہے ) (۵٠اور کچھ شک نہيں کہ يہ برحق قابل يقين ہے
) (۵١سو تم اپنے پروردگار عزوجل کے نام کی تنزيہ کرتے رہو
)(۵٢
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المعارج )(70
 -79سورة َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال 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 )(٢
)اور وه( خدائے صاحب درجات کی طرف سے )نازل ہوگا( )(٣
جس کی طرف روح )االمين( اور فرشتے پﮍھتے ہيں )اور( اس
روز )نازل ہوگا( جس کا اندازه پچاس ہزار برس کا ہوگا )) (۴تو
تم کافروں کی باتوں کو( قوت کے ساتھ برداشت کرتے رہو )(۵
وه ان لوگوں کی نگاه ميں دور ہے ) (۶اور ہماری نظر ميں
نزديک ) (٧جس دن آسمان ايسا ہو جائے گا جيسے پگھال ہوا تانبا
) (٨اور پہاڑ )ايسے( جيسے )دھنکی ہوئی( رنگين اون ) (٩اور
کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا )) (١٠حاالنکہ( ايک
دوسرے کو سامنے ديکھ رہے ہوں گے )اس روز( گنہگار خواہش
کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے ميں )سب
کچھ( دے دے يعنی اپنے بيٹے ) (١١اور اپنی بيوی اور اپنے
بھائی ) (١٢اور اپنا خاندان جس ميں وه رہتا تھا ) (١٣اور جتنے
آدمی زمين ميں ہيں )غرض( سب )کچھ دے دے( اور اپنے تئيں
عذاب سے چھﮍا لے )) (١۴ليکن( ايسا ہرگز نہيں ہوگا وه بھﮍکتی
ہوئی آگ ہے ) (١۵کھال ادھيﮍ ڈالنے والی ) (١۶ان لوگوں کو
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اپنی طرف بالئے گی جنہوں نے )دين حق سے( اعراض کيا
) (١٧اور )مال (جمع کيا اور بند کر رکھا ) (١٨کچھ شک نہيں
کہ انسان کم حوصلہ پيدا ہوا ہے ) (١٩جب اسے تکليف پہنچتی
ہے تو گھبرا اٹھتا ہے ) (٢٠اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو
بخيل بن جاتا ہے ) (٢١مگر نماز گزار ) (٢٢جو نماز کا التزام
رکھتے )اور بالناغہ پﮍھتے( ہيں ) (٢٣اور جن کے مال ميں
حصہ مقرر ہے )) (٢۴يعنی( مانگنے والے کا۔ اور نہ مانگے
والے واال کا ) (٢۵اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہيں )(٢۶
اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہيں )(٢٧
بےشک 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 کچھ مالمت نہيں ) (٣٠اور جو لوگ ان کے سوا
اور کے خواستگار ہوں وه حد سے نکل جانے والے ہيں )(٣١
اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہيں ) (٣٢اور جو
اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہيں ) (٣٣اور جو اپنی نماز کی خبر
رکھتے 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 گروه گروه ہو
کر )جمع ہوتے جاتے ہيں( ) (٣٧کيا ان ميں سے ہر شخص يہ
توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ ميں داخل کيا جائے گا )(٣٨
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ہرگز نہيں۔ ہم نے ان کو اس چيز سے پيدا کيا ہے جسے وه جانتے
ہيں ) (٣٩ہميں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم
طاقت رکھتے ہيں )) (۴٠يعنی( اس بات پر )قادر ہيں( کہ ان سے
بہتر لوگ بدل الئيں اور ہم عاجز نہيں ہيں ) (۴١تو )اے پيغمبر(
ان کو باطل ميں پﮍے رہنے اور کھيل لينے دو يہاں تک کہ جس
دن کا ان سے وعده کيا جاتا ہے وه 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
آنکھيں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ يہی وه
دن ہے جس کا ان سے وعده کيا جاتا تھا )(۴۴
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 -80سورة ال ّن َب ِٕا )(78
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
)يہ( لوگ کس چيز کی نسبت پوچھتے ہيں؟ )) (١کيا( بﮍی خبر
کی نسبت؟ ) (٢جس ميں يہ اختالف کر رہے ہيں ) (٣ديکھو يہ
عنقريب جان ليں گے ) (۴پھر ديکھو يہ عنقريب جان ليں گے )(۵
کيا ہم نے زمين کو بچھونا نہيں بنايا ) (۶اور پہاڑوں کو )ا س
کی( ميخيں )نہيں ٹھہرايا؟( )) (٧بے شک بنايا( اور تم کو جوڑا
جوڑابھی پيدا کيا ) (٨اور نيند کو تمہارے ليے )موجب( آرام بنايا
) (٩اور رات کو پرده 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 موسال دھار مينہ برسايا ) (١۴تاکہ اس سے اناج اور سبزه
پيدا کريں ) (١۵اور گھنے گھنے باغ ) (١۶بےشک فيصلہ کا دن
مقرر ہے ) (١٧جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ
کے غٹ آ موجود ہو گے ) (١٨اور آسمان کھوال جائے گا تو )اس
ميں( دروازے ہو جائيں گے ) (١٩اور پہاڑ چالئے جائيں گے تو
وه ريت ہو کر ره جائيں گے ) (٢٠بےشک دوزخ گھات ميں ہے
)) (٢١يعنی( سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے ) (٢٢اس ميں وه مدتوں
پﮍے رہيں گے ) (٢٣وہاں نہ ٹھنڈک کا مزه چکھيں گے۔ نہ )کچھ(
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پينا )نصيب ہو گا( ) (٢۴مگر گرم پانی اور بہتی پيپ )) (٢۵يہ(
بدلہ ہے پورا پورا ) (٢۶يہ لوگ حساب )آخرت( کی اميد ہی نہيں
رکھتے تھے ) (٢٧اور ہماری آيتوں کو جھوٹ سمجھ کر
جھٹالتے رہتے تھے ) (٢٨اور ہم نے ہر چيز کو لکھ کر ضبط
کر رکھا ہے ) (٢٩سو )اب( مزه چکھو۔ ہم تم پر عذاب ہی
بﮍھاتے جائيں گے ) (٣٠بے شک پرہيز گاروں کے ليے کاميابی
ہے )) (٣١يعنی( باغ اور انگور ) (٣٢اور ہم عمر نوجوان
عورتيں ) (٣٣اور شراب کے چھلکتے ہوئے گالس ) (٣۴وہاں نہ
بيہوده بات سنيں گے نہ جھوٹ )خرافات( ) (٣۵يہ تمہارے
پروردگار کی طرف سے صلہ ہے انعام کثير ) (٣۶وه 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 )(٣٧
جس دن روح )االمين( اور فرشتے صف باندھ کر کھﮍے ہوں گے
رحمن( اجازت
تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو )خدائے ٰ
بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو ) (٣٨يہ دن برحق
ہے۔ پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا ئے
) (٣٩ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقريب آنے واال ہے آگاه کر
ديا ہے جس دن ہر شخص ان )اعمال( کو جو اس نے آگے بھيجے
ہوں گے ديکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش ميں مٹی ہوتا
)(۴٠
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ازعات )(79
 -81سورة ال َّن َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ان )فرشتوں( کی قسم جو ڈوب کر کھينچ ليتے ہيں ) (١اور ان کی
جو آسانی سے کھول ديتے ہيں ) (٢اور ان کی جو تيرتے پھرتے
ہيں ) (٣پھر لپک کر آگے بﮍھتے ہيں ) (۴پھر )دنيا کے( کاموں
کا انتظام کرتے ہيں )) (۵کہ وه دن آ کر رہے گا( جس دن زمين
کو بھونچال آئے گا ) (۶پھر اس کے پيچھے اور )بھونچال( آئے
گا ) (٧اس دن )لوگوں( کے دل خائف ہو رہے ہوں گے ) (٨اور
آنکھيں جھکی ہوئی )) (٩کافر( کہتے ہيں کيا ہم الٹے پاؤں پھر
لوٹ جائيں گے ) (١٠بھال جب ہم کھوکھلی ہڈياں ہو جائيں گے
)تو پھر زنده کئے جائيں گے( ) (١١کہتے ہيں کہ يہ لوٹنا تو)
موجب( زياں ہے ) (١٢وه تو صرف ايک ڈانٹ ہوگی ) (١٣اس
وقت وه )سب( ميدان )حشر( ميں آ جمع ہوں گے ) (١۴بھال تم کو
موسی کی حکايت پہنچی ہے ) (١۵جب اُن کے پروردگار نے ان
ٰ
ٰ
طوی ميں پکارا )) (١۶اور حکم ديا( کہ
کو پاک ميدان )يعنی(
فرعون کے پاس جاؤ وه سرکش ہو رہا ہے ) (١٧اور )اس سے(
کہو کہ کيا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے؟ ) (١٨اور ميں تجھے
تيرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف )پيدا( ہو )(١٩
غرض انہوں نے اس کو بﮍی نشانی دکھائی ) (٢٠مگر اس نے
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جھٹاليا اور نہ مانا ) (٢١پھر لوٹ گيا اور تدبيريں کرنے لگا
) (٢٢اور )لوگوں کو( اکٹھا کيا اور پکارا ) (٢٣کہنے 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 رکھتا ہے اس کے ليے اس )قصے( ميں عبرت ہے
) (٢۶بھال تمہارا بنانا آسان ہے يا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنايا
) (٢٧اس کی چھت کو اونچا کيا اور پھر اسے برابر کر ديا )(٢٨
اور اسی نے رات کو تاريک بنايا اور )دن کو( دھوپ نکالی )(٢٩
اور اس کے بعد زمين کو پھيال ديا ) (٣٠اسی نے اس ميں سے
اس کا پانی نکاال اور چارا اگايا ) (٣١اور اس پر پہاڑوں کابوجھ
رکھ ديا ) (٣٢يہ سب کچھ 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 ديکھنے
والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی ) (٣۶تو جس نے
سرکشی کی ) (٣٧اور دنيا کی زندگی کو مقدم سمجھا ) (٣٨اس کا
ٹھکانہ دوزخ ہے ) (٣٩اور جو اپنے پروردگار کے سامنے
کھﮍے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا )(۴٠
اس کا ٹھکانہ بہشت ہے )) (۴١اے پيغمبر ،لوگ (تم سے قيامت
کے بارے ميں پوچھتے 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( )(۴۴
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جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے
ہو ) (۴۵جب وه اس کو ديکھيں گے )تو ايسا خيال کريں گے( کہ
گويا) دنيا ميں صرف( ايک شام يا صبح رہے تھے )(۴۶
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 -82سورة االنشقاق )(82
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
جب آسمان پھٹ جائے گا ) (١اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا
الئے گا اور اسے واجب بھی يہ ہی ہے ) (٢اور جب زمين ہموار
کر دی جائے گی ) (٣جو کچھ 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 الزم بھی يہی ہے )تو
قيامت قائم ہو جائے گی( ) (۵اے انسان! تو اپنے پروردگار کی
کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے
طرف )پہنچنے ميں( خوب
ِ
نامہ )اعمال( اس کے داہنے ہاتھ ميں ديا جائے
گا ) (۶تو جس کا ٔ
گا ) (٧اس سے حساب آسان ليا جائے گا ) (٨اور وه اپنے گھر
نامہ )اعمال( اس
والوں ميں خوش خوش آئے گا ) (٩اور جس کا ٔ
کی پيٹھ کے پيچھے سے ديا جائے گا ) (١٠وه موت کو پکارے
گا ) (١١اور وه دوزخ ميں داخل ہو گا ) (١٢يہ اپنے اہل )و عيال(
ميں مست رہتا تھا ) (١٣اور خيال کرتا تھا کہ )خدا کی طرف(
پھر کر نہ جائے گا ) (١۴ہاں ہاں۔ اس کا پروردگار اس کو ديکھ
رہا تھا ) (١۵ہميں شام کی سرخی کی قسم ) (١۶اور رات کی اور
جن چيزوں کو وه اکٹھا کر ليتی ہے ان کی ) (١٧اور چاند کی
اعلی پر(
)رتبہ
جب کامل ہو جائے ) (١٨کہ تم درجہ بدرجہ
ٰ
ٔ
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چﮍھو گے ) (١٩تو ان لوگوں کو کيا ہوا ہے کہ ايمان نہيں التے
) (٢٠اور جب ان کے سامنے قرآن پﮍھا جاتا ہے تو سجده نہيں
کرتے ) (٢١بلکہ کافر جھٹالتے ہيں ) (٢٢اور خدا ان باتوں کو
جو يہ اپنے دلوں ميں چھپاتے ہيں خوب جانتا ہے ) (٢٣تو ان کو
دکھ دينے والے عذاب کی خبر سنا دو ) (٢۴ہاں جو لوگ ايمان
الئے اور نيک عمل کرتے رہے ان کے ليے بےانتہا اجر ہے
)(٢۵
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 -83سورة االنشقاق )(84
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
جب آسمان پھٹ جائے گا ) (١اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا
الئے گا اور اسے واجب بھی يہ ہی ہے ) (٢اور جب زمين ہموار
کر دی جائے گی ) (٣جو کچھ 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 الزم بھی يہی ہے )تو
قيامت قائم ہو جائے گی( ) (۵اے انسان! تو اپنے پروردگار کی
کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے
طرف )پہنچنے ميں( خوب
ِ
نامہ )اعمال( اس کے داہنے ہاتھ ميں ديا جائے
گا ) (۶تو جس کا ٔ
گا ) (٧اس سے حساب آسان ليا جائے گا ) (٨اور وه اپنے گھر
نامہ )اعمال( اس
والوں ميں خوش خوش آئے گا ) (٩اور جس کا ٔ
کی پيٹھ کے پيچھے سے ديا جائے گا ) (١٠وه موت کو پکارے
گا ) (١١اور وه دوزخ ميں داخل ہو گا ) (١٢يہ اپنے اہل )و عيال(
ميں مست رہتا تھا ) (١٣اور خيال کرتا تھا کہ )خدا کی طرف(
پھر کر نہ جائے گا ) (١۴ہاں ہاں۔ اس کا پروردگار اس کو ديکھ
رہا تھا ) (١۵ہميں شام کی سرخی کی قسم ) (١۶اور رات کی اور
جن چيزوں کو وه اکٹھا کر ليتی ہے ان کی ) (١٧اور چاند کی
اعلی پر(
)رتبہ
جب کامل ہو جائے ) (١٨کہ تم درجہ بدرجہ
ٰ
ٔ
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چﮍھو گے ) (١٩تو ان لوگوں کو کيا ہوا ہے کہ ايمان نہيں التے
) (٢٠اور جب ان کے سامنے قرآن پﮍھا جاتا ہے تو سجده نہيں
کرتے ) (٢١بلکہ کافر جھٹالتے ہيں ) (٢٢اور خدا ان باتوں کو
جو يہ اپنے دلوں ميں چھپاتے ہيں خوب جانتا ہے ) (٢٣تو ان کو
دکھ دينے والے عذاب کی خبر سنا دو ) (٢۴ہاں جو لوگ ايمان
الئے اور نيک عمل کرتے رہے ان کے ليے بےانتہا اجر ہے
)(٢۵
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 -84سورة الروم )(30
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
)اہل ( روم مغلوب ہوگئے ) (٢نزديک کے ملک ميں اور
ا ٓل ٓم )ِ (١
وه مغلوب ہونے کے بعد عنقريب غالب آجائيں گے ) (٣چند ہی
سال ميں پہلے بھی اور پيچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے اور اُس
روز مومن خوش ہوجائيں گے )) (۴يعنی( خدا کی مدد سے۔ وه
جسے چاہتا ہے مدد ديتا ہے اور وه غالب )اور( مہربان ہے )(۵
)يہ( خدا کا وعده )ہے( خدا اپنے وعدے کے خالف 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 کچھ 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 ديکھ ليتے کہ جو لوگ اُن
سے پہلے تھے ان کا انجام کيسے ہوا۔ وه اُن سے زورو قوت ميں
کہيں زياده تھے اور اُنہوں نے زمين کو جوتا اور اس کو اس سے
زياده آباد کيا تھا جو اُنہوں نے آباد کيا۔ اور اُن کے پاس اُن کے
پيغمبر نشانياں لےکر آتے رہے تو خدا ايسا نہ تھا کہ اُن پر ظلم
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کرتا۔ بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے ) (٩پھر جن لوگوں
نے برائی کی اُن کا انجام بھی برا ہوا اس ليے کہ خدا کی آيتوں
کو جھٹالتے اور اُن کی ہنسی اُڑاتے رہے تھے ) (١٠خدا ہی
خلقت کو پہلی بار پيدا کرتا ہے وہی اس کو پھر پيدا کرے گا پھر
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 وه اپنے
شريکوں سے نامعتقد ہوجائيں گے ) (١٣اور جس دن قيامت برپا
ہوگی اس روز وه الگ الگ فرقے ہوجائيں گے ) (١۴تو جو لوگ
ايمان الئے اور عمل نيک کرتے رہے وه )بہشت کے( باغ ميں
خوش حال ہوں گے ) (١۵اور جنہوں نے کفر کيا اور ہماری
آيتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹاليا۔ وه عذاب ميں ڈالے جائيں
گے ) (١۶تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو خدا
کی تسبيح کرو )يعنی نماز پﮍھو( ) (١٧اور آسمانوں اور زمين
ميں اُسی کی تعريف ہے۔ اور تيسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو
)اُس وقت بھی نماز پﮍھا کرو( ) (١٨وہی زندے کو مردے سے
نکالتا اور )وہی( مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور) وہی( زمين
کو اس کے مرنے کے بعد زنده کرتا ہے۔ اور اسی طرح تم
)دوباره زمين ميں سے( نکالے جاؤ گے ) (١٩اور اسی کے
نشانات )اور تصرفات( ميں سے ہے کہ اُس نے تمہيں مٹی سے
پيدا کيا۔ پھر اب تم انسان ہوکر جا بجا پھيل رہے ہو ) (٢٠اور اسی
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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 زبانوں اور رنگوں
اہل دانش کے ليے ان )باتوں( ميں )بہت سی(
کا جدا جدا ہونا۔ ِ
نشانياں ہيں ) (٢٢اور اسی کے نشانات )اور تصرفات( ميں سے
ہے تمہارا رات اور دن ميں سونا اور اُس کے فضل کا تالش 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 دالنے کے لئے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے
مينھہ برساتا ہے۔ پھر زمين کو اس کے مر جانے کے بعد زنده )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۔ پھر جب
وه تم کو زمين ميں سے )نکلنے کے لئے( آواز دے گا تو تم جھٹ
نکل پﮍو گے ) (٢۵اور آسمانوں اور زمين ميں )جتنے فرشتے
اور انسان وغيره ہيں( اسی کے) مملوک (ہيں )اور( تمام اس کے
فرمانبردار ہيں ) (٢۶اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پيدا
کرتا ہے پھر اُسے دوباره پيدا کرے گا۔ اور يہ اس کو بہت آسان
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ہے۔ اور آسمانوں اور زمين ميں اس کی شان بہت بلند ہے۔ اور وه
غالب حکمت واال ہے ) (٢٧وه تمہارے لئے تمہارے ہی حال کی
ايک مثال بيان فرماتا ہے کہ بھال جن )لونڈی غالموں( کے تم
مالک ہو وه اس )مال( ميں جو ہم نے تم کو عطا فرمايا ہے
تمہارے شريک ہيں ،اور )کيا (تم اس ميں )اُن کو اپنے( برابر
)مالک سمجھتے( ہو) اور کيا( تم اُن سے اس طرح ڈرتے ہو جس
طرح اپنوں سے ڈرتے ہو ،اسی طرح عقل والوں کے لئے اپنی
آيتيں کھول کھول کر بيان کرتے ہيں ) (٢٨مگر جو ظالم ہيں
بےسمجھے اپنی خواہشوں کے پيچھے چلتے ہيں تو جس کو خدا
گمراه کرے اُسے کون ہدايت دے سکتا ہے؟ اور ان کا کوئی
مددگار نہيں ) (٢٩تو تم ايک طرف کے ہوکر دين )خدا کے
رستے( پر سيدھا 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 سيدھا دين
ہے ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے )) (٣٠مومنو( اُسی )خدا (کی
طرف رجوع کئے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پﮍھتے
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۔ پھر
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جب وه ان کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتا 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 اُٹھالو
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 ساتھ شرک
کرنا بتاتی ہے ) (٣۵اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزا
چکھاتے ہيں تو اُس سے خوش ہو جاتے ہيں اور اگر اُن کے
عملوں کے سبب جو اُن کے ہاتھوں نے آگے بھيجے ہيں کوئی
گزند پہنچے تو نااُميد ہو کر ره جاتے ہيں ) (٣۶کيا اُنہوں نے نہيں
ديکھا کہ خدا ہی جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور)
جس کے لئے چاہتا ہے( تنگ کرتا ہے۔ بيشک اس ميں ايمان النے
اہل قرابت اور محتاجوں اور
والوں کے لئے نشانياں ہيں ) (٣٧تو ِ
مسافروں کو ان کا حق ديتے رہو۔ 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 ٰ
زکوة ديتے ہو اور اُس سے خدا کی رضا مندی طلب کرتے
ب برکت ہے اور( ايسے ہی لوگ )اپنے مال کو( دو
ہو تو )وه موج ِ
چند سہ چند کرنے والے ہيں ) (٣٩خدا ہی تو ہے جس نے تم کو
پيدا کيا پھر تم کو رزق ديا پھر تمہيں مارے گا۔ پھر زنده کرے گا۔
بھال تمہارے )بنائے ہوئے( شريکوں ميں بھی کوئی ايسا ہے جو
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ان کاموں ميں سے کچھ کر سکے۔ وه پاک ہے اور )اس کی شان(
ان کے شريکوں سے بلند ہے ) (۴٠خشکی اور تری ميں لوگوں
کے اعمال کے سبب فساد پھيل گيا ہے تاکہ خدا اُن کو اُن کے
بعض اعمال کا مزه چکھائے عجب نہيں کہ وه باز آجائيں )(۴١
کہہ دو کہ ملک ميں چلو پھرو اور ديکھو کہ جو لوگ) تم سے(
پہلے ہوئے ہيں ان کا کيسا انجام ہوا ہے۔ ان ميں زياده تر مشرک
ہی تھے ) (۴٢تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آکر
رہے گا اور رک نہيں سکے گا دين )کے رستے( پر سيدھا منہ
کئے چلے چلو اس روز )سب( لوگ منتشر ہوجائيں گے )(۴٣
جس 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 گاه
درست کرتے ہيں ) (۴۴جو لوگ ايمان الئے اور نيک عمل کرتے
رہے اُن کو خدا اپنے فضل سے بدلہ دے گا۔ بيشک وه کافروں کو
دوست نہيں رکھتا ) (۴۵اور اُسی کی نشانيوں ميں سے ہے کہ
ہواؤں کو بھيجتا ہے کہ خوشخبری ديتی ہيں تاکہ تم کو اپنی
رحمت کے مزے چکھائے 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 بھی پيغمبر ان کی
قوم کی طرف بھيجے تو وه اُن کے پاس نشانياں لےکر آئے سو
جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے اُن سے بدلہ لےکر چھوڑا
اور مومنوں کی مدد ہم پر الزم تھی ) (۴٧خدا ہی تو ہے جو
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ہواؤں کو چالتا ہے تو وه بادل کو اُبھارتی ہيں۔ پھر خدا اس کو
جس طرح چاہتا ہے آسمان ميں پھيال ديتا اور تہ بتہ کر ديتا ہے
پھر تم ديکھتے ہو کہ اس کے بيچ ميں سے مينھہ نکلنے لگتا ہے
پھر جب وه اپنے بندوں ميں سے جن پر چاہتا ہے اُسے برسا ديتا
ہے تو وه خوش ہو جاتے ہيں ) (۴٨اور بيشتر تو وه مينھہ کے
اُترنے سے پہلے نااُميد ہو رہے تھے ) (۴٩تو )اے ديکھنے
والے( خدا کی رحمت کی نشانيوں کی طرف ديکھ کہ وه کس
طرح زمين کو اس کے مرنے کے بعد زنده کرتا ہے۔ بيشک وه
مردوں کو زنده کرنے واال ہے۔ اور وه ہر چيز پر قادر ہے )(۵٠
اور اگر ہم ايسی ہوا بھيجيں کہ وه )اس کے سبب( کھيتی کو
ديکھيں )کہ( زرد )ہو گئی ہے( تو اس کے بعد وه ناشکری کرنے
لگ جائيں ) (۵١تو تم مردوں کی )بات( نہيں سنا سکتے اور نہ
بہروں کو جب وه پيٹھ پھير کر پھر جائيں آواز سنا سکتے ہو
) (۵٢اور نہ اندھوں کو اُن کی گمراہی سے )نکال کر( راه راست
پر السکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری
آيتوں پر ايمان التے ہيں سو وہی فرمانبردار ہيں ) (۵٣خدا ہی تو
ہے جس نے تم کو )ابتدا ميں( کمزور حالت ميں پيدا کيا پھر
کمزوری کے بعد طاقت عنايت کی پھر طاقت کے بعد کمزوری
اور بﮍھاپا ديا۔ وه جو چاہتا ہے پيدا کرتا ہے اور وه صاحب دانش
اور صاحب قدرت ہے ) (۵۴اور جس روز قيامت برپا ہوگی
گنہگار قسميں کھائيں گے کہ وه )دنيا ميں( ايک گھﮍی سے زياده
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نہيں رہے تھے۔ اسی طرح وه )رستے سے( اُلٹے جاتے تھے
) (۵۵اور جن لوگوں کو علم اور ايمان ديا گيا تھا وه 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 تھا ) (۵۶تو اس روز
ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائده نہ دے گا اور نہ اُن سے توبہ
قبول کی جائے گی ) (۵٧اور ہم نے لوگوں کے )سمجھانے کے(
لئے اس قرآن ميں ہر طرح کی مثال بيان کر دی ہے اور اگر تم اُن
کے سامنے کوئی نشانی پيش کرو تو يہ کافر کہہ ديں گے کہ تم
تو جھوٹے ہو ) (۵٨اسی طرح خدا اُن لوگوں کے دلوں پر جو
سمجھ نہيں رکھتے مہر لگا ديتا ہے ) (۵٩پس تم صبر کرو بيشک
خدا کا وعده سچا ہے اور) ديکھو( جو لوگ يقين نہيں رکھتے وه
تمہيں اوچھا نہ بناديں )(۶٠
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العنکبوت )(29
 -85سورة َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
الم ) (١کيا لوگ يہ خيال کئے ہوئے ہيں کہ صرف يہ کہنے سے
کہ ہم ايمان لے آئے چھوڑ ديئے جائيں گے اور اُن کی آزمائش
نہيں کی جائے گی ) (٢اور جو لوگ اُن سے پہلے ہو چکے ہيں
ہم نے اُن کو بھی آزمايا تھا )اور ان کو بھی آزمائيں گے( سو خدا
اُن کو ضرور معلوم کريں گے جو )اپنے ايمان ميں( سچے ہيں
اور اُن کو بھی جو جھوٹے ہيں ) (٣کيا وه لوگ جو برے کام
کرتے ہيں يہ سمجھے ہوئے ہيں کہ يہ ہمارے قابو سے نکل
جائيں گے۔ جو خيال يہ کرتے ہيں برا ہے ) (۴جو شخص خدا کی
مالقات کی اُميد رکھتا ہو خدا کا )مقرر کيا ہوا( وقت ضرور آنے
واال ہے۔ اور وه سننے واال اور جاننے واال 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 الئے اور نيک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو اُن
سے دور کرديں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ
ديں گے ) (٧اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نيک
سلوک کرنے کا حکم ديا ہے۔ ) اے مخاطب( اگر تيرے ماں باپ
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تيرے درپے ہوں کہ تو ميرے ساتھ کسی کو شريک بنائے جس
کی حقيقت کی تجھے واقفيت نہيں۔ تو ان کا کہنا نہ مانيو۔ تم) سب(
کو ميری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جو کچھ تم کرتے تھے ميں
تم کو جتا دوں گا ) (٨اور جو لوگ ايمان الئے 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 الئے جب
اُن کو خدا )کے رستے( ميں کوئی ايذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی
ايذا کو )يوں( سمجھتے ہيں جيسے خدا کا عذاب۔ اگر تمہارے
پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہيں کہ ہم تمہارے
ساتھ تھے۔ 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 بھی معلوم کرکے رہے گا ) (١١اور
جو کافر ہيں وه مومنوں سے کہتے ہيں کہ ہمارے طريق کی
پيروی کرو ہم تمہارے گناه اُٹھاليں گے۔ حاالنکہ وه اُن کے گناہوں
کا کچھ بھی بوجھ اُٹھانے والے نہيں۔ کچھ شک نہيں کہ يہ جھوٹے
ہيں ) (١٢اور يہ اپنے بوجھ بھی اُٹھائيں گے اور اپنے بوجھوں
کے ساتھ اور )لوگوں کے( بوجھ بھی۔ اور جو بہتان يہ باندھتے
رہے قيامت کے دن اُن کی اُن سے ضرور پرسش ہوگی ) (١٣اور
نوح کو اُن کی قوم کی طرف بھيجا تو وه ان ميں پچاس
ہم نے ؑ
برس کم ہزار برس رہے پھر اُن کو طوفان )کے عذاب( نے
نوح کو اور کشتی والوں
آپکﮍا۔ اور وه ظالم تھے ) (١۴پھر ہم نے ؑ
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کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لئے نشانی بنا ديا )(١۵
ابراہيم کو )ياد کرو( جب اُنہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا
اور
ؑ
کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو يہ
تمہارے حق ميں بہتر ہے ) (١۶تو تم خدا کو چھوڑ کر بتوں کو
پوجتے اور طوفان باندھتے ہو تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا
پوجتے ہو وه تم کو رزق دينے کا اختيار نہيں رکھتے 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 بھی اُمتيں )اپنے پيغمبروں
کی( تکذيب کرچکی ہيں۔ اور پيغمبر کے ذمے کھول کر سنا دينے
کے سوا اور کچھ نہيں ) (١٨کيا اُنہوں نے نہيں ديکھا کہ خدا کس
طرح خلقت کو پہلی بار پيدا کرتا پھر )کس طرح( اس کو بار بار
پيدا کرتا رہتا ہے۔ يہ خدا کو آسان ہے ) (١٩کہہ دو کہ ملک ميں
چلو پھرو اور ديکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پيدا
کيا ہے پھر خدا ہی پچھلی پيدائش پيدا کرے گا۔ بےشک خدا ہر
چيز پر قادر ہے ) (٢٠وه جسے چاہے عذاب دے اور جس پر
چاہے رحم کرے۔ اور اُسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے )(٢١
اور تم )اُس کو( نہ زمين ميں عاجز کرسکتے ہو نہ آسمان ميں
اور نہ خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار )(٢٢
اور جن لوگوں نے خدا کی آيتوں سے اور اس کے ملنے سے
انکار کيا وه ميری رحمت سے نااُميد ہوگئے ہيں اور ان کو درد
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دينے واال عذاب ہوگا ) (٢٣تو اُن کی قوم کے لوگ جواب ميں
بولے تو يہ بولے کہ اُسے مار ڈالو يا جال دو۔ مگر خدا نے اُن کو
آگ )کی سوزش( سے بچاليا۔ جو لوگ ايمان رکھتے ہيں اُن کے
لئے اس ميں نشانياں ہيں ) (٢۴اور ابراہيم نے کہا کہ تم جو خدا
کو چھوڑ کر بتوں کو لے بيٹھے ہو تو دنيا کی زندگی ميں باہم
دوستی کے لئے )مگر( پھر قيامت کے دن تم ايک دوسرے )کی
دوستی( سے انکار کر دو گے اور ايک دوسرے پر لعنت بھيجو
گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا
) (٢۵پس اُن پر )ايک( لوط ايمان الئے اور )ابراہيم( کہنے لگے
کہ ميں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے واال ہوں۔ بيشک
وه غالب حکمت واال ہے ) (٢۶اور ہم نے اُن کو ٰ
اسحق اور يعقوب
بخشے اور اُن کی اوالد ميں پيغمبری اور کتاب )مقرر( کر دی
اور ان کو دنيا ميں بھی اُن کا صلہ عنايت کيا اور وه آخرت ميں
بھی 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
ناپسنديده 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
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مجھے 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 ہالک کر دينے والے ہيں کہ يہاں کے رہنے
والے نافرمان ہيں ) (٣١ابراہيم نے کہا کہ اس ميں تو لوط بھی
ہيں۔ وه کہنے لگے کہ جو لوگ يہاں )رہتے( ہيں ہميں سب معلوم
ہيں۔ ہم اُن کو اور اُن کے گھر والوں کو بچاليں گے بجز اُن کی
بيوی کے وه پيچھے رہنے والوں ميں ہوگی ) (٣٢اور جب
ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وه اُن )کی وجہ( سے
ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ کيجئے۔
اور نہ رنج کيجئے ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچاليں
گے مگر آپ کی بيوی کہ پيچھے رہنے والوں ميں ہوگی ) (٣٣ہم
اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ يہ بدکرداری
کرتے رہے ہيں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہيں )(٣۴
اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لئے اس بستی سے ايک
کھلی نشانی چھوڑ دی ) (٣۵اور مدين کی طرف اُن کے بھائی
شعيب کو )بھيجا( تو اُنہوں نے کہا )اے قوم( خدا کی عبادت کرو
اور پچھلے دن کے آنے کی اُميد رکھو اور ملک ميں فساد نہ
مچاؤ ) (٣۶مگر اُنہوں نے اُن کو جھوٹا سمجھا سو اُن کو زلزلے
)کے عذاب( نے آپکﮍا اور وه اپنے گھروں ميں اوندھے پﮍے ره
گئے ) (٣٧اور عاد اور ثمود کو بھی )ہم نے ہالک کر ديا( چنانچہ
اُن کے )ويران گھر( تمہاری آنکھوں کے سامنے ہيں اور شيطان
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نے اُن کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو )سيدھے(
رستے سے روک ديا۔ حاالنکہ وه ديکھنے والے )لوگ (تھے
) (٣٨اور قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی )ہالک کر ديا( اور
اُن کے پاس ٰ
موسی کھلی نشانی لےکر آئے تو وه ملک ميں مغرور
ہوگئے اور ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے ) (٣٩تو ہم
نے سب کو اُن کے گناہوں کے سبب پکﮍ ليا۔ سو ان ميں کچھ تو
ايسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مينھہ برسايا۔ اور کچھ ايسے
تھے جن کو چنگھاڑ نے آپکﮍا اور کچھ ايسے تھے جن کو ہم نے
زمين ميں دھنسا ديا۔ اور کچھ ايسے تھے جن کو غرق کر ديا اور
خدا ايسا نہ تھا کہ اُن پر ظلم کرتا ليکن وہی اپنے آپ پر ظلم
کرتے تھے ) (۴٠جن لوگوں نے خدا کے سوا )اوروں کو(
کارساز بنا رکھا ہے اُن کی مثال مکﮍی کی سی ہے کہ وه بھی
ايک )طرح کا( گھر بناتی ہے۔ اور کچھ شک نہيں کہ تمام گھروں
سے کمزور مکﮍی کا گھر ہے کاش يہ )اس بات کو( جانتے )(۴١
يہ جس چيز کو خدا کے سوا پکارتے ہيں )خواه( وه کچھ ہی ہو
خدا اُسے جانتا ہے۔ اور وه غالب اور حکمت واال ہے ) (۴٢اور
يہ مثاليں ہم لوگوں کے )سمجھانے کے( لئے بيان کرتے ہيں اور
اہل دانش ہی سمجھتے ہيں ) (۴٣خدا نے آسمانوں اور
اُسے تو ِ
زمين کو حکمت کے ساتھ پيدا کيا ہے۔ کچھ شک نہيں کہ ايمان
والوں کے لئے اس ميں نشانی ہے )) (۴۴اے محمدﷺ! يہ(
کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پﮍھا کرو اور
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نماز کے پابند رہو۔ کچھ شک نہيں کہ نماز بےحيائی اور بری
باتوں سے روکتی ہے۔ اور خدا کا ذکر بﮍا )اچھا کام( ہے۔ اور جو
اہل کتاب سے
کچھ تم کرتے ہو خدا اُسے جانتا ہے ) (۴۵اور ِ
جھگﮍا نہ کرو مگر ايسے طريق سے کہ نہايت اچھا ہو۔ ہاں جو
اُن ميں سے بےانصافی کريں )اُن کے ساتھ اسی طرح مجادلہ
کرو( اور کہہ دو کہ جو )کتاب( ہم پر اُتری اور جو )کتابيں( تم پر
اُتريں ہم سب پر ايمان رکھتے 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 تھيں وه اس پر ايمان لے آتے ہيں۔ اور بعض ان) مشرک(
لوگوں ميں سے بھی 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 پﮍھتے تھے اور نہ اُسے اپنے ہاتھ
اہل باطل ضرور شک کرتے
سے لکھ ہی سکتے تھے ايسا ہوتا تو ِ
) (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 کھلم
کھال ہدايت کرنے واال ہوں ) (۵٠کيا اُن لوگوں کے لئے يہ کافی
نہيں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو اُن کو پﮍھ کر سنائی جاتی
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ہے۔ کچھ شک نہيں کہ مومن لوگوں کے ليے اس ميں رحمت اور
نصيحت ہے ) (۵١کہہ دو کہ ميرے اور تمہارے درميان خدا ہی
گواه کافی ہے جو چيز آسمانوں ميں اور زمين ميں ہے وه سب کو
جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور خدا سے انکار کيا
وہی نقصان اُٹھانے 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 آبھی گيا ہوتا۔ اور وه )کسی وقت ميں( اُن پر ضرور
ناگہاں آکر رہے گا اور اُن کو معلوم بھی نہ ہوگا ) (۵٣يہ تم سے
عذاب کے لئے جلدی کررہے ہيں۔ اور دوزخ تو کافروں کو گھير
لينے والی ہے ) (۵۴جس دن عذاب اُن کو اُن کے اُوپر سے اور
نيچے سے ڈھانک لے گا اور )خدا( فرمائے گا کہ جو کام تم کيا
کرتے تھے )اب( اُن کا مزه چکھو ) (۵۵اے ميرے بندو جو ايمان
الئے ہو ميری زمين فراخ ہے تو ميری ہی عبادت کرو ) (۵۶ہر
متنفس موت کا مزه چکھنے واال ہے۔ پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ
کر آؤ گے ) (۵٧اور جو لوگ ايمان الئے 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 بھروسہ رکھتے ہيں ) (۵٩اور بہت
سے جانور ہيں جو اپنا رزق اُٹھائے نہيں پھرتے خدا ہی ان کو
رزق ديتا ہے اور تم کو بھی۔ اور وه سننے واال اور جاننے واال
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ہے ) (۶٠اور اگر اُن سے پوچھو 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 پھر 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
پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے نازل فرمايا پھر اس سے زمين
کو اس کے مرنے کے بعد )کس نے( زنده کيا تو کہہ ديں گے کہ
خدا نے۔ کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے۔ ليکن ان ميں اکثر نہيں
سمجھتے ) (۶٣اور يہ دنيا کی زندگی تو صرف کھيل اور تماشہ
ہے اور) ہميشہ کی( زندگی )کا مقام( تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش
يہ )لوگ( سمجھتے ) (۶۴پھر جب يہ کشتی ميں سوار ہوتے ہيں
تو خدا کو پکارتے )اور( خالص اُسی کی عبادت کرتے ہيں۔ ليکن
جب وه اُن کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا ديتا ہے تو جھٹ
شرک کرنے لگے جاتے ہيں ) (۶۵تاکہ جو ہم نے اُن کو بخشا ہے
اُس کی ناشکری کريں اور فائده اٹھائيں )سو خير( عنقريب اُن کو
معلوم ہوجائے گا ) (۶۶کيا اُنہوں نے نہيں ديکھا 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 رکھتے ہيں اور خدا کی
نعمتوں کی ناشکری کرتے ہيں ) (۶٧اور اس سے ظالم کون جو
خدا پر جھوٹ بہتان باندھے يا جب حق بات اُس کے پاس آئے تو
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اس کی تکذيب کرے۔ کيا کافروں کا ٹھکانا جہنم ميں نہيں ہے؟
) (۶٨اور جن لوگوں نے ہمارے لئے کوشش کی ہم اُن کو ضرور
اپنے رستے دکھا ديں گے۔ اور خدا تو نيکو کاروں کے ساتھ ہے
)(۶٩
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 -86سورة المط ّففِين )(83
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال 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 اٹھائے
بھی جائيں گے )) (۴يعنی( ايک بﮍے )سخت( دن ميں ) (۵جس
دن )تمام( لوگ رب العالمين کے سامنے کھﮍے ہوں گے ) (۶سن
رکھو کہ بدکارروں کے اعمال سجّين ميں ہيں ) (٧اور تم کيا
جانتے ہوں کہ سجّين کيا چيز ہے؟ ) (٨ايک دفتر ہے لکھا ہوا )(٩
اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی ہے )) (١٠يعنی( جو انصاف
کے دن کو جھٹالتے ہيں ) (١١اور اس کو جھٹالتا وہی ہے جو حد
سے نکل جانے واال گنہگار ہے ) (١٢جب اس کو ہماری آيتيں
سنائی جاتی ہيں تو کہتا ہے کہ يہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہيں
) (١٣ديکھو يہ جو )اعمال بد( کرتے ہيں ان کا ان کے دلوں پر
زنگ بيٹھ گيا ہے ) (١۴بےشک يہ لوگ اس روز اپنے پروردگار
)کے ديدار( سے اوٹ ميں ہوں گے ) (١۵پھر دوزخ ميں جا داخل
ہوں گے ) (١۶پھر ان سے کہا جائے گا کہ يہ وہی چيز ہے جس
کو تم جھٹالتے تھے )) (١٧يہ بھی( سن رکھو کہ نيکوکاروں کے
اعمال عليين ميں ہيں ) (١٨اور تم کو کيا معلوم کہ عليين کيا چيز
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ہے؟ ) (١٩ايک دفتر ہے لکھا ہوا ) (٢٠جس کے پاس مقرب
)فرشتے( حاضر رہتے ہيں ) (٢١بےشک نيک لوگ چين ميں
ہوں گے ) (٢٢تختوں پر بيٹھے ہوئے نظارے کريں گے ) (٢٣تم
ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے )(٢۴
ان کو خالص شراب سربمہر پالئی 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 ) (٢٧وه ايک چشمہ ہے جس ميں سے )خدا کے( مقرب پيئيں
گے ) (٢٨جو گنہگار )يعنی کفار( ہيں وه )دنيا ميں( مومنوں سے
ہنسی کيا کرتے تھے ) (٢٩اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو
حقارت سے اشارے کرتے ) (٣٠اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو
اتراتے ہوئے لوٹتے ) (٣١اور جب ان) مومنوں( کو ديکھتے تو
کہتے کہ يہ تو گمراه ہيں ) (٣٢حاالنکہ وه ان پر نگراں بنا کر
نہيں بھيجے گئے تھے ) (٣٣تو آج مومن کافروں سے ہنسی کريں
گے )) (٣۴اور( تختوں پر )بيٹھے ہوئے ان کا حال( ديکھ رہے
ہوں گے ) (٣۵تو کافروں کو ان کے عملوں کا )پورا پورا (بدلہ
مل گيا )(٣۶
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 -87سورة ال َب َق َرة )(2
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
الم ) (١يہ کتاب )قرآن مجيد( اس ميں کچھ شک نہيں )کہ کال ِم خدا
ہے۔ خدا سے( ڈرنے والوں کی رہنما ہے ) (٢جو غيب پر ايمان
التے اور آداب کے ساتھ نماز پﮍھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو
عطا فرمايا ہے اس ميں سے خرچ کرتے ہيں ) ( ٣اور جو کتاب
)اے محمد ﷺ( تم پر نازل ہوئی اور جو کتابيں تم سے پہلے
)پيغمبروں پر( نازل ہوئيں سب پر ايمان التے اور آخرت کا يقين
رکھتے 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۔ وه ايمان نہيں
النے کے ) (۶خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی
ہے اور ان کی آنکھوں پر پرده )پﮍا ہوا( ہے اور ان کے ليے بﮍا
عذاب )تيار( ہے ) (٧اور بعض لوگ ايسے ہيں جو کہتے ہيں کہ
روز آخرت پر ايمان رکھتے ہيں حاالنکہ وه ايمان
ہم خدا پر اور
ِ
نہيں رکھتے )  (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(
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مرض تھا۔ خدا نے ان کا مرض اور زياده کر ديا اور ان کے
جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دينے واال عذاب ہوگا )(١٠
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمين ميں فساد نہ ڈالو تو کہتے
ہيں ،ہم تو اصالح کرنے والے ہيں ) (١١ديکھو يہ بالشبہ مفسد
ہيں ،ليکن خبر نہيں رکھتے ) (١٢اور جب ان سے کہا جاتا ہے
کہ جس طرح اور لوگ ايمان لے آئے ،تم بھی ايمان لے آؤ تو
کہتے ہيں ،بھال جس طرح بےوقوف ايمان لے آئے ہيں اسی طرح
ہم بھی 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
)پيروان
ہيں تو )ان سے( کہتے ہيں کہ ہم تمھارے ساتھ ہيں اور
ِ
محمدﷺ سے( تو ہم ہنسی کيا کرتے ہيں ) (١۴ان )منافقوں(
سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہيں مہلت ديئے جاتا ہے کہ شرارت
وسرکشی ميں پﮍے بہک رہے ہيں ) (١۵يہ وه لوگ ہيں جنہوں
نے ہدايت چھوڑ کر گمراہی خريدی ،تو نہ تو ان کی تجارت ہی
نے کچھ نفع ديا اور نہ وه ہدايت ياب ہی ہوئے ) (١۶ان کی مثال
ب تاريک ميں( آگ جالئی۔
اس شخص کی سی ہے کہ جس نے )ش ِ
جب آگ نے اس کے اردگرد کی چيزيں روشن کيں تو خدا نے ان
کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھيروں ميں چھوڑ ديا کہ
کچھ نہيں ديکھتے )) (١٧يہ( بہرے ہيں ،گونگے ہيں ،اندھے ہيں
کہ )کسی طرح سيدھے رستے کی طرف( لوٹ ہی نہيں سکتے
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) (١٨يا ان کی مثال مينہ کی سی ہے کہ آسمان سے )برس رہا ہو
اور( اس ميں اندھيرے پر اندھيرا )چھا 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 ﷲ کافروں کو )ہر
طرف سے( گھيرے ہوئے ہے ) (١٩قريب ہے کہ بجلی )کی
چمک( ان کی آنکھوں )کی بصارت( کو اچک لے جائے۔ جب
بجلی )چمکتی اور( ان پر روشنی ڈالی ہے تو اس ميں چل پﮍتے
ہيں اور جب اندھيرا ہو جاتا ہے تو کھﮍے کے کھﮍے ره جاتے
ہيں اور اگر ﷲ چاہتا تو ان کے کانوں )کی شنوائی( اور آنکھوں
)کی بينائی دونوں( کو زائل کر ديتا ہے۔ بے شک ﷲ 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 ) (٢١جس نے تمھارے ليے زمين کو بچھونا اور
آسمان کو چھت بنايا اور آسمان سے مينہ برسا کر تمہارے کھانے
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 کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ايک سورت تم بھی بنا الؤ اور
خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی باللو اگر تم
سچے ہو ) (٢٣ليکن اگر )ايسا( نہ کر سکو اور ہرگز نہيں کر
سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ايندھن آدمی اور پتھر ہوں
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گے )اور جو( کافروں کے ليے تيار کی گئی ہے ) (٢۴اور جو
لوگ ايمان الئے اور نيک عمل کرتے رہے ،ان کو خوشخبری
سنا دو کہ ان کے ليے )نعمت کے( باغ ہيں ،جن کے نيچے نہريں
بہہ رہی ہيں۔ جب انہيں ان ميں سے کسی قسم کا ميوه کھانے کو
ديا جائے گا تو کہيں گے ،يہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے ديا گيا
تھا۔ اور ان کو ايک دوسرے کے ہم شکل ميوے ديئے جائيں گے
اور وہاں ان کے ليے پاک بيوياں ہوں گی اور وه بہشتوں ميں
ہميشہ رہيں گے ) (٢۵ﷲ اس بات سے عار نہيں کرتا کہ مچھر يا
اس سے بﮍھ کر کسی چيز )مثالً مکھی مکﮍی وغيره( کی مثال
بيان فرمائے۔ جو مومن ہيں ،وه يقين کرتے ہيں وه ان کے
پروردگار کی طرف سے سچ ہے اور جو کافر ہيں وه کہتے ہيں
کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کيا ہے۔ اس سے )خدا( بہتوں
کو گمراه کرتا ہے اور بہتوں کو ہدايت بخشتا ہے اور گمراه بھی
کرتا تو نافرمانوں ہی کو ) (٢۶جو خدا کے اقرار کو مضبوط
رشتہ قرابت(
کرنے کے بعد توڑ ديتے ہيں اور جس چيز )يعنی
ٔ
کے جوڑے رکھنے کا ﷲ نے حکم ديا ہے اس کو قطع کئے
ڈالتے ہيں اور زمين ميں خرابی کرتے ہيں يہی لوگ نقصان
اٹھانے والے ہيں )) (٢٧کافرو!( تم خدا سے کيوں کر منکر ہو
سکتے ہو جس حال ميں کہ تم بےجان تھے تو اس نے تم کو جان
بخشی پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو زنده کرے گا پھر
تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے ) (٢٨وہی تو ہے جس نے
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سب چيزيں جو زمين ميں ہيں تمہارے ليے پيدا کيں پھر آسمان کی
طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھيک سات آسمان بنا ديا اور وه ہر چيز
سے خبردار ہے ) (٢٩اور )وه وقت ياد کرنے کے قابل ہے( جب
تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمايا کہ ميں زمين ميں
)اپنا( نائب بنانے واال ہوں۔ انہوں نے کہا۔ کيا تُو اس ميں ايسے
شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابياں کرے اور کشت وخون
کرتا پھرے اور ہم تيری تعريف کے ساتھ تسبيح وتقديس کرتے
رہتے ہيں۔ )خدا نے( فرمايا ميں وه باتيں جانتا ہوں جو تم نہيں
جانتے ) (٣٠اور اس نے آدم کو سب )چيزوں کے( نام سکھائے
پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کيا اور فرمايا کہ اگر تم سچے ہو
تو مجھے ان کے نام بتاؤ ) (٣١انہوں نے کہا ،تو پاک ہے۔ جتنا
علم تو نے ہميں بخشا ہے ،اس کے سوا ہميں کچھ معلوم نہيں۔ بے
شک تو دانا )اور( حکمت واال 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 تھا کہ ميں آسمانوں اور زمين کی )سب( پوشيده
باتيں جاتنا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشيده کرتے ہو
)سب( مجھ کو معلوم ہے ) (٣٣اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم
ديا کہ آدم کے آگے سجده کرو تو وه 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
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سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ )پيو( ليکن اس درخت کے پاس نہ
جانا نہيں تو ظالموں ميں )داخل( ہو جاؤ گے ) (٣۵پھر شيطان نے
دونوں کو وہاں سے پھسال ديا اور جس )عيش ونشاط( ميں تھے،
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 ٹھکانا اور معاش )مقرر کر ديا گيا( ہے )(٣۶
پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سيکھے )اور معافی
مانگی( تو اس نے ان کا قصور معاف کر ديا بے شک وه معاف
ب رحم ہے ) (٣٧ہم نے فرمايا کہ تم سب
کرنے واال )اور( صاح ِ
يہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس ميری طرف سے ہدايت
پہنچے تو )اس کی پيروی کرنا کہ( جنہوں نے ميری ہدايت کی
پيروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وه غمناک ہوں گے
) (٣٨اور جنہوں نے )اس کو( قبول نہ کيا اور ہماری آيتوں کو
جھٹاليا ،وه دوزخ ميں جانے والے ہيں )اور( وه ہميشہ اس ميں
رہيں گے ) (٣٩اے يعقوب کی اوالد! ميرے وه احسان ياد کرو جو
ميں نے تم پر کئے تھے اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے
مجھ سے کيا تھا۔ ميں اس اقرار کو پورا کروں گا جو ميں نے تم
سے کيا تھا اور مجھی سے ڈرتے رہو ) (۴٠اور جو کتاب ميں
نے )اپنے رسول محمدﷺ پر( نازل کی ہے جو تمہاری کتاب
منکر اول
تورات کو سچا کہتی ہے ،اس پر ايمان الؤ اور اس سے
ِ
نہ بنو ،اور ميری آيتوں ميں )تحريف کر کے( ان کے بدلے
515

تھوڑی سی قيمت )يعنی دنياوی منعفت( نہ حاصل کرو ،اور
مجھی سے خوف رکھو ) (۴١اور حق کو باطل کے ساتھ نہ مالؤ،
اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ ) (۴٢اور نماز پﮍھا
کرو اور ٰ
زکوة ديا کرو اور )خدا کے آگے( جھکنے والوں کے
ساتھ جھکا کرو )) (۴٣يہ( کيا )عقل کی بات ہے کہ( تم لوگوں کو
نيکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئيں فراموش کئے ديتے ہو،
حاالنکہ تم کتاب )خدا( بھی پﮍھتے ہو۔ کيا تم سمجھتے 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 وه اپنے
پروردگار سے ملنے والے ہيں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے
والے ہيں ) (۴۶اے يعقوب کی اوالد! ميرے وه احسان ياد کرو،
جو ميں نے تم پر کئے تھے اور يہ کہ ميں نے تم کو جہان کے
لوگوں پر فضيلت بخشی تھی ) (۴٧اور اس دن سے ڈرو جب
کوئی کسی کے کچھ 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
قوم فرعون سے نجات
ان احسانات کو ياد کرو( جب ہم نے تم کو ِ
بخشی وه )لوگ( تم کو بﮍا دکھ ديتے تھے تمہارے بيٹوں کو تو
قتل کر ڈالتے تھے اور بيٹيوں کو زنده رہنے ديتے تھے اور اس
ميں تمہارے پروردگار کی طرف سے بﮍی )سخت( آزمائش تھی
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) (۴٩اور جب ہم نے تمہارے ليے دريا کو پھاڑ ديا تم کو نجات
دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر ديا اور تم ديکھ ہی تو رہے
موسی سے چاليس رات کا وعده کيا تو
تھے ) (۵٠اور جب ہم نے
ٰ
تم نے ان کے پيچھے بچھﮍے کو )معبود( مقرر کر ليا اور تم ظلم
کر رہے تھے ) (۵١پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر ديا،
موسی کو کتاب اور
تاکہ تم شکر کرو ) (۵٢اور جب ہم نے
ٰ
معجزے عنايت کئے ،تاکہ تم ہدايت حاصل کرو ) (۵٣اور جب
موسی نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائيو ،تم نے بچھﮍے
ٰ
کو )معبود( ٹھہرانے ميں )بﮍا( ظلم کيا ہے ،تو اپنے پيدا کرنے
والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئيں ہالک کر ڈالو۔ تمہارے
خالق کے نزديک تمہارے حق ميں يہی بہتر ہے۔ پھر اس نے
تمہارا قصور معاف کر ديا۔ وه بے شک معاف کرنے واال )اور(
)موسی( سے کہا کہ
ب رحم ہے ) (۵۴اور جب تم نے
ٰ
صاح ِ
موسی ،جب تک ہم خدا کو سامنے نہ ديکھ ليں گے ،تم پر ايمان
ٰ
نہيں الئيں گے ،تو تم کو بجلی نے آ گھيرا اور تم ديکھ رہے تھے
ازسر نو زنده کر
) (۵۵پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو
ِ
ديا ،تاکہ احسان مانو ) (۵۶اور بادل کا تم پر سايہ کئے رکھا اور
ٰ
سلوی اتارتے رہے کہ جو پاکيزه چيزيں ہم
)تمہارے ليے( من و
نے تم کو عطا فرمائی ہيں ،ان کو کھاؤ )پيو( مگر تمہارے
بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی )اور( وه ہمارا کچھ
نہيں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے ) (۵٧اور جب
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ہم نے )ان سے( کہا کہ اس گاؤں ميں داخل ہو جاؤ اور اس ميں
جہاں سے چاہو ،خوب کھاؤ )پيو( اور )ديکھنا( دروازے ميں
داخل ہونا تو سجده کرنا اور حطة کہنا ،ہم تمہارے گناه معاف کر
ديں گے اور نيکی کرنے والوں کو اور زياده ديں گے ) (۵٨تو
جو ظالم تھے ،انہوں نے اس لفظ کو ،جس کا ان کو حکم ديا تھا،
بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کيا ،پس ہم نے )ان(
ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کيا ،کيونکہ نافرمانياں کئے
موسی نے اپنی قوم کے ليے )خدا
جاتے تھے ) (۵٩اور جب
ٰ
سے( پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی الٹھی پتھر پر مارو۔ )انہوں
نے الٹھی ماری( تو پھر اس ميں سے باره چشمے پھوٹ نکلے،
اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر )کے پانی پی( ليا۔ )ہم
نے حکم ديا کہ( خدا کی )عطا فرمائی ہوئی( روزی کھاؤ اور پيو،
مگر زمين ميں فساد نہ کرتے پھرنا ) (۶٠اور جب تم نے کہا کہ
موسی! ہم سے ايک )ہی( کھانے پر صبر نہيں ہو سکتا تو اپنے
ٰ
پروردگار سے دعا کيجئے کہ ترکاری اور ککﮍی اور گيہوں اور
مسور اور پياز )وغيره( جو نباتات زمين سے اُگتی ہيں ،ہمارے
ليے پيدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھال عمده چيزيں چھوڑ 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 وه ﷲ کے غضب ميں گرفتار ہو
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گئے۔ يہ اس ليے کہ وه ﷲ کی آيتوں سے انکار کرتے تھے اور
)اس کے( نبيوں کو ناحق قتل کر ديتے تھے۔ )يعنی( يہ اس ليے
کہ نافرمانی کئے جاتے اور حد سے بﮍھے جاتے تھے ) (۶١جو
لوگ مسلمان ہيں يا يہودی يا عيسائی يا ستاره پرست) ،يعنی کوئی
شخص کسی قوم و مذہب کا ہو( جو خدا اور روز قيامت پر ايمان
الئے 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 وه غم ناک ہوں گے ) (۶٢اور
جب ہم نے تم سے عہد )کر( ليا اور کو ِه طُور کو تم پر اٹھا کھﮍا
کيا )اور حکم ديا( کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے ،اس کو زور
سے پکﮍے رہو ،اور جو اس ميں )لکھا( ہے ،اسے ياد رکھو،
تاکہ )عذاب سے( محفوظ رہو ) (۶٣تو تم اس کے بعد )عہد سے(
پھر 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 )مچھلی کا شکار
کرنے( ميں حد سے تجاوز کر گئے تھے ،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 تھے عبرت اور
موسی نے
پرہيز گاروں کے ليے نصيحت بنا ديا ) (۶۶اور جب
ٰ
اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم ديتا ہے کہ ايک
)موسی نے(
بيل ذبح کرو۔ وه بولے ،کيا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو۔
ٰ
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کہا کہ ميں ﷲ کی پناه مانگتا ہوں کہ نادان بنوں ) (۶٧انہوں نے
کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کيجئے کہ وه ہميں يہ بتائے کہ
)موسی نے( کہا کہ پروردگار فرماتا ہے
وه بيل کس طرح کا ہو۔
ٰ
کہ وه بيل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچھﮍا ،بلکہ ان کے درميان )يعنی
جوان( ہو۔ جيسا تم کو حکم ديا گيا ہے ،ويسا کرو ) (۶٨انہوں نے
کہا کہ پروردگار سے درخواست کيجئے کہ ہم کو يہ بھی بتائے
موسی نے کہا  ،پروردگار فرماتا ہے کہ
کہ اس کا رنگ کيسا ہو۔
ٰ
اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ ديکھنے والوں )کے دل( کو خوش
کر ديتا ہو ) (۶٩انہوں نے کہا کہ )اب کے( پروردگار سے پھر
درخواست کيجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وه اور کس کس طرح کا
ہو ،کيونکہ بہت سے بيل ہميں ايک دوسرے کے مشابہ معلوم
ہوتے ہيں) ،پھر( خدا نے چاہا تو ہميں ٹھيک بات معلوم ہو جائے
موسی نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وه بيل کام ميں لگا
گی )(٧٠
ٰ
ہوا نہ ہو ،نہ تو زمين جوتتا ہو اور نہ کھيتی 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 وه ايسا کرنے والے تھے نہيں ) (٧١اور جب تم نے
ايک شخص کو قتل کيا ،تو اس ميں باہم جھگﮍنے لگے۔ ليکن جو
بات تم چھپا رہے تھے ،خدا اس کو ظاہر کرنے واال تھا ) (٧٢تو
ہم نے کہا کہ اس بيل کا کوئی سا ٹکﮍا مقتول کو مارو۔ اس طرح
خدا مردوں کو زنده کرتا ہے اور تم کو اپنی )قدرت کی( نشانياں
520

دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو ) (٧٣پھر اس کے بعد تمہارے دل
سخت ہو گئے۔ گويا وه پتھر ہيں يا ان سے بھی زياده سخت۔ اور
پتھر تو بعضے ايسے ہوتے ہيں کہ ان ميں سے چشمے پھوٹ
نکلتے ہيں ،اور بعضے ايسے ہوتے ہيں کہ پھٹ 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 رکھتے ہو کہ يہ لوگ
تمہارے )دين کے( قائل ہو جائيں گے) ،حاالنکہ( ان ميں سے کچھ
کالم خدا )يعنی تورات( کو سنتے ،پھر اس کے سمجھ لينے
لوگ ِ
کے بعد اس کو جان بوجھ 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 ،وه 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 سمجھتے نہيں؟
) (٧۶کيا يہ لوگ يہ نہيں جانتے کہ جو کچھ يہ چھپاتے اور جو
کچھ ظاہر کرتے ہيں ،خدا کو )سب( معلوم ہے ) (٧٧اور بعض ان
ميں ان پﮍھ ہيں کہ اپنے باطل خياالت کے سوا )خدا کی( کتاب
سے واقف ہی نہيں اور وه صرف ظن سے کام ليتے ہيں ) (٧٨تو
ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہيں
اور کہتے يہ ہيں کہ يہ خدا کے پاس سے )آئی( ہے ،تاکہ اس کے
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عوض تھوڑی سے قيمت )يعنی دنيوی منفعت( حاصل کريں۔ ان
پر افسوس ہے ،اس ليے کہ )بےاصل باتيں( اپنے ہاتھ سے لکھتے
ہيں اور )پھر( ان پر افسوس ہے ،اس ليے کہ ايسے کام کرتے ہيں
) (٧٩اور کہتے ہيں کہ )دوزخ کی( آگ ہميں چند روز کے سوا
چھو ہی نہيں سکے گی۔ ان سے پوچھو ،کيا تم نے خدا سے اقرار
لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خالف 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 گناه )ہر
طرف سے( گھير ليں تو ايسے لوگ دوزخ )ميں جانے( والے ہيں
)اور( وه ہميشہ اس ميں )جلتے( رہيں گے ) (٨١اور جو ايمان
الئيں اور نيک کام کريں ،وه 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 ساتھ
بھالئی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتيں کہنا ،اور نماز
پﮍھتے اور ٰ
زکوة ديتے رہنا ،تو چند شخصوں کے سوا تم سب
)اس عہد سے( منہ پھير کر پھر بيٹھے ) (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(
گواه ہو ) (٨۴پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر ديتے ہو اور
اپنے ميں سے بعض لوگوں پر گناه اور ظلم سے چﮍھائی کرکے
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انہيں وطن سے نکال بھی ديتے ہو ،اور اگر وه تمہارے پاس قيد
ہو کر آئيں تو بدلہ دے کر ان کو چھﮍا بھی ليتے ہو ،حاالنکہ ان
ب
کا نکال دينا ہی تم کو حرام تھا۔ )يہ( کيا )بات ہے کہ( تم کتا ِ
)خدا( کے 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 وه 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(
موسی کو کتاب عنايت کی اور ان
مدد ملے گی ) (٨۶اور ہم نے
ٰ
عيسی بن
کے پيچھے يکے بعد ديگرے پيغمبر بھيجتے رہے اور
ٰ
مريم کو کھلے 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 تھا ،تو تم سرکش ہو جاتے
رہے ،اور ايک گروه )انبياء( کو تو جھٹالتے رہے اور ايک گروه
کو قتل کرتے رہے ) (٨٧اور کہتے ہيں ،ہمارے دل پردے ميں
ہيں۔ )نہيں( بلکہ ﷲ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر
رکھی ہے۔ پس يہ تھوڑے ہی پر ايمان التے ہيں ) (٨٨اور جب ﷲ
کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی )آسمانی( کتاب کی
بھی تصديق کرتی ہے ،اور وه پہلے )ہميشہ( کافروں پر فتح مانگا
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کرتے تھے ،تو جس چيز کو وه خوب پہچانتے تھے ،جب ان کے
پاس آپہنچی تو اس سے کافر ہو گئے۔ پس کافروں پر ﷲ کی لعنت
) (٨٩جس چيز کے بدلے انہوں نے اپنے تئيں بيچ ڈاال ،وه 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 وه )اس کے( غضب باالئے غضب
ميں مبتال ہو گئے۔ اور کافروں کے ليے ذليل کرنے واال 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 ،حاالنکہ وه
)سراسر( سچی ہے اور جو ان کی )آسمانی( کتاب ہے ،اس کی
ب ايمان
بھی تصديق کرتی ہے۔ )ان سے( کہہ دو کہ اگر تم صاح ِ
ہوتے تو ﷲ کے پيغمبروں کو پہلے ہی کيوں قتل کيا کرتے )(٩١
موسی تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم
اور
ٰ
ان کے )کو ِه طور جانے کے( بعد بچھﮍے کو معبود بنا بيٹھے اور
تم )اپنے ہی حق ميں( ظلم کرتے تھے ) (٩٢اور جب ہم نے تم
)لوگوں( سے عہد واثق ليا اور کوه طور کو تم پر اٹھا کھﮍا 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 وه )جو
تمہارے بﮍے تھے( کہنے لگے کہ ہم نے سن تو ليا ليکن مانتے
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نہيں۔ اور ان کے کفر کے سبب بچھﮍا )گويا( ان کے دلوں ميں
رچ گيا تھا۔ )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 گھر 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
ہاتھ آگے بھيج چکے ہيں ،يہ کبھی اس کی آرزو نہيں کريں گے،
اور خدا ظالموں سے )خوب( واقف ہے ) (٩۵بلکہ ان کو تم اور
لوگوں سے زندگی کے کہيں حريص ديکھو گے ،يہاں تک کہ
مشرکوں سے بھی۔ ان ميں سے ہر ايک يہی خواہش کرتا ہے کہ
کاش وه ہزار برس جيتا رہے ،مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی
جائے تو اسے عذاب سے تو نہيں چھﮍا سکتی۔ اور جو کام يہ
کرتے ہيں ،خدا ان کو ديکھ 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 سلجھی ہوئی آيتيں ارسال فرمائی ہيں ،اور ان سے
انکار وہی کرتے ہيں جو بدکار ہيں ) (٩٩ان لوگوں نے جب )خدا
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سے( عہد واثق کيا تو ان ميں سے ايک فريق نے اس کو )کسی
چيز کی طرح( پھينک ديا۔ حقيقت يہ ہے کہ ان ميں اکثر بے ايمان
ہيں ) (١٠٠اور جب ان کے پاس ﷲ کی طرف سے پيغمبر
)آخرالزماں( آئے ،اور وه ان کی )آسمانی( کتاب کی بھی تصديق
کرتے ہيں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ،ان ميں سے ايک
جماعت نے خدا کی کتاب کو پيٹھ پيچھے پھينک ديا ،گويا وه
جانتے ہی نہيں ) (١٠١اور ان )ہزليات( کے پيچھے لگ گئے جو
سليمان کے عہ ِد سلطنت ميں شياطين پﮍھا کرتے تھے اور سليمان
نے مطلق کفر کی بات نہيں کی ،بلکہ شيطان ہی کفر کرتے تھے
کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور ان باتوں کے بھی )پيچھے
لگ گئے( جو شہر بابل ميں دو فرشتوں )يعنی( ہاروت اور
ماروت پر اتری تھيں۔ اور وه دونوں کسی کو کچھ نہيں سکھاتے
)ذريعہ( آزمائش ہيں۔ تم
تھے ،جب تک يہ نہ کہہ ديتے کہ ہم تو
ٔ
کفر ميں نہ پﮍو۔ غرض لوگ ان سے )ايسا( جادو سيکھتے ،جس
سے مياں بيوی ميں جدائی ڈال ديں۔ اور خدا کے حکم کے سوا وه
اس )جادو( سے کسی کا کچھ بھی نہيں بگاڑ سکتے تھے۔ اور
کچھ ايسے )منتر( سيکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور
فائده کچھ نہ ديتے۔ اور وه جانتے تھے کہ جو شخص ايسی
چيزوں )يعنی سحر اور منتر وغيره( کا خريدار ہوگا ،اس کا
آخرت ميں کچھ حصہ نہيں۔ اور جس چيز کے عوض انہوں نے
اپنی جانوں کو بيچ ڈاال ،وه بری تھی۔ کاش وه )اس بات کو(
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جانتے ) (١٠٢اور اگر وه ايمان التے اور پرہيز گاری کرتے تو
خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا۔ اے کاش ،وه اس سے واقف
پيغمبر خدا سے(
ہوتے ) (١٠٣اے اہل ايمان! )گفتگو کے وقت
ِ
راعنا نہ کہا کرو۔ انظرنا کہا کرو۔ اور خوب سن رکھو ،اور
کافروں کے ليے دکھ دينے واال عذاب ہے ) (١٠۴جو لوگ کافر
ہيں ،اہل کتاب يا مشرک وه 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 ساتھ خاص کر ليتا ہے 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 بھيج 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
موسی سے کئے گئے
کے سوال کرو ،جس طرح کے سوال پہلے
ٰ
تھے۔ اور جس شخص نے ايمان )چھوڑ کر اس( کے بدلے کفر
ليا ،وه سيدھے رستے سے بھٹک گيا ) (١٠٨بہت سے اہل کتاب
اپنے دل کی جلن سے يہ چاہتے ہيں کہ ايمان ال چکنے کے بعد تم
کو پھر کافر بنا ديں۔ حاالنکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم
معاف کردو اور درگزر کرو۔ يہاں تک کہ خدا اپنا )دوسرا( حکم
بھيجے۔ بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے ) (١٠٩اور نماز ادا
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کرتے رہو اور ز ٰ
کوة ديتے رہو۔ اور جو بھالئی اپنے ليے آگے
بھيج رکھو گے ،اس کو خدا کے ہاں پا لو گے۔ کچھ شک نہيں کہ
خدا تمہارے سب کاموں کو ديکھ رہا ہے ) (١١٠اور )يہودی اور
عيسائی( کہتے ہيں کہ يہوديوں اور عيسائيوں کے سوا کوئی
ت باطل ہيں۔ )اے
بہشت ميں نہيں جانے کا۔ يہ ان لوگوں کے خياال ِ
پيغمبر ان سے( کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دليل پيش کرو )(١١١
ہاں جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے) ،يعنی ايمان لے
آئے( اور وه نيکو کار بھی 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 وه غمناک ہوں گے ) (١١٢اور يہودی کہتے
ہيں کہ عيسائی رستے پر نہيں اور عيسائی کہتے ہيں کہ يہودی
رستے پر نہيں۔ حاالنکہ وه کتاب )ال ٰہی( پﮍھتے ہيں۔ اسی طرح
بالکل انہی کی سی بات وه لوگ کہتے ہيں جو )کچھ( نہيں جانتے
)يعنی مشرک( تو جس بات ميں يہ لوگ اختالف کر رہے خدا
قيامت کے دن اس کا ان ميں فيصلہ کر دے گا ) (١١٣اور اس
سے بﮍھ 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 کچھ 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 جدھر تم رخ
ب وسعت اور
کرو۔ ادھر خدا کی ذات ہے۔ بے شک خدا صاح ِ
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باخبر ہے ) (١١۵اور يہ لوگ اس بات کے قائل ہيں کہ خدا اوالد
رکھتا ہے۔ )نہيں( وه پاک ہے ،بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمين
ميں ہے ،سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرماں بردار ہيں
)) (١١۶وہی( آسمانوں اور زمين کا پيدا کرنے واالہے۔ جب کوئی
کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما ديتا ہے کہ ہوجا تو وه ہو
جاتا ہے ) (١١٧اور جو لوگ )کچھ( نہيں جانتے )يعنی مشرک(
وه کہتے ہيں کہ خدا ہم سے کالم کيوں نہيں کرتا۔ يا ہمارے پاس
کوئی نشانی کيوں نہيں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے
تھے ،وه بھی انہی کی سی باتيں کيا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے
ب يقين ہيں ،ان کے
دل آپس ميں ملتے جلتے ہيں۔ جو لوگ صاح ِ
)سمجھانے کے( ليے نشانياں بيان کردی ہيں )) (١١٨اے
محمدﷺ( ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے واال
اور ڈرانے واال بنا کر بھيجا ہے۔ اور اہل دوزخ کے بارے ميں تم
سے کچھ پرسش نہيں ہوگی ) (١١٩اور تم سے نہ تو يہودی کبھی
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
اسالم( ہی ہدايت ہے۔ اور )اے پيغمبر( اگر تم اپنے پاس علم )يعنی
وحی خدا( کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم
کو )عذاب( خدا سے )بچانے واال( نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ
کوئی مددگار ) (١٢٠جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنايت کی ہے،
وه اس کو )ايسا( پﮍھتے ہيں جيسا اس کے پﮍھنے کا حق ہے۔ يہی
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لوگ اس پر ايمان رکھنے والے ہيں ،اور جو اس کو نہيں مانتے،
وه خساره پانے والے ہيں ) (١٢١اے بنی اسرائيل ! ميرے وه
احسان ياد کرو ،جو ميں نے تم پر کئے اور يہ کہ ميں نے تم کو
اہل عالم پر فضيلت بخشی ) (١٢٢اور اس دن سے ڈرو جب کوئی
ِ
شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے ،اور نہ اس سے بدلہ
قبول کيا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائده 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 اوالد ميں سے بھی )پيشوا
بنائيو(۔ خدا نے فرمايا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے ليے نہيں ہوا
خانہ کعبہ کو لوگوں کے ليے جمع
کرتا ) (١٢۴اور جب ہم نے ٔ
ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کيا اور )حکم ديا کہ( جس مقام
پر ابراہيم کھﮍے ہوئے تھے ،اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور
اسمعيل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف
ابراہيم اور ٰ
کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجده کرنے والوں کے
ليے ميرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو ) (١٢۵اور جب ابراہيم
نے دعا کی کہ اے پروردگار ،اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس
روز آخرت پر ايمان
کے رہنے والوں ميں سے جو خدا پر اور
ِ
الئيں ،ان کے کھانے کو ميوے عطا کر ،تو خدا نے فرمايا کہ جو
کافر ہوگا ،ميں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا) ،مگر( پھر
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اس کو )عذاب( دوزخ کے )بھگتنے کے( ليے ناچار کردوں گا،
اسمعيل بيت ﷲ
اور وه بری جگہ ہے ) (١٢۶اور جب ابراہيم اور ٰ
کی بنياديں اونچی کر رہے تھے )تو دعا کئے جاتے تھے کہ( اے
پروردگار ،ہم سے يہ خدمت قبول فرما۔ بےشک تو سننے واال
)اور( جاننے واال ہے ) (١٢٧اے پروردگار ،ہم کو اپنا فرمانبردار
بنائے رکھيو۔ اور ہماری اوالد ميں سے بھی ايک گروه کو اپنا
مطيع بنائے رہيو ،اور )پروردگار( ہميں طريق عبادت بتا اور
ہمارے حال پر )رحم کے ساتھ( توجہ فرما۔ بے شک تو توجہ
فرمانے واال مہربان ہے ) (١٢٨اے پروردگار ،ان )لوگوں( ميں
انہيں ميں سے ايک پيغمبر مبعوث کيجيو جو ان کو تيری آيتيں
پﮍھ پﮍھ کر سنايا کرے اور کتاب اور دانائی سکھايا کرے اور ان
)کے دلوں( کو پاک صاف کيا کرے۔ بےشک تو غالب اور
ب حکمت ہے ) (١٢٩اور ابراہيم کے دين سے کون رو
صاح ِ
گردانی کر سکتا ہے ،بجز اس کے جو نہايت نادان ہو۔ ہم نے ان
)زمره(
کو دنيا ميں بھی منتخب کيا تھا اور آخرت ميں بھی وه
ٔ
صلحا ميں سے ہوں گے ) (١٣٠جب ان سے ان کے پروردگار
نے فرمايا کہ اسالم 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 بھی )اپنے
فرزندوں سے يہی کہا( کہ بيٹا خدا نے تمہارے ليے يہی دين پسند
فرمايا ہے تو مرنا ہے تو مسلمان ہی مرنا ) (١٣٢بھال جس وقت
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يعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے ،جب انہوں
نے اپنے بيٹوں سے پوچھا کہ ميرے بعد تم کس کی عبادت کرو
گے ،تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا
اسمعيل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کريں گے
ابراہيم اور ٰ
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 تمھارے اعمال )کا( اور جو عمل وه کرتے تھے ان کی پرسش
تم سے نہيں ہوگی ) (١٣۴اور )يہودی اور عيسائی( کہتے ہيں کہ
يہودی يا عيسائی ہو جاؤ تو سيدھے 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 تھے اور مشرکوں ميں سے
نہ تھے )) (١٣۵مسلمانو( کہو کہ ہم خدا پر ايمان الئے اور جو
اسمعيل
)کتاب( ہم پر اتری ،اس پر اور جو )صحيفے( ابراہيم اور ٰ
اور اسحاق اور يعقوب اور ان کی اوالد پر نازل ہوئے ان پر اور
موسی اور عيسی کو عطا ہوئيں ،ان پر ،اور جو اور
جو )کتابيں(
ٰ
پيغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے مليں ،ان پر )سب
پر ايمان الئے( ہم ان پيغمروں ميں سے کسی ميں کچھ فرق نہيں
کرتے اور ہم اسی )خدائے واحد( کے فرمانبردار ہيں ) (١٣۶تو
اگر يہ لوگ بھی اسی طرح ايمان لے آئيں جس طرح تم ايمان لے
آئے ہو تو ہدايت ياب ہو جائيں اور اگر منہ پھير ليں )اور نہ
مانيں( تو وه )تمھارے( مخالف ہيں اور ان کے مقابلے ميں تمھيں
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خدا کافی ہے۔ اور وه سننے واال )اور( جاننے واال ہے )(١٣٧
)کہہ 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
جھگﮍتے ہو ،حاالنکہ وہی ہمارا اور تمھارا پروردگار ہے اور ہم
کو ہمارے اعمال )کا بدلہ ملے گا( اور تم کو تمھارے اعمال )کا(
اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہيں )) (١٣٩اے يہود
ٰ
اسمعيل اور
ونصاری( کيا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہيم اور ٰ
اسحاق اور يعقوب اور ان کی اوالد يہودی يا عيسائی تھے۔ )اے
محمدﷺ ان سے( کہو کہ بھال تم زياده جانتے ہو يا خدا؟ اور
اس سے بﮍھ کر ظالم کون ،جو خدا کی شہادت کو ،جو اس کے
پاس )کتاب ميں موجود( ہے چھپائے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو،
خدا اس سے غافل نہيں ) (١۴٠يہ جماعت گزر چکی۔ ان کو وه
)ملے گا( جو انہوں نے کيا ،اور تم کو وه جو تم نے کيا۔ اور جو
عمل وه کرتے تھے ،اس کی پرسش تم سے نہيں ہوگی )(١۴١
احمق لوگ کہيں گے کہ مسلمان جس قبلے پر )پہلے سے چلے
آتے( تھے )اب( اس سے کيوں منہ پھير بيٹھے۔ تم کہہ دو کہ
مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے۔ وه جس کو چاہتا ہے،
سيدھے رستے پر چالتا ہے ) (١۴٢اور اسی طرح ہم نے تم کو
ت معتدل بنايا ہے ،تاکہ تم لوگوں پر گواه بنو اور پيغمبر
ام ِ
)آخرالزماں( تم پر گواه بنيں۔ اور جس قبلے پر تم )پہلے( تھے،
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اس کو ہم نے اس ليے مقرر کيا تھا کہ معلوم کريں ،کون )ہمارے(
پيغمبر کا تابع رہتا ہے ،اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور يہ
بات )يعنی تحويل قبلہ لوگوں کو( گراں معلوم ہوئی ،مگر جن کو
خدا نے ہدايت بخشی )وه اسے گراں نہيں سمجھتے( اور خدا ايسا
نہيں کہ تمہارے ايمان کو يونہی کھو دے۔ خدا تو لوگوں پر بﮍا
ب رحمت ہے )) (١۴٣اے محمدﷺ( ہم
مہربان )اور( صاح ِ
تمہارا آسمان کی طرف منہ پھير پھير کر ديکھنا ديکھ رہے ہيں۔
سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو ،منہ
خانہ کعبہ(
کرنے کا حکم ديں گے تو اپنا منہ مسجد حرام )يعنی ٔ
کی طرف پھير لو۔ اور تم لوگ جہاں ہوا کرو) ،نماز پﮍھنے کے
وقت( اسی مسجد کی طرف منہ کر ليا کرو۔ اور جن لوگوں کو
کتاب دی گئی ہے ،وه خوب جانتے ہيں کہ )نيا قبلہ( ان کے
پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ اور جو کام يہ لوگ کرتے ہيں،
اہل کتاب کے
خدا ان سے بے خبر نہيں ) (١۴۴اور اگر تم ان ِ
پاس تمام نشانياں بھی لے کر آؤ ،تو بھی يہ تمہارے قبلے کی
پيروی نہ کريں۔ اور تم بھی ان کے قبلے کی پيروی کرنے والے
نہيں ہو۔ اور ان ميں سے بھی 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 پيچھے چلو گے تو
ظالموں ميں )داخل( ہو جاؤ گے ) (١۴۵جن لوگوں کو ہم نے
کتاب دی ہے ،وه ان )پيغمبر آخرالزماں( کو اس طرح پہچانتے
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ہيں ،جس طرح اپنے بيٹوں کو پہچانا کرتے ہيں ،مگر ايک فريق
ان ميں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا 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۔ جدھر وه )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 وه تمہارے پروردگار
کی طرف سے حق ہے۔ اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو۔ خدا اس
سے بے خبر نہيں ) (١۴٩اور تم جہاں سے نکلو ،مسج ِد محترم
کی طرف منہ )کرکے نماز پﮍھا( 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) ،وه الزام ديں تو ديں( سو ان سے مت ڈرنا
اور مجھی سے ڈرتے رہنا۔ اور يہ بھی مقصود ہے کہ تم کو اپنی
تمام نعمتيں بخشوں اور يہ بھی کہ تم را ِه راست پر چلو )(١۵٠
جس طرح )منجملہ اور نعمتوں کے( ہم نے تم ميں تمھيں ميں سے
ايک رسول بھيجے ہيں جو تم کو ہماری آيتيں پﮍھ پﮍھ کر سناتے
اور تمہيں پاک بناتے اور کتاب )يعنی قرآن( اور دانائی سکھاتے
ہيں ،اور ايسی باتيں بتاتے ہيں ،جو تم پہلے نہيں جانتے تھے
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) (١۵١سو تم مجھے 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 ساتھ ہے ) (١۵٣اور جو لوگ خدا کی راه ميں مارے
جائيں ان کی نسبت يہ کہنا کہ وه مرے ہوئے ہيں )وه مرده نہيں(
بلکہ زنده ہيں ليکن تم نہيں جانتے ) (١۵۴اور ہم کسی قدر خوف
اور بھوک 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
سيدھے رستے پر ہيں ) (١۵٧بےشک )کوه( صفا اور مروه خدا
خانہ کعبہ کا حج يا عمره
کی نشانيوں ميں سے ہيں۔ تو جو شخص ٔ
کرے اس پر کچھ گناه 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(
چھپاتے ہيں باوجود يہ کہ ہم نے ان لوگوں کے )سمجھانے کے(
لئے اپنی کتاب ميں کھول کھول کر بيان کرديا ہے۔ ايسوں پر خدا
اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہيں ) (١۵٩ہاں جو توبہ
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الہی کو(
کرتے ہيں اور اپنی حالت درست کرليتے اور )احکام ٰ
صاف صاف بيان کرديتے ہيں تو ميں ان کے قصور معاف کرديتا
ہوں اور ميں بﮍا معاف کرنے واال )اور( رحم واال ہوں ) (١۶٠جو
لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ايسوں پر خدا کی اور فرشتوں
اور لوگوں کی سب کی لعنت ) (١۶١وه ہميشہ اسی )لعنت( ميں
)گرفتار( رہيں گے۔ ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا کيا جائے گا اور
نہ انہيں )کچھ( مہلت ملے گی ) (١۶٢اور )لوگو( تمہارا معبود
خدائے واحد ہے اس بﮍے مہربان )اور( رحم کرنے کے سوا
کوئی عبادت کے الئق نہيں ) (١۶٣بےشک آسمانوں اور زمين
کے پيدا کرنے ميں اور رات اور دن کے ايک دوسرے کے
پيچھے 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
زنده )يعنی خشک ہوئے پيچھے سرسبز( کرديتا ہے اور زمين پر
ہر قسم کے جانور پھيالنے ميں اور ہواؤں کے چالنےميں اور
بادلوں ميں جو آسمان اور زمين کے درميان گھرے 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 وه تو
خدا ہی کے سب سے زياده دوستدار ہيں۔ اور اے کاش ظالم لوگ
جو بات عذاب کے وقت ديکھيں گے اب ديکھ ليتے کہ سب طرح
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کی طاقت خدا ہی کو ہے۔ اور يہ کہ خدا سخت عذاب کرنے واال
ہے ) (١۶۵اس دن )کفر کے( پيشوا اپنے پيرووں سے بيزاری
)الہی( ديکھ ليں گے اور ان
ظاہر کريں گے اور )دونوں( عذاب
ٰ
کے آپس کے تعلقات منقطع ہوجائيں گے )) (١۶۶يہ حال ديکھ
کر( پيروی کرنے والے )حسرت سے( کہيں گے کہ اے کاش
ہميں پھر دنيا ميں جانا نصيب ہو تاکہ جس طرح يہ ہم سے بيزار
ہو رہے ہيں اسی طرح ہم بھی ان سے بيزار ہوں۔ اسی طرح خدا
ان کے اعمال انہيں حسرت بنا کر دکھائے گااور وه دوزخ سے
نکل نہيں سکيں گے ) (١۶٧لوگو جو چيزيں زمين ميں حالل طيب
ہيں وه کھاؤ۔ اور شيطان کے قدموں پر نہ چلو۔ وه تمہارا کھال
دشمن ہے ) (١۶٨وه تو تم کو برائی اور بےحيائی ہی کے کام
کرنے کو کہتا ہے اور يہ بھی کہ خدا کی نسبت ايسی باتيں کہو
جن کا تمہيں )کچھ بھی( 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۔ بھال اگرچہ ان کے
باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اورنہ سيدھے رستے پر ہوں )تب
بھی وه 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 کچھ سن نہ سکے۔ )يہ( بہرے ہيں
گونگے ہيں اندھے ہيں کہ )کچھ( سمجھ ہی نہيں سکتے )(١٧١
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اے اہل ايمان جو پاکيزه چيزيں ہم نے تم کو عطا فرمائيں ہيں ان
کو کھاؤ اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس )کی نعمتوں( کا
شکر بھی 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 کچھ گناه نہيں۔ بےشک خدا بخشنے واال )اور( رحم
کرنے واال ہے ) (١٧٣جو لوگ )خدا( کی کتاب سے ان )آيتوں
اور ہدايتوں( کو جو اس نے نازل فرمائی ہيں چھپاتے اور ان کے
بدلے تھوڑی سی قيمت )يعنی دنياوی منفعت(حاصل کرتے ہيں وه
اپنے پيٹوں ميں محض آگ بھرتے ہيں۔ ايسے لوگوں سے خدا
قيامت کے دن نہ کالم کرے گا اور نہ ان کو )گناہوں سے( پاک
کرے گا۔اور ان کے لئے دکھ دينے واال عذاب ہے ) (١٧۴يہ وه
لوگ ہيں جنہوں نے ہدايت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر
عذاب خريدا۔ يہ )آتش( جہنم کی کيسی برداشت کرنے والے ہيں!
) (١٧۵يہ اس لئے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل
فرمائی۔ اور جن لوگوں نے اس کتاب ميں اختالف کيا وه ضد ميں
)آکر نيکی سے( دور )ہوگئے( ہيں ) (١٧۶نيکی يہی نہيں کہ تم
مشرق يا مغرب کو )قبلہ سمجھ 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 الئيں۔ اور مال
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باوجود عزيز رکھنے کے رشتہ داروں اور يتيموں اور محتاجوں
اور مسافروں اور مانگنے والوں کو ديں اور گردنوں )کے
چھﮍانے( ميں )خرچ کريں( اور نماز پﮍھيں اور ٰ
زکوة 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 ) (١٧٧مومنو! 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 غالم کے بدلے غالم اور عورت
کے بدلے عورت اور قاتل کو اس کے )مقتول( بھائی )کے
قصاص ميں( سے کچھ معاف کرديا جائے تو )وارث مقتول( کو
مطالبہ خون بہا(
پسنديده طريق سے )قرار داد کی( پيروی )يعنی
ٔ
کرنا اور )قاتل کو( خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہيئے يہ
پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے آسانی اور مہربانی ہے جو
اس کے بعد زيادتی کرے اس کے لئے دکھ کا عذاب ہے )(١٧٨
اور 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 وه کچھ مال
چھوڑ جانے واال 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
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اس )کے بدلنے( کا گناه 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 وه )وصيت کو بدل کر( وارثوں ميں صلح
کرادے تو اس پر کچھ گناه نہيں۔ بےشک خدا بخشنے واال )اور(
رحم واال ہے ) (١٨٢مومنو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہيں۔
جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے 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 روزه رکھنے کی
طاقت رکھيں )ليکن رکھيں نہيں( وه روزے کے بدلے محتاج کو
کھانا کھال ديں اور جو کوئی شوق سے نيکی کرے تو اس کے
حق ميں زياده اچھا ہے۔ اور اگر سمجھو تو روزه رکھنا 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 کھلی نشانياں ہيں اور )جو حق و
باطل کو( الگ الگ کرنے واال ہے تو جو کوئی تم ميں سے اس
مہينے ميں موجود ہو چاہيئے کہ پورے مہينے کے روزے رکھے
اور جو بيمار ہو يا سفر ميں ہو تو دوسرے دنوں ميں )رکھ 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
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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 واال مجھے پکارتا ہے تو ميں اس کی
دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہيئے کہ ميرے حکموں کو مانيں
اور مجھ پر ايمان الئيں تاکہ نيک رستہ پائيں ) (١٨۶روزوں کی
راتوں ميں تمہارے لئے اپنی عورتوں کے پاس جانا کرديا گيا ہے
وه 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 تھے
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 لکھ رکھی ہے )يعنی
اوالد( اس کو )خدا سے( طلب کرو اور کھاؤ پيو يہاں تک کہ
صبح کی سفيد دھاری )رات کی( سياه دھاری سے الگ نظر آنے
لگے۔ پھر روزه )رکھ کر( رات تک پورا کرو اور جب تم
مسجدوں ميں اعتکاف بيٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو۔ يہ
خدا کی حديں ہيں ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح خدا اپنی آيتيں
لوگوں کے )سمجھانے کے( لئے کھول کھول کر بيان فرماتا ہے
تاکہ وه پرہيزگار بنيں ) (١٨٧اور ايک دوسرے کا مال ناحق نہ
کھاؤ اورنہ اس کو )رشوةً( حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں
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کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور )اسے( تم
جانتے بھی ہو )) (١٨٨اے محمدﷺ( لوگ تم سے نئے چاند
کے بارے ميں دريافت کرتے ہيں )کہ گھٹتا بﮍھتا کيوں ہے( کہہ
دو کہ وه 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( گھروں ميں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ۔ بلکہ
نيکوکار وه ہے جو پرہيز گار ہو اور گھروں ميں ان کے
دروازوں سے آيا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ
) (١٨٩اور جو لوگ تم سے لﮍتے ہيں تم بھی خدا کی راه ميں ان
سے لﮍو مگر زيادتی نہ کرنا کہ خدا زيادتی کرنے والوں کو
دوست نہيں رکھتا ) (١٩٠اور ان کو جہاں پاؤ قتل کردو اور جہاں
سے انہوں نے تم کو نکاال ہے )يعنی مکے سے( وہاں سے تم
بھی ان کو نکال دو۔ اور )دين سے گمراه کرنے کا( فساد قتل
وخونريزی سے کہيں بﮍھ کر ہے اور جب تک وه تم سے مسجد
محترم )يعنی خانہ کعبہ( کے پاس نہ لﮍيں تم بھی وہاں ان سے نہ
لﮍنا۔ ہاں اگر وه تم سے لﮍيں تو تم ان کو قتل کرڈالو۔ کافروں کی
يہی سزا ہے ) (١٩١اور اگر وه باز آجائيں تو خدا بخشنے واال
)اور( رحم کرنے واال ہے ) (١٩٢اور ان سے اس وقت تک
لﮍتے رہنا کہ فساد نابود ہوجائے اور )ملک ميں( خدا ہی کا دين
ہوجائے اور اگر وه )فساد سے( باز آجائيں تو ظالموں کے سوا
کسی پر زيادتی نہيں )کرنی چاہيئے( ) (١٩٣ادب کا مہينہ ادب
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کے مہينے کے مقابل ہے اور ادب کی چيزيں ايک دوسرے کا
بدلہ ہيں۔ پس اگر کوئی تم پر زيادتی کرے تو جيسی زيادتی وه تم
پر کرے ويسی ہی تم اس پر کرو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو اور
جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے ) (١٩۴اور خدا کی
راه ميں )مال( خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہالکت ميں نہ ڈالو اور
نيکی کرو بےشک خدا نيکی کرنے والوں کو دوست رکھتا 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 وه سر منڈالے تو( اس کے بدلے
روزے رکھے يا صدقہ دے يا قربانی کرے پھر جب )تکليف دور
ہو کر( تم مطمئن ہوجاؤ تو جو )تم ميں( حج کے وقت تک عمرے
سے فائده اٹھانا چاہے وه جيسی قربانی ميسر ہو کرے۔ اور جس
کو )قربانی( نہ ملے وه تين روزے ايام حج ميں رکھے 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 رکھو کہ خدا سخت عذاب دينے واال 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 اختالط کرے نہ کوئی برا کام کرے نہ کسی سے جھگﮍے۔
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اور جو نيک کام تم کرو گے وه خدا کو معلوم ہوجائے گا اور زاد
راه )يعنی رستے کا خرچ( ساتھ لے جاؤ کيونکہ بہتر )فائده( زاد
راه )کا( پرہيزگاری ہے اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو
) (١٩٧اس کا تمہيں کچھ گناه 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 سکھايا۔
اور اس سے پيشتر تم لوگ )ان طريقوں سے( محض ناواقف تھے
) (١٩٨پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہيں سے تم بھی واپس
ہو اور خدا سے بخشش مانگو۔ بےشک خدا بخشنے واال اور
رحمت کرنے واال ہے ) (١٩٩پھر جب حج کے تمام ارکان پورے
)منی ميں( خدا کو ياد کرو۔ جس طرح اپنے باپ دادا
کرچکو تو
ٰ
کو ياد کيا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زياده 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
کچھ حصہ نہيں ) (٢٠٠اور بعضے ايسے ہيں کہ دعا کرتے ہيں
کہ پروردگار ہم کو دنيا ميں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت ميں
بھی نعمت بخشيو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھيو
) (٢٠١يہی لوگ ہيں جن کے لئے ان کے کاموں کا حصہ )يعنی
اجر نيک تيار( ہے اور خدا جلد حساب لينے واال )اور جلد اجر
منی کے( دنوں ميں )جو( گنتی
دينے واال( ہے ) (٢٠٢اور )قيام ٰ
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کے )دن ميں( خدا کو ياد کرو۔ اگر کوئی جلدی کرے )اور( دو ہی
دن ميں )چل دے( تو اس پر بھی کچھ گناه نہيں۔ اور جو بعد تک
ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناه نہيں۔ يہ باتيں اس شخص کے
لئے ہيں جو )خدا سے( ڈرے اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو اور
جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کئے جاؤ گے۔ )(٢٠٣
اور کوئی شخص تو ايسا ہے جس کی گفتگو دنيا کی زندگی ميں
تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وه اپنی مانی الضمير پر خدا کو
گواه بناتا ہے حاالنکہ وه سخت جھگﮍالو ہے ) (٢٠۴اور جب پيٹھ
پھير کر چال جاتا ہے تو زمين ميں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس ميں
فتنہ انگيزی کرے اور کھيتی 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 گناه ميں پھنسا ديتا ہے۔ سو ايسے کو جہنم
سزاوار ہے۔ اور وه بہت برا ٹھکانہ 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!
اسالم ميں پورے پورے داخل ہوجاؤ اور شيطان کے پيچھے نہ
چلو وه تو تمہارا صريح دشمن ہے ) (٢٠٨پھر اگر تم احکام
روشن پہنچ جانے کے بعد لﮍکھﮍاجاؤ تو جان جاؤ کہ خدا غالب
)اور( حکمت واال ہے ) (٢٠٩کيا يہ لوگ اسی بات کے منتظر ہيں
کہ ان پر خدا )کاعذاب( بادل کے سائبانوں ميں آنازل ہو اور
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فرشتے بھی )اتر آئيں( اور کام تمام کرديا جائے اور سب کاموں
کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے )) (٢١٠اے محمد( بنی اسرائيل
سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانياں ديں۔ اور جو
شخص خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا
سخت عذاب کرنے واال ہے ) (٢١١اور جو کافر ہيں ان کے لئے
دنيا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وه مومنوں سے
تمسخر کرتے ہيں ليکن جو پرہيز گار ہيں وه 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 تھا )ليکن وه آپس
ميں اختالف کرنے لگے( تو خدا نے )ان کی طرف( بشارت دينے
والے اور ڈر سنانے والے پيغمبر بھيجے اور ان پر سچائی کے
ساتھ کتابيں نازل کيں تاکہ جن امور ميں لوگ اختالف کرتے تھے
ان کا ان ميں فيصلہ کردے۔ اور اس ميں اختالف بھی انہيں لوگوں
نے کيا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجود يہ کہ ان کے پاس کھلے
ہوئے احکام آچکے تھے )اور يہ اختالف انہوں نے صرف( آپس
کی ضد سے )کيا( تو جس امر حق ميں وه اختالف کرتے تھے
خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راه دکھا دی۔ اور
خدا جس کو چاہتا ہے سيدھا رستہ دکھا ديتا ہے ) (٢١٣کيا تم يہ
خيال کرتے ہو کہ )يوں ہی( بہشت ميں داخل ہوجاؤ گے اور ابھی
تم کو پہلے لوگوں کی سی )مشکليں( تو پيش آئی ہی نہيں۔ ان کو
)بﮍی بﮍی( سختياں اور تکليفيں پہنچيں اور وه )صعوبتوں ميں(
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ہال ہال ديئے گئے۔ يہاں تک کہ پيغمبر اور مومن لوگ جو ان کے
ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی ۔ ديکھو
خدا کی مدد )عن( قريب )آيا چاہتی( ہے )) (٢١۴اے محمدﷺ(
لوگ تم سے پوچھتے ہيں کہ )خدا کی راه ميں( کس طرح کا مال
خرچ کريں۔ کہہ دو کہ )جو چاہو خرچ کرو ليکن( جو مال خرچ
کرنا چاہو وه )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 بھالئی تم کرو گے خدا اس کو
جانتا ہے )) (٢١۵مسلمانو( تم پر )خدا کے رستے ميں( لﮍنا
فرض کرديا گيا ہے وه تمہيں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہيں کہ
ايک چيز تم کو بری لگے اور وه تمہارے حق ميں بھلی ہو اور
عجب نہيں کہ ايک چيز تم کو بھلی لگے اور وه تمہارے لئے
مضر ہو۔ 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 )گناه( ہےاور خدا کی راه 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 بھی زياده )گناه( ہے۔ اور
فتنہ انگيزی خونريزی سے بھی بﮍھ کر ہے۔ اور يہ لوگ ہميشہ تم
سے لﮍتے رہيں گے يہاں تک کہ اگر مقدور رکھيں تو تم کو
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تمہارے دين سے پھير ديں۔ اور جو کوئی تم ميں سے اپنے دين
سے پھر 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 الئے اور خدا کے لئے وطن چھوڑ
گئے اور )کفار سے( جنگ کرتے رہے وہی خدا کی رحمت کے
اميدوار ہيں۔ اور خدا بخشنے واال )اور( رحمت کرنے واال 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 کچھ فائدے بھی ہيں مگر ان کے نقصان فائدوں سے
کہيں زياده ہيں اور يہ بھی تم سے پوچھتے ہيں کہ )خدا کی راه
ميں( کون سا مال خرچ کريں۔ کہہ دو کہ جو ضرورت سے زياده
ہو۔ اس طرح خدا تمہارے لئے اپنے احکام کھول کھول 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( اصالح بہت اچھا
کام ہے۔ اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا )يعنی خرچ اکھٹا
رکھنا( چاہو تو وه تمہارے بھائی ہيں اور خدا خوب جانتا ہے کہ
خرابی کرنے واال کون ہے اور اصالح کرنے واال کون۔ اور اگر
خدا چاہتا تو تم کو تکليف ميں ڈال ديتا۔بےشک خدا غالب )اور(
حکمت واال ہے ) (٢٢٠اور )مومنو( مشرک عورتوں سے جب
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تک کہ ايمان نہ الئيں نکاح نہ کرنا۔ کيونکہ مشرک عورت خواه
تم کو کيسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے۔ اور
)اسی طرح( مشرک مرد جب تک ايمان نہ الئيں مومن عورتوں
کو ان کو زوجيت ميں نہ دينا کيونکہ مشرک )مرد( سے خواه وه
تم کو کيسا ہی بھال لگے مومن غالم بہتر ہے۔ يہ )مشرک لوگوں
کو( دوزخ کی طرف بالتے ہيں۔ اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت
اور بخشش کی طرف بالتا ہے۔ اور اپنے حکم لوگوں سے کھول
کھول کر بيان کرتا ہے تاکہ نصيحت حاصل کريں ) (٢٢١اور تم
سے حيض کے بارے ميں دريافت کرتے ہيں۔ کہہ دو کہ وه تو
نجاست ہے۔ سو ايام حيض ميں عورتوں سے کناره 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۔ کچھ شک نہيں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف
رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے ) (٢٢٢تمہاری عورتيں تمہارای
کھيتی ہيں تو اپنی کھيتی ميں جس طرح چاہو جاؤ۔ اور اپنے لئے
)نيک عمل( آگے بھيجو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو
کہ )ايک دن( تمہيں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے اور )اے
پيغمبر( ايمان والوں کو بشارت سنا دو ) (٢٢٣اور خدا )کے نام
کو( اس بات کا حيلہ نہ بنانا کہ )اس کی( قسميں کھا کھا کر سلوک
کرنے اورپرہيزگاری کرنے اور لوگوں ميں صلح و سازگاری
کرانے سے رک جاؤ۔ اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے )(٢٢۴
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خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذه نہ کرے گا۔ ليکن جو
قسميں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذه کرے گا۔ اور خدا
بخشنے واال بردبار ہے ) (٢٢۵جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس
جانے سے قسم کھاليں ان کو چار مہينے تک انتظار کرنا چاہيئے۔
اگر )اس عرصے ميں قسم سے( رجوع کرليں تو خدا بخشنے واال
مہربان ہے ) (٢٢۶اور اگر طالق کا اراده کرليں تو بھی خدا سنتا
)اور( جانتا ہے ) (٢٢٧اور طالق والی عورتيں تين حيض تک
اپنی تئيں روکے رہيں۔ اور اگر وه خدا اور روز قيامت پر ايمان
رکھتی ہيں تو ان کا جائز نہيں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم
ميں پيدا کيا ہے اس کو چھپائيں۔ اور ان کے خاوند اگر پھر
موافقت چاہيں تو اس )مدت( ميں وه ان کو اپنی زوجيت ميں لے
لينے کے زياده 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 ) (٢٢٨طالق )صرف( دوبار ہے )يعنی جب
دو دفعہ طالق دے دی جائے تو( پھر )عورتوں کو( يا تو بطريق
شائستہ )نکاح ميں( رہنے دينا يا بھالئی کے ساتھ چھوڑ دينا۔ اور
يہ جائز نہيں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس ميں سے کچھ
واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وه خدا کی
حدوں کو قائم نہيں رکھ سکيں گے تو اگر عورت )خاوند کے ہاتھ
سے( رہائی پانے کے بدلے ميں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ
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گناه 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 وه
گنہگار ہوں گے ) (٢٢٩پھر اگر شوہر )دو طالقوں کے بعد
تيسری( طالق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت
کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرلے اس )پہلے شوہر( پر
حالل نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طالق دے دے
اورعورت اور پہال خاوند پھر ايک دوسرے کی طرف رجوع
کرليں تو ان پر کچھ گناه نہيں بشرطيکہ دونوں يقين کريں کہ خدا
کی حدوں کو قائم رکھ سکيں گے اور يہ خدا کی حديں ہيں ان کو
وه ان لوگوں کے لئے بيان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہيں
) (٢٣٠اور جب تم عورتوں کو )دو دفعہ( طالق 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 وه اپنا ہی نقصان کرے گا اور
خدا کے احکام کو ہنسی )اور کھيل( 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 وه تمہيں نصيحت فرماتا ہے ان کو ياد کرو۔ اور خدا
سے ڈرتے رہو اور جان رکھوکہ خدا ہر چيز سے واقف ہے
) (٢٣١اور جب تم عورتوں کو طالق دے چکو اور ان کی عدت
پوری ہوجائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وه آپس
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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 رکھتا 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 دودھ
پالئيں يہ )حکم( اس شخص کے لئے ہے جو پوری مدت تک
دودھ پلوانا چاہے۔ اور دودھ پالنے والی ماؤں کا کھانا اور کپﮍا
دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی
طاقت سے زياده تکليف نہيں دی جاتی )تو ياد رکھو کہ( نہ تو ماں
کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچايا جائے اور نہ باپ کو
اس کی اوالد 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 صالح سے بچے کا دودھ
چھﮍانا چاہيں تو ان پر کچھ گناه نہيں۔ اور اگر تم اپنی اوالد کو
دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناه نہيں بشرطيکہ تم دودھ پالنے
واليوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دينا کيا تھا دے
دو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے
ہو خدا اس کو ديکھ رہا ہے ) (٢٣٣اور جو لوگ تم ميں سے
مرجائيں اور عورتيں چھوڑ جائيں تو عورتيں چار مہينے دس دن
اپنے آپ کو روکے رہيں۔ اور جب )يہ( عدت پوری کرچکيں اور
اپنے حق ميں پسنديده کام )يعنی نکاح( کرليں تو ان پر کچھ گناه
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نہيں۔ اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے ) (٢٣۴اور اگر
تم کنائے کی باتوں ميں عورتوں کو نکاح کا پيغام بھيجو يا )نکاح
کی خواہش کو( اپنے دلوں ميں مخفی رکھو تو تو تم پر کچھ گناه
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 پوشيده طور پر ان سے قول واقرار نہ کرنا۔ اور جب
تک عدت پوری نہ ہولے نکاح کا پختہ اراده نہ کرنا۔ اور جان
رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں ميں ہے خدا کو سب معلوم ہے تو
اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا بخشنے واال اور حلم
واال ہے ) (٢٣۵اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے يا ان
کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طالق دے دو تو تم پر کچھ گناه
نہيں۔ ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو )يعنی(
مقدور واال 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 طالق دے دو
ليکن مہر مقرر کرچکے ہو تو آدھا مہر دينا ہوگا۔ ہاں اگر عورتيں
مہر بخش ديں يا مرد جن کے ہاتھ ميں عقد نکاح ہے )اپنا حق(
چھوڑ ديں۔ )اور پورا مہر دے ديں تو ان کو اختيار ہے( اور اگر
تم مرد لوگ ه اپنا حق چھوڑ دو تو يہ پرہيزگاری کی بات ہے۔ اور
آپس ميں بھالئی کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ کچھ شک نہيں کہ خدا
تمہارے سب کاموں کو ديکھ رہا ہے )) (٢٣٧مسلمانو( سب
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نمازيں خصوصا ً بيچ کی نماز )يعنی نماز عصر( پورے التزام کے
ساتھ ادا کرتے رہو۔ اور خدا کے آگے ادب سے کھﮍے رہا کرو
) (٢٣٨اگر تم خوف کی حالت ميں ہو تو پيادے يا سوار )جس حال
ميں ہو نماز پﮍھ لو( پھر جب امن )واطمينان( ہوجائے تو جس
طريق سے خدا نے تم کو سکھايا ہے جو تم پہلے نہيں جانتے
تھے خدا کو ياد کرو ) (٢٣٩اور جو لوگ تم ميں سے مرجائيں
اور عورتيں چھوڑ جائيں وه اپنی عورتوں کے حق ميں وصيت
کرجائيں کہ ان کو ايک سال تک خرچ ديا جائے اور گھر سے نہ
نکالی جائيں۔ ہاں اگر وه خود گھر سے نکل جائيں اور اپنے حق
ميں پسنديده کام )يعنی نکاح( کرليں تو تم پر کچھ گناه نہيں۔ اور
خدا زبردست حکمت واال ہے ) (٢۴٠اور مطلقہ عورتوں کو بھی
دستور کے مطابق نان و نفقہ دينا چاہيئے پرہيزگاروں پر )يہ بھی(
حق ہے ) (٢۴١اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لئے بيان
فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو ) (٢۴٢بھال تم نے ان لوگوں کو نہيں
ديکھا جو )شمار ميں( ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے
اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے۔ تو خدا نے ان کو حکم ديا کہ
مرجاؤ۔ پھر ان کو زنده بھی کرديا۔ کچھ شک نہيں کہ خدا لوگوں
پر مہربانی رکھتا ہے۔ ليکن اکثر لوگ شکر نہيں کرتے )(٢۴٣
اور )مسلمانو( خدا کی راه ميں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا
)سب کچھ( جانتا ہے ) (٢۴۴کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے
کہ وه اس کے بدلے اس کو کئی حصے زياده دے گا۔ اور خدا ہی
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روزی کو تنگ کرتا اور )وہی اسے( کشاده کرتا ہے۔ اور تم اسی
کی طرف لوٹ کر جاؤ گے ) (٢۴۵بھال تم نے بنی اسرائيل کی
موسی کے بعد اپنے پيغمبر
ايک جماعت کو نہيں ديکھا جس نے
ٰ
سے کہا کہ آپ ہمارے لئے ايک بادشاه مقرر کرديں تاکہ ہم خدا
کی راه ميں جہاد کريں۔ پيغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم
ديا جائے تو عجب نہيں کہ لﮍنے سے پہلو تہی کرو۔ وه کہنے
لگے کہ ہم راه 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 پھر گئے۔ اور
خدا ظالموں سے خوب واقف ہے ) (٢۴۶اور پيغمبر نے ان سے
)يہ بھی( کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاه مقرر فرمايا ہے۔
وه بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کيونکر ہوسکتا ہےبادشاہی
کے مستحق تو ہم ہيں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی
نہيں۔ پيغمبر نے کہا کہ خدا نےاس کو تم پر فضيلت دی ہے اور
)بادشاہی کے لئے( منتخب فرمايا ہے اس نے اسے علم بھی بہت
سا بخشا ہے اور تن و توش بھی )بﮍا عطا کيا ہے( اور خدا )کو
اختيار ہے( جسے چاہے بادشاہی بخشے۔ وه بﮍا کشائش واال 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 اٹھائے ہوئے ہوں گے اس ميں تمہارے پروردگار کی
طرف سے تسلی )بخشنے والی چيز( ہوگی اور کچھ اور چيزيں
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موسی اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ايمان
بھی ہوں گی جو
ٰ
رکھتے 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 واال ہے۔ جو شخص اس
ميں سے پانی پی لے گا )اس کی نسبت تصور کيا جائے گا کہ( وه
ميرا نہيں۔ اور جو نہ پئے گا وه )سمجھا جائے گا کہ( ميرا ہے۔
ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے )تو خير۔ جب وه لوگ
نہر پر پہنچے( تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی ليا۔ پھر
جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے 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 رکھتے تھے کہ
ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وه کہنے لگے کہ بسااوقات
تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بﮍی جماعت پر فتح
حاصل کی ہے اور خدا استقالل رکھنے والوں کے ساتھ ہے
) (٢۴٩اور جب وه لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے
تو )خدا سے( دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے
کھول دے اور ہميں )لﮍائی ميں( ثابت قدم رکھ 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 ڈاال۔ اور خدا
نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھايا۔
اور خدا لوگوں کو ايک دوسرے )پر چﮍھائی اور حملہ کرنے(
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سے ہٹاتا نہ رہتا تو ملک تباه ہوجاتا ليکن خدا اہل عالم پر بﮍا
مہربان ہے ) (٢۵١يہ خدا کی آيتيں ہيں جو ہم تم کو سچائی کے
ساتھ پﮍھ کر سناتے ہيں )اور اے محمدﷺ( تم بالشبہ پيغمبروں
ميں سے ہو ) (٢۵٢يہ پيغمبر )جو ہم وقتا ً فوقتا ً بھيجتے 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
عيسی بن مريم کو ہم
)دوسرے امور ميں( مرتبے بلند کئے۔ اور
ٰ
نے کھلی ہوئی نشانياں عطا کيں اور روح القدس سے ان کو مدد
دی۔ اور اگر خداچاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی
نشانياں آنے کے بعد آپس ميں نہ لﮍتے ليکن انہوں نے اختالف 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 )وه
معبود برحق ہے کہ( اس کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہيں
زنده ہميشہ رہنے واال اسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نيند جو کچھ
آسمانوں ميں اور جو کچھ زمين ميں ہيں سب اسی کا ہے کون ہے
جو اس کی اجازت کے بغير اس سے )کسی کی( سفارش کر
سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے
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پيچھے ہوچکا ہے اسے سب معلوم ہے اور وه اس کی معلومات
ميں سے کسی چيز پر دسترس حاصل نہيں کر سکتے ہاں جس
قدر وه 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 کچھ بھی دشوار نہيں وه بﮍا عالی رتبہ اور جليل القدر ہے
) (٢۵۵دين )اسالم( ميں زبردستی نہيں ہے ہدايت )صاف طور پر
ظاہر اور( گمراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جو شخص بتوں سے
اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ايمان الئے اس نے ايسی مضبوط
رسی ہاتھ ميں پکﮍ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہيں اور خدا
)سب کچھ( سنتا اور )سب کچھ( جانتا ہے ) (٢۵۶جو لوگ ايمان
الئے ہيں ان کا دوست خدا ہے کہ اُن کو اندھيرے سے نکال کر
روشنی ميں لے جاتا ہے اور جو کافر ہيں ان کے دوست شيطان
ہيں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھيرے ميں لے جاتے ہيں
يہی لوگ اہل دوزخ ہيں کہ اس ميں ہميشہ رہيں گے ) (٢۵٧بھال
تم نے اس شخص کو نہيں ديکھا جو اس )غرور کے( سبب سے
کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہيم سے پروردگار کے
بارے ميں جھگﮍنے لگا۔ جب ابراہيم نے کہا ميرا پروردگار تو وه
ہے جو جالتا اور مارتا ہے۔ وه بوال کہ جال اور مار تو ميں بھی
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
ره گيا اور خدا بےانصافوں کو ہدايت نہيں ديا کرتا ) (٢۵٨يا اسی
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طرح اس شخص کو )نہيں ديکھا( جسے ايک گاؤں ميں جو اپنی
چھتوں پر گرا پﮍا تھا اتفاق گزر ہوا۔ تو اس نے کہا کہ خدا اس
)کے باشندوں( کو مرنے کے بعد کيونکر زنده کرے گا۔ تو خدا
نے اس کی روح قبض کرلی )اور( سو برس تک )اس کو مرده
رکھا( پھر اس کو جال اٹھايا اور پوچھا تم کتنا عرصہ )مرے(رہے
ہو اس نے جواب ديا کہ ايک دن يا اس سے بھی کم۔ خدا نے
فرمايا )نہيں( بلکہ سو برس )مرے( رہے ہو۔ اور اپنے کھانے
پينے کی چيزوں کو ديکھو کہ )اتنی مدت ميں مطلق( سﮍی بسی
نہيں اور اپنے گدھے کو بھی ديکھو )جو مرا پﮍا ہے( غرض )ان
باتوں سے( يہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لئے )اپنی قدرت کی(
نشانی بنائيں اور )ہاں گدھے( کی ہڈيوں کو ديکھو کہ ہم ان کو
کيونکر جوڑے ديتے اور ان پر )کس طرح( گوشت پوست چﮍھا
ديتے ہيں۔ جب يہ واقعات اس کے مشاہدے ميں آئے تو بول اٹھا
کہ ميں يقين کرتا ہوں کہ خدا ہر چيز پر قادر ہے ) (٢۵٩اور جب
ابراہيم نے )خدا سے( کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو
مردوں کو کيونکر زنده کرے گا۔ خدا نے فرمايا کيا تم نے )اس
بات کو( باور نہيں کيا۔ انہوں نے کہا کيوں نہيں۔ ليکن )ميں
ديکھنا( 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( پھر ان کا ايک ٹکﮍا ہر ايک پہاڑ پر
رکھوا دو پھر ان کو بالؤ تو وه تمہارے پاس دوڑتے چلے آئيں
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گے۔ اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ )(٢۶٠
جو لوگ اپنا مال خدا کی راه 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 زياده کرتا ہے۔ وه بﮍی کشائش واال اور سب کچھ جاننے واال
ہے ) (٢۶١جو لوگ اپنا مال خدا کے رستے ميں صرف کرتے
ہيں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا )کسی پر( احسان رکھتے 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 کچھ خوف
ہوگا اور نہ وه 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
رکھنے اور ايذا دينے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کردينا۔
جو لوگوں کو دکھاوے کے لئے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور
روز آخرت پر ايمان نہيں رکھتا۔ تو اس )کے مال( کی مثال اس
چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پﮍی ہو اور اس پر
زور کا مينہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ )اسی طرح( يہ
)رياکار( لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی 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
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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 پھل الئے۔
اور اگر مينہ نہ بھی پﮍے تو خير پھوار ہی سہی اور خدا تمہارے
کاموں کو ديکھ رہا ہے ) (٢۶۵بھال تم ميں کوئی يہ چاہتا ہے کہ
اس کا کھجوروں 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 بﮍھاپا آپکﮍے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں۔ تو
)ناگہاں( اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگوال چلے اور وه جل کر
)راکھ کا ڈھير ہو( جائے۔ اس طرح خدا تم سے اپنی آيتيں کھول
کھول کر بيان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو )اور سمجھو( )(٢۶۶
مومنو! جو پاکيزه اور عمده مال تم کماتے ہوں اور جو چيزيں ہم
تمہارے لئے زمين سےنکالتے ہيں ان ميں سے )راه خدا ميں(
خرچ کرو۔ اور بری اور ناپاک چيزيں دينے کا قصد نہ کرنا کہ
)اگر وه چيزيں تمہيں دی جائيں تو( بجز اس کے کہ )ليتے وقت(
آنکھيں بند کرلو ان کو کبھی نہ لو۔ اور جان رکھو کہ خدا بےپروا
)اور( قابل ستائش ہے )) (٢۶٧اور ديکھنا( شيطان )کا کہنا نہ
ماننا وه( تمہيں تنگ دستی کا خوف دالتا اور بےحيائی کے کام کر
نے کو کہتا ہے۔ اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعده
کرتا ہے۔ اور خدا بﮍی کشائش واال )اور( سب کچھ جاننے واال
ہے ) (٢۶٨وه جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے۔ اور جس کو
دانائی ملی بےشک اس کو بﮍی نعمت ملی۔ اور نصيحت تو وہی
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لوگ قبول کرتے ہيں جو عقلمند ہيں ) (٢۶٩اور تم )خدا کی راه
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 وه بھی خوب ہے اور اگر پوشيده دو اور دو بھی اہل حاجت
کو تو وه خوب تر ہے اور )اس طرح کا دينا( تمہارے گناہوں کو
بھی 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 فائده تمہيں کو ہے اور تم جو
خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لئے کرو گے۔ اور جو مال
تم خرچ کرو گے وه تمہيں پورا پورا دے ديا جائے گا اور تمہارا
کچھ نقصان نہيں کيا جائے گا) (٢٧٢) ،اور ہاں تم جو خرچ کرو
گے تو( ان حاجتمندوں کے لئے جو خدا کی راه ميں رکے بيٹھے
ہيں اور ملک ميں کسی طرف جانے کی طاقت نہيں رکھتے )اور
مانگنے سے عار رکھتے 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 پھوڑ کر اور( لپٹ کر نہيں مانگ سکتے اور تم جو مال
خرچ کرو گے کچھ شک نہيں کہ خدا اس کو جانتا ہے ) (٢٧٣جو
لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشيده اور ظاہر )راه خدا ميں(
خرچ کرتے رہتے ہيں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے اور ان
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کو )قيامت کے دن( نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم )(٢٧۴
جو لوگ سود کھاتے ہيں وه )قبروں سے( اس طرح )حواس
باختہ( اٹھيں گے جيسے کسی کو جن نے لپٹ کر ديوانہ بنا ديا ہو
يہ اس لئے کہ وه کہتے ہيں کہ سودا بيچنا بھی تو )نفع کے لحاظ
سے( ويسا ہی ہے جيسے سود )لينا( حاالنکہ سودے کو خدا نے
حالل کيا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس خدا کی
نصيحت پہنچی اور وه )سود لينے سے( باز آگيا تو جو پہلے
ہوچکا وه اس کا۔ اور )قيامت ميں( اس کا معاملہ خدا کے سپرد
اور جو پھر 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 بﮍھاتا ہے اور خدا کسی
ناشکرے گنہگار کو دوست نہيں رکھتا ) (٢٧۶جو لوگ ايمان
الئے اور نيک عمل کرتے اور نماز پﮍھتے اور ٰ
زکوة ديتے رہے
ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا اور )قيامت کے
دن( ان کو نہ کچھ خوف ہوا اور نہ وه غمناک ہوں گے )(٢٧٧
مومنو! خدا سے ڈرو اور اگر ايمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی
ره گيا ہے اس کو چھوڑ 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 چھوڑ دو گے(
تو تم کو اپنی اصل رقم لينے کا حق ہے جس ميں نہ اوروں کا
نقصان اور تمہارا نقصان ) (٢٧٩اور اگر قرض لينے واال تنگ
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دست ہو تو )اسے( کشائش )کے حاصل ہونے( تک مہلت )دو(
اور اگر )زر قرض( بخش ہی دو توتمہارے لئے زياده اچھا ہے
بشرطيکہ سمجھو ) (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 کچھ نقصان نہ ہوگا ) (٢٨١مومنو!
جب تم آپس ميں کسی ميعاد معين کے لئے قرض کا معاملہ کرنے
لگو تو اس کو لکھ ليا کرو اور لکھنے واال تم ميں )کسی کا نقصان
نہ کرے بلکہ( انصاف سے لکھے نيز لکھنے واال جيسا اسے خدا
نے سکھايا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاويز لکھ
دے۔ اور جو شخص قرض لے وہی )دستاويز کا( مضمون بول کر
لکھوائے اور خدا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور زر
قرض ميں سے کچھ کم نہ لکھوائے۔ اور اگر قرض لينے واال
بےعقل يا ضعيف ہو يا مضمون لکھوانے کی قابليت نہ رکھتا ہو
تو جو اس کا ولی ہو وه انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے۔ اور
اپنے ميں سے دو مردوں کو )ايسے معاملے کے( گواه کرليا کرو۔
اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ايک مرد اور دو عورتيں جن کو تم
گواه پسند کرو )کافی ہيں( کہ اگر ان ميں سے ايک بھول جائے
گی تو دوسری اسے ياد دالدے گی۔ اور جب گواه )گواہی کے لئے
طلب کئے جائيں تو انکار نہ کريں۔ اور قرض تھوڑا ہو يا بہت اس
)کی دستاويز( کے لکھنے ميں کاہلی نہ کرنا۔ يہ بات خدا کے
نزديک نہايت قرين انصاف ہے اور شہادت کے لئے بھی يہ بہت
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درست طريقہ ہے۔ اس سے تمہيں کسی طرح کا شک وه شبہ بھی
نہيں پﮍے گا۔ ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس ميں ليتے
ديتے ہو تو اگر )ايسے معاملے کی( دستاويز نہ لکھوتو تم پر کچھ
گناه نہيں۔ اور جب خريد وفروخت کيا کرو تو بھی گواه کرليا کرو۔
اور کاتب دستاويز اور گواه )معاملہ کرنے والوں کا( کسی طرح
نقصان نہ کريں۔ اگر تم )لوگ( ايسا کرو تو يہ تمہارے لئے گناه
کی بات ہے۔ اور خدا سے ڈرو اور )ديکھو کہ( وه تم کو )کيسی
مفيد باتيں( سکھاتا ہے اور خدا ہر چيز سے واقف ہے ) (٢٨٢اور
اگر تم سفر پر ہواور )دستاويز( لکھنے واال مل نہ سکے تو )کوئی
چيز( رہن يا قبضہ رکھ کر )قرض لے لو( اور اگر کوئی کسی کو
امين سمجھے )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 )ديکھنا( شہادت کو مت چھپانا۔ جو
اس کو چھپائے گا وه دل کا گنہگار ہوگا۔ اور خدا تمہارے سب
کاموں سے واقف ہے ) (٢٨٣جو کچھ آسمانوں ميں اور جو کچھ
زمين ميں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر
کرو گے تو يا چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا پھر
وه 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 رکھتے ہيں
اور مومن بھی۔ سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی
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کتابوں پر اور اس کے پيغمبروں پر ايمان رکھتے ہيں )اورکہتے
ہيں کہ( ہم اس کے پيغمبروں سے کسی ميں کچھ فرق نہيں کرتے
اور وه )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 زياده تکليف نہيں ديتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا
فائده ملے گا برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے
پروردگار اگر ہم سے بھول يا چوک ہوگئی ہو تو ہم سے مؤاخذه
نہ کيجيو۔ اے پروردگار ہم پر ايسا بوجھ نہ ڈاليو جيسا تو نے ہم
سے پہلے لوگوں پر ڈاال تھا۔ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی
ہم ميں طاقت نہيں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھيو۔ 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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 -88سورة ا ٔالن َفال )(8
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال 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
رکھو اور اگر ايمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے
حکم پر چلو ) (١مومن تو وه ہيں کہ جب خدا کا ذکر کيا جاتا ہے
کہ ان کے دل ڈر جاتے ہيں اور جب انہيں اس کی آيتيں پﮍھ کر
سنائی جاتی ہيں تو ان کا ايمان اور بﮍھ جاتا ہے۔ اور وه اپنے
پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہيں )) (٢اور( وه جو نماز پﮍھتے
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 گھروں سے اسی طرح نکلنا
چاہيئے تھا( جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبير کے
ساتھ اپنے گھر سے نکاال اور )اس وقت( مومنوں ايک جماعت
ناخوش تھی ) (۵وه لوگ حق بات ميں اس کے ظاہر ہوئے پيچھے
تم سے جھگﮍنے لگے گويا موت کی طرف دھکيلے جاتے ہيں
اور اسے ديکھ رہے ہيں ) (۶اور )اس وقت کو ياد کرو( جب خدا
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تم سے وعده کرتا تھا کہ )ابوسفيان اور ابوجہل کے( دو گروہوں
ميں سے ايک گروه تمہارا )مسخر( ہوجائے گا۔ اور تم چاہتے
تھے کہ جو قافلہ بے )شان و( شوکت )يعنی بے ہتھيار ہے( وه
تمہارے ہاتھ آجائے اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو
قائم رکھے اور کافروں کی جﮍ کاٹ کر )پھينک( دے ) (٧تاکہ
سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کردے۔ گو مشرک ناخوش ہی
ہوں ) (٨جب تم اپنے پروردگار سے فرياد کرتے تھے تو اس نے
تمہاری دعا قبول کرلی )اور فرمايا( کہ )تسلی رکھو( ہم ہزار
فرشتوں سے جو ايک دوسرے کے پيچھے آتے جائيں گے
تمہاری مدد کريں گے ) (٩اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت
بنايا تھا کہ تمہارے دل سے اطمينان حاصل کريں۔ اور مدد تو ﷲ
ہی کی طرف سے ہے۔ بےشک خدا غالب حکمت واال ہے )(١٠
جب اس نے )تمہاری( تسکين کے ليے اپنی طرف سے تمہيں نيند
)کی چادر( اُڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برساديا تاکہ تم کو
اس سے )نہال کر( پاک کر دے اور شيطانی نجاست کو تم سے
دور کردے۔ اور اس ليے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کردے
اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے ) (١١جب تمہارا
پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ ميں تمہارے ساتھ ہوں
تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہيں۔ ميں ابھی ابھی 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
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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 بھی سخت عذاب دينے واال ہے ) (١٣يہ )مزه تو يہاں(
چکھو اور يہ )جانے رہو( کہ کافروں کے ليے )آخرت ميں(
دوزخ کا عذاب )بھی تيار( ہے ) (١۴اے اہل ايمان جب ميدان
جنگ ميں کفار سے تمہار مقابلہ ہو تو ان سے پيٹھ نہ پھيرنا )(١۵
اور 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 پيٹھ پھيرے گا تو
)سمجھو کہ( وه خدا کے غضب ميں گرفتار ہوگيا اور اس کا
ٹھکانا دوزخ ہے۔ اور وه 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 پھينکی تھيں تو وه تم نے
نہيں پھينکی تھيں بلکہ ﷲ نے پھينکی تھيں۔ اس سے يہ غرض
تھی کہ مومنوں کو اپنے )احسانوں( سے اچھی طرح آزمالے۔
بےشک خدا سنتا جانتا ہے )) (١٧بات( يہ )ہے( کچھ شک نہيں
کہ خدا کافروں کی تدبير کو کمزور کر دينے واال ہے )(١٨
)کافرو( اگر تم )محمد صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم پر( فتح چاہتے ہو
تو تمہارے پاس فتح آچکی۔ )ديکھو( اگر تم )اپنے افعال سے( باز
آجاؤ تو تمہارے حق ميں بہتر ہے۔ اور اگر پھر )نافرمانی( کرو
گے تو ہم بھی پھر تمہيں عذاب کريں گے اور تمہاری جماعت
570

خواه کتنی ہی کثير ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ اور خدا
تو مومنوں کے ساتھ ہے ) (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 ) (٢١کچھ
شک نہيں کہ خدا کے نزديک تمام جانداروں سے بدتر بہرے
گونگے ہيں جو کچھ نہيں سمجھتے ) (٢٢اور اگر خدا ان ميں
نيکی )کا ماده( ديکھتا تو ان کو سننے کی توفيق بخشتا۔ اور اگر
)بغير صالحيت ہدايت کے( سماعت ديتا تو وه منہ پھير کر بھاگ
جاتے ) (٢٣مومنو! خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو
جب کہ رسول خدا تمہيں ايسے کام کے ليے بالتے ہيں جو تم کو
زندگی )جاوداں( بخشتا ہے۔ اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس
کے دل کے درميان حامل ہوجاتا ہے اور يہ بھی کہ تم سب اس
کے روبرو جمع کيے جاؤ گے ) (٢۴اور اس فتنے سے ڈرو جو
خصوصيت کے ساتھ انہيں لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم ميں
گنہگار ہيں۔ اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دينے واال ہے
) (٢۵اور اس وقت کو ياد کرو جب تم زمين )مکہ( ميں قليل اور
ضعيف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے 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 پاکيزه چيزيں
کھانے کو ديں تاکہ )اس کا( شکر کرو ) (٢۶اے ايمان والو! نہ تو
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خدا اور رسول کی امانت ميں خيانت کرو اور نہ اپنی امانتوں ميں
خيانت کرو اور تم )ان باتوں کو( جانتے ہو ) (٢٧اور جان رکھو
کہ تمہارا مال اور اوالد بﮍی آزمائش ہے اور يہ کہ خدا کے پاس
)نيکيوں کا( بﮍا ثواب ہے ) (٢٨مومنو! اگر تم خدا سے ڈرو گے
تو وه تمہارے ليے امر فارق پيدا کردے گا )يعنی تم کو ممتاز
کردے گا( تو وه تمہارے گناه مٹادے گا اور تمہيں بخش دے گا۔
اور خدا بﮍا فضل واال ہے ) (٢٩اور )اے محمدﷺ اس وقت کو
ياد کرو( جب کافر لوگ تمہارے بارے ميں چال چل رہے تھے کہ
تم کو قيد کر ديں يا جان سے مار ڈاليں يا )وطن سے( نکال ديں تو
)ادھر تو( وه چال چل رہے تھے اور )اُدھر( خدا چال چل رہا تھا۔
اور خدا سب سے بہتر چال چلنے واال ہے ) (٣٠اور جب ان کو
ہماری آيتيں پﮍھ کر سنائی جاتی ہيں تو کہتے ہيں )يہ کالم( ہم نے
سن ليا ہے اگر ہم چاہيں تو اسی طرح کا )کالم( ہم بھی 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 پتھر برسا يا کوئی اور تکليف
دينے واال عذاب بھيج ) (٣٢اور خدا ايسا نہ تھا کہ جب تک تم ان
ميں سے تھے انہيں عذاب ديتا۔ اور ايسا نہ تھا کہ وه بخششيں
مانگيں اور انہيں عذاب دے ) (٣٣اور )اب( ان کے ليے کون سی
وجہ ہے کہ وه انہيں عذاب نہ دے جب کہ وه مسجد محترم )ميں
نماز پﮍھنے( سے روکتے ہيں اور وه اس مسجد کے متولی بھی
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نہيں۔ اس کے متولی تو صرف پرہيزگار ہيں۔ ليکن ان ميں اکثر
خانہ کعبہ کے پاس
نہيں جانتے ) (٣۴اور ان لوگوں کی نماز ٔ
سيٹياں اور تالياں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ تو تم جو کفر
کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب )کا مزه( چکھو ) (٣۵جو
لوگ کافر ہيں اپنا مال خرچ کرتے ہيں کہ )لوگوں کو( خدا کے
رستے سے روکيں۔ سو ابھی اور خرچ کريں گے مگر آخر وه
)خرچ کرنا( ان کے ليے )موجب( افسوس ہوگا اور وه 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 رکھ کر ايک ڈھير بنا دے۔ پھر اس کو دوزخ ميں ڈال
دے۔ يہی لوگ خساره پانے والے ہيں )) (٣٧اے پيغمبر( کفار سے
کہہ دو کہ اگر وه اپنے افعال سے باز آجائيں تو جو ہوچکا وه
انہيں معاف کرديا جائے گا۔ اور اگر پھر )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 ديکھ رہا ہے ) (٣٩اور اگر روگردانی کريں تو جان رکھو کہ
خدا تمہارا حمايتی ہے۔ )اور( وه خوب حمايتی اور خوب مددگار
ہے ) (۴٠اور جان رکھو کہ جو چيز تم )کفار سے( لوٹ کر الؤ
اس ميں سے پانچواں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل
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قرابت کا اور يتيموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر
تم خدا پر اور اس )نصرت( پر ايمان رکھتے ہو جو )حق وباطل
ميں( فرق کرنے کے دن )يعنی جنگ بدر ميں( جس دن دونوں
فوجوں ميں مڈھ بھيﮍ ہوگئی۔ اپنے بندے )محمدﷺ( پر نازل
فرمائی۔ اور خدا ہر چيز پر قادر ہے ) (۴١جس وقت تم )مدينے
سے( قريب کے ناکے پر تھے اور کافر بعيد کے ناکے پر اور
قافلہ تم سے نيچے )اتر گيا( تھا۔ 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 تھا کہ جو کام ہو کر رہنے
واال تھا اسے کر ہی ڈالے تاکہ جو مرے بصيرت پر )يعنی يقين
جان کر( مرے اور جو جيتا رہے وه بھی بصيرت پر )يعنی حق
پہچان کر( جيتا رہے۔ اور کچھ شک نہيں کہ خدا سنتا جانتا ہے
) (۴٢اس وقت خدا نے تمہيں خواب ميں کافروں کو تھوڑی تعداد
ميں دکھايا۔ اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ
ديتے اور )جو( کام )درپيش تھا اس( ميں جھگﮍنے لگتے ليکن
خدا نے )تمہيں اس سے( بچا ليا۔ بےشک وه سينوں کی باتوں تک
سے واقف ہے ) (۴٣اور اس وقت جب تم ايک دوسرے کے مقابل
ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں ميں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا
اور تم کو ان کی نگاہوں ميں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ خدا کو
جو کام منظور کرنا تھا اسے کر ڈالے۔ اور سب کاموں کا رجوع
خدا کی طرف ہے ) (۴۴مومنو! جب )کفار کی( کسی جماعت
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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 جھگﮍا 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 دکھانے کے ليے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو
خدا کی راه 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 دکھائے 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 مجھے تم سے کوئی واسطہ
نہيں۔ ميں تو ايسی چيزيں ديکھ رہا ہوں جو تم نہيں ديکھ سکتے۔
مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے۔ اور خدا سخت عذاب کرنے واال
ہے ) (۴٨اس وقت منافق اور )کافر( جن کے دلوں ميں مرض تھا
کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دين نے مغرور کر رکھا ہے
اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت واال
ہے ) (۴٩اور کاش تم اس وقت )کی کيفيت( ديکھو۔ جب فرشتے
کافروں کی جانيں نکالتے ہيں ان کے مونہوں اور پيٹھوں پر
)کوڑے اور ہتھوڑے وغيره( مارتے )ہيں اور کہتے ہيں( کہ
575

)اب( عذاب آتش )کا مزه( چکھو ) (۵٠يہ ان )اعمال( کی سزا ہے
جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھيجے ہيں۔ اور يہ )جان رکھو( کہ
خدا بندوں پر ظلم نہيں کرتا ) (۵١جيسا حال فرعوينوں اور ان
سے پہلے لوگوں کا )ہوا تھا 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 واال ہے
) (۵٢يہ اس ليے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو ديا کرتا ہے جب
تک وه خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈاليں خدا اسے نہيں بدال
کرتا۔ اور اس ليے کہ خدا سنتا جانتا ہے ) (۵٣جيسا حال
فرعونيوں اور ان سے پہلے لوگوں کا )ہوا تھا ويسا ہی ان کا ہوا(
انہوں نے اپنے پروردگار کی آيتوں کو جھٹاليا تو ہم نے ان کو ان
کے گناہوں کے سبب ہالک کر ڈاال اور فرعونيوں کو ڈبو ديا۔ اور
وه سب ظالم تھے ) (۵۴جانداروں ميں سب سے بدتر خدا کے
نزديک وه لوگ ہيں جو کافر ہيں سو وه ايمان نہيں التے ) (۵۵جن
لوگوں سے تم نے )صلح کا( عہد کيا ہے پھر وه 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 وه ان کو ديکھ کر بھاگ 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 پھينک دو )اور( برابر )کا
جواب دو( کچھ شک نہيں کہ خدا دغابازوں کو دوست نہيں رکھتا
576

) (۵٨اور کافر يہ نہ خيال کريں کہ وه بھاگ نکلے ہيں۔ وه )اپنی
چالوں سے ہم کو( ہرگز عاجز نہيں کرسکتے ) (۵٩اور جہاں تک
ہوسکے )فوج کی جمعيت کے( زور سے اور گھوڑوں کے تيار
رکھنے 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 بيٹھی رہے گی۔
اور تم جو کچھ راه خدا ميں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا
پورا ديا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہيں کيا جائے گا )(۶٠
اور اگر يہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی
طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ کچھ شک نہيں کہ
وه سب کچھ سنتا )اور( جانتا ہے ) (۶١اور 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 )(۶٢
اور ان کے دلوں ميں الفت پيدا کردی۔ اور اگر تم دنيا بھر کی
دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں ميں الفت نہ پيدا
کرسکتے۔ مگر خدا ہی نے ان ميں الفت ڈال دی۔ بےشک وه
زبردست )اور( حکمت واال 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
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کافر ايسے لوگ ہيں کہ کچھ بھی سمجھ نہيں رکھتے ) (۶۵اب
خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر ديا اور معلوم کرليا کہ )ابھی( تم
ميں کسی قدر کمزوری ہے۔ پس اگر تم ميں ايک سو ثابت قدم
رہنے والے 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 بھالئی( چاہتا ہے۔
اور خدا غالب حکمت واال ہے ) (۶٧اگر خدا کا حکم پہلے نہ
ہوچکا ہوتا تو جو )فديہ( تم نے ليا ہے اس کے بدلے تم پر بﮍا
مال غنيمت تمہيں مال ہے اسے کھاؤ
عذاب نازل ہوتا ) (۶٨تو جو ِ
)کہ وه تمہارے ليے( حالل طيب رہے اور خدا سے ڈرتے رہو۔
بےشک خدا بخشنے واال مہربان ہے ) (۶٩اے پيغمبر جو قيدی
تمہارے ہاتھ ميں )گرفتار( ہيں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے
دلوں ميں نيکی معلوم کرے گا تو جو )مال( تم سے چھن گيا ہے
اس سے بہتر تمہيں عنايت فرمائے گا اور تمہارے گناه بھی معاف
کر دے گا اور خدا بخشنے واال 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 واال ہے ) (٧١جو لوگ ايمان الئے اور وطن سے ہجرت
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کر گئے اور خدا کی راه ميں اپنے مال اور جان سے لﮍے وه اور
جنہوں نے )ہجرت کرنے والوں کو( جگہ دی اور ان کی مدد کی
وه آپس ميں ايک دوسرے کے رفيق ہيں۔ اور جو لوگ ايمان تو
لے آئے ليکن ہجرت نہيں کی تو جب تک وه ہجرت نہ کريں تم کو
ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہيں۔ اور اگر وه تم سے دين
)کے معامالت( ميں مدد طلب کريں تو تم کو مدد کرنی الزم 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
ديکھ رہا ہے ) (٧٢اور جو لوگ کافر ہيں )وه بھی( 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 الئے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راه
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 الئے اور وطن سے ہجرت کرگئے اور
تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وه بھی تم ہی ميں سے ہيں۔
اور رشتہ دار خدا کے حکم کی رو سے ايک دوسرے کے زياده
حقدار ہيں۔ کچھ شک نہيں کہ خدا ہر چيز سے واقف ہے )(٧۵

579

ِمر ان )(3
 -89سورة آل ع َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
الم ) (١خدا )جو معبود برحق ہے( اس کے سوا کوئی عبادت کے
الئق نہيں ہميشہ زنده رہنے واال ) (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
)پھر قرآن جو حق اور باطل کو( الگ الگ کر دينے واال )ہے(
نازل کيا جو لوگ خدا کی آيتوں کا انکار کرتے ہيں ان کو سخت
عذاب ہوگا اور خدا زبردست )اور( بدلہ لينے واال ہے ) (۴خدا
)ايسا خبير وبصير ہے کہ( کوئی چيز اس سے پوشيده 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 الئق 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 وه متشابہات کا اتباع کرتے ہيں تاکہ فتنہ برپا کريں اور
مراد اصلی کا پتہ لگائيں حاالنکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی
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نہيں جانتا اور جو لوگ علم ميں دست گاه کامل رکھتے ہيں وه يہ
کہتے ہيں کہ ہم ان پر ايمان الئے يہ سب ہمارے پروردگار کی
طرف سے ہيں اور نصيحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہيں )(٧
اے 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 واال ہے ) (٨اے
پروردگار! تو اس روز جس )کے آنے( ميں کچھ بھی شک نہيں
سب لوگوں کو )اپنے حضور ميں( جمع کرلے گا بے شک خدا
خالف وعده نہيں کرتا ) (٩جو لوگ کافر ہوئے )اس دن( نہ تو ان
کا مال ہی خدا )کے عذاب( سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی
اوالد ہی )کچھ کام آئے گی( اور يہ لوگ آتش )جہنم( کا ايندھن
ہوں گے ) (١٠ان کا حال بھی فرعونيوں اور ان سے پہلے لوگوں
کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آيتوں کی تکذيب کی تھی تو خدا نے
ان کو ان کے گناہوں کے سبب )عذاب ميں( پکﮍ ليا تھا اور خدا
سخت عذاب کرنے واال ہے )) (١١اے پيغمبر( کافروں سے کہدو
کہ تم )دنيا ميں بھی( عنقريب مغلوب ہو جاؤ گے اور )آخرت ميں(
جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وه بری جگہ ہے )(١٢
تمہارے ليے دو گروہوں ميں جو )جنگ بدر کے دن( آپس ميں
بھﮍ گئے )قدرت خدا کی عظيم الشان( نشانی تھی ايک گروه
)مسلمانوں کا تھا وه( خدا کی راه ميں لﮍ رہا تھا اور دوسرا گروه
)کافروں کا تھا وه( ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہده
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کر رہا تھا 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 ڈھير اور نشان لگے
ہوئے گھوڑے اور مويشی اور کھيتی بﮍی زينت دار معلوم ہوتی
ہيں )مگر( يہ سب دنيا ہی کی زندگی کے سامان ہيں اور خدا کے
پاس بہت اچھا ٹھکانا ہے )) (١۴اے پيغمبر ان سے( کہو کہ بھال
ميں تم کو ايسی چيز بتاؤں جو ان چيزوں سے کہيں اچھی ہو
)سنو( جو لوگ پرہيزگار ہيں ان کے ليے خدا کے ہاں باغات
)بہشت( ہيں جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں ان ميں وه ہميشہ
رہيں گے اور پاکيزه عورتيں ہيں اور )سب سے بﮍھ کر( خدا کی
خوشنودی اور خدا )اپنے نيک( بندوں کو ديکھ رہا ہے ) (١۵جو
خدا سے التجا کرتے ہيں کہ اے پروردگار ہم ايمان لے آئے سو ہم
کو ہمارے گناه معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ
) (١۶يہ وه لوگ ہيں جو )مشکالت ميں( صبر کرتے اور سچ
بولتے اور عبادت ميں لگے رہتے اور )راه 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 وه بھی
)گواہی ديتے ہيں کہ( اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی
عبادت کے الئق نہيں ) (١٨دين تو خدا کے نزديک اسالم ہے اور
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اہل کتاب نے جو )اس دين سے( اختالف کيا تو علم ہونے کے بعد
آپس کی ضد سے کيا اور جو شخص خدا کی آيتوں کو نہ مانے تو
خدا جلد حساب لينے واال )اور سزا دينے واال( ہے ) (١٩اے
پيغمبر اگر يہ لوگ تم سے جھگﮍنے لگيں تو کہنا کہ ميں اور
ميرے پيرو تو خدا کے فرمانبردار ہو چکے اور اہل کتاب اور ان
پﮍھ لوگوں سے کہو کہ کيا تم بھی )خدا کے فرمانبردار بنتے ہو(
اور اسالم التے ہو؟ اگر يہ لوگ اسالم 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 ديکھ رہا ہے )(٢٠
جو لوگ خدا کی آيتوں کو نہيں مانتے اور انبياء کو ناحق قتل
کرتے رہے ہيں اور جو انصاف )کرنے( کا حکم ديتے ہيں انہيں
بھی مار ڈالتے ہيں ان کو دکھ 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( )(٢٢
بھال تم نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جن کو کتاب )خدا يعنی
تورات سے( بہره ديا گيا اور وه )اس( کتاب ﷲ کی طرف بالئے
جاتے ہيں تاکہ وه )ان کے تنازعات کا( ان ميں فيصلہ کر دے تو
ايک فريق ان ميں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھير ليتا ہے )(٢٣
يہ اس ليے کہ يہ اس بات کے قائل ہيں کہ )دوزخ کی( آگ ہميں
چند روز کے سوا چھو ہی نہيں سکے گی اور جو کچھ يہ دين کے
بارے ميں بہتان باندھتے رہے ہيں اس نے ان کو دھوکے ميں ڈال
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رکھا ہے ) (٢۴تو اس وقت کيا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کريں
گے )يعنی( اس روز جس )کے آنے( ميں کچھ بھی 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 چھين
لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذليل کرے ہر
طرح کی بھالئی تيرے ہی ہاتھ 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 کچھ )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 رکھو يا اسے ظاہر کرو خدا
اس کو جانتا ہے اور جو کچھ آسمانوں ميں اور جو کچھ زمين ميں
ہے اس کو سب کی خبر ہے اور وه ہر چيز پر قادر ہے )(٢٩
جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نيکی کو موجود پالے گا اور
ان کی برائی کو بھی )ديکھ لے گا( تو آرزو کرے گا کہ اے کاش
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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 رکھتے ہو تو ميری پيروی کرو خدا بھی تمہيں دوست
رکھے گا اور تمہارے گناه معاف کر دے گا اور خدا بخشنے واال
مہربان ہے ) (٣١کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو
اگر نہ مانيں تو خدا بھی کافروں کو دوست نہيں رکھتا ) (٣٢خدا
نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہيم اور خاندان عمران کو تمام
جہان کے لوگوں ميں منتخب فرمايا تھا ) (٣٣ان ميں سے بعض
بعض کی اوالد تھے اور خدا سننے واال )اور( جاننے واال ہے
)) (٣۴وه وقت ياد کرنے کے الئق 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 رکھوں گی تو
)اسے( ميری طرف سے قبول فرما توتو سننے واال )اور( جاننے
واال ہے ) (٣۵جب ان کے ہاں بچہ پيدا ہوا اور جو کچھ ان کے
ہاں پيدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا تو کہنے لگيں کہ
پروردگار! ميرے تو لﮍکی ہوئی ہے اور )نذر کے ليے( لﮍکا
)موزوں تھا کہ وه( لﮍکی کی طرح )ناتواں( نہيں ہوتا اور ميں نے
اس کا نام مريم رکھا ہے اور ميں اس کو اور اس کی اوالد کو
شيطان مردود سے تيری پناه ميں ديتی ہوں ) (٣۶تو پروردگار
نے اس کو پسنديدگی کے ساتھ قبول فرمايا اور اسے اچھی طرح
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پرورش کيا اور زکريا کو اس کا متکفل بنايا زکريا جب کبھی
عبادت گاه ميں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے )يہ
کيفيت ديکھ کر ايک دن مريم سے( پوچھنے لگے کہ مريم يہ
کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے وه بوليں خدا کے ہاں سے
)آتا ہے( بيشک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق ديتا ہے )(٣٧
اس وقت زکريا نے اپنے پروردگار سے دعا کی )اور( کہا کہ
پروردگار مجھے اپنی جناب سے اوالد صالح عطا فرما تو بے
شک دعا سننے )اور قبول کرنے( واال ہے ) (٣٨وه ابھی عبادت
گاه ميں کھﮍے نماز ہی پﮍھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی
يحيی کی بشارت ديتا ہے جو خدا کے فيض
کہ )زکريا( خدا تمہيں
ٰ
)عيسی( کی تصديق کريں گے اور سردار ہوں گے اور
يعنی
ٰ
عورتوں سے رغبت نہ رکھنے 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 بڈھا ہوگيا
ہوں اور ميری بيوی بانجھ ہے خدا نے فرمايا اسی طرح خدا جو
چاہتا 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 برگزيده کيا ہے اور پاک بنايا ہے اور جہان کی
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عورتوں ميں منتخب کيا ہے ) (۴٢مريم اپنے پروردگار کی
فرمانبرداری کرنا اور سجده کرنا اور رکوع کرنے والوں کے
ساتھ رکوع کرنا )) (۴٣اے محمدﷺ( يہ باتيں اخبار غيب ميں
سے ہيں جو ہم تمہارے پاس بھيجتے ہيں اور جب وه لوگ اپنے
قلم )بطور قرعہ( ڈال رہے تھے کہ مريم کا متکفل کون بنے تو تم
ان کے پاس نہيں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب
وه آپس ميں جھگﮍ رہے تھے )) (۴۴وه وقت بھی ياد کرنے کے
الئق 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
عيسی ابن مريم ہوگا )اور( جو دنيا اور آخرت ميں
)اور مشہور(
ٰ
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
مجھے ہاتھ تک تو لگايا نہيں فرمايا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا
ہے پيدا کرتا ہے جب وه کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما
ديتا ہے کہ ہوجا تو وه ہو جاتا ہے ) (۴٧اور وه انہيں لکھنا
)پﮍھنا( اور دانائی اور تورات اور انجيل سکھائے گا ) (۴٨اور
)عيسی( بنی اسرائيل کی طرف پيغمبر )ہو کر جائيں گے اور
ٰ
کہيں گے( کہ ميں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے
کر آيا ہوں وه يہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند
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بناتا ہوں پھر اس ميں پھونک مارتا ہوں تو وه خدا کے حکم سے
)سچ مچ( جانور ہو جاتا ہے اور اندھے اور ابرص کو تندرست
کر ديتا ہوں اور خدا کے حکم سے مردے ميں جان ڈال ديتا ہوں
اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں ميں جمع کر
رکھتے ہو سب تم کو بتا ديتا ہوں اگر تم صاحب ايمان ہو تو ان
باتوں ميں تمہارے ليے )قدرت خدا کی( نشانی ہے ) (۴٩اور مجھ
سے پہلے جو تورات )نازل ہوئی( تھی اس کی تصديق بھی کرتا
ہوں اور )ميں( اس ليے بھی )آيا ہوں( کہ بعض چيزيں جو تم پر
حرام تھيں ان کو تمہارے ليے حالل کر دوں اور ميں تو تمہارے
پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آيا ہوں تو خدا سے ڈرو
اور ميرا کہا مانو ) (۵٠کچھ شک نہيں کہ خدا ہی ميرا اور تمہارا
پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو يہی سيدھا رستہ ہے )(۵١
ٰؑ
عيسی نے ان کی طرف سے نافرمانی اور )نيت قتل( ديکھی
جب
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 الئے اور آپ گواه 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
عيسی کے
ماننے والوں ميں لکھ رکھ ) (۵٣اور وه )يعنی يہود قتل
ٰ
)عيسی کو بچانے کے
بارے ميں ايک( چال چلے اور خدا بھی
ٰ
ليے( چال چال اور خدا خوب چال چلنے واال ہے ) (۵۴اس وقت
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عيسی! ميں تمہاری دنيا ميں رہنے کی مدت
خدا نے فرمايا کہ
ٰ
پوری کرکے تم کو اپنی طرف اٹھا 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( رکھوں گا پھر تم
سب ميرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں ميں تم اختالف
کرتے تھے 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 الئے اور
نيک عمل کرتے رہے ان کو خدا پورا پورا صلہ دے گا اور خدا
ظالموں کو دوست نہيں رکھتا )) (۵٧اے محمدﷺ( يہ ہم تم کو
)خدا کی( آيتيں اور حکمت بھری نصيحتيں پﮍھ پﮍھ کر سناتے
عيسی کا حال خدا کے نزديک آدم کا سا ہے کہ اس نے
ہيں )(۵٨
ٰ
)پہلے( مٹی سے ان کا قالب بنايا پھر فرمايا کہ )انسان( ہو جا تو
وه )انسان( ہو گئے )) (۵٩يہ بات( تمہارے پروردگار کی طرف
سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں ميں نہ ہونا ) (۶٠پھر
عيسی کے بارے ميں تم سے جھگﮍا کريں اور تم کو
اگر يہ لوگ
ٰ
حقيقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم
اپنے بيٹوں اور عورتوں کو بالئيں تم اپنے بيٹوں اور عورتوں کو
بالؤ اور ہم خود بھی آئيں اور تم خود بھی آؤ پھر دونوں فريق
)خدا سے( دعا والتجا کريں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھيجيں
) (۶١يہ تمام بيانات صحيح ہيں اور خدا کے سوا کوئی معبود نہيں
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ب حکمت ہے ) (۶٢تو اگر يہ لوگ
اور بيشک خدا غالب اور صاح ِ
پھر 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 وه يہ کہ خدا کے سوا ہم
کسی کی عبادت نہ کريں اور اس کے ساتھ کسی چيز کو شريک
نہ بنائيں اور ہم ميں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کار ساز
نہ سمجھے اگر يہ لوگ )اس بات کو( نہ مانيں تو )ان سے( کہہ
اہل
دو کہ تم گواه رہو کہ ہم )خدا کے( فرماں بردار ہيں ) (۶۴اے ِ
کتاب تم ابراہيم کے بارے ميں کيوں جھگﮍتے ہو حاالنکہ تورات
اور انجيل ان کے بعد اتری ہيں )اور وه پہلے ہو چکے ہيں( تو
کيا تم عقل نہيں رکھتے ) (۶۵ديکھو ايسی بات ميں تو تم نے
جھگﮍا کيا ہی تھا جس کا تمہيں کچھ علم تھا بھی مگر ايسی بات
ميں کيوں جھگﮍتے ہو جس کا تمہيں کچھ بھی علم نہيں اور خدا
جانتا ہے اور تم نہيں جانتے ) (۶۶ابراہيم نہ تو يہودی تھے اور نہ
عيسائی بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ايک )خدا( کے ہو رہے
تھے اور اسی کے فرماں بردار تھے اور مشرکوں ميں نہ تھے
) (۶٧ابراہيم سے قرب رکھنے والے تو وه لوگ ہيں جو ان کی
پيروی کرتے ہيں اور پيغمبر )آخرالزمان( اور وه لوگ جو ايمان
الئے ہيں اور خدا مومنوں کا کارساز ہے )) (۶٨اے اہل اسالم(
اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہيں کہ تم کو گمراه
بعضے ِ
کر ديں مگر يہ )تم کو کيا گمراه کريں گے( اپنے آپ کو ہی گمراه
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اہل کتاب تم خدا کی آيتوں
کر رہے ہيں اور نہيں جانتے ) (۶٩اے ِ
سے کيوں انکار کرتے ہو اور تم )تورات کو( مانتے تو ہو )(٧٠
اہل کتاب تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کيوں کرتے ہو
اے ِ
اہل
اور حق کو کيوں چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو ) (٧١اور ِ
کتاب ايک دوسرے سے کہتے ہيں کہ جو )کتاب( مومنوں پر نازل
ہوئی ہے اس پر دن کے شروع ميں تو ايمان لے آيا کرو اور اس
کے آخر ميں انکار کر ديا کرو تاکہ وه )اسالم 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 )وه
يہ بھی کہتے ہيں( يہ بھی )نہ ماننا( کہ جو چيز تم کو ملی ہے
ويسی کسی اور کو ملے گی يا وه تمہيں خدا کے روبرو قائل
معقول کر سکيں گے يہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ
ميں ہے وه جسے چاہتا ہے ديتا ہے اور خدا کشائش واال )اور(
علم واال ہے ) (٧٣وه اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص
اہل کتاب
کر ليتا ہے اور خدا بﮍے فضل کا مالک ہے ) (٧۴اور ِ
ميں سے کوئی تو ايسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس )روپوں کا(
ڈھير امانت رکھ دو تو تم کو )فوراً( واپس دے دے اور کوئی اس
طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ايک دينار بھی امانت رکھو تو
جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھﮍے نہ رہو تمہيں دے ہی نہيں
يہ اس ليے کہ وه کہتے ہيں کہ اميوں کے بارے ميں ہم سے
مواخذه نہيں ہوگا يہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہيں اور )اس بات
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کو( جانتے بھی ہيں ) (٧۵ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا
کرے اور )خدا سے( ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا
ہے ) (٧۶جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں )کو بيچ
ڈالتے ہيں اور ان( کے عوض تھوڑی سی قيمت حاصل کرتے ہيں
ان کا آخرت ميں کچھ حصہ نہيں ان سے خدا نہ تو کالم کرے گا
اور نہ قيامت کے روز ان کی طرف ديکھے گا اور نہ ان کو پاک
)اہل
کرے گا اور ان کو دکھ دينے واال عذاب ہوگا ) (٧٧اور ان ِ
کتاب( ميں بعضے ايسے ہيں کہ کتاب )تورات( کو زبان مروڑ
مروڑ کر پﮍھتے ہيں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وه پﮍھتے ہيں
کتاب ميں سے ہے حاالنکہ وه کتاب ميں سے نہيں ہے اور کہتے
ہيں کہ وه خدا کی طرف سے )نازل ہوا( ہے حاالنکہ وه خدا کی
طرف سے نہيں ہوتا اور خدا پر جھوٹ بولتے ہيں اور )يہ بات(
جانتے بھی ہيں ) (٧٨کسی آدمی کو شاياں نہيں کہ خدا تو اسے
کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وه لوگوں سے
کہے کہ خدا کو چھوڑ کر ميرے بندے ہو جاؤ بلکہ )اس کو يہ
اہل کتاب( تم )علمائے( ربانی ہو جاؤ
کہنا سزاوار ہے کہ اے ِ
ب )خدا( پﮍھتے پﮍھاتے رہتے ہو ) (٧٩اور اس کو
کيونکہ تم کتا ِ
يہ بھی نہيں کہنا چاہيے کہ تم فرشتوں اور پيغمبروں کو خدا بنالو
بھال 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 پھر تمہارے پاس
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کوئی پيغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصديق کرے تو تمھيں
ضرور اس پر ايمان النا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی
اور )عہد لينے کے بعد( پوچھا کہ بھال تم نے اقرار کيا اور اس
اقرار پر ميرا ذمہ ليا )يعنی مجھے ضامن ٹہرايا( انہوں نے کہا
)ہاں( ہم نے اقرار کيا )خدا نے( فرمايا کہ تم )اس عہد وپيمان
کے( گواه رہو اور ميں بھی تمہارے ساتھ گواه ہوں ) (٨١تو جو
اس کے بعد پھر جائيں وه بد کردار ہيں ) (٨٢کيا يہ )کافر( خدا
اہل
کے دين کے سوا کسی اور دين کے طالب ہيں حاالنکہ سب ِ
آسمان و زمين خوشی يا زبردستی سے خدا کے فرماں بردار ہيں
اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہيں ) (٨٣کہو کہ ہم خدا
پر ايمان الئے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحيفے
ابراہيم اور اسماعيل اور ٰ
اسحق اور يعقوب اور ان کی اوالد پر
عيسی اور دوسرے انبياء کو
موسی اور
اترے اور جو کتابيں
ٰ
ٰ
پروردگار کی طرف سے مليں سب پر ايمان الئے ہم ان پيغمبروں
ميں سے کسی ميں کچھ فرق نہيں کرتے اور ہم اسی )خدائے
واحد( کے فرماں بردار ہيں ) (٨۴اور جو شخص اسالم کے سوا
کسی اور دين کا طالب ہوگا وه اس سے ہرگز قبول نہيں کيا جائے
گا اور ايسا شخص آخرت ميں نقصان اٹھانے والوں ميں ہوگا
) (٨۵خدا ايسے لوگوں کو کيونکر ہدايت دے جو ايمان النے کے
بعد کافر ہوگئے اور )پہلے( اس بات کی گواہی دے چکے کہ يہ
پيغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دالئل بھی آگئے اور خدا بے
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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 واال مہربان ہے ) (٨٩جو لوگ ايمان النے کے بعد
کافر ہو گئے پھر کفر ميں بﮍھتے گئے ايسوں کی توبہ ہرگز قبول
نہ ہوگی اور يہ لوگ گمراه ہيں ) (٩٠جو لوگ کافر ہوئے اور کفر
ہی کی حالت ميں مر گئے وه اگر )نجات حاصل کرنی چاہيں اور(
بدلے ميں زمين بھر کر سونا ديں تو ہرگز قبول نہ کيا جائے گا ان
لوگوں کو دکھ دينے واال عذاب ہو گا اور ان کی کوئی مدد نہيں
کرے گا )) (٩١مومنو!( جب تک تم ان چيزوں ميں سے جو
تمھيں عزيز ہيں )را ِه خدا ميں( صرف نہ کرو گے کبھی 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 کھانے کی تمام چيزيں حالل تھيں بجز ان کے جو
يعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھيں کہہ دو کہ اگر سچے
ہو تو تورات الؤ اور اسے پﮍھو )يعنی دليل پيش کرو( ) (٩٣جو
اس کے بعد بھی خدا پر جھوٹے 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(
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کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے ) (٩۵پہال گھر جو
لوگوں )کے عبادت کرنے( کے ليے مقرر کيا گيا تھا وہی ہے جو
ب ہدايت ) (٩۶اس
مکے ميں ہے بابرکت اور جہاں کے ليے موج ِ
ميں کھلی ہوئی نشانياں ہيں جن ميں سے ايک ابراہيم کے کھﮍے
ہونے کی جگہ ہے جو شخص اس )مبارک( گھر ميں داخل ہوا
اس نے امن پا ليا اور لوگوں پر خدا کا حق )يعنی فرض( ہے کہ
جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وه اس کا حج کرے اور
اہل عالم سے بے
جو اس حکم کی تعميل نہ کرے گا تو خدا بھی ِ
اہل کتاب! تم خدا کی آيتوں سے کيوں کفر
نياز ہے ) (٩٧کہو کہ ِ
کرتے ہو اور خدا تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے ) (٩٨کہو
اہل کتاب تم مومنوں کو خدا کے رستے سے کيوں روکتے ہو
کہ ِ
اور باوجود يہ کہ تم اس سے واقف ہو اس ميں کجی نکالتے ہو
اہل
اور خدا تمھارے کاموں سے بےخبر نہيں ) (٩٩مومنو! اگر تم ِ
کتاب کے کسی فريق کا کہا مان لو گے تو وه تمھيں ايمان النے
کے بعد کافر بنا ديں گے ) (١٠٠اور تم کيونکر کفر کرو گے
جبکہ تم کو خدا کی آيتيں پﮍھ پﮍھ کر سنائی جاتی ہيں اور تم ميں
اس کے پيغمبر موجود ہيں اور جس نے خدا )کی ہدايت کی رسی(
کو مضبوط پکﮍ ليا وه سيدھے 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
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کو ياد کرو جب تم ايک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے
تمہارے دلوں ميں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی
بھائی ہوگئے اور تم آگ کے گﮍھے کے کنارے تک پہنچ چکے
تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا ليا اس طرح خدا تم کو اپنی
آيتيں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدايت پاؤ ) (١٠٣اور تم
ميں ايک جماعت ايسی ہونی چاہيئے جو لوگوں کو نيکی کی
طرف بالئے اور اچھے 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 )خالف و( اختالف کرنے لگے يہ وه
لوگ ہيں جن کو قيامت کے دن بﮍا عذاب ہوگا ) (١٠۵جس دن
بہت سے منہ سفيد ہوں گے اور بہت سے منہ سياه تو جن لوگوں
کے منہ سياه ہوں گے )ان سے خدا فرمائے گا( کيا تم ايمان ال کر
کافر ہوگئے تھے؟ سو )اب( اس کفر کے بدلے عذاب )کے مزے(
چکھو ) (١٠۶اور جن لوگوں کے منہ سفيد ہوں گے وه خدا کی
رحمت )کے باغوں( ميں ہوں گے اور ان ميں ہميشہ رہيں گے
) (١٠٧يہ خدا کی آيتيں ہيں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پﮍھ کر
اہل عالم پر ظلم نہيں کرنا چاہتا ) (١٠٨اور
سناتے ہيں اور خدا ِ
جو کچھ آسمانوں ميں اور جو کچھ 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
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تم ان سب سے بہتر ہو کہ نيک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے
اہل
کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ايمان رکھتے ہو اور اگر ِ
کتاب بھی ايمان لے آتے تو ان کے ليے بہت اچھا ہوتا ان ميں
ايمان النے والے بھی ہيں )ليکن تھوڑے( اور اکثر نافرمان ہيں
) (١١٠اور يہ تمہيں خفيف سی تکليف کے سوا کچھ نقصان نہيں
پہنچا سکيں گے اور اگر تم سے لﮍيں گے تو پيٹھ پھير کر بھاگ
جائيں گے پھر ان کو مدد بھی )کہيں سے( نہيں ملے گی )(١١١
يہ جہاں نظر آئيں گے ذلت )کو ديکھو گے کہ( ان سے چمٹ رہی
ہے بجز اس کے کہ يہ خدا اور )مسلمان( لوگوں کی پناه 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
کرتےتھے اور )اس کے( پيغمبروں کو ناحق قتل کر ديتے تھے
يہ اس ليے کہ يہ نافرمانی کيے جاتے اور حد سے بﮍھے جاتے
اہل کتاب ميں
تھے ) (١١٢يہ بھی سب ايک جيسے نہيں ہيں ان ِ
)حکم خدا پر( قائم بھی ہيں جو رات کے وقت خدا کی
کچھ لوگ
ِ
آيتيں پﮍھتے اور )اس کے آگے( سجده کرتے ہيں )) (١١٣اور(
خدا پر اور روز آخرت پر ايمان رکھتے اور اچھے 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 اوالد
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اہل
خدا کے غضب کو ہرگز نہيں ٹال سکيں گے اور يہ لوگ ِ
دوزخ ہيں کہ ہميشہ اسی ميں رہيں گے ) (١١۶يہ جو مال دنيا کی
زندگی ميں خرچ کرتے ہيں اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس ميں
سخت سردی ہو اور وه ايسے لوگوں کی کھيتی پر جو اپنے آپ پر
ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباه کر دے اور خدا نے ان پر
کچھ ظلم نہيں کيا بلکہ يہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہيں )(١١٧
مومنو! 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 وه کہيں زياده ہيں
اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آيتيں کھول کھول کر
سنا دی ہيں ) (١١٨ديکھو تم ايسے )صاف دل( لوگ ہو کہ ان
لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حاالنکہ وه تم سے دوستی نہيں
رکھتے اور تم سب کتابوں پر ايمان رکھتے ہو )اور وه 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 کھاتے 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
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برداشت اور )ان سے( کناره کشی کرتے رہو گے تو ان کا فريب
تمھيں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا يہ جو کچھ کرتے ہيں
خدا اس پر احاطہ کيے ہوئے ہے ) (١٢٠اور )اس وقت کو ياد
کرو( جب تم صبح کو اپنے گھر روانہ ہو کر ايمان والوں کو
لﮍائی کے ليے مورچوں پر )موقع بہ موقع( متعين کرنے لگے
اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے ) (١٢١اس وقت تم ميں سے
دو جماعتوں نے جی چھوڑ دينا چاہا مگر خدا ان کا مددگار تھا
اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہيئے ) (١٢٢اور خدا
نے جنگِ بدر ميں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم
بے سرو وسامان تھے پس خدا سے ڈرو )اور ان احسانوں کو ياد
کرو( تاکہ شکر کرو ) (١٢٣جب تم مومنوں سے يہ کہہ )کر ان
کے دل بﮍھا( رہے تھے کہ کيا يہ کافی نہيں کہ پروردگار تين
ہزار فرشتے نازل کر کے تمہيں مدد دے ) (١٢۴ہاں اگر تم دل کو
مضبوط رکھو اور )خدا سے( ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش
کے ساتھ دفعتہً حملہ کرديں تو پروردگار پانچ ہزار فرشتے جن پر
نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھيجے گا ) (١٢۵اور اس مدد کو
)ذريعہ( بشارت بنايا يعنی اس ليے کہ
خدا نے تمھارے ليے
ٔ
تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو ورنہ مدد تو خدا ہی کی
ہے جو غالب )اور( حکمت واال ہے )) (١٢۶يہ خدا نے( اس ليے
)کيا( کہ کافروں کی ايک جماعت کو ہالک يا انہيں ذليل ومغلوب
کر دے کہ )جيسے آئے تھے ويسے ہی( ناکام واپس جائيں )(١٢٧
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)اے پيغمبر( اس کام ميں تمہارا کچھ اختيار نہيں )اب دو صورتيں
ہيں( يا خدا انکے حال پر مہربانی کرے يا انہيں عذاب دے کہ يہ
ظالم لوگ ہيں ) (١٢٨اور جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ
زمين ميں ہے سب خدا ہی کا ہے وه جسے چاہے بخش دے اور
جسے چاہے عذاب کرے اور خدا بخشنے واال مہربان ہے )(١٢٩
اےايمان والو! دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ 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 ) (١٣٢اپنے
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 راه ميں( خرچ کرتےہيں اور غصے کو روکتے اور
لوگوں کے قصور معاف کرتے ہيں اور خدا نيکو کاروں کو
دوست رکھتا ہے ) (١٣۴اور وه کہ جب کوئی کھال گناه يا اپنے
حق ميں کوئی اور برائی کر بيٹھتے ہيں تو خدا کو ياد کرتے اور
اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہيں اور خدا کے سوا گناه بخش
بھی کون سکتا ہے؟ اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہيں
رہتے ) (١٣۵ايسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے
بخشش اور باغ ہيں جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں )اور( وه ان
ميں ہميشہ بستے رہيں گے اور )اچھے( کام کرنے والوں کا بدلہ
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بہت اچھا ہے ) (١٣۶تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات
گزر چکے ہيں تو تم زمين کی سير کرکے ديکھ لو کہ جھٹالنے
والوں کا کيسا انجام ہوا ) (١٣٧يہ )قرآن( لوگوں کے ليے بيان
ٰ
تقوی کے ليے ہدايت اور نصيحت ہے ) (١٣٨اور
اہل
صريح اور ِ
)ديکھو( بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا اگر تم مومن
)صادق( ہو تو تم ہی غالب رہو گے ) (١٣٩اگر تمہيں زخم
)شکست( لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ايسا زخم لگ چکا ہے اور
يہ دن ہيں کہ ہم ان کو لوگوں ميں بدلتے رہتے ہيں اور اس سے
يہ بھی مقصود تھا کہ خدا ايمان والوں کو متميز کر دے اور تم
ميں سے گواه بنائے اور خدا بےانصافوں کو پسند نہيں کرتا
) (١۴٠اور يہ بھی مقصود تھا کہ خدا ايمان والوں کو خالص
)مومن( بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے ) (١۴١کيا تم يہ
سمجھتے ہو کہ )بےآزمائش( بہشت ميں جا داخل ہو گے حاالنکہ
ابھی خدا نے تم ميں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح
معلوم کيا ہی نہيں اور )يہ بھی مقصود ہے( کہ وه ثابت قدم رہنے
والوں کو معلوم کرے ) (١۴٢اور تم موت )شہادت( کے آنے سے
پہلے اس کی تمنا کيا کرتے تھے سو تم نے اس کو آنکھوں سے
ديکھ ليا ) (١۴٣اور محمد )صلی ﷲ عليہ وسلم( تو صرف )خدا
کے( پيغمبر ہيں ان سے پہلے بھی بہت سے پيغمبر ہو گزرے ہيں
بھال اگر يہ مر جائيں يا مارے جائيں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ؟
)يعنی مرتد ہو جاؤ؟( اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا
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کچھ 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 لکھ
رکھا ہے اور جو شخص دنيا ميں )اپنے اعمال کا( بدلہ چاہے اس
ب ثواب ہو اس
کو ہم يہيں بدلہ دے ديں گے اور جو آخرت ميں طال ِ
کو وہاں اجر عطا کريں گے اور ہم شکر گزاروں کو عنقريب
)بہت اچھا( صلہ ديں گے ) (١۴۵اور بہت سے نبی ہوئے ہيں جن
کے ساتھ ہو کر اکثر اہل ﷲ )خدا کے دشمنوں سے( لﮍے ہيں تو
جو مصبتيں ان پر را ِه خدا ميں واقع ہوئيں ان کے سبب انہوں نے
نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی نہ )کافروں سے( دبے اور خدا
استقالل رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے ) (١۴۶اور )اس حالت
ميں( ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو يہی کہ اے
پروردگار ہمارے گناه اور زيادتياں جو ہم اپنے کاموں ميں کرتے
رہے ہيں معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح
عنايت فرما ) (١۴٧تو خدا نے ان کو دنيا ميں بھی بدلہ ديا اور
آخرت ميں بھی بہت اچھا بدلہ )دے گا( اور خدا نيکو کاروں کو
دوست رکھتا ہے ) (١۴٨مومنو! اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے
تو وه تم کو الٹے پاؤں پھير کر )مرتد کر( ديں گے پھر تم بﮍے
خسارے ميں پﮍ جاؤ گے )) (١۴٩يہ تمہارے مددگار نہيں ہيں(
بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے اور وه سب سے بہتر مددگار ہے
) (١۵٠ہم عنقريب کافروں کے دلوں ميں تمہارا رعب بٹھا ديں
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گے کيونکہ يہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہيں جس کی اس نے
کوئی بھی دليل نازل نہيں کی اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وه
ظالموں کا بہت بُرا ٹھکانا ہے ) (١۵١اور خدا نے اپنا وعده سچا
کر ديا )يعنی( اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل
کر رہے تھے يہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا
ديا اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم )پيغمبر( ميں جھگﮍا
کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی بعض تو تم ميں سے دنيا
کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب اس وقت خدا نے
تم کو ان )کے مقابلے( سے پھير )کر بھگا( ديا تاکہ تمہاری
آزمائش کرے اور اس نے تمہارا قصور معاف کر ديا اور خدا
مومنو پر بﮍا فضل کرنے واال ہے )) (١۵٢وه وقت بھی ياد کرنے
کے الئق ہے( جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو
پيچھے پھر کر نہيں ديکھتے تھے اور رسول ﷲ تم کو تمہارے
پيچھے کھﮍے بال رہے تھے تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچايا
تاکہ جو چيز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی يا جو مصيبت تم پر
واقع ہوئی ہے اس سے تم اندوه ناک نہ ہو اور خدا تمہارے سب
اعمال سے خبردار ہے ) (١۵٣پھر خدا نے غم ورنج کے بعد تم
پر تسلی نازل فرمائی )يعنی( نيند کہ تم ميں سے ايک جماعت پر
طاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے اللے پﮍ رہے تھے
خدا کے بارے ميں ناحق )ايام( کفر کے سے گمان کرتے تھے
اور کہتے تھے بھال ہمارے اختيار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ
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بےشک سب باتيں خدا ہی کے اختيار ميں ہيں يہ لوگ )بہت سی
باتيں( دلوں ميں مخفی رکھتے ہيں جو تم پر ظاہر نہيں کرتے
تھے کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم يہاں قتل ہی نہ
کيے جاتے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں ميں بھی ہوتے تو جن
کی تقدير ميں مارا جانا لکھا تھا وه اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف
ضرور نکل آتے اس سے غرض يہ تھی کہ خدا تمہارے سينوں
کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ 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 گتھ
گئيں )جنگ سے( بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب
شيطان نے ان کو پھسال ديا مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر
ديا بےشک خدا بخشنے واال اور بردبار ہے ) (١۵۵مومنو! ان
لوگوں جيسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہيں اور ان کے )مسلمان(
بھائی جب )خدا کی راه ميں( سفر کريں )اور مر جائيں( يا جہاد
کو نکليں )اور مارے جائيں( تو ان کی نسبت کہتے ہيں کہ اگر وه
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 ديکھ رہا ہے ) (١۵۶اور اگر تم خدا کے رستے ميں
مارے جاؤ يا مرجاؤ تو جو )مال و متاع( لوگ جمع کرتے ہيں اس
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سے خدا کی بخشش اور رحمت کہيں بہتر ہے ) (١۵٧اور اگر تم
مرجاؤ يا مارے جاؤ خدا کے حضور ميں ضرور اکھٹے 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 بھاگ کھﮍے 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 بھروسا رکھو۔ بےشک خدا بھروسا
رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے ) (١۵٩اور خدا تمہارا مددگار
ہے تو تم پر کوئی غالب نہيں آسکتا۔ اور اگر وه تمہيں چھوڑ دے
تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو چاہيئے کہ
خدا ہی پر بھروسا رکھيں ) (١۶٠اور کبھی نہيں ہوسکتا کہ پيغمبر
)خدا( خيانت کريں۔ اور خيانت کرنے والوں کو قيامت کے دن
خيانت کی ہوئی چيز )خدا کے روبرو( الحاضر کرنی ہوگی۔ پھر
ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدال ديا جائے گا اور
بےانصافی نہيں کی جائے گی ) (١۶١بھال جو شخص خدا کی
خوشنودی کا تابع ہو وه اس شخص کی طرح)مرتکب خيانت(
ہوسکتا ہے جو خدا کی ناخوشی ميں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ
دوزخ ہے ،اور وه برا ٹھکانا ہے ) (١۶٢ان لوگوں کے خدا کے
ہاں )مختلف اور متفاوت( درجے ہيں اور خدا ان کے سب اعمال
کو ديکھ رہا ہے ) (١۶٣خدا نے مومنوں پر بﮍا احسان کيا ہے کہ
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ان ميں انہيں ميں سے ايک پيغمبر بھيجے۔ جو ان کو خدا کی آيتيں
پﮍھ پﮍھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور )خدا کی( کتاب اور
دانائی سکھاتے ہيں اور پہلے تو يہ لوگ صريح گمراہی ميں تھے
)) (١۶۴بھال يہ( کيا )بات ہے کہ( جب )اُحد کے دن کافر کے ہاتھ
سے( تم پر مصيبت واقع ہوئی حاالنکہ )جنگ بدر ميں( اس سے
دوچند مصيبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پﮍچکی ہے توتم چال اٹھے
کہ )ہائے( آفت )ہم پر( کہاں سے آپﮍی کہہ دو کہ يہ تمہاری ہی
شامت اعمال ہے )کہ تم نے پيغمبر کے حکم کے خالف 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 تھا کہ خدا مومنوں کو
اچھی طرح معلوم ) (١۶۶اور منافقوں کو بھی 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 ساتھ رہتے يہ اس دن ايمان
کی نسبت کفر سے زياده قريب تھے منہ سے وه باتيں کہتے ہيں
جو ان کے دل ميں نہيں ہيں۔ اور جو کچھ يہ چھپاتے ہيں خدا ان
سے خوب واقف ہے ) (١۶٧يہ خود تو )جنگ سے بچ کر( بيٹھ
ہی رہے تھے مگر )جنہوں نے راه خدا ميں جانيں قربان کرديں(
اپنے )ان( بھائيوں کے بارے ميں بھی کہتے ہيں کہ اگر ہمارا کہا
مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے
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موت کو ٹال دينا ) (١۶٨جو لوگ خدا کی راه ميں مارے گئے ان
کو مرے ہوئے نہ سمجھنا )وه مرے ہوئے نہيں ہيں( بلکہ خدا کے
نزديک زنده ہيں اور ان کو رزق مل رہا ہے ) (١۶٩جو کچھ خدا
نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس ميں خوش ہيں۔ اور
جو لوگ ان کے پيچھے ره گئے اور) شہيد ہوکر( ان ميں شامل
نہيں ہوسکے ان کی نسبت خوشياں منا رہے ہيں کہ )قيامت کے
دن( ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وه غمناک ہوں گے
) (١٧٠اور خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہورہے ہيں۔
اور اس سے کہ خدا مومنوں کا اجر ضائع نہيں کرتا )(١٧١
جنہوں نے باوجود زخم کھانے 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 زياده ہوگيا۔ اور کہنے لگے ہم کو
خدا کافی ہے اور وه بہت اچھا کارساز ہے ) (١٧٣پھر وه خدا کی
نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ )خوش وخرم( واپس آئے ان
کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا۔ اور وه خدا کی خوشنودی کے
تابع رہے۔ اور خدا بﮍے فضل کا مالک ہے ) (١٧۴يہ )خوف
دالنے واال( تو شيطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تو اگر
تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا
) (١٧۵اور جو لوگ کفر ميں جلدی کرتے ہيں ان )کی وجہ( سے
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غمگين نہ ہونا۔ يہ خدا کا کچھ نقصان نہيں کرسکتے خدا چاہتا ہے
کہ آخرت ميں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لئے بﮍا عذاب
تيار ہے ) (١٧۶جن لوگوں نے ايمان کے بدلے کفر خريدا وه خدا
کا کچھ نہيں بگاڑ سکتے اور ان کو دکھ دينے واال عذاب ہوگا
) (١٧٧اور کافر لوگ يہ نہ خيال کريں کہ ہم جو ان کو مہلت
ديئے جاتے ہيں تو يہ ان کے حق ميں اچھا ہے۔ )نہيں بلکہ( ہم ان
کو اس لئے مہلت ديتے ہيں کہ اور گناه کرليں۔ آخرکار ان کو ذليل
کرنے واال 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 ﷲ تم کوغيب کی باتوں سے بھی
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
الؤاور اگر ايمان الؤ 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 وه اس بخل کو اپنے
حق ميں اچھا نہ سمجھيں۔ )وه اچھا نہيں( بلکہ ان کے لئے برا ہے
وه جس مال ميں بخل کرتے ہيں قيامت کے دن اس کا طوق بنا کر
ان کی گردنوں ميں ڈاال جائے گا۔ اور آسمانوں اور زمين کا وارث
خدا ہی ہے۔ اور جو عمل تم کرتے ہوخدا کو معلوم ہے )(١٨٠
خدا 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 لکھ ليں گے۔ اور
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پيغمبروں کو جو يہ ناحق قتل کرتے رہے ہيں اس کو بھی )قلمبند
کر رکھيں گے( اور )قيامت کے روز( کہيں گے کہ عذاب )آتش(
سوزاں کے مزے چکھتے رہو ) (١٨١يہ ان کاموں کی سزا ہے
جو تمہارے ہاتھ آگے بھيجتے رہے ہيں اور خدا تو بندوں پر
مطلق ظلم نہيں کرتا ) (١٨٢جو لوگ کہتے ہی کہ خدا نے ہميں
حکم بھيجا ہے کہ جب تک کوئی پيغمبر ہمارے پاس ايسی نياز
لے کر نہ آئے جس کو آگ آکر کھا جائے تب تک ہم اس پر ايمان
نہ الئيں گے )اے پيغمبر ان سے( کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی
پيغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانياں لے کر آئے اور وه
)معجزه( بھی الئے جو تم کہتے ہو تو اگر سچے ہو تو تم نے ان
کو قتل کيوں کيا؟ ) (١٨٣پھر اگر يہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھيں
تو تم سے پہلے بہت سے پيغمبر کھلی ہوئی نشانياں اور صحيفے
اور روشن کتابيں لے کر آچکے ہيں اور لوگوں نے ان کو بھی
سچا نہيں سمجھا ) (١٨۴ہر متنفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور
تم کو قيامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدال ديا جائے گا۔
تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گيا اور بہشت ميں داخل
کيا گيا وه مراد کو پہنچ گيا اور دنيا کی زندگی تو دھوکے 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
609

) (١٨۶اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنايت کی
گئی تھی اقرار کرليا کہ )جو کچھ اس ميں لکھا ہے( اسے صاف
صاف بيان کرتے رہنا۔ اور اس )کی کسی بات( کو نہ چھپانا تو
انہں نے اس کو پس پشت پھينک ديا اور اس کے بدلے تھوڑی
سی قيمت حاصل کی۔ يہ جو کچھ حاصل کرتے ہيں برا ہے
) (١٨٧جو لوگ اپنے )ناپسند( کاموں سے خوش ہوتے ہيں اور
پسنديده کام( جو کرتے نہيں ان کے لئے چاہتے ہيں کہ ان ک
تعريف کی جائے ان کی نسبت خيال نہ کرنا کہ وه عذاب سے
رستگار ہوجائيں گے۔ اور انہيں درد دينے واال عذاب ہوگا )(١٨٨
اور 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 کھﮍے اور بيٹھے 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
فائده نہيں پيدا کيا تو پاک ہے تو )قيامت کے دن( ہميں دوزخ کے
عذاب سے بچائيو ) (١٩١اے پروردگار جس کو تو نے دوزخ ميں
ڈاال اسے رسوا کيا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہيں ) (١٩٢اے
پروردگارہم نے ايک ندا کرنے والے کو سنا کہ ايمان کے ليے
پکار رہا تھا )يعنی( اپنے پروردگار پر ايمان الؤ تو ہم ايمان لے
آئے اے پروردگار ہمارے گناه معاف فرما اور ہماری برائيوں کو
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ہم سے محو کر اور ہم کو دنيا سے نيک بندوں کے ساتھ اٹھا
) (١٩٣اے پروردگار تو نے جن جن چيزوں کے ہم سے اپنے
پيغمبروں کے ذريعے سے وعدے کيے ہيں وه ہميں عطا فرما اور
قيامت کے دن ہميں رسوا نہ کيجو کچھ شک نہيں کہ تو خالف
وعده 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 چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے
نکالے گئے اور ستائے گئے اور لﮍے اور قتل کيے گئے ميں ان
کے گناه 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 اچھا بدلہ ہے )) (١٩۵اے پيغمبر( کافروں کا شہروں
ميں چلنا پھرنا تمہيں دھوکا نہ دے )) (١٩۶يہ دنيا کا( تھوڑا سا
فائده ہے پھر )آخرت ميں( تو ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وه 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 کچھ خدا کے ہاں ہے وه نيکو کاروں کے ليے بہت اچھا
اہل کتاب ايسے بھی ہيں جو خدا پر اور اس
ہے ) (١٩٨اور بعض ِ
)کتاب( پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی
ايمان رکھتے ہيں اور خدا کے آگے عاجزی کرتے ہيں اور خدا
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کی آيتوں کے بدلے تھوڑی سی قيمت نہيں ليتے يہی لوگ ہيں جن
کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تيار ہے اور خدا جلد حساب
لينے واال ہے ) (١٩٩اے اہل ايمان )کفار کے مقابلے ميں( ثابت
قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور خدا
سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو )(٢٠٠

612

 -90سورة ا ٔال َ
حزاب )(33
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اے پيغمبر خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ
ماننا۔ بےشک خدا جاننے واال اور حکمت واال ہے ) (١اور 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 بھروسہ رکھنا۔ 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 بيٹھتے 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 سيدھا رستہ دکھاتا 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 وه تمہارے بھائی اور دوست ہيں اور جو بات تم سے
غلطی سے ہوگئی ہو اس ميں تم پر کچھ گناه نہيں۔ ليکن جو قصد
دلی سے کرو )اس پر مواخذه ہے( اور خدا بخشنے واال مہربان
ہے ) (۵پيغمبر مومنوں پر اُن کی جانوں سے بھی زياده حق
رکھتے ہيں اور پيغمبر کی بيوياں اُن کی مائيں ہيں۔ اور رشتہ دار
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آپس ميں کتاب ﷲ کے رُو سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ايک
دوسرے )کے ترکے( کے زياده حقدار ہيں۔ مگر يہ کہ تم اپنے
دوستوں سے احسان کرنا چاہو۔ )تو اور بات ہے(۔ يہ حکم کتاب
يعنی )قرآن( ميں لکھ ديا گيا ہے ) (۶اور جب ہم نے پيغمبروں
موسی سے
سے عہد ليا اور تم سے نوح سے اور ابراہيم سے اور
ٰ
عيسی سے۔ اور عہد بھی اُن سے پ ّکا ليا )(٧
اور مريم کے بيٹے
ٰ
تاکہ سچ کہنے والوں سے اُن کی سچائی کے بارے ميں دريافت
کرے اور اس نے کافروں کے لئے دکھ دينے واال عذاب تيار کر
رکھا 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 بھيجی اور ايسے لشکر )نازل کئے( جن کو تم
ديکھ نہيں سکتے تھے۔ اور جو کام تم کرتے ہو خدا اُن کو ديکھ
رہا ہے ) (٩جب وه تمہارے اُوپر اور نيچے کی طرف سے تم پر
چﮍھ آئے اور جب آنکھيں پھر 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
ہالئے گئے ) (١١اور جب منافق اور وه لوگ جن کے دلوں ميں
بيماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے ہم سے
محض دھوکے کا وعده کيا تھا ) (١٢اور جب اُن ميں سے ايک
جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدينہ )يہاں( تمہارے ٹھہرنے کا مقام
نہيں تو لوٹ چلو۔ اور ايک گروه ان ميں سے پيغمبر سے اجازت
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مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پﮍے ہيں حاالنکہ وه
کھلے نہيں تھے۔ وه تو صرف بھاگنا چاہتے تھے ) (١٣اور اگر
)فوجيں( اطراف مدينہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر اُن سے خانہ
جنگی کے لئے کہا جائے تو )فوراً( کرنے لگيں اور اس کے لئے
بہت ہی کم توقف کريں ) (١۴حاالنکہ پہلے خدا سے اقرار کر
چکے تھے کہ پيٹھ نہيں پھريں گے۔ اور خدا سے )جو( اقرار )کيا
جاتا ہے اُس کی( ضرور پرسش ہوگی ) (١۵کہہ دو کہ اگر تم
مرنے يا مارے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائده نہيں دے گا
اور اس وقت تم بہت ہی کم فائده اٹھاؤ گے ) (١۶کہہ دو کہ اگر
خدا تمہارے ساتھ برائی کا اراده 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 بھی جانتا
ہے جو )لوگوں کو( منع کرتے ہيں اور اپنے بھائيوں 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۔ پھر
جب ڈر )کا وقت( آئے تو تم ان کو ديکھو کہ تمہاری طرف ديکھ
رہے ہيں )اور( اُن کی آنکھيں )اسی طرح( پھر رہی ہيں جيسے
کسی کو موت سے غشی آرہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تيز
زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے ميں زبان درازی کريں اور مال
ميں بخل کريں۔ يہ لوگ )حقيقت ميں( ايمان الئے ہی نہ تھے تو
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خدا نے ان کے اعمال برباد کر ديئے۔ اور يہ خدا کو آسان تھا
)) (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 پوچھا 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 وه خدا کا ذکر کثرت سے کرتا
ہو ) (٢١اور جب مومنوں نے )کافروں کے( لشکر کو ديکھا تو
کہنے لگے يہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پيغمبر نے ہم
سے وعده کيا تھا اور خدا اور اس کے پيغمبر نے سچ کہا تھا۔ اور
اس سے ان کا ايمان اور اطاعت اور زياده ہوگئی ) (٢٢مومنوں
ميں کتنے ہی ايسے شخص ہيں کہ جو اقرار اُنہوں نے خدا سے
کيا تھا اس کو سچ کر دکھايا۔ 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 بھی نہيں بدال ) (٢٣تاکہ خدا
سچّوں کو اُن کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو
عذاب دے اور )چاہے( تو اُن پر مہربانی کرے۔ بےشک خدا
بخشنے واال مہربان ہے ) (٢۴اور جو کافر تھے اُن کو خدا نے
پھير ديا وه اپنے غصے ميں )بھرے ہوئے تھے( کچھ بھالئی
حاصل نہ کر سکے۔ اور خدا مومنوں کو لﮍائی کے بارے ميں
کافی ہوا۔ اور خدا طاقتور )اور( زبردست ہے ) (٢۵اور اہل کتاب
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ميں سے جنہوں نے اُن کی مدد کی تھی اُن کو اُن کے قلعوں سے
اُتار ديا اور اُن کے دلوں ميں دہشت ڈال دی۔ تو کتنوں کو تم قتل
کر ديتے تھے اور کتنوں کو قيد کرليتے تھے ) (٢۶اور اُن کی
زمين اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمين کا جس
ميں تم نے پاؤں بھی نہيں رکھا تھا تم کو وارث بنا ديا۔ اور خدا ہر
چيز پر قدرت رکھتا 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 کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت
کردوں ) (٢٨اور اگر تم خدا اور اس کے پيغمبر اور عاقبت کے
گھر )يعنی بہشت( کی طلبگار ہو تو تم ميں جو نيکوکاری کرنے
والی ہيں اُن کے لئے خدا نے اجر عظيم تيار کر رکھا ہے )(٢٩
اے پيغمبر کی بيويو تم ميں سے جو کوئی صريح ناشائستہ )الفاظ
کہہ کر رسول ﷲ 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 رکھی 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 وه شخص جس کے دل ميں کسی طرح کا مرض
ہے کوئی اميد )نہ( پيدا کرے۔ اور ان دستور کے مطابق بات کيا
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کرو ) (٣٢اور اپنے گھروں ميں ٹھہری رہو اور جس طرح
)پہلے( جاہليت )کے دنوں( ميں اظہار تجمل کرتی تھيں اس طرح
زينت نہ دکھاؤ۔ اور نماز پﮍھتی رہو اور ٰ
زکوة 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 گھروں ميں
جو خدا کی آيتيں پﮍھی جاتی ہيں اور حکمت )کی باتيں سنائی
جاتی ہيں( ان کو ياد رکھو۔ 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 رکھنے والے مرد اور
روزے رکھنے 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۔ کچھ شک نہيں کہ ان کے لئے خدا نے بخشش اور اجر
عظيم تيار کر رکھا ہے ) (٣۵اور کسی مومن مرد اور مومن
عورت کو حق نہيں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر
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مقرر کرديں تو وه اس کام ميں اپنا بھی کچھ اختيار سمجھيں۔ اور
جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وه صريح
گمراه ہوگيا ) (٣۶اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے
احسان کيا اور تم نے بھی احسان کيا )يہ( کہتے تھے کہ اپنی
بيوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر اور تم اپنے دل
ميں وه بات پوشيده کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے واال تھا
اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے۔ حاالنکہ خدا ہی اس کا زياده
مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زيد نے اس سے )کوئی(
حاجت )متعلق( نہ رکھی )يعنی اس کو طالق دے دی( تو ہم نے تم
سے اس کا نکاح کرديا تاکہ مومنوں کے لئے ان کے منہ بولے
بيٹوں کی بيويوں )کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے( ميں جب وه
ان سے اپنی حاجت )متعلق( نہ رکھيں )يعنی طالق دے ديں( کچھ
تنگی نہ رہے۔ اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے واال تھا )(٣٧
پيغمبر پر اس کام ميں کچھ تنگی نہيں جو خدا نے ان کے لئے
مقرر کرديا۔ اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہيں ان ميں بھی خدا کا
يہی دستور رہا ہے۔ اور خدا کا حکم ٹھير چکا ہے ) (٣٨اور جو
خدا کے پيغام )جوں کے توں( پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہيں
اور خدا کے سوا کسی سے نہيں ڈرتے تھے۔ اور خدا ہی حساب
کرنے کو کافی ہے ) (٣٩محمدﷺ تمہارے مردوں ميں سے
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
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سے واقف ہے ) (۴٠اے اہل ايمان خدا کا بہت ذکر کيا کرو )(۴١
اور صبح اور شام اس کی پاکی بيان کرتے رہو ) (۴٢وہی تو ہے
جو تم پر رحمت بھيجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ تاکہ تم کو
اندھيروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اور خدا
مومنوں پر مہربان ہے ) (۴٣جس روز وه اس سے مليں گے ان
کا تحفہ )خدا کی طرف سے( سالم ہوگا اور اس نے ان کے لئے
بﮍا ثواب تيار کر رکھا ہے ) (۴۴اے پيغمبر ہم نے تم کو گواہی
دينے واال اور خوشخبری سنانے اور ڈرانے واال بنا کر بھيجا ہے
) (۴۵اور خدا کی طرف بالنے واال 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 بھروسہ رکھنا۔ اور
خدا ہی کارساز کافی ہے ) (۴٨مومنو! جب تم مومن عورتوں سے
نکاح کرکے ان کو ہاتھ لگانے )يعنی ان کے پاس جانے( سے
پہلے طالق دے دو تو تم کو کچھ اختيار نہيں کہ ان سے عدت
پوری کراؤ۔ ان کو کچھ فائده )يعنی خرچ( دے کر اچھی طرح
سے رخصت کردو ) (۴٩اے پيغمبر ہم نے تمہارے لئے تمہاری
بيوياں جن کو تم نے ان کے مہر دے ديئے ہيں حالل کردی ہيں
اور تمہاری لونڈياں جو خدا نے تم کو )کفار سے بطور مال
غنيمت( دلوائی ہيں اور تمہارے چچا کی بيٹياں اور تمہاری
پھوپھيوں کی بيٹياں اور تمہارے ماموؤں کی بيٹياں اور تمہاری
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خاالؤں کی بيٹياں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہيں )سب
حالل ہيں( اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئيں پيغمبر کو بخش
دے )يعنی مہر لينے کے بغير نکاح ميں آنا چاہے( بشرطيکہ
پيغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہيں )وه بھی حالل 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 االدا( 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 واال
مہربان ہے )) (۵٠اور تم کو يہ بھی اختيار ہے کہ( جس بيوی کو
چاہو عليحده رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو۔ اور جس کو
تم نے عليحده کرديا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کرلو تو تم
پر کچھ گناه نہيں۔ يہ )اجازت( اس لئے ہے کہ ان کی آنکھيں
ٹھنڈی رہيں اور وه غمناک نہ ہوں اور جو کچھ تم ان کو دو۔ اسے
لے کر سب خوش رہيں۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں ميں ہے خدا
اسے جانتا ہے۔ اور خدا جاننے واال اور بردبار ہے )) (۵١اے
پيغمبر( ان کے سوا اور عورتيں تم کو جائز نہيں اور نہ يہ کہ ان
بيويوں کو چھوڑ کر اور بيوياں کرو خواه ان کا حسن تم کو )کيسا
ہی( اچھا لگے مگر وه جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے )يعنی لونڈيوں
کے بارے ميں تم کو اختيار ہے( اور خدا ہر چيز پر نگاه رکھتا
ہے ) (۵٢مومنو پيغمبر کے گھروں ميں نہ جايا کرو مگر اس
صورت ميں کہ تم کو کھانے کے لئے اجازت دی جائے اور اس
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کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پﮍے۔ ليکن جب تمہاری دعوت
کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھاچکو تو چل دو اور باتوں ميں
جی لگا کر نہ بيٹھ رہو۔ يہ بات پيغمبر کو ايذا ديتی ہے۔ اور وه 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 کبھی ان کے بعد نکاح کرو۔ بےشک يہ خدا کے
نزديک بﮍا )گناه کا کام( ہے ) (۵٣اگر تم کسی چيز کو ظاہر کرو
يا اس کو مخفی رکھو تو )ياد رکھو کہ( خدا ہر چيز سے باخبر
ہے ) (۵۴عورتوں پر اپنے باپوں سے )پرده نہ کرنے ميں( کچھ
گناه نہيں اور نہ اپنے بيٹوں سے اور نہ اپنے بھائيوں سے اور نہ
اپنے بھتيجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں 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 بھيجتے ہيں۔ مومنو تم بھی ان پر
ُدرود اور سالم بھيجا 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 واال عذاب تيار کر رکھا ہے
) (۵٧اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ايسے کام
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)کی تہمت سے( جو انہوں نے نہ کيا ہو ايذا ديں تو انہوں نے
بہتان اور صريح گناه کا بوجھ اپنے سر پر رکھا ) (۵٨اے پيغمبر
اپنی بيويوں اور بيٹيوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ
)باہر نکال کريں تو( اپنے )مونہوں( پر چادر لٹکا )کر گھونگھٹ
نکال( ليا کريں۔ يہ امر ان کے لئے موجب شناخت )وامتياز( ہوگا
تو کوئی ان کو ايذا نہ دے گا۔ اور خدا بخشنے واال مہربان ہے
) (۵٩اگر منافق اور وه 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 پيچھے لگا ديں
گے پھر وہاں تمہارے پﮍوس ميں نہ ره سکيں گے مگر تھوڑے
دن )) (۶٠وه بھی( پھٹکارے ہوئے۔ جہاں پائے گئے پکﮍے گئے
اور جان سے مار ڈالے گئے ) (۶١جو لوگ پہلے گزر چکے ہيں
ان کے بارے ميں بھی 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 رکھی ہے ) (۶۴اس ميں ابدا آلباد
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
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کہيں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور
بﮍے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراه
کرديا ) (۶٧اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر
بﮍی لعنت کر ) (۶٨مومنو تم ان لوگوں جيسے نہ ہونا جنہوں نے
موسی )کو عيب لگا کر( رنج پہنچايا تو خدا نے ان کو بےعيب
ٰ
ثابت کيا۔ اور وه خدا کے نزديک آبرو والے تھے ) (۶٩مومنو خدا
سے ڈرا کرو اور بات سيدھی کہا کرو ) (٧٠وه تمہارے اعمال
درست کردے گا اور تمہارے گناه 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 اٹھانے سے انکار کيا اور اس سے
ڈر گئے۔ اور انسان نے اس کو اٹھا ليا۔ بےشک وه ظالم اور جاہل
تھا ) (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 واال
مہربان ہے )(٧٣
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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
مومنو! اگر تم ميری راه 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 بھيجتے ہو اور وه
)دين( حق سے جو تمہارے پاس آيا ہے منکر ہيں۔ اور اس باعث
تعالی پر ايمان الئے ہو پيغمبر کو
سے کہ تم اپنے پروردگار خدا
ٰ
اور تم کو جالوطن کرتے ہيں۔ تم ان کی طرف پوشيده پوشيده
دوستی کے پيغام بھيجتے ہو۔ اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور
علی االعالن کرتے ہو وه مجھے معلوم ہے۔ اور جو کوئی تم
جو ٰ
ميں سے ايسا کرے گا وه سيدھے راستے سے بھٹک گيا ) (١اگر
يہ کافر تم پر قدرت پاليں تو تمہارے دشمن ہوجائيں اور ايذا کے
لئے تم پر ہاتھ )بھی( چالئيں اور زبانيں )بھی( اور چاہتے ہيں کہ
تم کسی طرح کافر ہوجاؤ ) (٢قيامت کے دن نہ تمہارے رشتے
ناتے کام آئيں گے اور نہ اوالد۔ اس روز وہی تم ميں فيصلہ کرے
گا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو ديکھتا 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(
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تمہارے )معبودوں کے کبھی( قائل نہيں )ہوسکتے( اور جب تک
تم خدائے واحد اور ايمان نہ الؤ ہم ميں تم ميں ہميشہ کھلم کھال
ابراہيم نے اپنے باپ سے يہ
عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں
ؑ
)ضرور( کہا کہ ميں آپ کے لئے مغفرت مانگوں گا اور خدا کے
سامنے آپ کے بارے ميں کسی چيز کا کچھ اختيار نہيں رکھتا۔
اے ہمارے پروردگار تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ 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 ہاتھ سے
عذاب نہ دالنا اور اے پروردگار ہمارے ہميں معاف فرما۔ بےشک
تو غالب حکمت واال ہے ) (۵تم )مسلمانوں( کو يعنی جو کوئی
خدا )کے سامنے جانے( اور روز آخرت )کے آنے( کی اميد
رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نيک چال چلنی )ضرور( ہے۔ اور
روگردانی کرے تو خدا بھی بےپرواه اور سزاوار حمد )وثنا( ہے
) (۶عجب نہيں کہ خدا تم ميں اور ان لوگوں ميں جن سے تم
دشمنی رکھتے ہو دوستی پيدا کردے۔ اور خدا قادر ہے اور خدا
بخشنے واال مہربان ہے ) (٧جن لوگوں نے تم سے دين کے بارے
ميں جنگ نہيں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکاال ان
کے ساتھ بھالئی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع
نہيں کرتا۔ خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے )(٨
خدا ان ہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے
جنہوں نے تم سے دين کے بارے ميں لﮍائی کی اور تم کو
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تمہارے گھروں سے نکاال 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 چھوڑ 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 بھيجو۔ کہ نہ يہ ان کو حالل ہيں اور نہ وه ان کو جائز۔
اور جو کچھ انہوں نے )ان پر( خرچ کيا ہو وه ان کو دے دو۔ اور
تم پر کچھ گناه نہيں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح
کرلو اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے ميں نہ رکھو )يعنی
کفار کو واپس دے دو( اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کيا ہو تم ان
سے طلب کرلو اور جو کچھ انہوں نے )اپنی عورتوں پر( خرچ
کيا ہو وه تم سے طلب کرليں۔ يہ خدا کا حکم ہے جو تم ميں فيصلہ
کئے ديتا ہے اور خدا جاننے واال حکمت واال ہے ) (١٠اور اگر
تمہاری عورتوں ميں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر
کافروں کے پاس چلی جائے )اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو(
پھر تم ان سے جنگ کرو )اور ان سے تم کو غنيمت ہاتھ لگے( تو
جن کی عورتيں چلی گئی ہيں ان کو )اس مال ميں سے( اتنا دے
دو جتنا انہوں نے خرچ کيا تھا اور خدا سے جس پر تم ايمان الئے
ہو ڈرو ) (١١اے پيغمبر! جب تمہارے پاس مومن عورتيں اس
بات پر بيعت کرنے کو آئيں کہ خدا کے ساتھ نہ شرک کريں گی
نہ چوری کريں گی نہ بدکاری کريں گی نہ اپنی اوالد کو قتل
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کريں گی نہ اپنے ہاتھ پاؤں ميں کوئی بہتان باندھ الئيں 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
واال مہربان ہے ) (١٢مومنو! ان لوگوں سے جن پر خدا غصے
ہوا ہے دوستی نہ کرو )کيونکہ( جس طرح کافروں کو مردوں
)کے جی اُٹھنے( کی اميد نہيں اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت
)کے آنے( کی اميد نہيں )(١٣
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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ايک شخص سے
پيدا کيا )يعنی اول( اس سے اس کا جوڑا بنايا۔ پھر ان دونوں سے
کثرت سے مرد وعورت )پيدا کرکے روئے زمين پر( پھيال ديئے۔
اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت بر آری کا ذريعہ
بناتے ہو ڈرو اور )قطع مودت( ارحام سے )بچو( کچھ شک نہيں
کہ خدا تمہيں ديکھ رہا ہے ) (١اور يتيموں کا مال )جو تمہاری
تحويل ميں ہو( ان کے حوالے کردو اور ان کے پاکيزه )اور
عمده( مال کو )اپنے ناقص اور( برے مال سے نہ بدلو۔ اور نہ ان
کا مال اپنے مال ميں مال کر کھاؤ۔ کہ يہ بﮍا سخت گناه ہے )(٢
اور 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 وه اپنی خوشی سے اس ميں
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سے کچھ تم کو چھوڑ ديں تو اسے ذوق شوق سے کھالو ) (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 کھالتے اور
پہناتے رہے اور ان سے معقول باتيں کہتے رہو ) (۵اور يتميوں
کو بالغ ہونے تک کام کاج ميں مصروف رکھو پھر )بالغ ہونے
پر( اگر ان ميں عقل کی پختگی ديکھو تو ان کا مال ان کے
حوالے کردو اور اس خوف سے کہ وه 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 آسوده حال ہو اس کو
)ايسے مال سے قطعی طور پر( پرہيز رکھنا چاہيئے اور جو بے
مقدور ہو وه مناسب طور پر )يعنی بقدر خدمت( کچھ لے لے اور
جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواه کرليا کرو۔ اور
حقيقت ميں تو خدا ہی )گواه اور( حساب لينے واال کافی ہے )(۶
جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مريں تھوڑا ہو يا بہت۔ اس
ميں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی 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
بھی اس ميں سے کچھ دے ديا کرو۔ اور شيريں کالمی سے پيش
آيا کرو ) (٨اور ايسے لوگوں کو ڈرنا چاہيئے جو )ايسی حالت
ميں ہوں کہ( اپنے بعد ننھے ننھے بچے چھوڑ جائيں اور ان کو
ان کی نسبت خوف ہو )کہ ان کے مرنے کے بعد ان بيچاروں کا
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کيا حال ہوگا( پس چاہيئے کہ يہ لوگ خدا سے ڈريں اور معقول
بات کہيں ) (٩لوگ يتيموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہيں وه
اپنے پيٹ ميں آگ بھرتے ہيں۔ اور دوزخ ميں ڈالے جائيں گے
) (١٠خدا تمہاری اوالد کے بارے ميں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ
ايک لﮍکے کا حصہ دو لﮍکيوں کے حصے کے برابر ہے۔ اور
اگر اوالد ميت صرف لﮍکياں ہی ہوں )يعنی دو يا( دو سے زياده
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 چھٹا حصہ بشرطيکہ ميت کے اوالد
ہو۔ اور اگر اوالد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث
ہوں تو ايک تہائی ماں کا حصہ۔ اور اگر ميت کے بھائی بھی ہوں
تو ماں کا چھٹا 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 زياده قريب ہے ،يہ حصے خدا کے مقرر کئے
ہوئے ہيں اور خدا سب کچھ جاننے واال اور حکمت واال ہے )(١١
اور جو مال تمہاری عورتيں چھوڑ مريں۔ اگر ان کے اوالد نہ ہو
تو اس ميں نصف حصہ تمہارا۔ اور اگر اوالد ہو تو ترکے ميں
تمہارا حصہ چوتھائی۔ )ليکن يہ تقسيم( وصيت )کی تعميل( کے
بعد جو انہوں نے کی ہو يا قرض کے )ادا ہونے کے بعد جو ان
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کے ذمے ہو ،کی جائے گی( اور جو مال تم )مرد( چھوڑ مرو۔
اگر تمہارے اوالد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس ميں چوتھا
حصہ۔ اور اگر اوالد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ )يہ حصے( تمہاری
وصيت )کی تعميل( کے بعد جو تم نے کی ہو اور )ادائے( قرض
کے )بعد تقسيم کئے جائيں گے( اور اگر ايسے مرد يا عورت کی
ميراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بيٹا مگر اس کے بھائی بہن ہو تو
ان ميں سے ہر ايک کا چھٹا حصہ اور اگر ايک سے زياده ہوں تو
سب ايک تہائی ميں شريک ہوں گے )يہ حصے بھی 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 واال )اور( نہايت حلم واال 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 وه 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 وه ہميشہ رہے گا۔ اور اس کو ذلت کا عذاب
ہوگا ) (١۴مسلمانو تمہاری عورتوں ميں جو بدکاری کا ارتکاب
کر بيٹھيں ان پر اپنے لوگوں ميں سے چار شخصوں کی شہادت
لو۔ اگر وه )ان کی بدکاری کی(گواہی ديں تو ان عورتوں کو
گھروں ميں بند رکھو يہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کردے يا
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خدا ان کے لئے کوئی اور سبيل )پيدا( کرے ) (١۵اور جو دو مرد
تم ميں سے بدکاری کريں تو ان کو ايذا دو۔ پھر اگر وه توبہ کرليں
اور نيکوکار ہوجائيں تو ان کا پيچھا چھوڑ دو۔ بےشک خدا توبہ
قبول کرنے واال )اور( مہربان ہے ) (١۶خدا انہيں لوگوں کی توبہ
قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بيٹھے ہيں۔ پھر
جلد توبہ قبول کرليتے ہيں پس ايسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا
ہے۔ اور وه سب کچھ جانتا )اور( حکمت واال 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 رکھا ہے ) (١٨مومنو! تم کو جائز
نہيں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اور )ديکھنا( اس
نيت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو ديا ہے اس ميں سے کچھ لے
لو انہيں )گھروں ميں( ميں مت روک رکھنا ہاں اگر وه کھلے طور
پر بدکاری کی مرتکب ہوں )تو روکنا مناسب نہيں( اور ان کے
ساتھ اچھی طرح رہو سہو اگر وه تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہيں
کہ تم کسی چيز کو ناپسند کرو اور خدا اس ميں بہت سی بھالئی
پيدا کردے ) (١٩اور اگر تم ايک عورت کو چھوڑ کر دوسری
عورت کرنی چاہو۔ اور پہلی عورت کو بہت سال مال دے چکے
ہو تو اس ميں سے کچھ مت لينا۔ بھال تم ناجائز طور پر اور
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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 ساتھ صحبت کرچکے ہو۔ اور وه تم سے عہد واثق بھی 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 تھی۔ اور بہت برا
دستور تھا ) (٢٢تم پر تمہاری مائيں اور بيٹياں اور بہنيں اور
پھوپھياں اور خاالئيں اور بھتيجياں اور بھانجياں اور وه مائيں
جنہوں نے تم کو دودھ پاليا 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 وه بھی تم پر حرام
ہيں( ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو )ان کی
لﮍکيوں کے ساتھ نکاح کر لينے ميں( تم پر کچھ گناه نہيں اور
تمہارے صلبی بيٹوں کی عورتيں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا
بھی )حرام ہے( مگر جو ہو چکا )سو ہو چکا( بے شک خدا
بخشنے واال )اور( رحم کرنے واال ہے ) (٢٣اور شوہر والی
عورتيں بھی )تم پر حرام ہيں( مگر وه جو )اسير ہو کر لونڈيوں
کے طور پر( تمہارے قبضے ميں آجائيں )يہ حکم( خدا نے تم کو
لکھ ديا ہے اور ان )محرمات( کے سوا اور عورتيں تم کو حالل
ہيں اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کرلو
بشرطيکہ )نکاح سے( مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ شہوت رانی
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تو جن عورتوں سے تم فائده 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 کچھ گناه نہيں بےشک خدا سب
کچھ جاننے واال )اور( حکمت واال ہے ) (٢۴اور جو شخص تم
ميں سے مومن آزاد عورتوں )يعنی بيبيوں( سے نکاح کرنے کا
مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈيوں ميں ہی جو تمہارے قبضے ميں
آگئی ہوں )نکاح کرلے( اور خدا تمہارے ايمان کو اچھی طرح
جانتا ہے تم آپس ميں ايک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈيوں
کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کرکے نکاح کر لو
اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کردو بشرطيکہ عفيفہ
ہوں نہ ايسی کہ کھلم کھال بدکاری کريں اور نہ درپرده دوستی
کرنا چاہيں پھر اگر نکاح ميں آکر بدکاری کا ارتکاب کر بيٹھيں تو
جو سزا آزاد عورتوں )يعنی بيبيوں( کے لئے ہے اس کی آدھی ان
کو )دی جائے( يہ )لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی( اجازت اس
شخص کو ہے جسے گناه کر بيٹھنے کا انديشہ ہو اور اگر صبر
کرو تو يہ تمہارے لئے بہت اچھا ہے اور خدا بخشنے واال مہربان
ہے ) (٢۵خدا چاہتا ہے کہ )اپنی آيتيں( تم سے کھول کھول کر
بيان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طريقے بتائے اور تم پر
مہربانی کرے اور خدا جاننے واال )اور( حکمت واال ہے )(٢۶
اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے اور جو لوگ اپنی
خواہشوں کے پيچھے چلتے ہيں وه چاہتے ہيں کہ تم سيدھے
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راستے سے بھٹک کر دور جا پﮍو ) (٢٧خدا چاہتا ہے کہ تم پر
سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان )طبعا ً( کمزور پيدا ہوا ہے )(٢٨
مومنو! ايک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ ہاں اگر آپس کی
رضامندی سے تجارت کا لين دين ہو )اور اس سے مالی فائده
حاصل ہو جائے تو وه جائز ہے( اور اپنے آپ کو ہالک نہ کرو
کچھ 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 رکھو گے تو ہم تمہارے
)چھوٹے چھوٹے( گناه 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 کچھ شک نہيں کہ خدا ہر چيز سے
واقف ہے ) (٣٢اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ 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
بھی ان کا حصہ دو بےشک خدا ہر چيز کے سامنے ہے )(٣٣
مرد عورتوں پر مسلط وحاکم ہيں اس لئے کہ خدا نے بعض کو
بعض سے افضل بنايا ہے اور اس لئے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ
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کرتے ہيں تو جو نيک بيبياں ہيں وه مردوں کے حکم پر چلتی ہيں
اور ان کے پيٹھ پيچھے 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(
سمجھاؤ )اگر نہ سمجھيں تو( پھر ان کے ساتھ سونا ترک کردو
اگر اس پر بھی باز نہ آئيں تو زدوکوب کرو اور اگر فرمانبردار
ہوجائيں تو پھر ان کو ايذا دينے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو بےشک
اعلی )اور( جليل القدر ہے ) (٣۴اور اگر تم کو
خدا سب سے
ٰ
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 وه اگر صلح کرا دينی چاہيں گے تو خدا ان ميں موافقت
پيدا کردے گا کچھ شک نہيں کہ خدا سب کچھ جانتا اور سب باتوں
سے خبردار ہے ) (٣۵اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے
ساتھ 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 بيٹھنے والوں( اور
مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے ميں ہوں سب کے ساتھ
احسان کرو کہ خدا )احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے
اور( تکبر کرنے والے بﮍائی مارنے والے کو دوست نہيں رکھتا
) (٣۶جو خود بھی بخل کريں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائيں
اور جو )مال( خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمايا ہے اسے
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چھپا چھپا کے رکھيں اور ہم نے ناشکروں کے لئے ذلت کا عذاب
تيار کر رکھا ہے ) (٣٧اور خرچ بھی کريں تو )خدا کے لئے نہيں
بلکہ( لوگوں کے دکھانے کو اور ايمان نہ خدا پر الئيں اور نہ
روز آخرت پر )ايسے لوگوں کو ساتھی شيطان ہے( اور جس کا
ساتھی شيطان ہوا تو )کچھ شک نہيں کہ( وه برا ساتھی ہے )(٣٨
اور اگر يہ لوگ خدا پر اور روز قيامت پر ايمان التے اور جو
کچھ خدا نے ان کو ديا تھا اس ميں سے خرچ کرتے تو ان کا کيا
نقصان ہوتا اور خدا ان کو خوب جانتا ہے ) (٣٩خدا کسی کی ذرا
بھی حق تلفی نہيں کرتا اور اگر نيکی )کی( ہوگی تو اس کو دوچند
کردے گا اور اپنے ہاں سے اجرعظيم بخشے گا ) (۴٠بھال اس
دن کا کيا حال ہوگا جب ہم ہر امت ميں سے احوال بتائے والے کو
بالئيں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال )بتانے کو( گواه طلب
کريں گے ) (۴١اس 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 چھپا نہيں سکيں گے )(۴٢
مومنو! جب تم نشے کی حالت ميں ہو تو جب تک )ان الفاظ کو(
جو منہ سے کہو سمجھنے )نہ( لگو نماز کے پاس نہ جاؤ اور
جنابت کی حالت ميں بھی )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 پﮍھ
لو( اور اگر تم بيمار ہو سفر ميں ہو يا تم ميں سے کوئی بيت
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الخالء 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 ہاتھوں پر مسح
)کرکے تيمم( کرلو بےشک خدا معاف کرنے واال اور بخشنے
واال ہے ) (۴٣بھال تم نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جن کو کتاب
سے حصہ ديا گيا تھا کہ وه گمراہی کو خريدتے ہيں اور چاہتے
ہيں کہ تم بھی رستے سے بھٹک 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 کچھ
لوگ ايسے بھی ہيں کہ کلمات کو ان کے 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 راه
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 بھی بہت درست ہوتی ليکن خدان نے ان کے کفر کے سبب
ان پر لعنت کر رکھی ہے تو يہ کچھ تھوڑے ہی ايمان التے ہيں
) (۴۶اے کتاب والو! قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے مونہوں کو
بگاڑ کر ان کی پيٹھ کی طرف پھير ديں يا ان پر اس طرح لعنت
کريں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی ہماری نازل کی ہوئی
کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصديق کرتی ہے ايمان لے آؤ
اور خدا نے جو حکم فرمايا سو )سمجھ لو کہ( ہوچکا ) (۴٧خدا
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اس گناه کو نہيں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شريک بنايا جائے
اور اس کے سوا اور گناه جس کو چاہے معاف کردے اور جس
نے خدا کا شريک مقرر کيا اس نے بﮍا بہتان باندھا ) (۴٨کيا تم
نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جو اپنے تئيں پاکيزه کہتے ہيں )نہيں(
بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے پاکيزه کرتا ہے اور ان پر دھاگے
کے برابر بھی ظلم نہيں ہوگا ) (۴٩ديکھو يہ خدا پر کيسا جھوٹ
)طوفان( باندھتے ہيں اور يہی گناه صريح کافی ہے ) (۵٠بھال تم
نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا 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 سيدھے 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 کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ ديں گے
) (۵٣يا جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس
کا حسد کرتے ہيں تو ہم نے خاندان ابراہيم ؑ کو کتاب اور دانائی
عطا فرمائی تھی اور سلطنت عظيم بھی بخشی تھی ) (۵۴پھر
لوگوں ميں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے
رکا )اور ہٹا( رہا تو نہ ماننے والوں )کے جالنے( 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
کھاليں گل )اور جل( جائيں گی تو ہم اور کھاليں بدل ديں گے تاکہ
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)ہميشہ( عذاب )کا مزه چکھتے( رہيں بےشک خدا غالب حکمت
واال ہے ) (۵۶اور جو ايمان الئے اور نيک عمل کرتے رہے ان
کو ہم بہشتوں ميں داخل کريں گے جن کے نيچے نہريں بہہ رہی
ہيں وه ان ميں ہميشہ ہميشہ رہيں گے وہاں ان کے لئے پاک بيبياں
ہيں اور ان کو ہم گھنے 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 ديکھتا ہے ) (۵٨مومنو! خدا اور اس کے رسول کی
فرمانبرداری کرو اور جو تم ميں سے صاحب حکومت ہيں ان کی
بھی اور اگر کسی بات ميں تم ميں اختالف واقع ہو تو اگر خدا اور
روز آخرت پر ايمان رکھتے ہو تو اس ميں خدا اور اس کے
رسول )کے حکم( کی طرف رجوع کرو يہ بہت اچھی بات ہے
اور اس کا مآل بھی اچھا ہے ) (۵٩کيا تم نے ان لوگوں کو نہيں
ٰ
دعوی تو يہ کرتے ہيں کہ جو )کتاب( تم پر نازل ہوئی
ديکھا جو
اور جو )کتابيں( تم سے پہلے نازل ہوئيں ان سب پر ايمان رکھتے
ہيں اور چاہتے يہ ہيں کہ اپنا مقدمہ ايک سرکش کے پاس لے جا
کر فيصلہ کرائيں حاالنکہ ان کو حکم ديا گيا تھا کہ اس سے اعتقاد
نہ رکھيں 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
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کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو ديکھتے 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 بھاگے آتے ہيں اور قسميں کھاتے ہيں
کہ وﷲ ہمارا مقصود تو بھالئی اور موافقت تھا ) (۶٢ان لوگوں
کے دلوں ميں جو کچھ ہے خدا اس کو خوب جانتا ہے تم ان )کی
باتوں( کو کچھ خيال نہ کرو اور انہيں نصيحت کرو اور ان سے
ايسی باتيں کہو جو ان کے دلوں ميں اثر کر جائيں ) (۶٣اور ہم
نے جو پيغمبر بھيجا ہے اس لئے بھيجا ہے کہ خدا کے فرمان
کے مطابق اس کا حکم مانا جائے اور يہ لوگ جب اپنے حق ميں
ظلم کر بيٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش
مانگتے اور رسول )خدا( بھی ان کے لئے بخشش طلب کرتے تو
خدا کو معاف کرنے واال )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 گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان ميں سے تھوڑے 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( زياده ثابت قدمی
کا موجب ہوتا ) (۶۶اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظيم بھی
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عطا فرماتے ) (۶٧اور سيدھا رستہ بھی دکھاتے ) (۶٨اور جو
لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہيں وه )قيامت
کے روز( ان لوگوں کے ساتھ 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 واال کافی ہے ) (٧٠مومنو! )جہاد کے لئے( ہتھيار لے ليا
کرو پھر يا تو جماعت جماعت ہو کر نکال کرو يا سب اکھٹے کوچ
کيا کرو ) (٧١اور تم ميں کوئی ايسا بھی ہے کہ )عمداً( دير لگاتا
ہے۔ پھر اگر تم پر کوئی مصيبت پﮍ جائے تو کہتا ہے کہ خدا نے
مجھ پر بﮍی مہربانی کی کہ ميں ان ميں موجود نہ تھا ) (٧٢اور
اگر خدا تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گويا تم ميں اس
ميں دوستی تھی ہی نہيں )کہ افسوس کرتا اور( کہتا ہے کہ کاش
ميں بھی ان کے ساتھ 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 راه ميں جنگ کريں
اور جو شخص خدا کی راه 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 راه 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۔
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اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما )(٧۵
جو مومن ہيں وه تو خدا کے لئے لﮍتے ہيں اور جو کافر ہيں وه
بتوں کے لئے لﮍتے ہيں سو تم شيطان کے مددگاروں سے لﮍو۔
)اور ڈرو مت( کيونکہ شيطان کا داؤ بودا ہوتا ہے ) (٧۶بھال تم
نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جن کو )پہلے يہ( حکم ديا گيا تھا کہ
اپنے ہاتھوں کو )جنگ سے( روکے رہو اور نماز پﮍھتے رہو
اور ٰ
زکوة ديتے رہو پھر 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 بھی زياده اور بﮍبﮍانے لگے کہ اے
خدا تو نے ہم پر جہاد )جلد( کيوں فرض کرديا تھوڑی مدت اور
ہميں کيوں مہلت نہ دی )اے پيغمبر ان س(ے کہہ دو کہ دنيا کا
فائده بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چيز تو پرہيزگار کے لئے
)نجات( آخرت ہے اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہيں کيا جائے
گا )) (٧٧اے جہاد سے ڈرنے والو( تم کہيں رہو موت تو تمہيں آ
کر رہے گی خواه بﮍے بﮍے محلوں ميں رہو اور ان لوگوں کو
اگر کوئی فائده 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 ﷲ ہی کی طرف سے ہے ان لوگوں کو کيا ہوگيا ہے
کہ بات بھی نہيں سمجھ سکتے ) (٧٨اے )آدم زاد( تجھ کو جو
فائده پہنچے وه خدا کی طرف سے ہے اور جو نقصان پہنچے وه
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تيری ہی )شامت اعمال( کی وجہ سے ہے اور )اے محمدﷺ(
ہم نے تم کو لوگوں )کی ہدايت( کے لئے پيغمبر بنا کر بھيجا ہے
اور )اس بات کا( خدا ہی گواه 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 بھيجا ) (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 خالف مشورے کرتے ہيں اور جو
مشورے يہ کرتے ہيں خدا ان کو لکھ ليتا ہے تو ان کا کچھ خيال
نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو اور خدا ہی کافی کارساز ہے
) (٨١بھال يہ قرآن ميں غور کيوں نہيں کرتے؟ اگر يہ خدا کے
سوا کسی اور کا )کالم( ہوتا تو اس ميں )بہت سا( اختالف 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 راه ميں لﮍو تم اپنے سوا کسی کے
ذمہ دار نہيں اور مومنوں کو بھی ترغيب دو قريب ہے کہ خدا
کافروں کی لﮍائی کو بند کردے اور خدا لﮍائی کے اعتبار سے
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بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے )(٨۴
جو 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
رکھتا 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 واال ہے ) (٨۶خدا )وه
معبود برحق ہے کہ( اس کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہيں وه
قيامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا اور خدا سے بﮍھ
کر بات کا سچا کون ہے؟ ) (٨٧تو کيا سبب ہے کہ تم منافقوں کے
بارے ميں دو گروه ہو رہے ہو حاالنکہ خدا نے ان کو ان کے
کرتوتوں کے سبب اوندھا کرديا ہے کيا تم چاہتے ہو کہ جس
شخص کو خدا نے گمراه کرديا ہے اس کو رستے پر لے آؤ اور
جس شخص کو خدا گمراه کردے تو اس کے لئے کبھی بھی رستہ
نہيں پاؤ گے ) (٨٨وه تو يہی چاہتے ہيں کہ جس طرح وه خود
کافر ہيں )اسی طرح( تم بھی کافر ہو کر )سب( برابر ہوجاؤ تو
جب تک وه خدا کی راه ميں وطن نہ چھوڑ 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
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ان کے دل تمہارے ساتھ يا اپنی قوم کے ساتھ لﮍنے سے رک
گئے ہوں تمہارے پاس آجائيں )تو احتراز ضروری نہيں( اور اگر
خدا چاہتا تو ان کو تم پر غالب کرديتا تو وه تم سے ضرور لﮍتے
پھر اگر وه تم سے )جنگ کرنے سے( کناره کشی کريں اور لﮍيں
نہيں اور تمہاری طرف صلح )کا پيغام( بھيجيں تو خدا نے
تمہارے لئے ان پر )زبردستی کرنے کی( کوئی سبيل مقرر نہيں
کی ) (٩٠تم کچھ اور لوگ ايسے بھی پاؤ گے جو يہ چاہتے ہيں
کہ تم سے بھی امن ميں رہيں اور اپنی قوم سے بھی امن ميں رہيں
ليکن فتنہ انگيزی کو بالئے جائيں تو اس ميں اوندھے منہ گر
پﮍيں تو ايسے لوگ اگر تم سے )لﮍنے سے( کناره کشی نہ کريں
اور نہ تمہاری طرف )پيغام( صلح بھيجيں اور نہ اپنے ہاتھوں 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 )(٩١
اور کسی مومن کو شايان نہيں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول
کر اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو )ايک تو( ايک
مسلمان غالم آزاد کردے اور )دوسرے( مقتول کے وارثوں کو
خون بہا دے ہاں اگر وه معاف کرديں )تو ان کو اختيار ہے( اگر
مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت ميں سے ہو اور وه خود مومن
ہو تو صرف ايک مسلمان غالم 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 غالم آزاد کرنا
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چاہيئے اور جس کو يہ ميسر نہ ہو وه متواتر دو مہينے کے
روزے رکھے يہ )کفاره( خدا کی طرف سے )قبول( توبہ )کے
لئے( ہے اور خدا )سب کچھ( جانتا اور بﮍی حکمت واال ہے
) (٩٢اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی
سزا دوزخ ہے جس ميں وه 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 رکھا ہے ) (٩٣مومنو!
جب تم خدا کی راه ميں باہر نکلو کرو تو تحقيق سے کام ليا کرو
اور جو شخص تم سے سالم عليک کرے اس سے يہ نہ کہو کہ تم
مومن نہيں اور اس سے تمہاری غرض يہ ہو کہ دنيا کی زندگی کا
فائده حاصل کرو سو خدا کے نزديک بہت سے غنيمتيں ہيں تم
بھی تو پہلے ايسے ہی تھے پھر خدا نے تم پر احسان کيا تو
)آئنده( تحقيق کرليا کرو اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو سب کی
خبر ہے ) (٩۴جو مسلمان )گھروں ميں( بيٹھ رہتے )اور لﮍنے
سے جی چراتے( ہيں اور کوئی عذر نہيں رکھتے وه اور جو خدا
کی راه ميں اپنے مال اور جان سے لﮍتے ہيں وه دونوں برابر
نہيں ہو سکتے خدا نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو
بيٹھ رہنے والوں پر درجے ميں فضيلت بخشی ہے اور )گو( نيک
وعده سب سے ہے ليکن اجر عظيم کے لحاظ سے خدا نے جہاد
کرنے والوں کو بيٹھ رہنے والوں پر کہيں فضيلت بخشی ہے
)) (٩۵يعنی( خدا کی طرف سے درجات ميں اور بخشش ميں اور
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رحمت ميں اور خدا بﮍا بخشنے واال )اور( مہربان ہے ) (٩۶اور
جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہيں جب فرشتے ان کی جان
قبض کرنے لگتے ہيں تو ان سے پوچھتے ہيں کہ تم کس حال ميں
تھے وه کہتے ہيں کہ ہم ملک ميں عاجز وناتواں تھے فرشتے
کہتے ہيں کيا خدا کا ملک فراخ نہيں تھا کہ تم اس ميں ہجرت کر
جاتے ايسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وه بری جگہ ہے
) (٩٧ہاں جو مرد اور عورتيں اور بچے بےبس ہيں کہ نہ تو
کوئی چاره کر سکتے ہيں اور نہ رستہ جانتے ہيں ) (٩٨قريب
ہے کہ خدا ايسوں کو معاف کردے اور خدا معاف کرنے واال
)اور( بخشنے واال ہے ) (٩٩اور جو شخص خدا کی راه ميں گھر
بار چھوڑ جائے وه زمين ميں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا
اور جو شخص خدا اور رسول کی طرف ہجرت کرکے گھر سے
نکل جائے پھر اس کو موت آپکﮍے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے
ہوچکا اور خدا بخشنے واال اور مہربان ہے ) (١٠٠اور جب تم
سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناه نہيں کہ نماز کو کم کرکے پﮍھو
بشرطيکہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ايذا ديں گے بےشک
کافر تمہارے کھلے دشمن ہيں ) (١٠١اور )اے پيغمبر( جب تم ان
)مجاہدين کے لشکر( ميں ہو اور ان کو نماز پﮍھانے لگو تو
چاہيئے کہ ان کی ايک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھﮍی
رہے جب وه سجده کرچکيں تو پرے ہو جائيں پھر دوسری
جماعت جس نے نماز نہيں پﮍھی )ان کی جگہ( آئے اور ہوشيار
649

اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے کافر اس گھات ميں
ہيں کہ تم ذرا اپنے ہتھياروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر
يکبارگی حملہ کرديں اگر تم بارش کے سبب تکليف ميں يا بيمار
ہو تو تم پر کچھ گناه نہيں کہ ہتھيار اتار رکھو مگر ہوشيار ضرور
رہنا خدا نے کافروں کے لئے ذلت کا عذاب تيار کر رکھا ہے
) (١٠٢پھر جب تم نماز تمام کرچکو تو کھﮍے اور بيٹھے اور
ليٹے )ہر حالت ميں( خدا کو ياد کرو پھر جب خوف جاتا رہے تو
)اس طرح سے( نماز پﮍھو )جس طرح امن کی حالت ميں پﮍھتے
ہو( بےشک نماز کا مومنوں پر اوقات )مقرره( ميں ادا کرنا فرض
ہے ) (١٠٣اور کفار کا پيچھا کرنے ميں سستی نہ کرنا اگر تم
بےآرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بےآرام ہوتے ہو اسی طرح وه
بھی بےآرام ہوتے ہيں اور تم خدا سے ايسی ايسی اميديں رکھتے
ہو جو وه نہيں رکھ سکتے اور خدا سب کچھ جانتا اور )بﮍی(
حکمت واال 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 )ديکھو( دغابازوں کی حمايت ميں کبھی بحث نہ
کرنا ) (١٠۵اور خدا سے بخشش مانگنا بےشک خدا بخشنے واال
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 رکھتا ) (١٠٧يہ لوگوں سے تو چھپتے ہيں
اور خدا سے نہيں چھپتے حاالنکہ جب وه راتوں کو ايسی باتوں
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کے مشورے کيا کرتے ہيں جن کو وه پسند نہيں کرتا ان کے ساتھ
ہوا کرتا ہے اور خدا ان کے )تمام( کاموں پر احاطہ کئے ہوئے
ہے ) (١٠٨بھال تم لوگ دنيا کی زندگی ميں تو ان کی طرف سے
بحث کر ليتے ہو قيامت کو ان کی طرف سے خدا کے ساتھ کون
جھگﮍے گا اور کون ان کا وکيل بنے گا؟ ) (١٠٩اور جو شخص
کوئی برا کام کر بيٹھے يا اپنے حق ميں ظلم کرلے پھر خدا سے
بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے واال اور مہربان پائے گا )(١١٠
اور جو کوئی گناه کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے اور خدا
جاننے واال )اور( حکمت واال ہے ) (١١١اور جو شخص کوئی
قصور يا گناه تو خود کرے ليکن اس سے کسی بےگناه کو مہتم
کردے تو اس نے بہتان اور صريح گناه کا بوجھ اپنے سر پر رکھا
) (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 تھی اور يہ
اپنے سوا )کسی کو( بہکا نہيں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ
سکتے ہيں اور خدا نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے
اور تمہيں وه باتيں سکھائی ہيں جو تم جانتے نہيں تھے اور تم پر
خدا کا بﮍا فضل ہے ) (١١٣ان لوگوں کی بہت سی مشورتيں
اچھی نہيں ہاں )اس شخص کی مشورت اچھی 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 سيدھا رستہ
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معلوم ہونے کے بعد پيغمبر کی مخالف کرے اور مومنوں کے
رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وه چلتا ہے ہم اسے
ادھر ہی چلنے ديں گے اور )قيامت کے دن( جہنم ميں داخل کريں
گے اور وه بری جگہ ہے ) (١١۵خدا اس کے گناه کو نہيں
بخشے گا کہ کسی کو اس کا شريک بنايا جائے اور اس کے سوا
)اور گناه( جس کو چاہيے گا بخش دے گا۔ اور جس نے خدا کے
ساتھ شريک بنايا وه 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 ) (١١٧جس 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 گمراه کرتا اور اميديں دالتا ہروں گا اور يہ سکھاتا رہوں گا کہ
جانوروں کے کان چيرتے رہيں اور )يہ بھی( کہتا رہوں گا کہ وه
خدا کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہيں اور جس شخص نے
خدا کو چھوڑ کر شيطان کو دوست بنايا اور وه صريح نقصان ميں
پﮍ گيا ) (١١٩وه ان کو وعدے ديتا رہا اور اميديں دالتا ہے اور
جو کچھ شيطان انہيں وعدے ديتا ہے جو دھوکا ہی دھوکا ہے
) (١٢٠ايسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اور وه وہاں سے
مخلصی نہيں پاسکيں گے ) (١٢١اور جو لوگ ايمان الئے اور
نيک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں ميں داخل کريں گے جن
کے نيچے نہريں جاری ہيں۔ ابداآلباد ان ميں رہيں گے۔ يہ خدا کا
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سچا وعده ہے۔ اور خدا سے زياده 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
بدال ديا جائے گا اور وه خدا کے سوا نہ کسی کو حمايتی پائے گا
اور نہ مددگار ) (١٢٣اور جو نيک کام کرے گا مرد ہو يا عورت
اور وه صاحب ايمان بھی ہوگا تو ايسے لوگ بہشت ميں داخل ہوں
گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی )(١٢۴
اور اس شخص سے کس کا دين اچھا ہوسکتا ہے جس نے حکم
خدا کو قبول کيا اور وه نيکوکار بھی ہے۔ اور ابراہيم کے دين کا
پيرو ہے جو يکسوں )مسلمان ( تھے اور خدا نے ابراہيم کو اپنا
دوست بنايا تھا ) (١٢۵اور آسمان وزمين ميں جو کچھ ہے سب
خدا ہی کا ہے۔ اور خدا ہر چيز پر احاطے کئے ہوئے ہے )(١٢۶
ٰ
فتوی
)اے پيغمبر( لوگ تم سے )يتيم( عورتوں کے بارے ميں
طلب کرتے ہيں۔ کہہ دو کہ خدا تم کو ان کے )ساتھ نکاح کرنے
کے( معاملے ميں اجازت ديتا ہے اور جو حکم اس کتاب ميں
پہلے ديا گيا ہے وه ان يتيم عورتوں کے بارے ميں ہے جن کو تم
ان کا حق تو ديتے نہيں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ
نکاح کرلو اور )نيز( بيچارے بيکس بچوں کے بارے ميں۔ اور يہ
)بھی حکم ديتا ہے( کہ يتيموں کے بارے ميں انصاف پر قائم رہو۔
اور جو بھالئی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے ) (١٢٧اور اگر
کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زيادتی يا بےرغبتی
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کا انديشہ ہو تم مياں بيوی پر کچھ گناه 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 بھی نہ کرنا کہ ايک ہی کی طرف ڈھل جاؤ
اور دوسری کو )ايسی حالت ميں( چھوڑ دو کہ گويا ادھر ہوا ميں
لٹک رہی ہے اور اگر آپس ميں موافقت کرلو اور پرہيزگاری کرو
تو خدا بخشنے واال 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 واال
اور حکمت واال ہے ) (١٣٠اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ
زمين ميں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ اور جن لوگوں کو تم سے پہلے
کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اور )اے محمدﷺ( تم کو بھی ہم
نے حکم تاکيدی کيا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو اور اگر کفر کرو
گے تو )سمجھ رکھو کہ( جو کچھ آسمانوں ميں اور جو کچھ زمين
ميں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ اور خدا بے پروا اور سزاوار حمدوثنا
ہے ) (١٣١اور )پھر سن رکھو کہ( جو کچھ آسمانوں ميں اور جو
کچھ زمين ميں ہے سب خدا ہی کا ہے اور خدا کارساز کافی ہے
) (١٣٢لوگو! اگر وه چاہے تو تم کو فنا کردے اور )تمہاری جگہ(
اور لوگوں کو پيدا کردے۔اور خدا اس بات پر قادر ہے ) (١٣٣جو
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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
ديکھتا ہے ) (١٣۴اے ايمان والو! انصاف پر قائم رہو اور خدا
کے لئے سچی گواہی دو خواه )اس ميں( تمہارا يا تمہارےماں باپ
اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امير ہے يا فقير تو
خدا ان کا خير خواه ہے۔ تو تم خواہش نفس کے پيچھے چل کر
عدل کو نہ چھوڑ دينا۔ اگر تم پيچيدا شہادت دو گے يا )شہادت
سے( بچنا چاہو گے تو )جان رکھو( 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 تھيں سب پر ايمان الؤ۔ اور جو
شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے
پيغمبروں اور روزقيامت سے انکار کرے وه رستے سے بھٹک
کر دور جا پﮍا ) (١٣۶جو لوگ ايمان الئے پھر کافر ہوگئے پھر
ايمان الئے پھر کافر ہوگئے پھر کفر ميں بﮍھتے گئے ان کو خدا
نہ تو بخشے گا اور نہ سيدھا رستہ دکھائے گا )) (١٣٧اے
پيغمبر( منافقوں )يعنی دو رخے لوگوں( کو بشارت سناد دو کہ ان
کے لئے دکھ دينے واال عذاب )تيار( ہے ) (١٣٨جو مومنوں کو
چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہيں۔ کيا يہ ان کے ہاں عزت
حاصل کرنا چاہتے ہيں تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے )(١٣٩
اور خدا نے تم )مومنوں( پر اپنی کتاب ميں )يہ حکم( نازل فرمايا
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ہے کہ جب تم )کہيں( سنو کہ خدا کی آيتوں سے انکار ہورہا ہے
اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وه لوگ اور باتيں
)نہ( کرنے لگيں۔ ان کے پاس مت بيٹھو۔ ورنہ تم بھی انہيں جيسے
ہوجاؤ گے۔ کچھ شک نہيں کہ خدا منافقوں اور کافروں سب کو
دوزخ ميں اکھٹا کرنے واال ہے ) (١۴٠جو تم کو ديکھتے رہتے
ہيں اگر خدا کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہيں کيا ہم
تمہارے ساتھ نہ تھے۔ اور اگر کافروں کو )فتح( نصيب ہو تو )ان
سے( کہتے ہيں کيا ہم تم پر غالب نہيں تھے اور تم کو مسلمانوں
)کے ہاتھ( 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 دھوکا ديتے
ہيں )يہ اس کو کيا دھوکا ديں گے( وه انہيں کو دھوکے ميں ڈالنے
واال ہے اور جب يہ نماز کو کھﮍے ہوتے ہيں تو سست اور کاہل
ہو کر )صرف( لوگوں کے دکھانے 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 بھٹکائے تو
اس کے لئے کبھی بھی 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؟ ) (١۴۴کچھ 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 ) (١۴۵ہاں جنہوں نے توبہ کی
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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 ) (١۴٧خدا اس بات کو پسند نہيں کرتا کہ کوئی کسی
کو عالنيہ برا کہے مگر وه جو مظلوم ہو۔ اور خدا )سب کچھ(
سنتا )اور( جانتا ہے ) (١۴٨اگر تم لوگ بھالئی کھلم کھال کرو
گے يا چھپا کر يا برائی سے درگزر کرو گے تو خدا بھی معاف
کرنے واال )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 راه نکالنی چاہتے ہيں ) (١۵٠وه بال اشتباه کافر ہيں اور
کافروں کے لئے ہم نے ذلت کا عذاب تيار کر رکھا ہے )(١۵١
اور جو لوگ خدا اور اس کے پيغمبروں پر ايمان الئے اور ان
ميں سے کسی ميں فرق نہ کيا )يعنی سب کو مانا( ايسے لوگوں
کو وه عنقريب ان )کی نيکيوں( کے صلے عطا فرمائے گا اور
خدا بخشنے واال مہربان ہے )) (١۵٢اے محمدﷺ( اہل کتاب
تم سے درخواست کرتے ہيں کہ تم ان پر ايک )لکھی ہوئی( کتاب
موسی سے اس سے بھی بﮍی بﮍی
آسمان سے اتار الؤ تو يہ
ٰ
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درخواستيں کرچکے ہيں )ان سے( کہتے تھے ہميں خدا ظاہر
)يعنی آنکھوں سے( دکھا دو سو ان کے گناه کی وجہ سے ان کو
بجلی نے آپکﮍا۔ پھر کھلی نشانياں آئے پيچھے بچھﮍے کو
موسی
)معبود( بنا بيٹھے تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی۔ اور
ٰ
کو صريح غلبہ ديا ) (١۵٣اور ان سے عہد لينے کو ہم نے ان پر
کوه طور اٹھا کھﮍا کيا اور انہيں حکم ديا کہ )شہر کے( دروازے
ميں )داخل ہونا تو( سجده کرتے ہوئے داخل ہونا اور يہ بھی حکم
ديا کہ ہفتے کے دن )مچھلياں پکﮍنے( ميں تجاويز )يعنی حکم
کے خالف( نہ کرنا۔ غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد ليا )(١۵۴
)ليکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈاال( 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 التے ہيں ) (١۵۵اور ان کے کفر کے سبب اور مريم پر
ايک بہتان عظيم باندھنے کے سبب ) (١۵۶اور يہ کہنے کے سبب
عيسی مسيح کو جو خدا کے پيغمبر
کہ ہم نے مريم کے بيٹے
ٰ
)کہالتے( تھے قتل کرديا ہے )خدا نے ان کو معلون کرديا( اور
عيسی کو قتل نہيں کيا اور نہ انہيں سولی پر چﮍھايا
انہوں نے
ٰ
بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی اور جو لوگ ان کے
بارے ميں اختالف کرتے ہيں وه ان کے حال سے شک ميں پﮍے
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ہوئے ہيں اور پيروئی ظن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہيں۔
عيسی کو يقينا ً قتل نہيں کيا ) (١۵٧بلکہ خدا نے ان
اور انہوں نے
ٰ
کو اپنی طرف اٹھا ليا۔ اور خدا غالب اور حکمت واال ہے )(١۵٨
اور کوئی اہل کتاب نہيں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر
ايمان لے آئے گا۔ اور وه قيامت کے دن ان پر گواه ہوں گے
) (١۵٩تو ہم نے يہوديوں کے ظلموں کے سبب )بہت سی( پاکيزه
چيزيں جو ان کو حالل تھيں ان پر حرام کرديں اور اس سبب سے
بھی کہ وه اکثر خدا کے رستے سے )لوگوں کو( روکتے تھے
) (١۶٠اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کئے جانے کے
سود ليتے تھے اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق
کھاتے تھے۔ اور ان ميں سے جو کافر ہيں ان کے لئے ہم نے درد
دينے واال عذاب تيار کر رکھا ہے ) (١۶١مگر جو لوگ ان ميں
سے علم ميں پکے ہيں اور جو مومن ہيں وه اس )کتاب( پر جو تم
پر نازل ہوئی اور جو )کتابيں( تم سے پہلے نازل ہوئيں )سب پر(
ايمان رکھتے ہيں اور نماز پﮍھتے ہيں اور ٰ
زکوة 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 بھيجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پيغمبروں کی
طرف بھيجی تھی۔ اور ابراہيم اور اسمعيل اور اسحاق اور يعقوب
عيسی اور ايوب اور يونس اور ہارون اور
اور اوالد يعقوب اور
ٰ
سليمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھيجی تھی اور داؤد کو ہم نے
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زبور بھی عنايت کی تھی ) (١۶٣اور بہت سے پيغمبر ہيں جن
کے حاالت ہم تم سے پيشتر بيان کرچکے ہيں اور بہت سے
موسی سے
پيغمبر ہيں جن کے حاالت تم سے بيان نہيں کئے۔ اور
ٰ
تو خدا نے باتيں بھی کيں )) (١۶۴سب( پيغمبروں کو )خدا نے(
خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے )بنا کر بھيجا تھا( تاکہ
پيغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ
رہے اور خدا غالب حکمت واال 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 بھی گواہی ديتے
ہيں۔ اور گواه تو خدا ہی کافی ہے ) (١۶۶جن لوگوں نے کفر کيا
اور )لوگوں کو( خدا کے رستے سے روکا وه رستے سے بھٹک
کر دور جا پﮍے ) (١۶٧جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے
خدا ان کو بخشنے واال نہيں اور نہ انہيں رستہ ہی دکھائے گا
) (١۶٨ہاں دوزخ کا رستہ جس ميں وه ہميشہ )جلتے( رہيں گے۔
اور يہ )بات( خدا کو آسان ہے ) (١۶٩لوگو! خدا کے پيغمبر
تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر
آئے ہيں تو )ان پر( ايمان الؤ )يہی( تمہارے حق ميں بہتر ہے۔
اور اگر کفر کرو گے تو )جان رکھو کہ( جو کچھ آسمانوں اور
زمين ميں ہے سب خداہی کا ہے اور خدا سب کچھ جاننے واال
)اور( حکمت واال ہے ) (١٧٠اے اہل کتاب اپنے دين )کی بات(
ميں حد سے نہ بﮍھو اور خدا کے بارے ميں حق کے سوا کچھ نہ
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عيسی )نہ خدا تھے نہ خدا کے
کہو۔ مسيح )يعنی( مريم کے بيٹے
ٰ
کلمہ )بشارت( تھے جو اس نے
بيٹے بلکہ( خدا کے رسول اور کا ٔ
مريم کی طرف بھيجا تھا اور اس کی طرف سے ايک روح تھے
تو خدا اوراس کے رسولوں پر ايمان الؤ۔ 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
اوالد ہو۔ جو کچھ آسمانوں ميں اور جو کچھ زمين ميں ہے سب
اسی کا ہے۔ اور خدا ہی کارساز کافی ہے ) (١٧١مسيح اس بات
سے عار نہيں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں اور نہ مقرب
فرشتے )عار رکھتے ہيں( اور جو شخص خدا کا بنده ہونے کو
موجب عار سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس
جمع کرلے گا ) (١٧٢تو جو لوگ ايمان الئے اور نيک کام کرتے
رہے وه ان کو ان کا پورا بدال دے گا اور اپنے فضل سے کچھ
زياده بھی عنايت کرے گا۔ اور جنہوں نے )بندوں ہونے سے(
عاروانکار اور تکبر کيا ان کو تکليف دينے واال 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 ضاللت کا اندھيرا دور
کرنے کو( تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھيج ديا ہے ) (١٧۴پس
جو لوگ خدا پر ايمان الئے اور اس )کے دين کی رسی( کو
مضبوط پکﮍے رہے ان کو وه اپنی رحمت اور فضل )کے
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بہشتوں( ميں داخل کرے گا۔ اور اپنی طرف )پہچنے کا( سيدھا
رستہ دکھائے گا )) (١٧۵اے پيغمبر( لوگ تم سے )کاللہ کے
بارے ميں( حکم )خدا( دريافت کرتے ہيں کہہ دو کہ خدا کاللہ
بارے ميں يہ حکم ديتا ہے کہ اگر کوئی ايسا مرد مرجائے جس
کے اوالد نہ ہو )اور نہ ماں باپ( اور اس کے بہن ہو تو اس کو
بھائی کے ترکے ميں سے آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر بہن
مرجائے اور اس کے اوالد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث
بھائی ہوگا اور اگر )مرنے والے بھائی کی( دو بہنيں ہوں تو
دونوں کو بھائی کے ترکے ميں سے دو تہائی۔ اور اگر بھائی 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 بھٹکتے نہ پھرو۔ اور خدا ہر چيز سے واقف ہے
)(١٧۶
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الز َ
 -93سورة ّ
لزلة )(99
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
جب زمين بھونچال سے ہال دی جائے گی ) (١اور زمين اپنے
)اندر( کے بوجھ نکال ڈالے گی ) (٢اور انسان کہے گا کہ اس کو
کيا ہوا ہے؟ ) (٣اس روز وه اپنے حاالت بيان کردے گی )(۴
کيونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھيجا )ہوگا ( ) (۵اس
دن لوگ گروه گروه ہو کر آئيں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا
ديئے جائيں ) (۶تو جس نے ذره بھر نيکی کی ہو گی وه اس کو
ديکھ لے گا ) (٧اور جس نے ذره بھر برائی کی ہوگی وه اسے
ديکھ لے گا )(٨
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الحديد )(57
 -94سورة َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
جو مخلوق آسمانوں اور زمين ميں ہے خدا کی تسبيح کرتی ہے۔
اور وه غالب )اور( حکمت واال ہے ) (١آسمانوں اور زمين کی
بادشاہی اسی کی ہے۔ )وہی( زنده کرتا اور مارتا ہے۔ اور وه ہر
چيز پر قادر ہے ) (٢وه )سب سے( پہال اور )سب سے( پچھال
اور )اپنی قدرتوں سے سب پر( ظاہر اور )اپنی ذات سے( پوشيده
ہے اور وه تمام چيزوں کو جانتا ہے ) (٣وہی ہے جس نے
آسمانوں اور زمين کو چھ دن ميں پيدا کيا پھر عرش پر جا ٹھہرا۔
جو چيز زمين ميں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو
آسمان سے اُترتی اور جو اس کی طرف چﮍھتی ہے سب اس کو
معلوم ہے۔ اور تم جہاں کہيں ہو وه تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو کچھ
تم کرتے ہو خدا اس کو ديکھ 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 وه دلوں کے بھيدوں تک سے واقف ہے )(۶
)تو( خدا پر اور اس کے رسول پر ايمان الؤ اور جس )مال( ميں
اس نے تم کو )اپنا( نائب بنايا ہے اس ميں سے خرچ کرو۔ جو
لوگ تم ميں سے ايمان الئے اور )مال( خرچ کرتے رہے ان کے
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لئے بﮍا ثواب ہے ) (٧اور تم کيسے لوگ ہو کہ خدا پر ايمان نہيں
التے۔ حاالنکہ )اس کے( پيغمبر تمہيں بال رہے ہيں کہ اپنے
پروردگار پر ايمان الؤ اور اگر تم کو باور ہو تو وه تم سے )اس
کا( عہد بھی لے چکا ہے ) (٨وہی تو ہے جو اپنے بندے پر
واضح )المطالب( آيتيں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھيروں ميں
سے نکال کر روشنی ميں الئے۔ بےشک خدا تم پر نہايت شفقت
کرنے واال )اور( مہربان ہے ) (٩اور تم کو کيا ہوا ہے کہ خدا
کے رستے ميں خرچ نہيں کرتے حاالنکہ آسمانوں اور زمين کی
وراثت خدا ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم ميں سے فتح )مکہ(
سے پہلے خرچ کيا اور لﮍائی کی وه )اور جس نے يہ کام پيچھے
کئے وه( برابر نہيں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہيں بﮍھ کر ہے
جنہوں نے بعد ميں خرچ )اموال( اور )کفار سے( جہاد وقتال کيا۔
اور خدا نے سب سے )ثواب( نيک )کا( وعده 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 وه اس کو اس سے
دگنا کرے اور اس کے لئے عزت کا صلہ )يعنی جنت( ہے )(١١
جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ديکھو 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
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عورتيں مومنوں سے کہيں گے کہ ہماری طرف سے )شفقت(
کيجيئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کريں۔ تو ان
سے کہا جائے گا کہ پيچھے کو لوٹ جاؤ اور )وہاں( نور تالش
کرو۔ پھر ان کے بيچ ميں ايک ديوار کھﮍی کر دی جائے گی۔
جس ميں ايک دروازه 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 ساتھ نہ تھے وه کہيں گے کيوں نہيں تھے۔ ليکن تم نے
خود اپنے تئيں بال ميں ڈاال اور )ہمارے حق ميں حوادث کے(
منتظر رہے اور )اسالم ميں( شک کيا اور )الطائل( آرزوؤں نے
تم کو دھوکہ 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 )وه( کافروں ہی سے )قبول کيا
جائے گا( تم سب کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ )کہ( وہی تمہارے الئق ہے
اور وه بری جگہ ہے ) (١۵کيا ابھی 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 وه ان لوگوں کی طرف نہ
ہوجائيں جن کو )ان سے( پہلے کتابيں دی گئی تھيں۔ پھر ان پر
زمان طويل گزر گيا تو ان کے دل سخت ہوگئے۔ اور ان ميں سے
اکثر نافرمان ہيں ) (١۶جان رکھو کہ خدا ہی زمين کو اس کے
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مرنے کے بعد زنده کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانياں تم سے کھول
کھول کر بيان کردی ہيں تاکہ تم سمجھو ) (١٧جو لوگ خيرات
کرنے والے ہيں مرد بھی اور عورتيں بھی۔ 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 الئے يہی اپنے پروردگار کے
نزديک صديق اور شہيد ہيں۔ ان کے لئے ان )کے اعمال( کا صلہ
ہوگا۔ اور ان )کے ايمان( کی روشنی۔ اور جن لوگوں نے کفر کيا
اور ہماری آيتوں کو جھٹاليا وہی اہل دوزخ ہيں ) (١٩جان رکھو
کہ دنيا کی زندگی محض کھيل اور تماشا اور زينت )وآرائش( اور
تمہارے آپس ميں فخر )وستائش( اور مال واوالد کی ايک دوسرے
سے زياده طلب )وخواہش( ہے )اس کی مثال ايسی ہے( جيسے
بارش کہ )اس سے کھيتی اُگتی اور( کسانوں کو کھيتی بھلی لگتی
ہے پھر وه خوب زور پر آتی ہے پھر )اے ديکھنے والے( تو اس
کو ديکھتا ہے کہ )پک کر( زرد پﮍ جاتی ہے پھر 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 الئے ہيں
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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 )لکھی ہوئی( ہے۔ )اور( يہ )کام( خدا کو آسان ہے ) (٢٢تاکہ
جو )مطلب( تم سے فوت ہوگيا ہو اس کا غم نہ کھايا کرو اور جو
تم کو اس نے ديا ہو اس پر اترايا نہ کرو۔ اور خدا کسی اترانے
اور شيخی بگھارنے والے کو دوست نہيں رکھتا ) (٢٣جو خود
بھی بخل کريں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائيں اور جو شخص
روگردانی کرے تو خدا بھی بےپروا )اور( وہی سزاوار حمد
)وثنا( ہے ) (٢۴ہم نے اپنے پيغمبروں کو کھلی نشانياں دے کر
بھيجا۔ اور اُن پر کتابيں نازل کيں اور ترازو )يعنی قواعد عدل(
)اسلحہ
تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہيں۔ اور لوہا پيدا کيا اس ميں
ٔ
جنگ کے لحاظ سے( خطره بھی شديد ہے۔ اور لوگوں کے لئے
فائدے بھی ہيں اور اس لئے کہ جو لوگ بن ديکھے 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( بھيجا اور ان کی اوالد ميں پيغمبری اور کتاب
)کے سلسلے( کو )وقتا ً فوقتا ً جاری( رکھا تو بعض تو ان ميں سے
ہدايت پر ہيں۔ اور اکثر ان ميں سے خارج از اطاعت ہيں )(٢۶
پھر ان کے پيچھے انہی کے قدموں پر )اور( پيغمبر بھيجے اور
عيسی کو بھيجا اور ان کو انجيل
مريم کے بيٹے
ان کے پيچھے
ٰ
ؑ
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عنايت کی۔ اور جن لوگوں نے ان کی پيروی کی ان کے دلوں ميں
شفقت اور مہربانی ڈال دی۔ اور لذات سے کناره کشی کی تو
انہوں نے خود ايک نئی بات نکال لی ہم نے ان کو اس کا حکم
نہيں ديا تھا مگر )انہوں نے اپنے خيال ميں( خدا کی خوشنودی
حاصل کرنے کے لئے )آپ ہی ايسا کرليا تھا( پھر جيسا اس کو
نباہنا چاہيئے تھا نباه بھی نہ سکے۔ پس جو لوگ ان ميں سے ايمان
الئے 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 الؤ وه
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 واال مہربان ہے )) (٢٨يہ باتيں( اس لئے )بيان کی
گئی ہيں( کہ اہل کتاب جان ليں کہ وه خدا کے فضل پر کچھ بھی
قدرت نہيں رکھتے۔ اور يہ کہ فضل خدا ہی کے ہاتھ ہے جس کو
چاہتا ہے ديتا ہے اور خدا بﮍے فضل کا مالک ہے )(٢٩
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مح َّمد )(47
 -95سورة َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال 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
الئے اور نيک عمل کرتے رہے اور جو )کتاب( محمدﷺ پر
نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وه ان کے پروردگار کی طرف
سے برحق ہے ان سے ان کے گناه دور کرديئے اور ان کی حالت
سنوار دی ) (٢يہ )حبط اعمال اور اصالح حال( اس لئے ہے کہ
جن لوگوں نے کفر کيا انہوں نے جھوٹی بات کی پيروی کی اور
جو ايمان الئے وه اپنے پروردگار کی طرف سے )دين( حق کے
پيچھے چلے۔ اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حاالت بيان
فرماتا ہے ) (٣جب تم کافروں سے بھﮍ جاؤ تو ان کی گردنيں اُڑا
دو۔ يہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کرچکو تو )جو زنده پکﮍے
جائيں ان کو( مضبوطی سے قيد کرلو۔ پھر اس کے بعد يا تو
احسان رکھ کر چھوڑ دينا چاہيئے يا کچھ مال لے کر يہاں تک کہ
)فريق مقابل( لﮍائی )کے( ہتھيار )ہاتھ سے( رکھ دے۔ )يہ حکم ياد
رکھو( 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 راه ميں مارے گئے ان کے
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عملوں کو ہرگز ضائع نہ کرے گا )) (۴بلکہ( ان کو سيدھے
رستے پر چالئے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا ) (۵اور
ان کو بہشت ميں جس سے انہيں شناسا کر رکھا ہے داخل کرے
گا ) (۶اے اہل ايمان! اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وه بھی
تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا ) (٧اور جو
کافر ہيں ان کے لئے ہالکت ہے۔ اور وه 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 بھی ان کے اعمال اکارت
کرديئے ) (٩کيا انہوں نے ملک ميں سير نہيں کی تاکہ ديکھتے
کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے 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 الئے اور عمل
نيک کرتے رہے ان کو خدا بہشتوں ميں جن کے نيچے نہريں بہہ
رہی ہيں داخل فرمائے گا۔ اور جو کافر ہيں وه فائدے اٹھاتے ہيں
اور )اس طرح( کھاتے ہيں جيسے حيوان کھاتے ہيں۔ اور ان کا
ٹھکانہ دوزخ ہے ) (١٢اور بہت سی بستياں تمہاری بستی سے
جس )کے باشندوں نے تمہيں وہاں( سے نکال ديا زور وقوت ميں
کہيں بﮍھ کر تھيں ہم نے ان کا ستياناس کرديا اور ان کا کوئی
مددگار نہ ہوا ) (١٣بھال جو شخص اپنے پروردگار )کی مہربانی(
سے کھلے رستے پر )چل رہا( ہو وه ان کی طرح )ہوسکتا( ہے
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جن کے اعمال بد انہيں اچھے کرکے دکھائی جائيں اور جو اپنی
خواہشوں کی پيروی کريں ) (١۴جنت جس کا پرہيزگاروں سے
وعده کيا جاتا ہے۔ اس کی صفت يہ ہے کہ اس ميں پانی کی نہريں
ہيں جو بو نہيں کرے گا۔ اور دودھ کی نہريں ہيں جس کا مزه نہيں
بدلے گا۔ اور شراب کی نہريں ہيں جو پينے والوں کے لئے
)سراسر( لذت ہے۔ اور شہد مصفا کی نہريں ہيں )جو حالوت ہی
حالوت 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 کھولتا ہوا پانی پاليا جائے گا تو ان کی انتﮍيوں کو کاٹ
ڈالے گا ) (١۵اور ان ميں بعض ايسے بھی ہيں جو تمہاری طرف
کان لگائے يہاں تک کہ )سب کچھ 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 )بھال( انہوں نے ابھی کيا کہا تھا؟
يہی لوگ ہيں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے اور وه
اپنی خواہشوں کے پيچھے چل رہے ہيں ) (١۶اور جو لوگ ہدايت
يافتہ ہيں ان کو وه ہدايت مزيد بخشتا اور پرہيزگاری عنايت کرتا
ہے ) (١٧اب تو يہ لوگ قيامت ہی کو ديکھ رہے ہيں کہ ناگہاں ان
پر آ واقع ہو۔ سو اس کی نشانياں )وقوع ميں( آچکی ہيں۔ پھر جب
وه ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہيں نصيحت کہاں )مفيد ہوسکے
گی؟( ) (١٨پس جان رکھو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہيں اور
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اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور )اور( مومن مردوں اور مومن
عورتوں کے لئے بھی۔ اور خدا تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور
ٹھيرنے 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 ديکھو کہ
تمہاری طرف اس طرح ديکھنے لگيں جس طرح کسی پر موت
کی بےہوشی )طاری( ہو رہی ہو۔ سو ان کے لئے خرابی ہے
)) (٢٠خوب کام تو( فرمانبرداری اور پسنديده بات کہنا )ہے( پھر
جب )جہاد کی( بات پختہ ہوگئی تو اگر يہ لوگ خدا سے سچے
رہنا چاہتے تو ان کے لئے بہت اچھا 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(
آنکھوں کو اندھا کرديا ہے ) (٢٣بھال يہ لوگ قرآن ميں غور نہيں
کرتے يا )ان کے( دلوں پر قفل لگ رہے ہيں ) (٢۴جو لوگ راه
ہدايت ظاہر ہونے کے بعد پيٹھ دے کر پھر گئے۔ شيطان نے )يہ
کام( ان کو مزين کر دکھايا اور انہيں طول )عمر کا وعده( 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 بھی مانيں گے۔ اور خدا ان کے پوشيده مشوروں سے واقف
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ہے ) (٢۶تو اُس وقت )ان کا( کيسا )حال( ہوگا جب فرشتے ان کی
جان نکاليں گے اور ان کے مونہوں اور پيٹھوں پر مارتے جائيں
گے ) (٢٧يہ اس لئے کہ جس چيز سے خدا ناخوش ہے يہ اس
کے پيچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو
اُس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر ديا ) (٢٨کيا وه 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 وه لوگ
تم کو دکھا بھی 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 حاالت جانچ ليں
) (٣١جن لوگوں کو سيدھا رستہ معلوم ہوگيا )اور( پھر بھی انہوں
نے کفر کيا اور )لوگوں کو( خدا کی راه سے روکا اور پيغمبر کی
مخالفت کی وه خدا کا کچھ بھی 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 پھر کافر ہی مرگئے خدا ان کو ہرگز نہيں بخشے گا
) (٣۴تو تم ہمت نہ ہارو اور )دشمنوں کو( صلح کی طرف نہ
بالؤ۔ اور تم تو غالب ہو۔ اور خدا تمہارے ساتھ ہے وه ہرگز
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تمہارے اعمال کو کم )اور گم( نہيں کرے گا ) (٣۵دنيا کی زندگی
تو محض کھيل اور تماشا ہے۔ اور اگر تم ايمان الؤ گے اور
پرہيزگاری کرو گے تو وه تم کو تمہارا اجر دے گا۔ اور تم سے
تمہارا مال طلب نہيں کرے گا ) (٣۶اگر وه تم سے مال طلب
کرے اور تمہيں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وه )بخل(
تمہاری بدنيتی ظاہر کرکے رہے ) (٣٧ديکھو تم وه لوگ ہو کہ
خدا کی راه ميں خرچ کرنے کے لئے بالئے جاتے ہو۔ تو تم ميں
ايسے شخص بھی 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 پھيرو گے تو وه تمہاری جگہ اور لوگوں
کو لے آئے گا اور وه تمہاری طرح کے نہيں ہوں گے )(٣٨
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الرعد )(13
 -96سورة ّ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
)الہی( کی آيتيں ہيں۔ اور جو تمہارے
ا ٓلمرا۔ )اے محمد( يہ کتاب
ٰ
پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے ليکن اکثر
لوگ ايمان نہيں التے ) (١خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے
بغير آسمان جيسا کہ تم ديکھتے ہو )اتنے( اونچے بنائے۔ پھر
عرش پر جا ٹھہرا 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( وه اپنی آيتيں کھول کھول کر
بيان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا يقين کرو
) (٢اور وه وہی ہے جس نے زمين کو پھياليا 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 کھيتی اور کھجور 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 سمجھنے والوں کے ليے بہت سی
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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 بھالئی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار يعنی
)طالب عذاب( ہيں حاالنکہ ان سے پہلے عذاب )واقع( ہوچکے
ہيں اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بےانصافيوں
کے معاف کرنے واال ہے۔ اور بےشک تمہارا پروردگار سخت
عذاب دينے واال 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 بﮍھنے سے بھی )واقف ہے(۔ اور ہر چيز کا اس کے ہاں
ايک اندازه مقرر ہے ) (٨وه 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 چھپ جائے يا دن کی
روشنی ميں کھلم کھال چلے پھرے )اس کے نزديک( برابر ہے
) (١٠اس کے آگے اور پيچھے خدا کے چوکيدار ہيں جو خدا کے
حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہيں۔ خدا اس )نعمت( کو جو کسی
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قوم کو )حاصل( ہے نہيں بدلتا جب تک کہ وه اپنی حالت کو نہ
بدلے۔ اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا اراده کرتا ہے تو
پھر وه پھر نہيں سکتی۔ اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہيں
ہوتا ) (١١اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور اميد دالنے کے
ليے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پيدا کرتا ہے ) (١٢اور
رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبيح و تحميد
کرتے رہتے ہيں اور وہی بجلياں بھيجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے
گرا بھی ديتا ہے اور وه خدا کے بارے ميں جھگﮍتے ہيں۔ اور وه
بﮍی قوت واال ہے ) (١٣سودمند پکارنا تو اسی کا ہے اور جن کو
يہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہيں وه ان کی پکار کو کسی طرح
قبول نہيں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ
پانی کی طرف پھيال دے تاکہ )دور ہی سے( اس کے منہ تک آ
پہنچے حاالنکہ وه )اس تک کبھی بھی( 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 سجده کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح وشام )سجدے
کرتے ہيں( ) (١۵ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمين کا
پروردگار کون ہے؟ )تم ہی ان کی طرف سے( کہہ دو کہ خدا۔
پھر )ان سے( کہو کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر ايسے لوگوں کو
کيوں کارساز بنايا ہے جو خود اپنے نفع ونقصان کا بھی اختيار
نہيں رکھتے )يہ بھی( پوچھو کيا اندھا اور آنکھوں واال برابر ہيں؟
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يا اندھيرا اور اُجاال برابر ہوسکتا ہے؟ بھال 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 واال ہے اور وه يکتا )اور(
زبردست ہے ) (١۶اسی نے آسمان سے مينہ برسايا پھر اس سے
اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے پھر نالے پر پھوال
ہوا جھاگ آگيا۔ اور جس چيز کو زيور يا کوئی اور سامان بنانے
کے ليے آگ ميں تپاتے ہيں اس ميں بھی ايسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔
اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بيان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو
سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے۔ اور )پانی( جو لوگوں کو فائده پہنچاتا
ہے وه زمين ميں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح خدا )صحيح اور غلط
کی( مثاليں بيان فرماتا ہے )تاکہ تم سمجھو( ) (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 وه سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور
)نجات کے( بدلے ميں صرف کرڈاليں )مگر نجات کہاں؟( ايسے
لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا۔ اور ان کا ٹھکانا بھی دوزخ ہے۔
اور وه بری جگہ ہے ) (١٨بھال جو شخص يہ جانتا ہے کہ جو
کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے
وه اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے اور سمجھتے تو وہی
ہيں جو عقلمند ہيں ) (١٩جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہيں اور
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اقرار کو نہيں توڑتے ) (٢٠اور جن )رشتہ ہائے قرابت( کے
جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم ديا ہے ان کو جوڑے رکھتے اور
اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف
رکھتے ہيں ) (٢١اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے
کے ليے )مصائب پر( صبر کرتے ہيں اور نماز پﮍھتے ہيں اور
جو )مال( ہم نے ان کو ديا ہے اس ميں سے پوشيده اور ظاہر
خرچ کرتے ہيں اور نيکی سے برائی دور کرتے ہيں يہی لوگ
ہيں جن کے ليے عاقبت کا گھر ہے )) (٢٢يعنی( ہميشہ رہنے
کے باغات جن ميں وه داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور
بيبيوں اور اوالد ميں سے جو نيکوکار ہوں گے وه بھی )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 گھر خوب )گھر( ہے
) (٢۴اور جو لوگ خدا سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے
اور )رشتہ ہائے قرابت( کے جوڑے رکھنے 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 گھر بھی 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( تھوڑا فائده ہے
) (٢۶اور کافر کہتے ہيں کہ اس )پيغمبر( پر اس کے پروردگار
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کی طرف سے کوئی نشانی کيوں نازل نہيں ہوئی۔ کہہ دو کہ خدا
جسے چاہتا ہے گمراه کرتا ہے اور جو )اس کی طرف( رجوع
ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے )) (٢٧يعنی( جو
لوگ ايمان التے اور جن کے دل يا ِد خدا سے آرام پاتے ہيں )ان
کو( اور سن رکھو کہ خدا کی ياد سے دل آرام پاتے ہيں ) (٢٨جو
لوگ ايمان الئے اور عمل نيک کئے ان کے ليے خوشحالی اور
عمده ٹھکانہ ہے )) (٢٩جس طرح ہم اور پيغمبر بھيجتے رہے
ہيں( اسی طرح )اے محمدﷺ( ہم نے تم کو اس امت ميں جس
سے پہلے بہت سی امتيں گزر چکی ہيں بھيجا ہے تاکہ تم ان کو
وه )کتاب( جو ہم نے تمہاری طرف بھيجی ہے پﮍھ کر سنا دو اور
رحمن کو نہيں مانتے۔ کہہ دو وہی تو ميرا پروردگار ہے
يہ لوگ ٰ
اس کے سوا کوئی معبود نہيں۔ ميں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں
اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ) (٣٠اور اگر کوئی قرآن
ايسا ہوتا کہ اس )کی تاثير( سے پہاڑ چل پﮍتے يا زمين پھٹ جاتی
يا مردوں سے کالم 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 چال ديتا۔ اور کافروں پر
ہميشہ ان کے اعمال کے بدلے بال آتی رہے گی يا ان کے مکانات
کے قريب نازل ہوتی رہے گی يہاں تک کہ خدا کا وعده آپہنچے۔
بےشک خدا وعده خالف نہيں کرتا ) (٣١اور تم سے پہلے بھی
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رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہيں تو ہم نے کافروں کو
مہلت دی پھر پکﮍ ليا۔ سو )ديکھ لو کہ( ہمارا عذاب کيسا تھا )(٣٢
تو کيا جو )خدا( ہر متنفس کے اعمال کا نگراں )ونگہباں( ہے )وه
بتوں کی طرح بےعلم وبےخبر ہوسکتا ہے( اور ان لوگوں نے
خدا کے شريک مقرر کر رکھے ہيں۔ ان سے کہو کہ )ذرا( ان
کے نام تو لو۔ کيا تم اسے ايسی چيزيں بتاتے ہو جس کو وه زمين
ميں )کہيں بھی( معلوم نہيں کرتا يا )محض( ظاہری )باطل اور
جھوٹی( بات کی )تقليد کرتے ہو( اصل يہ ہے کہ کافروں کو ان
کے فريب خوبصورت معلوم ہوتے ہيں۔ اور وه )ہدايت کے(
رستے سے روک ليے گئے ہيں۔ اور جسے خدا گمراه کرے اسے
کوئی ہدايت کرنے واال نہيں ) (٣٣ان کو دنيا کی زندگی ميں بھی
عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔ اور ان کو
خدا )کے عذاب سے( کوئی بھی بچانے واال نہيں ) (٣۴جس باغ
کا متقيوں سے وعده کيا گيا ہے اس کے اوصاف يہ ہيں کہ اس
کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں۔ اس کے پھل ہميشہ )قائم رہنے
والے( ہيں اور اس کے سائے بھی۔ يہ ان لوگوں کا انجام ہے جو
متقی ہيں۔ اور کافروں کا انجام دوزخ ہے ) (٣۵اور جن لوگوں کو
ہم نے کتاب دی ہے وه اس )کتاب( سے جو تم پر نازل ہوئی ہے
خوش ہوتے ہيں اور بعض فرقے اس کی بعض باتيں نہيں بھی
مانتے۔ کہہ دو کہ مجھ کو يہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت
کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شريک نہ بناؤں۔ ميں اسی کی
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طرف بالتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے 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
پيچھے چلو گے تو خدا کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا
اور نہ کوئی بچانے واال ) (٣٧اور )اے محمدﷺ( ہم نے تم
سے پہلے بھی پيغمبر بھيجے تھے۔ اور ان کو بيبياں اور اوالد
بھی دی تھی ۔اور کسی پيغمبر کے اختيار کی بات نہ تھی کہ خدا
کے حکم کے بغير کوئی نشانی الئے۔ ہر )حکم( قضا )کتاب ميں(
مرقوم ہے ) (٣٨خدا جس کو چاہتا ہے مٹا ديتا ہے اور )جس کو
چاہتا ہے( قائم رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے )(٣٩
اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعده کرتے ہيں
تمہيں دکھائيں )يعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کريں( يا تمہاری
مدت حيات پوری کر ديں )يعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب
بھيجيں( تو تمہارا کام )ہمارے احکام کا( پہنچا دينا ہے اور ہمارا
کام حساب لينا ہے ) (۴٠کيا انہوں نے نہيں ديکھا کہ ہم زمين کو
اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہيں۔ اور خدا )جيسا چاہتا
ہے( حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کا رد کرنے واال نہيں۔ اور
وه جلد حساب لينے واال ہے ) (۴١جو لوگ ان سے پہلے تھے وه
بھی )بہتری( چاليں چلتے رہے ہيں سو چال تو سب ﷲ ہی کی ہے
ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وه اسے جانتا ہے۔ اور کافر جلد
معلوم کريں گے کہ عاقبت کا گھر )يعنی انجام محمود( کس کے
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ليے ہے ) (۴٢اور کافر لوگ کہتے ہيں کہ تم )خدا کے( رسول
نہيں ہو۔ کہہ دو کہ ميرے اور تمہارے درميان خدا اور وه شخص
جس کے پاس کتاب )آسمانی( کا علم ہے گواه کافی ہيں )(۴٣
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الر ٰ
حمن )(55
 -97سورة َّ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
)خدا جو( نہايت مہربان ) (١اسی نے قرآن کی تعليم فرمائی )(٢
اسی نے انسان کو پيدا کيا ) (٣اسی نے اس کو بولنا سکھايا )(۴
سورج اور چاند ايک حساب مقرر سے چل رہے ہيں ) (۵اور
بوٹياں اور درخت سجده 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 ساتھ ٹھيک تولو۔ اور تول
کم مت کرو ) (٩اور اسی نے خلقت کے لئے زمين بچھائی )(١٠
اس ميں ميوے اور کھجور کے درخت ہيں جن کے خوشوں پر
غالف ہوتے ہيں ) (١١اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور
خوشبودار پھول ) (١٢تو )اے گروه جن وانس( تم اپنے پروردگار
کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ ) (١٣اسی نے انسان کو
ٹھيکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنايا ) (١۴اور جنات کو
آگ کے شعلے سے پيدا کيا ) (١۵تو تم اپنے پروردگار کی کون
کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ ) (١۶وہی دونوں مشرقوں اور
دونوں مغربوں کا مالک )ہے( ) (١٧تو تم اپنے پروردگار کی
کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ ) (١٨اسی نے دو دريا رواں
کئے جو آپس ميں ملتے ہيں ) (١٩دونوں ميں ايک آڑ ہے کہ )اس
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سے( تجاوز نہيں کرسکتے ) (٢٠تو تم اپنے پروردگار کی کون
کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ ) (٢١دونوں درياؤں سے موتی
اور مونگے نکلتے ہيں ) (٢٢تو تم اپنے پروردگار کی کون کون
سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ ) (٢٣اور جہاز بھی اسی کے ہيں جو
دريا ميں پہاڑوں کی طرح اونچے کھﮍے ہوتے ہيں ) (٢۴تو تم
اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ )(٢۵
جو )مخلوق( زمين پر ہے سب کو فنا ہونا ہے ) (٢۶اور تمہارے
پروردگار ہی کی ذات )بابرکات( جو صاحب جالل وعظمت ہے
باقی رہے گی ) (٢٧تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت
کو جھٹالؤ گے؟ ) (٢٨آسمان اور زمين ميں جتنے لوگ ہيں سب
اسی سے مانگتے ہيں۔ وه ہر روز کام ميں مصروف رہتا ہے
) (٢٩تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ
گے؟ ) (٣٠اے دونوں جماعتو! ہم عنقريب تمہاری طرف متوجہ
ہوتے ہيں ) (٣١تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹالؤ گے؟ ) (٣٢اے گرو ِه 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 جھٹالؤ گے؟ ) (٣۴تم پر آگ کے
شعلے اور دھواں چھوڑ ديا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کرسکو
گے ) (٣۵تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹالؤ گے؟ ) (٣۶پھر جب آسمان پھٹ کر تيل کی تلچھٹ کی
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طرح گالبی ہوجائے گا )تو( وه کيسا ہولناک دن ہوگا ) (٣٧تو تم
اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ )(٣٨
اس 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 جھٹالؤ 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 جھٹالؤ گے؟ ) (۴٢يہی وه جہنم ہے جسے
گنہگار لوگ جھٹالتے تھے ) (۴٣وه دوزخ اور کھولتے ہوئے
گرم پانی کے درميان گھومتے پھريں گے ) (۴۴تو تم اپنے
پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ ) (۴۵اور جو
شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھﮍے ہونے سے ڈرا اس
کے لئے دو باغ ہيں ) (۴۶تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی
نعمت کو جھٹالؤ 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 جھٹالؤ گے؟ ) (۴٩ان ميں دو چشمے
بہہ رہے ہيں ) (۵٠تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت
کو جھٹالؤ گے؟ ) (۵١ان ميں سب ميوے دو دو قسم کے ہيں
) (۵٢تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ
گے؟ )) (۵٣اہل جنت( ايسے بچھونوں پر جن کے استرا طلس
کے ہيں تکيہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور دونوں باغوں کے ميوے
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قريب )جھک رہے( ہيں ) (۵۴تو تم اپنے پروردگار کی کون کون
سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ ) (۵۵ان ميں نيچی نگاه والی عورتيں
ہيں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگايا اور نہ
کسی جن نے ) (۵۶تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت
کو جھٹالؤ گے؟ ) (۵٧گويا وه ياقوت اور مرجان ہيں ) (۵٨تو تم
اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ )(۵٩
نيکی کا بدلہ نيکی کے سوا کچھ نہيں ہے ) (۶٠تو تم اپنے
پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ ) (۶١اور ان
باغوں کے عالوه دو باغ اور ہيں ) (۶٢تو تم اپنے پروردگار کی
کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ ) (۶٣دونوں خوب گہرے
سبز ) (۶۴تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو
جھٹالؤ گے؟ ) (۶۵ان ميں دو چشمے ابل رہے ہيں ) (۶۶تو تم
اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ ) (۶٧ان
ميں ميوے اور کھجوريں اور انار ہيں ) (۶٨تو تم اپنے پروردگار
کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ ) (۶٩ان ميں نيک
سيرت )اور( خوبصورت عورتيں ہيں ) (٧٠تو تم اپنے پروردگار
کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ )) (٧١وه( حوريں )ہيں
جو( خيموں ميں مستور )ہيں( ) (٧٢تو تم اپنے پروردگار کی کون
کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ ) (٧٣ان کو اہل جنت سے پہلے
نہ کسی انسان نے ہاتھ لگايا اور نہ کسی جن نے ) (٧۴تو تم اپنے
پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ ) (٧۵سبز
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قالينوں اور نفيس مسندوں پر تکيہ لگائے بيٹھے ہوں گے ) (٧۶تو
تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟ )(٧٧
)اے محمدﷺ( تمہارا پروردگار جو صاحب جالل وعظمت ہے
اس کا نام بﮍا بابرکت ہے )(٧٨
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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
بےشک انسان پر زمانے ميں ايک ايسا وقت بھی آچکا ہے کہ وه
نطفہ مخلوط سے
کوئی چيز قابل ذکر نہ تھی ) (١ہم نے انسان کو
ٔ
پيدا کيا تاکہ اسے آزمائيں تو ہم نے اس کو سنتا ديکھتا بنايا )(٢
)اور( اسے رستہ بھی دکھا ديا۔ )اب( وه خواه شکرگزار ہو خواه
ناشکرا ) (٣ہم نے کافروں کے لئے زنجير اور طوق اور دہکتی
آگ تيار کر رکھی ہے ) (۴جو نيکو کار ہيں اور وه 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
)چھوٹی چھوٹی( نہريں نکاليں گے ) (۶يہ لوگ نذريں پوری
کرتے ہيں اور اس دن سے جس کی سختی پھيل رہی ہوگی خوف
رکھتے ہيں ) (٧اور باوجود يہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش
)اور حاجت( ہے فقيروں اور يتيموں اور قيديوں کو کھالتے ہيں
)) (٨اور کہتے ہيں کہ( ہم تم کو خالص خدا کے لئے کھالتے 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 واال(
ہے ) (١٠تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچالے گا اور
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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 وه تختوں پر تکيے لگائے بيٹھے ہوں
گے۔ وہاں نہ دھوپ )کی حدت( ديکھيں گے نہ سردی کی شدت
) (١٣ان سے )ثمردار شاخيں اور( ان کے سائے قريب ہوں گے
اور ميوؤں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے )(١۴
خدام( چاندی کے باسن لئے ہوئے ان کے اردگرد پھريں گے اور
شيشے کے )نہايت شفاف( گالس ) (١۵اور شيشے بھی چاندی
کے جو ٹھيک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہيں ) (١۶اور وہاں
ان کو ايسی شراب )بھی( پالئی جائے گی جس ميں سونٹھ 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 نگاه ڈالو تو
خيال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہيں ) (١٩اور بہشت ميں
)جہاں( آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظيم )الشان(
سلطنت ديکھو 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 پاکيزه شراب پالئے 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
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رہو اور ان لوگوں ميں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ
مانو ) (٢۴اور صبح وشام اپنے پروردگار کا نام ليتے رہو )(٢۵
اور رات کو بﮍی رات تک سجدے کرو اور اس کی پاکی بيان
کرتے رہو ) (٢۶يہ لوگ دنيا کو دوست رکھتے ہيں اور )قيامت
کے( بھاری دن کو پس پشت چھوڑے 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 کچھ بھی نہيں چاه سکتے مگر جو
خدا کو منظور ہو۔ بےشک خدا جاننے واال حکمت واال ہے )(٣٠
جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت ميں داخل کرليتا ہے اور ظالموں
کے لئے اس نے دکھ دينے واال عذاب تيار کر رکھا ہے )(٣١
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الطالَق )(65
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اے پيغمبر )مسلمانوں سے کہہ دو کہ( جب تم عورتوں کو طالق
دينے لگو تو عدت کے شروع ميں طالق دو اور عدت کا شمار
رکھو۔ اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو۔ )نہ تو تم ہی(
ان کو )ايام عدت ميں( ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وه )خود
ہی( نکليں۔ ہاں اگر وه صريح بےحيائی کريں )تو نکال دينا
چاہيئے( اور يہ خدا کی حديں ہيں۔ جو خدا کی حدوں سے تجاوز
کرے گا وه اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ )اے طالق دينے والے(
تجھے کيا معلوم شايد خدا اس کے بعد کوئی )رجعت کی( سبيل
پيدا کردے ) (١پھر جب وه اپنی ميعاد )يعنی انقضائے عدت( کے
قريب پہنچ جائيں تو يا تو ان کو اچھی طرح )زوجيت ميں( رہنے
دو يا اچھی طرح سے عليحده کردو اور اپنے ميں سے دو منصف
مردوں کو گواه کرلو اور )گواه 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 رکھتا ہے۔ اور جو کوئی خدا سے
ڈرے گا وه 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 بھی نہ ہو۔ اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو
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وه اس کو کفايت کرے گا۔ خدا اپنے کام کو )جو وه کرنا چاہتا ہے(
پورا کرديتا ہے۔ خدا نے ہر چيز کا اندازه مقرر کر رکھا ہے )(٣
اور 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 ابھی حيض نہيں آنے لگا )ان کی عدت
بھی 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 ) (۴يہ خدا کے حکم ہيں جو خدا نے تم
پر نازل کئے ہيں۔ اور جو خدا سے ڈرے گا وه اس سے اس کے
گناه دور کر دے گا اور اسے اجر عظيم بخشے گا )) (۵مطلقہ(
عورتوں کو )ايام عدت ميں( اپنے مقدور کے مطابق وہيں رکھو
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۔
پھر اگر وه بچّے کو تمہارے کہنے سے دودھ پالئيں تو ان کو ان
کی اجرت دو۔ اور )بچّے کے بارے ميں( پسنديده طريق سے
مواقفت رکھو۔ اور اگر باہم ضد )اور نااتفاقی( کرو گے تو )بچّے
کو( اس کے )باپ کے( کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پالئے
گی ) (۶صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا
چاہيئے۔ اور جس کے رزق ميں تنگی ہو وه 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
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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 ديکھا تھا نہ سنا ) (٨سو انہوں نے
اپنے کاموں کی سزا کا مزه چکھ ليا اور ان کا انجام نقصان ہی تو
تھا ) (٩خدا نے ان کے لئے سخت عذاب تيار کر رکھا ہے۔ تو اے
ارباب دانش جو ايمان الئے ہو خدا سے ڈرو۔ خدا نے تمہارے
پاس نصيحت )کی کتاب( بھيجی ہے )) (١٠اور اپنے( پيغمبر
)بھی بھيجے ہيں( جو تمہارے سامنے خدا کی واضح المطالب
آيتيں پﮍھتے ہيں تاکہ جو لوگ ايمان الئے اور عمل نيک کرتے
رہے ہيں ان کو اندھيرے سے نکال کر روشنی ميں لے آئيں اور
جو شخص ايمان الئے گا اور عمل نيک کرے گا ان کو باغہائے
بہشت ميں داخل کرے گا جن کے نيچے نہريں بہہ رہيں ہيں ابد
االآباد ان ميں رہيں گے۔ خدا نے ان کو خوب رزق ديا ہے )(١١
خدا 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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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
جو لوگ کافر ہيں )يعنی( اہل کتاب اور مشرک وه )کفر سے( باز
رہنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس کھلی دليل )نہ( آتی )(١
)يعنی( خدا کے پيغمبر جو پاک اوراق پﮍھتے ہيں ) (٢جن ميں)
مستحکم( آيتيں لکھی ہوئی ہيں ) (٣اور اہل کتاب جو متفرق )و
مختلف( ہوئے ہيں تو دليل واضح آنے کے بعد) ہوئے ہيں( )(۴
اور ان کو حکم تو يہی ہوا تھا کہ اخالص عمل کے ساتھ خدا کی
عبادت کريں )اور( يکسو ہو کراورنماز پﮍھيں اور ٰ
زکوة ديں اور
يہی سچا دين ہے ) (۵جو لوگ کافر ہيں )يعنی( اہل کتاب اور
مشرک وه دوزخ کی آگ ميں پﮍيں گے )اور( ہميشہ اس ميں رہيں
گے۔ يہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہيں )) (۶اور( جو لوگ ايمان
الئے اور نيک عمل کرتے رہے وه تمام خلقت سے بہتر ہيں )(٧
ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہميشہ رہنے کے باغ ہيں
جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں ابداالباد ان ميں رہيں گے۔ خدا
ان سے خوش اور وه اس سے خوش۔ يہ )صلہ( اس کے ليے ہے
جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا )(٨
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الحشر )(59
 -101سورة َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
جو چيزيں آسمانوں ميں ہيں اور جو چيزيں زمين ميں ہيں )سب(
خدا کی تسبيح کرتی ہيں۔ اور وه غالب حکمت واال ہے ) (١وہی تو
ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں
سے نکال ديا۔ تمہارے خيال ميں بھی نہ تھا کہ وه نکل جائيں گے
اور وه لوگ يہ سمجھے ہوئے تھے 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 بھی نہ تھا۔ اور ان کے دلوں ميں دہشت ڈال
دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں
سے اُجاڑنے لگے تو اے )بصيرت کی( آنکھيں رکھنے والو
عبرت پکﮍو ) (٢اور اگر خدا نے ان کے بارے ميں جالوطن کرنا
نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنيا ميں بھی 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 واال ہے )(۴
)مومنو( کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے يا ان کو اپنی
جﮍوں پر کھﮍا رہنے ديا سو خدا کے حکم سے تھا اور مقصود يہ
تھا کہ وه نافرمانوں کو رسوا کرے ) (۵اور جو )مال( خدا نے
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اپنے پيغمبر کو ان لوگوں سے )بغير لﮍائی بھﮍائی کے( دلوايا ہے
اس ميں تمہارا کچھ حق نہيں کيونکہ اس کے لئے نہ تم نے
گھوڑے 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 وه 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 ہاتھوں ميں نہ پھرتا
رہے۔ سو جو چيز تم کو پيغمبر ديں وه لے لو۔ اور جس سے منع
کريں )اس سے( باز رہو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو۔ بےشک خدا
سخت عذاب دينے واال ہے )) (٧اور( ان مفلسان تارک الوطن کے
لئے بھی جو اپنے گھروں 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 بھی( جو
مہاجرين سے پہلے )ہجرت کے( گھر )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 کچھ ان کو مال اس
سے اپنے دل ميں کچھ خواہش )اور خلش( نہيں پاتے اور ان کو
اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہيں خواه ان کو خود احتياج ہی ہو۔
اور جو شخص حرص نفس سے بچا ليا گيا تو ايسے لوگ مراد
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پانے والے ہيں ) (٩اور )ان کے لئے بھی( جو ان )مہاجرين( کے
بعد آئے )اور( دعا کرتے ہيں کہ اے پروردگار ہمارے اور
ہمارے بھائيوں کے جو ہم سے پہلے ايمان الئے ہيں گناه معاف
فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل ميں کينہ )وحسد( نہ
پيدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بﮍا شفقت کرنے واال
مہربان ہے ) (١٠کيا تم نے ان منافقوں کو نہيں ديکھا جو اپنے
کافر بھائيوں سے جو اہل کتاب ہيں کہا کرتے ہيں کہ اگر تم جال
وطن کئے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چليں گے اور
تمہارے بارے ميں کبھی 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 جھوٹے ہيں ) (١١اگر وه نکالے گئے تو يہ ان کے
ساتھ نہيں نکليں گے۔ اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد
نہيں کريں گے۔ اگر مدد کريں گے تو پيٹھ پھير کر بھاگ جائيں
گے۔ پھر ان کو )کہيں سے بھی( مدد نہ ملے گی )) (١٢مسلمانو!(
تمہاری ہيبت ان لوگوں کے دلوں ميں خدا سے بھی بﮍھ کر ہے۔
يہ اس لئے کہ يہ سمجھ نہيں رکھتے ) (١٣يہ سب جمع ہو کر بھی
تم سے )بالمواجہہ( نہيں لﮍ سکيں گے مگر بستيوں کے قلعوں
ميں )پناه لے کر( يا ديواروں کی اوٹ ميں )مستور ہو کر( ان کا
آپس ميں بﮍا رعب ہے۔ تم شايد خيال کرتے ہو کہ يہ اکھٹے )اور
ايک جان( ہيں مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہيں يہ اس لئے کہ يہ
بےعقل لوگ ہيں ) (١۴ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے
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کچھ ہی پيشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزه چکھ چکے ہيں۔ اور
)ابھی( ان کے لئے دکھ دينے واال عذاب )تيار( ہے ) (١۵منافقوں
کی( مثال شيطان کی سی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہوجا۔
جب وه کافر ہوگيا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار
نہيں۔ مجھ 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 والوں! خدا سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو ديکھنا چاہيئے
کہ اس نے کل )يعنی فردائے قيامت( کے لئے کيا )سامان( بھيجا
ہے اور )ہم پھر 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 بھال ديا تو خدا نے انہيں ايسا کرديا کہ
خود اپنے تئيں بھول 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 ديکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ اور يہ
باتيں ہم لوگوں کے لئے بيان کرتے ہيں تاکہ وه فکر کريں )(٢١
وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں۔ پوشيده اور ظاہر کا
جاننے واال ہے وه بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے ) (٢٢وہی خدا
ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہيں۔ بادشاه )حقيقی( پاک
ذات )ہر عيب سے( سالمتی امن دينے واال نگہبان غالب زبردست
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بﮍائی واال۔ خدا ان لوگوں کے شريک مقرر کرنے سے پاک ہے
) (٢٣وہی خدا )تمام مخلوقات کا( خالق۔ ايجاد واختراع کرنے واال
صورتيں بنانے واال اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہيں۔ جتنی
چيزيں آسمانوں اور زمين ميں ہيں سب اس کی تسبيح کرتی ہيں
اور وه غالب حکمت واال ہے )(٢۴
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 -102سورة ال ُّنور )(24
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال 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 رکھو ) (١بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری
کرنے واال 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 رکھتے 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 بھی موجود ہو ) (٢بدکار مرد تو بدکار يا مشرک
عورت کے سوا نکاح نہيں کرتا اور بدکار عورت کو بھی بدکار
يا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح ميں نہيں التا 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
گواه نہ الئيں تو ان کو اسی درے مارو اور کبھی ان کی شہادت
قبول نہ کرو۔ اور يہی بدکردار ہيں ) (۴ہاں جو اس کے بعد توبہ
کرليں اور )اپنی حالت( سنوار ليں تو خدا )بھی( بخشنے واال
مہربان ہے ) (۵اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت
لگائيں اور خود ان کے سوا ان کے گواه نہ ہوں تو ہر ايک کی
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شہادت يہ ہے کہ پہلے تو چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بےشک
وه سچا ہے ) (۶اور پانچويں بار يہ )کہے( کہ اگر وه جھوٹا ہو تو
اس پر خدا کی لعنت ) (٧اور عورت سے سزا کو يہ بات ٹال
سکتی ہے کہ وه پہلے چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بےشک يہ
جھوٹا ہے ) (٨اور پانچويں دفعہ يوں )کہے( کہ اگر يہ سچا ہو تو
مجھ 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 وه صاحب کرم ہے اور يہ کہ خدا توبہ قبول کرنے واال حکيم
ہے ) (١٠جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی ميں سے ايک
جماعت ہے اس کو اپنے حق ميں برا نہ سمجھنا۔ بلکہ وه تمہارے
لئے اچھا ہے۔ ان ميں سے جس شخص نے گناه کا جتنا حصہ ليا
اس کے لئے اتنا ہی وبال ہے۔ اور جس نے ان ميں سے اس بہتان
کا بﮍا بوجھ اٹھايا ہے اس کو بﮍا عذاب ہوگا ) (١١جب تم نے وه
بات سنی تھی 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
گواه کيوں نہ الئے۔ تو جب يہ گواه نہيں السکے تو خدا کے
نزديک يہی جھوٹے 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 تھے اس کی وجہ سے تم پر بﮍا )سخت( عذاب نازل ہوتا
) (١۴جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ايک دوسرے سے ذکر
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کرتے تھے اور اپنے منہ سے ايسی بات کہتے تھے جس کا تم کو
کچھ علم نہ تھا اور تم اسے ايک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا
کے نزديک وه بﮍی بھاری بات تھی ) (١۵اور جب تم نے اسے
سنا تھا تو کيوں نہ کہہ ديا کہ ہميں شاياں نہيں کہ ايسی بات زبان
پر نہ الئيں۔ )پروردگار( تو پاک ہے يہ تو )بہت( بﮍا بہتان ہے
) (١۶خدا تمہيں نصيحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی
ايسا کام نہ کرنا ) (١٧اور خدا تمہارے )سمجھانے کے لئے( اپنی
آيتيں کھول کھول کر بيان فرماتا ہے۔ اور خدا جاننے واال حکمت
واال ہے ) (١٨اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہيں کہ
مومنوں ميں بےحيائی يعنی )تہمت بدکاری کی خبر( پھيلے ان کو
دنيا اور آخرت ميں دکھ دينے واال 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 کچھ نہ ہوتا مگر وه 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
بھی تم ميں پاک نہ ہوسکتا۔ مگر خدا جس کو چاہتا ہے پاک کرديتا
ہے۔ اور خدا سننے واال )اور( جاننے واال ہے ) (٢١اور جو لوگ
تم ميں صاحب فضل )اور صاحب( وسعت ہيں ،وه اس بات کی
قسم نہ کھائيں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ
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جانے والوں کو کچھ 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 واال 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 ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی
ديں گے ) (٢۴اس دن خدا ان کو )ان کے اعمال کا( پورا پورا
)اور( ٹھيک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہوجائے گا کہ خدا برحق
)اور حق کو( ظاہر کرنے واال 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
گھروں کے سوا دوسرے )لوگوں کے( گھروں ميں گھر والوں
سے اجازت لئے اور ان کو سالم کئے بغير داخل نہ ہوا کرو۔ يہ
تمہارے حق ميں بہتر ہے )اور ہم( يہ نصيحت اس لئے کرتے ہيں
کہ شايد تم ياد رکھو ) (٢٧اگر تم گھر 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
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خدا سب جانتا ہے ) (٢٨ہاں اگر تم کسی ايسے مکان ميں جاؤ
جس ميں کوئی نہ بستا ہو اور اس ميں تمہارا اسباب )رکھا( ہو ،تم
پر کچھ گناه نہيں ،اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشيده
کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے ) (٢٩مومن مردوں سے کہہ دو
کہ اپنی نظريں نيچی رکھا 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
بھی کہہ دو کہ وه بھی اپنی نگاہيں نيچی رکھا 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 کھال
رہتا ہو۔ اور اپنے سينوں پر اوڑھنياں اوڑھے رہا کريں اور اپنے
خاوند اور باپ اور خسر اور بيٹيوں اور خاوند کے بيٹوں اور
بھائيوں اور بھتيجيوں اور بھانجوں اور اپنی )ہی قسم کی(
عورتوں اور لونڈی غالموں کے سوا نيز ان خدام کے جو
عورتوں کی خواہش نہ رکھيں 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 جھنکار کانوں ميں پہنچے اور( ان کا پوشيده زيور معلوم
ہوجائے۔ اور مومنو! سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فالح پاؤ
) (٣١اور اپنی قوم کی بيوه عورتوں کے نکاح کرديا کرو۔ اور
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اپنے غالموں اور لونڈيوں کے بھی جو نيک ہوں )نکاح کرديا
کرو( اگر وه مفلس ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل سے خوش
حال کردے گا۔ اور خدا )بہت( وسعت واال اور )سب کچھ( جاننے
واال ہے ) (٣٢اور جن کو بياه کا مقدور نہ ہو وه پاک دامنی کو
اختيار کئے رہيں يہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی
کردے۔ اور جو غالم تم سے مکاتبت چاہيں اگر تم ان ميں
)صالحيت اور( نيکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کرلو۔ اور خدا نے
جو مال تم کو بخشا ہے اس ميں سے ان کو بھی دو۔ اور اپنی
لونڈيوں کو اگر وه 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 واال 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 تاره ہے اس ميں ايک مبارک درخت
کا تيل جاليا جاتا ہے )يعنی( زيتون کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ
مغرب کی طرف۔ )ايسا معلوم ہوتا ہے کہ( اس کا تيل خواه آگ
اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تيار ہے )پﮍی( روشنی پر روشنی
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)ہو رہی ہے( خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سيدھی راه
دکھاتا ہے۔ اور خدا نے )جو مثاليں( بيان فرماتا ہے )تو( لوگوں
کے )سمجھانے کے( لئے اور خدا ہر چيز سے واقف ہے )(٣۵
)وه قنديل( ان گھروں 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 )(٣۶
)يعنی ايسے( لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پﮍھنے اور
ٰ
زکوة دينے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خريد وفروخت۔
وه اس دن سے جب دل )خوف اور گھبراہٹ کے سبب( الٹ جائيں
گے اور آنکھيں )اوپر کو چﮍھ جائيں گی( ڈرتے ہيں ) (٣٧تاکہ
خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل
سے زياده بھی 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 سمجھے يہاں
تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور خدا
ہی کو اپنے پاس ديکھے تو وه اسے اس کا حساب پورا پورا چکا
دے۔ اور خدا جلد حساب کرنے واال ہے ) (٣٩يا )ان کے اعمال
کی مثال ايسی ہے( جيسے دريائے عميق ميں اندھيرے جس پر
لہر چﮍھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر )آرہی ہو( اور
اس کے اوپر بادل ہو ،غرض اندھيرے ہی اندھيرے ہوں ،ايک پر
ايک )چھايا ہوا( جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ ديکھ سکے۔ اور
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جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو )کہيں بھی( روشنی نہيں )مل
سکتی( ) (۴٠کيا تم نے نہيں ديکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمين
ميں ہيں خدا کی تسبيح کرتے ہيں اور پر پھيالئے ہوئے جانور
بھی۔ اور سب اپنی نماز اور تسبيح کے طريقے سے واقف ہيں۔
اور جو کچھ وه 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 ديکھا کہ خدا ہی
بادلوں کو چالتا ہے ،اور ان کو آپس ميں مال ديتا ہے ،پھر ان کو
تہ بہ تہ کرديتا ہے ،پھر تم ديکھتے 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 آنکھوں کو خيره 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 پھرنے 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 سيدھے رستے کی طرف ہدايات کرتا ہے ) (۴۶اور
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بعض لوگ کہتے ہيں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ايمان الئے اور
)ان کا( حکم مان ليا پھر اس کے بعد ان ميں سے ايک فرقہ پھر
جاتا ہے اور يہ لوگ صاحب ايمان ہی نہيں ہيں ) (۴٧اور جب ان
کو خدا اور اس کے رسول کی طرف باليا جاتا ہے تاکہ )رسول
خدا( ان کا قضيہ چکا ديں تو ان ميں سے ايک فرقہ منہ پھير 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 بالئے جائيں تاکہ وه ان ميں فيصلہ کريں تو کہيں
کہ ہم نے )حکم( سن ليا اور مان ليا۔ اور يہی لوگ فالح 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
کھاتے ہيں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو )سب گھروں سے( نکل
کھﮍے ہوں۔ کہہ دو کہ قسميں مت کھاؤ ،پسنديده 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
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تمہارے ذمے ہے اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سيدھا
رستہ پالو گے اور رسول کے ذمے تو صاف صاف )احکام خدا
کا( پہنچا دينا ہے ) (۵۴جو لوگ تم ميں سے ايمان الئے اور نيک
کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعده ہے کہ ان کو ملک کا حاکم
بنادے گا جيسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنايا تھا 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۔ وه ميری عبادت
کريں گے اور ميرے ساتھ کسی چيز کو شريک نہ بنائيں گے۔ اور
جو اس کے بعد کفر کرے تو ايسے لوگ بدکردار ہيں ) (۵۵اور
نماز پﮍھتے رہو اور ٰ
زکوة 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 )وه جا ہی کہاں سکتے
ہيں( ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وه بہت برا ٹھکانا ہے )(۵٧
مومنو! تمہارے غالم 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(
پيچھے )يعنی دوسرے وقتوں ميں( نہ تم پر کچھ گناه ہے اور نہ
ان پر۔ کہ کام کاج کے لئے ايک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔
اس طرح خدا اپنی آيتيں تم سے کھول کھول کر بيان فرماتا ہے
711

اور خدا بﮍا علم واال اور بﮍا حکمت واال ہے ) (۵٨اور جب
تمہارے لﮍکے بالغ ہوجائيں تو ان کو بھی 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 کھول کھول کر
سناتا ہے۔ اور خدا جاننے واال اور حکمت واال ہے ) (۵٩اور بﮍی
عمر کی عورتيں جن کو نکاح کی توقع نہيں رہی ،اور وه کپﮍے
اتار کر سر ننگا کرليا کريں تو ان پر کچھ گناه نہيں بشرطيکہ اپنی
زينت کی چيزيں نہ ظاہر کريں۔ اور اس سے بھی بچيں تو يہ ان
کے حق ميں بہتر ہے۔ اور خدا سنتا اور جانتا ہے ) (۶٠نہ تو
اندھے پر کچھ گناه ہے اور نہ لنگﮍے پر اور نہ بيمار پر اور نہ
خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ يا اپنے باپوں کے
گھروں سے يا اپنی ماؤں کے گھروں سے يا بھائيوں کے گھروں
سے يا اپنی بہنوں کے گھروں سے يا اپنے چچاؤں کے گھروں
سے يا اپنی پھوپھيوں کے گھروں سے يا اپنے ماموؤں کے
گھروں سے يا اپنی خاالؤں کے گھروں سے يا اس گھر سے جس
کی کنجياں تمہارے ہاتھ ميں ہوں يا اپنے دوستوں کے گھروں
سے )اور اس کا بھی( تم پر کچھ گناه نہيں کہ سب مل کر کھانا
کھاؤ يا جدا جدا۔ اور جب گھروں ميں جايا کرو تو اپنے )گھر
والوں کو( سالم کيا کرو۔ )يہ( خدا کی طرف سے مبارک اور
پاکيزه تحفہ ہے۔ اس طرح خدا اپنی آيتيں کھول کھول کر بيان
فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو ) (۶١مومن تو وه ہيں جو خدا پر اور
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اس کے رسول پر ايمان الئے اور جب کبھی 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 رکھتے 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۔ کچھ شک نہيں
کہ خدا بخشنے واال مہربان ہے ) (۶٢مومنو پيغمبر کے بالنے کو
ايسا خيال نہ کرنا جيسا تم آپس ميں ايک دوسرے کو بالتے ہو۔
بےشک خدا کو يہ لوگ معلوم ہيں جو تم ميں سے آنکھ 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 واال عذاب نازل ہو ) (۶٣ديکھو جو کچھ آسمانوں اور
زمين ميں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ جس )طريق( پر تم ہو وه اسے
جانتا ہے۔ اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائيں گے تو
جو لوگ عمل کرتے رہے وه ان کو بتا دے گا۔ اور خدا ہر چيز پر
قادر ہے۔ )(۶۴
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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
حادثہ
لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو۔ کہ قيامت کا زلزلہ ايک
ٔ
عظيم ہوگا )) (١اے مخاطب( جس دن تو اس کو ديکھے گا )اُس
دن يہ حال ہوگا کہ( تمام دودھ پالنے والی عورتيں اپنے بچوں کو
بھول جائيں گی۔ اور تمام حمل واليوں کے حمل گر پﮍيں گے۔ اور
لوگ تجھ کو متوالے نظر آئيں گے مگر وه متوالے نہيں ہوں گے
بلکہ )عذاب ديکھ 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 جھگﮍتے اور ہر شيطان سرکش
کی پيروی کرتے ہيں ) (٣جس کے بارے ميں لکھ ديا گيا ہے کہ
جو اسے دوست رکھے گا تو اس کو گمراه کردے گا اور دوزخ
کے عذاب کا رستہ دکھائے گا ) (۴لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد
جی اُٹھنے ميں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو )پہلی بار بھی تو( پيدا
کيا تھا )يعنی ابتدا ميں( مٹی سے پھر اس سے نطفہ بنا کر۔ پھر
اس سے خون کا لوتھﮍا بنا کر۔ پھر اس سے بوٹی بنا کر جس کی
بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی تاکہ تم پر )اپنی خالقيت(
ظاہر کرديں۔ اور ہم جس کو چاہتے ہيں ايک ميعاد مقرر تک پيٹ
ميں ٹھہرائے رکھتے ہيں پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہيں۔ پھر تم
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جوانی کو پہنچتے ہو۔ اور بعض )قبل از پيری مرجاتے ہيں اور
بعض شيخ فالی ہوجاتے اور بﮍھاپے کی( نہايت خراب عمر کی
طرف لوٹائے جاتے ہيں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بےعلم
ہوجاتے ہيں۔ اور )اے ديکھنے والے( تو ديکھتا ہے )کہ ايک وقت
ميں( زمين خشک )پﮍی ہوتی ہے( پھر جب ہم اس پر مينہ
برساتے ہيں تو شاداب ہوجاتی اور ابھرنے 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 وه مردوں
کو زنده کرديتا ہے۔ اور يہ کہ وه ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے )(۶
اور يہ کہ قيامت آنے والی ہے۔ اس ميں کچھ شک نہيں۔ اور يہ کہ
خدا سب لوگوں کو جو قبروں ميں ہيں جال اٹھائے گا ) (٧اور
لوگوں ميں کوئی ايسا بھی ہے جو خدا )کی شان( ميں بغير علم
)ودانش( کے اور بغير ہدايت کے اور بغير کتاب روشن کے
جھگﮍتا ہے )) (٨اور تکبر سے( گردن موڑ ليتا )ہے( تاکہ
)لوگوں کو( خدا کے رستے سے گمراه کردے۔ اس کے لئے دنيا
ميں ذلت ہے۔ اور قيامت کے دن ہم اسے عذاب )آتش( سوزاں کا
مزه چکھائيں گے )) (٩اے سرکش( يہ اس )کفر( کی سزا ہے جو
تيرے ہاتھوں نے آگے بھيجا ہے اور خدا اپنے بندوں پر ظلم
کرنے واال نہيں ) (١٠اور لوگوں ميں بعض ايسا بھی ہے جو
کنارے پر )کھﮍا ہو کر( خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اگر اس کو
کوئی )دنياوی( فائده پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہوجائے اور
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اگر کوئی آفت پﮍے تو منہ کے بل لوٹ جائے )يعنی پھر کافر
ہوجائے( اس نے دنيا ميں بھی نقصان اٹھايا اور آخرت ميں بھی۔
يہی تو نقصان صريح ہے ) (١١يہ خدا کے سوا ايسی چيز کو
پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائده دے سکے۔
يہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے )) (١٢بلکہ( ايسے شخص
کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائده سے زياده قريب ہے۔ ايسا
دوست برا بھی اور ايسا ہم صحبت بھی برا ) (١٣جو لوگ ايمان
الئے اور عمل نيک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں ميں داخل
کرے گا جن کے نيچے نہريں چل رہيں ہيں۔ کچھ 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 گھر کی چھت ميں( ايک رسی
باندھے پھر )اس سے اپنا( گال گھونٹ لے۔ پھر ديکھے 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 کھلی ہوئی )ہيں(
اور يہ )ياد رکھو( کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدايات ديتا ہے )(١۶
جو لوگ مومن )يعنی مسلمان( ہيں اور جو يہودی ہيں اور ستاره
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 ديکھا کہ جو )مخلوق( آسمانوں ميں ہے
اور جو زمين ميں ہے اور سورج اور چاند ستارے اور پہاڑ اور
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درخت اور چار پائے اور بہت سے انسان خدا کو سجده کرتے
ہيں۔ اور بہت سے ايسے ہيں جن پر عذاب ثابت ہوچکا ہے۔ اور
جس شخص کو خدا ذليل کرے اس کو عزت دينے واال نہيں۔
بےشک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے ) (١٨يہ دو )فريق( ايک
دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار )کے بارے( ميں جھگﮍتے
ہيں۔ تو کافر ہيں ان کے لئے آگ کے کپﮍے قطع کئے جائيں گے
)اور( ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈاال جائے گا ) (١٩اس سے
ان کے پيٹ کے اندر کی چيزيں اور کھاليں گل جائيں گی )(٢٠
اور ان )کے مارنے ٹھوکنے( کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہوں
گے ) (٢١جب وه چاہيں گے کہ اس رنج )وتکليف( کی وجہ سے
دوزخ سے نکل جائيں تو پھر اسی ميں لوٹا ديئے جائيں گے۔ اور
)کہا جائے گا کہ( جلنے کے عذاب کا مزه چکھتے رہو ) (٢٢جو
لوگ ايمان الئے 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 پاکيزه کالم کی ہدايت کی گئی
اور )خدائے( حميد کی راه 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 گاه( بنايا ہے روکتے ہيں۔
خواه 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
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دينے والے عذاب کا مزه چکھائيں گے۔ )) (٢۵اور ايک وقت تھا(
جب ہم نے ابراہيم کے لئے خانہ کعبہ کو مقرر کيا )اور ارشاد
فرمايا( کہ ميرے ساتھ کسی چيز کو شريک نہ کيجيو اور طواف
کرنے والوں اور قيام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں )اور(
سجده کرنے والوں کے لئے ميرے گھر کو صاف رکھا کرو )(٢۶
اور 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 بھی کھاؤ اور فقير درمانده کو بھی کھالؤ )(٢٨
پھر چاہيئے کہ لوگ اپنا ميل کچيل دور کريں اور نذريں پوری
خانہ قديم )يعنی بيت ﷲ( کا طواف کريں ) (٢٩يہ )ہمارا
کريں اور ٔ
حکم ہے( جو شخص ادب کی چيزوں کی جو خدا نے مقرر کی
ہيں عظمت رکھے تو يہ پروردگار کے نزديک اس کے حق ميں
بہتر ہے۔ اور تمہارے لئے مويشی حالل کرديئے گئے ہيں۔ سوا ان
کے جو تمہيں پﮍھ کر سنائے جاتے ہيں تو بتوں کی پليدی سے
بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو ) (٣٠صرف ايک خدا کے
ہو کر اس کے ساتھ شريک نہ ٹھيرا کر۔ اور جو شخص )کسی
کو( خدا کے ساتھ شريک مقرر کرے تو وه گويا ايسا ہے جيسے
آسمان سے گر پﮍے پھر اس کو پرندے اُچک لے جائيں يا ہوا
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کسی دور جگہ اُڑا کر پھينک دے )) (٣١يہ ہمارا حکم ہے( اور
جو شخص ادب کی چيزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہيں عظمت
رکھے تو يہ )فعل( دلوں کی پرہيزگاری ميں سے ہے ) (٣٢ان
خانہ
ميں ايک وقت مقرر تک تمہارے لئے فائدے ہيں پھر ان کو ٔ
قديم )يعنی بيت ﷲ( 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 وه 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 پﮍھتے 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 بھی ہم نے تمہارے لئے
شعائر خدا مقرر کيا ہے۔ ان ميں تمہارے لئے فائدے ہيں۔ تو
)قربانی کرنے کے وقت( قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو۔ جب
پہلو کے بل گر پﮍيں تو ان ميں سے کھاؤ اور قناعت سے بيٹھ
رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھالؤ۔ اس طرح ہم
نے ان کو تمہارے زيرفرمان کرديا ہے تاکہ تم شکر کرو )(٣۶
خدا تک نہ اُن کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون۔ بلکہ اس تک
تمہاری پرہيزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا
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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 رکھتا۔ )(٣٨
جن مسلمانوں سے )خواه مخواه( لﮍائی کی جاتی ہے ان کو
اجازت ہے )کہ وه بھی لﮍيں( کيونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور
خدا )ان کی مدد کرے گا وه( يقينا ً ان کی مدد پر قادر ہے ) (٣٩يہ
وه لوگ ہيں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال ديئے گئے )انہوں
نے کچھ 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 وه لوگ ہيں کہ اگر ہم ان کو ملک
ميں دسترس ديں تو نماز پﮍھيں اور ٰ
زکوة 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 جھٹالتے ہيں ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد وثمود بھی
)اپنے پيغمبروں کو( جھٹال چکے ہيں ) (۴٢اور قوم ابراہيم اور
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موسی
قوم لوط بھی ) (۴٣اور مدين کے رہنے والے بھی۔ اور
ٰ
بھی تو جھٹالئے جاچکے ہيں ليکن ميں کافروں کو مہلت ديتا رہا
پھر ان کو پکﮍ ليا۔ تو )ديکھ لو( کہ ميرا عذاب کيسا )سخت( تھا
) (۴۴اور بہت سی بستياں ہيں کہ ہم نے ان کو تباه کر ڈاال کہ وه
نافرمان تھيں۔ سو وه اپنی چھتوں پر گری پﮍی ہيں۔ اور )بہت
سے( کنوئيں بےکار اور )بہت سے( محل ويران پﮍے ہيں )(۴۵
کيا ان لوگوں نے ملک ميں سير نہيں کی تاکہ ان کے دل )ايسے(
ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے۔ اور کان )ايسے( ہوتے کہ ان سے
سن سکتے۔ بات يہ ہے کہ آنکھيں اندھی نہيں ہوتيں بلکہ دل جو
سينوں ميں ہيں )وه( اندھے ہوتے ہيں ) (۴۶اور )يہ لوگ( تم سے
عذاب کے لئے جلدی کر رہے ہيں اور خدا اپنا وعده ہرگز خالف
نہيں کرے گا۔ اور بےشک تمہارے پروردگار کے نزديک ايک
روز تمہارے حساب کے رو سے ہزار برس کے برابر ہے )(۴٧
اور بہت سی بستياں ہيں کہ ميں ان کو مہلت ديتا رہا اور وه
نافرمان تھيں۔ پھر ميں نے ان کو پکﮍ ليا۔ اور ميری طرف ہی
لوٹ کر آنا ہے )) (۴٨اے پيغمبر( کہہ دو کہ لوگو! ميں تم کو
کھلم کھال نصيحت کرنے واال ہوں ) (۴٩تو جو لوگ ايمان الئے
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 ،وه اہل دوزخ ہيں ) (۵١اور
ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہيں بھيجا مگر )اس کا
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يہ حال تھا کہ( جب وه کوئی آرزو کرتا تھا تو شيطان اس کی
آرزو ميں )وسوسہ( ڈال ديتا تھا۔ تو جو )وسوسہ( شيطان ڈالتا ہے
خدا اس کو دور کرديتا ہے۔ پھر خدا اپنی آيتوں کو مضبوط کرديتا
ہے۔ اور خدا علم واال اور حکمت واال ہے ) (۵٢غرض )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 ٹھہرائے۔ بےشک ظالم پرلے درجے کی مخالفت ميں ہيں
) (۵٣اور يہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وه
جان ليں کہ وه )يعنی وحی( تمہارے پروردگار کی طرف سے حق
ہے تو وه اس پر ايمان الئيں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی
کريں۔ اور جو لوگ ايمان الئے ہيں خدا ان کو سيدھے 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 الئے
اور عمل نيک کرتے رہے وه نعمت کے باغوں ميں ہوں گے
) (۵۶اور جو کافر ہوئے اور ہماری آيتوں کو جھٹالتے رہے ان
کے لئے ذليل کرنے واال عذاب ہوگا ) (۵٧اور جن لوگوں نے خدا
کی راه ميں ہجرت کی پھر مارے گئے يا مر گئے۔ ان کو خدا
اچھی روزی دے گا۔ اور بےشک خدا سب سے بہتر رزق دينے
واال ہے ) (۵٨وه ان کو ايسے مقام ميں داخل کرے گا جسے وه
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پسند کريں گے۔ اور خدا تو جاننے واال )اور( بردبار ہے ) (۵٩يہ
)بات خدا کے ہاں ٹھہر چکی ہے( اور جو شخص )کسی کو( اتنی
ہی ايذا دے جتنی ايذا اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زيادتی
کی جائے تو خدا اس کی مدد کرے گا۔ بےشک خدا معاف کرنے
واال اور بخشنے واال 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 واال ديکھنے واال ہے ) (۶١يہ اس لئے کہ خدا ہی برحق
ہے اور جس چيز کو )کافر( خدا کے سوا پکارتے ہيں وه باطل
ہے اور اس لئے خدا رفيع الشان اور بﮍا ہے ) (۶٢کيا تم نہيں
ديکھتے کہ خدا آسمان سے مينہ برساتا ہے تو زمين سرسبز
ہوجاتی ہے۔ بےشک خدا باريک بين اور خبردار ہے ) (۶٣جو
کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے اسی کا ہے۔ اور
بےشک خدا بےنياز اور قابل ستائش ہے۔ ) (۶۴کيا تم نہيں
ديکھتے کہ جتنی چيزيں زمين ميں ہيں )سب( خدا نے تمہارے
زيرفرمان کر رکھی ہيں اور کشتياں )بھی( جو اسی کے حکم سے
دريا ميں چلتی ہيں۔ اور وه آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمين پر
)نہ( گﮍ پﮍے مگر اس کے حکم سے۔ بےشک خدا لوگوں پر
نہايت شفقت کرنے واال مہربان ہے ) (۶۵اور وہی تو ہے جس
نے تم کو حيات بخشی۔ پھر تم کو مارتا ہے۔ پھر تمہيں زنده بھی
کرے گا۔ اور انسان تو بﮍا ناشکر ہے ) (۶۶ہم نے ہر ايک اُمت
کے لئے ايک شريعت مقرر کردی ہے جس پر وه چلتے ہيں تو يہ
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لوگ تم سے اس امر ميں جھگﮍا نہ کريں اور تم )لوگوں کو( اپنے
پروردگار کی طرف بالتے رہو۔ بےشک تم سيدھے رستے پر ہو
) (۶٧اور اگر يہ تم سے جھگﮍا کريں تو کہہ دو کہ جو عمل تم
کرتے ہو خدا ان سے خوب واقف ہے ) (۶٨جن باتوں ميں تم
اختالف کرتے ہو خدا تم ميں قيامت کے روز ان کا فيصلہ کردے
گا ) (۶٩کيا تم نہيں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمين ميں ہے
خدا اس کو جانتا ہے۔ يہ )سب کچھ( کتاب ميں )لکھا 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 بھی مددگار نہيں ہوگا ) (٧١اور جب ان کو
ہماری آيتيں پﮍھ کر سنائی جاتی تو )ان کی شکل بگﮍ جاتی ہے
اور( تم ان کے چہروں ميں صاف طور پر ناخوشی )کے آثار(
ديکھتے ہو۔ قريب ہوتے ہيں کہ جو لوگ ان کو ہماری آيتيں پﮍھ
کر سناتے ہيں ان پر حملہ کرديں۔ کہہ دو کہ ميں تم کو اس سے
بھی بری چيز بتاؤں؟ وه دوزخ کی آگ ہے۔ جس کا خدا نے
کافروں سے وعده کيا ہے۔ اور وه برا ٹھکانا ہے ) (٧٢لوگو! ايک
مثال بيان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ کہ جن لوگوں کو تم
خدا کے سوا پکارتے ہو وه ايک مکھی بھی نہيں بنا سکتے اگرچہ
اس کے لئے سب مجتمع ہوجائيں۔ اور اگر ان سے مکھی کوئی
چيز لے جائے تو اسے اس سے چھﮍا نہيں سکتے۔ طالب اور
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مطلوب )يعنی عابد اور معبود دونوں( گئے گزرے ہيں ) (٧٣ان
لوگوں نے خدا کی قدر جيسی کرنی چاہيئے تھی نہيں کی۔ کچھ
شک نہيں کہ خدا زبردست اور غالب ہے ) (٧۴خدا فرشتوں ميں
سے پيغام پہنچانے والے منتخب کرليتا ہے اور انسانوں ميں سے
بھی۔ بےشک خدا سننے واال )اور( ديکھنے واال ہے ) (٧۵جو ان
کے آگے ہے اور جن ان کے پيچھے ہے وه 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 فالح پاؤ ) (٧٧اور خدا )کی
راه( ميں جہاد کرو جيسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو
برگزيده 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 رکھا تھا اور اس
کتاب ميں بھی )وہی نام رکھا ہے تو جہاد کرو( تاکہ پيغمبر
تمہارے بارے ميں شاہد ہوں۔ اور تم لوگوں کے مقابلے ميں شاہد
اور نماز پﮍھو اور ٰ
زکوة 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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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
)اے محمدﷺ( جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہيں تو )از
راه 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
رکھنے کے لحاظ سے( جھوٹے ہيں ) (١انہوں نے اپنی قسموں
کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذريعے سے )لوگوں کو( راه خدا
سے روک رہے ہيں۔ کچھ شک نہيں کہ جو کام يہ کرتے ہيں برے
ہيں ) (٢يہ اس لئے کہ يہ )پہلے تو( ايمان الئے پھر کافر ہوگئے
تو ان کے دلوں پر مہر لگادی گئی۔ سو اب يہ سمجھتے ہی نہيں
) (٣اور جب تم ان )کے تناسب اعضا( کو ديکھتے ہو تو ان کے
جسم تمہيں )کيا ہی( اچھے معلوم ہوتے ہيں۔ اور جب وه 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 سمجھيں )کہ( ان پر بال
آئی۔ يہ )تمہارے( دشمن ہيں ان سے بےخوف نہ رہنا۔ خدا ان کو
ہالک کرے۔ يہ کہاں بہکے پھرتے ہيں ) (۴اور جب ان سے کہا
جائے کہ آؤ رسول خدا تمہارے لئے مغفرت مانگيں تو سر ہال
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ديتے ہيں اور تم ان کو ديکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھير 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 )کچھ( خرچ نہ کرو۔ يہاں
تک کہ يہ )خود بخود( بھاگ جائيں۔ حاالنکہ آسمانوں اور زمين
کے خزانے خدا ہی کہ ہيں ليکن منافق نہيں سمجھتے ) (٧کہتے
ہيں کہ اگر ہم لوٹ کر مدينے پہنچے تو عزت والے ذليل لوگوں
کو وہاں سے نکال باہر کريں گے۔ حاالنکہ عزت خدا کی ہے اور
اس کے رسول کی اور مومنوں کی ليکن منافق نہيں جانتے )(٨
مومنو! تمہارا مال اور اوالد تم کو خدا کی ياد سے غافل نہ
کردے۔ اور جو ايسا کرے گا تو وه لوگ خساره اٹھانے 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 مجھے
تھوڑی 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 کچھ تم کرتے ہو
خدا اس سے خبردار ہے )(١١
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المجادلة )(58
 -105سورة
َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
)اے پيغمبر( جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے ميں بحث
جدال کرتی اور خدا سے شکايت )رنج ومالل( کرتی تھی۔ خدا نے
اس کی التجا سن لی اور خدا تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ
شک نہيں کہ خدا سنتا ديکھتا ہے ) (١جو لوگ تم ميں سے اپنی
عورتوں کو ماں کہہ ديتے ہيں وه ان کی مائيں نہيں )ہوجاتيں(۔ ان
کی مائيں تو وہی ہيں جن کے بطن سے وه پيدا ہوئے۔ بےشک وه
نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہيں اور خدا بﮍا معاف کرنے واال
)اور( بخشنے واال ہے ) (٢اور جو لوگ اپنی بيويوں کو ماں کہہ
بيٹھيں پھر اپنے قول سے رجوع کرليں تو )ان کو( ہم بستر ہونے
سے پہلے ايک غالم آزاد کرنا )ضروری( ہے۔ )مومنو( اس
)حکم( سے تم کو نصيحت کی جاتی ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو
خدا اس سے خبردار ہے ) (٣جس کو غالم نہ ملے وه مجامعت
سے پہلے متواتر دو مہينے کے روزے )رکھے( جس کو اس کا
بھی مقدور نہ ہوا )اسے( ساٹھ مسکينوں کو کھانا کھالنا )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 واال عذاب ہے ) (۴جو لوگ خدا اور اس کے
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رسول کی مخالفت کرتے ہيں وه )اسی طرح( ذليل کئے جائيں گے
جس طرح ان سے پہلے لوگ ذليل کئے گئے تھے 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 جال اٹھائے گا تو
جو کام وه کرتے رہے ان کو جتائے گا۔ خدا کو وه سب )کام( ياد
ہيں اور يہ ان کو بھول گئے ہيں اور خدا ہر چيز سے واقف ہے
) (۶کيا تم کو معلوم نہيں کہ جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو
کچھ زمين ميں ہے خدا کو سب معلوم ہے۔ )کسی جگہ( تين
)شخصوں( کا )مجمع اور( کانوں ميں صالح ومشوره نہيں ہوتا
مگر وه ان ميں چوتھا ہوتا ہے اور نہ کہيں پانچ کا مگر وه ان ميں
چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم يا زياده مگر وه ان کے ساتھ ہوتا
ہے خواه وه کہيں ہوں۔ پھر جو جو کام يہ کرتے رہے ہيں قيامت
کے دن وه )ايک ايک( ان کو بتائے گا۔ بےشک خدا ہر چيز سے
واقف ہے ) (٧کيا تم نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جن کو
سرگوشياں کرنے سے منع کيا گيا تھا۔ پھر جس )کام( سے منع کيا
گيا تھا وہی پھر کرنے لگے اور يہ تو گناه 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 کچھ ہم کہتے ہيں خدا ہميں اس کی سزا
کيوں نہيں ديتا؟ )اے پيغمبر( ان کو دوزخ )ہی کی سزا( کافی ہے۔
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يہ اسی ميں داخل ہوں گے۔ اور وه بری جگہ ہے ) (٨مومنو! جب
تم آپس ميں سرگوشياں کرنے لگو تو گناه 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 کچھ نقصان نہيں
پہنچ سکتا۔ تو مومنو کو چاہيئے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھيں
) (١٠مومنو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلس ميں کھل کر بيٹھو
تو کھل بيٹھا کرو۔ خدا تم کو کشادگی بخشے گا۔ اور جب کہا
جائے کہ اُٹھ کھﮍے ہو تو اُٹھ کھﮍے ہوا کرو۔ جو لوگ تم ميں
سے ايمان الئے 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( کچھ 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 واال مہربان ہے ) (١٢کيا تم
اس سےکہ پيغمبر کے کان ميں کوئی بات کہنے سے پہلے
خيرات ديا کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے )ايسا( نہ کيا اور خدا نے
تمہيں معاف کرديا تو نماز پﮍھتے اور ٰ
زکوة ديتے رہو اور خدا
اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو۔ اور جو کچھ تم
730

کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے ) (١٣بھال تم نے ان لوگوں کو
نہيں ديکھا جو ايسوں سے دوستی کرتے ہيں جن پر خدا کا غضب
ہوا۔ وه نہ تم ميں ہيں نہ ان ميں۔ اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں
پر قسميں کھاتے ہيں ) (١۴خدا نے ان کے لئے سخت عذاب تيار
کر رکھا ہے۔ يہ جو کچھ کرتے ہيں يقينا ً برا ہے ) (١۵انہوں نے
اپنی قسموں کو ڈھال بنا ليا اور )لوگوں کو( خدا کے راستے سے
روک ديا ہے سو ان کے لئے ذلت کا عذاب ہے ) (١۶خدا کے
)عذاب کے( سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ
اوالد ہی )کچھ فائده دے گی(۔ يہ لوگ اہل دوزخ ہيں اس ميں
ہميشہ )جلتے( رہيں گے ) (١٧جس دن خدا ان سب کو جال اٹھائے
گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسميں کھاتے )اسی طرح( خدا
کے سامنے قسميں کھائيں گے اور خيال کريں گے کہ )ايسا
کرنے سے( کام لے نکلے ہيں۔ ديکھو يہ جھوٹے )اور برسر
غلط( ہيں ) (١٨شيطان نے ان کو قابو ميں کرليا ہے۔ اور خدا کی
ياد ان کو بھال دی ہے۔ يہ )جماعت( شيطان کا لشکر ہے۔ اور سن
رکھو کہ شيطان کا لشکر نقصان اٹھانے واال ہے ) (١٩جو لوگ
خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہيں وه نہايت ذليل ہوں
گے ) (٢٠خدا کا حکم ناطق ہے کہ ميں اور ميرے پيغمبر ضرور
غالب رہيں گے۔ بےشک خدا زورآور )اور( زبردست ہے )(٢١
جو لوگ خدا پر اور روز قيامت پر ايمان رکھتے ہيں تم ان کو خدا
اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ
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ديکھو گے۔ خواه وه ان کے باپ يا بيٹے يا بھائی يا خاندان ہی کے
لوگ ہوں۔ يہ وه لوگ ہيں جن کے دلوں ميں خدا نے ايمان )پتھر
پر لکير کی طرح( تحرير کرديا ہے اور فيض غيبی سے ان کی
مدد کی ہے۔ اور وه ان کو بہشتوں ميں جن کے تلے نہريں بہہ
رہی ہيں داخل کرے گا ہميشہ ان ميں رہيں گے۔ خدا ان سے خوش
اور وه خدا سے خوش۔ يہی گروه خدا کا لشکر ہے۔ )اور( سن
رکھو کہ خدا ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے واال ہے )(٢٢
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جرات )(49
 -106سورة ال ُح َ
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
مومنو! )کسی بات کے جواب ميں( خدا اور اس کے رسول سے
پہلے نہ بول اٹھا 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 بوال کرو
)ايسا نہ ہو( کہ تمہارے اعمال ضائع ہوجائيں اور تم کو خبر بھی
نہ ہو ) (٢جو لوگ پيغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے
ٰ
تقوی کے لئے آزما لئے ہيں۔ ان کے لئے
ہيں خدا نے ان کے دل
بخشش اور اجر عظيم ہے ) (٣جو لوگ تم کو حجروں کے باہر
سے آواز ديتے ہيں ان ميں اکثر بےعقل ہيں ) (۴اور اگر وه صبر
کئے رہتے يہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو يہ ان
کے لئے بہتر تھا۔ اور خدا تو بخشنے واال 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۔ پھر تم کو اپنے کئے پر نادم ہونا پﮍے ) (۶اور جان رکھو کہ
تم ميں خدا کے پيغمبرﷺ ہيں۔ اگر بہت سی باتوں ميں وه تمہارا
کہا مان ليا کريں تو تم مشکل ميں پﮍ جاؤ ليکن خدا نے تم کو ايمان
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عزيز بنا ديا اور اس کو تمہارے دلوں ميں سجا ديا اور کفر اور
گناه اور نافرمانی سے تم کو بيزار کرديا۔ يہی لوگ راه ہدايت پر
ہيں )) (٧يعنی( خدا کے فضل اور احسان سے۔ اور خدا جاننے
واال )اور( حکمت واال 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 وه خدا کے حکم کی طرف رجوع الئے۔ پس جب وه
رجوع الئے تو وه دونوں فريق ميں مساوات کے ساتھ صلح کرا
دو اور انصاف سے کام لو۔ کہ خدا انصاف کرنے والوں کو پسند
کرتا ہے ) (٩مومن تو آپس ميں بھائی بھائی ہيں۔ تو اپنے دو
بھائيوں 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 وه لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتيں
عورتوں سے )تمسخر کريں( ممکن ہے کہ وه ان سے اچھی ہوں۔
اور اپنے )مومن بھائی( کو عيب نہ لگاؤ اور نہ ايک دوسرے کا
برا نام رکھو۔ ايمان النے کے بعد برا نام )رکھنا( گناه ہے۔ اور جو
توبہ نہ کريں وه ظالم ہيں ) (١١اے اہل ايمان! بہت گمان کرنے
سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناه 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
بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔
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)تو غيبت نہ کرو( اور خدا کا ڈر رکھو بےشک خدا توبہ قبول
کرنے واال 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 زياده
عزت واال وه ہے جو زياده پرہيزگار ہے۔ بےشک خدا سب کچھ
جاننے واال )اور( سب سے خبردار ہے ) (١٣ديہاتی کہتے ہيں کہ
ہم ايمان لے آئے۔ کہہ دو کہ تم ايمان نہيں الئے )بلکہ يوں( کہو
کہ ہم اسالم الئے 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 کچھ کم نہيں کرے گا۔ بےشک
خدا بخشنے واال مہربان ہے ) (١۴مومن تو وه ہيں جو خدا اور
اس کے رسول پر ايمان الئے پھر شک ميں نہ پﮍے اور خدا کی
راه ميں مال اور جان سے لﮍے۔ يہی لوگ )ايمان کے( سچے ہيں
) (١۵ان سے کہو کيا تم خدا کو اپنی دينداری جتالتے 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 رکھتے ہيں کہ
مسلمان ہوگئے ہيں۔ کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر
احسان نہ رکھو۔ بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہيں
ايمان کا رستہ دکھايا بشرطيکہ تم سچے )مسلمان( ہو )(١٧
بےشک خدا آسمانوں اور زمين کی پوشيده باتوں کو جانتا ہے اور
جو کچھ تم کرتے ہو اسے ديکھتا ہے )(١٨
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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اے پيغمبر جو چيز خدا نے تمہارے لئے جائز کی ہے تم اس سے
کناره کشی کيوں کرتے ہو؟ )کيا اس سے( اپنی بيويوں کی
خوشنودی چاہتے ہو؟ اور خدا بخشنے واال مہربان ہے ) (١خدا
نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کفاره مقرر کرديا ہے۔
اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے۔ اور وه دانا )اور( حکمت واال ہے
) (٢اور )ياد کرو( جب پيغمبر نے اپنی ايک بی بی سے ايک بھيد
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 آگاه کرديا تو
پيغمبر نے ان )بی بی کو وه بات( کچھ تو بتائی اور کچھ نہ بتائی۔
تو جب وه ان کو جتائی تو پوچھنے لگيں کہ آپ کو کس نے بتايا؟
انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتايا ہے جو جاننے واال 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 عالوه )اور( فرشتے
بھی مددگار ہيں ) (۴اگر پيغمبر تم کو طالق دے ديں تو عجب
نہيں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بيبياں
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دے دے۔ مسلمان ،صاحب ايمان فرمانبردار توبہ کرنے والياں
عبادت گذار روزه رکھنے والياں بن شوہر اور کنوارياں )(۵
مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل عيال کو آتش )جہنم( سے بچاؤ
جس کا ايندھن آدمی اور پتھر 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 التے
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 وه تمہارے گناه 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
ساتھ ايمان الئے ہيں رسوا نہيں کرے گا )بلکہ( ان کا نور ايمان ان
کے آگے اور داہنی طرف )روشنی کرتا ہوا( چل رہا ہوگا۔ اور وه
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 ٹھکانا دوزخ ہے۔ اور وه بہت بری جگہ ہے ) (٩خدا
نوح کی بيوی اور ؑ
لوط کی بيوی کی مثال
نے کافروں کے لئے ؑ
بيان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے دو نيک بندوں کے گھر ميں تھيں
اور دونوں نے ان کی خيانت کی تو وه خدا کے مقابلے ميں اور
ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان کو حکم ديا گيا کہ
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اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی 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 گھر بنا اور مجھے فرعون
اور اس کے اعمال )زشت مآل( سے نجات بخش اور ظالم لوگوں
کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما ) (١١اور )دوسری(
مريم کی جنہوں نے اپنی شرمگاه کو محفوظ رکھا
عمران کی بيٹی
ؑ
تو ہم نے اس ميں اپنی روح پھونک دی اور اپنے پروردگار کے
کالم اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھيں اور
فرمانبرداروں ميں سے تھيں )(١٢
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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال 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 )المتناہی( ہے اور وه ہر چيز پر قادر ہے ) (١وہی تو ہے
جس نے تم کو پيدا کيا پھر کوئی تم ميں کافر ہے اور کوئی مومن۔
اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو ديکھتا ہے ) (٢اسی نے
آسمانوں اور زمين کو مبنی برحکمت پيدا کيا اور اسی نے تمہاری
صورتيں بنائيں اور صورتيں بھی پاکيزه بنائيں۔ اور اسی کی
طرف )تمہيں( لوٹ کر جانا ہے ) (٣جو کچھ آسمانوں اور زمين
ميں ہے وه سب جانتا ہے اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور
جو کھلم کھال کرتے ہو اس سے بھی آگاه ہے۔ اور خدا دل کے
بھيدوں سے واقف ہے ) (۴کيا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر
نہيں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے کاموں
کی سزا کا مزه چکھ ليا اور )ابھی( دکھ دينے واال عذاب )اور(
ہونا ہے ) (۵يہ اس لئے کہ ان کے پاس پيغمبر کھلی نشانياں لے
کر آئے تو يہ کہتے کہ کيا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہيں؟ تو انہوں
نے )ان کو( نہ مانا اور منہ پھير ليا اور خدا نے بھی بےپروائی
کی۔ اور خدا بےپروا )اور( سزاوار حمد )وثنا( ہے ) (۶جو لوگ
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کافر ہيں ان کا اعتقاد ہے کہ وه )دوباره( ہرگز نہيں اٹھائے جائيں
گے۔ کہہ دو کہ ہاں ہاں ميرے پروردگار کی قسم تم ضرور
اٹھائے جاؤ گے پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وه 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
الؤ۔ اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے ) (٨جس دن وه
تم کو اکھٹا ہونے )يعنی قيامت( کے دن اکھٹا کرے گا وه نقصان
اٹھانے کا دن ہے۔ اور جو شخص خدا پر ايمان الئے اور نيک
عمل کرے وه 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 جھٹاليا وہی اہل ذوزخ ہيں۔ ہميشہ اس ميں
رہيں گے۔ اور وه بری جگہ ہے ) (١٠کوئی مصيبت نازل نہيں
ہوتی مگر خدا کے حکم سے۔ اور جو شخص خدا پر ايمان التا ہے
وه اس کے دل کو ہدايت ديتا ہے۔ اور خدا ہر چيز سے باخبر ہے
) (١١اور خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت
کرو۔ اگر تم منہ پھير لو گے تو ہمارے پيغمبر کے ذمے تو صرف
پيغام کا کھول کھول کر پہنچا دينا ہے ) (١٢خدا )جو معبود برحق
ہے اس( کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہيں تو مومنوں کو
چاہيئے کہ خدا ہی پر بھروسا رکھيں ) (١٣مومنو! تمہاری
عورتيں اور اوالد ميں سے بعض تمہارے دشمن )بھی( ہيں سو ان
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سے بچتے رہو۔ اور اگر معاف کردو اور درگزر کرو اور بخش
دو تو خدا بھی بخشنے واال مہربان ہے ) (١۴تمہارا مال اور
تمہاری اوالد تو آزمائش ہے۔ اور خدا کے ہاں بﮍا اجر ہے )(١۵
سو جہاں تک ہوسکے خدا سے ڈرو اور )اس کے احکام کو( سنو
اور )اس کے( فرمانبردار رہو اور )اس کی راه ميں( خرچ کرو
)يہ( تمہارے حق ميں بہتر ہے۔ اور جو شخص طبعيت کے بخل
سے بچايا گيا تو ايسے ہی لوگ راه پانے والے ہيں ) (١۶اگر تم
خدا کو )اخالص اور نيت( نيک )سے( قرض دو گے تو وه تم کو
اس کا دوچند دے گا اور تمہارے گناه بھی معاف کردے گا۔ اور
خدا قدر شناس اور بردبار ہے ) (١٧پوشيده اور ظاہر کا جاننے
واال غالب اور حکمت واال ہے )(١٨
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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
جو چيز آسمانوں ميں ہے اور زمين ميں ہے سب خدا کی تنزيہ
کرتی ہے اور وه غالب حکمت واال 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
راه ميں )ايسے طور پر( پرے جما کر لﮍتے کہ گويا سيسہ پالئی
ديوار ہيں وه بےشک محبوب کردگار ہيں ) (۴اور وه وقت ياد
موسی نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم!
کرنے کے الئق ہے جب
ٰ
تم مجھے کيوں ايذا ديتے ہو حاالنکہ تم جانتے ہو کہ ميں تمہارے
پاس خدا کا بھيجا ہوا آيا ہوں۔ تو جب ان لوگوں نے کج روی کی
خدا نے بھی ان کے دل ٹيﮍھے کرديئے۔ اور خدا نافرمانوں کو
مريم کے
ہدايت نہيں ديتا ) (۵اور )وه وقت بھی ياد کرو( جب
ؑ
عيسی نے کہا کے اے بنی اسرائيل ميں تمہارے پاس خدا کا
بيٹے
ٰ
بھيجا ہوا آيا ہوں )اور( جو )کتاب( مجھ 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۔ )پھر( جب وه ان لوگوں کے پاس کھلی نشانياں لے کر آئے
تو کہنے لگے کہ يہ تو صريح جادو ہے ) (۶اور اس سے ظالم
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کون کہ باليا تو جائے اسالم کی طرف اور وه خدا پر جھوٹ بہتان
باندھے۔ اور خدا ظالم لوگوں کو ہدايت نہيں ديا کرتا ) (٧يہ چاہتے
ہيں کہ خدا کے )چراغ( کی روشنی کو منہ سے )پھونک مار کر(
بجھا ديں۔ حاالنکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کرکے رہے گا خواه
کافر ناخوش ہی ہوں ) (٨وہی تو ہے جس نے اپنے پيغمبر کو
ہدايت اور دين حق دے کر بھيجا تاکہ اسے اور سب دينوں پر
غالب کرے خواه مشرکوں کو برا ہی لگے ) (٩مومنو! ميں تم کو
ايسی تجارت بتاؤں جو تمہيں عذاب اليم سے مخلصی دے )(١٠
)وه يہ کہ( خدا پر اور اس کے رسولﷺ پر ايمان الؤ اور خدا
کی راه ميں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ اگر سمجھو تو يہ
تمہارے حق ميں بہتر ہے ) (١١وه تمہارے گناه بخش دے گا اور
تم کو باغہائے جنت ميں جن ميں نہريں بہہ رہيں ہيں اور پاکيزه
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
عيسی ابن مريم
دو ) (١٣مومنو! خدا کے مددگار بن جاؤ جيسے
ٰ
نے حواريوں سے کہا کہ بھال کون ہيں جو خدا کی طرف )بالنے
ميں( ميرے مددگار ہوں۔ حواريوں نے کہا کہ ہم خدا کے مددگار
ہيں۔ تو بنی اسرائيل ميں سے ايک گروه تو ايمان لے آيا اور ايک

743

گروه کافر رہا۔ آخر االمر ہم نے ايمان النے والوں کو ان کے
دشمنوں کے مقابلے ميں مدد دی اور وه غالب ہوگئے )(١۴
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 -110سورة ال ُج ُم َعة )(62
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
جو چيز آسمانوں ميں ہے اور جو چيز زمين ميں ہے سب خدا کی
تسبيح کرتی ہے جو بادشاه حقيقی پاک ذات زبردست حکمت واال
ہے ) (١وہی تو ہے جس نے ان پﮍھوں ميں ان ہی ميں سے
)محمدﷺ( کو پيغمبر )بنا کر( بھيجا جو ان کے سامنے اس کی
آيتيں پﮍھتے اور ان کو پاک کرتے اور )خدا کی( کتاب اور دانائی
سکھاتے ہيں۔ اور اس ے پہلے تو يہ لوگ صريح گمراہی ميں
تھے ) (٢اور ان ميں سے اور لوگوں کی طرف بھی )ان کو بھيجا
ہے( جو ابھی ان )مسلمانوں سے( نہيں ملے۔ اور وه غالب حکمت
واال 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 پھر انہوں نے اس )کے بار تعميل( کو نہ اٹھايا
ان کی مثال گدھے 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
ٰ
دعوی ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہيں تو
اگر تم کو
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
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گے۔ اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے ) (٧کہہ دو کہ موت
جس سے تم گريز کرتے ہو وه تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی۔
پھر تم پوشيده اور ظاہر کے جاننے والے )خدا( کی طرف لوٹائے
جاؤ گے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وه 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 سمجھو تو يہ تمہارے حق ميں بہتر ہے ) (٩پھر
جب نماز ہوچکے تو اپنی اپنی راه لو اور خدا کا فضل تالش کرو
اور خدا کو بہت بہت ياد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ ) (١٠اور جب
يہ لوگ سودا بکتا يا تماشا ہوتا ديکھتے ہيں تو ادھر بھاگ جاتے
ہيں اور تمہيں )کھﮍے کا( کھﮍا چھوڑ جاتے ہيں۔ کہہ دو کہ جو
چيز خدا کے ہاں ہے وه تماشے اور سودے سے کہيں بہتر ہے
اور خدا سب سے بہتر رزق دينے واال ہے )(١١
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 -111سورة ال َف ْتح )(48
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
)اے محمدﷺ( ہم نے تم کو فتح دی۔ فتح بھی صريح وصاف
) (١تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناه بخش دے اور تم پر
اپنی نعمت پوری کردے اور تمہيں سيدھے رستے چالئے )(٢
اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے ) (٣وہی تو ہے جس نے
مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ايمان کے
ساتھ اور ايمان بﮍھے۔ اور آسمانوں اور زمين کے لشکر )سب(
خدا ہی کے ہيں۔ اور خدا جاننے واال )اور( حکمت واال ہے )(۴
)يہ( اس لئے کہ وه مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں
ميں جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں داخل کرے وه 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 رکھتے 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 وه
بری جگہ ہے ) (۶اور آسمانوں اور زمين کے لشکر خدا ہی کے
ہيں۔ اور خدا غالب )اور( حکمت واال ہے ) (٧اور ہم نے )اے
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محمدﷺ( تم کو حق ظاہر کرنے واال اور خوشخبری سنانے
واال اور خوف دالنے واال )بنا کر( بھيجا ہے ) (٨تاکہ )مسلمانو(
تم لوگ خدا پر اور اس کے پيغمبر پر ايمان الؤ اور اس کی مدد
کرو اور اس کو بزرگ سمجھو۔ اور صبح وشام اس کی تسبيح
کرتے رہو ) (٩جو لوگ تم سے بيعت کرتے ہيں وه خدا سے
بيعت کرتے ہيں۔ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر 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 وه اسے
عنقريب اجر عظيم دے گا ) (١٠جو گنوار پيچھے ره گئے وه تم
سے کہيں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل وعيال نے روک رکھا
آپ ہمارے لئے )خدا سے( بخشش مانگيں۔ يہ لوگ اپنی زبان سے
وه بات کہتے ہيں جو ان کے دل ميں نہيں ہے۔ کہہ دو کہ اگر خدا
تم )لوگوں( کو نقصان پہنچانا چاہے يا تمہيں فائده پہنچانے کا اراده
فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لئے کسی بات کا
کچھ اختيار رکھے )کوئی نہيں( بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس
سے واقف ہے ) (١١بات يہ ہے کہ تم لوگ يہ سمجھ بيٹھے تھے
کہ پيغمبر اور مومن اپنے اہل وعيال ميں کبھی لوٹ کر آنے ہی
کے نہيں۔ اور يہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی۔ اور
)اسی وجہ سے( تم نے برے برے خيال کئے اور )آخرکار( تم
ہالکت ميں پﮍ گئے ) (١٢اور جو شخص خدا پر اور اس کے
پيغمبر پر ايمان نہ الئے تو ہم نے )ايسے( کافروں کے لئے آگ
748

تيار کر رکھی ہے ) (١٣اور آسمانوں اور زمين کی بادشاہی خدا
ہی کی ہے۔ وه جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے۔
اور خدا بخشنے واال مہربان ہے ) (١۴جب تم لوگ غنيمتيں لينے
چلو گے تو جو لوگ پيچھے ره گئے تھے وه کہيں گے ہميں بھی
اجازت ديجيئے کہ آپ کے ساتھ چليں۔ يہ چاہتے ہيں کہ خدا کے
قول کو بدل ديں۔ کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہيں چل سکتے۔
اسی طرح خدا نے پہلے سے فرما ديا ہے۔ پھر کہيں گے )نہيں(
تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات يہ ہے کہ يہ لوگ سمجھتے ہی
نہيں مگر بہت کم ) (١۵جو گنوار پيچھے ره گئے تھے ان سے
کہہ دو کہ تم ايک سخت جنگجو قوم کے )ساتھ لﮍائی کے( لئے
بالئے جاؤ گے ان سے تم )يا تو( جنگ کرتے رہو گے يا وه
اسالم لے آئيں گے۔ اگر تم حکم مانو گے تو خدا تم کو اچھا بدلہ
دے گا۔ اور اگر منہ پھير لو گے جيسے پہلی دفعہ پھيرا تھا تو وه
تم کو بری تکليف کی سزا دے گا ) (١۶نہ تو اندھے پر گناه ہے
)کہ سفر جنگ سے پيچھے ره جائے( اور نہ لنگﮍے پر گناه ہے
اور نہ بيمار پر گناه 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 دکھ کی سزا دے گا )) (١٧اے پيغمبر( جب مومن تم سے
درخت کے نيچے بيعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا۔
اور جو )صدق وخلوص( ان کے دلوں ميں تھا وه اس نے معلوم
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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 واال ہے ) (١٩خدا نے تم سے بہت سی غنيمتوں کا
وعده فرمايا کہ تم ان کو حاصل کرو گے سو اس نے غنيمت کی
تمہارے لئے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک
ديئے۔ غرض يہ تھی کہ يہ مومنوں کے لئے )خدا کی( قدرت کا
نمونہ ہو اور وه تم کو سيدھے رستے پر چالئے ) (٢٠اور اَور
)غنيمتيں ديں( جن پر تم قدرت نہيں رکھتے تھے )اور( وه خدا ہی
کی قدرت ميں تھيں۔ اور خدا ہر چيز پر قادر ہے ) (٢١اور اگر تم
سے کافر لﮍتے تو پيٹھ پھير کر بھاگ جاتے پھر کسی کو دوست
نہ پاتے اور نہ مددگار )) (٢٢يہی( خدا کی عادت ہے جو پہلے
سے چلی آتی ہے۔ اور تم خدا کی عادت کبھی بدلتی نہ ديکھو گے
) (٢٣اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان )کافروں( پر فتحياب
کرنے کے بعد سرحد مکہ ميں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے
ہاتھ ان سے روک ديئے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو
ديکھ رہا ہے ) (٢۴يہ وہی لوگ ہيں جنہوں نے کفر کيا اور تم کو
مسجد حرام سے روک ديا اور قربانيوں کو بھی کہ اپنی جگہ
پہنچنے سے رکی رہيں۔ اور اگر ايسے مسلمان مرد اور مسلمان
عورتيں نہ ہوتيں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال
کر ديتے تو تم کو ان کی طرف سے بےخبری ميں نقصان پہنچ
جاتا۔ )تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہوجاتی مگر تاخير( اس لئے
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)ہوئی( کہ خدا اپنی رحمت ميں جس کو چاہے داخل کرلے۔ اور
اگر دونوں فريق الگ الگ ہوجاتے تو جو ان ميں کافر تھے ان ہم
دکھ دينے واال عذاب ديتے ) (٢۵جب کافروں نے اپنے دلوں ميں
ضد کی اور ضد بھی جاہليت کی۔ تو خدا نے اپنے پيغمبر اور
مومنوں پر اپنی طرف سے تسکين نازل فرمائی اور ان کو
پرہيزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وه اسی کے مستحق اور اہل
تھے۔ اور خدا ہر چيز سے خبردار ہے ) (٢۶بےشک خدا نے
اپنے پيغمبر کو سچا )اور( صحيح خواب دکھايا۔ 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 تھے اس کو معلوم تھی 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 بھيجا 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 ساتھ ہيں وه کافروں کے حق ميں سخت ہيں اور آپس ميں
رحم دل) ،اے ديکھنے والے( تو ان کو ديکھتا ہے کہ )خدا کے
آگے( جھکے 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۔ )وه( گويا ايک
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کھيتی ہيں جس نے )پہلے زمين سے( اپنی سوئی نکالی پھر اس
کو مضبوط کيا پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سيدھی کھﮍی
ہوگئی اور لگی کھيتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی
جالئے۔ جو لوگ ان ميں سے ايمان الئے اور نيک عمل کرتے
رہے ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظيم کا وعده
کيا ہے )(٢٩
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 -112سورة ال َم ائدة )(5
شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اے ايمان والو! اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ تمہارے ليے چارپائے
جانور )جو چرنے والے ہيں( حالل کر ديئے گئے ہيں۔ بجز ان
کے جو تمہيں پﮍھ کر سنائے جاتے ہيں مگر احرام )حج( ميں
شکار کو حالل نہ جاننا۔ خدا جيسا چاہتا ہے حکم ديتا ہے )(١
مومنو! 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 بندھے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے
گھر )يعنی بيت ﷲ( کو جا رہے ہوں )اور( اپنے پروردگار کے
فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں اور جب احرام اتار
دو تو )پھر اختيار ہے کہ( شکار کرو اور لوگوں کی دشمنی اس
وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا
تمہيں اس بات پر آماده نہ کرے کہ تم ان پر زيادتی کرنے لگو
اور )ديکھو( نيکی اور پرہيزگاری کے کاموں ميں ايک دوسرے
کی مدد کيا کرو اور گناه اور ظلم کی باتوں ميں مدد نہ کيا کرو
اور خدا سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہيں کہ خدا کا عذاب سخت
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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 گال گھٹ 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 وه جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائيں۔ مگر
جس کو تم )مرنے سے پہلے( ذبح کرلو اور وه جانور بھی جو
تھان پر ذبح کيا جائے اور يہ بھی کہ پاسوں سے قسمت معلوم
کرو يہ سب گناه )کے کام( ہيں آج کافر تمہارے دين سے نااميد ہو
گئے ہيں تو ان سے مت ڈرو اور مجھی 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 اسالم کو دين پسند کيا ہاں جو
شخص بھوک ميں ناچار ہو جائے )بشرطيکہ( گناه کی طرف مائل
نہ ہو تو خدا بخشنے واال مہربان ہے ) (٣تم سے پوچھتے ہيں کہ
کون کون سی چيزيں ان کے ليے حالل ہيں )ان سے( کہہ دو کہ
سب پاکيزه چيزيں تم کو حالل ہيں اور وه )شکار( بھی حالل ہے
جو تمہارے ليے ان شکاری جانوروں نے پکﮍا ہو جن کو تم نے
سدھا رکھا ہو اور جس )طريق( سے خدا نے تمہيں )شکار کرنا(
سکھايا ہے )اس طريق سے( تم نے ان کو سکھايا ہو تو جو شکار
وه تمہارے لئے پکﮍ رکھيں اس کو کھا ليا کرو اور )شکاری
جانوروں کو چھوڑتے وقت( خدا کا نام لے ليا کرو اور خدا سے
ڈرتے رہو۔ بےشک خدا جلد حساب لينے واال ہے ) (۴آج تمہارے
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ليے سب پاکيزه چيزيں حالل کر دی گئيں اور اہل کتاب کا کھانا
بھی تم کو حالل ہے اور تمہارا کھانا ان کو حالل ہے اور پاک
دامن مومن عورتيں اور پاک دامن اہل کتاب عورتيں بھی )حالل
ہيں( جبکہ ان کا مہر دے دو۔ اور ان سے عفت قائم رکھنی
مقصود ہو نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی اور
جو شخص ايمان سے منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور
وه آخرت ميں نقصان پانے والوں ميں ہوگا ) (۵مومنو! جب تم
نماز پﮍھنے کا قصد کيا کرو تم منہ اور کہنيوں تک ہاتھ دھو ليا
کرو اور سر کا مسح کر ليا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں )دھو 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 الخال
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 ہاتھوں 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 بھی جس کا تم سے قول
ليا تھا )يعنی( جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے )خدا کا حکم( سن ليا
اور قبول کيا۔ اور ﷲ سے ڈرو۔ کچھ شک نہيں کہ خدا دلوں کی
باتوں )تک( سے واقف ہے ) (٧اے ايمان والوں! خدا کے ليے
انصاف کی گواہی دينے کے ليے کھﮍے ہو جايا کرو۔ اور لوگوں
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کی دشمنی تم کو اس بات پر آماده نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔
انصاف کيا کرو کہ يہی پرہيزگاری کی بات ہے اور خدا سے
ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہيں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے
خبردار ہے ) (٨جو لوگ ايمان الئے اور نيک کام کرتے رہے ان
سے خدا نے وعده فرمايا ہے کہ ان کے ليے بخشش اور اجر
عظيم ہے ) (٩اور جنہوں نے کفر کيا اور ہماری آيتوں کو جھٹاليا
وه جہنمی ہيں ) (١٠اے ايمان والو! خدا نے جو تم پر احسان کيا
ہے اس کو ياد کرو۔ جب ايک جماعت نے اراده کيا کہ تم پر دست
درازی کريں تو اس نے ان کے ہاتھ روک ديئے اور خدا سے
ڈرتے رہوں اور مومنو کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہيئے )(١١
اور خدا نے بنی اسرائيل سے اقرار ليا اور ان ميں ہم نے باره
سردار مقرر کئے پھر خدا نے فرمايا کہ ميں تمہارے ساتھ ہوں
اگر تم نماز پﮍھتے اور ٰ
زکوة ديتے رہو گے اور ميرے پيغمبروں
پر ايمان الؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ
دو گے تو ميں تم سے تمہارے گناه دور کر دوں گا اور تم کو
بہشتوں ميں داخل کروں گا جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں پھر
جس نے اس کے بعد تم ميں سے کفر کيا وه سيدھے رستے سے
بھٹک 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 تھی ان کا بھی ايک حصہ فراموش کر بيٹھے
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اور تھوڑے 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
ٰ
نصاری
رکھتا ہے ) (١٣اور جو لوگ )اپنے تئيں( کہتے ہيں کہ ہم
ہيں ہم نے ان سے بھی عہد ليا تھا مگر انہوں نے بھی اس
نصيحت کا جو ان کو کی گئی تھی ايک حصہ فراموش کر ديا تو
ہم نے ان کے باہم قيامت تک کے ليے دشمنی اور کينہ ڈال ديا اور
جو کچھ وه کرتے رہے خدا عنقريب ان کو اس سے آگاه کرے گا
) (١۴اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے پيغمبر )آخرالزماں( آ
گئے ہيں کہ جو کچھ تم کتاب )ال ٰہی( ميں سے چھپاتے تھے وه اس
ميں سے بہت کچھ تمہيں کھول کھول 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 )(١۵
جس سے خدا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے
دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھيرے ميں سے نکال کر روشنی
کی طرف لے جاتا اور ان کو سيدھے رستہ پر چالتا ہے )(١۶
عيسی بن مريم خدا ہيں وه
جو لوگ اس بات کے قائل ہيں کہ
ٰ
عيسی بن مريم کو
بےشک کافر ہيں )ان سے( کہہ دو کہ اگر خدا
ٰ
اور ان کی والده کو اور جتنے لوگ زمين ميں ہيں سب کو ہالک
کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پيش چل سکتی ہے؟ اور
آسمان اور زمين اور جو کچھ ان دونوں ميں ہے سب پر خدا ہی
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کی بادشاہی ہے وه جو چاہتا ہے پيدا کرتا ہے اور خدا ہر چيز پر
ٰ
نصاری کہتے ہيں کہ ہم خدا کے
قادر ہے ) (١٧اور يہود اور
بيٹے اور اس کے پيارے ہيں کہو کہ پھر وه تمہاری بداعماليوں
کے سبب تمھيں عذاب کيوں ديتا ہے )نہيں( بلکہ تم اس کی
مخلوقات ميں )دوسروں کی طرح کے( انسان ہو وه جسے چاہے
بخشے اور جسے چاہے عذاب دے اور آسمان زمين اور جو کچھ
ان دونوں ميں ہے سب پر خدا ہی کی حکومت ہے اور )سب کو(
اہل کتاب پيغمبروں
اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ) (١٨اے ِ
کے آنے کا سلسلہ جو )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 واال نہيں آيا سو )اب( تمہارے پاس خوشخبری اور
ڈر سنانے والے آ گئے ہيں اور خدا ہر چيز پر قادر ہے ) (١٩اور
موسی نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائيو تم پر خدا نے جو
جب
ٰ
احسان کئے ہيں ان کو ياد کرو کہ اس نے تم ميں پيغمبر پيدا کيے
اور تمہيں بادشاه بنايا اور تم کو اتنا کچھ عنايت کيا کہ اہل عالم
ميں سے کسی کو نہيں ديا ) (٢٠تو بھائيو! تم ارض مقدس )يعنی
ملک شام( ميں جسے خدا نے تمہارے ليے لکھ رکھا ہے چل
داخل ہو اور )ديکھنا مقابلے کے وقت( پيٹھ نہ پھير دينا ورنہ
موسی! وہاں تو
نقصان ميں پﮍ جاؤ گے ) (٢١وه کہنے لگے کہ
ٰ
بﮍے زبردست لوگ )رہتے( ہيں اور جب تک وه اس سرزمين
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سے نکل نہ جائيں ہم وہاں جا نہيں سکتے ہاں اگر وه وہاں سے
نکل جائيں تو ہم جا داخل ہوں گے ) (٢٢جو لوگ )خدا سے(
ڈرتے تھے ان ميں سے دو شخص جن پر خدا کی عنايت تھی
کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کردو
جب تم دروازے ميں داخل ہو گئے تو فتح تمہارے ہے اور خدا ہی
ب ايمان ہو ) (٢٣وه بولے کہ
پر بھروسہ رکھو بشرطيکہ صاح ِ
موسی! جب تک وه لوگ وہاں ہيں ہم کبھی وہاں نہيں جا سکتے
ٰ
)اگر لﮍنا ہی ضرور ہے( تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لﮍو ہم
موسی نے )خدا سے( التجا کی کہ
يہيں بيٹھے رہيں گے )(٢۴
ٰ
پروردگار ميں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختيار
نہيں رکھتا تو ہم ميں اور ان نافرمان لوگوں ميں جدائی کردے
) (٢۵خدا نے فرمايا کہ وه ملک ان پر چاليس برس تک کے ليے
حرام کر ديا گيا )کہ وہاں جانے نہ پائيں گے اور جنگل کی( زمين
ميں سرگرداں پھرتے 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 حاالت )جو بالکل( سچے )ہيں( پﮍھ کر سنا
دو کہ جب ان دونوں نے خدا )کی جناب ميں( کچھ نيازيں
چﮍھائيں تو ايک کی نياز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ
ہوئی )تب قابيل ہابيل سے( کہنے لگا کہ ميں تجھے قتل کروں گا
اس نے کہا کہ خدا پرہيزگاروں ہی کی )نياز( قبول فرمايا کرتا ہے
) (٢٧اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے ليے مجھ پر ہاتھ چالئے
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گا تو ميں تجھ کو قتل کرنے کے لئے تجھ پر ہاتھ نہيں چالؤں گا
مجھے تو خدائے رب العالمين سے ڈر لگتا ہے ) (٢٨ميں چاہتا
ہوں کہ تو ميرے گناه ميں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناه ميں بھی
پھر )زمره( اہل دوزخ ميں ہو اور ظالموں کی يہی سزا ہے )(٢٩
مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغيب دی تو
اس نے اسے قتل کر ديا اور خساره اٹھانے والوں ميں ہو گيا
) (٣٠اب خدا نے ايک ک ّوا بھيجا جو زمين کريدنے لگا تاکہ اسے
دکھائے کہ اپنے بھائی کی الش کو کيونکر چھپائے کہنے لگا اے
ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ
اپنے بھائی کی الش چھپا ديتا پھر وه 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 ال چکے ہيں پھر اس کے بعد
بھی 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 پھريں ان کی يہی سزا ہے کہ
قتل کر ديئے جائيں يا سولی چﮍھا ديئے جائيں يا ان کے ايک ايک
طرف کے ہاتھ اور ايک ايک طرف کے پاؤں کاٹ ديئے جائيں يا
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ملک سے نکال ديئے جائيں يہ تو دنيا ميں ان کی رسوائی ہے اور
آخرت ميں ان کے ليے بﮍا )بھاری( عذاب تيار ہے ) (٣٣ہاں جن
لوگوں نے اس سے پيشتر کہ تمہارے قابو ميں آ جائيں توبہ کر لی
تو جان رکھو کہ خدا بخشنے واال مہربان ہے ) (٣۴اے ايمان
والو! خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذريعہ
تالش 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 ساتھ اسی قدر اور بھی 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 واال 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 ہاتھ کاٹ ڈالو يہ ان کے فعلوں کی
سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے اور خدا زبردست )اور(
صاحب حکمت ہے ) (٣٨اور جو شخص گناه کے بعد توبہ کرے
اور نيکوکار ہو جائے تو خدا اس کو معاف کر دے گا کچھ شک
نہيں کہ خدا بخشنے واال 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 )کچھ
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تو( ان ميں سے )ہيں( جو منہ سے کہتے ہيں کہ ہم مومن ہيں
ليکن ان کے دل مومن نہيں ہيں اور )کچھ( ان ميں سے جو يہودی
ہيں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا يہ غلط باتيں بنانے کے ليے
جاسوسی کرتے پھرتے ہيں اور ايسے لوگوں )کے بہکانے( کے
ليے جاسوس بنے ہيں جو ابھی 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 گمراه کرنا چاہے تو اس کے ليے تم کچھ بھی
خدا سے )ہدايت کا( اختيار نہيں رکھتے يہ وه لوگ ہيں جن کے
دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہيں چاہا ان کے ليے دنيا ميں بھی ذلت
ہے اور آخرت ميں بھی بﮍا عذاب ہے )) (۴١يہ( جھوٹی باتيں
بنانے کے جاسوسی کرنے والے اور )رشوت کا( حرام مال
کھانے 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 وه تمہارا کچھ بھی نہيں بگاڑ سکيں گے
اور اگر فيصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فيصلہ کرنا کہ خدا انصاف
کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ) (۴٢اور يہ تم سے )اپنے
مقدمات( کيونکر فيصل کرايں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات
)موجود( ہے جس ميں خدا کا حکم )لکھا ہوا( ہے )يہ اسے جانتے
ہيں( پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہيں اور يہ لوگ ايمان
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ہی نہيں رکھتے ) (۴٣بيشک ہم نے توريت نازل فرمائی جس ميں
ہدايت اور روشنی ہے اسی کے مطابق انبياء جو )خدا کے(
فرمانبردار تھے يہوديوں کو حکم ديتے رہے ہيں اور مشائخ اور
علماء بھی کيونکہ وه کتاب خدا کے نگہبان مقرر کيے گئے تھے
اور اس پر گواه تھے )يعنی حکم ال ٰہی کا يقين رکھتے تھے( تو تم
لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا اور ميری آيتوں
کے بدلے تھوڑی سی قيمت نہ لينا اور جو خدا کے نازل فرمائے
ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ايسے ہی لوگ کافر ہيں
) (۴۴اور ہم نے ان لوگوں کے ليے تورات ميں يہ حکم لکھ ديا
تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے
بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور
سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے ليکن جو شخص بدلہ معاف کر
دے وه اس کے ليے کفاره 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
عيسی بن مريم کو بھيجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی
ٰ
تصديق کرتے تھے 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 راه 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
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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 چھوڑ 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 وه تمہاری آزمائش کرنی
چاہتا ہے سو نيک کاموں ميں جلدی کرو تم سب کو خدا کی طرف
لوٹ کر جانا ہے پھر جن باتوں ميں تم کو اختالف تھا وه تم کو بتا
دے گا ) (۴٨اور )ہم پھر 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
زمانہ جاہليت کے حکم کے خواہش مند
نافرمان ہيں ) (۴٩کيا يہ
ٔ
ہيں؟ اور جو يقين رکھتے ہيں ان کے ليے خدا سے اچھا حکم کس
ٰ
نصاری کو دوست نہ بناؤ
کا ہے؟ ) (۵٠اے ايمان والو! يہود اور
يہ ايک دوسرے کے دوست ہيں اور جو شخص تم ميں سے ان کو
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دوست بنائے گا وه بھی 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 ديکھو 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 بھيجے يا اپنے ہاں
سے کوئی اور امر )نازل فرمائے( پھر يہ اپنے دل کی باتوں پر
جو چھپايا کرتے تھے پشيمان ہو کر ره جائيں گے ) (۵٢اور اس
)وقت( مسلمان )تعجب سے( کہيں گے کہ کيا يہ وہی ہيں جو خدا
کی سخت سخت قسميں کھايا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہيں
ان کےعمل اکارت گئے اور وه خسارے ميں پﮍ گئے ) (۵٣اے
ايمان والو اگر کوئی تم ميں سے اپنے دين سے پھر جائے گا تو
خدا ايسے لوگ پيدا کر دے گا جن کو وه دوست رکھے اور جسے
وه دوست رکھيں اور جو مومنوں کے حق ميں نرمی کريں اور
کافروں سے سختی سے پيش آئيں خدا کی راه ميں جہاد کريں اور
کسی مالمت کرنے والی کی مالمت سے نہ ڈريں يہ خدا کا فضل
ہے وه جسے چاہتا ہے ديتا ہے اور ﷲ بﮍی کشائش واال اور
جاننے واال ہے ) (۵۴تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پيغمبر
اور مومن لوگ ہی ہيں جو نماز پﮍھتے اور ٰ
زکوة ديتے اور )خدا
کے آگے( جھکتے ہيں ) (۵۵اور جو شخص خدا اور اس کے
پيغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو )وه خدا کی جماعت
ميں داخل ہوگا اور( خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے )(۵۶
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اے ايمان والوں! جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابيں دی گئی تھيں
ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دين کو ہنسی اور کھيل
بنا رکھا 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
بھی ہنسی اور کھيل بناتے ہيں يہ اس ليے کہ سمجھ نہيں رکھتے
) (۵٨کہو کہ اے اہل کتاب! تم ہم ميں برائی ہی کيا ديکھتے 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 الئے ہيں اور تم
ميں اکثر بدکردار ہيں ) (۵٩کہو کہ ميں تمہيں بتاؤں کہ خدا کے
ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہيں؟ وه لوگ ہيں جن
پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وه غضبناک ہوا اور )جن کو( ان
ميں سے بندر اور سور بنا ديا اور جنہوں نے شيطان کی پرستش
کی ايسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وه سيدھے رستے سے
بہت دور ہيں ) (۶٠اور جب يہ لوگ تمہارے پاس آتے ہيں تو
کہتے ہيں کہ ہم ايمان لے آئے حاالنکہ کفر لے کر آتے ہيں اور
اسی کو ليکر جاتے ہيں اور جن باتوں کو يہ مخفی رکھتے ہيں
خدا ان کو خوب جانتا ہے ) (۶١اور تم ديکھو گے کہ ان ميں اکثر
گناه اور زيادتی اور حرام کھانے ميں جلدی کر رہے ہيں بےشک
يہ جو کچھ کرتے ہيں برا کرتے ہيں ) (۶٢بھال ان کے مشائخ اور
علماء انہيں گناه کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کيوں نہيں
کرتے؟ بالشبہ وه بھی برا کرتے ہيں ) (۶٣اور يہود کہتے ہيں کہ
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خدا کا ہاتھ )گردن سے( بندھا ہوا ہے )يعنی ﷲ بخيل ہے( انہيں
کے ہاتھ باندھے جائيں اور ايسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو
)اس کا ہاتھ بندھا ہوا نہيں( بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہيں وه
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 بﮍھے گا اور ہم
نے ان کے باہم عداوت اور بغض قيامت تک کے ليے ڈال ديا ہے
يہ جب لﮍائی کے ليے آگ جالتے ہيں خدا اس کو بجھا ديتا ہے
اور يہ ملک ميں فساد کے ليے دوڑے پھرتے ہيں اور خدا فساد
کرنے والوں کو دوست نہيں رکھتا ) (۶۴اور اگر اہل کتاب ايمان
التے اور پرہيز گاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناه محو کر
ديتے اور ان کو نعمت کے باغوں ميں داخل کرتے ) (۶۵اور اگر
وه تورات اور انجيل کو اور جو )اور کتابيں( ان کے پروردگار
کی طرف سے ان پر نازل ہوئيں ان کو قائم رکھتے )تو ان پر
رزق مينہ کی طرح برستا کہ( اپنے اوپر سے پاؤں کے نيچے
سے کھاتے ان ميں کچھ 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
رکھے گا بيشک خدا منکروں کو ہدايت نہيں ديتا ) (۶٧کہو کہ اے
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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 رکھو گے کچھ بھی راه 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 بﮍھے گا تو تم قوم کفار پر
افسوس نہ کرو ) (۶٨جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ايمان
الئيں گے اور عمل نيک کريں گے خواه وه مسلمان ہوں يا يہودی
يا ستاره پرست يا عيسائی ان کو )قيامت کے دن( نہ کچھ خوف ہو
گا اور نہ غمناک ہوں گے ) (۶٩ہم نے بنی اسرائيل سے عہد بھی
ليا اور ان کی طرف پيغمبر بھی بھيجے )ليکن( جب کوئی پيغمبر
ان کے پاس ايسی باتيں لےکر آتا جن کو ان کے دل نہيں چاہتے
تھے تو وه )انبياء کی( ايک جماعت کو تو جھٹال ديتے اور ايک
جماعت کو قتل کر ديتے تھے ) (٧٠اور خيال کرتے تھے کہ )اس
سے ان پر( کوئی آفت نہيں آنے کی تو وه اندھے اور بہرے ہو
گئے پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی )ليکن( پھر ان ميں سے
بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور خدا ان کے سب کاموں
کو ديکھ رہا ہے ) (٧١وه لوگ بےشبہ کافر ہيں جو کہتے ہيں کہ
)عيسی( مسيح خدا ہيں حاالنکہ مسيح يہود سے يہ
مريم کے بيٹے
ٰ
کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائيل خدا ہی کی عبادت کرو جو
ميرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی )اور جان رکھو کہ( جو
شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا خدا اس پر بہشت حرام کر
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دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار
نہيں ) (٧٢وه لوگ )بھی( کافر ہيں جو اس بات کے قائل ہيں کہ
خدا تين ميں کا تيسرا ہے حاالنکہ اس معبود يکتا کے سوا کوئی
عبادت کے الئق نہيں اگر يہ لوگ ايسے اقوال )وعقائد( سے باز
نہيں آئيں گے تو ان ميں جو کافر ہوئے ہيں وه تکليف دينے واال
عذاب پائيں گے ) (٧٣تو يہ کيوں خدا کے آگے توبہ نہيں کرتے
اور اس سے گناہوں کی معافی نہيں مانگتے اور خدا تو بخشنے
واال مہربان ہے ) (٧۴مسيح ابن مريم تو صرف )خدا( کے پيغمبر
تھے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان
کی والده )مريم خدا کی( ولی اور سچی فرمانبردار تھيں دونوں
)انسان تھے اور( کھانا کھاتے تھے ديکھو ہم ان لوگوں کے ليے
اپنی آيتيں کس طرح کھول کھول کر بيان کرتے ہيں پھر )يہ(
ديکھو کہ يہ کدھر الٹے جا رہے ہيں ) (٧۵کہو کہ تم خدا کے سوا
ايسی چيز کی کيوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور
نقصان کا کچھ بھی اختيار نہيں؟ اور خدا ہی )سب کچھ( سنتا جانتا
ہے ) (٧۶کہو کہ اے اہل کتاب! اپنے دين )کی بات( ميں ناحق
مبالغہ نہ کرو اور ايسے لوگوں کی خواہشوں کے پيچھے نہ چلو
جو )خود بھی( پہلے گمراه ہوئے اور اَور بھی اکثروں کو گمراه
کر گئے اور سيدھے رستے سے بھٹک گئے ) (٧٧جو لوگ بنی
عيسی بن مريم کی زبان
اسرائيل ميں کافر ہوئے ان پر داؤد اور
ٰ
سے لعنت کی گئی يہ اس ليے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد
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سے تجاوز کرتے تھے )) (٧٨اور( برے کاموں سے جو وه
کرتے تھے ايک دوسرے کو روکتے نہيں تھے بالشبہ وه برا
کرتے تھے ) (٧٩تم ان ميں سے بہتوں کو ديکھو گے کہ کافروں
سے دوستی رکھتے ہيں انہوں نے جو کچھ اپنے واسطے آگے
بھيجا ہے برا ہے )وه يہ( کہ خدا ان سے ناخوش ہوا اور وه ہميشہ
عذاب ميں )مبتال( رہيں گے ) (٨٠اور اگر وه خدا پر اور پيغمبر
پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر يقين رکھتے تو ان
لوگوں کو دوست نہ بناتے ليکن ان ميں اکثر بدکردار ہيں )(٨١
)اے پيغمبرﷺ!( تم ديکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے
زياده دشمنی کرنے والے يہودی اور مشرک ہيں اور دوستی کے
لحاظ سے مومنوں سے قريب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے
ٰ
نصاری ہيں يہ اس ليے کہ ان ميں عالم بھی ہيں اور
ہيں کہ ہم
مشائخ بھی اور وه تکبر نہيں کرتے ) (٨٢اور جب اس )کتاب( کو
سنتے ہيں جو )سب سے پہلے( پيغمبر )محمدﷺ( پر نازل ہوئی
تو تم ديکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہيں
اس ليے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی اور وه )خدا کی جناب
ميں( عرض کرتے ہيں کہ اے پروردگار ہم ايمان لے آئے تو ہم
کو ماننے والوں ميں لکھ لے ) (٨٣اور ہميں کيا ہوا ہے کہ خدا پر
اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ايمان نہ الئيں اور ہم اميد
رکھتے ہيں کہ پروردگار ہم کو نيک بندوں کے ساتھ )بہشت ميں(
داخل کرے گا ) (٨۴تو خدا نے ان کو اس کہنے کے عوض
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)بہشت کے( باغ عطا فرمائے جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں
وه ہميشہ ان ميں رہيں گے اور نيکو کاروں کا يہی صلہ ہے )(٨۵
اور جن لوگوں نے کفر کيا اور ہماری آيتوں کو جھٹاليا وه جہنمی
ہيں ) (٨۶مومنو! جو پاکيزه چيزيں خدا نے تمہارے ليے حالل کی
ہيں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بﮍھو کہ خدا حد سے
بﮍھنے والوں کو دوست نہيں رکھتا ) (٨٧اور جو حالل طيّب
روزی خدا نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ اور خدا سے جس پر
ايمان رکھتے ہو ڈرتے رہو ) (٨٨خدا تمہاری بےاراده قسموں پر
تم سے مواخذه نہيں کرے گا ليکن پختہ قسموں پر )جن کے خالف
کرو گے( مواخذه کرے گا تو اس کا کفاره دس محتاجوں کو اوسط
درجے کا کھانا کھالنا ہے جو تم اپنے اہل وعيال کو کھالتے ہو يا
ان کو کپﮍے دينا يا ايک غالم آزاد کرنا اور جس کو ميسر نہ ہو
وه تين روزے رکھے يہ تمہاری قسموں کا کفاره ہے جب تم قسم
کھا لو )اور اسے توڑ دو( اور )تم کو( چاہئے کہ اپنی قسموں کی
حفاظت کرو اس طرح خدا تمہارے )سمجھانے کے( ليے اپنی
آيتيں کھول کھول 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 )(٩٠
شيطان 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 کاموں سے( باز رہنا
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رسول )خدا( کی
چاہيئے ) (٩١اور خدا کی فرمانبرداری اور
ِ
اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو اگر منہ پھيرو گے تو جان
رکھو کہ ہمارے پيغمبر کے ذمے تو صرف پيغام کا کھول کر
پہنچا دينا ہے ) (٩٢جو لوگ ايمان الئے اور نيک کام کرتے رہے
ان پر ان چيزوں کا کچھ گناه نہيں جو وه کھا چکے جب کہ انہوں
نے پرہيز کيا اور ايمان الئے اور نيک کام کيے پھر پرہيز کيا اور
ايمان الئے پھر پرہيز کيا اور نيکو کاری کی اور خدا نيکو کاروں
کو دوست رکھتا ہے ) (٩٣مومنو! کسی قدر شکار سے جن کو تم
ہاتھوں 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 دکھ دينے واال عذاب )تيار( ہے ) (٩۴مومنو! جب تم
احرام کی حالت ميں ہو تو شکار نہ مارنا اور جو تم ميں سے جان
بوجھ کر اسے مارے تو )يا تو اس کا( بدلہ )دے اور وه يہ ہے
کہ( اسی طرح کا چارپايہ جسے تم ميں دو معتبر شخص مقرر
کرديں قربانی )کرے اور يہ قربانی( کعبے پہنچائی جائے يا کفاره
)دے اور وه( مسکينوں کو کھانا کھالنا )ہے( يا اس کے برابر
روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا )کا مزه( چکھے )اور( جو
پہلے ہو چکا وه خدا نے معاف کر ديا اور جو پھر )ايسا کام(
کرے گا تو خدا اس سے انتقام لے گا اور خدا غالب اور انتقام
لينے واال ہے ) (٩۵تمہارے ليے دريا )کی چيزوں( کا شکار اور
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ان کا کھانا حالل 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 گھر )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 بندھے ہوں يہ اس ليے کہ تم
جان لو کہ جو کچھ آسمانوں ميں اور جو کچھ زمين ميں ہے خدا
سب کو جانتا ہے اور يہ کہ خدا کو ہر چيز کا علم ہے ) (٩٧جان
رکھو کہ خدا سخت غداب دينے واال ہے اور يہ کہ خدا بخشنے
واال مہربان بھی ہے ) (٩٨پيغمبر کے ذمے تو صرف پيغام خدا
کا پہنچا دينا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ
مخفی کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے ) (٩٩کہہ 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 پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائيں گی
)اب تو( خدا نے ايسی باتوں )کے پوچھنے( سے درگزر فرمايا
ہے اور خدا بخشنے واال بردبار ہے ) (١٠١اس طرح کی باتيں تم
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سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھيں )مگر جب بتائی گئيں تو(
پھر ان سے منکر ہو گئے ) (١٠٢خدا نے نہ تو بحيره کچھ چيز
بنايا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وصيلہ اور نہ حام بلکہ کافر خدا پر
جھوٹ افترا کرتے ہيں اور يہ اکثر عقل نہيں رکھتے ) (١٠٣اور
جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو )کتاب( خدا نے نازل
فرمائی ہے اس کی اور رسول ﷲ کی طرف رجوع کرو تو کہتے
ہيں کہ جس طريق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پايا ہے وہی ہميں
کافی ہے بھال اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ
سيدھے رستے پر ہوں )تب بھی؟( ) (١٠۴اے ايمان والو! اپنی
جانوں کی حفاظت کرو جب تم ہدايت پر ہو تو کوئی گمراه تمہارا
کچھ بھی بگاڑ نہيں سکتا تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا
ہے اس وقت وه تم کو تمہارے سب کاموں سے جو )دنيا ميں(
کئے تھے آگاه 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( گواه 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( گواه )کر لو( اگر تم
کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو )عصر کی( نماز
کے بعد کھﮍا کرو اور دونوں خدا کی قسميں کھائيں کہ ہم شہادت
کا کچھ عوض نہيں ليں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو اور نہ ہم ﷲ
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کی شہادت کو چھپائيں گے اگر ايسا کريں گے تو گنہگار ہوں گے
) (١٠۶پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے )جھوٹ بول کر(
گناه حاصل کيا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا
ان ميں سے ان کی جگہ اور دو گواه کھﮍے ہوں جو )ميت سے(
قرابت قريبہ رکھتے ہوں پھر وه خدا کی قسميں کھائيں کہ ہماری
شہادت ان کی شہادت سے بہت اچھی 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 )ہماری( قسميں ان کی قسموں کے بعد رد کر
)گوش
دی جائيں گی اور خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو
ِ
ہوش سے( سنو اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدايت نہيں ديتا )(١٠٨
)وه دن ياد رکھنے کے الئق ہے( جس دن خدا پيغمبروں کو جمع
کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہيں کيا جواب مال تھا وه
عرض کريں گے کہ ہميں کچھ معلوم نہيں توہی غيب کی باتوں
)عيسی سے( فرمائے گا کہ اے
سے واقف ہے ) (١٠٩جب خدا
ٰ
عيسی بن مريم! ميرے ان احسانوں کو ياد کرو جو ميں نے تم پر
ٰ
اور تمہاری والده پر کئے جب ميں نے روح القدس )يعنی جبرئيل(
سے تمہاری مدد کی تم جھولے ميں اور جوان ہو کر )ايک ہی
نسق پر( لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور جب ميں نے تم کو
کتاب اور دانائی اور تورات اور انجيل سکھائی اور جب تم ميرے
حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس ميں پھونک مار ديتے تھے تو
775

وه ميرے حکم سے اڑنے لگتا تھا اور مادر زاد اندھے اور سفيد
داغ والے کو ميرے حکم سے چنگا کر ديتے تھے اور مردے کو
ميرے حکم سے )زنده کرکے قبر سے( نکال کھﮍا کرتے تھے
اور جب ميں نے بنی اسرائيل )کے ہاتھوں( کو تم سے روک ديا
جب تم ان کے پاس کھلے نشان لے کر آئے تو جو ان ميں سے
کافر تھے کہنے لگے کہ يہ صريح جادو ہے ) (١١٠اور جب ميں
نے حواريوں کی طرف حکم بھيجا کہ مجھ پر اور ميرے پيغمبر
پر ايمان الؤ وه کہنے لگے کہ )پروردگار( ہم ايمان الئے تو شاہد
رہيو کہ ہم فرمانبردار ہيں )) (١١١وه قصہ بھی ياد کرو( جب
عيسی بن مريم! کيا تمہارا پروردگار ايسا
حواريوں نے کہا کہ اے
ٰ
کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے )طعام کا( خوان نازل کرے؟
انہوں نے کہا کہ اگر ايمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو ) (١١٢وه
بولے کہ ہماری يہ خواہش ہے کہ ہم اس ميں سے کھائيں اور
ہمارے دل تسلی پائيں اور ہم جان ليں کہ تم نے ہم سے سچ کہا
ہے اور ہم اس )خوان کے نزول( پر گواه رہيں )) (١١٣تب(
عيسی بن مريم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان
ٰ
سے خوان نازل فرما کہ ہمارے ليے )وه دن( عيد قرار پائے يعنی
ہمارے اگلوں اور پچھلوں )سب( کے ليے اور وه تيری طرف
سے نشانی ہو اور ہميں رزق دے تو بہتر رزق دينے واال 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
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دوں گا کہ اہل عالم ميں کسی کو ايسا عذاب نہ دوں گا ) (١١۵اور
عيسی بن
)اس وقت کو بھی ياد رکھو( جب خدا فرمائے گا کہ اے
ٰ
مريم! کيا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور
ميری والده کو معبود مقرر کرو؟ وه کہيں گے کہ تو پاک ہے
مجھے کب شاياں تھا کہ ميں ايسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ
حق نہيں اگر ميں نے ايسا کہا ہوگا تو تجھ 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 عالّم الغيوب ہے )(١١۶
ميں نے ان سے کچھ نہيں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے
حکم ديا ہے وه يہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو ميرا اور تمہارا
سب کا پروردگار ہے اور جب تک ميں ان ميں رہا ان )کے
حاالت( کی خبر رکھتا رہا جب تو نے مجھے دنيا سے اٹھا ليا تو
تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چيز سے خبردار ہے ) (١١٧اگر تو
ان کو عذاب دے تو يہ تيرے بندے ہيں اور اگر بخش دے تو
)تيری مہربانی ہے( بےشک تو غالب اور حکمت واال ہے )(١١٨
خدا فرمائے گا کہ آج وه دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی
سچائی ہی فائده دے گی ان کے لئے باغ ہيں جن کے نيچے نہريں
بہہ رہی ہيں ابداآلباد ان ميں بستے رہيں گے خدا ان سے خوش
ہے اور وه خدا سے خوش ہيں يہ بﮍی کاميابی ہے ) (١١٩آسمان
اور زمين اور جو کچھ ان )دونوں( ميں ہے سب پر خدا ہی کی
بادشاہی ہے اور وه ہر چيز پر قادر ہے )(١٢٠
777

-113سورة ال ّتو َبة )(9
)اے اہل اسالم اب( خدا اور اس کے رسول کی طرف سے
مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بيزاری )اور جنگ
کی تياری( ہے ) (١تو )مشرکو تم( زمين ميں چار مہينے چل پھر
لو اور جان رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہ کرسکو گے۔ اور يہ بھی
کہ خدا کافروں کو رسوا کرنے واال ہے ) (٢اور حج اکبر کے دن
خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاه کيا جاتا ہے
کہ خدا مشرکوں سے بيزار ہے اور اس کا رسول بھی )ان سے
دستبردار ہے(۔ پس اگر تم توبہ کرلو تو تمھارے حق ميں بہتر
ہے۔ اور اگر نہ مانو )اور خدا سے مقابلہ کرو( تو جان رکھو کہ
تم خدا کو ہرا نہيں سکو گے اور )اے پيغمبر( کافروں کو دکھ
دينے والے عذاب کی خبر سنا دو ) (٣البتہ جن مشرکوں کے ساتھ
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 ساتھ عہد کيا ہو اسے پورا کرو۔ )کہ( خدا پرہيزگاروں
کو دوست رکھتا ہے ) (۴جب عزت کے مہينے گزر جائيں تو
مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکﮍلو اور گھيرلو اور ہر
گھات کی جگہ ان کی تاک ميں بيٹھے رہو۔ پھر اگر وه توبہ کرليں
اور نماز پﮍھنے اور ٰ
زکوة دينے لگيں تو ان کی راه چھوڑ دو۔
بےشک خدا بخشنے واال مہربان ہے ) (۵اور اگر کوئی مشرک
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تم سے پناه کا خواستگار ہو تو اس کو پناه دو يہاں تک کہ کالم
خدا سننے لگے پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچادو۔ اس ليے
کہ يہ بےخبر لوگ ہيں ) (۶بھال مشرکوں کے ليے )جنہوں نے
عہد توڑ ڈاال( خدا اور اس کے رسول کے نزديک عہد کيونکر
)قائم( ره سکتا ہے ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم
)يعنی خانہ کعبہ( کے نزديک عہد کيا ہے اگر وه )اپنے عہد پر(
قائم رہيں تو تم بھی اپنے قول وقرار )پر( قائم رہو۔ بےشک خدا
پرہيز گاروں کو دوست رکھتا ہے )) (٧بھال 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 تھوڑا سا
فائده حاصل کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے
ہيں۔ کچھ شک نہيں کہ جو کام يہ کرتے ہيں برے ہيں ) (٩يہ لوگ
کسی مومن کے حق ميں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہيں نہ
عہد کا۔ اور يہ حد سے تجاوز کرنے والے ہيں ) (١٠اگر يہ توبہ
کرليں اور نماز پﮍھنے اور ٰ
زکوة دينے لگيں تو دين ميں تمہارے
بھائی ہيں۔ اور سمجھنے والے لوگوں کے ليے ہم اپنی آيتيں کھول
کھول 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
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اور( ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہيں ہے۔ عجب نہيں کہ )اپنی
حرکات سے( باز آجائيں ) (١٢بھال تم ايسے لوگوں سے کيوں نہ
لﮍو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈاال اور پيغمبر )خدا( کے جال
وطن کرنے کا عزم مصمم کر ليا اور انہوں نے تم سے )عہد
شکنی کی( ابتدا کی۔ کيا تم ايسے لوگوں سے ڈرتے ہو حاالنکہ
ڈرنے کے الئق خدا ہے بشرطيکہ ايمان رکھتے ہو ) (١٣ان سے
)خوب( لﮍو۔ خدا ان کو تمہارے ہاتھوں 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 ) (١۴اور ان کے دلوں سے غصہ
دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا۔ اور خدا سب
کچھ جانتا )اور( حکمت واال ہے ) (١۵کيا تم لوگ يہ خيال کرتے
ہو کہ )بےآزمائش( چھوڑ ديئے جاؤ گے اور ابھی 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 )(١۶
مشرکوں کی زيبا نہيں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کريں جب کہ
وه 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 وه لوگ آباد کرتے ہيں جو خدا پر اور روز قيامت
پر ايمان التے ہيں اور نماز پﮍھتے اور زکواة ديتے ہيں اور خدا
کے سوا کسی سے نہيں ڈرتے۔ يہی لوگ اميد ہے کہ ہدايت يافتہ
780

لوگوں ميں )داخل( ہوں ) (١٨کيا تم نے حاجيوں کو پانی پالنا اور
)خانہ کعبہ( کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال
مسجد محترم يعنی
ٔ
جيسا خيال کيا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ايمان رکھتا ہے اور
خدا کی راه ميں جہاد کرتا ہے۔ يہ لوگ خدا کے نزديک برابر نہيں
ہيں۔ اور خدا ظالم لوگوں کو ہدايت نہيں ديا کرتا ) (١٩جو لوگ
ايمان الئے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راه 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
وه( ان ميں ابداالآباد رہيں گے۔ کچھ شک نہيں کہ خدا کے ہاں بﮍا
صلہ )تيار( ہے ) (٢٢اے اہل ايمان! اگر تمہارے )ماں( باپ اور
)بہن( بھائی ايمان کے مقابل کفر کو پسند کريں تو ان سے دوستی
نہ رکھو۔ اور جو ان سے دوستی رکھيں گے وه ظالم ہيں )(٢٣
کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بيٹے اور بھائی 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 راه ميں جہاد کرنے سے
تمہيں زياده عزيز ہوں تو ٹھہرے رہو يہاں تک کہ خدا اپنا حکم
)يعنی عذاب( بھيجے۔ اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدايت نہيں ديا
کرتا ) (٢۴خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور
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)جنگ( حنين کے دن۔ جب تم کو اپنی )جماعت کی( کثرت پر غرّه
تھا تو وه تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ اور زمين باوجود )اتنی
بﮍی( فراخی کے تم پر تنگ ہوگئی پھر تم پيٹھ پھير کر پھر گئے
) (٢۵پھر 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 تھے )آسمان سے( اُتارے اور کافروں کو
عذاب ديا۔ اور کفر کرنے والوں کی يہی سزا ہے ) (٢۶پھر خدا
اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے اور خدا
بخشنے واال مہربان ہے ) (٢٧مومنو! مشرک تو پليد ہيں تو اس
انہ کعبہ کا پاس نہ جانے پائيں اور اگر تم کو
برس کے بعد وه خ ٔ
مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی
کر دے گا۔ بےشک خدا سب کچھ جانتا )اور( حکمت واال ہے
) (٢٨جو اہل کتاب ميں سے خدا پر ايمان نہيں التے اور نہ روز
آخرت پر )يقين رکھتے ہيں( اور نہ ان چيزوں کو حرام سمجھتے
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 ہاتھ سے جزيہ ديں ) (٢٩اور يہود کہتے ہيں کہ ُعزير خدا
کے بيٹے ہيں اور عيسائی کہتے ہيں کہ مسيح خدا کے بيٹے ہيں۔
يہ ان کے منہ کی باتيں ہيں پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتيں
کہا کرتے تھے يہ بھی انہيں کی ريس کرنے ميں لگے ہيں۔ خدا
ان کو ہالک کرے۔ يہ کہاں بہکے پھرتے ہيں ) (٣٠انہوں نے
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اپنے علماء اور مشائخ اور مسيح ابن مريم کو ﷲ کے سوا خدا بنا
ليا حاالنکہ اُن کو يہ حکم ديا گيا تھا کہ خدائے واحد کے سوا کسی
کی عبادت نہ کريں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہيں۔ اور وه ان
لوگوں کے شريک مقرر کرنے سے پاک ہے ) (٣١يہ چاہتے ہيں
کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے )پھونک مار کر( بجھا ديں اور
خدا اپنے نور کو پورا کئے بغير رہنے کا نہيں۔ اگرچہ کافروں کو
برا ہی لگے ) (٣٢وہی تو ہے جس نے اپنے پيغمبر کو ہدايت اور
دين حق دے کر بھيجا 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 کھاتے اور )ان
کو( راه 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 وه مال دوزخ
کی آگ ميں )خوب( گرم کيا جائے گا۔ پھر اس سے ان )بخيلوں(
کی پيشانياں اور پہلو اور پيٹھيں داغی جائيں گی )اور کہا جائے
گا( کہ يہ وہی ہے جو تم نے اپنے ليے جمع کيا تھا سو جو تم جمع
کرتے تھے )اب( اس کا مزه چکھو ) (٣۵خدا کے نزديک مہينے
گنتی ميں )باره ہيں يعنی( اس روز )سے( کہ اس نے آسمانوں اور
زمين کو پيدا کيا۔ کتاب خدا ميں )برس کے( باره مہينے )لکھے
ہوئے( ہيں۔ ان ميں سے چار مہينے ادب کے ہيں۔ يہی دين )کا(
سيدھا راستہ ہے۔ تو ان )مہينوں( ميں )قتال ناحق سے( اپنے آپ
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پر ظلم نہ کرنا۔ اور تم سب کے سب مشرکوں سے لﮍو جيسے وه
سب کے سب تم سے لﮍتے ہيں۔ اور جان رکھو کہ خدا پرہيز
گاروں کے ساتھ ہے ) (٣۶امن کے کس مہينے کو ہٹا کر آگے
پيچھے کر دينا کفر ميں اضافہ کرتا ہے اس سے کافر گمراہی ميں
پﮍے رہتے ہيں۔ ايک سال تو اس کو حالل سمجھ 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 بھلے دکھائی 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 راه ميں )جہاد
کے ليے( نکلو تو تم )کاہلی کے سبب سے( زمين پر گرے جاتے
ہو )يعنی گھروں سے نکلنا نہيں چاہتے( کيا تم آخرت )کی
نعمتوں( کو چھوڑ کر دينا کی زندگی پر خوش ہو بيٹھے ہو۔ دنيا
کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہيں )(٣٨
اور 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 کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے
اور خدا ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے ) (٣٩اگر تم پيغمبر کی مدد
نہ کرو گے تو خدا اُن کا مددگار ہے )وه وقت تم کو ياد ہوگا( جب
ان کو کافروں نے گھر سے نکال ديا۔ )اس وقت( دو )ہی ايسے
ؓ
ابوبکر تھے( اور دوسرے )خود
شخص تھے جن( ميں )ايک
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رسول ﷲ( جب وه دونوں غار )ثور( ميں تھے اس وقت پيغمبر
اپنے رفيق کو تسلی ديتے تھے کہ غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ
ہے۔ تو خدا نے ان پر تسکين نازل فرمائی اور ان کو ايسے
لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہيں آتے تھے اور کافروں
کی بات کو پست کر ديا۔ اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے۔ اور خدا
زبردست )اور( حکمت واال ہے ) (۴٠تم سبکبار ہو يا گراں بار
)يعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو يا بہت ،گھروں سے( نکل
آؤ۔ اور خدا کے رستے ميں مال اور جان سے لﮍو۔ يہی تمہارے
مال غنيمت سہل
حق ميں اچھا ہے بشرطيکہ سمجھو ) (۴١اگر ِ
الحصول اور سفر بھی ہلکا سا ہوتا تو تمہارے ساتھ )شوق سے(
چل ديتے۔ ليکن مسافت ان کو دور )دراز( نظر آئی )تو عذر کريں
گے(۔ اور خدا کی قسميں کھائيں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو
آپ کے ساتھ ضرور نکل کھﮍے ہوتے يہ )ايسے عذروں سے(
اپنے تئيں ہالک کر رہے ہيں۔ اور خدا جانتا ہے کہ جھوٹے ہيں
) (۴٢خدا تمہيں معاف کرے۔ تم نے پيشتر اس کے کہ تم پر وه
لوگ بھی ظاہر ہو جاتے ہيں جو سچے ہيں اور وه بھی تمہيں
معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہيں اُن کو اجازت کيوں دی ) (۴٣جو
لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ايمان رکھتے ہيں وه تو تم سے
اجازت نہيں مانگتے )کہ پيچھے ره 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
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پچھلے دن پر ايمان نہيں رکھتے اور ان کے دل شک ميں پﮍے
ہوئے ہيں۔ سو وه اپنے شک ميں ڈانواں ڈول ہو رہے ہيں )(۴۵
اور اگر وه نکلنے کا اراده کرتے ہيں تو اس کے ليے سامان تيار
کرتے ليکن خدا نے ان کا اُٹھنا )اور نکلنا( پسند نہ کيا تو ان کو
ہلنے جلنے ہی نہ ديا اور )ان سے( کہہ ديا گيا کہ جہاں )معذور(
بيٹھے ہيں تم بھی ان کے ساتھ بيٹھے رہو ) (۴۶اگر وه تم ميں
)شامل ہوکر( نکل بھی کھﮍے ہوتے تو تمہارے حق ميں شرارت
کرتے اور تم ميں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے
پھرتے اور تم ميں ان کے جاسوس بھی ہيں اور خدا ظالموں کو
خوب جانتا ہے ) (۴٧يہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہيں اور بہت
سی باتوں ميں تمہارے ليے الٹ پھير کرتے رہے ہيں۔ يہاں تک
کہ حق آپہنچا اور خدا کا حکم غالب ہوا اور وه برا مانتے ہی ره
گئے ) (۴٨اور ان ميں کوئی ايسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے
تو اجازت ہی ديجئے اور آفت ميں نہ ڈالئے۔ ديکھو يہ آفت ميں
پﮍگئے ہيں اور دوزخ سب کافروں کو گھيرے ہوئے ہے )(۴٩
)اے 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 تھا اور خوشياں مناتے لوٹ جاتے ہيں
) (۵٠کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصيبت نہيں پہنچ سکتی بجز اس
کے جو خدا نے ہمارے ليے لکھ دی ہو وہی ہمارا کارساز ہے۔
اور مومنوں کو خدا ہی کا بھروسہ رکھنا چاہيئے ) (۵١کہہ دو کہ
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تم ہمارے حق ميں دو بھالئيوں 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 ہاتھوں سے
)عذاب دلوائے( تو تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ 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 اوالد
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 بھی( وه کافر ہی ہوں ) (۵۵اور خدا کی قسميں کھاتے ہيں
کہ وه تم ہی ميں سے ہيں حاالنکہ 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( گھسنے کی
جگہ مل جائے تو اسی طرف رسياں تﮍاتے ہوئے بھاگ جائيں
) (۵٧اور ان ميں سے بعض اسے بھی ہيں کہ )تقسيم( صدقات
ميں تم پر طعنہ زنی کرتے ہيں۔ اگر ان کو اس ميں سے )خاطر
خواه( مل جائے تو خوش رہيں اور اگر )اس قدر( نہ ملے تو جھٹ
خفا ہو جائيں ) (۵٨اور اگر وه اس پر خوش رہتے جو خدا اور
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اس کے رسول نے ان کو ديا تھا۔ اور کہتے کہ ہميں خدا کافی ہے
اور خدا اپنے فضل سے اور اس کے پيغمبر )اپنی مہربانی سے(
ہميں )پھر( ديں گے۔ اور ہميں تو خدا ہی کی خواہش ہے )تو ان
کے حق ميں بہتر ہوتا( ) (۵٩صدقات )يعنی ٰ
زکوة وخيرات( تو
مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان
لوگوں کا جن کی تاليف قلوب منظور ہے اور غالموں کے آزاد
کرانے ميں اور قرضداروں )کے قرض ادا کرنے ميں( اور خدا
کی راه ميں اور مسافروں )کی مدد( ميں )بھی يہ مال خرچ کرنا
چاہيئے يہ حقوق( خدا کی طرف سے مقرر کر ديئے گئے ہيں اور
خدا جاننے واال )اور( حکمت واال 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 )وه( کان )ہے تو( تمہاری
بھالئی کے ليے۔ وه خدا کا اور مومنوں )کی بات( کا يقين رکھتا
ہے اور جو لوگ تم ميں سے ايمان الئے ہيں ان 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 کھاتے ہيں تاکہ تم کو خوش کر ديں۔ حاالنکہ اگر يہ
)دل سے( مومن ہوتے تو خدا اور اس کے پيغمبر خوش کرنے
کے زياده 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 وه ہميشہ )جلتا( رہے گا۔ يہ
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بﮍی رسوائی ہے ) (۶٣منافق 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 تھے۔ کہو
کيا تم خدا اور اس کی آيتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے
تھے ) (۶۵بہانے مت بناؤ تم ايمان النے کے بعد کافر ہو چکے
ہو۔ اگر ہم تم ميں سے ايک جماعت کو معاف کرديں تو دوسری
جماعت کو سزا بھی ديں گے کيونکہ وه گناه 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( ہاتھ بند کئے رہتے
ہيں۔ انہوں نے خدا کو بھال ديا تو خدا نے ان کو بھال ديا۔ بےشک
منافق نافرمان ہيں ) (۶٧ﷲ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں
اور کافروں سے آتش جہنم کا وعده کيا ہے جس ميں ہميشہ
)جلتے( رہيں گے۔ وہی ان کے الئق 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۔
وه تم سے بہت زياده طاقتور اور مال و اوالد ميں کہيں زياده تھے
تو وه اپنے حصے سے بہره ياب ہوچکے۔ سو جس طرح تم سے
789

پہلے لوگ اپنے حصے سے فائده اٹھا چکے ہيں۔ اسی طرح تم
نے اپنے حصے سے فائده اٹھا ليا۔ اور جس طرح وه باطل ميں
ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل ميں ڈوبے رہے يہ وه لوگ ہيں
جن کے اعمال دنيا اور آخرت ميں ضائع ہوگئے۔ اور يہی نقصان
اٹھانے والے ہيں ) (۶٩کيا ان کو ان لوگوں )کے حاالت( کی خبر
نہيں پہنچی جو ان سے پہلے تھے )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 تھا کہ ان پر ظلم کرتا ليکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے
) (٧٠اور مومن مرد اور مومن عورتيں ايک دوسرے کے دوست
ہيں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے ہيں اور بری باتوں سے منع
کرتے اور نماز پﮍھتے اور ٰ
زکوة ديتے اور خدا اور اس کے
رسول کی اطاعت کرتے ہيں۔ يہی لوگ ہيں جن پر خدا رحم کرے
گا۔ بےشک خدا غالب حکمت واال ہے ) (٧١خدا نے مومن مردوں
اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعده کيا ہے جن کے نيچے
نہريں بہہ رہی ہيں )وه( ان ميں ہميشہ رہيں گے اور بہشت ہائے
جاودانی ميں نفيس مکانات کا )وعده کيا ہے( اور خدا کی رضا
مندی تو سب سے بﮍھ کر نعمت ہے يہی بﮍی کاميابی ہے )(٧٢
اے پيغمبر! کافروں اور منافقوں سے لﮍو۔ اور ان پر سختی کرو۔
اور ان کا ٹھکانہ دورخ ہے اور وه بری جگہ ہے ) (٧٣يہ خدا کی
قسميں کھاتے ہيں کہ انہوں نے )تو کچھ( نہيں کہا حاالنکہ انہوں
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نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور يہ اسالم النے 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 ديکھا
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 پھير
ليں تو ان کو دنيا اور آخرت ميں دکھ دينے واال 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 تھا کہ اگر وه 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 پھر بيٹھے ) (٧۶تو
خدا نے اس کا انجام يہ کيا کہ اس روز تک کے ليے جس ميں وه
خدا کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں ميں نفاق ڈال ديا اس
ليے کہ انہوں نے خدا سے جو وعده کيا تھا اس کے خالف کيا
اور اس ليے کہ وه جھوٹ بولتے تھے ) (٧٧کيا ان کو معلوم نہيں
کہ خدا ان کے بھيدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے اور يہ کہ
وه غيب کی باتيں جاننے واال ہے ) (٧٨جو )ذی استطاعت(
مسلمان دل کھول کر خيرات کرتے ہيں اور جو )بےچارے غريب
صرف اتنا ہی کما سکتے ہيں جتنی مزدوری کرتے )اور تھوڑی
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سی کمائی ميں سے خرچ بھی کرتے( ہيں ان پر جو )منافق( طعن
کرتے ہيں اور ہنستے ہيں۔ خدا ان پر ہنستا ہے اور ان کے ليے
تکليف دينے واال عذاب )تيار( ہے ) (٧٩تم ان کے ليے بخشش
مانگو يا نہ مانگو۔ )بات ايک ہے(۔ اگر ان کے ليے ستّر دفعہ بھی
بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہيں بخشے گا۔ يہ اس ليے
کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کيا۔ اور خدا
)غزوه تبوک
نافرمان لوگوں کو ہدايت نہيں ديتا ) (٨٠جو لوگ
ٔ
ميں( پيچھے ره گئے وه پيغمبر خدا )کی مرضی( کے خالف
بيٹھے رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کيا کہ خدا
کی راه ميں اپنے مال اور جان سے جہاد کريں۔ اور )اوروں سے
بھی( کہنے لگے کہ گرمی ميں مت نکلنا۔ )ان سے( کہہ دو کہ
دوزخ کی آگ اس سے کہيں زياده گرم ہے۔ کاش يہ )اس بات( کو
سمجھتے ) (٨١يہ )دنيا ميں( تھوڑا سا ہنس ليں اور )آخرت ميں(
ان کو ان اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہيں بہت سا رونا ہوگا
) (٨٢پھر اگر خدا تم کو ان ميں سے کسی گروه کی طرف لے
جائے اور وه تم سے نکلنے کی اجازت طلب کريں تو کہہ دينا کہ
تم ميرے ساتھ ہرگز نہيں نکلو گے اور نہ ميرے ساتھ )مددگار
ہوکر( دشمن سے لﮍائی کرو گے۔ تم پہلی دفعہ بيٹھ رہنے سے
خوش ہوئے تو اب بھی پيچھے رہنے والوں کے ساتھ بيٹھے رہو
) (٨٣اور )اے پيغمبر( ان ميں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس
)کے جنازے( پر نماز نہ پﮍھنا اور نہ اس کی قبر پر )جا کر(
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کھﮍے ہونا۔ يہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے
اور مرے بھی نافرمان )ہی مرے( ) (٨۴ان کے اوالد 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 بھی(
يہ کافر ہی ہوں ) (٨۵اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ خدا
پر ايمان الؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لﮍائی کرو تو جو
ان ميں دولت مند ہيں وه تم سے اجازت طلب کرتے ہيں اور کہتے
ہيں کہ ہميں تو رہنے ہی ديجيئے کہ جو لوگ گھروں ميں رہيں
گے ہم بھی ان کے ساتھ رہيں ) (٨۶يہ اس بات سے خوش ہيں کہ
عورتوں کے ساتھ جو پيچھے ره جاتی ہيں۔ )گھروں ميں بيٹھ(
رہيں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو يہ سمجھتے ہی نہيں
) (٨٧ليکن پيغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ايمان الئے سب اپنے
مال اور جان سے لﮍے۔ انہيں لوگوں کے ليے بھالئياں ہيں۔ اور
يہی مراد پانے والے ہيں ) (٨٨خدا نے ان کے ليے باغات تيار کر
رکھے ہيں جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں ہميشہ ان ميں رہی
گے۔ يہ بﮍی کاميابی ہے ) (٨٩اور صحرا نشينوں ميں سے بھی
کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے )تمہارے پاس( آئے کہ ان کو بھی
اجازت دی جائے اور جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے
جھوٹ بوال وه )گھر ميں( بيٹھ رہے سو جو لوگ ان ميں سے کافر
ہوئے ہيں ان کو دکھ دينے واال عذاب پہنچے گا ) (٩٠نہ تو
ضعيفوں پر کچھ گناه ہے اور نہ بيماروں پر نہ ان پر جن کے
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پاس خرچ موجود نہيں )کہ شريک جہاد نہ ہوں يعنی( جب کہ خدا
اور اس کے رسول کے خيرانديش )اور دل سے ان کے ساتھ(
ہوں۔ نيکو کاروں پر کسی طرح کا الزام نہيں ہے۔ اور خدا بخشنے
واال 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 وه
لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ،ان
کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے ) (٩٢الزام تو ان لوگوں پر
ہے۔ جو دولت مند ہيں اور )پھر( تم سے اجازت طلب کرتے ہيں
)يعنی( اس بات سے خوش ہيں کہ عورتوں کے ساتھ جو پيچھے
ره جاتی ہيں )گھروں ميں بيٹھ( رہيں۔ خدا نے ان کے دلوں پر مہر
کردی ہے پس وه سمجھتے ہی نہيں ) (٩٣جب 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
حاالت بتا ديئے ہيں۔ اور ابھی خدا اور اس کا رسول تمہارے
عملوں کو )اور( ديکھيں گے پھر تم غائب وحاضر کے جاننے
والے )خدائے واحد( کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جو عمل تم
کرتے رہے ہو وه سب تمہيں بتائے گا ) (٩۴جب تم ان کے پاس
لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا کی قسميں کھائيں 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
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ٹھکانہ دوزخ ہے ) (٩۵يہ تمہارے آگے قسميں کھائيں 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 واال )اور( حکمت واال ہے ) (٩٧اور
بعض ديہاتی ايسے ہيں کہ جو خرچ کرتے ہيں اسے تاوان
سمجھتے ہيں اور تمہارے حق ميں مصيبتوں کے منتظر ہيں۔ ان
ہی پر بری مصيبت )واقع( ہو۔ اور خدا سننے واال )اور( جاننے
واال ہے ) (٩٨اور بعض ديہاتی ايسے ہيں کہ خدا پر اور روز
آخرت پر ايمان رکھتے ہيں اور جو کچھ خرچ کرتے ہيں اس کو
خدا کی قُربت اور پيغمبر کی دعاؤں کا ذريعہ سمجھتے ہيں۔
ديکھو وه بےشبہ ان کے ليے )موجب( قربت ہے خدا ان کو
عنقريب اپنی رحمت ميں داخل کرے گا۔ بےشک خدا بخشنے واال
مہربان ہے ) (٩٩جن لوگوں نے سبقت کی )يعنی سب سے( پہلے
)ايمان الئے( مہاجرين ميں سے بھی اور انصار ميں سے بھی۔
اور جنہوں نے نيکو کاری کے ساتھ ان کی پيروی کی خدا ان
سے خوش ہے اور وه 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
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بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہيں تم انہيں نہيں جانتے۔ ہم جانتے ہيں۔ ہم
ان کو دوہرا عذاب ديں گے پھر وه بﮍے عذاب کی طرف لوٹائے
جائيں گے ) (١٠١اور کچھ اور لوگ ہيں کہ اپنے گناہوں کا
)صاف( اقرار کرتے ہيں انہوں نے اچھے برے عملوں کو مال
جال ديا تھا۔ قريب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے۔
بےشک خدا بخشنے واال مہربان ہے ) (١٠٢ان کے مال ميں سے
ٰ
زکوة قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو )ظاہر ميں بھی( پاک اور
)باطن ميں بھی( پاکيزه کرتے ہو اور ان کے حق ميں دعائے خير
کرو کہ تمہاری دعا ان کے ليے موجب تسکين ہے اور خدا سننے
واال اور جاننے واال 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 واال مہربان ہے
) (١٠۴اور ان سے کہہ دو کہ عمل کئے جاؤ۔ خدا اور اس کا
رسول اور مومن )سب( تمہارے عملوں کو ديکھ ليں گے۔ اور تم
غائب وحاضر کے جاننے والے )خدائے واحد( کی طرف لوٹائے
جاؤ گے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وه سب تم کو بتا دے گا
) (١٠۵اور کچھ 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 واال اور حکمت واال ہے ) (١٠۶اور )ان ميں سے
ايسے بھی ہيں( جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنوائی کہ ضرر
پہنچائيں اور کفر کريں اور مومنوں ميں تفرقہ ڈاليں اور جو لوگ
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خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کرچکے ہيں ان کے ليے
گھات کی جگہ بنائيں۔ اور قسميں کھائيں گے کہ ہمارا مقصود تو
صرف بھالئی تھی۔ مگر خدا گواہی ديتا ہے کہ يہ جھوٹے ہيں
) (١٠٧تم اس )مسجد( ميں کبھی )جاکر( کھﮍے بھی نہ ہونا۔ البتہ
ٰ
تقوی پر رکھی گئی ہے اس
وه مسجد جس کی بنياد پہلے دن سے
قابل ہے کہ اس ميں جايا )اور نماز پﮍھايا( کرو۔ اس ميں ايسے
لوگ ہيں جو کہ پاک رہنے کو پسند کرتے ہيں۔ اور خدا پاک
رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے ) (١٠٨بھال جس شخص نے
اپنی عمارت کی بنياد خدا کے خوف اور اس کی رضامندی پر
رکھی وه اچھا ہے يا وه جس نے اپنی عمارت کی بنياد گر جانے
والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وه 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 )اور ان کو متردد رکھے گی( مگر يہ کہ ان کے دل
پاش پاش ہو جائيں اور خدا جاننے واال اور حکمت واال ہے
) (١١٠خدا 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 راه ميں لﮍتے ہيں تو مارتے بھی ہيں اور مارے
بھی جاتے ہيں بھی ہيں۔ يہ تورات اور انجيل اور قرآن ميں سچا
وعده ہے۔ جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے اور خدا سے زياده
وعده پورا کرنے واال کون ہے تو جو سودا تم نے اس سے کيا ہے
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اس سے خوش رہو۔ اور يہی بﮍی کاميابی ہے ) (١١١توبہ کرنے
والے ،عبادت کرنے والے ،حمد کرنے والے ،روزه رکھنے
والے ،رکوع کرنے والے ،سجده 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 وه ان کے قرابت دار
ہی ہوں ) (١١٣اور ابراہيم کا اپنے باپ کے ليے بخشش مانگنا تو
ايک وعدے کا سبب تھا جو وه اس سے کر چکے تھے۔ ليکن جب
ان کو معلوم ہوگيا کہ وه خدا کا دشمن ہے تو اس سے بيزار
ہوگئے۔ کچھ شک نہيں کہ ابراہيم بﮍے نرم دل اور متحمل تھے
) (١١۴اور خدا ايسا نہيں کہ کسی قوم کو ہدايت دينے کے بعد
گمراه کر دے جب تک کہ ان کو وه چيز نہ بتا دے جس سے وه
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 پھر جانے کو تھے۔ مشکل
کی گھﮍی ميں پيغمبر کے ساتھ رہے۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی
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فرمائی۔ بےشک وه ان پر نہايت شفقت کرنے واال )اور( مہربان
ہے ) (١١٧اور ان تينوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کيا گيا تھا۔
يہاں تک کہ جب اُنہيں زمين باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہوگئی
اور ان کے جانيں بھی ان پر دوبھر ہوگئيں۔ اور انہوں نے جان ليا
کہ خدا )کے ہاتھ( سے خود اس کے سوا کوئی پناه نہيں۔ پھر خدا
نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کريں۔ بےشک خدا توبہ قبول
کرنے واال مہربان ہے ) (١١٨اے اہل ايمان! خدا سے ڈرتے رہو
اور راست بازوں کے ساتھ رہو ) (١١٩اہل مدينہ کو اور جو ان
کے آس پاس ديہاتی رہتے ہيں ان کو شاياں نہ تھا کہ پيغمبر خدا
سے پيچھے ره جائيں اور نہ يہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان
سے زياده عزيز رکھيں۔ يہ اس ليے کہ انہيں خدا کی راه ميں
تکليف پہنچتی ہے پياس کی ،محنت کی يا بھوک کی يا وه 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 لکھا جاتا ہے۔
کچھ شک نہيں کہ خدا نيکو کاروں کا اجر ضائع نہيں کرتا )(١٢٠
اور )اسی طرح( جو وه خرچ کرتے ہيں تھوڑا يا بہت يا کوئی
ميدان طے کرتے ہيں تو يہ سب کچھ ان کے ليے )اعمال صالحہ(
ميں لکھ ليا جاتا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا
بدلہ دے ) (١٢١اور 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 سيکھتے اور اس( ميں سمجھ
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پيدا کرتے اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر
اہل ايمان! اپنے نزديک
سناتے تاکہ وه حذر کرتے ) (١٢٢اے ِ
کے )رہنے والے( کافروں سے جنگ کرو اور چاہيئے کہ وه تم
ميں سختی )يعنی محنت وقوت جنگ( معلوم کريں۔ اور جان رکھو
کہ خدا پرہيز گاروں کے ساتھ ہے ) (١٢٣اور جب کوئی سورت
نازل ہوتی ہے تو بعض منافق )استہزاء کرتے اور( پوچھتے کہ
اس سورت نے تم ميں سے کس کا ايمان زياده کيا ہے۔ سو جو
ايمان والے ہيں ان کا ايمان تو زياده کيا اور وه خوش ہوتے ہيں
) (١٢۴اور جن کے دلوں ميں مرض ہے ،ان کے حق ميں خبث
پر خبث زياده کيا اور وه مرے بھی تو کافر کے کافر ) (١٢۵کيا
يہ ديکھتے نہيں کہ يہ ہر سال ايک يا دو بار بال ميں پھنسا ديئے
جاتے ہيں پھر بھی توبہ نہيں کرتے اور نہ نصيحت پکﮍتے ہيں
) (١٢۶اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے ايک دوسرے کی
جانب ديکھنے لگتے ہيں )اور پوچھتے ہيں کہ( بھال تمہيں کوئی
ديکھتا ہے پھر پھر جاتے ہيں۔ خدا نے ان کے دلوں کو پھير رکھا
ہے کيونکہ يہ ايسے لوگ ہيں کہ سمجھ 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 بھالئی
کے خواہش مند ہيں اور مومنوں پر نہايت شفقت کرنے والے
)اور( مہربان ہيں ) (١٢٨پھر اگر يہ لوگ پھر جائيں )اور نہ
مانيں( تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفايت کرتا ہے اس کے سوا کوئی
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معبود نہيں اسی پر ميرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظيم کا
مالک ہے )(١٢٩
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شروع ﷲ کا نام لے کر جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح )حاصل ہو گئی( ) (١اور تم نے
ديکھ ليا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دين ميں داخل ہو رہے
ہيں ) (٢تو اپنے پروردگار کی تعريف کے ساتھ تسبيح کرو اور
اس سے مغفرت مانگو ،بے شک وه معاف کرنے واال ہے )(٣
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