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بَرٓاء ٌة ِّ
ن ٰ ِّ
اّلل َو رسولِّهٖۤ اِّ َلَ )اعالن (قطع تعلق ہے اهلل
م
َ
َ
َ
َ َ
َ َُۡ
رسول کی طرف سے ان لوگوں سے
ين
ن اۡلۡ ُ ۡش ِّر ِّك ۡ ََ
م ِّم ََ
ن عٰهَدتُ َۡ
ال َ ِّذيۡ ََ

ے
اور ا سک



َ

فَ ِّسي ۡ ُح ۡوا ِِّف ۡاۡل َ ۡر ِّ َ
ض ا َۡربَعَةَ
م غَ ۡ َُ
ي
ا َ ۡش ُه ٍر َو اعۡل َ ُم ۡوٖۤا ا َن َ ُك َۡ
اّللَ ُُم ۡ ِّزى
اّلل ََو ا َََن ٰ َ
ُم ۡع ِّج ِّزى ٰ َِّ
نَ َََ 
الۡكٰ ِّفرِّيۡ ََ

جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا مشرکوں

میں سے۔
ے اور
سو چل تھر لو تم زمین میں چار مہین

چان رکھو کہ تم بہ کر سکو گے عا جز اهلل

کو ۔ اور یقی نا اهلل رسوا کرنے واال ہے
کافروں کو ۔

َو ا َذ ٰ َن ِّ
اّلل َو رسول ِّ َهٖۤ اِّ َل اور اطالع عام ہے اهلل
ن ٰ ِّ
م
َ
َ
َ
َ ٌ
َ َُۡ
ے
رسول کی طرف سے لوگوں کے لن
النَ ِّ
ب ا ََن ٰ َ
اس ي َ ۡو ََم ا ۡۡل َ َِّج ۡاۡل َ ۡك َ َِّ
اّللَ
حج اکبر کے دن کہ اهلل بری الذمہ
ي ََۙ َو َر ُس ۡولُهَ
بَ ِّر ۡ ٖۤى ٌء ِّم َن اۡلۡ ُ ۡش ِّر ِّك ۡ ََ
ہے مشرکوں سے.اور اس کا رسول
م َو اِّ
ن
يٌ لـَ ُك َۡ
م فَ ُه َو َخ ۡ َ
فَاِّ ۡن ُتبۡتُ َۡ
ۡ
َ
ت
ھی۔تھر اگر تم توبہ کر لو تو بہ ہے بہبر
تَ َول َ
م فَاعۡل َ ُم
َ
ي
غ
َ
م
ك
َن
ا
ا
و
َ
ت
ي
ُ
ٖۤ
َ
ۡ
ُ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ح
ُ ت مہارے ق میں۔ اور اگر تم نے منہ
اّلل َو بَ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ي
ش
َ
ِّ
ن
ذ
ال
َ
ر
ب
ک
س
ت
ۡ
َ ھبر ل نا تو چان ر ھو کہ تم ہیں کر کو
ُم ۡعج َِّزى ٰ َ َ
مَ َََ 
اب اَلِّي ۡ ٍَ
َك َف ُر ۡوا بِّعَ َذ ٍ َ
گے عا جز اهلل کو ۔ اور خبر س نا دو ان
ے
اور ا سک

1.
(Declaration) of
disassociation is, from
Allah
and
His
Messenger
toward
those with whom you
made a treaty, among
the idolaters.
2. So travel in the land
four months, and
know that you cannot
escape Allah, and
indeed
Allah
will
disgrace
the
disbelievers.
3. And a proclamation
is from Allah and His
Messenger to
the
people on the day of
the greater pilgrimage
that Allah is free
from obligation to the
idolaters, and so His
Messenger. So if you
repent, then it is
better for you, and if
you turn away, then
know that you cannot
escape Allah. And give

ے tidings to those who
لوگوں کو جنہوں نے کفر ک نا دکھ د ین
disbelieved
of
a
والے عذاب کی ۔
painful punishment.

ن عٰهَدتُ ۡم ِّم َن
اِّ َۡل ال َ ِّذيۡ ََ
ِّ
م يَنۡ ُق ُص ۡو ُك ۡم
ي ُث َم ل َ َۡ
اۡلۡ ُ ۡش ِّرك ۡ َ
َشيۡٔـًـا َو ل َ ۡم يُ َظا ِّه ُر ۡوا عَلَي ۡ ُك ۡم
م عَ ۡه َد ُه ۡم
ا ََح ـدا فَا َ ِّت ُ ۡوٖۤا اِّلَي ۡ ِّه َۡ
ب
م اِّ َن ا ٰ َ
اِّ ٰ َل ُمد ِّ َِِّت َۡ
ّللَ ُُي ِّ ُ
يَ َ 
اۡلۡ ُتَقِّ ۡ ََ
فَاِّذَا ان ْ َسل َ َخ ۡاۡل َ ۡش ُه ُ َر ا ۡۡلـُ ُر ُم
ِّ
ي َحي ۡ ُ َ
ث
فَاقۡتُلُوا اۡلۡ ُ ۡش ِّرك ۡ َ
م ََو
م ََو ُخ ُذ ۡو ُه َۡ
َو َجد ُتُ ۡو ُه َۡ
م كُ َ َ
ل
م ََو ا ۡق ُع ُد ۡوا ََل ُ َۡ
ص ُر ۡو ُه َۡ
ا ۡح ُ َ
َم ۡر َص ٍَد فَاِّ ۡن تَا ُب ۡوا ََو اَقَا ُموا
ا َلصلٰوةَ ََو اٰتَ ُوا ال َزكٰو َةَ فَ َخل ُ ۡوا
اّللَ َغ ُف ۡو ٌَر
م اِّ َن ٰ َ
َس ِّبيۡل َ ُه َۡ
مَ 
َر ِّحي ۡ ٌَ
َو اِّ َن ا َح ٌد ِّم َن اۡلۡ ۡش ِّر ِّۡ
يَ
ك
َ ۡ َ
ُ
َ
ّت ي َ ۡس َم َع
ك فَا َ ِّج ۡر ُه َح ٰ َ
ار َ
ۡاست َ َج َ

مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد ک نا ہو
مشرکوں میں سے تھر بہیں کمی کی
ابہوں نے ت مہارے ساتھ کچھ تھی اور
ے میں کسی کی
بہ مدد کی ت مہارے م قا بل
ے ساتھ ان سےک نا ہوا عہد
تو تورا کرو ا بک
ان کی مفررہ مدت بک۔ یقی نا

اهلل

حمبت رکھ نا ہےمتقتوں کو ۔
ے جرمت والے
تھر جب گزر چائیں مہین
تو ق نل کرو مشرکوں کو جہاں باؤ تم
ابہیں۔ اور بکڑلو ابہیں ۔ اور گھبر لو
ے ہر
ے رہو ان کے لن
ابہیں ۔ اور بیٹھ
گھات میں ۔ تھر اگر وہ توبہ کر لیں اور
ے لگیں زکوۃ تو
قاتم کریں نماز اور د ین
ٰ
ے
چھوڑ دو ان کا راسنہ ۔ بیشک اهلل بخشن
واال ہے مہربان ہے۔

4. Except those with
whom you made a
treaty among
the
idolaters, then they
have not failed you in
anything, nor have
aided against you
anyone. So complete
to them their treaty
until
their
term.
Indeed, Allah loves
those
who
are
righteous.
5. Then, when have
passed the sacred
months, then slay the
idolaters wherever
you find them, and
seize them and besiege
them, and sit in wait
for them
at every
place of
ambush.
Then if they repent
and establish prayer
and give the poordue, then leave free
their way. Indeed,
Allah is Forgiving,
Merciful.

ے 6. And if any one of
اور اگر کوئی مشرکوں میں سے پ ناہ ما بگ
the idolaters seeks
تم سے تو پ ناہ دبدو اسکو بہاں بک کہ your protection, then

اّلل ُث ََ
كَل ٰ َم ٰ َِّ
ك سن لے وہ اهلل
م ا َبۡلِّغۡ َُه َما ۡ َمنَهَ ذٰل ِّ َ
م قَ ۡو ٌَم َۡل ي َ ۡعل َ ُم ۡو ََ
بِّا َ َّنُ َۡ
ن َ َََ بہنچا دو اسکو اسکی امن کی چگہ ۔ بہ ہے
کا کالم ۔ تھر واپس

protect him so that he
may hear the word of
Allah, then deliver him
to his place of safety.
That is because they
are a people who do
not know.
7. How can there be
for the idolaters a
treaty with Allah and
with His Messenger,
except those with
whom you made a
treaty near AlMasjidAlHaram. So as long
as they stand true to
you, so stand you true
to them. Indeed, Allah
loves those who are
righteous.

کتوبکر )رہ سک نا ہے ان سے عہد( ج نکہ

8. How (can there be
)any treaty with them
while if they gain
dominance over you,
they do not respect
regarding you kinship,
nor agreement. They
seek to please you with
their mouths, while
refuse their hearts.
And most of them are
disobedient.

ے کہ بہ ہیں لوگ حو بہیں
اس لن
ے۔
چا ین

ي عَ ۡه ٌد
ف ي َ ُك ۡو َُن لِّل ۡ ُم ۡش ِّر ِّك ۡ ََ
َكي ۡ َ َ
اّلل ََو ِّعنۡ ََد َر ُس ۡول ِّ َهٖۤ اِّ َۡل
ِّعنۡ َد ٰ َِّ
ن عٰهَدتُ ۡم ِّعنۡ ََد اۡلۡ َ ۡس ِّج ِّد
ال َ ِّذيۡ ََ
ا ۡۡلـ َ َرا َِّم فَ َما ۡاستَقَا ُم ۡوا لـ َ ُك َۡ
م
ب
م اِّ ََن ٰ َ
فَا ۡستَقِّي ۡ ُم ۡوا ََل ُ َۡ
اّللَ ُُي ِّ ُ
يَ َ 
اۡلۡ ُتَقِّ ۡ ََ

ف ََو اِّ َۡن يَ ۡظهَ ُر ۡوا عَل َ َي ۡ ُك ۡم
َكي ۡ َ َ
َ َۡل ي َ ۡر ُقب ُ ۡوا فِّي ۡ ُك َۡ
م اِّ َۡلـ َو َۡل ِّذ َم َةـ
م ََو
م بِّاَف َۡوا ِّه ِّه َۡ
ۙنَ يُ ۡر ُض ۡون َ ُك َۡ
م ََو ا َ ۡكث َ ُر ُه ۡم
تَا ۡ ٰ َب ُقل ُ ۡو ُب ُه َۡ
ف ٰ ِّس ُق ۡو ََنَ 
اّلل َثَ َنـا قَلِّي ۡ َ
اِّ ۡش ََتَ ۡوا بِّا ٰي ٰ ِّت ٰ َِّ
لـ
م َسٓاءَ َما
ن َس ِّبيۡلِّهَ اِّ َّنُ َۡ
فَ َص ُد ۡوا عَ ۡ َ

ے
کتوبکر رہ سک نا ہے مشرکوں کے لن
ے رسول
عہد اهلل کے بزدبک اور ا سک
کے بزدبک۔مگر وہ لوگ عہد ک نا ہے
ے جن سےمسچد جرام کے بزدبک
تمن
سو جب بک قاتم رہیں وہ ت مہارے

ے ساتھ یقی نا اهلل
ساتھ تو تم قاتم رہو ا بک
حمبت رکھ نا ہےمتقتوں سے۔

اگر بہ علنہ بالیں تم بر تو بہ لچاظ کریں
ے میں فراپت کا اور بہ
ت مہارے معا مل
ے ہیں ت مہیں
عہد کا۔ بہ حوش کر د ین
ے منہ سےج نکہ انکار کرنے ہیں
ا ین
ے دل اور ان میں سے اکبر
ا بک
بافرمان ہیں۔

ینچ دبا ہے ابہوں نے اهلل کی آ توں کو 9. They have sold the
ی
verses of Allah for a
ے ہیں small price and have
تھوڑی سی قیمت بر تھر رو کن

كَان ُ ۡوا ي َ ۡع َمل ُ ۡو ََنَََ 
َ َۡل ي َ ۡر ُقب ُ ۡو ََن ِِّفۡ ُم ۡؤ ِّمنٍَ اِّ َۡلـ َو َۡلَ
م اۡلۡ ُ ۡعت َ ُد ۡو ََن
ِّك ُه َُ
ِّذ َم َةـۙنَ ََو اُول ٰٮٖۤ َ َ
َ َ َ 

فَ َاِّ َۡن تَا ُب ۡوا ََو اَقَا ُموا ا َلصلٰو َةَ َوَ
م ِِّف
اٰتَ ُوا ال َزكٰوةَ فَاِّ ۡخ َوان ُ ُك َۡ
ِّ
ت لِّقَ ۡو ٍَم
ل ۡاۡلٰي ٰ ِّ َ
ن ََو ن ُ َف ِّص ُ َ
الديۡ ِّ َ
يَ ۡعل َ ُم ۡو ََن َ 

ے سے۔یقی نا hindered (people) from
ے ر ا سن
)لوگوں کو( ا سک
His way. Indeed, evil
براہے حو بہ کرنے رہے ہیں۔
is what they are doing.
بہیں لچاظ کرنے بہ کسی مومن کے

10.
They do not
respect in regard to a
believer any kinship,
nor agreement. And it
is they who are the
transgressors.
11. Then if they repent
and establish prayer
and give the poor-due,
then they are your
brothers in religion.
And We detail the
verses for a people
who have knowledge.

اور اگر توڑ ڈالیں وہ اینی قسموں کو تعد

12. And if they break
their pledges after
their treaty
and
assail
in
your
religion, then fight the
leaders of disbelief.
Indeed, there are no
oaths (trust worthy) to
them, so that they
might cease.

ک نا بہیں ج نگ کروگے تم ان لوگوں

13. Would you not
fight a people who
have violated their
oaths, and intended to
expel the Messenger,
and it is they who
begun (the
)attack

حق میں فراپت کا اور بہ عہد کا اور بہ
لوگ ہیں حو ہیں چد سے بچاوز نکرے ۔
تھر اگر بہ توبہ کر لیں اور قاتم کریں نماز
ے لگیں زکوۃ تو ت مہارے تھائی
اور د ین
ٰ
ہیں دین میں .اور کھول کھول کر
پ نان کرنے ہیں ہم آپتیں ان لوگوں
ے ہیں ۔
ے حو علم ر کھن
کے لن

م ِّم ۡ ۢۡن بَ ۡع ِّد
ََو اِّ َۡن ن َ َكثُ ۡوٖۤا ا َۡۡيَ َاّنُ َۡ
ے عہد کرنے کے اور طعنہ زئی
ا ین
م ََو َطعَنُ ۡوا ِِّفۡ ِّديۡ ِّن ُك ۡم
عَ ۡه ِّد ِّه َۡ
کرنے لگیں ت مہارے دین میں تو
فَقٰتِّل ُ ۡوٖۤا ا َِّٮ َمةَ الـۡ ُك ۡف َِّر اِّ َُ
َ
ۡل
َ
م
ّن
ٖۤ
َ
ب
ک
ج نگ کرو فر کے یشواؤں سے۔
ۡ
م يَنۡت َ ُه ۡو ََ
م لَعَل َ ُه َۡ
ان ََل ُ َۡ
ا َۡۡيَ ََ
نَ ََ بیشک بہیں ہیں قسمیں ابکی ) قابل
اعی نار( ۔ سابد کہ وہ باز آچائیں۔

ا ََۡل ُتقَاتِّل ُ ۡو ََن قَ ۡومـا ن َ َكثُ ۡوٖۤا
ه ۡوا بِّاِّ ۡخ َرا ِّج
ا َۡۡيَ َاّنُ َۡ
م ََو َ ُ

م ا ََو َلَ
م بَ َد ُء ۡو ُك َۡ
ال َر ُس ۡو ِّ َل ََو ُه َۡ

سے جنہوں نے توڑ ڈالیں اینی قسمیں
اورقصد کر ل نا چال وطن کرنے کا رسول کو
اور وہی ہیں جنہوں نے اپ نداء کی

اّلل ا َ َح َُق ا َۡن
َم َر ٍَة ا َ ََتۡ َش ۡو َّنُ َۡ
م فَ ُٰ
يَََ
م ُم ۡؤ ِّم ِّن ۡ ََ
ََتۡ َش ۡو َُه اِّ ۡن ُكنۡتُ َۡ

ے کی( تم بر بہلی مرپبہ ۔ ک نا تم upon you the first
) حمل
time. Do you fear
ڈرنے ہو ان سے۔ سو اهلل کا زبادہ them. So Allah has
َ
more right that you
حق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ہو should fear Him, if
you are believers.
انمان والے ۔

اّللَ
م يُعَ ِّذبۡ ُه َُ
م
قَاتِّل ُ ۡو ُه َۡ
ُٰ
م ََو
م ََو ُُيۡ ِّز ِّه َۡ
بِّاَيۡ ِّديۡ ُك َۡ
م ََو ي َ ۡش ِّ َ
ف
م عَلَي ۡ ِّه َۡ
يَنۡ ُص ۡر ُك َۡ
يَ َََ
ُص ُد ۡو ََر قَ ۡو ٍَم ُم ۡؤ َِّم ِّن ۡ ََ
ِّ
بَ
ََو يُ ۡذه ۡ
يَتُ ۡو ُب ٰ َُ
اّلل

م َوَ
ظ ُقل ُ ۡوبِّ ِّه َۡ
َغي ۡ َ َ
ٓاء ََو
عَ ٰ َل َم ۡن يَ َش ُن

مَ َََ
م َح ِّكي ۡ ٌَ
اّلل عَلِّي ۡ ٌَ
ٰ َُ

ج نگ کرو ان سےعذاب میں ڈالے
گا ابکو اهلل ت مہارے ہاتھوں سے اور
ابہیں رسوا کرے گا اور مدد کرے
ے گا
ے چالف اور ش قا بخش
گات مہاری ا بک
سیتوں کو ابلوگوں کے حو مومن ہیں-
ے دلوں
اور دور کرے گا غصہ ا بک
سے .اور تو بہ قتول کربا ہے اهلل جشکی
وہ چاہ نا ہے۔ اور اهلل سب کچھ چاپ نا

ہے حکمت واال ہے۔

م ا َۡن ُت َۡت َ ُك ۡوا ََو ل َ َـما
ا َۡم َح ِّسبۡتُ َۡ
ن ٰجهَ ُد ۡوا
اّلل ال َ ِّذي ۡ ََ
ي َ َۡعل َ ِّم ٰ َُ
اهلل نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد
م يَتَ ِّخ ُذ ۡوا ِّم ۡ َ
ن
م ََو ل َ َۡ
ِّمنۡ َُك َۡ
ک نا تم میں سے اور بہیں پ نابا اهلل کے
اّلل َو َ َۡل رسول ِّ
دو ِّن ٰ ِّ
ۡل
َ
و
ه
َ
َ
ُۡ
ۡ
َ َُ
َ
ے رسول) کے سوا (اور بہ
سوا اور بہ ا سک
اۡلۡ ۡؤ ِّم ِّن َ ِّ
اّلل َخبِّ ۡ َ
يٌ ۢۡ مومتوں )کے سوا( کسی کو دلی دوست
ي َولي ۡ َج َةـَ ۙن ََو ُٰ
ُ َۡ
ِِّبَا تَ ۡع َمل ُ ۡو ََنَََ 
۔ اور اهلل واقف ہے وہ حوتم کرنے
ک نا تم بہ گمان کرنے ہو کہ توب ہی چھوڑ
ےچاؤ گے تم ج نکہ بہیں اتھی برکھا
د ین

14. Fight them, Allah
will punish them by
your hands, and He
will disgrace them,
and will give you
victory over them, and
He will heal the
breasts of a people
who are believers.
15.
And He will
remove the anger of
their hearts. And turns
in forgiveness Allah to
whom He wills. And
Allah is All Knowing,
All Wise.
16. Do you think that
you shall be left alone
while not yet Allah has
made evident those
who strove among
you. And they have
not taken, besides
)Allah, nor (besides
His Messenger, nor
(besides) the believers,
any as intimates. And
Allah is informed of

what you do.

ہو ۔

ي ا َۡن يَ ۡع ُم ُر ۡوا
ان لِّل ۡ ُم ۡش ِّر ِّك ۡ ََ
َما ك َ َ
مس ِّج َد ٰ ِّ
ن عَ ٰىل
اّلل شٰ ِّه ِّديۡ ََ
َ ٰ
اَن ۡ ُف ِّس ِّه ۡم بِّالـ ُك ۡف َِّر اُول ٰٮٖۤ َ َ
ِّك
م َۙ ََو ِّ َِف النَا ِّر
ت ا َۡع َما َُل ُ َۡ
َحبِّ َط ۡ َ
م ٰخلِّ ُد َۡو ََنَ َََ
ُه َۡ

ے کہ وہ
بہیں ہےبہ مشرکوں کے لن

آباد کریں اهلل

کی مسچدوں کو ج نکہ وہ

ے آپ
گواہی دے رہے ہوں ا ین
بر کفر کی ۔ ب ہی وہ لوگ ہیں کہ ضا تع ہو
ے جن کے اعمال ۔ اور گآ میں وہ
گن
رہیں گے۔

اّلل َم ۡنَ
َاِّ َّنَا ي َ ۡع ُم ُ َر َم ٰس ِّج َد ٰ َِّ
ر مسچدوں کو حو انمان البا اهلل بر اور
اّلل ََو الۡي َ ۡو َِّم ۡاۡل ٰ ِّخ َِّ
ا ٰ َم َن بِّ ٰ َِّ
آ جرت کے دن بر اور جس نے قاتم
ام ا َلصلٰو َةَ ََو ا ٰ َ َت ال َزكٰو َةَ ََو
ََواَقَ ََ
کی نماز اور ادا کی زکوۃ اور بہیں ڈرا
ٰ
ِّك
اّللَ فَعَ ٰى َ
م َُيۡ َش اِّ َ َۡل ٰ َ
ل َ َۡ
س اُول ٰٮٖۤ َ
سوا نے اهلل کے تو ام ند ہے کہ بہ
ا َن يَ ُكونُوا ِّ
ِّ
ي
م
اۡلۡ
َ
ََ
َ



َ
ن
د
ت
ه
ن
ۡ
ۡ
َ
َ
ے ہداپت با توالوں میں-
لوگ ہوچابی نگ
ۡ ۡ ۡ َ ُ
در حقتقت وہی آ باد کربا ہے اهلل کی

ی

م ِّسقَايَةَ ا ۡۡل َِّ ِّ
ا ََجعَلۡتُ َۡ
ار َةَ
َ
ـٓاج ََو ع َم َ
اۡلۡ َ ۡس ِّج ِّد ا ۡۡلـ َ َرا َِّم َك َم ۡن اٰمَ َنَ
ِّ
بِّ ٰ ِّ
اه ََد
اّلل ََو الۡي َ ۡو َِّم ۡاۡلٰخ َِّر ََو َج َ

اّلل َۡل ي َ ۡستَو ََن ِّعنۡ َد
ل ٰ َِّ
ِّ َِفۡ َس ِّبي ۡ ِّ َ
اّلل َ َۡل ي َ ۡه ِّدى ال ۡ َقَ ۡو ََم
اّلل َو ٰ َُ
ٰ َِّ
يَ َََ 
الظلِّ ِّم ۡ ََ
ٰ

ک نا پ نا رکھا ہے تم نے بائی بالبا چاجتوں
ے اس
کو اور آباد کربا مسچد جرام کا جیش
کے )اعمال کے( حو انمان البا ہے
اهلل بر اور توم آجرت بر اور جہاد ک نا جس
نے اهلل کی راہ میں۔ بہیں ہیں بہ
برابر

اهلل کے بزدبک ۔ اور اهلل

بہیں ہداپت دبا کربا ان لوگوں کو حو

17. It is not for those
who associate partners
that they maintain the
mosques of Allah,
bearing witness against
themselves of disbelief.
It is those, have
become worthless their
deeds. And in the
Fire they will abide.
18. In fact, shall be
maintained mosques
of Allah by him who
believed in Allah and
the Last Day and
established prayer and
gave the poor-due and
did not fear except
Allah. So it is expected
that those will be of
the rightly guided.
19. Have you made
the providing of water
to the pilgrims and
the maintenance of
AlMasjid-AlHaram as
(the deeds of) him
who believed in Allah
and the Last Day, and
strove in the way of
Allah. They are not
equal in the sight of
Allah. And Allah does
not guide those people

طالم ہیں۔

اَل َ ِّذيۡ َن ا ٰ َمنُ ۡوا ََو َها َج ُر ۡوا
ل ٰ ِّ
اّلل
ََو ٰجهَ ُد ۡوا ِِّفۡ َس ِّبي ۡ ِّ َ
م ََو اَن ۡ ُف ِّس ِّه ۡم ا َۡع َظ َُ
م
اَل َۡ
بِّا َ ۡم َو ِّ َِّ
اّلل ََو اُول ٰٮى َ َ
ِّك
دَ َر َجةـ ِّعنۡ ََد ٰ َِّ
ُه ُم ال ۡ َفٓا ِّٮ ُز ۡو ََنَ َََ 

ۡح ٍةَ
يُب َ ِّش ُر ُه ۡم َربُ ُه َۡ
م بِّ َر َۡ
ت ََل ُ َۡ
م
ََو ِّر ۡضوٰنٍَ َو َجنٰ ٍ َ

م ُمقِّي ۡ ٌمَ َََ 
نَعِّ َي ۡ ٌَ

ِّمنۡ ُه
فِّيۡهَا

وہ لوگ حو انمان نالے اور ہجرت کی اور
ے مالوں
جہاد ک نا اهلل کی راہ میں ا ین
سے اور اینی چاتوں سے ہیں وہ بڑے
درچات کے اهلل کے بزدبک ۔ اور
ے۔
وہی لوگ ہیں حو کام ناب ہو بگ
حوشخبری دپ نا ہے ان کو ان کا رب

اے وہ لوگوں حو انمان ال نے مت

23. O those who have
believed, do not take
your fathers and your
brothers as allies if
they love disbelief over
belief. And whoever
takes them for friends
among you, then it
is those who are
the wrong doers.

رحمت کی اینی طرف سے اور
ے
ے لن
حوسنودی کی اور باعات ا بک
ت
ےوالی۔
جنمیں ہیں عمتیں ہمیشہ ر ہن

اّللََ
ٰخلِّ ِّديۡ ََ
ن فِّيۡهَا ٖۤ ا َبَ ـدا اِّ ََن ٰ
اهلل کے باس ہے اجر ع ظیم۔
مَ َََ 
ِّعنۡ َد َٖۤه ا َ ۡج ٌر عَ ِّظي ۡ ٌَ

ِّ
ٓاؤ ُك ۡمَ َوَ
انَ اٰب َ ُ
ُق ۡلَ ا َۡن ك َ َ

20.
Those who
have believed, and
emigrated, and striven
in the cause of Allah
with their wealth and
their lives are of much
greater ranks with
Allah. And it is those
who are the successful.
21. Their Lord gives
them good tidings of
mercy from Him, and
good pleasure, and
gardens for them
wherein are everlasting
bounties.
22.
Abiding therein
forever. Indeed, Allah
has with Him an
immense reward.

رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ -بیشک

يٰٖۤاَيُهَا ال َ ِّذيۡ َن ا ٰ َمنُ ۡوا َ َۡل تَتَ ِّخ ُذ ۡوٖۤا
ٓاءَ اِّ ِّن
اٰبَٓاءَ ُك ۡم ََو اِّ ۡخ َوان َ ُك ۡم ا َۡولِّي َ َ
ا ۡست َ َحب ُ ۡوا الـۡ ُك ۡف ََر عَ َ َل ۡاۡلِّ ۡۡيَ َِّ
ان
ِّك
م ِّمنۡ ُك َۡ
ن يَت َ َو ََل ُ َۡ
ََو َم ۡ َ
م فَاُول ٰٮٖۤ َ
م ا ٰلظلِّ ُم ۡو ََنَ َََ 
ُه َُ

who are wrongdoers.

ے
ے باپ دادا اور ا ین
پ ن ا ؤ تم ا ی ن
تھایتوں کو رقتق اگر وہ پس ند کریں کفر کو
ے میں۔اور حو دوسنی
انمان کے م قا بل
ے
ے ان سے تم میں سے تو ا پش
ر کھ
ے۔
لوگ ہی طالم ہو بگ

24.
کہدو کہ اگر ہیں مہارے باپ اور Say: “If it be
ت
that your fathers, and

م ََو اِّ ۡخ َوان ُ ُك ۡمَ
ٓاؤ ُك َۡ
ا َبۡن َ ُ
يَ ُت ُك َۡ
م
م ََو عَ ِّش ۡ َ
اج ُك َۡ
ا َۡز َو ُ
ار ٌة
ا َ ۡم َو َُ
ال َۙ ۨا ۡق ََتَفۡتُ ُم ۡو َها ََو ِِّت ََ
ََتۡ َش ۡو ََن كَ َسادَ َها ََو َم ٰس ِّك ُن
م ِّم َن
ب اِّلَي ۡ ُك َۡ
تَ ۡر َض ۡو َّن َ َا ٖۤ ا ََح َ
ٰ ِّ
اّلل ََو َر ُس ۡولِّهَ ََو ِّجهَا ٍَد ِّ َِۡف
َوَ
ََو

ے اور ت مہارے تھائی اور
ت مہارے بین
ت مہاری یتوباں اور ت مہارے عزبز اور
مال حو تم نے کما نے ہیں اور کاروبار
ے مابد بڑچانےکا اور
تم ڈرنے ہو جشک
مکابات ج نکو پس ند کرنےہو زبادہ حمتوب
ے رسول
ہیں ت مہیں اهلل سےاور ا سک
سے اور جہاد سے اس کی راہ میں تو

ِّ
ّت يَا ۡ ِّ
ص
ب
ت
َ
ح
ا
و
َت
ف
ه
َ
َس ِّبيۡل
َ
َ
َ
ٰ
ُ
َ ۡ َ
َ
اّلل َۡل ي َ ۡه ِّ
اّلل بِّا َ ۡم ِّرهَ ََو ٰ َُ
ٰ َُ
دى اهلل اپ نا چکم۔ اور اهلل بہیں ہداپت
دبا کربا ان لوگوں کو حو بافرمان ہیں۔
يَ َََ
الۡقَ ۡو ََم الۡف ٰ ِّسقِّ ۡ ََ
اّلل ِّ َِف موا ِّ
ط
لـ َقَ َۡد ن َ َص َر ُك َُ
ن یقی نا مدد کرچکا ہے ت مہاری اهلل بہت
م ٰ َُ ۡ َ َ َ
َكثِّ ۡي َ ٍَة َو ي َ ۡو ََم ُحن َ ۡ ٍَ
ي اِّ ۡذ سے موقعوں بر اور توم جتین بر جب
م ُتغ ۡ ِّ
م َكثۡ َر ُت ُك ۡم فَل َ َۡ
ا َۡع َجبَـتۡ ُك َۡ
ن کہ تم حوش ہو نے اینی کبرت بر تو بہ
م َشيۡٔـًـا َو َضاقَ ۡ َ
عَنۡ ُك َۡ
كم وہ کام آئی ت مہارے کچھ تھی اور پ نگ
ت عَلَي ۡ ُُ
ت ُث ََ
ض ِِّبَا َر ُحب َ ۡ َ
ۡاۡل َ ۡر ُ َ
م ہو گنی تم بر زمین باوحود اینی فراخی
ن َ َََ 
م ُم ۡدبِّرِّيۡ ََ
َولَـيۡتُ َۡ
ے بیٹھ دکھا کر۔
کے ۔ تھر تم بلٹ گن
ایت ظار کرو بہاں بک کہ لے آ نے

ن
اّلل َس ِّكيۡنَـت َ َه عَ ٰل
ُث َم ا َ ۡ َز ََل ٰ ُ
ي ََو اَن ۡ َز َل
َر ُس ۡو َل ِّه ََو عَ َل اۡلۡ ُ ۡؤ ِّم ِّن ۡ ََ
م تَ َر ۡو َها َوَ ع َ َذ َبَ
ُجنُ ۡودـا ل َ َۡ

تھر بازل فرمائی اهلل نے اینی سکیبت

ےرسول بر اور مومتوں بر اور بازل
ا ین
ےحو ت مہیں
ے لشکر بہیں ن ظر آنے تھ
کن
اور عذاب دبا ان لوگوں کو جنہوں نے

your sons, and your
brothers, and your
wives,
and
your
kindred, and wealth
you have acquired,
and merchandise you
fear for its decline,
and dwellings which
you desire are more
beloved to you than
Allah
and
His
Messenger and striving
in His way, then wait
until brings Allah His
command to pass. And
Allah does not guide
those people who are
”wrongdoers.
25. Truly, Allah has
given you help on
many occasions, and
on the day of Huneyn,
when you exulted in
your multitude, but it
did not avail you at
all, and was straitened
for you the earth, with
its vastness, then you
turned back fleeing.
26. Then Allah sent
down His tranquility
upon His Messenger
and upon the believers,
and sent down hosts
whom you did not see,

ال َ ِّذيۡن َك َفروا َو ذٰل ِّ
ج
ٓاء
ز
ك
َ
َ
َ
َ
َ ُۡ َ
ُ
ن َ َََ 
الـۡكٰ ِّفرِّيۡ ََ

ك عَ ٰل
ُث َم يَتُ ۡو ُب ٰ َُ
اّلل ِّم ۡ ۢۡن بَعۡ ِّد ذٰل ِّ َ
اّلل َغ ُف ۡو ٌَر َر ِّحي ۡ ٌَ
م
ٓاء ََو ٰ َُ
ن يَ َش َُ
َم ۡ َ
َ َ َ 
ن اٰمَنُ َۡو ٖۤا اِّ َّنَا
يٰٖۤاَيُهَا ال َ ِّذيۡ ََ
س فَ َل يَق َۡر ُبوا
اۡلۡ ُ ۡش ِّر ُك ۡو َن ََن َ ٌ َ

کفر ک نا اور ب ہی سزا ہے کفر کرنے and punished those
who disbelieved. And
والوں کی ۔
such is the recompense
of the disbelievers.
27.
Then
Allah
تھر توبہ قتول کرے گا اهلل اس کے
will accept repentance
ے واال after that from whom
تعد جشکی چاہےگا۔ اور اهلل بخشن
He wills, And Allah is
Forgiving, Merciful.
ہے مہربان ہے۔
اے وہ لوگوں حو انمان النے
درحقتقت مشرکین بل ند ہیں تو بہ فرپب
چانے بائیں وہ مسچد جرام کے تعد

ام بَ ۡع َد عَا ِّم ِّه ۡمَ
اۡلۡ َ ۡس ِّج َد ا ۡۡلـ َ َر ََ
هٰ َذا َو اِّ َۡن ِّخ ۡفتُ ۡم عَيۡل َ َةـ فَ َس ۡو َف
ے قصل سے اگر
دے گا تم کو اهلل ا ین
ن فَ ۡضلِّ َهٖۤ اِّ َۡن
اّلل ِّم ۡ َ
يُغۡ ِّني ۡ ُك ُم ٰ َُ
چاہے گا ۔ بیشک اهلل چاپ نا ہے
ٓاء َاِّ
م ح ِّ
اّلل عَلِّ
َ
ََ
م
َ
ي
ك
َ
ي
َ
ن
َ
ٰ
َ
َش ََ
ٌ
ٌ
ۡ
َ ۡ
حکمت واال ہے۔
ےاس سال کے ۔ اور اگر تم کو
ا بک
ق
حوف ہو م لسی کا تو عتفرپب عنی کر

ن َ َۡل يُ ۡؤ ِّمنُو َن بِّ ٰ ِّ
قَاتِّلُوا ال َ ِّ
ي
اّللَ
َ
ذ
ۡ
َ
ۡ َ
َو َ َۡل بِّالۡي َ ۡو ِّم ۡاۡل ٰ ِّخ َِّر َو َ َۡل ُُيَر ُِّم ۡو ََن

اّلل ََو َر ُس ۡولُهَ ََو َۡلَ
َما َح َر ََم ُٰ
ن ال َ ِّذي ۡ ََ
ن
ن ا ۡۡلـ َ ِّق ِّم ََ
ي َ ِّديۡنُ ۡو َن ِّديۡ ََ
ّت يُ ۡع ُطوا
ب َح ٰ َ
اُ ۡو ُتوا الـۡ ِّكت ٰ َ َ
ا ۡۡل ِّ ۡزي َ َة عَ ۡن يَ ٍَد َو ُه ۡمَ

ج نگ کرو ان لوگوں سے بہیں حو انمان
النے اهلل بر اور بہ آجرت کے دن
ے ہیں اسکو حو جرام
بر اور بہ جرام ما ین
ے رسول نے اور
کردبا اهلل نےاور ا سک
بہ قتول کرنے ہیں دین حق کو ان
لوگوں میں سے جنہیں دی گنی تھی
ے
ک ناب بہاں بک کہ وہ دیں جزبہ ا ین

28.
O those who
have believed, in fact,
the
idolaters
are
unclean. So let them
not come near the
AlMasjid
AlHaram
after this their year.
And if you fear
poverty, then soon
Allah shall enrich you
of His bounty if He
wills. Indeed, Allah is
Knower, All Wise.
29. Fight those who do
not believe in Allah,
nor in the Last Day,
nor make unlawful
that which has made
unlawful Allah, and His
messenger, and who
do not acknowledge
the religion of truth,
among those who were
given the Scripture,
until they pay the
tribute out of their

ن
صا ِّغرو َ

َ

ہاتھ سے اور وہ رہیں معلوب ۔

َ ُۡ َ
ے ہیں بہود کہ عزبر اهلل کا بی نا
ن اور کہن
ت الۡي َ ُه ۡو ُد ُع َزيۡ ٌَر َۙۨ ابۡ ُ َ
ََو قَال َ ِّ َ
ٰ ِّ
ے ہیں عیشائی کہ مشنح اهلل
ح ہے۔ اور کہن
ت النَ ٰص َرى اۡلۡ َ ِّسي ۡ َُ
اّلل ََو قَال َ ِّ َ
ے
م کا بی نا ہے ۔ بہ ابکی بائیں ہیں ا بک
ك قَ ۡو َُل ُ َۡ
ابۡ ُن ٰ َِّ
اّلل ذٰل ِّ َ
ے ہیں باتوں
منہ کی ۔اپ ناع کرنے لگ
م يُ َضا ِّهٔـًُ ۡو ََن قَ ۡو َل
بِّاَف َۡوا ِّه ِّه َۡ
ے
کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفرک نا بہل
ن قَب ۡ ُ َ
ل
ن َك َف ُر ۡوا ِّم ۡ َ
ال َ ِّذ َيۡ ََ
ے
سے۔ ہالک کرے ان کو اهلل ۔ کیش
اّلل ا ٰ ََّن يُ ۡؤفَ ُك ۡو ََنَ َََ 
م ٰ َُ
قَاتَل َ ُه َُ
ے تھرنے ہیں۔
بہ بہک

اِّ َ
ار ُه ۡم ََو ُر ۡهب َ َاّنُ ۡم
ب
َح
ا
ا
و
ذ
َت
ٖۤ
ُ
َ
ۡ
ۡ
َ َ
ا َربابا ِّ
ن دو َِّن ٰ ِّ
م
اّلل ََو اۡلۡ َ ِّسي ۡ َح
َ
َۡ ـ ۡ ُۡ
م ََو َما ٖۤ اُ ِّم ُر ۡوٖۤا اِّ َ َۡل
ن َم ۡري َ ََ
ابۡ ََ
لِّي َ ۡعب ُ ُد ۡوٖۤا اِّ َٰلـا َوا ِّح ـدا ىَ َۡل اِّل ٰ ََه اِّ َۡل
ُه ََو ُسب ۡ ٰحنَهَ عَ َما يُ ۡش ِّر ُك ۡو ََنََ 

ے علماء اور
پ نال ناہےابہوں نے ا ین
ے مشا بخ کو معتود اهلل کے سوا اور
ا ین
مشنح این مرتم کو ۔ اور بہیں چکم دبا گ نا
تھا ابکو مگر بہ کہ وہ ع نادت کریں معتود
واچد کی ۔ بہیں ہے معتود سوانے
ے ۔ باک ہے وہ اس سے حو سرک
َا سک
بہ کرنے ہیں ۔

يُ ِّريۡ ُدون ا َۡن ي ُ ۡط ِّفٔـًُوا نُو َر ٰ ِّ
اّلل
ۡ َ
ۡ َۡ
ے مو بہوں سے۔اور بہیں مانے
ۡل ٖۤ کو ا ین
اّلل اِّ َ َ
م ََو يَا ۡ َ َب ٰ َُ
بِّاَف ََۡوا ِّه ِّه َۡ
م ن ُ ۡو َره ََو ل َ َۡو َك ِّ
ا ََۡن يُتِّ ََ
ے تور کو ۔
ر َه گا اهلل مگر بہ کہ تورا کرے ا ین
ے کافروں کو ۔
اگرچہ باگوار ہی لگ
الـۡكٰ ِّف ُر ۡو ََنَ َََ 
ے ہیں کہ بچھا دیں اهلل کے تور
و ہ چا ہن

hand and they are
utterly subdued.
30.
And say the
Jews: “Ezra is the son
of Allah,” and say the
Christians: “Messiah
”is the son of Allah.
That is their saying
with their mouths.
They
imitate
the
saying of those who
disbelieved
before.
May Allah destroy
them. How are they
deluded.
31. They have taken
their rabbis and their
monks as lords other
than Allah, and the
Messiah son of Mary.
And they were not
commanded except to
worship one God.
There is no god except
Him. Be He glorified
from all that they
ascribe as partners.
32. They intend that
they put out the light
of Allah with their
mouths, and refuses
Allah except that He
should perfect His
light, even though may
dislike the disbelievers.

ل َر ُس ۡولَه
ى ا َۡر َس َ َ
ُه ََو ال َ ِّذ ۡ َٖۤ
ن ا ۡۡلـ َ َِّق لِّيُ ۡظ ِّه َره
َبِّا َۡلُدٰى ََو ِّديۡ ِّ َ
عَ َل ِّ
ن كُلِّه ََو ل َ َۡو َك ِّر َه
الديۡ ِّ َ
اۡلۡ ُ ۡش ِّر ُك ۡو ََن َ َََ 

33. He it is who has
ت
رسول
ے
ن
ا
ا
چ
وہ ہی ہے جس نے
ھ
ن
ی
sent His Messenger
with the guidance and
کو ہداپت کے ساتھ اور دین حق بر باکہ
the religion of truth,
عالب کردے اسے نمام د توں بر۔ that He may cause
ی
it to prevail over all
religions, even though
ے مشرکوں کو۔
اگرچہ باگوار ہی لگ
dislike the idolaters.

ن ا ٰ َمنُ َۡو ٖۤا اِّ ََن َكثِّ ۡيـا
يٰٖۤاَيُهَا ال َ ِّذيۡ ََ
ن بہت سے) اہل ک ناب( میں عالم
ن ۡاۡل َ ۡحبَا ِّر ََوال ُر ۡهب َ ِّ
ان لَيَاۡكُل ُ ۡو ََ
ِّم ََ
اور راہب یقی نا کھاچا نے لوگوں کے
ل ََو
اس بِّالۡبَا ِّط ِّ َ
ال النَ ِّ َ
ا َ ۡم َو َ
ے ہی ں
مال باچا بز طریقہ سے اور رو کن
اّلل ََو
ي َ ُص ُد ۡو ََن عَ ۡن َس ِّبي ۡ ِّل ٰ َِّ
اهلل کی راہ سے اور وہ لوگ حو حمع
ن ي َ ۡك ِّ
ِن ۡو ََن َ
ب ََو
الذ َه َ َ
ال َ ِّذيۡ ََ
ُ
کرنے ہیں سوبا اور چابدی اور بہیں
ال ۡ ِّف َضةَ ََو َۡل يُنۡ ِّف ُق ۡو َّنَا ِِّفۡ َس ِّبي ۡ ِّ َ
ل
ے میں
جرچ کرنے اسکو اهلل کے را سن
ٰ ِّ
اّلل فَب َ ِّش ۡر ُه ۡم بِّعَ َذ ٍ
مَ 
اب اَلِّي ۡ ٍَ
تو خبر س نا دو ابکو عذاب الیم کی ۔
اے وہ لوگوں حو انمان ال نے بیشک

ي َ ۡو ََم ُُيۡ ٰٰم عَلَيۡهَا ِِّفۡ نَا ِّر َجهَـنَ َم
م ََو ُجنُ ۡو ُب ُه َۡ
م
فَتُ ۡكوٰى بِّهَا ِّجب َ ُاه ُه َۡ
ِن ُت ۡم
ََو ُظ ُه ۡو ُر ُه َۡ
م هٰ َذا َما كَ َ ۡ
م فَ ُذ ۡو ُق ۡوا َما ُكنۡتُ ۡم
ِّۡلَن ۡ ُف ِّس ُك َۡ
ِن ۡو ََنَََ 
تَ ۡك ِّ ُ

اّلل ا ۡثنَا
اِّ َن عِّ َد َةَ الش ُُه ۡو ِّر ِّعنۡ َد ٰ َِّ

جس دن دہکابا چانےگا اس کو دوزخ
کی آ گ میں تھر داغی چائیں گی اس
سے ان کی بیشاپ ناں اور ان کے بہلو
اور ان کی بیٹھیں۔ بہ ہے وہ حو تم
ے
نے حمع ک نا تھا اینی چاتوں کے لن
سو مزہ حکھو اس کا حو تم حمع ک نا
ے۔
کرنے تھ
یقی نا گینی مہیتوں کی

اهلل

کے

34.
O those who
believed, indeed many
of the (people of the
book) rabbis and the
monks
certainly
devour the wealth of
mankind
unjustly,
and hinder
from
the way of Allah. And
those who hoard up
gold and silver and do
not spend it in the
way of Allah, so give
them tidings of a
painful punishment.
35. On the day when
heat will be produced
out of it in the fire of
Hell, then will be
branded with it their
foreheads, and their
flanks, and their backs.
This is that which you
hoarded for yourselves.
So taste of what you
used to hoard.
36. Indeed the number
of the months with

عَ َش َر َش ۡهرا ِِّف ِّكت ٰ ِّب ٰ ِّ
اّلل ي َ ۡومَ بزدبک بارہ ماہ کی ہے اهلل
ـ ۡ
َ
ِّ ٖۤ ن ظام میں اس روز سے کہ پ ندا ک نا
ض منۡهَا
لس ٰموٰ ِّت ََو ۡاۡل َ ۡر َ َ
َخل َ َق ا َ
اس نے آسماتوں اور زمین کو ۔ ان
ك ِّ
م ََۙ
الديۡ ُن الۡقَيِّ َُ
ا َۡربَعَ ٌة ُح ُر ٌَم ذٰل ِّ َ َ
میں ہیں چار جرمت والے۔ب ہی دین
ل تَ ۡظلِّ ُم ۡوا فِّي ۡ ِّ
ه
َ
و
َ
م
ك
س
ف
ن
ا
َ
ن
فَ َ َ
َ
َ
ط
ُ
ۡ
ُ
َ ۡ َ ہے سب سے درست۔ تو بہ لم کربا
ك
قَاتِّل ُ ۡوا اۡلۡ ُ ۡش ِّر ِّك ۡ ََ
ي كَٓافَةـ ََ
ے آپ بر ۔ اور ج نگ کرو
ما ان میں ا ین
ِّ
ةـ ۙنَ َواعۡلَموٖۤا ا ََن تم مشرکوں سے سب مل کر جس طرح
يُقَاتل ُ ۡون َ ُك ۡم ك َ َٓاف َ َ ُ ۡ
کے

يَ َََ 
اّللََ َم َع اۡلۡ ُتَقِّ ۡ ََ
ٰ

ج نگ کرنے ہیں وہ تم سے سب مل

کر ۔ اور چان رکھو کہ اهلل

ساتھ ہے

متقتوں کے ۔

س َُء ِّزيَادَ ٌةَ ِّ َِف ال ۡ ُك ۡف ِّرَ
اِّ َّنَا النَ ِّ ۡ ى
ل بِّ ِّه ال َ ِّذي ۡ َن كَ َف ُر ۡوا
يُ َض ُ َ
ُُيِّل ُ ۡونَه عَامـا َو ُُيَر ُِّم ۡونَهَ عَامـا
لِّ
ِّ
ُ
ِّ
ح
ي
اّلل
َ
م
ر
ا
م
َ
ة
د
َ
ع
ا
و
ٔـ
ً
ط
ا
و
َ
َ
َ
َُ ۡ
َ
َ ُٰ
ن ََل ُ َۡ
م
اّلل ُز ِّي ََ
فَيُ ِّحل ُ ۡوا َما َح َر ََم ٰ َُ
ُس ۡو ٖۤ ُء ا َۡع َم ِّ ِّ
اّلل َ َۡل ي َ ۡه ِّدى
م ََو ٰ َُ
اَل َۡ
نَََ
الۡقَ ۡو ََم الـۡكٰ ِّفرِّيۡ ََ

ے کو( اضافہ
درحقتقت موجر کر دپ نا )مہین
کربا ہے کفر میں۔گمراہی میں ہیں اس
سے وہ لوگ جنہوں نے کفر ک نا۔ چالل
ے ہیں اسکو ابک سال اور جرام
کر لین
ے ہیں اسکو دوسرے سال باکہ
کر لین
توری کر لیں گینی اس کی حو جرام ک نا
ہے اهلل نے باکہ چالل کر لیں اس

کو حوجرام ک نا ہے اهلل نے۔حوش نما
ے برا ئی
ے لن
پ ناد ی گنی ہے ا بک

ے اعمال کی۔ اور اهلل بہیں ہداپت
ا بک

دبا کربا ان لوگوں کو حو کافر ہیں-

Allah is twelve months
by Allah’s ordinance
from the day He
created the heavens
and the earth, of
them are four sacred.
That is the religion,
most right. So do not
wrong in them upon
yourselves. And fight
against the idolaters
collectively as they
fight
against
you
collectively. And know
that Allah is with those
who are righteous.
37. In fact, postponing
(of a month) is an
addition in disbelief.
Are misled thereby
those who disbelieved.
They make it lawful
one year and make it
unlawful another year,
that they may adjust
the count that which is
made unlawful by
Allah. So that make
lawful that which has
made unlawful by
Allah. Made pleasing
to them is the evil of
their deeds. And Allah
does not guide the
people who disbelieve.

م اِّذَا
ن ا ٰ َمنُ ۡوا مَا لـ َ ُك َۡ
يٰٖۤاَيُهَا ال َ ِّذي ۡ ََ
ل ٰ َِّ
اّلل
م ان ْ ِّف ُر ۡوا ِّ َِفۡ َس ِّبي ۡ ِّ َ
قِّي ۡ َل لـ َ ُك َُ
ض ا ََر ِّضيۡتُ ۡم
َاثاقَلۡتُ ۡم اِّ َ َل ۡاۡل َ ۡر ِّ َ
بِّا ۡۡلَي ِّ
الدنۡيَا ِّم َن ۡاۡل ٰ ِّخ َر َِّة فَ َما
وة ُ
ٰ
الدنۡيَا ِِّف ۡاۡل ٰ ِّخ َر ِّة
َمتَا ُع ا َۡۡل َي ٰ َِّ
وة ُ
لَ َََ 
اِّ َ َۡل قَلِّي ۡ ٌ َ

اے وہ لوگوں حو انمان ال نے ک نا

38.
O those who
believed, what is with
you, when it is said to
you, march forth in
the way of Allah, you
adhere heavily to the
earth.
Are
you
satisfied by the life of
the world rather than
the Hereafter. So what
is the provision of the
life of the world as
compared with the
Hereafter except little.

اگر بہ تم نکلو گے تو عذاب دے گا وہ

39. If you do not go
forth, He will punish
you with a painful
punishment, and He
will replace by people
other than you, and
you will not harm Him
at all. And Allah, over
all things, is Powerful.

اگر بہ مدد کرو گے تم اس) رسول( کی

40.
If you do not
help him (the prophet),
then indeed did help
him Allah when drove
him out those who
disbelieved.
The
second of two, when
they two were in the
cave, when he said to
his companion: “Do
not grieve, indeed
”Allah is with us.
Then sent down Allah

ہوا ہے ت مہیں کہ جب کہا گ نا تم

سے کہ نکلو اهلل

کی راہ میں تو حمٹ

ے تم زمین سے۔ ک نا راضی ہو
کر رہ گن
ے ہو تم دپ نا کی زبدگی بر آجرت کے
بیٹھ
م قابلہ میں۔ سو ک نا ہےسازو سامان دپ نا
کی زبدگی کا آجرت کے م قابلہ میں
مگر بہت کم-

م ع َ َذابـا
اِّ َۡل تَـنۡ ِّف ُر ۡوا يُعَ ِّذبۡ ُك َۡ
تم کو بہت دردباک عذاب۔ اور بدل
اَلِّي ۡ ـما َۙ َو ي َ ۡستَب ۡ ِّد َۡل قَ ۡومـا
کرال نے گا لوگ ت مہارے سوا۔ اور بہ
َغ ۡي ُكم َو َۡل تَ ُض ُرو َُه َشئـًـ
َ
و
ا
َ ۡ َ
ۡ ۡ
َ ی قصان بہنچا سکو گے تم اسکو کچھ تھی۔
َش ٍَء قَ ِّ
ي
َ
َََ
ر
َ
د
اّلل عَ ٰ َل كُ ِّ َ
ٰ َُ
ل َ
ۡ
ٌ
ۡ
ک
اور اهلل ہر خبز بر قدرت ر ھ نا ہے۔
اّلل اِّ ۡذ
اِّ َۡل تَـنۡ ُص ُر ۡو َُه فَقَ ۡد ن َ َص َر َُه ُٰ
ن َك َف ُر ۡوا ث ِّ َ
ا َ ۡخ َر َج َُه ال َ ِّذ َيۡ ََ
َاّن َ

ا ۡثن َ ۡ ِّ ِّ
ها ِِّف الۡغَا َِّر اِّ ۡذ ي َ ُق ۡو ُلَ
ي ا َۡذ ُ َ
ِّ
اّللَ َمعَنَا
ل َصا ِّحبِّهَ َۡل َ َۡت َز ۡن اِّ ََن ٰ
اّلل َس ِّكيۡنَـتَه عَلَي ۡ َِّه ََوا َيَ َده
فَاَن ۡ َز َل ٰ َُ
ل كَلِّ َم َة
ِِّبُنُ ۡو ٍد ل َ ۡم تَ َر ۡو َها ََو َجعَ َ َ

تو بیشک مددکرچکا ہےاسکی اهلل

جب

نکال دباتھااسکو ان لوگوں نےجنہوں
نے کفرک نا۔تھا وہ دوسرا دو میں سے
ے عار میں جب
میں جب وہ دوتوں تھ
ے ساتھی سےکہ بہ غم
کہہ رہا تھا وہ ا ین
کر یقی نا اهلل ہمارے ساتھ ہے۔ تو

لس ۡف ٰ َل ۙنَ ََو كَلِّ َم ُة
ال َ ِّذيۡ َن َك َفَ ُروا ا ُ
ٰ ِّ
اّلل عَزِّيۡ ٌز
اّلل ِِّهَ ال ۡ ُعلۡيَان ََو ٰ َُ
م
َح ِّكي ۡ ٌَ

بازل فرمائی اهلل نے اینی سکینہ اس
ے لشکروں سے
بر اور مدد کری اسکی ا پش
ے تم نے۔ اور کر دبا
بہیں حو د یکھ
بات کو ابکی جنہوں نے کفر ک نا ینچا۔ اور

بات تو اهلل ہی کی بل ند ہے۔ اور اهلل
زبردست ہے حکمت واال ۔

اِّن ْ ِّف ُر ۡوا ِّخفَافـا َو ثِّقَاۡل ـ َو َجا ِّه ُد ۡوا
ے مالوں سے اور اینی چاتوں سے
ِف ا ین
م ِّ َۡ
م ََو اَن ۡ ُف ِّس ُك َۡ
بِّا َ ۡم َوال ِّ ُك َۡ
ے میں۔ ب ہی ہے بہبر
م اهلل کے را سن
يٌ لـَ ُك َۡ
م َخ ۡ َ
اّلل ذٰل ِّ َُك َۡ
َس ِّبي ۡ ِّل ٰ َِّ
ے ہو ۔
ے اگر تم چا ین
ت مہارے لن
م تَ ۡعل َ ُم ۡو ََنَ َََ 
اِّ ۡن ُكنۡتُ َۡ
ے ہو تم اور توچھل اور جہاد کرو
نکلو ہلک

ان عَ َر ـضا قَ ِّريۡبـا َو َس َف ـرا
ل َ ۡو ك َ َ
قَ ِّ
ك َولـ ٰ ِّك ۡ ۢۡن
اص ـدا َۡلتَب َ ُع ۡو ََ
ت عَلَي ۡ ِّه ُم الش َُق َُةَ ََو
بَ ُع َد ۡ َ
َسي ۡحلِّ ُفو َن بِّا ٰ ِّ
ّلل ل َ ِّو ۡاست َ َط ۡعنَا
َ ۡ َ
َلَـ َ َر ۡجنَا َمعَ ُك ۡم يُ ۡهلِّ ُك ۡو َن
م اِّ َّن ُ ۡم
اّلل ي َ ۡعل َ َُ
اَن ۡ ُف َس ُه َۡ
م ََو ٰ ُ
لـ َكٰ ِّذ ُب ۡو ََنَََ 
ت ََل ُ ۡم
م ا َ ِّذن ۡ َ َ
ك ل ِّ ََ
اّلل عَنۡ َ َ
عَ َفا ٰ َُ

اگر ہوبا قابدہ فرپب ہی اور شفر ہلکا تو بہ
ے تبرے ل نکن دور
ے چل د ی ن
ضرور ینچھ
ن ظر آئی ابکو مشاقت۔ اور قسمیں کھائیں

گے بہ اهلل

کی کہ اگر ہم اس ت ظاعت

ے تو نکل بڑنے ت مہارے ساتھ ۔
ر ک ھن
ہالکت میں ڈال رہے ہیں بہ اینی
چاتوں کو ۔ اور اهلل چاپ نا ہے یقی نا بہ
چھونے ہیں۔
معاف کرے اهلل بچھ کو۔ کتوں اچازت

His tranquility upon
him and strengthened
him with hosts which
you did not see. And
made the word of
those who disbelieved
the lower most, and
the word of Allah, that
is the upper most. And
Allah is All Mighty, All
Wise.
41.
Go forth, lightarmed and heavyarmed, and strive with
your wealth and your
lives in the way of
Allah. That is better
for you if you did
know.
42.
If it had been
a gain near at hand
and a journey modest,
they would indeed
have followed you, but
seemed too far to
them the distance.
And they will swear
by Allah: “If we had
been able, we would
have gone out with
you.” Destroying their
own selves. And Allah
knows, indeed they
are liars.
43. May Allah forgive
you, why did you grant

ك ال َ ِّذيۡ َن َص َد ُق ۡوا
َح ٰ َ
ي لَ َ
ّت يَتَب َ َ َ
يَ َََ 
م الـۡكٰ ِّذبِّ ۡ ََ
ََو تَ ۡعل َ ََ

ن يُ ۡؤ ِّمنُ ۡو َنَ
ك ال َ ِّذيۡ ََ
َ َۡل ي َ ۡستَـا ۡ ِّذن ُ َ َ
بِّ ٰ ِّ
اّلل ََو الۡي َ ۡو َِّم ۡاۡل ٰ ِّخ ِّر ا ََۡن ُّيَا ِّه ُد ۡوا
بِّا َ ۡم َو ِّ ِّ
اّلل
اَل َۡ
م ََو اَن ۡ ُف ِّس ِّه ۡمَ ََو ُٰ
يَ َََ 
م بِّاۡلۡ ُتَقِّ ۡ ََ
عَلِّي ۡ ٌَۢۡ

ك ال َ ِّذيۡ َنَ َۡلَ
اِّ َّنَا ي َ ۡستَا ْ ِّذن ُ َ
اّلل ََو الۡي َ ۡو َِّم ۡاۡل ٰ ِّخ َِّر ََو
يُ ۡؤ ِّمنُ ۡو ََن بِّ ٰ َِّ

م فَ ُه ۡمَ ِِّفَۡ
ۡارتَابَ ۡت ُقل ُ ۡو ُب ُه َۡ
م ي َ ََتَ َد ُد ۡو ََنَ َََ 
َريۡبِّ ِّه َۡ

ََو ل َ َۡو ا ََر ُادوا ا َۡلـُ ُر ۡو َجَ َۡلَع َ ُد ۡوا
لَهَ ع َدة ـ َولـ ٰ ِّ
ك
ك
ِّ
اّلل
ه
ر
َ
ن
َ
َ
ۡ
ُ
ُٰ
م فَثَب َ َط ُه ۡم ََو قِّي ۡ َل
انۢۡبِّعَاث َُه َۡ
نَ َََ
ا ۡق ُع ُد ۡوا َم َع الۡقٰعِّ ِّديۡ ََ
م َما زَ ُاد ۡو ُك ۡمَ
ل َ َۡو َخ َر ُج ۡوا فِّي ۡ ُك َۡ
اِّ َۡل َخبَا َۡل ـ َو َۡل َ ۡو َض ُع ۡوا ِّخلٰل َ ُك ۡم

دی تو نے ابکو بہاپ نک کہ طاہر ہو
ے ہیں اور
چانے بچھ بر وہ لوگ حو شچ
چان لی نا تو ابکو حو چھونے ہیں-

ےبچھ سے وہ لوگ حو
بہیں اچازت ما یگن
ے ہیں اهلل بر اور توم آجرت
انمان ر کھن
ے مالوں سے اور
بر کہ جہاد کریں وہ ا ین
اینی چاتوں سے۔ اور

اهلل

حوب

واقف ہے متقتوں سے ۔
ے ہیں
در حقتقت بچھ سےاچازت ما یگن
ے اهلل بر
وہی لوگ بہیں حو انمان ر کھن
اور توم آجرت بر اور سک میں بڑے
ے
ے دل ۔ سو وہ ا ین
ہونے ہیں ا بک
سک میں بردد میں بڑے ہیں۔
ے کا تو ضرور
اور اگر وہ ارادہ کرنے نکلن
ے پ نار ی ل نکن باپس ند
ے لن
کرنے ا سک

ہی ک نا اهلل

نے ان کا چابا تو روک

ے
دبا اس نے ابکو اور کہہ دبا گ نا کہ بیٹھ
ے والوں کے۔
ے ر ہن
رہو ساتھ بیٹھ

permission to them,
until became manifest
to you those who told
the truth, and you had
known the liars.
44. Would not ask
your permission those
who believe in Allah
and the Last Day that
they should fight with
their wealths and their
lives. And Allah is
Aware of those who
are righteous.
45. In fact, would ask
permission of you those
who do not believe in
Allah and the Last
Day, and are in doubt
whose hearts. So they,
in their doubt, are
hesitating.
46. And if they had
intended to go forth,
they would certainly
have made for it some
preparation, but Allah
disliked their being
sent, so He made them
lag behind, and it was
said: “Sit among those
”who sit.

اگر وہ نکل چانے ت مہارے ساتھ تو 47. If they had gone
out among you, they
بہیں اضافہ کرنے ت مہارے درم نان would not have added

م ال ۡ ِّفتۡن َ َةَ َۙ َوَ
يَـبۡغُ ۡون َ ُك َُ
اّلل
َس ُع ۡو ََن ََل ُ َۡ
َٰ
م ََو ٰ ُ
يَ َََ 
الظلِّ ِّم ۡ ََ
بِّ ٰ

فِّي ۡ ُك ۡمَ
عَلِّي ۡ ٌ ۢۡم

مگر مشکل کا اور ضرور تھاگ دوڑ کرنے

to you except trouble,
and they would have
hurried about in your
midst, seeking to cause
among you sedition.
And among you are
avid listeners to them.
And Allah is Aware of
the wrong doers.
48. Indeed, they had
desired sedition before,
and had upset for you
matters, until came the
truth and became
manifest the decree of
Allah though they
were averse.

اور ان میں وہ ہے حو کہ نا ہے کہ

49. And among them
is he who says: “Grant
me permission and do
”not put me into trial.
Surely, into trial they
have
fallen.
And
indeed, Hell surrounds
the disbelievers.

اگرملنی ہے بچھ کو کوئی تھالئی تو بری

50.
If reaches you
some good, it grieves
them. And if strikes
you a calamity, they
say: “Indeed, We took
our precaution before
hand, and they turn
away while they are
rejoicing.

ے ہو ن ے
ت مہارے درم نان چا ہن
ے فینہ۔ اور تم میں ہیں
ت مہارے لن
ے۔
ے لن
ے ہیں ا ب ک
وہ حو کان لگا کر سین
اور اهلل حوب چاپ نا ہے طالموں کو ۔

لـ َقَ ِّد ابۡتَغ َ ُوا ال ۡ ِّفتۡنَةَ ِّم ۡن قَب ۡ ُلَ
ََوقَلَب ُ ۡوا ل َ َ
ك ۡاۡلُ ُم ۡو ََر َح ّٰت َجٓاءَ
اّلل ََو ُه َۡ
م
ا ۡۡلـ َ َُق ََو َظهَ ََر ا َ ۡم ُ َر ٰ َِّ
كٰر ُِّه ۡو ََنَ َ 
ن يَ ُق ۡو َُل ا ۡئ َذ ۡنَ
م َم ۡ َ
ََو ِّمنۡ ُه َۡ
ن ا َ ََۡل ِِّف ال ۡ ِّفتۡن َ َِّة
ِّ َلۡ ََو َ َۡل تَ ۡفتِّ ِّ َۡ
سقَ ُطوا َو اِّ ََن جهـنَم َۡل ِّحي َط ٌَةۢۡ
َ ۡ َ
ََ َ ُ ۡ
نَ 
بِّالـۡكٰ ِّفرِّيۡ ََ

م َوَ
ك َح َسن َ ٌَة تَ ُس ۡؤ ُه َۡ
اِّ ۡن ُت ِّصب ۡ َ َ
ك ُم ِّصيۡب َ ٌَة يَ ُق ۡول ُ ۡوا قَ َۡد
اِّ ۡن ُت ِّصب ۡ َ
ل ََو
ا ََخ ۡذنَا ٖۤ ا َ ۡم َرنَا ِّم ۡن قَب ۡ ُ َ
م فَر ُِّح ۡو ََنَ 
يَت َ َولَوا َو ُه َۡ

ے کے
یقی نا طالب رہے ہیں بہ فین
ے تھی اور الٹ تھبر کرنے رہے
بہل
ہیں ت مہارے معامالت میں بہاں

بک کہ آ بہنچا حق اور طاہر ہوگ نا چکم اهلل
کااگرچہ وہ باپس ند کرنے رہے۔

ے ۔ اور بہ ڈال
اچازت دے مچھ
ے میں تو بہ
ے میں ۔ بیشک فین
ے فی ن
مچھ
ے ہیں۔ اور یقی نا دوزخ گھبرے
بڑ گن
ہونے ہے کافروں کو-

لگنی ہے ابکو .اور اگر آ بڑئی ہے بچھ بر
ے ہیں یقی نا لے لی تھی
مصیبت تو کہن
ے ہی ۔ اور لوٹ
ے اینی اجی ناط بہل
ہمن
چانے ہیں اور وہ حوش ہونے ہیں۔

کہدو کہ ہر گز بہیں بڑ س نی ہم بر جز 51. Say: “Never shall
ک
ب
ن ي ُ ِّصيۡبَـنَا ٖۤ اِّ َۡل َما
ُقل ل َ ۡ َ
we be struck except
ے حو لکھ دی ہو اهلل نے ہمارے what has decreed Allah
ا سک
اّلل لَـنَا ُه َو َم ۡولٰٮنَا ََو
ب ٰ َُ
for us. He is our
َكت َ
َ
ے۔ وہی ہے کارساز ہمارا ۔ اور اهلل protector, and upon
لن
عَ َ َل ٰ ِّ
ل اۡلۡ ُ ۡؤ ِّمنُ ۡو ََنَ 
اّلل فَلۡيَت َ َوكَ ِّ َ
Allah let believers put
ے مومتوں کو ۔
بر تھروسہ رکھ نا چا ہن
”their trust.

ل َه ۡ َ
ُق ۡ َ
ل تَ َربَ ُص ۡو ََن بِّن َ َا ٖۤ اِّ َۡل ٖۤ
ن تھالیتوں میں سے ابک کےج نکہ ہم
ي ََو ََنۡ ُ َ
اِّ ۡح َدى ا ۡۡل ُ ۡسنَي َ ۡ َِّ
ے کہ ڈالدے ت مبر
كم میت ظر ہیں ت مہارے لن
َص بِّ ُك َۡ
َتَب ُ َ
نَ ََ
م ا ََۡن ي ُ ِّصيۡب َ ُُ
اب ِّم ۡن ِّعنۡ ِّد َه ٖۤ ا َۡو بِّاَيۡ ِّ
اّلل بِّعَ َذ ٍ
ے باس سے با ہمارے
ديۡنَا اهلل عذاب ا ین
ُٰ
كم ہاتھوں سے۔ سو ایت ظار کرو تم ۔ یقی نا
َ فَ ََتَبَ ُص ۡوٖۤا اِّنَا َمعَ ُۡ
ہم ت مہارے ساتھ ایت ظار کرنے ہیں۔
ُم ََتَبِّ ُص ۡو ََنَََ 
ُق ۡل اَن ۡ ِّف ُق ۡوا َط ۡوعـا ا َۡو ك َۡر ـها کہدو کہ جرچ کرو تم حوسی سے با باحوسی
ِّ
َ
ت
ن
ك
َ
م
ك
ن
ل ِّمنۡ ُك َۡ
ن يُتَقَب َ َ َ
ل َ َۡ
م سے ہرگز بہیں قتول ک نا چاییگا تم سے
ُ
ۡ
ُ
ما ۡ ُ ۡ
يَ َََ 
قَ ۡومـا ف ٰ ِّسقِّ ۡ ََ
ے لوگ حو بافرمان ہو ۔
۔ یقی نا تم ہو ا پش
ے مگر دو
کہدوک نا ہو تم میت ظر ہمارے لن

ََو َما َمنَعَ ُه ۡم ا ََۡن ُت ۡقب َ َل ِّمنۡ ُه ۡمَ
ن َ َفقٰتُ ُهم اِّ َ َۡل ٖۤ ا ََّنم َك َفروا بِّ ٰ ِّ
اّلل
ُۡ ُۡ
ۡ
ََوبِّ َر ُس ۡولِّهَ ََو َ َۡل يَا ۡ ُت ۡو َن ا َلصلٰو َةَ
ال ََو َ َۡل يُنۡ ِّف ُق ۡو ََن
اِّ َ َۡل َو ُه ۡم ُك َس ٰ َ
م كٰر ُِّه ۡو ََنَ َََ
اِّ َۡل َو ُه َۡ

ے کہ
ے لن
اور بہیں کچھ ما تع ہوئی ا بک
ےجرچ
ے چائیں ان سے ا بک
قتول کن
ے کہ
ے ہونے مال سوانے ا سک
کن
ابہوں نے کفر ک نا اهلل کے ساتھ اور
ے رسول کے ساتھ اور بہیں آنے
ا سک
وہ نماز کو مگر وہ ہو نے ہیں کاہل اور
بہیں جرچ کرنے مگر وہ ہو نے ہیں

52. Say: “Do you await
for us except one of
the two best things
while we await for you
that will afflict you
Allah by a punishment
from Himself or at our
hands. So wait, indeed
we along with you are
”waiting.
53.
Say: “Spend
willingly
or
unwillingly, never will it
be accepted from you.
Indeed, you are a
”people disobedient.
54.
And nothing
prevents for them,
from being accepted
from
them
their
contributions, except
that they disbelieved
in Allah and in His
Messenger, and they
do not come to the
prayer except they are
lazy, and they do not
spend except they are

تبزار ۔

ك ا َ ۡم َوا َُل ُ َۡ
م ََو َ َۡل ٖۤ
فَ َل ُت ۡع ِّجب ۡ َ
م اِّ َّنَا يُ ِّريۡ َُد ٰ َُ
اّلل
ا َۡو َۡل ُد ُه َۡ
لِّ
م بِّهَا ِّ َِف ا ۡۡلَي ِّ
ِّ
الدنۡيَا
َ
ه
ب
ذ
ع
ي
وة ُ
َُ َُ ۡ
ٰ
م ََو ُه ۡم
ََو تَ ۡز َه ََق اَن ۡ ُف ُس ُه َۡ
ك ٰ ِّف ُر ۡو ََنَ َ 

َو َُيۡلِّ ُفو َن بِّ ٰ ِّ
اّلل
َ ۡ َ
م ِّمنۡ ُك َۡ
م
َما ُه َۡ
يَ ۡف َر ُق ۡو ََنَ 

م َوَ
م َۡلِّنۡ ُك ۡ ن
اِّ َّنُ َۡ
م قَ ۡو ٌم
َولـ ٰ ِّكنَ ُه َۡ

ت ا َۡو
ل َ ۡو َ ِّّي ُد ۡو َن َمل ۡ َجا ـ ا َۡو َمغ ٰ ٰر ٍ َ
ُمد ََخل ـ ل َ َول َ ۡوا اِّلَي ۡ َِّه ََو ُه َۡ
م
َّي ۡ َم ُح ۡو ََن َ َََ 
ََو ِّمنۡ ُه ۡمَ
الص َدق ٰ ِّ َ
ت
َ

َم ۡن
فَاِّ َۡن

كَ ِِّف
يَل ۡ ِّم ُز َ
اُ ۡع ُط ۡوا ِّمنۡهَا

م يُ ۡع َط ۡوا ِّمنۡهَ َا ٖۤ
َر ُض ۡوا ََو اِّ َۡن لَ َ َۡ
م ي َ ۡس َخ ُط ۡو ََنَََ 
اِّذَا ُه َۡ

ے
پس بہ تعجب میں ڈالے بچھ کو ا بک
اموال اور بہ ابکی اوالد ۔ در حقتقت
چاہ نا ہے اهلل کہ عذاب دے ابکو ان
ے
سے دپ نا کی زبدگی میں اور نکل
ابکی چا ن ج نکہ وہ کافر ہوں۔

55. So let not amaze
you, their wealths, nor
their children. In fact,
intends Allah to punish
them through them in
the life of the world,
and that shall pass
away their souls while
they are disbelievers.

56.
اور قسمیں کھانے ہیں اهلل کی کہ یقی نا And they swear
by Allah that they are
وہ تم میں سے ہیں۔ چاالبکہ بہیں from among you, while
ہیں وہ تم میں سے ۔ بلکہ وہ ہیں they are not of you,
but they are a people
ے لوگ حو حوفزدہ ہیں ۔
ا پش
who are afraid.
اگر بالیں وہ پ ناہ کی چگہ با عار با گھس 57. If they could find
a refuge, or caves, or a
چانے کی چگہ تو بلٹ بڑیں اس کی place to enter, they
would turn to it while
طرف اور وہ دوڑچائیں رس ناں بڑاکر ۔
they run heedlessly.
ے ہیں کہ
اور ان میں سے تعض ا پش
ی
طعنہ زئی کرنے ہیں بچھ بر ) قشیم(
ضدقات میں ۔ تھر اگر دے دبا چانے
ابکو اس میں سے تو راضی رہیں اور
اگر بہ دبا چانے ابکو اس میں سے تو
اسوقت وہ غصی ناک ہو چا نے ہیں۔

اّللَ
ََو ل َ ۡو ا ََّنُ َۡ
م َر ُض ۡوا َم َا ٖۤ اٰت ٰ ُ
ٮه ُم ٰ ُ

unwilling.

58. And among them
are some who accuse
you in the matter of
)the (distribution of
charities. So if they
are given thereof, they
are pleased, and if
they are not given
thereof, then, they
become enraged.

59. And if they had
ے اس بر حو دبا تھا
اور اگر وہ راضی ر ہن
been content with

ََو َر ُس ۡولُهَ

اّللَ
ََو قَال ُ ۡوا َح ۡسبُنَا ُٰ
ن فَ ۡضلِّهَ ََو
اّلل ِّم ۡ َ
ٰ َُ

َسيُ ۡؤتِّيۡنَا
َر ُس ۡولُه اِّنَا ٖۤ
ٰر ِّغب ُ ۡو ََنَ َ 

اِّ َلَ

ٰ ِّ
اّلل

ے رسول نے۔ اور
ان کو اهلل اور ا سک

ے کہ کافی ہے ہمیں اهلل ۔عتفرپب
ک ہن
ے قصل سے
ع ظا کرنگا ہمیں اهلل ا ین

اور اسکا رسول ۔ یقی نا ہم ہیں اهلل کی
طرف راعب ہویتوالے ۔

لِّل ۡ ُفقَر ِّ
ٓاء
َ

الص َدق ٰ ُتَ
اِّ َّنَا
َ
ہیں اور مشاکین اور کارک نان ) مامور (
ََواۡلۡ َ ٰس ِّك ۡ ِّ
ي عَلَيۡهَا
ي ََو الۡع ٰ ِّملِّ ۡ ََ
ے
اس بر اور راعب کرنے کے لن
ِّ
ََو اۡلۡ ُ َؤلـَفَ َِّة ُقل ُ ۡو ُب ُه َۡ
ے دلوں کو اور عالموں کے آزاد
م ََو ِف ا بک
ے
ل کرانے کو اور فرضداروں کے لن
ي ََو ِِّفۡ َس ِّبي ۡ ِّ
اب ََو الۡغ ٰ ِّر ِّم ۡ ََ
ال ِّرقَ ِّ َ
ة ِّمن اور اهلل کی راہ میں اور مشافروں
ِّ
ب
ف
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
ض
ي
ر
َ
ل
ي
ب
الس
ن
ا
َ
و
اّلل
َ
ـ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
ٰ َ
ۡ
ے(۔ فرنصہ ہے بہ اهلل کی
)کے لن
مَ َََ
م َح ِّكي ۡ ٌَ
اّلل عَلِّي ۡ ٌَ
ٰ َِّ
اّلل ََو ُٰ
ےواال ہے
طرف سے۔اور اهلل چا ین
ے
درحقتقت ضدقات قفراءکے لن

60 In fact, zakat
expenditures are for
the poor, and the
needy, and the workers
(appointed) thereupon
and for attracting
together their hearts,
and
for those in
bondage,
and
for
those in debt, and for
Allah’s cause, and
(for) the wayfarers,
an obligation from
Allah. And Allah is All
Knower, All Wise.

ے
اور ان میں وہ لوگ ہیں حو ابذا د ین
ے ہیں کہ وہ )لگابا
ہیں ینی کو اور کہن

61. And among them
are those who hurt the
Prophet and say: “He
(is lending) ear. Say:
)“(Lending
ear is
better for you. He
believes in Allah, and
has faith in the
believers, and is a
mercy to those who
”believed among you.

حکمت واال ہے۔

بَ
ََو ِّمنۡ ُه ُم ال َ ِّذيۡ ََ
ن يُ ۡؤ ُذ ۡو َن النَ ِّ َ
ل اُ ُذ َُن
ََوي َ ُق ۡول ُ ۡو ََن ُه ََو اُ ُذ ٌَن ُق ۡ َ
َخ ۡ ٍ
اّلل ََو يُ ۡؤ ِّم ُ َ
ن
ن بِّ ٰ َِّ
م يُ ۡؤ ِّم ُ َ
ي َلـَ ُك َۡ
لِّلۡم ۡؤ ِّم ِّۡ
ن ا ٰ َمنُ ۡوا
ۡح ٌَة لِّـل َ ِّذيۡ ََ
ن
ي ََو َر َۡ
ُ َ
ن يُ ۡؤ ُذ ۡو َن َر ُس ۡو َل
م ََو ال َ ِّذيۡ ََ
ِّمنۡ ُك َۡ
مَ َََ 
اب اَلِّي ۡ ٌَ
اّلل ََل ُ َۡ
ٰ َِّ
م ع َ َذ ٌ

what had given them
Allah
and
His
Messenger, and had
said: “Sufficient for us
is Allah. Will give us
Allah of His bounty,
and His Messenger.
Indeed we are, to
”Allah suppliants.

ہے (کان ۔ کہدو کان )لگا کر سی نا (
ے ۔انمان
تھالئی ہے ت مہارے لن
رکھ نا ہے وہ اهلل بر اور اعنماد رکھ نا ہے
مومتوں بر ۔ اور رحمت ہے ان کے
ے حو انمان النے ہیں تم میں۔ اور
لن

ے ہیں اهلل
وہ لوگ حو ابذا د ین

کے

ے ہے عذاب الیم ۔
ے لن
رسول کو ا بک

م ل ِّ ُيۡ ُض ۡو ُك ۡمَ
اّلل لـ َ ُك َۡ
َ َُيۡلِّ ُف ۡو ََن بِّ ٰ َِّ
اّلل ََو َر ُس ۡول ُ ٖۤه ا َ َح ُق ا َۡن
ََو ٰ ُ

يَََ
ي ُ ۡر ُض ۡو ُه اِّ َۡن كَان ُ ۡوا ُم ۡؤ ِّم ِّن ۡ ََ

قسمیں کھانے ہیں وہ اهلل کی ت مہارے
ے باکہ راضی کر دیں تم کو ۔
سا من
چاالبکہ اهلل اور اسکا رسول زبادہ ح قدار

َہیں اس کے کہ بہ راضی کریں ابہیں
اگرہیں بہ مومن ۔

اَل َ َۡ
م ي َ ۡعل َ ُم ۡوٖۤا ا َنَهَ مَ ۡن ُُيَا ِّد َِّد ٰ
اّللَ
ار َجهَـنَ ََ
م
ََو َر ُس ۡولَهَ فَا َ َن لَهَ ن َ َ
ك ا َۡلِّ ۡز ُ َ
ى
َخال ِّ ـدا فِّيۡهَا ذٰل ِّ َ
مَ ََ 
الۡعَ ِّظي ۡ َُ
َ َُيۡ َذ ُرَ
عَلَي ۡ ِّه ۡم

ِن َلَ
اۡلۡ ُن ٰ ِّف ُق ۡو ََن ا َۡن ُت َ َ
ُس ۡو َر ٌَة ُتن َ ِّبئُ ُه ۡم ِِّبَا ِّ َِۡف

اّللََ
ُقل ُ ۡوبِّ ِّه َۡ
م ُق ِّل ا ۡست َ ۡه ِّز ُء ۡوا اِّ َن ٰ
ُُم ۡ ِّر ٌج َما َ َۡت َذ ُر ۡو ََنَ 

ے کہ حو مچالقت کربا
ک نا بہیں بہ چا ین
ے رسول کی تو بیشک
ہے اهلل اور ا سک
ے ہے آ گ جہیم کی۔
اس کے لن
رہے گا وہ ہمیشہ جسمیں ۔ بہ ہے
رسوائی بہت بڑی ۔
ڈرنے ہیں م نافق کہیں بازل ہوچانے
ےبارےمیں کوئی سورت کہ طاہر
ا بک
کر دے ان )مشلماتوں( بر حو کچھ ان
)م ناققوں( کے دلوں میں ہے ۔
ے چاؤ۔ یقی نا اهلل طاہر کر
کہدو کہ مذاق کن
دے گا وہ جس سے تم ڈرنے ہو ۔

ن اِّ َّنَا
م لَيَـ ُق ۡول ُ َ َ
ََول َ ِّٮ ۡن َساَلۡت َ ُه َۡ
ب ُق ۡل
ض ََو نَلۡعَ ُ َ
ُكنَا ََنُ ۡو ُ َ
اّلل ََو اٰيٰتِّهَ ََو َر ُس ۡولِّه ُكنۡتُ ۡم
اَبِّ ٰ َِّ

And those who hurt
Allah’s Messenger, for
them is a painful
punishment.
62. They swear by
Allah to you so they
can please you. While
Allah
and
His
Messenger have more
right that they should
be pleased, if they are
believers.
63.
Do they not
know that whoever
opposes Allah and His
Messenger,
then
certainly for him is
the fire of Hell to
abide therein. That is
the great disgrace.
64. Fear the hypocrites
lest should be revealed
about them a surah,
informing
them
(Muslims) of what is
)in their (hypocrites
hearts. Say: “Ridicule,
indeed, Allah will
expose that which you
”fear.

اور اگر درباقت کرے تو ان سے تو 65. And if you ask
them, they will surely
ضرورکہیں گے کہ ضرف ہم کرنے say: “Only we were
talking
idly
and
ے توب ہی بات بت اور دل ل
۔
گی
تھ
ج
playing.” Say: “Is it at

تَ ۡست َ ۡه ِّز ُء ۡو ََن َ َََ
م بَ ۡع َد
َۡل تَ ۡعت َ ِّذ ُر َۡوا قَ ۡد َك َف ۡر ُت َۡ
ف عَ ۡن َط ِّٓاٮ َف ٍة
م اِّ ۡن ن َ ۡـع ُ َ
اِّ ۡۡيَانِّ ُك َۡ
ب َط ِّٓاٮ َفةـ ۢۡ بِّا َ َّنُ ۡمَ
ِّمنۡ ُك ۡم نُـعَ ِّذ ۡ َ
يَ َََ 
كَان ُ ۡوا ُُم ۡ ِّر ِّم ۡ ََ
ت بَ ۡع ُض ُه ۡم
اَۡلۡ ُن ٰ ِّف ُق ۡو ََن ََو اۡلۡ ُن ٰ ِّفق ٰ ُ َ
ض يَا ۡ ُم ُر ۡو ََن بِّاۡلۡ ُنۡ َك َِّر ََو
ن بَ ۡع ٍ َ
ِّم ۡ َۢۡ

ف ََوي َ ۡقبِّ ُض ۡو َنَ
يَنۡهَ ۡو َن عَ ِّن اۡلۡ َ ۡع ُر ۡو ِّ َ
م اِّ َن
اّللَ فَن َ ِّسي َ ُه َۡ
م ن َ ُسوا ٰ َ
ا َيۡ ِّدي َ ُه َۡ
ِّ ِّ
ي ُه ُم الۡف ٰ ِّس ُق ۡو ََنَ َََ 
اۡلۡ ُنٰفق ۡ َ

کہدو ک نا اهلل سےاور اسکی آیتوں اور
ے-
ےرسول سےتم مذاق کرنے تھ
ا سک

ے ہو
بہیں بیش کرو عذر یقی نا کافر ہو چک
ے انمان النے کے تعد ۔اگر ہم
تم ا ی ن
معاف کر دیں ابک حماعت کو تم میں
سے تو سزا تھی دیں گے دوسری
حماعت کو کتوبکہ وہ جرم کرنے رہے
ہیں۔
م نافق مرد اور م نافق عورئیں آپس میں
ے
ابک دوسرے سے ہیں۔چکم د ین
ہیں برا ئی کا اور منع کرنے ہیں
ے
ے ہیں ا ین
تھالئی سے اور روکے ر کھن
ہاتھ )جرچ کرنے سے(۔ تھالدبا

ابہوں نے اهلل

کو تو اس نے تھال

دبا ابکو۔ بیشک م ناق قین ہی بافرمان
ہیں۔

ي ََو اۡلۡ ُن ٰ ِّفق ٰ ِّت
َوع َ َد ٰ َُ
اّلل اۡلۡ ُن ٰ ِّفقِّ َۡ
م ٰخلِّ ِّدي ۡ ََ
ن
ار َجهَـنَ ََ
ار ن َ ََ
ََوالـۡ ُك َف ََ
م ٰ َُ
اّلل
م ََو لَـعَن َ ُه َُ
ِهَ َح ۡسب ُ ُه َۡ
فِّيۡهَا ِّ َ
مَ َََ 
اب ُمقِّي ۡ ٌَ
ََو ََل ُ َۡ
م ع َ َذ ٌ

وعدہ ک نا ہے اهلل نے م نافق مردوں
اور م نافق عورتوں اور کافروں سے
آ پش جہیم کا  .رہیں گے وہ جسمیں.
وہی ابکو کافی ہے۔ اور لعبت کر دی

ے
ے لن
ہے ان بر اهلل نے۔ اور ا بک

Allah and His verses
and His Messenger
that
you
were
”ridiculing.
66. “Make no excuse.
Indeed,
you
have
disbelieved after your
”confession of belief.
If We forgive a party
of you, We shall
punish another party,
because they have
been criminals.
67. The hypocrite men
and the hypocrite
women are from one
another. They enjoin
what is wrong, and
forbid from right, and
withhold their hands
(from spending). They
have forgotten Allah,
so He has forgotten
them. Indeed, the
hypocrites, it is they
who
are
the
disobedient.
68. Allah has promised
the hypocrite men and
the hypocrite women
and the disbelievers
fire of Hell, they shall
abide therein. It is
sufficient for them. And
has cursed them Allah,

ے واال ۔
ہے عذاب ہمیشہ قاتم ر ہن

ن قَبۡلِّ ُك ۡمَ كَان ُ ۡوٖۤا
ن ِّم ۡ َ
كَال َ ِّذيۡ ََ
ا َ َش َد ِّمنۡ ُك َۡ
م ُق َوةـ َو ا َ ۡكث َ َر ا َ ۡم َوا َۡل ـ
َوا َۡو َۡلدـان فَا ۡست َ ۡمت َ ُع ۡوا ِِّبَ َلقِّ ِّه ۡمَ
م كَ َما
م ِِّبَ َلقِّ ُك َۡ
فَ ۡاست َ ۡمت َ ۡعتُ َۡ
ا ۡست َ ۡمت َ ََع ال َ ِّذيۡ َن ِّم ۡن قَبۡلِّ ُك َۡ
م
م كَال َ ِّذ ۡىَ
م ََو ُخ ۡضتُ َۡ
ِِّبَ َلقِّ ِّه َۡ
ِّك َحبِّ َط ۡ َ
ت
َخا ُض ۡوا اُول ٰٮٖۤ َ َ
الدنۡيَا ََو ۡاۡل ٰ ِّخ َر َِّة ََو
ا َۡع َما َُل ُ َۡ
م ِِّف ُ
م ا َۡل ٰ ِّس ُر ۡو ََنَ َََ
ِّك ُه َُ
اُول ٰٮٖۤ َ َ
ن ِّم ۡن
م نَب َ َاُ ال َ ِّذيۡ ََ
م يَا ۡ ِّ ِِّت َۡ
اَل َ َۡ
م قَ ۡو َِّم ن ُ ۡو ٍح َو عَا ٍد َو
قَبۡلِّ ِّه َۡ

م ََو ا َۡص ٰح ِّبَ
َثَ ُ ۡو َدَ َۙ ََو قَ ۡو ِّم اِّبۡ ٰر ِّهي ۡ ََ

ت اَتَتۡ ُه ۡمَ
َم ۡدي َ َن ََو اۡلۡ ُ ۡؤتَ ِّفكٰ ِّ َ
ان
ُر ُسل ُ ُه ۡم بِّالۡب َ ِّين ٰ ِّ َ
ت فَ َما ك َ َ
ن كَان ُ ۡوٖۤا
م َولـ ٰ ِّك ۡ َ
اّلل لِّي َ ۡظلِّ َم ُه َۡ
ٰ َُ
م ي َ ۡظلِّ ُم ۡو ََن َ 
اَن ۡ ُف َس ُه َۡ

ے حو تم سے
ماپ ند ان لوگوں کے ہو چک
ے وہ زبادہ تم سے فوت
ے۔ ت ھ
بہل
میں اور کبرت والے اموال اوراوالد
ے
ے وہ ا ین
میں۔ پس قابدہ اتھا چک
ے
ے کا تو قابدہ اتھا ل نا تم نے ا ین
چص
ے ہیں
ے کا جس طرح قابدہ اتھا چک
چص
ے کا ۔ اور
ے چص
ے ا ین
لوگ تم سے بہل
تم باطل میں بڑے رہے جس طرح وہ
باطل میں بڑے رہے۔ بہ لوگ ہیں
ے اعمال دپ نا میں اور
ے ج نک
ضا تع ہو گن
آجرت میں۔ اور ب ہی لوگ ہیں حو ہیں
ی قصان اتھانے والے ۔
ب
ے باس خبر ان لوگوں
ک نا بہیں ہنچی ا بک
ے۔ فوم توح اور
ے تھ
کی حو ان سے بہل
عاد اور ت مود ۔ اور فوم ابراہیم اور
اصچاب مدین اور النی ہوئی پسیتوں
ے باس ان
ے ا بک
والے۔ آنے تھ
کے رسول پشایتوں کے ساتھ ۔ تو بہ
تھا اپشا

اهلل

کہ طلم کربا ان بر ل نکن

ے۔
وہی اینی چاتوں بر طلم کرنے تھ

and for them is an
enduring punishment.
69. Like those before
you, they were mightier
than you in strength,
and more abundant in
wealths and children.
So they enjoyed their
portion, so you enjoyed
your portion, as did
enjoy those before you
their portion. And you
indulged in falsehood,
like that in which they
indulged in falsehood.
Such are they, have
perished whose deeds
in the world and the
Hereafter. And it is
those who are the
losers.
70.
Has there not
reached them the news
of those before them.
The people of Noah,
and
Aaad,
and
Thamud, and the
people of Abraham,
and the dwellers of
Midian, and the towns
overturned. Came to
them their messengers
with clear proofs. So it
was not Allah Who
would wrong them,
but they used to

ت بَ ۡع ُض ُه ۡمَ
ََو اۡلۡ ُ ۡؤ ِّمنُ ۡو ََن ََو اۡلۡ ُ ۡؤ ِّمن ٰ ُ َ
ض يَا ۡ ُم ُر ۡو َن بِّاۡلۡ َ ۡع ُر ۡو ِّ َ
ف
ٓاء بَعۡ ٍ َ
ا َۡولِّي َ َُ
ََويَنۡهَ ۡو ََن عَ ِّن اۡلۡ ُنۡ َك ِّر ََو يُقِّي ۡ ُم ۡو َن
ا َلصلٰوةَ ََو يُ ۡؤ ُت ۡو َن ال َزكٰو َةَ ََو
اّللَ ََو َر ُس ۡولَهَ اُول ٰٮٖۤ َ َ
ِّك
يُ ِّطي ۡ ُع ۡو ََن ٰ َ
اّللَ عَزِّيۡ ٌَز
ۡح ُه ُم ٰ َُ
اّللۙن اِّ َن ٰ
َس َيۡ َ ُ
مَ َ َ
َح ِّكي ۡ ٌَ
ي ََو اۡلۡ ُ ۡؤ ِّمن ٰ ِّت
اّلل اۡلۡ ُ ۡؤ ِّم ِّن ۡ ََ
َوع َ َد ٰ َُ
ت َ ِۡت ِّر ۡى ِّم ۡن ََتۡتِّهَا ۡاۡل َ ّۡن ٰ ُر
َجنٰ ٍ َ
ن فِّيۡهَا ََو َم ٰس ِّك َن َط ِّيبَةـ ِّ ِۡف
ٰخلِّ ِّديۡ ََ
ان ِّم ََ
ن
ت ع َ ۡدنٍَ ََو ِّر ۡض َو ٌَ
َجنٰ ِّ َ
ك ُه ََو ال ۡ َف ۡو ُز
اّلل ا َ ۡك َ َُ
ٰ َِّ
ب ذٰل ِّ َ
مَ 
الۡعَ ِّظي ۡ َُ
يٰٖۤاَيُهَا النَ ِّ ُ ِّ ِّ
ار
ب َجاه َد الـۡ ُك َف َ
ِّ ِّ
م َو
ظ عَلَي ۡ ِّه َۡ
ي ََو اغۡل ُ ۡ َ
ََواۡلۡ ُنٰفق ۡ َ
م ََو بِّئ َۡس
م َجهَـنَ َُ
ٮه َۡ
َماۡوٰ ُ
يَُ 
اۡلۡ َ ِّص ۡ َ

اور مومن مرد اور مومن عورئیں
ابک دوسرے کے رقتق ہیں۔ چکم
ے ہیں تھال ئی کا اور منع کرنے
د ین
ہیں برا ئی سے اور قاتم کرنے ہیں
نماز اور ادا کرنے ہیں زکوۃ اور اطاعت
ٰ
ے رسول کی ۔
کرنے ہیں اهلل اور ا سک
ب ہی لوگ ہیں عتفرپب رحم کرے گا
جن بر اهلل ۔بیشک اهلل عالب ہے
حکمت واال ہے۔
وعدہ ک نا ہے اهلل نے مومن مردوں
ب
اور مومن عورتوں سے ہسنوں کا بہ
ے بہریں .وہ رہیں
ے ینچ
رہی ہیں ج نک
ب
گے ان میں اور عمدہ مکابات ہسنوں

میں حو ابدی ہیں۔ اور رضامندی اهلل
کی سب سے بڑی ہے۔بہ ہے وہ
کام نائی بہت بڑی-
اے ینی جہاد کر کافروں اور م ناققوں
شنی کر ان بر ۔ اور ان کا
سے ۔ اور ح
تھکابہ دوزخ ہے۔ اور بدبرین ہےوہ
ے کی۔
چگہ لو ین

wrong themselves.
71. And the believing
men and the believing
women are protecting
friends of one another.
They enjoin what is
right and forbid from
wrong,
and
they
establish prayer and
give the poor-due, and
they obey Allah and
His Messenger. Those,
Allah will soon have
mercy upon them.
Indeed, Allah is All
Mighty, All Wise.
72. Allah has promised
the believing men and
the believing women
of gardens flowing
underneath which are
rivers, they will abide
therein, and pleasant
dwellings in gardens
of Eden. And the
pleasure of Allah is
the greater. It is that
the great success.
73. O Prophet, strive
against the disbelievers
and the hypocrites,
and be harsh upon
them. And their abode
is Hell, and wretched
is the destination.

اّلل َما قَال ُ ۡوان ََو لَقَ ۡدَ
َ َُيۡلِّ ُف ۡو ََن بِّ ٰ َِّ
قَال ُ ۡوا كَلِّ َم َة الـۡ ُك ۡف ِّر ََو َك َف ُر ۡوا بَ َۡع ََد
م يَنَال ُ ۡوا
ه ۡوا ِِّبَا ل َ َۡ
اِّ ۡس َل ِّم ِّه َۡ
م ََو َ ُ
ِّ
ٮه َُ
م
ََو َما نَقَ ُم ۡوٖۤا ا َ َۡل ٖۤ ا ََۡن ا َ ۡغن ٰ ُ
ن فَ ۡضلِّهَ فَاِّ َۡن
اّلل ََو َر ُس ۡولُهَ ِّم ۡ َ
ٰ َُ
م ََو
ك َخ ۡيـا ََل ُ َۡ
يَتُ ۡو ُب ۡوا ي َ ُ َ
اّلل ع َ َذابـا
م ٰ َُ
اِّ َۡن يَت َ َول َ ۡوا َيُعَ ِّذبۡ ُه َُ
الدنۡيَا ََو ۡاۡل ٰ ِّخ َر َِّة ََو
اَلِّي ۡ ـما ِِّف ُ
ن َو ِّ ٍَل
ض ِّم ۡ َ
م ِّ َِف ۡاۡل َ ۡر ِّ َ
َما ََل ُ َۡ

يَ َََ 
َو َۡلَ ن َ ِّص ۡ ٍَ

قسمیں کھانے ہیں بہ اهلل کی کہ بہیں
کہا ابہوں نے .چاالبکہ ضرور کہا ہے
ے
ابہوں نے کلمہ کفر کا اور کافر ہو گن
ے اسالم النے کے اور
ہیں بہ تعد ا ین
ے ہیں اپسی بات کا بہیں
قصد کر چک
ے۔ اور بہیں بدلہ
جس بر قدرت با سک
ل نا ابہوں نے مگر بہ کہ عنی کر دبا ہے
ے رسول نے
ابہیں اهلل نے اور ا سک
ے قصل سے ۔ سو اگر بہ توبہ کر لیں
ا ین
ے حق میں۔ اور اگر منہ
تو ہو گا بہبر ا بک
تھبر لیں تو سزا دے گا ابکو اهلل دکھ
ے والے عذاب کی دپ نا میں اور
د ین
آجرت میں ۔ اور بہ ہوگا ان کا زمین
میں کوئی دوست اور بہ ہی مددگار ۔

اّللَ ل َ ِّٮ ۡنَ
ن عٰهَ َد ٰ َ
م َم ۡ َ
ََو ِّمنۡ ُه َۡ
تھا اهلل سے کہ اگر وہ ہمیں ع ظا
اٰتٰٮنا ِّ
ِّ
ق
م
َ
ن
د
َ
ص
ـن
ل
ه
َ
ل
ض
ف
َ
ن
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ ۡ
َ
ے قصل سے تو ہم ضرور
فرمانے ا ین
الصلِّ ِّح ۡ ََ
ََولَن ُك ۡون َ َ َ
ي َ َََ خبرات ک نا کریں گے اور ضرور ہو چائیں
ن ِّم َن ٰ
اور ان میں ہیں وہ جنہوں نے عہد ک نا

گے پ نکوکاروں میں ۔

م ِّم ۡن فَ ۡضلِّه َ ِِّبل ُ ۡوا بِّه
ٮه َۡ
فَل َ َما ٖۤ اٰت ٰ ُ

ے قصل
ےابکو ا ین
تھر جب ع ظا ک نا ا سن
ے اس میں اور
سے تو بچل کرنے لگ

74. They swear by
Allah that they did not
say. Though indeed,
they did say the word
of disbelief, and did
disbelieve after their
accepting of Islam.
And they planned that
which they were not to
attain. And they did
not
seek
revenge
except that Allah had
enriched them and His
Messenger of His
bounty. Then if they
repent, it will be better
for them. And if they
turn away, Allah will
afflict them with a
painful punishment in
the world and the
Hereafter. And there
will not be for them on
earth any protector,
nor helper.
75. And among them
are those who made a
covenant with Allah:
“If He should give us
of His bounty, we will
surely give charity,
and we will surely be
”among the righteous.
76. Then when He gave
them from His bounty,
they hoarded it and

ََوتَ َول َ ْوا َو ُه ۡمَ ُم ۡعر ُِّض ۡو ََنَ َََ 
تو اس نے سزا دی ابکو کہ ی قاق
م نِّ َفاقـا ِِّفۡ ُقل ُ ۡوبِّ ِّه َۡ
م
فَا َ ۡعقَب َ ُه َۡ
ے دلوں میں اس دن
)ڈال دبا( ا بک
اِّ ٰ َل يَو ِّم يَلۡقَونَهَ ِّ
ف
ل
خ
ٖۤ
وا
ا
ا
ِب
َ
َ
س
ۡ
ُ
ج
بک میں چاضر ہوں گےبہ اس کے
ۡ
ۡ َ
ے کہ چالف ورزی کی
اّلل ما وعدوه َو ِِّبا كَانوا روبرو اس لن
ٰ َ َ َ َ ُ ُۡ َ َ ُۡ
ابہوں نے اهلل سےاسکی حو وعدہ ک نا
ي َ ۡك ِّذ ُب ۡو ََنَََ
ے کہ بہ چھوٹ
تھا اس سے اور اس لن
ےاور وہ ہیں روگردائی کر یتوالے
تھر گن

-

ے۔
ے تھ
تو ل ن

م ي َ ۡعل َ ُم ۡوٖۤا َا َ َن
اَل َ َۡ
ٮه َۡ
م
ِّس َر ُه َۡ
م ََو ََنۡوٰ ُ
بَ 
م الۡغُيُ ۡو ِّ َ
عَل ٰ َُ
ي ِّم َن
ن يَل ۡ ِّم ُز ۡو َن اۡلۡ ُ َط ِّو ِّع ۡ ََ
اَل َ ِّذيۡ ََ

اّللَ ي َ ۡعل َ ُمَ
َٰ
ََو ا َََن ٰ
اّللَ

ک نا بہیں معلوم ابکو کہ اهلل واقف ہے
ے مشوروں سے
ے تھ ندوں اور ا بک
ا بک
ے واالہےعبب کا-
اور بہ کہ اهلل چا ین
وہ لوگ حو یتق ند کرنے ہیں ان بر حو
جرچ کرنے ہیں مومتین میں سے

ت ََو ال َ ِّذيۡ َنَ
الص َدق ٰ ِّ َ
اۡلۡ ُ ۡؤ ِّم ِّن ۡ ََ
ي ِِّف َ
ضدقات کے بارے میں۔ اور وہ حو
َۡل َ ِّّي ُدون اِّ
َ
م
ه
د
ه
ج
ۡل
ب
َ
ۡ
ُ
ۡ َ
ُ
ۡ ہیں حو بانے کہ )خبرات کریں(
م س ِّ
خ
ر
ے ہی ں
اّلل مگراینی مشقت سے۔ تو وہ ہیشن
فَي َ ۡس َخ ُر ۡو ََن ِّمنۡ ُه ۡ ن َ َ ُٰ
مَ َََ اتبر۔ ہیس نا ہے اهلل ان بر .اور ان کے
اب اَلِّي ۡ ٌَ
م ََو ََل ُ َۡ
ِّمنۡ ُه َۡ
م ع َ َذ ٌ

م ا ََۡو َ َۡل تَ ۡستَغۡ ِّف ۡر
اِّ ۡستَغۡ ِّف َۡر ََل ُ َۡ
م اِّ َۡن تَ ۡستَغۡ ِّف َۡر ََل ُ ۡم َسب ۡ ِّع ۡ ََ
ي
ََل ُ ۡ ن
م ذٰل ِّ َ َ
ك
اّلل ََل ُ َۡ
َم َرةـ فَل ۡ ََن يَغۡ ِّف َر ٰ َُ

ے واال ۔
ے عذاب ہے نکلتف د ین
لن

turned away, and they
become evasive.
77.
So He punished
)them by (putting
hypocrisy into their
hearts until the Day
they shall meet Him,
because they broke
that with Allah which
they had promised
Him and because they
used to lie.
78. Do they not know
that Allah knows their
secret and their private
conversation, and that
Allah is the Knower of
the unseen.
79. Those who criticize
the
contributors
among the believers
concerning charities,
and those who could
not find (to give as
charity) except their
effort. So they ridicule
them.
Allah
will
ridicule them. And for
them is a painful
punishment.

80. Ask forgiveness for
ے با بہ
ے لن
مغفرت مابگ تو ا بک
them, or do not ask
ے ۔اگر تو forgiveness for them.
ے لن
مغفرت مابگ تو ا بک
If you should ask
ے لن
ےا ب ک
مغفرت ما بگ
ے سبر مرپبہ تو forgiveness for them

اّلل ََو َر ُس ۡولِّهَ َوَ
بِّا َ َّنُ ۡم َك َف ُر ۡوا بِّ ٰ َِّ
اّلل َ َۡل ي َ ۡه ِّدى الۡقَ ۡو ََم
ٰ َُ
يَََ 
الۡف ٰ ِّسقِّ ۡ ََ

ے گا اهلل ابکو ۔بہ اس
تھی ہرگز بہیں بخش

ے کہ کفر ک نا ابہوں نے اهلل سے اور
لن

ے رسول سے ۔اور اهلل
ا سک

بہیں

ہداپت دپ نا ان لوگوں کو حو قاسق ہیں۔

فَ ِّر ََح اۡلۡ ُ َخل َ ُف ۡو ََن ِِّبَ ۡقعَ ِّد ِّه ۡمَ
ِّخل ٰ َف رسو ِّ َل ٰ ِّ
اّلل ََو َكر ُِّه ۡوٖۤا َا َ َۡن
َُۡ
ُّيَا ِّه ُد ۡوا بِّا َ ۡم َو ِّاَلِّ ۡم ََو اَن ۡ ُف ِّس ِّه ۡم
ِِّف س ِّبي ِّل ٰ ِّ
اّلل ََو قَال ُ ۡوا َ َۡل تَنۡ ِّف ُر ۡوا
َۡ ۡ
م ا َ َش ُد
ار َجهَـنَ ََ
ل ن َ َُ
ِِّف ا ۡۡلـ َ َِّرن ُق ۡ َ
َح ـرا ل َ َۡو كَان ُ ۡوا ي َ ۡفقَ ُه ۡو ََنَ َََ 

ے)
ے رہ گن
حوش ہونے وہ لوگ حو ینچھ
ے بر تعد
ے بیٹھ ر ہن
یتوک سے( ا ین

رسول اهلل

)کی روابگی( کے۔ اور

ے مالوں سے
باپس ند ک نا کہ جہاد کریں ا ین
اور اینی چاتوں سے اهلل کی راہ میں ۔
ے کہ مت نکل نا گرمی میں۔
ے لگ
اور کہن
کہہ دو کہ آ پش دوزخ کہیں زبادہ گرم
س
ے۔
ہے کاش وہ مچھن

ل ـ وَ
فَلۡي َ ۡـض َح ُك ۡوا قَلِّي ۡ َ
َكثِّ ۡيـا َج َزٓاءـ ۢۡ ِِّبَا
ي َ ۡك ِّسب ُ ۡو ََن َ َََ 

لۡيَب ۡ ُك ۡوا
كَان ُ ۡوا

ہو گا بہت زبادہ۔ بدلے میں اس
کے حو وہ کمانے رہے ہیں ۔

اّلل اِّ ٰل َط ِّٓاٮ َف ٍة
فَاِّ َۡن َر َجعَ َ َ
ك ُٰ
ك لِّل ۡ ُخ ُر ۡو ِّج
ِّمنۡ ُه َۡ
م فَ ۡاستَـاْذَن ُ ۡو َ
ن ََتۡ ُر ُج ۡوا َم ِّ َ
َفَ ُقل ل َ ۡ َ
عَ

ے کہ وہ ہیس لیں تھوڑا سا اور روبا
چا ہن

ا َبَ ـدا وَ

seventy times, never
will forgive Allah them.
That is because they
disbelieved in Allah
and His Messenger.
And Allah does not
guide those people
who are disobedient.
81.
Rejoiced those
who remained behind
(from Tabuk), in their
staying
after
the
Messenger of Allah
(departed). And they
disliked that they
should strive with
their wealth and their
lives in the cause of
Allah, and they said:
“Do not go forth in the
heat.” Say: “The fire
of Hell is more intense
in heat,” if they could
understand.
82. So let them laugh a
little, and they will
weep much, as the
recompense for what
they used to earn.

83. So if brings you
ت
ھر اگر واپس لے چانے بچھ کو اهلل back Allah (from the
)مچاذ سے(کسی گروہ کی طرف ان campaign) to a party
of them (hypocrites),
)م ناق قین( میں سے تھر وہ اچازت then they ask your
ک permission to go out
ے
طلب کریں بچھ سے)جہاد میں( ن
ن ل (to fight), so say:

ل َ ۡن ُتقَاتِّل ُ ۡوا َم ِّعَ ع َ ُد ـوا اِّن َ ُك ۡم
م بِّال ۡ ُق ُع ۡو ِّد ا ََو ََل َم َر ٍة
َر ِّضيۡتُ َۡ
ي
فَاقۡ ُع ُد ۡوا َم َع ا َۡلٰلِّـ ِّف ۡ ََ
ل عَ ٰىَل ا ََح ٍَد ِّمنۡ ُه ۡم
ََو َۡل ُت َص ِّ َ
م عَ ٰل قَ ۡ ِّ
بهن
ات ا َبَ ـدا َو َ َۡل تَ ُق َۡ
َم َ
اّلل ََو َر ُس ۡولِّهَ ََو
م َك َف ُر ۡوا بِّ ٰ َِّ
اِّ َّنُ َۡ
م ف ٰ ِّس ُق ۡو ََنَ َََ 
َما ُت ۡوا ََو ُه َۡ
ك ا َ ۡم َوا َُل ُ ۡمَ
ََو َ َۡل ُت ۡع ِّجب ۡ َ َ
م اِّ َّنَا يُ ِّريۡ ُد ٰ َُ
اّلل
ا َۡو َۡل ُد ُه َۡ

َوَ
ا ََۡن

الدنۡيَا ََو تَ ۡز َه َقَ
يُعَ ِّذبَ ُه َۡ
م بِّهَا ِّ َِف ُ
اَن ۡ ُف ُس ُه ۡم ََو ُه ۡم ك ٰ ِّف ُر ۡو ََنَ َ
ت ُس ۡو َر ٌَة ا ََۡن ا ٰ ِّمنُ ۡوا
ََو اِّذَ َا ٖۤ اُن ۡ ِّزل َ ۡ َ
بِّ ٰ ِّ
اّلل ََو َجا ِّه ُد ۡوا َم ََع َر ُس ۡول ِّ ِّه
ك اُولُوا ا َلط ۡو ِّ َل ِّمنۡ ُه َۡ
م
ۡاستَـاۡذَن َ َ َ
َوَ قَال ُ ۡوا ذَ ۡرنَا ن َ ُك ۡنَ َم َع

کی تو کہدے کہ ہر گز بہیں تم نکلو گے
مبرے ساتھ کٹھی  -اور ہر گز بہیں

“Never will you go out
with me, ever, and
never will you fight
along with me against
an enemy. Indeed, you
were content with
sitting the first time,
so you sit with those
”who stay behind.

اور بہ نماز بڑھ نا کسی ابک کی ان میں

84.
And do not
pray over any of
them who has died,
ever, nor stand at his
grave. Indeed, they
disbelieved in Allah
and His Messenger,
and they died while
they were disobedient.
85. And let not amaze
you their wealth and
their children. In fact,
Allah intends that He
punishes them thereby
in the world, and
should depart their
souls while they are
disbelievers.
86.
And when a
surah is revealed that
believe in Allah and
strive along with His
Messenger. Ask your
permission those of
wealth among them
and say: “Leave us to

ج نگ کرو گے مبرے ساتھ ملکر دسمن
کے چالف۔ یقی نا تم راضی ہونے بیٹھ
ے رہو ساتھ
ےبر بہلی مرپبہ تو بیٹھ
ر ہن
ے والوں کے ۔
ے ر ہن
ینچھ

سےحو مر چانے کٹھی  -اور بہ کھڑے
ہوبا اسکی قبر بر ۔ بیشک ابہوں نے
ے رسول کے ساتھ
کفر ک نا اهلل اور ا سک
ے بافرمان ۔
اور وہ مرے ج نکہ وہ تھ
ے
اور بہ تعجب میں ڈالیں بچھ کو ا بک
اموال اور ابکی اوالد ۔درحقتقت چاہ نا

ہے اهلل

کہ عذاب کرے ابکو ان

ے ابکی
خبزوں سے دپ نا میں ۔ اور نکل
چان ج نکہ وہ کافر ہوں۔
اور جب بازل ہوئی ہے کوئی سورت
کہ انمان الؤ اهلل بر اور جہاد کرو ساتھ ہو
ے رسول کے تو اچازت طلب
کر ا سک
کرنے ہیں بچھ سے حو ہیں دولت م ند
ے دے
ے ہیں کہ ر ہن
ان میں اور کہن

نَ َََ 
الۡقٰعِّ ِّديۡ ََ
َر ُض ۡوا بِّا َ ۡن يَ ُك ۡون ُ ۡوا َم َع
ف ََو ُطبِّ ََع عَ ٰ َل ُقل ُ ۡوبِّ ِّه ۡم
ا َۡل َ َوال ِّ ِّ َ
م َ َۡل ي َ ۡفقَ ُه ۡو ََنَ َََ 
فَ ُه َۡ

ن ا ٰ َمنُ ۡوا
لـ ٰ ِّك ِّن ال َر ُس ۡو َُل ََو ال َ ِّذيۡ ََ
اه ُد ۡوا بِّا َ ۡم َو ِّ ِّ
م ََو
اَل َۡ
َمعَهَ َج َ
ِّك ََل ُ ُم
م ََو اُول ٰٮٖۤ َ َ
اَن ۡ ُف ِّس ِّه َۡ
ِّك ُه َُ
م
ت ََو اُول ٰٮٖۤ َ َ
ا َۡل َ ۡي ٰ ُ َ
اۡلۡ ُ ۡفلِّ ُح ۡو ََنَََ

ت َ ِۡت ِّر ۡى
م َجنٰ ٍ َ
اّلل ََل ُ َۡ
ا َع َ َد ٰ َُ
ن فِّيۡهَا
ِّم ۡن ََتۡتِّهَا ۡاۡل َ ّۡن ٰ ُ َر ٰخلِّ ِّديۡ ََ
مَ َََ 
ك الـۡ َف َۡو ُز الۡعَ ِّظي ۡ َُ
ذٰل ِّ َ
ن ۡاۡل َ ۡع َر ِّ
ابَ
ٓاءَ اۡلۡ ُعَ ِّذ ُر ۡو َن ِّم ََ
َو َج َ
م ََو قَعَ َد ال َ ِّذيۡ ََ
ن
لِّيُ ۡؤذَ َن ََل ُ َۡ
اّللَ ََو َر ُس ۡولَهَ َسيُ ِّصي ۡ ُب
كَ َذ ُب ۡوا ٰ َ
اب
ن كَ َف ُر ۡوا ِّمنۡ ُه َۡ
ال َ ِّذيۡ ََ
م ع َ َذ ٌ
مَ َ َ 
اَلِّي ۡ ٌَ

ے be with those who sit
ہمیں کہ ہو چائیں ہم ساتھ بیٹھ ر ہن
”behind.
والوں کے۔
راضی ہیں وہ اس بر کہ بیٹھ رہیں ساتھ
ے رہ چائی
ان عورتوں کے حو ینچھ
ے
ہیں۔اور مہر لگا دی گنی ہے ا بک
س
ے۔
دلوں بر سو بہ بہیں مچھن
ل نکن رسول اور وہ حو انمان النے
ے
ے ساتھ جہاد ک نا ابہوں نے ا ین
ا سک
مالوں سے اور اینی چاتوں سے ۔اور
ے ہیں تھالپ ناں
ب ہی ہیں جن کے لن
۔ اور ب ہی ہیں حو قالح بائیں گے۔
ے
ے لن
ے ہیں اهلل نے ا بک
پ نار کر ر کھ
ے بہریں.
ے ینچ
باعات بہ رہی ہیں ج نک
رہیں گےوہ ہمیشہ ان میں۔ ب ہی
ہے کام نائی بہت بڑی ۔
اور آنے وہ عذر کے ساتھ عرئی بدوؤں
میں سے با کہ اچازت دی چانے
ے کی( ۔ اور بیٹھ
ابکو )جہاد میں بہ نکلن
رہے )گھروں میں( وہ لوگ جنہوں
ے رسول
نے چھوٹ توال اهلل اور ا سک
ے گا ابکو جنہوں نے
سے۔عتفرپب بہنچ

87. They were content
that they be with the
women
who
stay
behind. And seal was
placed upon their
hearts, so they do not
understand.
88. But the Messenger
and those who believed
with him strove with
their wealth and their
lives. And those, for
them are the good
things. And it is those
who will be the
successful.
89. Allah has prepared
for them gardens,
flow underneath which
rivers, they will abide
therein. That is the
great success.
90. And came those
with excuses among
the wandering Arabs
that permission might
be given to them (to
exempt from fight).
)And sat (at homes
those who lied to Allah
and His Messenger.
Soon there will strike

ے those who disbelieved
کفر ک نا ان میں سے عذاب دکھ د ین
among them a painful
واال ۔
punishment.

ٓاء ََو َۡلَ عَ َل
الضعَ َف َِّ
لَـيۡ َس عَ َ َل ُ
بر اور بہ ان لوگوں بر بہیں حو
ن َۡل
ض ََو َ َۡل عَ َل ال َ ِّذيۡ ََ
اۡلۡ َ ۡر ٰ َ
بانے کہ کچھ جرچ کر سکیں کو ئی جرج
َ ِّّي ُد ۡو ََن َما يُنۡ ِّف ُق ۡو ََن َح َر ٌج اِّذَا
۔ ج نکہ خبر حواہ ہوں وہ اهلل کے اور
ن َ َص ُحوا ِّ ٰ ِّ
ّلل ََو َر ُس ۡولِّهَ َما عَ َل
ۡ
اس کے رسول کے ۔ بہیں ہے
اۡلۡ ح ِّس ِّني ِّ
م
ٍ
ِّ
اّلل
َ
و
َ
ل
ي
ب
س
ن
ُۡ َۡ ۡ َ ۡ
َ ٰ ُ پ نکو کاروں بر کسی طرح کا الزام اور
َغ ُفو َر َر ِّ
َ
َََ
م
َ
ي
ح
ٌۡ
ٌ
ۡ
ے واال مہربان ۔
اهلل ہے بخشن
كَ
َو َ َۡل عَ َل ال َ ِّذيۡ ََ
ن اِّذَا َما ٖۤ اَتَ ۡو َ
ت َۡل ٖۤ ا َ ِّج َُد َما ٖۤ
لِّت َ ۡح ِّمل َ ُه ۡم ُقل ۡ َ َ

ا ۡ ِّ
م عَلَي ۡ َِّه تَ َول َ ْوا َو ا َعۡيُنُ ُه ۡمَ
َۡحل ُ ُك َۡ
تَ ِّفي
الد ۡم َِّع َح َزنـا ا َ ََۡل
ض ِّم َن َ
ۡ
ُ
َ ِّّي ُد ۡوا َما يُنۡ ِّف ُق ۡو ََنۙنَ َََ 

بہیں ہے ضعتقوں بر اور بہ ینماروں

91. Not upon the
weak, nor upon the
sick, nor upon those
who do not find
anything to spend, is
any blame when they
are sincere to Allah
and His Messenger.
There is not upon
those who do right any
blame And Allah is
Forgiving, Merciful.

اور بہ ہی )الزام ہے( ان لوگوں بر

)92. Nor (is the blame
upon those who, when
they came to you that
you should mount
them, you said: “I can
not find anything to
mount for riding you
upon.” They turned
back and their eyes
overflowed with tears
out of grief that they
did not find anything
to spend.

در حقتقت الزام ان بر ہے حو اچازت

93. In fact, the blame
is upon those who ask
permission of you
while they are rich.
They are content that
they be with those
women who stayed

جب وہ آنے تبرے باس با کہ سواری
دے تو ابہیں تو کہا تو نے کہ بہیں بابا
میں کچھ کہ سوار کروں میں ت مہیں جس بر
ے اور ابکی آیکھیں
۔تو وہ لوٹ گن
اسک نار تھیں آ پشوؤ ں سے غم کی وچہ
سے کہ بہیں بانےوہ کچھ حو جرچ
کرسکیں۔

الس ِّبي ۡ ُل عَ َل
اِّ َّنَا َ
ك ََو ُه َۡ
م
ي َ ۡستَا ْ ِّذن ُ ۡون َ َ َ
َر ُض ۡوا بِّا َ َۡن يَ ُك ۡون ُ ۡوا َم َع
ال َ ِّذيۡ َن
ا َ ۡغ ِّني َ َُ
ٓاء

طلب کرنے ہیں بچھ سے چاالبکہ وہ
ے ہیں
ہیں دولت م ند ۔ راضی ہو گن
کہ وہ ہو چائیں ساتھ ان عورتوں کے حو

ا َۡلـ َ َوال ِّ
ِّ
ے رہ چائی ہیں ۔اور مہر لگا دی اهلل
ف َو َطبع اّللَ عَ ٰل ینچھ
َ
َ َ
َ
ُٰ
ے-
ےدلوں بر پس وہ بہیں چا ین
ن ےا ب ک
م َۡل ي َ ۡعل َ ُم ۡو ََن َ 
ُقل ُ ۡوبِّ ِّه ۡم فَ ُه َۡ

م اِّذَا َر َج ۡعتُ ۡمَ
ي َ ۡعت َ ِّذ ُر ۡو ََن اِّل َي ۡ ُك َۡ
م ُقل َۡل تَ ۡعت َ ِّذ ُر ۡوا ل َ ۡ َ
ن
اِّلَي ۡ ِّه َۡ
اّلل ِّم ۡن
ن لـ َ ُك ۡم قَ َۡد نَـبَاَنَا ٰ َُ
نُـ ۡؤ ِّم ََ
م ََو َس َيَى ٰ َُ
اّلل
ا َۡخبَا ِّر ُك َۡ
م ُت َردُ ۡو َن
م ََو َر ُس ۡولُهَ ُث ََ
عَ َمل َ ُك َۡ
ب ََو َ
الشهَادَ ِّة
م الۡغَي ۡ ِّ َ
اِّ ٰ َل عٰلِّ َِّ
م تَ ۡع َمل ُ ۡو ََن
م ِِّبَا ُكنۡتُ َۡ
فَيُن َ ِّبئُ ُك َۡ


َ

َسي ۡحلِّ ُفون َبِّ ٰ ِّ
اّلل لـ َ ُك ۡمَ اِّذَا
َ ۡ َ
م اِّلَي ۡ ِّه ۡم لِّتُ ۡعر ُِّض ۡوا عَنۡ ُه َۡ
م
انْقَلَبۡتُ َۡ
س َو
م ر ِّۡج ٌ َ
م اِّ َّن ُ َۡ
فَا َ ۡعر ُِّض ۡوا عَنۡ ُه َۡ
م َج َزٓاءـ ۢۡ ِِّبَا كَان ُ ۡوا
ٮه ۡم َجهَـنَ َُ
َماۡوٰ ُ
ي َ ۡك ِّسب ُ ۡو ََنَ ََ 
م ل ِّ ََتۡ َض ۡوا عَنۡ ُه ۡمَ
َ َُيۡلِّ ُف ۡو ََن لـ َ ُك َۡ
اّللَ َ َۡل
فَاِّ ۡن تَ ۡر َض ۡوا عَنۡ ُه َۡ
م فَاِّ ََن ٰ

behind.
And
has
placed a seal Allah
upon their hearts so
they do not know.

عذر کریں گے تم سے جب تم واپس

94. They will make
excuses to you when
you return to them.
Say: “Make no excuse,
never shall we believe
you. Indeed, Allah has
informed us of your
news. And Allah will
observe your deeds,
and His Messenger.
Then you will be
brought back to the
Knower of the unseen
and the seen. Then He
will inform you of
”what you used to do.

قسمیں کھائیں گے وہ اهلل کی ت مہارے

95. They will swear
by Allah to you when
you return to them
that you may turn
away from them. So
turn away from them.
Indeed,
they
are
unclean, and
their
abode
is
Hell, a
recompense for what
they used to earn.
96. They swear to you
that you may be
pleased with them, so
if you are pleased with

ے باس ۔ کہدو بہ عذر کرو
چاؤ گے ا بک
ہر گز بہیں ہم اعی نار کریں گے ت مہارا۔

ے ہیں ہم کو اهلل
ی ق ی نا پ نا د ین

نے

ے
ت مہارے چاالت ۔ اور عتفرپب د یکھ

گا اهلل

ت مہارے عمل کو اور اس کا

رسول۔ تھر تم لوبانےچاؤگے اس کی
طرف حو چاپ نا ہے عاپب اور چاضر
کو۔تھر وہ پ نادے گا ت مہیں حو عمل تم
کرنے رہے ہو ۔

ے
روبرو جب تم لوٹ کر چاؤ گے ا بک
باس باکہ تم درگذر کرو ان سے۔ سو
چھوڑدو تم ابکو ۔ یقی نا وہ باباک ہیں۔ اور
ان کا تھکابہ دوزخ ہے۔ بدلہ ہے
اس کا حو وہ کمانے رہے ہیں ۔
وہ قسمیں کھانےہی ت مہارےروبرو باکہ
راضی ہو چاؤ تم ان سے .سو اگر راضی

يَ 
ي َ ۡر ٰض عَ ِّن الۡقَ ۡو َِّم الۡف ٰ ِّسقِّ ۡ ََ
ع
اب ا َ َش ُد ُك َۡف ـرا َو نِّ َفاقـا
ا َۡۡل َ ۡ َر ُ
َوا َۡج َد ُر ا َ ََۡل ي َ ۡعل َ ُم ۡوا ُح ُد ۡو َدَ َما ٖۤ
اّلل عَ ٰل رسول ِّ
اّلل
َ
و
ه
َ
ا َ َن ۡ َز َل ٰ َُ
َ ُ ۡ َ ُٰ
مَََ
م َح ِّكي ۡ ٌَ
عَلِّي ۡ ٌَ
ن ۡاۡل َ ۡع َر ِّ
اب َم ۡنَ يَتَ ِّخ ُذَ
ََو ِّم ََ
َص بِّ ُك ُم
َما يُنۡ ِّف ُق َمغۡ َرمـا َو ي َ ََتَب ُ َ
لس ۡو َِّء
الد ََوٓا ِّٮ ََر عَلَي ۡ ِّه ۡم دَٓا ِّٮ َر َُة ا َ
اّلل َ ِّ
مَ 
َسي ۡ ٌع عَلِّي ۡ ٌَ
ََو ٰ َُ

َہو چاؤ تم ان سے تو یقی نا اهلل بہیں

them, certainly Allah
is not pleased with the
people
who
are
disobedient.
97.
The wandering
Arabs are stronger in
disbelief
and
hypocrisy, and more
likely not to know
the limits which Allah
has revealed to His
Messenger. And Allah
is All Knower, All
Wise.
98. And among the
wandering Arabs are
some who regard that
which they spend as a
loss, and they await for
you turns of fortune.
Upon them will be the
misfortune of evil. And
Allah is All Hearer,
All Knower.

اور بدوی عر توں میں تعض وہ ہیں حو

99. And among the
wandering Arabs are
some who believe in
Allah and the Last
Day, and regard that
which they spend as
(means) of nearness
to Allah, and (as
receiving) Messenger’s
invocations. Is it not,
indeed it is a means of

راضی ہوبا ابلوگوں سے حو قاسق ہیں-
بدوی عر ب بہت شجت ہیں کفر اور
ی قاق میں اور اسی التق ہیں کہ بہ
واقف ہو بائیں چدود سے اسکی حو
ے رسول
بازل فرمابا ہے اهلل نے ا ین

بر ۔اور اهلل

ے واال حکمت
ہے چا ین

واال ۔
اور بدوی عر توں میں تعض وہ ہیں
س
ے ہیں اسکو حو جرچ کرنے ہیں
حو مچھن
ابک ی قصان اور میت ظر ہیں ت مہارے
حق میں گردسوں کے ۔ اب ہی بر وا قع ہو
ے
ے واال چا ین
گردش بری۔ اور اهلل سین
واال ہے۔

اب َم ۡن ي ُ ۡؤ ِّم ُنَ
ََو ِّم َن ۡاۡل َ ۡع َر ِّ َ
بِّ ٰ ِّ
اّلل ََو الۡي َ ۡو َِّم ۡاۡل ٰ ِّخ َِّر ََو يَتَ ِّخ ُذ
ت ِّعنۡ َد ٰ ِّ
اّلل ََو
َما يُنۡ ِّف ُ َق ُق ُرب ٰ ٍ َ

َصلَوٰ ِّت ال َر ُس ۡو ِّ َل ا ََۡل ٖۤ اِّ َّنَا
اّلل ِّ ِۡف
م ٰ َُ
م َسيُ ۡد ِّخل ُ ُه َُ
ُق ۡربَ ٌة ََل ُ َۡ

ے ہیں اهلل بر اورتوم آجرت
انمان ر کھن
س
ے ہیں اسکو حو جرچ کرنے
بر اور مچھن
ہیں )ذرتعہ(یفرب کا اهلل کے باس
اوررسول کی دعاؤں) کےچصول کا(
۔ ک نا بہیں -بالسنہ بہ ہے موجب

اّللََ َغ ُف ۡو ٌر
َر ۡ َ
ۡحتِّهَ ۙنَ اِّ َنَ ٰ
مَ َ َ
َر ِّحي ۡ ٌَ

ے ۔ عتفرپب داچل nearness for them.
ے لن
فرپت ا بک
Soon Allah will admit
کر گا ابکو اهلل اینی رحمت میں ۔ them to His mercy.
ن
Indeed, Allah is Oft
Forgiving, Merciful.
ے واال مہربان-
بیشک اهلل ہے بخشن

لسبِّ ُق ۡو َن ۡاۡل َ َول ُ ۡو َن ِّم َن
ََو ا ٰ
ے مہاجرین میں سے اور انصار
سے بہل
اۡلۡ ُه ٰ ِّجرِّيۡ َن ََو ۡاۡلَن ۡ َصا ِّر ََو ال َ ِّذي
ن
ۡ
َ
میں سے اور وہ جنہوں نے تبروی کی
م بِّاِّحسانٍ َر ِّ
َ
اّلل ابکی پ نکوکاری کے ساتھ ۔ راضی ہوا
ض ُٰ
َ
اتب َ ُع ۡو ُه َۡ ۡ َ
م َو ر ُضوا عَنۡ ُه َو اهلل ان سے اور وہ راضی ہیں اس
عَنۡ ُه َۡ َ َ ۡ
َ
ے ہیں اس نے
سے۔ اور پ نار کر ر کھ
ى َ َۡتتَهَا
ت َ ِۡت ِّر ۡ َ
م َجنٰ ٍ َ
ا َع َ َد ََل ُ َۡ
ے
ے باعات بہ رہی ہیں ج نک
ے لن
ا بک
ۡاۡل َ ّۡن ٰ ُ َر ٰخلِّ ِّدي
ن فِّيۡهَ َا ٖۤ
ا
د
َب
ا
َ
ۡ
ـ
َ
َ
ے بہریں رہیں گے وہ ان میں
ینچ
مَ َََ 
ك الـۡ َف َۡو َُز الۡعَ ِّظي ۡ َُ
ذٰل ِّ َ َ
ہمیشہ۔بہ ہے کام نائی بہت بڑی ۔
ع ِّ اور ان میں سے تعض ت مہارے گردو
م ِّم َن ۡاۡل َ ۡ َراب
ََو ِّم َ ۡن َح ۡولَٔـ ُك َۡ
تواح کے بدوی عر توں میں م نافق
ن ا َ ۡه ِّل اۡلۡ َ ِّديۡن َ َِّة
ُمن ٰ ِّف ُق ۡو ََن نَۙ ََو ِّم ۡ َ
ت
ے والوں میں ھی .اڑے
ہیں اور مد ین
اق َ َ
َ َم َر ُد َۡوا عَ َ َل ِّالن َف َِّ
ے
ۡل ہونے ہیں ی قاق بر .بہیں تم چا ین
ے ہیں ابہیں ۔
م ابہیں .ہم چا ین
ن ن َ ۡـعل َ ُم ُه َۡ
م ََنۡ ُ َ
تَ ۡعل َ ُم َُه َۡ
عتفرپب ہم ابکو عذاب دیں گے
م َم َرتَ ۡ ِّ
م يُ َردُ ۡو ََن
ي ُث ََ
َسنُعَ ِّذ ُب ُه َۡ
دگ نا۔ تھر وہ لوبانے چائیں گے بڑے
ِّ
اب عَ ِّظي ٍ
ٍ
َ
َََ
م
َ
َ
ذ
ع
َ
ل
َ
ٰ
ا َ
ۡ
عذاب کی طرف ۔
اور وہ سبقت لے چایتوالے سب

اع ََتَ ُف ۡوا بِّ ُذن ُ ۡوبِّ ِّه ۡمَ
ََو ا ٰ َخ ُر ۡو َنَ ۡ

100. And to lead the
way, the first of the
Muhajirin and the
Ansar, and those who
followed them in the
best manner. Allah is
pleased with them and
they are pleased with
Him. And He has
prepared for them
gardens flow beneath
which rivers, abiding
therein forever. That
is the great success.

101. And among those
around you of the
wandering Arabs are
hypocrites, and among
the
people
of
AlMadinah.
They
persist in hypocrisy.
You do not know
them. We know them.
We shall soon punish
them twice, then they
will be returned to a
great punishment.
اور کچھ دوسرے کہ اعبراف کرل ناہے 102. And others who
have
acknowledged
جنہوں نے ا ین
ے گ ناہوں کا ۔ مال چال their sins. They had

َخل َ ُط ۡوا عَ َمل ـ َص ِّاۡلــا َو ا ٰ َخ َرَ
اّلل ا ََۡن يَتُ ۡو َب
س ٰ َُ
َس ِّيئـان عَ َ َ
اّللَ َغ ُف ۡو ٌَر
عَلَي ۡ ِّه َۡ
مَ ۙن اِّ َن ٰ
مَ َ
َر ِّحي ۡ ٌَ

ُخ ۡذ ِّم ۡن ا َ ۡم َو ِّاَلِّ ۡم َص َدقَةـ
م بِّهَا ََو
م ََو ُت َز ِّكي ۡ ِّه َۡ
ُت َط ِّه ُر ُه َۡ
م اِّ ََن َصلٰوتَ َ َ
ك
ل عَلَي ۡ ِّه َۡ
َص ِّ َ
اّلل َ ِّ
َسي ۡ ٌع
م ََو ٰ َُ
َن ََل ُ َۡ
َسك ٌ َ
مَ َ 
عَلِّي ۡ ٌَ
اّللَ ُه َو ي َ ۡقب َ ُلَ
اَل َ ۡم ي َ ۡعل َ ُم ۡوٖۤا ا َََن ٰ َ
التَ ۡوبَةَ عَ ۡن ِّعبَا ِّدهَ ََو يَا ۡ ُخ َُذ
اّللَ ُه ََو
الص َدق ٰ ِّت ََو ا َََن ٰ َ
َ
مَ َََ 
اب ال َر ِّحي ۡ َُ
التَ َو ُ َ

ِّ عمل
اّللَ
ََو ُقل ا ۡ َ ُ ۡوا فَ َس َيَى ٰ ُ
عَ َمل َ ُك ۡم ََو َر ُس ۡولُهَ ََو اۡلۡ ُ ۡؤ ِّمنُ ۡو ََن
ب ََو
م الۡغَي ۡ ِّ َ
ََو َس َُتَدُ ۡو ََن اِّ ٰ َل عٰلِّ َِّ
َ
م ِِّبَا ُكنۡتُ َۡ
م
الشهَادَ َِّة فَيُن َ ِّبئُ ُك َۡ
تَ ۡع َمل ُ ۡو ََنَ َ َ 

ے ابہوں نے پ نک عمل
دنے تھ

mixed a righteous deed
and another that was
evil. It is expected from
Allah that He will turn
in forgiveness unto
them. Indeed, Allah is
Oft Forgiving, Most
Merciful.
103. Take from their
wealth a charity, to
purify
them
and
sanctify them with it,
and pray for them.
Indeed, your prayers
are source of security
for them. And Allah is
All Hearer, Knower.

ے کہ اهلل ہی قتول
ک نا بہیں بہ چا ین

104. Do they not know
that Allah is He who
accepts
repentance
from His slaves, and
receives charities. And
that Allah is He who
accepts
repentance,
the Merciful.
105. And say: “Keep
working for Allah will
see your deeds, and
His Messenger, and
the believers. And you
will soon be returned
to the Knower of the
unseen and the seen.
Then He will inform
you of what you used

اورکچھ دوسری برا ئی ۔ امند ہے اهلل
سےکہ توبہ قتول فرمالے ان کی۔
ے واال مہربان ۔
بیشک اهلل ہے بخشن
ے مالوں میں سے
قتول کرلے ا بک
ضدفہ با کہ باک کرے تو ابہیں اور بزکنہ
کرے ان کا اس سے۔ اور دعانے خبر
ے حق میں۔ یقی نا تبری دعا
کر ا بک

ے اور اهلل
ے لن
موجب پسکین ہے ا بک
ے واال ۔
ےواالچا ین
ہ ے سی ن

ے پ ندوں سے اور
فرمابا ہے توبہ ا ین
قتول کرباہے ضدقات

اور بہ کہ اهلل

ہی توبہ قتول کریتواال مہربان ہے۔
ے چاؤ۔سو دبکھ لے
اور کہہ دو کہ عمل کن

گا اهلل

ت مہارے عمل کو اور اس کا

رسول اور مومتین۔اور عتفرپب تم
ے
لوبانے چاؤ گےاسکی طرف حو چا ین
واال ہے عبب اور چاضر کا ۔ تھر تم کو
پ نا دے گا حو کچھ تم کرنے رہے ہو ۔

”to do.
اور دوسرے ہیں م توی ہے کا 106. And others whose
ل
ََو ا ٰ َخ ُر ۡو ََن ُم ۡر َج ۡو ََن ِّ َۡل َ ۡم ِّر ٰ َِّ
اّلل
جی matter is deferred for
عاملہ اهلل کے چکم بر ۔ حواہ عذاب the command of Allah,
ب م
م ََو اِّ َما يَتُ ۡو ُ َ
اِّ َما يُعَ ِّذ ُب ُه َۡ
whether He will punish
دے وہ ابکو با توبہ قتول کرلے ابکی ۔ them or will forgive
م
م َح ِّكي ۡ ٌَ
اّلل عَلِّي ۡ ٌَ
م ََو
عَلَي ۡ ِّه َۡ
them. And Allah is All
ٰ
ُ
ے واال حکمت واال ہے۔
اور اهلل چا ین
Knowing, All Wise.

ََو ال َ ِّذيۡ َن َاَتَ ُذ ۡوا َم ۡس ِّج ـدا
ِّض ََر ـارا َو ُك ۡف ـرا َو تَ ۡف ِّريۡقـۢۡا
ِّ ِّ
ي ََو اِّ ۡر َصادـا ِّۡل َ ۡن
ي اۡلۡ ُ ۡؤمن ۡ َ
بَ ۡ َ
اّللَ ََو َر ُس ۡولَه ِّم ۡن
ب َٰ
ار َ َ
َح َ
ل ََو لَي َ ۡحلِّ ُف َن اِّ َۡن ا ََر ۡدنَا ٖۤ
قَب ۡ ُ َ
اّلل ي َ ۡشهَ َُد اِّ َّن ُ ۡم
ن ََو ٰ َُ
اِّ َ َۡل ا ۡۡل ُ ۡس ٰ َ
لـ َكٰ ِّذ ُب ۡو ََنَ َََ 

م فِّي ۡ َِّه َا َبَ ـداَ َۡل َ ۡس ِّج ٌدَ
َۡل تَ ُق َۡ
ن ا ََو ِّل
س عَ َ َل التَ ۡقوٰى ِّم ۡ َ
اُ ِّس َ َ

ي َ ۡو ٍَم ا َ َح ُق ا ََۡن تَ ُق ۡو ََم فِّي ۡ َِّه فِّي ۡ ِّه
ال ُُيِّب ُ ۡو َن ا ََۡن يَت َ َط َه ُر ۡواَ ََو
ِّر َج ٌَ
نَ َََ 
ب اۡلۡ ُ َط ِّهرِّيۡ ََ
ٰ َُ
اّلل ُُي ِّ ُ

اوروہ لوگ جنہوں نےپ نائی مسچد ضرر
ے
ے اور کفر کے لن
بہنچانے کے لن

107. And those who
set up a mosque for
harming and disbelief,
and to create division
among the believers,
and as a station for
those who warred
against Allah and His
Messenger before. And
they will indeed swear:
“We did not intend
but good.” And Allah
bears witness that they
are certainly liars.

بہ کھڑے ہوبا تم اس میں کٹھی ۔

108. Do not stand in
it, ever. Indeed the
mosque, foundation of
which was laid on
righteousness from the
first day, is more
worthy that you stand
therein. In it are men
who love that they
purify themselves. And
Allah loves those who
purify themselves.

ےمومتوں کے
ے کے لن
اور یفرفہ ڈا لن
درم نان۔ اور گھات کی چگہ ان کے

ے ہیں اهلل
ے حو ج نگ کر چک
لن

اور

ے رسول سے اس سے ق نل۔اور
ا سک
وہ قسمیں ضرورکھائیں گے بہیں تھا
ہمارا ارادہ مگر تھالئی کا اور اهلل گواہی
دپ نا ہے کہ بہ ہیں یقی نا چھونے ۔

بیشک وہ مسچد جشکی بی ناد رکھی گنی
ے دن سے زبادہ مشنحق
یقوی بر بہل
ٰ
ہے کہ کھڑے ہوتم اس میں۔ اس
ے لوگ حو پس ند کرنے ہیں
میں ہیں ا پش
کہ باک رہیں اور اهلل پس ند کربا ہے باک
ے والوں کو ۔
ر ہن

ع
ن ا َ َس َ َ
اَفَ َم ۡ َ
س ُب نۡيَانَهَ َ َل ٰ
تَ ۡقوى ِّم َن ٰ ِّ
اّلل ََو ِّر ۡض َوانٍ
ٰ
س ُبنۡيَانَهَ
ن ا َ َس َ َ
يٌ ا ََۡم َم ۡ َ
َخ ۡ َ
ف َها ٍَر فَ ۡاّن َ ََ
ار
عَ ٰ َل َش َفا ُج ُر ٍ َ
اّلل َۡل
م ََو ٰ َُ
بِّه ِّ َِفۡ نَا َِّر َجهَـنَ ََ

يَ َََ 
الظلِّ ِّم ۡ ََ
ي َ ۡه ِّدى الۡقَ ۡو ََم ٰ

تو ک ناجس نے بی ناد رکھی اینی عمارت

109. Is it then he who
laid the foundation of
his
building
on
righteousness
from
Allah and His pleasure
better, or he who laid
the foundation of his
building on the edge of
a precipice about to
collapse, so it collapsed
with him into the fire
of Hell. And Allah
does not guide the
people who are the
wrongdoers.
110. Will not cease
their building which
they built to be a
doubt in their hearts
but that are torn to
pieces their hearts.
And Allah is All
Knowing, All Wise.

ے ہیں مومتوں
بیشک اهلل نے جربد لن

111.
Indeed, Allah
has purchased from
the believers their
lives and their wealth
in exchange that theirs
shall be the Paradise.
They fight in the way
of Allah, so they kill
and are killed. A
promise upon Him in
truth in the Torah
and the Gospel and

کی یقوے بر

اهلل

کے اور اسکی

رضام ندی بر ۔وہ بہب ہرے با وہ جس
نے بی ناد رکھی اینی عمارت کی ابک
ک نارے بر کھائی کے حو گرنے والی
ہے تھر لے گرےوہ اسکو دوزخ کی
گآ میں ۔ اور اهلل بہیں ہداپت دپ نا
ان لوگوں کو حو طالم ہیں۔

ال َ ِّذ ۡىَ
اِّ َۡل ٖۤ ا ََۡن

ال ُبنۡي َ ُاّنُ ُم
َۡل ي َ َز َُ
بَن َ ۡوا ِّريۡب َ َةـ ِِّفۡ ُقل ُ ۡوبِّ ِّه َۡ
م
اّلل عَلِّي ۡ ٌَ
م
تَقَ َط ََع ُقل ُ ۡو ُب َُه َۡ
م ََو ُٰ
مَ 
َح ِّكي ۡ ٌَ
اِّ
اّلل ا ۡش ََتى ِّم َن اۡلۡ ُ ۡؤ ِّم ِّۡ
ي
ن
َ
ن
َ
ٰ
َ
َ ٰ
اَن ۡ ُف َس ُه ۡم ََو ا َ ۡم َوا ََل ُ ۡم بِّا َ ََن ََل ُ ُم
ا ۡۡلٔـنَةَ ۙنَ يقَاتِّلُو َن ِِّف س ِّبي ِّل ٰ ِّ
اّلل
َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ
َفَي َ ۡقتُل ُ ۡو ََن ََو يُ ۡقتَل ُ ۡو ََن َو َعۡ ـدا عَلَي ۡ ِّه
ح ـقا ِِّف التَور ِّ
ٮة ََو ۡاۡلِّ َۡنِّي ۡ ِّ َ
ل
َ
ٰۡ
ن ا َۡو ٰ َِف بِّعَ ۡه ِّدهَ
ََوال ۡ ُق ۡرا ٰ َِّنۙنَ ََو َم ۡ َ

کٹھی کم بہ ہو گی ابکی بہ عمارت حو ابہوں
نے پ نائی ہے نے یقینی کا سبب
ے دلوں میں مگر بہ کہ بارہ بارہ ہو
ا بک
ے واال
ے دل۔ اور اهلل چا ین
چائیں ا بک
ہے حکمت واال ہے۔

ے
سےابکی چائیں اور ان کے مال ا سک
ے ہے ب ہ ش ت ۔
ے لن
عوض کہ ا بک
لڑنے ہیں وہ راہ میں اهلل کی تو ق نل
ے چانے ہیں۔
کرنے ہیں اور ق نل کن
وعدہ ہے اس کے ذمے حو شچا ہے
تورات میں اور ابج نل میں اور فرآن

ِّم َن ٰ ِّ
اّلل فَا ۡستَـب ۡ ِّش ُر ۡوا بِّبَيۡعِّ ُك ُمَ
ك ُه ََو
م بِّهََ ۙن ََو ذٰل ِّ َ َ
ال َ ِّذ ۡى بَاي َ ۡعتُ َۡ
مَ َ  
ال ۡ َف ۡو َُز الۡعَ َِّظي ۡ َُ

میں۔ اور کون ہے زبادہ تورا کرنے

the Quran. And who
fulfills His covenant
more than Allah. So
rejoice in your bargain
that which you have
contracted with Him.
And it is that which is
the great success.

توبہ کرنے والے۔ ع نادت کرنے

112. Those who turn
repentant, those who
worship, those who
praise, those who fast,
those who bow down,
those who prostrate,
those who enjoin the
right, and who forbid
from the wrong, and
those who guard the
limits of Allah. And
give good tidings to
believers.

ے اور ان کے
بہیں ہے ینی کے لن

113. It is not for the
Prophet, and those
who believed that they
ask for the forgiveness
for the idolaters even
though they may be
near of kin, after it
has become clear to
them that they are
companions of Hell.
114. And it was not the
asking of forgiveness
of Abraham for his
father except because

ے
ے وعدے کا اهلل کے م قا بل
واال ا ین
ے سودے بر حو
میں۔ تو حوسی م ناؤ ا ین
سودا تم نے ک نا ہے اس سے ۔ اور
ب ہی ہے وہ کام نائی بہت بڑی ۔

التَا ٖۤ ِّٮب ُ ۡو َن الۡعٰبِّ ُد ۡو ََن ا ۡۡلَـا ِّم ُد ۡو َن
ال ٰر ِّك ُع ۡو َن
السا ٖۤ ِّٮ ُح ۡو َن
ۡاۡل ٰ ِّم ُر ۡو َن
الس ِّج ُد ۡو ََن
ٰ
ف ََو النَا ُه ۡو ََن عَ ِّ َ
ن
بِّاۡلۡ َ ۡع ُر ۡو ِّ َ
اۡلۡ ُنۡ َك َِّر ََو ا ۡۡلٰٔـ ِّف ُظ ۡو ََن ِّۡل ُ ُد ۡو ِّد
يَ 
اّللَۙ ِّ ََو بَ ِّش َِّر اۡلۡ ُ ۡؤ ِّم ِّن ۡ ََ
َٰ
ن ا ٰ َمنُ ۡوا ٖۤ ا َۡنَ
ب ََوال َ ِّذيۡ ََ
ان لِّلنَ ِّ َِّ
َما ك َ ََ
يَ ۡستَغۡ ِّفروا لِّلۡم ۡش ِّر ِّۡ
ي َو ل َ ۡو
ك
ُۡ ُ
َ
ن بَ ۡع َِّد َما
ولۡ ُق ۡر ٰ َب ِّم ۡ َۢۡ
كَان ُ ۡوٖۤا اُ ِّ َ
ي ََل ُ ۡم ا ََّنُ ۡمَ ا َۡص ٰح ُبَ
تَب َ َ ََ
م َ َ َ 
ا ۡۡل َ ِّحي ۡ َِّ

ََو َما
ِّۡلَبِّي ۡ ِّه

ان ۡاستِّغۡ َف ُارَ
كَ َ
اِّ َۡل عَ ۡ َ
ن

اِّبۡ ٰر ِّهي ۡ َم
َم ۡوعِّ َد ٍَة

ے
والے۔ حمد کرنے والے۔ روزہ ر کھن
والے۔ رکوع کرنے والے۔ شچدہ
کرنے والے۔ امر کرنے والے
ییکتوں کا اور منع کرنے والے برایتوں

سے ۔ اور حقاظت کرنے والے اهلل
کی چدود کی ۔ اور حوشخبری دے دو
مومتوں کو۔

ے حو انمان النے کہ مغفرت کی دعا
لن
ے اگرچہ ہوں وہ
کریں مشرکوں کے لن
ے تعد بہ کہ طاہر ہو
فراپت دار ہی ا سک
گ نا ان بر کہ وہ ہیں اہل دوزخ ۔
ے
اور بہ تھا مغفرت مابگ نا ابراہیم کا ا ین
ے مگر ابک وعدے کے
باپ کے لن

يَ
َوع َ َد َها ٖۤ اِّيَ َُاهَ ۙ فَل َ َما تَب َ ََ
ب َا َ ِّمنۡ َُه
ا َنَه ع َ ُد ٌَو ِّ َ َِّ
ّلل تَ َ َ

ل َ ٖۤه
اِّ ََن

مَ َََ
م َۡل َ َوا ٌه َحلِّي ۡ ٌَ
اِّبۡ ٰر ِّهي ۡ ََ

سبب حو کر چکا تھا وہ اس سے ۔ تھر

of a promise, he had
promised it to him.
Then when it became
clear to him that he
was an enemy to Allah,
he disowned him.
Indeed, Abraham was
soft
of
heart,
forbearing.

اور بہیں اپشا اهلل کہ گمراہ کر دے کسی

115. And such is not
Allah that He would
let a people astray after
when He has guided
them until He has made
clear to them what they
should avoid. Indeed,
Allah of every thing is
the Knower.
116. Indeed, Allah to
Him
belongs
the
sovereignty of the
heavens and the earth.
He gives life and He
causes death. And
none is there for you,
other than Allah, any
protecting friend, nor
a helper.
117. Indeed Allah has
forgiven the Prophet,
and the Muhajirin and
the Ansar, those who
stood by him in the
hour of hardship. After
which had almost

جب طاہر ہو گ نا اس بر کہ وہ دسمن
ہے اهلل کا تو تبزار ہو گ نا وہ اس
سے ۔ بیشک ابراہیم بڑا برم دل
بردبار تھا۔

اّلل لِّي ِّ
ـض َلَ قَ ۡومـۢۡا
ََو َما ك َ ََ
ان ٰ َُ ُ
ِّ
ّت يُب َ ِّ ََ
ي
ٮه ۡمَ َح ٰ َ
بَ ۡع ََد ا ۡذ َهدٰ ُ
اّللَ بِّ ُك ِّ َ
ل
ََل ُ َۡ
م َما يَتَ ُق ۡو ََن اِّ َن ٰ
مَ َََ
َش ٍء عَلِّي ۡ ٌَ
َۡ

ے کہ ہداپت دے چکا ہو وہ
فوم تعد ا سک
ابہیں۔ بہاں بک کہ پ نان کردے
ان سے وہ جس سے وہ برہبز کریں ۔
بیشک اهلل ہر خبز سے واقف ہے۔

لس ٰمو ٰ ِّت یقی نا اهلل
اّللَ لَهَ ُمل ۡ ُ َ
ك ا َ
اِّ ََن ٰ
ت َو ما آسماتوں کی اور زمین کی۔ وہی زبدگی
ََو ۡاۡل َ ۡر ِّ َ
ض ُُيۡىَ ََو ُ ِّۡيي ۡ ُ َ َ َ
ےہے بادساہت
ے لن
جش ک

ِّ
ن دو ِّن ٰ ِّ
ن َو ِّ ٍلَ
اّللَ ِّم ۡ َ
لـ َ ُك ۡم م ۡ َ ُ ۡ
يَ َََ
َو َ َۡل ن َ ِّص ۡ ٍَ
بَ
اب ٰ َُ
اّلل عَ َل النَ ِّ ِّ
لـ َقَ َْد تَ َ
ََواۡلۡ ُه ٰ َِّجرِّيۡ َن ََو ۡاۡلَن ۡ َصا َِّر ال َ ِّذيۡ َن
اتَب َ ُع ۡو َُه ِِّفۡ َساعَ ِّة ال ۡ ُع ۡس َر ِّة ِّم ۡ َۢۡ
ن

ع ظا کربا ہے اور وہی موت دپ نا ہے۔

ے اهلل کے
اور بہیں ہے ت مہارے لن
سوا کوئی دوست اور بہ مددگار ۔
بیشک معاف فرما دبا اهلل نےینی کو
اور مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے
ساتھ دبا اسکا اس گھڑی میں حو مشکل
ے کہ فرپب تھا کہ تھر
کی تھی تعد ا سک

ب فَرِّيۡقٍ
بَ ۡع َِّد َما ك َ َادَ يَزِّيۡ ُغ ُقل ُ ۡو ُ َ
م اِّنَهَ
اب عَلَي ۡ ِّه َۡ
م تَ َ َ
م ُث ََ
ِّمنۡ ُه َۡ
مََ َََ
ف َر ِّحي ۡ ٌَ
بِّ ِّه ۡم َر ُء ۡو ٌ َ
َو عَ َ َل الثَلٰث َ َِّة ال َ ِّذي ۡ َنَ ُخلِّ ُف ۡو َان
م ۡاۡل َ ۡر ُض
َح ٰ ّٖۤت اِّذَا َضاقَ ۡت عَلَي ۡ ِّه َُ
ت عَلَي ۡ ِّه ۡم
ِِّبَا َر ُحب َ ۡت ََو َضاقَ ۡ َ
م ََو َظنُ ۡوٖۤا ا َۡن َۡل َمل ۡ َج َا َ
َا َن ۡ ُف ُس ُه َۡ
اّلل اِّ َۡل ٖۤ اِّلَي ِّ
ِّم َن ٰ ِّ
اب
ت
َ
م
ث
ن
َ
ه
َ
ُ
َ
َ
َ
ۡ
اّللَ ُه ََو
م لِّيَتُ ۡو ُب ۡوا اِّ َن ٰ َ
عَلَي ۡ ِّه َۡ
مَ َََ
اب ال َر ِّحي ۡ َُ
التَ َو ُ َ

چانے دل ابک فرتق کے ان میں deviated the hearts of
a party of them, then
سے۔ تھر معاف کردبا اس نے ان کو He forgave them.
Indeed, He was to
شف
ب
them
۔ یشک وہ ہوا ان بر بہاپت قت Kind, Most
Merciful.
کرنے واال بڑا مہربان ۔
اور ان بیتوں بر تھی جیکا معاملہ ملتوی
ک نا گ نا تھا۔ بہاں بک کہ جب پ نگ ہو
گنی ان بر زمین باوحود فراخی کے اور
پ نگ ہو گتیں ان بر ان کی چائیں اور
ابہوں نے گمان کرل نا کہ بہیں کوئی
چانے پ ناہ اهلل سےمگر اسی کی طرف
۔ تھر متوچہ ہوا وہ ان بر باکہ توبہ کریں
۔ ب یشک

اهلل

ہی ہے توبہ قتول

کرنے واال مہربان ۔

اّللََ
ي ٰـٖۤاَيُهَا ال َ ِّذيۡ ََ
ن ا ٰ َمنُوا اتَ ُقوا ٰ
الص ِّدقِّ ۡ ََ
ےلوگوں کے
ي َ َََ اهلل سےاور ہو چاؤ ساتھ شچ
ََو ُك ۡون ُ ۡوا مَ ََع ٰ

اے لوگو ں حو انمان النے ڈرنے رہو

انَ
َما ك َ َ
َح ۡو ََل ُ ۡم

ِّۡل َ ۡه ِّل اۡلۡ َ ِّديۡن َ َِّة ََو مَ ۡنَ
اب ا َۡن
ِّم َن ۡاۡل َ ۡع َر ِّ َ

اّلل َو َۡلَ
يَت َ َخل َ ُف ۡوا عَ ۡن َر ُس ۡو ِّل ٰ َِّ
م عَ ۡن نَـ ۡف ِّسهَ
ي َ ۡر َغب ُ ۡوا بِّاَن ۡ ُف ِّس ِّه َۡ

ے اور حو
بہ تھا بہ اہل مدپبہ کے لن

ے اطراف میں ہیں بدوی عرتوں
ا بک
میں سے

ے رہ چائیں وہ اهلل
کہ ینچھ

کےرسول سے اور بہ کہ زبادہ عزبز
رکھیں اینی چاتوں کو اسکی چان سے ۔

118. And upon the
three, those whose case
was deferred, until
when was straitened
for them the earth, in
spite of vastness, and
were straitened for
them their own souls,
and they perceived
that there is no refuge
from Allah but to
Him. Then He turned
to them, that they
might repent. Indeed,
Allah is He who
accepts
repentance,
Most Merciful.
119.
O those who
believed, fear Allah,
and be with those who
are true.
120. It was not for the
people of AlMadinah
and those around them
of
the
wandering
Arabs that
they
remain behind the
Messenger of Allah,
nor
they
prefer

م َۡل يُ ِّصيۡب ُ ُه ۡمَ َظ َما ٌ
ك بِّا َ َّنُ َۡ
ذٰل ِّ َ َ
ابہیں پ ناس کی اور بہ تھکان کی اور بہ
ب َو َ َۡل َُم ۡ َم َص ٌَة ِِّف
َو َ َۡل ن َ َص ٌ َ
ۡ
تھوک کی اهلل کی راہ میں اور بہ
س ِّبي ِّل ٰ ِّ
اّلل و َ َۡل ي َ َطٔـًُـو َن َمو ِّ
ا
ئ
ط
ـ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ ۡ
اتھانے ہیں وہ اپشا قدم کہ غصہ
ِّ
ظ ال ۡ ُك َف ََ
يَغِّي ۡ ُ َ
ے ہیں
ن دالنے کافروں کو اور بہ لین
ار ََو َ َۡل يَنَال ُ ۡو ََن م ۡ
م بِّهَ دسمن سے کوئی خبز مگر لکھا چابا ہے
ب ََل ُ َۡ
ل ـ اِّ َۡل ُكتِّ َ َ
ع َ َُد ٍو نَي ۡ َ
ے اس بر عمل پ نک ۔ بیشک
ے لن
ا بک
اّللَ َۡل يُ ِّضي ۡ َُع
ال ٌۙنَ اِّ ََن ٰ َ
ل َص ِّ َ
عَ َم ٌ َ
اهلل بہیں ضا تع کربا اجر پ نکو کاروں کا۔
يَ َََ 
ا َ ۡج َر اۡلۡ ُ ۡح ِّس ِّن ۡ ََ
ب
ہ
ن
ے کہ بہیں نکلتف حنی
بہ اس لن

ََو َ َۡل يُ َنۡ ِّف ُق ۡو ََن ن َ َفقَ َةـ َصغِّ ۡيَ َةـ َو َۡلَ
جرچ تھوڑا اور بہ بہت اور بہ طے
َكبِّ ۡي َةـ َو َ َۡل ي َ ۡق َط ُع ۡو ََن َوا ِّديـا اِّ َ
َ
ۡل
َ
کرنے ہیں وہ کوئی وادی مگر لکھ ل نا چابا
م لِّ
ِّ
ِّ
ج
ي
َ
اّلل
َ
م
ه
ي
ز
ۡ
ٰ
ے با کہ بدلہ دے
ُ ہے ان کے لن
ب ََل ُ َۡ َ َ ُُ
ُكت َ
ا َ ۡح َس َن َما كَان ُ ۡوا ي َ ۡع َمل ُ ۡو ََ
نَ َََ ابہیں اهلل بہت اچھا اسکا حو وہ ک نا
اور بہ جرچ کرنے ہیں وہ کسی طرح کا

ے۔
کرنے تھ

ان اۡلۡ ُ ۡؤ ِّمنُ ۡو َنَ َلِّيَنۡ ِّف ُر ۡوا
ََو َما ك َ ََ
ن كُ ِّ َ
ل
كَٓافَ َةـۙنَ فَل َ َۡو َۡل ن َ َف ََر ِّم ۡ َ
م َط ِّٓاٮ َف ٌَة لِّيَـت َ َف َق ُه ۡوا
فِّ ۡرقَ ٍَة ِّمنۡ ُه َۡ
ِِّف ِّ
ن ََو لِّيُنۡ ِّذ ُر ۡوا قَ ۡو َم ُه َۡ
م
الديۡ ِّ َ
م لَعَل َ ُه َۡ
م
اِّذَا َر َج ُع ۡوٖۤا اِّلَي ۡ ِّه َۡ

اور بہ بہیں)ضروری( تھا مومتوں
بر کہ نکل آئیں )جہاد میں( سب
ے ہر
کے سب۔ تو کتوں بہیں نکل
حماعت میں سے ان کا ابک گروہ
ے دین کا اور خبردار
باکہ علم وسمچھ سیکھن
کرنے اینی فوم کے لوگوں کو جب وہ

themselves over his
self. That is because
they are not afflicted
by thirst, nor fatigue,
nor hunger in the
cause of Allah, nor
they tread any step to
enrage the disbelievers,
nor do they gain from
the enemy any thing,
but is written for them
that as a good deed.
Indeed, Allah does not
waste the reward of
those who do good.
121. Nor do they spend
any expenditure, small
nor large, nor do
they cross a valley,
but it is written for
them, that Allah may
reward them the best
of what they used to
do.
122. And it was not
(necessary) for the
believers to go forth
(for battle) all together.
So why did not go
forth
from
every
division of them a
party, so that those may
gain sound knowledge
in religion, and that
they may warn their

ن
َُيۡ َذرو َ

ُۡ َ

ي ٰـٖۤاَيُهَا ال َ ِّذيۡ َن ا ٰ َمنُ ۡوا قَاتِّلُوا ال َ ِّذي ۡ َنَ
ن ال ۡ ُك َفا َِّر ََولۡي َ ِّج ُد ۡوا
يَل ُ ۡون َ ُك ۡم ِّم ََ
م ِّغل ۡ َظ َةـَ ۙن ََو اعۡل َ ُم ۡو َا ٖۤ ا ََن
فِّي ۡ ُك َۡ
يَ َََ
اّللَ َم ََع اۡلۡ ُتَقِّ ۡ ََ
َٰ
ََو اِّذَا َماَ ٖۤ اُن ۡ ِّزل َ ۡتَ ُس ۡو َر ٌةَ
ن يَ ُق ۡو َُل َا َي ُ ُك َۡ
م
م َم ۡ َ
فَ ِّمنۡ ُه َۡ
زَادَ ۡت َُه هٰ ِّذ َه ٖۤ اِّ ۡۡيَانـاَ ۙ فَا َ َما
م اِّ ۡۡيَانـا
ال َ ِّذيۡ َن اٰمَنُ ۡوا فَ َزادَ ِۡت ُ َۡ
م ي َ ۡستَب ۡ ِّش ُر ۡو ََنَ َ 
َو ُه َۡ
ن ِِّفۡ ُقل ُ ۡوبِّ ِّه ۡم َم َر ٌض
ََوا ََما ال َ ِّذيۡ ََ
م ِّر ۡج ـسا اِّ ٰ َل ِّر ۡج ِّس ِّه ۡم
فَ َزادَ ِۡت ُ َۡ
ََو َما ُت ۡوا ََو ُه ۡم ك ٰ ِّف ُر ۡو ََنَ 

ِّ
ا ََو َۡل ي َ َر ۡو ََن ا ََّنُ َۡ
م يُ ۡفتَـنُ ۡو ََن َِفۡ
ي ُث ََ
م
كُ ِّل عَا ٍَم َم َرةـ ا ََۡو َم َرتَ ۡ َِّ
َ َۡل يَتُ ۡو ُب ۡو َن ََو َ َۡل ُه ۡم ي َ َذ َك ُر ۡو ََن

واپس آنے ان کے باس باکہ وہ تھی people when they
return to them, that
they might avoid.
مج ناط ہو چانے۔
اے وہ لوگوں حو انمان النے ج نگ
کرو ان لوگوں سے حو بزدبک ہیں
ے
ت مہارے کافروں میں سےاور چا ہن
شنی ۔ اور چان رکھو
کہ بائیں وہ تم میں ح
کہ اهلل ساتھ ہے برہبزگاروں کے ۔
اور جب تھی بازل ہوئی ہے کوئی
ے ہی ں
سورت تو ان میں ہیں وہ حو کہن
کہ تم میں کون ہےزبادہ ک نا ہے جس
کا اس نے انمان ۔ سو وہ لوگ حو انمان
النے ہیں تو اس نے زبادہ ک نا ان کا
انمان اور وہ حوش ہونے ہیں۔
اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں
ے
ینماری ہے تو بڑھا دبا اس نے ا بک
ے ج ناپت کو ان کی ج ناپت بر ۔ اور
لن
ے کافر ۔
ابکو موت آ ئی ج نکہ وہ تھ
ے کہ وہ آ زماپش میں
اورک نا بہیں وہ دیکھن
ڈالے چانے ہیں ہر سال میں ابک
مرپبہ بادو مرپبہ تھر تھی بہیں وہ توبہ

123.
O those who
believed, fight those
who are near to you
of the disbelievers,
and let them find
in you harshness. And
know that Allah is
with those who are
righteous.
124. And whenever is
revealed a surah, there
are among them those
who say: “Which of
you is whom has
”increased this in faith.
As for those who
have believed, it has
increased them in
faith and they rejoice.
125. And as for those
in whose hearts is
disease, it has only
increased wickedness
to their wickedness,
and they died while
they were disbelievers.
126.
And do they
not see that they are
tried in every year
once or twice. Then
they do not turn in

َ َ
ت ُس ۡو َر ٌة ن َ َظ َرَ
ََو اِّذَا َما ٖۤ اُن ۡ ِّزل َ ۡ َ
ل ي َ ٰرٮ ُك ۡم
ض َه ۡ َ
بَ ۡع ُض ُه ۡم اِّ ٰل بَ ۡع ٍ ن
نص َر ُف ۡوا ۙنَ َص َر َف
ِّم ۡن َا َ َح ٍَد ُث َم ا َ

اّلل ُقل ُ ۡوب َ ُه ۡمَ بِّا َ َّنُ ۡم قَ ۡو ٌمَ َۡلَ
ُٰ
ن
ي َ ۡفقَ ُه ۡو ََ
م َر ُس ۡو ٌل ِّم ۡن
لـ َقَ ۡد َجٓاءَ ُك َۡ
م عَزِّيۡ ٌز عَلَي ۡ َِّه َما عَ ِّنت ُ َۡ
م
اَن ۡ ُف ِّس ُك َۡ

ِّ ِّ
ي
َح َِّريۡ ٌ
ص عَلَي ۡ ُك ۡمَ بِّاۡلۡ ُ ۡؤمن ۡ َ
مَ َََ 
ف َر ِّحي ۡ ٌَ
َر ُء ۡو ٌ َ
ل َح ۡس ِّب ٰ َُ
فَاِّ َۡن تَ َول َ ۡوا فَ ُق ۡ َ
اّلل َۙ َۡل ٖۤ
َ
ت ََو ُه َو
اِّل ٰ ََه اِّ َۡل ُه َنو عَلَي ۡ ِّه تَ َوكَل ۡ ُ َ
م
ب الۡعَ َۡر ِّش الۡعَ ِّظي ۡ َِّ
َر ُ َ

کرنے اور بہ وہ نصنجت بکڑنےہیں۔
اور جب تھی بازل ہوئی ہےکوئی
ے ہیں ابک
ے ل گن
سورت تو دیکھن
دوسرے کی طرف۔ تھال دیکھ نا ہے
ت مہیں کوئی۔ تھر بیٹھ تھبر چانے ہیں۔
ے دلوں کو کتوبکہ وہ
تھبر دبا اهلل نے ا بک
ے۔
ے لوگ کہ بہیں سمچھ ر کھن
ہیں ا پش
بال سنہ آبا ہے ت مہارے باس ابک
رسول تم میں سے باعث غم ہے
ب
اسکو حو کچھ نکلتف ت مہیں ہ حننی ہے
ے مومتوں بر
جرنص ہے ت مہارے لن
ش فقت کرنے واال مہربان ہے۔
سو اگر بہ تھر چائیں تو کہدو کہ کافی ہے

ے اهلل
مبرے لن

۔بہیں ہےکوئی

معتود سوا نے اس کے۔اسی بر میں
نے تھروسہ ک نا اور وہی مالک ہے
عرش ع ظیم کا ۔

repentance, nor they
do take heed.
127. And whenever
is revealed a surah,
they look at one
another: “Does see
you any one.” Then
they turn away. Allah
has turned their hearts
because they are a
people who do not
understand.
128. Certainly there
has come to you a
Messenger
from
amongst yourselves.
Grievous is to him
that which difficulty
you suffer, anxious for
you. To the believers
kind, merciful.
129. So if they turn
away,
then
say:
“Sufficient for me is
Allah. There is no
deity except Him. In
Him have I put my
trust, and He is the
Lord of the great
”throne.

