 Al-Fatihah
   
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
Name
This Surah is named Al-Fatihah because of its subject
matter. Fatihah is that which opens a subject or a Book or
any other thing. In other words, Al-Fatihah is a sort of
preface.
Period of Revelation
It is one of the earliest revelations to the Prophet (peace be
upon him). As a matter of fact, we learn from authentic
traditions that it was the first complete Surah which was
revealed to Muhammad (peace be upon him). Before this,
only a few miscellaneous verses were revealed which form

parts of Al-Alaq, Al-Muzzammil, Al-Muddaththir, etc.
Theme and Subject Matter
This Surah is in fact a prayer which Allah has taught to all
those who want to make a study of His Book. It has been
placed at the very beginning of the Book to teach this lesson
to the reader: if you sincerely want to benefit from the
Quran, you should offer this prayer to the Lord of the
universe.
This preface is meant to create a strong desire in the heart
of the reader to seek guidance from the Lord of the
universe, Who alone can grant it. Thus Al-Fatihah
indirectly teaches that the best thing for a man is to pray
for guidance to the straight path, to study the Quran with
the mental attitude of a seeker-after-truth and to recognize
the fact that the Lord of the universe is the source of all
knowledge. He should, therefore, begin the study of the
Quran with a prayer to Him for guidance.
From this theme, it becomes clear that the real relation
between Al-Fatihah and the Quran is not that of an
introduction to a Book but that of a prayer and its answer.
Al-Fatihah is the prayer from the servant and the Quran is
the answer from the Master to his prayer. The servant
prays to Allah to show him guidance and the Master places
the whole of the Quran before him in answer to his prayer,
as if to say, “This is the Guidance you begged from Me.”
نام
ے ہیں جس سے کسی
اس کا نام ‘‘ال فاتحہ’’ اس کے مضمون کی م ناسبت سے ہے۔ ‘‘فاتحہ’’ اس چیز کو کہت
س
ے کہ یہ نام ‘‘دی ناچہ’’اور آغا ِزکالم کے
مضمون نا ک ناب نا کسی سے کا افت ناح ہو۔ دوسرے ال فاظ میں یوں مجھت

ہم معنی ہے ۔
زمایٴہنزول
لل غلیہ وسلم کے نالکل ای ندائی زمایہ کی سورت ہے ۔ نلکہ معتیر روانات سے معلوم
وت محمدی صلی ا ه
یہ نب ِ
ے
لل غلیہ وسلم نر نازل ہوئی وہ پ ہی ہے ۔اس سے پہل
ہون ہاے کہ سب سے پہلی مکمل سورت جو محمد صلی ا ه
صرف متفرق آنات نازل ہوئی تھیں جو سورہ غلق ،سورہ مزمل ،اور سورہ مدنر وغیرہ میں سامل ہیں۔
مضمون
دراصل یہ سورہ انک دغا ہے جو خدا نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس ک ناب کا م طالعہ سروع کر رہا ہو۔
ے خدا
ے ہو یو پہل
ے کا م طلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس ک ناب سے فاندہ اتھانا خا ہت
ک ناب کی ای ندا میں اس کو ر کھت
وند غالَم سے یہ دغا کرو۔ انسان ف طرة دغا اسی چیز کی ک نا کرنا ہے جس کی طلب اور جواہش اس کے دل میں ہوئی
ہے ،اور اسی صورت میں کرنا ہے ج نکہ اسے یہ اجساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہسنی کے اخت نار میں ہے
ع
جس سے وہ دغا کر رہا ہے ۔نس قرآن کی ای ندا میں ِا س دغا کی ت لیم دے کر گونا انسان کو یہ نل قین کی گنی ہے کہ
وہ اس ک ناب کو راہ راست کی جس
ت
طالب جق کی سی ذہنیت لے کر نڑھے ،اور یہ خان لے کہ
ھے،
ڑ
ن
ے
ت
کے
و
ج
ل
ِ
ے کا آغاز کرے۔ اس
ے اسی سے راہنمائی کی درجواست کرکے نڑ ھت
غلم کا سرجشمہ خداون ِدغالم ہے ،اس لت
ح
ے کے تعد یہ نات جود واضح ہوخائی ہے کہ قرآن اورسورہ فاتحہ کے درم نان قتقی تعلق ک ناب
مضمون کو سمجھ لنت
پ ن
واب دغا کا سا ہے ۔سورہ فاتحہ انک دغا ہے ی ندے کی خایب
اور اس کے م فدمے کا سا ہیں لکہ دغا اور ج ِ
سے ،اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی خایب سے ۔ ی ندہ دغا کرنا ہے کہ اے نروردگار ! میری رہنمائی کر
ے رکھ دی نا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت ورہنمائی جس کی درجواست
۔جواب میں نروردگار یورا قرآن اس کے سا مت
ی نوے مجھ سے کی ہے۔

بِس ِمه ٰ ِ
اّللهال َّر ۡۡح ٰ ِنهال َّر ِحي ۡ ِمه
ۡ

اّلل کےنام سے جو پہت In the name of Allah,
ٰه
Most Gracious, Most
مہرنان پہایت رحم واال
*1
Merciful.
*1

ہ ے۔

*1 One of the many practices taught by Islam is that its
followers should begin their activities in the name of God.

This principle, if consciously and earnestly followed, will
necessarily yield three beneficial results. First, one will be
able to restrain oneself from many misdeed, since the habit
of pronouncing the name of God is bound to make one
wonder when about to commit some offence how such an
act can be reconciled with the saying of God’s holy name.
Second, if a man pronounces the name of God before
starting good and legitimate tasks, this act will ensue that
both his starting point and his mental orientation are
sound. Third, and this is the most important benefit, when
a man begins something by pronouncing God’s name, he
will enjoy God’s support and succor. God will bless his
efforts and protect him from the machinations and
temptation of Satan. For whenever man turns to God, God
turns to him as well.
ے ہر کام
 .*1اسالم جو پہذیب انسان کو سکھان ہاے اس کے قواغد میں سے انک فاغدہ یہ تھی ہے کہ وہ ا نت
ً
کی ای نداء خدا کے نام سے کرے۔اس فاغدے کی نای ندی اگر شعور کے ساتھ کی خ ناے یو اس سے الزما تین
ے کی
ے ۔انک یہ کہ آدمی پہت سے نرے کاموں سے تچ خ ناے گا ،کبونکہ خدا کا نام لنت
فاندے خاصل ہو نگ
ے
ے نر جمبور کر دے گی کہ ک نا واق عی میں اس کام نر خداکا نام لنت
غادت ساے ہر کام سروع ک نرے وقت یہ سو چت
میں جق تجایب ہوں؟ دوسرے یہ کہ خانز اور ج
ے سے آدمی
ضتح اور ی نک کاموں کی ای نداک نرے ہ نوے خدا کا نام لنت
کی ذہنیت نالکل تھ نک سَمت اخت نار کر لے گی اور وہ ہمیشہ ج
ضتح نرین نق طہ سے اننی حرکت کا آغاز کرے گا ۔تیسرا
اور سب سے نڑا فاندہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے ای نا کام سروع کرے گا یو خدا کی نای ند اور یوفبق اس
ُ
کے سام ِل خال ہوگی ،اس کی ش عی میں نرکت ڈالی خ ناے گی اور س ی طان کی فساد انگیزیوں سے اس کو تجانا خ ناے
گا ۔خدا کا طرنقہ یہ ہے کہ جب ی ندہ اس کی طرف یوچہ کرنا ہے یو وہ تھی ی ندے کی طرف یوچہ قرمانا ہے

2. All praise*2 is for ے
لل کے لت
* ا ه2سب تعرنف
Allah, Lord of
the
ہے جو رب ہے تمام
worlds. *3
*3

-مجلوفات کا

ۙه

ِ ٰ ِ ا َّ ۡۡلمدههه
ي
بههالۡعٰل َّ ِم ۡ َّه
ّلل هه َّر ِ ه
ۡ َّ


*2 As we have already explained, the character of this
Surah is that of a prayer. The prayer begins with praise of
the One to whom our prayer is addressed. This indicates
that whenever one prays one ought to pray in a dignified
manner. It does not become a cultivated person to blurt
out his petition. Refinement demands that our requests
should be preceded by a wholehearted acknowledgement of
the unique position, infinite benevolence and unmatched
excellence of the One to Whom we pray. Whenever we
praise someone, we do so for two reasons. First, because
excellence calls for praise, irrespective of whether that
excellence has any direct relevance to us or not. Second, we
praise one who, we consider to be our benefactor; when this
is the case our praise arises from a deep feeling of
gratitude. God is worthy of praise on both counts. It is
incumbent on us to praise Him not only in recognition of
His infinite excellence but also because of our feeling of
gratitude to Him, arising from our awareness of the
blessings He has lavished upon us. It is important to note
that what is said here is not merely that praise be to God,
but that all praise be to God alone. Whenever there is any
beauty, any excellence, any perfection, in whatever thing or
in whatever shape it may manifest itself, its ultimate source
is none other than God Himself. No human beings, angels,
demigods, heavenly bodies, in short no created beings, are

possessed of an innate excellence; where excellence exists. It
is a gift from God. Thus, if there is anyone at all whom we
ought to adore and worship, to whom we ought to feel
indebted and grateful, towards whom we should remain
humble and obedient, it is the creator of excellence, rather
than its possessor.
ے ہیں سورہ فاتحہ اصل میں یو انک دغا ہے  ،ل نکن دغا کی ای ندا اس ہسنی
 .*2خیسا کہ ہم دی ناچہ میں ی نان کر خک
ع
ے ہیں ۔یہ گونا اس امر کی ت لیم ہے کہ دغا جب مانگو یو
کی تعرنف سے کی خارہی ہے جس سے ہم دغا مانگ نا خا ہت
ے ہی جھٹ ای نا م طلب تیش کر دنا ۔ پہذیب کا
مہذب طرنقہ سے مانگو۔یہ کوئی پہذیب پہیں ہے کہ میہ کھو لت
ے کا اغیراف
ے اس کی جوئی کا ،اس کے اجسانات اور اس کے مر نت
ن فاصا یہ ہے کہ جس سے دغا کر ہرے ہو  ،پہل
کرو۔
تعرنف ہم جس کی تھی ک نرے ہیں  ،دو وجوہ سے ک نا ک نرے ہیں۔انک یہ کہ وہ تج ناے جود جسن و جوئی اور کمال
رکھ نا ہو  ،فطع ن طر اس سے کہ ہم نر اس کے ان فضانل کا ک نا انر ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم
عالی کی تعرنف ان دویوں خت ثنبوں
راف تعمت کے خذیہ سے سرسار ہو کر اس کی جوی ناں ینان کریں ۔ ا ه
اغی ِ
لل ت ٰ
َ ُ
سے ہے۔ یہ ہماری فدر ش ناسی کا ن فاضہ تھی ہے اور اجسان ش ناسی کا تھی کہ ہم اس کے تعرنف میں رطب
اللسان ہوں۔
ےے  ،نلکہ ج
لل ہی’’ کے
ضتح یہ ہے کہ‘‘ تعرنف ا ه
لل کے لت ہ
اور نات صرف اننی ہی پہیں ہے کہ تعرنف ا ه
ے ہے۔ یہ نات کہہ کر انک نڑی حقتقت نر سے نردہ اتھا نا گ نا ہے  ،اور وہ حقتقت انسی ہے جس کی پہلی
لت
ہی صرب سے مجلوق نرسنی کی حڑ کٹ خائی ہے ۔ دی نا میں جہاں  ،جس چیز اور جس شکل میں تھی کوئی جسن  ،کوئی
ے ،کسی ش نارے،غرض کسی
لل ہی کی ذات ہے ۔ کسی انسان ،کسی قر ست
جوئی ،کوئی کمال ہے ،اس کا سر جشمہ ا ه
لل کاعطیّہ ہے۔ نس اگر کوئی اس کا مستجق ہے کہ ہم اس کے گروندہ اور
مجلوق کا کمال تھی ذائی پہیں ہے نلکہ ا ه
نرش نار،اجسان م ند اور سکر گذار  ،ی ناز م ند اور خدمت گار ینیں یو وہ خال
اجب کمال۔
ص
کہ
ہ
ی
ے
ہ
کمال
ق
ِ
ِ

*3 In Arabic the word Rabb has three meanings: (i) Lord
and Master; (ii) Sustainer, Provider, Supporter, Nourisher

and Guardian, and (iii) Sovereign, Ruler, He Who controls
and directs. God is the Rabb of the universe in all three
meanings of the term.
ّ
 نرورش ک نرے،) مرئی۲() مالک اور آفا۔١( رب کا ل فظ غرئی زنان میں تین معبوں میں یوال خانا ہے ۔.*3
 ّمدنر اور منت،  خاکم،)قرمانروا۳( چیر گیری اور نگہ نائی ک نرے واال۔،واال
عالی ان سب معبوں میں کای نات کا
الل
۔
م
ظ
ٰ ت
ّ
رب ہے ۔

3.
The
Most پہت مہرنان پہایت رحم
Gracious, the Most
*4
واال ہے
Merciful. *4

ههم ۙهه
ال َّر ۡۡح ٰ ِنه هال َّر ِحي ۡ ِه

*4 Whenever we are deeply impressed by the greatness of
something, we try to express our feelings by using
superlatives. If the use of one superlative does not do full
justice to our feelings, we tend to re-emphasize the
extraordinary excellence of the object of our admiration by
adding a second superlative of nearly equivalent meaning.
This would seem to explain the use of the word Rahim
following Rahman. The form of the word Rahman connotes
intensity. Yet God’s mercy and beneficence towards His
creatures is so great, so extensive and of such an infinite
nature that no one word, however strong its connotation,
can do it full justice. The epithet Rahim was therefore
added to that of Rahman.
 انسان کا خاضّہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں پہت زنادہ ہوئی ہے یو وہ م نالعہ کے صیعوں میں.*4

ُ
پ
، اور اگر انک م نالعہ کا ل فظ یول کروہ محسوس کرنا ہے کہ اس سے کی قراوائی کا جق ادا ہیں ہوا،اس کو ی نان کرن ہاے

یو تھر وہ اسی معنی کا انک اور ل فظ یول نا ہے ناکہ وہ کمی یوری ہوخ ناےجو اس کے نزدنک م نالعہ میں رہ گنی
لل کی تعرنف میں رحمٰن کا ل فظ اسیعمال ک نرے کے تعد تھر رچیم کا اصافہ ک نرے میں تھی پ ہی نق طہ یوش ندہ
ہے۔ ا ه

ہے ۔ رحمٰن غرئی زنان میں نڑے م نالعہ کا صیعہ ہے۔ ل نکن خدا کی رحمت اور مہر نائی اننی مجلوق نر اننی زنادہ
 انسی نے خد وجساب ہے کہ اس کے ی نان میں نڑے سے نڑا م نالعہ کال فظ یول کر، اس فدر وسیع ہے، ہے
ے تھر رچیم کا ل فظ مزند اسیعمال ک ناگ نا۔اس
ے اس کی قراوائی کا جق ادا ک نرے کے لت
تھی جی پہیں تھرنا۔اس لت
ے ہم کسی شخص کی ق ناضی کے ی نان میں ‘‘شخی ’’کا ل فظ یول کر جب نش نگی محسوس ک نرے
کی م نال انسی ہے خیس
ہیں یو اس نر ‘‘دانا ’’ کا اصافہ ک نرے ہیں ۔رنگ کی تعرنف میں جب ‘‘گورے ’’ کو کافی پہیں ن ناے یو اس نر
ّ
ل
ے سے نسلی پہیں ہوئی یو اس کے
۔درازی فد کے ذکر میں جب ‘‘لم نا ’’ کہت
ں
ی
ےہ
ت
د
ڑھا
ن
اور
ظ
ف
ا
ک
’’
ے
‘‘ چت
ن
ِ
ے ہیں۔
تعد ‘‘نڑنگا ’’ تھی کہت

4. The Master of the
*5 خاکم ہے انضاف کے دن کا
Day of Judgement.
*5

ِ كه ي َّ ۡو ِمه
ِ ِمل
هن ۙ هه
الديۡ ِ ه
ٰ

۔

*5 God will be the Lord of the Day when all generations of
mankind gather together in order to render an account of
their conduct, and when each person will be finally
rewarded or punished for his deeds. The description of God
as Lord of the Day of Judgment following the mention of
his benevolence and compassion indicates that we ought to
remember another aspect of God as well, namely that He
will judge us all, that He is so absolutely powerful, that on
the Day of Judgment no one will have the power either to
resist the enforcement of punishments that He decrees or to
prevent anyone from receiving the rewards that He decides
to confer. Hence, we ought not only to love Him for
nourishing and sustaining us and for His compassion and
mercy towards us, but should also hold Him in awe because
of His justice, and should not forget that our ultimate
happiness or misery rests completely with Him.

*5

ُ
ج
ت
ھ
گ
امہ زندگی کا جساب ل نا خانیگا اور
تعنی اس دن کا مالک ج نکہ تمام ا لی لی نسلوں کو حمع کرکے ان کے کارن ٴ

ے کے تعد مالک
لل کی تعرنف میں رحمٰن اور رچیم کہت
ہر انسان کواس کے عمل کا یورا صِلہ مل خ ناےگا۔ ا ه
ے سے یہ نات نکلنی ہے کہ وہ نرا مہرنان ہی پہیں ہے نلکہ میصف تھی ہے ،اور میصف تھی انسا نا
رو ِزحزا کہت
ے گا اور
ے کے روز وہی یورے اق ندار کا مالک ہوگا ،یہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سک
اخت نار میصف کہ آحری فیضل
یہ حزا میں ما تع۔ لہٰ ٰذا ہم اس کی ریونیت اور رحمت کی ی ناء نر اس سے جمیت ہی پہیں ک نرے نلکہ اس کے
ے ہیں کہ ہمارے اتجام کی تھالئی اورنُرائی نالکلّیہ
انضاف کی ی نا نراس سے ڈ نرے تھی ہیں اوریہ اجساس تھی ر کھت
ُ
اسی کے اخت نارمیں ہے

اك ه تیری ہی ہم ع نادت ک نرے 5. You alone we
ك هن َّ ۡعبده ه هو هاِ
اِ
ه
ي
ه
ا
ي
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
worship, *6 and You
*6
ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد
ي ۙ ه
ن َّ ۡستَّعِ ۡ ه
alone we ask for
*7
ے ہیں۔
ما نگت
help. *7
*6 The term ibadah is used in three sense: (i) worship and
adoration; (ii) obedience and submission; and (iii) service
and subjection. In this particular context the term carries
all these meanings simultaneously. In other words, we say
to God that we worship and adore Him, that we are
obedient to Him and follow His will, and also that we are
His servants. Moreover man is so bound to none save God,
that none but He, may be the subject of man’s worship and
total devotion, of man’s unreserved obedience, of man’s
absolute subjection and servitude.
 .*6ع نادت کا ل فظ تھی غرئی زنان میں تین معبوں میں اسیعمال ہون ہاے۔ ()١یوخا اور نرسیش ()۲اطاعت
اور قرماتیرداری ()۳ی ندگی اور غالمی۔ اس م فام نر تنبوں معنی ی نک وقت مراد ہیں۔تعنی ہم تیرے نرش نار تھی
ے
ہیں ،م طیع قرمان تھی اور ی ندہ و غالم تھی۔ اور نات صرف اننی ہی پہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق ر کھت
ہیں ۔نلکہ واق عی حقتقت یہ ہے کہ ہمارا تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے ۔ان تنبوں معبوں میں سے کسی معنی

میں تھی کوئی دوسرا ہمارا معبود پہیں ہے۔

*7 Not only do we worship God, but our relationship with
Him is such that we turn to Him alone for help and succor.
We know that He is the Lord of the whole universe and that
He alone is the Master of all blessings and benefactions.
Hence, in seeking the fulfillment of our needs we turn to
Him alone. It is towards Him alone that we stretch forth
our hands when we pray and supplicate. It is in Him that
we repose our trust. It is therefore to Him alone that we
address our request for true guidance.
 تعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق مخض ع نادت ہی کا پہیں ہے نلکہ اسیعایت کا تعلق تھی ہم تیرے ہی ساتھ.*7
ّ ے ہیں ۔ہمیں معلوم ہے کہ ساری کا نات کا
 اور ساری طاقنیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں،رب یو ہی ہے
ر کھت
ی
ے ہم اننی خاچبوں کی طلب میں تیری طرف ہی رجوع ک نرے
 اس لت،اور ساری تعمبوں کا یو ہی اک نال مالک ہے،
 تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ تھ نل نا ہے اور تیری مدد نر ہمارا اعنماد ہے ۔ اسی ی نانر ہم اننی درجواست لے کر، ہیں
تیری خدمت میں خاصر ہو ہرے ہیں۔

6. Guide us to the
path which is straight.
*8

ھدایت دے ہمیں صراط
*8

مست
قیم نر

ِ اِ ۡه ِدنَّاها
لص َّر َّاطها ۡۡل ۡستَّقِي ۡ َّمه

ه ۙه

*8 We beseech God to guide us in all walks of life to a Way
which is absolutely true, which provides us with a properly
based outlook and sound principles of behavior, a Way
which will prevent our succumbing to false doctrines and
adopting unsound principles of conduct, a Way that will
lead us to our true salvation and happiness. This is man’s
prayer to God as he begins the study of the Quran. It is, in
short, to illuminate the truth which he often tends to lose in

a labyrinth of philosophical speculation; to enlighten him as
to which of the numerous ethical doctrines ensures a sound
course of conduct; to show which of the myriad ways and
by-ways is the clear, straight, open road of sound belief and
right behavior.
 .*8تعنی زندگی کے ہر شعیہ میں ج نال اور عمل اور نرناوٴ کا وہ طرنقہ ہمیں ی نا جو نالکل ج
ضتح ہو ،جس میں غلط تننی اور
غلط کاری اورندنامی کا خ طرہ یہ ہو ،جس نر خل کہ ہم شخی فالح وشعادت خاصل کر سکیں  -یہ ہے وہ درجواست جو
ے خدا کے حضور تیش کرن ہاے ۔اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی
قرآن سروع ک نرے ہ نوے ی ندہ ا نت
ف
قرماتیں اور ہمیں ی ناتیں کہ ق ناسی لسفوں کی اس تھول تھلبوں میں حقتق ِت نفس االمری ک نا ہے ،اخالق کے ان
مخ نلف ن طرنات میں ج
ضتح ن ط ِام اخالق کونسا ہے ،زندگی کی ِان نے شمار نگڈنڈیوں کے درم نان فکر و عمل کی ش ندھی
اورصاف ساہراہ کونسی ہے۔

ته ه
ِص َّر َّ ه
اط ه ال َّ ِذيۡ َّن هاَّنۡعَّ ۡم َّ
ي ها ۡۡلَّغۡض ۡهو ِب ه
م ۙههه َّهغ ۡ ِه
عَّلَّي ۡ ِه ۡه
الضٓال ِ ۡي 
عَّلَّي ۡ ِه ۡمه َّو ََّل َّ َّ

ے یو فضل کرنا 7. The path of those
ے نرا نک
را ست
You have bestowed
رہا جن نر۔ *9یہ ان کے غص
ے favor upon whom, *9
not of those who
ہونا رہا جن نر اور یہ گمراہوں
incurred Your anger
*10
کے۔
upon them, nor of
those who are astray.
*10

*9 This defines the ‘Straight Way’ which we ask God to
open to us. It is the way which has always been followed by
those who have enjoyed God’s favors and blessings.

ُ
غ
ت
عالی سے مانگ ہرے ہیں۔ عنی وہ راسیہ جس نر
 .*9یہ اس ش ندھے راسیہ کی تعرنف ہے جس کا لم ہم ا ه
لل ت ٰ
ے ہرے ہیں۔ وہ نے خ طا راسیہ کہ فدتم نرین زمایہ سے آج نک جو شخص اور
ہمیشہ سے تیرے مت ظو ِر ن طر لوگ خلت
جو گروہ تھی اس نر خال وہ تیرے اتعامات کا مستجق ہوا اور تیری تعمبوں سے ماالمال ہوکر رہا۔

*10 This makes it clear that the recipients of God’s favor

are not those who appear, briefly, to enjoy worldly
prosperity and success; all too often, these people are
among those whom God has condemned because they have
lost sight of the true path of salvation and happiness. This
negative explanation makes it quite clear that inaam (favor)
denotes all those real and abiding favors and blessings
which one receives in reward for righteous conduct through
God’s approval and pleasure, rather than those apparent
and fleeting favors which the Pharaohs, Nimrods and
Korahs (Qaruns) used to receive in the past, and which are
enjoyed even today by people notorious for oppression, evil
and corruption.
ُ
 تعنی‘‘اتعام’’ن ناے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ پہیں ہیں جو ن طاہر غارضی طور نر تیری دنبوی تعمبوں.*10
سے سرقراز یو ہ نوے ہیں مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستجق ہوا ک نرے ہیں اور اننی فالح و شعادت کی راہ
ح
ے ہ نوے ہ نوے ہیں۔اس سلنی نسر تح سے یہ نات جود کھل خائی ہے کہ ‘‘اتعام’’سے ہماری مراد قتقی
گم کت
 یہ کہ وہ غارضی اور تمانسی،ے میں مال ک نرے ہیں
اور ناندار اتعامات ہیں جوراست روی اور خدا کی جوسنودی کے تنتج
ے
ے ہرے ہیں اور آج تھی ہماری آنکھوں کےسا مت
ے تھی قرعویوں اور ن مرودوں اور فارویوں کو ملت
اتعامات جو پہل
ے ہ نوے ہیں۔
نڑے نڑے طالموں اورندکاروں اور گمراہوں کو مل

