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رة ا�َ��ِ�َ��� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 �� ��ا ہ� ��� ! � )٢( �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� )١(ت �� /�ورد-�ر ہے ہے �� !,�م �+*�(�) %'اوار(%$ #�ح �
 ہ� �� )@(ہ� !�8? ہ� <=�دت ��!ے ہ8ں اور !>; ہ� %ے ��د ���:9ے ہ8ں ) اے /�ورد-�ر ()٣(ا�4�ف �ے دن �� ���� 

 AB هے ر%9ے�8%)D( �و��م ��!� رہ EFG �H/ا �! �/ I� ان ��-�ں �ے ر%9ے )K(4ےL �/ I� ہ�!� رہ� اور  �ہ ان �ے 
  )٧(�ہ -,�اہ�ں �ے 

 

 

رة ا�َ�َ�َ�ة� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�ا %ے(اس �8ں �Q� ;R �ہ8ں ) (�Pن �>8�( �ہ �9�ب )١(ا�� ��ا ہے۔ � �� 8L$ )٢(ڈر�ے وا��ں �� رہH,� ہے ) �ہ �Aِم 
 )٣( /ڑه9ے اور �� �R; ہ� �ے ان �� <��G �Y��� ہے اس �8ں %ے ��چ ��!ے ہ8ں /� ا�,�ن �!ے اور Pداب �ے %�!; �,�ز

�(اور �� �9�ب ,Z� اور �� �9��8ں !� %ے /ہ*ے ) ملسو هيلع هللا ىلصاے � ہ�\8ں %$ /� ا�,�ن �!ے اور ��زل) /8^,=�وں /�(!� /� ��زل ہ�\
��ت �� �`I8 ر�_9ے ہ8ں P)@( ے /�ورد-�رH/گ ا�� � )D(8ں اور �ہ� �>�ت /��ے وا�ے ہ8ں %ے ہ�ا�
 /� ہ) �� #�ف( �ہ


 ��و �� �ہ ��و ان �ے �8ے ��ا�� ہے۔ وہ ا�,�ن �ہ8ں ��ے �ے Z84� �! ہ8ں ا�ہ8ں �G�� گ�� ��)K( ا �ے ان �ے د��ں�� 
  اور)٧(ہے ) !8�ر(ہے اور ان �ے �8ے �ڑا <dاب ) /ڑا ہ�ا(اور ����ں /� �ہ� �:� ر�_� ہے اور ان �� c�P_�ں /� /�دہ 

��ت /� ا�,�ن ر�_9ے ہ8ں ����cہ وہ ا�,�ن �ہ8ں ر�_9ے P ا /� اور روِز�� )٨(� f ��گ ا�eے ہ8ں �� �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� 
�ار �8ں(�ہ H/ ےH/9ے ہ8ں �:� ) ا�د �,cB �� ں�H��� ا �� اور��� �� cB,� �ہ8ں د�9ے اور اس ) �`8`
 �8ں(e� ے %�اH/ا

�ا �ے ان �� ��ض اور ز��دہ �� د�� اور ان �ے �_�ٹ ) �i ���( ان �ے د��ں �8ں )٩(%ے �ے �=� ہ8ں ���ض !_�۔ 
 اور �$ ان %ے �ہ� ��!� ہے �ہ ز�I8 �8ں eG�د �ہ ڈا�� !� �ہ9ے )١٠(���Hے �ے %=$ ان �� د�; د�Hے وا� <dاب ہ�-� 

�=� �ہ8ں ر�_9ے)١١(ہ8ں، ہ� !� اصAح ���ے وا�ے ہ8ں  Ic8� ،ہ8ں �ei� ہ=�A� ہ� �_c�اور �$ ان %ے �ہ� ��!� )١٢ ( د 
ہے �ہ �o #�ح اور ��گ ا�,�ن �ے P\ے، !� �_� ا�,�ن �ے Pؤ !� �ہ9ے ہ8ں، �_o� A #�ح �ےو(�ف ا�,�ن �ے P\ے ہ8ں 

 اور �ہ ��گ �$ ����Hں %ے �*9ے )١٣(ا%� #�ح ہ� �_� ا�,�ن �ے P\8ں؟ %I �� �ہ �ہ� �ےو(�ف ہ8ں �Ic8 �ہ8ں ���9ے 
�ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� !,_�رے ) ان %ے(ہ ہ� ا�,�ن �ے P\ے ہ8ں، اور �$ ا/Hے �Y8���ں �8ں ��!ے ہ8ں !� ہ8ں !� �ہ9ے ہ8ں �

�(%�!; ہ8ں اور ,Z� 8� ��!ے ہ8ں )  %ےملسو هيلع هللا ىلص/�8واِن� �eHں( ان )@١(!� ہ� ہ�`G�H� ( 
� ��!� ہے اور ا�ہ8ں �ہ*eHا ہ��%ے 
� �8ں /ڑے �ہQ رہے ہ8ں r��%ے ��!� ہے �ہ ��ارت وs�١(دD(  ��ہ وہ ��گ ہ8ں �Hہ�ں �ے ہ�ا�
 B_�ڑ �� -,�اہ

�?، !� �ہ !� ان �� !>�رت ہ� �ے �ui� ;R د�� اور �ہ وہ ہ�ا�
 ��ب ہ� ہ�\ے ���)١K( �% �� v+� ل اس�w� � ان �
�ا �ے ان �� ) �ِ$ !�ر�Q �8ں(ہے �ہ �o �ے ��۔ �$ Pگ �ے اس �ے ارد-�د �� 8B'�ں رو�I �8ں !� \A� گP
�� E\زا �H9ے رو�_c�ہ8ں د� ;R� ہ� ��ڑ د�_B ه�8وں �8ں��ہ�ے ہ8ں، -��:ے ہ8ں، ا��هے ) �ہ ()١٧( د? اور ان �� ا�

� #�ح 8%�هے ر%9ے �� #�ف(ہ8ں �ہ e� ( 9ےc% ہ8ں� �� ہے �ہ P%,�ن %ے )١٨(��ٹ ہ% � �� ان �� �w�ل �H8ہ �
� رہ�(ہ� اور �>*� ) رہ�(-�ج ) دل��(ہ� اور ) B_� رہ�(اس �8ں ا��ه�8ے /� ا��ه�8ا ) ��س رہ� ہ� اور(��� ( yہ �ڑ�ہ� !� 
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 )١٩(-_�8ے ہ�\ے ہے ) ہ� #�ف %ے(��ت �ے ��ف %ے ����ں �8ں ا�:*8�ں دے �8ں اور ا� ���Gوں �� ) ڈر ��(%ے 
 �� �4�رت(ان �� c�P_�ں ) �� Q,B((��$ ہے �ہ �>*� ( �9� اور(�� اQB �ے ��\ے۔ �$ �>*c,B ( �Hان /� رو�

 !� اس �8ں EB /ڑ!ے ہ8ں اور �$ ا��ه�8ا ہ� ��!� ہے !� �_ڑے �ے �_ڑے رہ ��!ے ہ8ں اور ا-� ا� B�ہ9� !� ان ڈا�� ہے
� دو��ں(اور c�P_�ں ) �� ��Hا\�(�ے ����ں \�H8� �!  ��-�)٢٠(�� زا\E �� د�9� ہے۔ �ے �Q ا� ہ� 8B' /� )�در ہے ( �

 )٢١(��R ) اس �ے <dاب %ے(!� %ے /ہ*ے ��-�ں �� /8�ا �8� !��ہ !� ا/Hے /�ورد-�ر �� <=�ت ��و �o �ے !� �� اور 

 �H��� اور P%,�ن %ے �H8ہ ��%� �� !,ہ�رے �_��ے �ے �8ے _B �� ن�,%P اور ���_R� �� I8ے !,_�رے �8ے ز�� o�

�ا �� ہ,�e �ہ �H�ؤ۔ اور !� ���9ے !� ہ� � �� �e� o/ ے۔s� ا�) �9�ب(ر ا-� !� �� اس  او)٢٢(ا��اع و ا(e�م �ے ��8ے /8
�ے H� ےH/8ں، �� ہ� �ے ا�)�,Zملسو هيلع هللا ىلص����>  (;R� ہے �\���G ؤ /� ��زل� �H� � �Q ہ� !� ا%� #�ح �� ا�Q %�رت !� �_

�ا �ے %�ا �� !,ہ�رے ��د-�ر ہ�ں ان �� �_� ���A ا-� !� %Rے ہ� ��ہ �� %�c اور ہ�-' ) ا�Ic8� )�e ا-� ٢٣((اور 
�هP Iد�� اور /9_� ہ�ں -ے �ہ8ں �� %�c -ے !� اس PگH�ا �� o� ہے ) اور ��( %ے ڈرو �s- ����Gوں �ے �8ے !8�ر �

��غ ہ8ں، ) � ,
 �ے( اور �� ��گ ا�,�ن �\ے اور �E,> Q8 ��!ے رہے، ان �� ���+=�? %H� دو �ہ ان �ے �8ے )@٢(
� (�e �� ��8ہ �_��ے �e� ہ8ں۔ �$ ا�ہ8ں ان �8ں %ے �� د�� ��\ے -� !� �ہ8ں -ے، �ہ !� وہ� �I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ

 y�/ ے ��\8ں -ے اور وہ�ں ان �ے �8ےs��8ے د� Ec� دو%�ے �ے ہ� Q�-8� !_�۔ اور ان �� ا ��ہے �� ہ� �� /ہ*ے د
 ا� اس ��ت %ے <�ر �ہ8ں ��!� �ہ �R_� �� اس %ے �ڑه �� )٢D(��8��ں ہ�ں -� اور وہ �ہ�9rں �8ں ہ,r8ہ رہ8ں -ے 

 '8B �e�)Aًw�8ہ�Lڑ? وc� �_c�  ( �� �w�ل �8�ن ��G�\ے۔ �� ���I ہ8ں، وہ �`I8 ��!ے ہ8ں وہ ان �ے /�ورد-�ر ��
�ا �� ��اد ہ� �8� ہے۔ اس %ے ��ا(#�ف %ے %{ ہے اور �� ���G ہ8ں وہ �ہ9ے ہ8ں �ہ اس �w�ل %ے ��ہ�9ں �� ) 

� �! �!�� ��ا �ے ا(�ار �� �F=�ط )٢K(���G���ں ہ� �� -,�اہ ��!� ہے اور �ہ�9ں �� ہ�ا�
 �+9r� ہے اور -,�اہ �_� �� 
 '8B o� 9ے ہ8ں اور�ڑ د�! �� ر�9ۂ (�ا�
(���ے �ے � H � ( uY) �� ہے اس ��د �c� ے �� ا� �ےH_ے ��ڑے ر��

�ا %ے ��8ں �� !) ���Gو ()٢٧(�sے ڈا�9ے ہ8ں اور ز�I8 �8ں ��ا�� ��!ے ہ8ں �ہ� ��گ �`4�ن اٹ_��ے وا�ے ہ8ں � �!
H� �� �! �� /_� وہ� !� �� ��ر!� ہے /_� وہr+� ل �8ں �ہ !� �ے��ن !_ے !� اس �ے !� �� ��ن�� o� 9ے ہ�c% ہ� �c

� #�ف ��ٹ �� ��ؤ -ے � � وہ� !� ہے �o �ے %$ 8B'�ں �� ز�I8 �8ں ہ8ں !,ہ�رے )٢٨(ز��ہ ��ے -� /_� !� ا%
% Q8_ف ���9ہ ہ�ا !� ان �� ٹ�# � اور )٢٩(�ت P%,�ن �H� د�� اور وہ ہ� 8B' %ے �=�دار ہے �8ے /8�ا �8ں /_� P%,�ن �

��\$ �H��ے وا� ) ا/H�(�$ !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے �9��Gں %ے ��G��� �ہ �8ں ز�I8 �8ں ) وہ و(
 ��د ���ے �ے (��E ہے(

 و��ن r� ا�8�ں ��ے اور����!� /_�ے اور ہ�ں۔ ا�ہ�ں �ے �ہ�۔ �8� ُ!� اس �8ں ا�eے �+B ���H� $\�� �� v�ہ9� ہے �� 

�ا �ے(ہ� !�8? ! ��� �ے %�!; !e=�8 و!`��o ��!ے رہ9ے ہ8ں۔ � )��G)٣٠��� �8ں وہ ��!8ں ���9� ہ�ں �� !� �ہ8ں ���9ے ( 
��م %c_�\ے /_� ان �� �9��Gں �ے %��Hے �8� اور ��G��� �ہ ا-� !� %Rے ہ� !� ) 8B'وں �ے(اور اس �ے Pدم �� %$ 
 ا�ہ�ں �ے �ہ�، !� /�y ہے۔ �H9� <*� !� �ے ہ,8ں �+r� ہے، اس �ے %�ا ہ,8ں �R; � *�م �ہ8ں۔ )٣١(�>_ے ان �ے ��م �9�ؤ 


 وا� ہے ) اور(�ے �Q !� دا�� ,c�)ا �ے ) !$ ()٣٢���ے ��م �9�ؤ۔ ) 8B'وں)!� ان �� ان ! ��c د�� �ہ PدمP (دم ��(
 �8ں �ے !� %ے �ہ8ں �ہ� !_� �ہ �8ں P%,���ں اور ��G��� ��8ں) �9��Gں %ے(�$ ا�ہ�ں �ے ان �� ان �ے ��م �9�\ے !� 

 �� I8ہ ��!ے ہ� ) %$(ز�� )٣٣(�>; �� � *�م ہے ) %$(/��8�ہ ��!8ں ��!H� ہ�ں اور �� !� ��ہ� ��!ے ہ� اور �� /��8
ر اور �$ ہ� �ے �9��Gں �� ��c د�� �ہ Pدم �ے P-ے %>�ہ ��و !� وہ %>�ے �8ں -� /ڑے �:� �Y8�ن �ے ا�c�ر �8� او

 �8- I� �G�� ��P ور �8ں�L)ہ� �ے )@٣�B 8ں رہ� اور �ہ�ں %ے� 
rدم !� اور !,ہ�ر? ��8? �ہP اور ہ� �ے �ہ� �ہ اے 

 �ے /�س �ہ ���� �ہ8ں !� ���,�ں �8ں ) /�8(روy ٹ�y �_�ؤ � /_� �Y8�ن �ے )٣D(ہ� ��ؤ -ے ) دا�Ic8�)E اس در

 o� اور ��د Ae_/ دو��ں �� وہ�ں %ے)�rط<�8 و� ( ہ� ��د �c� ۔ !$ ہ� �ے��ا د�*c� �� 8ں !_ے، اس %ے ان�) 
rہ�
�`�ر (B*ے ��ؤ۔ !� ا�Q دو%�ے �ے د�,I ہ�، اور !,ہ�رے �8ے ز�I8 �8ں ا�Q و(
 !Q ٹ_c��� اور � �ش ) ���ں %ے
�( /_� Pدم �ے ا/Hے /�ورد-�ر %ے �R; �*,�ت c8%_ے )٣K(ہے ) �� د�� -8�:��� �G� � (�4ر !� اس �ے ان) اور �� 

 ہ� �ے ��G��� �ہ !� %$ �ہ�ں %ے ا!� ��ؤ �$ )٣٧(ص��ِ$ ر�� ہے ) اور(� �ف �� د�� �ے �Q وہ � �ف ���ے وا� 
� /�8و? �� ان �� �ہ ) اس �� /�8و? ���� �ہ(!,ہ�رے /�س ��8? #�ف %ے ہ�ا�
 /ہRHے !� � 
�Hہ�ں �ے ��8? ہ�ا�

��ف ہ�-� اور �ہ وہ y�H,L ہ�ں -ے  ;R�)ہ�ں �ے  )٣٨H� وہ ) اس ��(اور ،��A�9ں �� �_ٹ�P ?(=�ل �ہ �8� اور ہ,�ر
��8ے وہ ا�e�ن ��د ��و �� �8ں !  اے � `�ب �� او�د)٣٩(وہ ہ,r8ہ اس �8ں رہ8ں -ے ) اور(دوزخ �8ں ���ے وا�ے ہ8ں 
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�را ��وں -� �� �8ں �ے !� �ے !� /� �sے !_ے اور اس ا(�ار �� /�را ��و �� !� �ے �>; %ے �8� !_�۔ �8ں اس ا(�ار �� /
�( اور �� �9�ب �8ں �ے )٠@(%ے �8� !_� اور �>_� %ے ڈر!ے رہ� ,Z� ے ر%�لH/ہے �� !,ہ�ر? )  /�ملسو هيلع هللا ىلصا ���زل �

ان ) !�Z�� �� �ے(�9�ب !�رات �� %R� �ہ9� ہے، اس /� ا�,�ن �ؤ اور اس %ے �cHِ� اول �ہ ��H، اور �P ?�8��9ں �8ں 
 
,8) �
�(�ے ���ے !_�ڑ? %i H� ?د�8�و �H  ( �_ف ر��� اور �� �� ��#E �ے )١@(�ہ ��صE ��و، اور �>_� %ے 

� ��ت �� ��ن ���; �� �ہ B_��ؤ R% ؤ، اورA� و اور )٢@(%�!; �ہ�� ��ے( اور �,�ز /ڑه� ��و اور ز��ٰة د-P ا �ے�� (
� ��ت ہے �ہ(�8� ) �ہ ()٣@(�_Hcے وا��ں �ے %�!; �_c� ��و � E`> (�� �! ےH/ے �� �ہ9ے ہ� اور ا��� �c8� �� ں�-

�ا(!8sں �Gا��ش �sے د�9ے ہ�، ����cہ !� �9�ب �) ر�� و!c*8� �8ں( اور )@@(�_� /ڑه9ے ہ�۔ �8� !� %,>_9ے �ہ8ں؟ ) 
�� <>' ���ے وا�ے ہ8ں ) -�اں �ہ8ں(ص=� اور �,�ز %ے ��د �8� ��و اور �ے �Q �,�ز -�اں ہے، �:� ان ��-�ں /� 

)@D(ف ��ٹ �� ���ے وا�ے ہ8ں  او�# �ر �� �`s� I8ے ہ�\ے ہ8ں �ہ وہ ا/Hے /�ورد-�ر %ے �*Hے وا�ے ہ8ں اور اس �
)@K(او�د ���8ے وہ ا�e�ن ��د ��و، �� �8ں �ے !� /� �sے !_ے اور �ہ �ہ �8ں �ے !� �� �ہ�ن �ے !  اے � `�ب �

 �_! �r+� 
*8FG �/ ٧@(��-�ں(� �� %i�رش  اور اس دن %ے ڈرو �$ ��\� �e� ے اور �ہ\P م �ہ�� ;R� ے� �e
� #�ح �� ���ہ (=�ل �8� ��\ے اور �ہ ��گ e� ے% �e� ے اور �ہ\�� �� اور #�ح(���Hر �e� ( 8ںc% �� Eد ��ص��

� وہ ) ہ,�رے ان ا�e���ت �� ��د ��و( اور )٨@(r+� ن %ے �>�ت�>�G 9ے ) ��گ(�$ ہ� �ے !� �� (�ِم�ڑا د�; د� �� �!
�رے �8ٹ�ں �� !� (E9 �� ڈا�9ے !_ے اور �8ٹ�8ں �� ز��ہ رہHے د�9ے !_ے اور اس �8ں !,ہ�رے /�ورد-�ر �� !_ے !,ہ


(#�ف %ے �ڑ? +% ( � اور �$ ہ� �ے !,ہ�رے �8ے در�� �� /_�ڑ د�� !� �� �>�ت د? اور �G<�ن �� )٩@(Pز��\� !_
 ہ� �ے ��%�ٰ %ے o8��B رات �� و<�ہ �8� !� !� �ے ان  اور �$)D٠((�م �� �Lق �� د�� اور !� د�c; ہ� !� رہے !_ے 

 /_� اس �ے � � ہ� �ے !� �� � �ف �� د��، )D١(�`�ر �� �8� اور !� �*� �� رہے !_ے ) � =�د(�ے /R8_ے �R_ڑے �� 

 �sے، !��ہ !� ہ�ا�
 ��صE ��و )D٢(!��ہ !� ��c ��و ��H> 9�ب اور � >'ے� �� ٰ� اور �$ )D٣( اور �$ ہ� �ے ��%

� (�م �ے ��-�ں %ے �ہ� �ہ �_�\�8، !� �ے �R_ڑے �� H/ے ا� ٰ��*� �8� ہے، !� ا/Hے /8�ا ) �ڑا(ٹ_ہ�ا�ے �8ں ) � =�د(��%
���ے وا�ے �ے P-ے !��ہ ��و اور ا/Hے !8sں ہyA �� ڈا��۔ !,ہ�رے ���� �ے �'د�Q !,ہ�رے �� �8ں �ہ� �ہ�9 ہے۔ 

 اور �$ !� �ے )@D(ص��ِ$ ر�� ہے ) اور(وہ �ے �Q � �ف ���ے وا� /_� اس �ے !,ہ�را (�4ر � �ف �� د��۔ 
)ٰ�%�� ( P ے� ��ا �� %��Hے �ہ د�c; �8ں -ے، !� /� ا�,�ن �ہ8ں �\8ں -ے، !� !� �� �>*�%ے �ہ� �ہ ��%�ٰ، �$ !Q ہ� 

 )DK(د��، !��ہ ا�e�ن ����  /_� ��ت P ���ے �ے � � ہ� �ے !� �� از%ِ� �� ز��ہ �� )DD(-_�8ا اور !� د�c; رہے !_ے 
�I و %*�?ٰ ا!�ر!ے رہے �ہ �� /��8'ہ 8B'�ں ہ� �ے !� �� <Y� ) !,ہ�رے �8ے(اور ��دل �� !� /� %��ہ �sے ر�_� اور 

� ہ8ں، ان �� �_�ؤ \���G)�8/ ( ��ر �ہ ���) ;R� �وہ ہ,�را �R; �ہ8ں �:�ڑ!ے ) اور(�:� !,ہ�رے �'ر-�ں �ے ان � ,�9ں �
H/ہ اc*� 4�ن ��!ے !_ے !_ے`� ��ہ� �ہ اس -�ؤں �8ں دا�E ہ� ��ؤ اور اس �8ں �ہ�ں ) ان %ے( اور �$ ہ� �ے )D٧(� ہ

دروازے �8ں دا�E ہ��� !� %>�ہ ���� اور ��Y �ہH�، ہ� !,ہ�رے -H�ہ � �ف �� ) د�H_c�(اور ) /�8(%ے B�ہ�، ��ب �_�ؤ 
� ���ے وا��ں �� اور ز��دہ د�ں -ے c8� ں -ے اور�د)D٨( �c� �� ان �� o� ،�� �i� ے، ا�ہ�ں �ے اس_! ���� �� �! 

���,�ں /� P%,�ن %ے <dاب ��زل �c��8� ،�8ہ ) ان(د�� !_�، ��ل �� اس �� �:ہ اور ��i �ہH� ��وع �o/ ،�8 ہ� �ے 
� (�م �ے �8ے )��G��)D٩��8�ں �sے ��!ے !_ے H/ے ا� ٰ��ا %ے( اور �$ ��%�� ���:� !� ہ� �ے �ہ� �ہ ) ��/ �� �ٹ_H/ا

!� /_� اس �8ں %ے ��رہ rB,ے /_�ٹ �c*ے، اور !,�م ��-�ں �ے ا/H� ا/H� -_�ٹ ) ا�ہ�ں �ے �ٹ_� ��ر?(/9_� /� ��رو۔ 
�(� *�م �� / ��ا �� ) ہ� �ے ��c د�� �ہ(�8�۔ ) �ے /���)�� ہ�\\���G �Y> ( د �ہ�eG 8ں� I8روز? �_�ؤ اور /�8، �:� ز�

�_��ے /� ص=� �ہ8ں ہ� %9c� !� ا/Hے /�ورد-�ر %ے ) ہ�(ہ� %ے ا�Q !  �ے �ہ� �ہ ��%�ٰ اور �$ !�)K٠(��!ے /_��� 
�� �=�!�ت ز�I8 %ے ُا-9� ہ8ں، ہ,�رے �8ے /8�ا ) و�8Lہ(د<� �s<8ے �ہ !���ر? اور �cڑ? اور -8ہ�ں اور ��eر اور /8�ز 

�ہ 8B'�ں B_�ڑ �� ان �ے <�ض ��(8B v'�ں ,> A_� ہ9ے ہ�ں۔ �� دے۔ ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ�B ں (��8ں�8'B �ا-� �ہ
� �ہ� �8ں �� ا!�و، وہ�ں �� ���:9ے ہ�، �E ��\ے -�۔ اور ) �Y*�ب ہ8ںe� �!)ر����P ( 
9��� ) ور%�ا\�(ذ�Z� اور

)�� اور وہ ا� �ے FL$ �8ں -�9G�ر ہ� -sے۔ �ہ اس �8ے �ہ وہ ا� �� P��9ں %ے ا�c�ر ) و�ے ��ا\s- ?ٹ� د,B ان %ے
�(�=�8ں �� ���� (E9 �� د�9ے !_ے۔ ) اس �ے(��!ے !_ے اور H � ( ے% �� �sے ��!ے اور �����G�� ہ اس �8ے �ہ�

� �� %9�رہ /�%
، )K١(�ڑهے ��!ے !_ے \�e8> �� ?ہ�د� ��ن ہ8ں �,*e� ہ$ �� ( �� ��گd� م و�) �e� v+� �\�� �H �
�ا اور روز (8��
 /� ا�,�ن �\ے -�، اور �E,> Q8 ��ے -�، !) ہ���ا ) �ے ا<,�ل(� ا�eے ��-�ں �� ان �� ��� ص*ہ 
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� #�ح �� ��ف ہ�-� اور �ہ وہ y�� �L ہ�ں -ے ) (8��
 �ے دن(�ے ہ�ں �*ے -� اور e� ان �� �ہ)Kاور �$ ہ� �ے )٢ 
 �%ے �ہ �� �9�ب ہ� �ے !� �� د? ہے، اس �� زور ) اور ��c د��(�8� اور ��ِہ ُ#�ر �� !� /� اٹ_� �_ڑا �8� ) ��(!� %ے <ہ

) <ہ� %ے( !� !� اس �ے � � )K٣(��iZظ رہ� ) <dاب %ے(ہے، ا%ے ��د ر�_�، !��ہ ) �c/)�_cڑے رہ�، اور �� اس �8ں 
�e�رے �8ں /ڑے -sے ہ�!ے  �! �! ��ا �� EFG اور اس �� �ہ����� �ہ ہ�!� اور !� ان )@s- �_/)Kے اور ا-� !� /� 

� �� �c�ر ���ے(�ے دن ��-�ں �� ��ب ���9ے ہ�ں، �� !� �8ں %ے ہ9iے *_R� ( �! ،ے !_ےs- �� ے !>�وز% ��8ں �
�ر ہ� ��ؤ H� ار�� اور اس (4ے �� اس و(
 �ے ��-�ں �ے �8ے اور �� ان �ے � � )KD(ہ� �ے ان %ے �ہ� �ہ ذ�E8 و


 �H� د�� Z84� ے وا�ے !_ے <=�ت اور /�ہ8' -�روں �ے �8ے�P)KK(�م �ے ��-�ں) �H/ے ا� ٰ� %ے �ہ�  اور �$ ��%
� ��!ے ہ�۔ eHذ�� ��و۔ وہ ���ے، �8� !� ہ� %ے ہ E8� Q�9� ہے �ہ ا�د �c� �� �! ا���ٰ �ے(�ہ %�� ( ��ہ� �ہ �8ں ا� �

 ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ا/Hے /�ورد-�ر %ے ا�s<8� �<9ے �ہ وہ ہ,8ں �ہ �9�\ے �ہ وہ �o� E8 )H/)K٧�ہ ���:9� ہ�ں �ہ ��دان ��Hں 
� (�ہ� �ہ /�ورد-�ر ��G�!� ہے �ہ وہ �E8 �ہ !� ��ڑه� ہ� اور �ہ �R_ڑا، �*cہ ان �ے در�8�ن ) ��%�ٰ �ے(#�ح �� ہ�۔ H �

 ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ /�ورد-�ر %ے در��ا%
 �s<8ے �ہ ہ� �� �ہ )K٨(ہ�۔ ��c� �� �! �e8 د�� -8� ہے، و�e� ��و ) ��ان
���G ے �ہ� ، /�ورد-�ر� ٰ�!� ہے �ہ اس �� ر�� -ہ�ا زرد ہ� �ہ د�H_cے وا��ں �_� �9�\ے �ہ اس �� ر�� �e8� ہ�۔ ��%

��ش �� د�9� ہ� ) �ے دل( ��)Kے �ہ ہ� �� �9� دے �ہ ) اب �ے( ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ )٩s<8� 
/�ورد-�ر %ے /_� در��ا%
�ا �ے B�ہ� !� ) /_�(وہ اور �o� o #�ح �� ہ�، �c��8ہ �ہ
 %ے �E8 ہ,8ں ا�Q دو%�ے �ے �r��ہ � *�م ہ�!ے ہ8ں، �

 ��ا ��G�!� ہے �ہ وہ �E8 ��م �8ں �:� ہ�ا �ہ ہ�، �ہ !� ز�I8 )٧٠(ہ,8ں ٹ_Q8 ��ت � *�م ہ� ��\ے -��ٰ �ے �ہ� �ہ %�� 
� #�ح �� داغ �ہ ہ�۔ �ہHے �:ے، اب !� �ے %$ ��!8ں در%
 �9� د�ں۔ e� 9� ہ�۔ اس �8ں�د ���/ �� ���!9� ہ� اور �ہ �_98

 اور �$ !� �ے ا�Q )٧١(�� ذ�� �8�، اور وہ ا�e� ���ے وا�ے !_ے �ہ8ں ا�ہ�ں �ے اس �E8 ) �ڑ? �Ecr %ے(�Lض 
�ا اس �� ��ہ� ���ے وا� !_� � )٧٢(�+E9) �� v �8�، !� اس �8ں ��ہ� �_:ڑ�ے �:ے۔ �Ic8 �� ��ت !� B_�� رہے !_ے، 

�ا ��دوں �� ز��ہ ���� %� ٹcڑا �`�9ل �� ��رو۔ اس #�ح \�� �� E8� ہ� �ے �ہ� �ہ اس �! �H/رت (!� ہے اور !� �� ا�)
� /_� اس �ے � � !,ہ�رے دل %+
 ہ� -sے۔ -��� وہ /9_� ہ8ں �� ان %ے �_� )r�)٧٣��8�ں د�_�!� ہے !��ہ !� %,>_� ( �

ز��دہ %+
۔ اور /F � �! �_9ے ا�eے ہ�!ے ہ8ں �ہ ان �8ں %ے rB,ے /_�ٹ �c*9ے ہ8ں، اور � Fے ا�eے ہ�!ے ہ8ں 
�ا �ے ��ف %ے -� /ڑ!ے �ہ /_ٹ ��!ے ہ8ں،اور ا�ن �8ں %ے /��� �H*cے �:9� ہے، اور � Fے ا�eے ہ�!ے ہ8ں �ہ 

�ا !,ہ�رے <,*�ں %ے �ے �=� �ہ8ں �(�\E ہ� ) د�I �ے(�8� !� ا�8� ر�_9ے ہ� �ہ �ہ ��گ !,ہ�رے ) ����H ()@٧(ہ8ں، اور 
�ا ) ����cہ(��\8ں -ے، �� !�رات(ان �8ں %ے �R; ��گ �Aِم H � (9ےH% �� �� اس �، /_� اس �ے %,>; �H8ے �ے � 

 اور �ہ ��گ �$ ����Hں %ے �*9ے ہ8ں !� �ہ9ے ہ8ں، ہ� ا�,�ن �ے P\ے ہ8ں۔ اور )٧D(��ن ���; �� ��ل د�9ے رہے ہ8ں 
� ہے، وہ !� ان �� اس �8ے \���G ا �ے !� /� ��ہ����$ o/P �8ں ا�Q دو%�ے %ے �*9ے ہ8ں !� �ہ9ے ہ8ں، �� ��ت 

ا%� �ے ��ا�ے %ے !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے %��Hے !� �� ا�'ام د�ں۔ �8� !� %,>_9ے ) (8��
 �ے دن( �ہ �9�\ے د�9ے ہ�
�ا �� )٧K(�ہ8ں؟ � )٧٧(� *�م ہے ) %$( �8� �ہ ��گ �ہ �ہ8ں ���9ے �ہ �� �R; �ہ B_��!ے اور �� �R; ��ہ� ��!ے ہ8ں، 

�8��ت �ے %�ا  E#�� ےH/ان �8ں ان /ڑه ہ8ں �ہ ا f � اور)��ا ���9�ب %ے وا(� ہ� �ہ8ں اور وہ ص�ف �I %ے ) 
�ا �ے /�س )٧٨(��م �98ے ہ8ں � !� ان ��-�ں /� ا�eGس ہے �� ا/Hے ہ�!; %ے !� �9�ب �c_9ے ہ8ں اور �ہ9ے �ہ ہ8ں �ہ �ہ 

�(%ے \P ( 

(ہے، !��ہ اس �ے <�ض !_�ڑ? %ے (8, iH� ?�8د� �H � ( س ہے، اس �8ے �ہ�eGں۔ ان /� ا��� Eص��
 اور �ہ9ے )٧٩(ان /� ا�eGس ہے، اس �8ے �ہ ا�eے ��م ��!ے ہ8ں ) /_�(ا/Hے ہ�!; %ے �c_9ے ہ8ں اور ) �ےاصE ��!8ں(

�ا %ے ا(�ار �ے ر�_� ) دوزخ ��(ہ8ں �ہ �� روز �ے %�ا B_� ہ� �ہ8ں %cے -�۔ ان %ے /�B_�، �8� !� �ے HB گ ہ,8ںP
�ا ا/Hے ا(�ار �ے �Aف �ہ8ں ��ے -�۔ �� ��!8ں �ہ9ے ہ� �I �� !,ہ8ں �Y*� )ں�ہ8(ہے �ہ e�ا �ے ��رے �8ں ا��، �*cہ !� 

وا�ے ) �8ں ���ے(-_�8 �8ں !� ا�eے ��گ دوزخ ) ہ� #�ف %ے( ہ�ں �� ��ے ��م ��ے، اور اس �ے -H�ہ )٨٠(<*� �ہ8ں 

 �ے ���Q ہ�ں -ے  اور �� ا�,�ن �\8ں اور �Q8 ��م ���ں، وہ)٨١(رہ8ں -ے ) �*9ے(وہ ہ,r8ہ اس �8ں ) اور(ہ8ں H� 

� )٨٢(رہ8ں -ے ) <�8 ��!ے(ہ,r8ہ اس �8ں ) اور(� �e� ا �ے %�ا��� ا%�ا\E8 %ے <ہ� �8� �ہ H� اور �$ ہ� �ے 
 �_Bاور ��-�ں %ے ا �Hے رہ!�� �\A_� ;!�% 9���ں �ےZ� 89,�ں اور�دت �ہ ���� اور ��ں ��پ اور ر�9ہ داروں اور �=>

� �+�4ں �ے %�ا !� %$ ��!8ں �ہH�، اور �,�ز /ڑه9ے HB �! ،�H9ے رہ�ے(اور ز��ٰة د% ��Hہ /_�8 �� /_� �8ٹ_ے ) اس <ہ

 و��ن �ہ ���� اور ا/Hے �� ان �ے و#I %ے �ہ �H��c� !� !� �ے )٨٣(r� 8ں� o/P 8� �ہ� � اور �$ ہ� �ے !� %ے <ہ
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� �� د�9ے ہ� اور ا/Hے �8ں %ے � f  /_� !� وہ� ہ� �ہ ا/�H)@٨(-�اہ ہ� ) اس ��ت �ے(ا(�ار �� �8�، اور !� _� E9) �� ں
��-�ں /� -H�ہ اور �*� %ے Bڑه�\� ���ے ا�ہ8ں و#I %ے �c�ل �_� د�9ے ہ�، اور ا-� وہ !,ہ�رے /�س (8� ہ� �� P\8ں !� 

�ا(�ِب !� �9) ��ت ہے �ہ(�8� ) �ہ(���ہ دے �� ان �� B_ڑا �_� �98ے ہ�، ����cہ ان �� �c�ل د�H� ہ� !� �� ��ام !_�۔ ��ے ) 

 ���ں، ان �� %'ا اس ��� �e�9ے ہ�، !� �� !� �8ں %ے ا�ے دs� ر�cے ا�% f � م �� !� ���9ے ہ� اور�cا� f �
� �8ں !� ر%�ا\� ہ� اور (8��
 �ے دن %+
 %ے %+
 <dاب �8ں ڈال -�9� ہے �ہ د�8� �� ز�c% ے %�ا اور �8� ہ��

�ا ان %ے���ت �ے ���ے د�8� �� )٨D( EG�L �ہ8ں د�sے ��\8ں اور �� ��م !� ��!ے ہ�، P ہ�ں �ےH� ہ وہ ��گ ہ8ں� 
�?۔ %� �ہ !� ان %ے <dاب ہ� ہ*c� �8� ��\ے -� اور �ہ ان �� ��� �-�٨(��د �*ے -� ) اور #�ح ��(ز�K( اور ہ� �ے 

��� I� ٰ�e8> :�ے /8^,=� �_8>9ے رہے اور�د �� اور ان �ے /R8_ے �cے � � 
��H> 9�ب� �� ٰ�� �� �_*ے �r���ت ��%
� �=�\r+�)E8ے اور روح ا�`�س H � ( I� ،ے\P �� 8ں �ے!�� �e�8^,=� !,ہ�رے /�س ا/ �%ے ان �� ��د د?۔!� �$ ��\

�� !� �_ٹA!ے رہے اور ا�Q -�وہ �� ) ا�=8�ء(�� !,ہ�را �� �ہ8ں B�ہ9� !_�، !� !� %��� ہ� ��!ے رہے، اور ا�Q -�وہ 

 �� ) �ہ8ں(ے ہ8ں، ہ,�رے دل /�دے �8ں ہ8ں۔  اور �ہ9)٨٧((E9 ��!ے رہے H � �/ ے %=$ ان� �i� ہ ا� �ے ان �ےc*�

� �� ان �� )٨٨(ر�_� ہے۔ /o �ہ !_�ڑے ہ� /� ا�,�ن �!ے ہ8ں \P اور �$ ا� �ے ہ�ں %ے ان �ے /�س �9�ب )���,%P (
� ہے، اور وہ /ہ*ے !�� ���4! �_� ���!ے !_ے، !� �8B o' �� وہ ��ب /ہR��9ے ���Gوں /� �9G ���:� ) ہ,r8ہ(�9�ب �

 
H � �� !� اس %ے ���G ہ� -sے۔ /�G�� oوں /� ا� �RHہ/P ے ا�ہ�ں �ے )٨٩(!_ے، �$ ان �ے /�س�� �8B o' �ے �
� �ہ����� %ے ��زل H/ہ9� ہے، ا�B �/ o� وں �8ں�H� ےH/ا ا��� اس �*I %ے �ہ H � ،ہے ?�� 
ا/Hے !8sں �8{ ڈا�، وہ �ہ

!���G ے �:ے !� وہ��� �i� 9�ب %ے� ��ا �� ��زل �� ہ�\�FL$ ���\ے FL$ �8ں �=A9 ہ� -sے۔ اور ) اس �ے(� ہے۔ 
�ا �ے ) �9�ب( اور �$ ان %ے �ہ� ��!� ہے �ہ �� )٩٠(���Gوں �ے �8ے ذ�E8 ���ے وا� <dاب ہے �� ) اب(\���G زل��

� ہے، ہ� !� ا%� �� ���9ے ہ8ں۔ ) /ہ*ے(ہے، اس �� ����۔ !� �ہ9ے ہ8ں �ہ �� �9�ب ہ� /� cB زل ہ���)�H � ( ہ اس �ے�
� اور e� ہ وہ ) �9�ب(%�اc���� ،ا%�(�� �ہ8ں ���9ے�% ( �� ہے اور �� ان �R%)���,%P ( �_� ��9�ب ہے، اس �

� ہے۔ !�� ���� ��!ے �ہہ دو �ہ ا-� !� ص��ِ$ ا�,�ن ہ�!ے !� ا� �ے /8^,=�وں �� /ہ*ے ہ� ��8ں E9) �(8 ان %ے(!4
� �R_ڑے �� � =�د ) ��ِہ #�ر ���ے �ے( اور ��%�ٰ !,ہ�رے /�س �_*ے ہ�\ے � >'ات �ے �� P\ے !� !� ان �ے )٩١( �

%ے <ہ� واث� �8� اور ��ہ #�ر �� ) ��-�ں( اور �$ ہ� �ے !� )٩٢(�*� ��!ے !_ے ) ا/Hے ہ� �� �8ں(�H� �8ٹ_ے اور !� 
ہ� �ے !� �� د? ہے، اس �� زور %ے /cڑو اور �� !,ہ8ں ��c ہ�!� ہے ) �9�ب(�� ) اور ��c د�� �ہ(!� /� اٹ_� �_ڑا �8� 

�ہHے �:ے �ہ ہ� �ے %Ic8� �8� �! I ���9ے �ہ8ں۔ اور ان �ے ��i �ے %=$ ) �� !,ہ�رے �ڑے !_ے(%�H !� وہ ) اس ��(
I ہ� !� !,ہ�را ا�,�ن !� �� ��? ��ت �ہہ دو �ہ ا-� !� ���) اے /8^,=� ان %ے(ان �ے د��ں �8ں رچ -8� !_�۔ ) -���(�R_ڑا 

��ت �� -_� اور ��-�ں )٩٣(�9�!� ہے P �-ں( �ہہ دو �ہ ا���,*e� �H � ( ��ا �ے �'د�Q !,ہ�رے ہ��ے �8ے �ہ8ں اور 
 �Ic8 ان ا<,�ل �� و�ہ %ے، �� ان �ے ہ�!; P-ے )@٩(�8ے �+�4ص ہے !� ا-� %Rے ہ� !� ��ت �� Pرزو !� ��و 

�ا ���,�ں %ے �_cB �8ے ہ8ں، �� �*cہ ان �� !� اور )٩D(وا(� ہے ) ��ب(ہ �=_� اس �� Pرزو �ہ8ں ���ں -ے، اور 
��اہ� ��!�  �� �ے �ہ8ں ���v د�c_� -ے، �ہ�ں !Q �ہ ����rں %ے �_�۔ ان �8ں %ے ہ� ا�Q �ہ-���-�ں %ے ز�

� ��\ے !� _� E� �� اس �,> �=,� �H!۔ ہے �ہ ��ش وہ ہ'ار ��س �98� رہے، �:� ا�9c% ڑا_B اب %ے !� �ہ8ںd> ا%ے
�ا ان �� د�c; رہ� ہے �اس �� 4Lے �8ں �� ) �ہہ دو �ہ �� �+E8\�=� v �� د�,I ہ� ٩K((اور �� ��م �ہ ��!ے ہ8ں، 

� ہے، ) �ہ �9�ب(اس �ے !� ) ���� B�ہs8ے!�� ���4! ��ا �ے ��c %ے !,ہ�رے دل /� ��زل �� ہے �� /ہ*� �9���ں ��
�ا �� اور اس �ے �9��Gں �� اور اس �ے /8^,=�وں �� )٩٧(�ے �8ے ہ�ا�
 اور �r�رت ہے اور ا�,�ن وا��ں � v+� �� 

�ا د�,I ہے � اور ہ� �ے !,ہ�رے /�س %*>_� ہ�\� P�89ں )٩٨(اور �=�\E8 اور �E8\�c8 �� د�,I ہ� !� ا�eے ���Gوں �� 
� ہ8ں، اور ان %ے ا�c�ر وہ� ��!ے ہ8ں �� ����ر ہ8\���G ا %ے( ان ��-�ں �ے �$ )٩٩(ں ار%�ل��<ہ� واث� �8� !� ان ) 

8' �� #�ح(�8ں %ے ا��G Q�� �ے اس �� B �e� ( ,�ن ہ8ں�ے ا� �wہ ہے �ہ ان �8ں ا�� 
 اور )١٠٠(/_QH8 د��۔ �`8`
��ا�'��ں(�$ ان �ے /�س ا� �� #�ف %ے /8^,=� P ( ��(P\ے، اور وہ ان ���,%P (8ے ہ!�� ���4! �_� �ں !� �9�ب �

 ��ا �� �9�ب �� /8ٹ; /R8_ے /_QH8 د��، -��� وہ ���9ے ہ�
 �ے >�,� Q�ان �8ں %ے ا ،�_! �s- ?ں �� �9�ب د�-�� I�

 �8ں �I8#�8 /ڑه� ��!ے !_ے اور %*8,�ن ) ہ'�8�ت( اور ان )١٠١(�ہ8ں HY*% ��ے /R8_ے �� -sے �� %*8,�ن �ے <ہِ

� ��ت �ہ8ں ��، �*cہ �Y8�ن ہ� �i� �*Y� ے� �� ��i ��!ے !_ے �ہ ��-�ں �� ��دو %c_�!ے !_ے۔ اور ان ��!�ں �ے �_
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�(�� �ہ� ���E �8ں دو �9��Gں ) /R8_ے �� -sے(H � ( ;R� �� �e� ہ�روت اور ��روت /� ا!�? !_8ں۔ اور وہ دو��ں
) ا�e�( ��گ ان %ے Pز��\� ہ8ں۔ !� ��i �8ں �ہ /ڑو۔ �Lض) ذر� ۂ(�ہ8ں %c_�!ے !_ے، �$ !Q �ہ �ہ �ہہ د�9ے �ہ ہ� !� 

�ا �ے ��c �ے %�ا وہ اس �� ) ��دو(��دو c8%_9ے، �o %ے �8�ں ��8? �8ں ��ا\� ڈال د�ں۔ اور _� ;R� �� �e� ے%
�ہ �R; �ہ د�9ے۔ اور وہ ) ��9H(�ہ8ں �:�ڑ %9cے !_ے۔ اور �R; ا�eے \�G ے اور!�RHہ/ �c8%_9ے �� ان �� �`4�ن ہ
� 8B'وں e�ا v+� �� (���9ے !_ے �ہ ��8ہL�9 وH� اور �Z% �H ( 4ہ �ہ8ں۔� ;R� ت �8ں��P �� ار ہ�-�، اس���� ��

� ����ں �� �8{ ڈا�، وہ ��? !_�۔ ��ش وہ H/8' �ے <�ض ا�ہ�ں �ے اB o� اور ا-� وہ )١٠٢(���9ے ) اس ��ت ��(اور 
�ا �ے ہ�ں %ے �ہ
 اB_� ص*ہ �*9�۔ اے ��ش، وہ اس � اے )١٠٣(%ے وا(� ہ�!ے ا�,�ن �!ے اور /�ہ8' -�ر? ��!ے !� 

�ا %ے! (اہE ا�,�ن� �ِ=,^8/ 
را<H� �ہ �ہ� ��و۔ ا����� �ہ� ��و۔ اور ��ب %I ر�_�، اور ���Gوں �ے �8ے ) -9i:� �ے و(
� �ہ8ں ��!ے �ہ !� /� !,ہ�رے )@١٠(د�; د�Hے وا� <dاب ہے He/ �� وہ اس ��ت y�r� �� 9�ب� Eہ8ں، اہ �G�� گ�� �� 

�# �� ر�,
 �ے %�!; ��ص �� �98� ہے ) و���
(ف %ے ��8 /�ورد-�ر �H/ہ9� ہے، ا�B �� o� �! ا����زل ہ�۔ اور 
�ا �ڑے Q��� �� EFG ہے �
 �� ��eHخ �� د�9ے �� ا%ے �Gا��ش ��ا د�9ے ہ8ں !� اس %ے �ہ �9�� ١٠D((اور �P o� ہ� 

�ا ہ� ��ت /�
 �_�8 د�9ے ہ8ں۔ �8� !� �ہ8ں ���9ے �ہ �P اور �� ہe�١٠(� (�در ہے وK( ں اور���,%P ہ8ں � *�م �ہ8ں �ہ,! 
�ا �ے %�ا !,ہ�را ��\� دو%
 اور ��د -�ر �ہ8ں �� ہے، اور � ��ا ہ� 
� ��د��ہ� I8ہ9ے ہ� �ہ )١٠٧(ز��B ہ�8� !� � 

ا/Hے /8^,=� %ے ا%� #�ح �ے %�ال ��و، �o #�ح �ے %�ال /ہ*ے ��%�ٰ %ے �sے -sے !_ے۔ اور �v+� o �ے 
 �ہ
 %ے اہE �9�ب ا/Hے دل �� �*I )١٠٨(�ے ���ے ��i �8�، وہ 8%�هے ر%9ے %ے �_ٹB ( �8- Q_�ڑ �� اس (ا�,�ن

%ے �ہ B�ہ9ے ہ8ں �ہ ا�,�ن � HcBے �ے � � !� �� /_� ��H� �G� د�ں۔ ����cہ ان /� �� ��ہ� ہ� cB� ہے۔ !� !� � �ف 
 �H/ا ا���ا ہ� ��ت /� )�در ہے �( �c دو%�ا(��دو اور در-'ر ��و۔ �ہ�ں !Q �ہ � Q� اور �,�ز ادا )١٠٩(�_8>ے۔ �ے 

 Q� ;R� ا �ے ہ�ں /� �� -ے۔��� ا/Hے �8ے P-ے �_�8 ر�_� -ے، اس �� \A_� �� 9ے رہ�۔ اور�ے رہ� اور ز��ٰة د!��
�ا !,ہ�رے %$ ����ں �� د�c; رہ� ہے ��( اور )١١٠(�ہ8ں �ہ \�e8> ہ�د? اور�ں او) ��ہ�د��8ں �ہ9ے ہ8ں �ہ \�e8> ر


 �8ں �ہ8ں ���ے ��۔ �ہ ان ��-�ں �ے �8��ِت ��#E ہ8ں۔ rہ� ��ہہ دو �ہ ا-� %Rے ہ� ) اے /8^,=� ان %ے(�ے %�ا ��\
�ا �ے P-ے -�دن �_c� دے، )١١١(!� د�E8 /�8 ��و � v+� �� ے( ہ�ں\P ,�ن �ے�ا �H � ( �! ہ� �اور وہ ��c8 ��ر �_

� #�ح �� ��ف ہ�-� اور �ہ وہ ) (8��
 �ے دن(ہے اور ا�eے ��-�ں �� اس �� ص*ہ اس �ے /�ورد-�ر �ے /�س e� ہ�
� �ہ9ے ہ8ں �ہ �ہ�د? ر%9ے /� �ہ8ں۔ )١١٢(y�H,L ہ�ں -ے \�e8> ر%9ے /� �ہ8ں اور �\�e8> ہ�د? �ہ9ے ہ8ں �ہ�اور  
� ��ت وہ ��گ �ہ9ے ہ8ں ��) ا�ہٰ�(����cہ وہ �9�ب % �� �� (�ہ8ں ���9ے ) �R; (/ڑه9ے ہ8ں۔ ا%� #�ح ���Ec ا�ہH �

y�r� ( �- 48*ہ �� دےG ے دن اس �� ان �8ں� 
�ا (8��� اور اس %ے )١١٣(!� �o ��ت �8ں �ہ ��گ ا�A9ف �� رہے 
 ��ا �ے ��م �� ذ�� �sے ���ے �� �uH ��ے اور ان �� و��ا�� �8ں %�<��وں �8ں <e� ��ا ���ڑه �� ���� ��ن، �� 

��ت �8ں ہ�۔ان ��-�ں �� �R; �� �ہ8ں P ہے اور ��ہ ان �8ں دا�E ہ�ں، �:� ڈر!ے ہ�\ے۔ ان �ے �8ے د�8� �8ں ر%�ا\
�ا )@١١(�ڑا <dاب � Q� ذات ہے۔ �ے ��ا ���ا ہ� �� ہے۔ !� ��ه� !� رخ ��و۔ اده� � اور ��rق اور �^�ب %$ 

�ا او�د ر�_)١١D(ص��ِ$ و% 
 اور ���=� ہے �وہ /�y ہے، �*cہ ) �ہ8ں(9� ہے۔  اور �ہ ��گ اس ��ت �ے (�\E ہ8ں �ہ 
P%,���ں اور ز�I8 ) وہ� ()١١K(�� �P ;R%,���ں اور ز�I8 �8ں ہے، %$ ا%� �� ہے اور %$ اس �ے ��G�ں ��دار ہ8ں 

 اور �� )١١٧(�� /8�ا ���ے وا�ہے۔ �$ ��\� ��م ���� B�ہ9� ہے !� اس �� ار��د ��G� د�9� ہے �ہ ہ��� !� وہ ہ� ��!� ہے 
� �y�r(�ہ8ں ���9ے ) R;�(��گ H � ( �8ں� ���r� ��ا ہ� %ے �Aم ��8ں �ہ8ں ��!�۔ �� ہ,�رے /�س ��\�وہ �ہ9ے ہ8ں �ہ 

� ��!8ں �8� ��!ے !_ے۔ ان ��-�ں �ے دل o/P �8ں % �� ��۔ ا%� #�ح �� ��گ ان %ے /ہ*ے !_ے، وہ �_� ا�ہ!P ہ8ں�
� ()١١٨(�8ے �r��8�ں �8�ن ��د? ہ8ں )  �ے%,>_��ے(�*9ے �*9ے ہ8ں۔ �� ��گ ص��ِ$ �`I8 ہ8ں، ان �ے ,Z� ہ� ) ملسو هيلع هللا ىلصاے

� �ے %�!; ���+=�? %H��ے وا� اور ڈرا�ے\�R% �� �! دوزخ �ے ��رے �8ں !� %ے �ے E8>� ہے۔ اور اہ_� �� �H� وا� 
 ��، �ہ�ں !Q �ہ !� ان �)١١٩(�R; /�%� �ہ8ں ہ�-\�e8> ش ہ�ں -ے اور �ہ�� �ے �dہ$  اور !� %ے �ہ !� �ہ�د? �=_
�ا �� ہ�ا�
 ) ان %ے(�� /�8و? ا�89�ر ����۔ �� د�I ا%Aم(�ہہ دو �ہ H � ( ہے۔ اور 
ا-� !� ا/Hے ) اے /8^,=�(ہ� ہ�ا�

�ا(/�س <*� � �� و�H � ( �� �! �! ے- �*B �/ ں�rاہ�� ��ا %ے ) <dاب(�ے P ���ے /� �_� ان ���ہ ) �R��ے وا�(
�د-�ر � �� ہے، وہ اس �� )١٢٠(��\� دو%
 ہ�-� اور �ہ ��\� 
��H> ں �� ہ� �ے �9�ب�-�� I� )�e�ا ( �e8� ڑه9ے ہ8ں/

اس �ے /ڑهHے �� �� ہے۔ �ہ� ��گ اس /� ا�,�ن ر�_Hے وا�ے ہ8ں، اور �� اس �� �ہ8ں ���9ے، وہ �e�رہ /��ے وا�ے 
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� ا%�ا\E8 )١٢١(ہ8ں H� ہ �!  اے�ے اور s� �/ �! د ��و، �� �8ں �ے��ن �e�8ے وہ ا�� �/ ���> Eِہ �8ں �ے !� �� اہ
 �r+� 
*8FG)ہ (=�ل )١٢٢��� �+v �ے �R; ��م �ہ P\ے، اور �ہ اس %ے �e� v+� � اور اس دن %ے ڈرو �$ ��\

�ہ دے اور �ہ ��-�ں �� \�G ;R� رش�i% �� �e� �� 8� ��\ے اور �ہ اس�)�� اور #�ح �e� ( ےc% E� د� اور )١٢٣(�
� ��!�ں �HB ا �$ /�ورد-�ر �ے�r8/ �� ا �ے �ہ� �ہ �8ں !� �� ��-�ں��8ں ا��اہ�8 �� Pز��\� �� !� ان �8ں /�رے ا!�ے۔ 

�ا �ے ��G��� �ہ ہ,�را ا(�ار ���,�ں �ے )/�r8ا �H�\�8(��8? او�د �8ں %ے �_� ) /�ورد-�ر(�H�ؤں -�۔ ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ �۔ 
 �ے �8ے �,u ہ��ے اور ا�I /��ے �� �:ہ �`�ر �8� اور  اور �$ ہ� �ے ���ۂ � =ہ �� ��-�ں)@١٢(�8ے �ہ8ں ہ�ا ��!� 

�o �`�م /� ا��اہ�8 �_ڑے ہ�\ے !_ے، اس �� �,�ز �� �:ہ �H� ��۔ اور ا��اہ�8 اور ا%,ٰ E8 �� �ہ� �ہ #�اف ) ��c د�� �ہ(
y ص�ف ���ے وا��ں اور ا<c9�ف ���ے وا��ں اور ر��ع ���ے وا��ں اور %>�ہ ���ے وا��ں �ے �8ے ��8ے -_� �� /�

 اور �$ ا��اہ�8 �ے د<� �� �ہ اے /�ورد-�ر، اس �:ہ �� ا�I �� �ہ� �H� اور اس �ے رہHے وا��ں �8ں )١٢D(ر�_� ��و 
�ا �ے ��G��� �ہ �� ���G ہ�-�، �8ں � �! ،�� �Y> ,�ن �\8ں، ان �ے �_��ے �� ��8ے�ت /� ا��P ا /� اور روِز��%ے �� 

�ر �u9,9 ��وں -�، ) �e� ��8ے ��B�ر ��دوں -�، اور وہ ) �_:H9ے �ے)دوزخ �ے d> (اب(/_� اس �� ) �:�(اس �� �_
� �� رہے !_ے )١٢K(��? �:ہ ہے Rں او��8�دH� �8
 ا� �� E8 ٰ,%ے ��!ے !_ے �ہ( اور �$ ا��اہ�8 اور اs� �>د �! (


 (=�ل ��G�۔ �ے�HH% �! Qے وا� ��� اے /�ورد-�ر، ہ� �� ا/H� )H���)١٢٧ے وا� ہے ( اور(اے /�ورد-�ر، ہ� %ے �ہ 
ہ,8ں #��� ) /�ورد-�ر(��G��=�دار �H�\ے ر�_�8۔ اور ہ,�ر? او�د �8ں %ے �_� ا�Q -�وہ �� ا/H� u8Y� �H�\ے رہ�8، اور 

 اے )١٢٨(!��ہ ��G�۔ �ے �Q !� !��ہ ��G��ے وا� �ہ���ن ہے ) ر�� �ے %�!;(<=�دت �9� اور ہ,�رے ��ل /� 
�8ں ا�ہ8ں �8ں %ے ا�Q /8^,=� �= �ث �8>�8 �� ان �� !P ?�8�89ں /ڑه /ڑه �� %H��� ��ے اور ) �ں��-(/�ورد-�ر، ان 


 ہے ) �ے د��ں(�9�ب اور دا��\� %c_��� ��ے اور ان ,c� $ِ��اور ص $��L �! Qص�ف �8� ��ے۔ �ے� y�/ ��

 ��دان ہ�۔ ہ� �ے ان �� د�8� �8ں �_�  اور ا��اہ�8 �ے د�I %ے ��ن رو -�دا�� �� %9c� ہے، �>' اس �ے �� �ہ�)١٢٩(�

��ت �8ں �_� وہ P 9+$ �8� !_� اورH�)ٔ8ں %ے ہ�ں -ے ) ز��ہ� �Z*١٣٠(ص( �����G ان %ے ان �ے /�ورد-�ر �ے $� 
�� ��!� ہ�ں  
 اور ا��ہ�8 �ے )١٣١(�ہ ا%Aم �ے Pؤ !� ا�ہ�ں �ے <�ض �� �ہ �8ں رب ا� ��,I8 �ے P-ے %� ا#�<

� اور � `�ب �ے �_� ا/Hے �8ٹ�ں �� 
�ا �ے !,ہ�رے �8ے �ہ� ) ا/Hے �Gز��وں %ے �ہ� �ہ�(� ا%� ��ت �� وص8��ہ �8ٹ� 
 ���� �� ��G��� ہے !� ���� ہے !� �e*,�ن ہHe/ I�د )١٣٢(د���� 
 �_o� A و(
 � `�ب وG�ت /��ے �:ے !� !� اس و(

 o� �! �� <=�دت ��و -ے، !� ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ Pپ �ے � =�د !_ے، �$ ا�ہ�ں �ے ا/Hے �8ٹ�ں %ے /�B_� �ہ ��8ے � �
اور Pپ �ے ��پ دادا ا��اہ�8 اور ا%,ٰ E8 اور ا%Z�ق �ے � =�د �� <=�دت ���ں -ے �� � =�د �9c� ہے اور ہ� ُا%� �ے 

�۔ ان �� ُان �ے ا<,�ل )١٣٣(��c ��دار ہ8ں cBر'- 
اور �� ) ��(اور !� �� !,_�رے ا<,�ل ) �� ���ہ �*ے -�( �ہ �,�<
 ��( اور )@١٣(<,E وہ ��!ے !_ے ان �� /�%� !� %ے �ہ8ں ہ�-\�e8> ہ�د? اور�ہ� )  �\�e8> �� ?ہ�د�ہ9ے ہ8ں �ہ �

�� ) ا�89�ر �sے ہ�\ے ہ8ں(د�I ا��اہ�8 ) ہ�(�*cہ ) �ہ8ں(�ہہ دو، ) اے /8^,=� ان %ے(��ؤ !� 8%�هے ر%9ے /� �� ��ؤ۔ 
�ا �ے ہ� رہے !_ے اور ����rں � Q�١٣(�8ں %ے �ہ !_ے اD() ���,*e� ( �� ,�ن �\ے اور�ا /� ا��) �9�ب(�ہ� �ہ ہ� 

ا��اہ�8 اور ا%,ٰ E8 اور ا%Z�ق اور � `�ب اور ان �� او�د /� ��زل ہ�\ے ان /� اور ) صi8Zے(ہ� /� ا!�?، اس /� اور �� 
� �� <Y� ہ�\8ں، ان /�، اور �� اور /8^,=�وں ��) �9��8ں(�� e8> اور ٰ� ان �ے /�ورد-�ر �� #�ف %ے �*8ں، ان ��%
� �8ں ��G ;Rق �ہ8ں ��!ے اور ہ� ا%� ) %$ /� ا�,�ن �\ے(/� e� ہ� ان /8^,�وں �8ں %ے)��ا\ے وا���ے ��G��=�دار ) 
 !� ا-� �ہ ��گ �_� ا%� #�ح ا�,�ن �ے P\8ں �o #�ح !� ا�,�ن �ے P\ے ہ� !� ہ�ا�
 ��ب ہ� ��\8ں اور ا-� �Hہ )١٣K(ہ8ں 
� ہے۔ اور وہ %HHے وا� ) !,_�رے(!� وہ ) اور �ہ ���8ں(�8 �8ں /_G�� ا��) اور(�+��� ہ8ں اور ان �ے �`��*ے �8ں !,_8ں 

�ا �� ر�� ) �ہہ دو �ہ ہ� �ے ()١٣٧(���Hے وا� ہے ��ا %ے �ہ�9 ر�� �o �� ہ� %9c� ہے۔ ) ا�89�ر �� �8� ہے(�اور 
� <=�دت ���ے وا�ے ہ8ں � ��ا �ے ��رے �8ں ہ� %ے �_:ڑ!ے ہ�، ����cہ وہ� ) ان %ے ()١٣٨(اور ہ� ا%��ہ�، �8� !� 

اور ہ� ��ص ا%� ) ��(اور !� �� !,_�رے ا<,�ل ) �� ���ہ �*ے -�(ہ,�را اور !,_�را /�ورد-�ر ہے اور ہ� �� ہ,�رے ا<,�ل 
 ا��اہ�8 اور ا%,ٰ E8 اور ا%Z�ق اور �8� !� اس ��ت �ے (�\E ہ� �ہ) اے �ہ�د و�4�ر?ٰ ()١٣٩(�� <=�دت ���ے وا�ے ہ8ں 

� !_ے۔ \�e8> �� ?ہ�د�او�د  ��(� `�ب اور ان �,Z� ا؟ اور اس %ے )  ان %ےملسو هيلع هللا ىلصاے���ہ� �ہ �_A !� ز��دہ ���9ے ہ� �� 
�ا �� �ہ�دت ��، �� اس �ے /�س �ہے B_��\ے۔ اور �� �R; !� �� رہے ہ�، ) �9�ب �8ں ����د(�ڑه �� ���� ��ن، �� 

�ا اس %ے ��۔ ان �� وہ )٠@١(EG�L �ہ8ں cB ر'- 
�� ا�ہ�ں �ے �8�، اور !� �� وہ �� !� �ے �8�۔ ) �*ے -�( �ہ �,�<
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 � ا�,� ��گ �ہ8ں -ے �ہ �e*,�ن �o (=*ے /� )١@١(اور �� <,E وہ ��!ے !_ے، اس �� /�%� !� %ے �ہ8ں ہ�-
�ا ہ� �� ہے۔ وہ اس %ے ��8ں �Hہ /_�8 �8ٹ_ے۔ !� �ہہ ) اب(!_ے ) /ہ*ے %ے B*ے P!ے(�دو �ہ ��rق اور �^�ب %$ 

9�ل �H��� ہے، !��ہ !� ��-�ں /� )٢@١(�B �� o�ہ9� ہے، 8%�هے ر%9ے /� AB!� ہے  � 
 اور ا%� #�ح ہ� �ے !� �� ا�ِ
��ا�'��ں(-�اہ ��H اور /8^,=� P (=*ے /� !� ) o� 8ں۔ اورH� ہ !_ے، اس �� ہ� �ے اس �8ے �`�ر �8� ) /ہ*ے(!� /� -�اہ� �_!
� !�Z�E (=*ہ ��-�ں (/u��! �� �=,^8 رہ9� ہے، اور ��ن ا�ٹے /�ؤں /_� ��!� ہے۔ اور �ہ ��ت ) ہ,�رے(� *�م ���ں، ��ن H �

�� ( �r+� 
�ا �ے ہ�ا�� �� I� �:� ،��ا ا�e� �ہ8ں �ہ !,ہ�رے ) وہ ا%ے -�اں �ہ8ں %,>_9ے(-�اں � *�م ہ�\�اور 
�ا !� ��-�� ()٣@١(ص��ِ$ ر�,
 ہے ) اور(�ں /� �ڑا �ہ���ن ا�,�ن �� ���ہ� �_� دے۔ ,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے ( �ہ� !,ہ�را P%,�ن �

� ��!ے ہ�، �Hہ ���ے �� #�فHe/ �! �� o� ف�# � �Hہ /_�8 /_�8 �� د�H_c� د�c; رہے ہ8ں۔ %� ہ� !� �� ا%� (=*ے �
� ��ام <e� ہH� �H/ں -ے !� ا�د �c�)ۂ � =ہ��� �H � (�� �! ف /_�8 ��۔ اور�# ��,�ز /ڑهHے �ے (گ �ہ�ں ہ�ا ��و، �


� ہے، وہ ��ب ���9ے ہ8ں �ہ ) و(s- ?ں �� �9�ب د�-�� I� ہ �� �8� ��و۔ اورH� ف�# �� �<e� �ان �ے ) �8� (=*ہ(ا%
�ا ان %ے �ے �=� �ہ8ں � اور ا-� !� ان اہEِ )@@١(/�ورد-�ر �� #�ف %ے �� ہے۔ اور �� ��م �ہ ��گ ��!ے ہ8ں، 

 �r��8�ں �_� �ے �� Pؤ، !� �_� �ہ !,ہ�رے (=*ے �� /�8و? �ہ ���ں۔ اور !� �_� ان �ے (=*ے �� �9�ب �ے /�س !,�م
/�8و? ���ے وا�ے �ہ8ں ہ�۔ اور ان �8ں %ے �_� � f � f �ے (=*ے �ے /�8و �ہ8ں۔ اور ا-� !� ��و��د اس �ے �ہ 

�ا(!,ہ�رے /�س دا�� �� و�� H � ( �*B ے_R8/ ں �ے�rاہ�� �� ہے، ان �cB P ے !� ���,�ں �8ں-)E�ہ� ��ؤ -ے ) دا
)١@D( ں �� ہ� �ے �9�ب د? ہے، وہ ان�-�� I� )ا�'��ں��P �=,^8/ ( �� ے �8ٹ�ںH/ح ا�# o� ،9ے ہ8ں��Rاس #�ح /ہ ��

� ��ت �� ��ن ���; �� B_�� رہ� ہے R% ان �8ں %ے ���G Q�ے ہ8ں، �:� ا!�� ���R١(/ہ@K() ہ �8� (=*ہ�اے /8^,=�،  (
�ے �8ے ) �G(ے( اور ہ� ا�Q )٧@١(/�ورد-�ر �� #�ف %ے �� ہے !� !� ہ�-' �Q ���ے وا��ں �8ں �ہ ہ��� !,ہ�رے 

 
,% Q�ه� وہ ) �`�ر(ا��Hہ �8� ��!ے ہ8ں۔ !� !� ��8c8ں �8ں %=`
 ��صE ��و۔ !� �ہ�ں رہ� ) <=�دت �ے و(
(ہے۔ �
�ا ہ� 8B' /� (�در ہے � Q� ے -�۔ �ے��� u,� �� $% �! ا��ا/H� �Hہ ) �,�ز �8ں) اور !� �ہ�ں %ے �٨( ،�*c@١(-ے 

� ��9Zم �� #�ف �� �8� ��و �ے�Q وہ !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے �� ہے۔ اور !� ��گ �� �R; ��!ے ہ�۔ <e�
�ا اس %ے �ے �=� �ہ8ں �� ��9Zم �� #�ف �Hہ )٩@١(ِ<e� ،�*c� و۔ اور ) ���ے �,�ز /ڑه�( اور !� �ہ�ں %ے��

! ،���,*e� ��(� �ہ�ں ہ�ا ��و، ا%<e� ( ف رخ �8� ��و۔�# ��)�� ہے(اس �8ے ) �ہ !��8s- �� ( �e� �� �! ہ ��گ�
%� ان %ے �
 ڈر�� اور �>_� %ے ) وہ ا�'ام د�ں !� د�ں(#�ح �� ا�'ام �ہ دے %8cں۔ �:� ان �8ں %ے �� ���� ہ8ں، 

r+� م � ,89ں�,! �H/�4د ہے �ہ !� �� ا`� � �o )١D٠(�ں اور �ہ �_� �ہ !� راِہ را%
 /� B*� ڈر!ے رہH�۔ اور �ہ �_
ہ� �ے !� �8ں !,_8ں �8ں %ے ا�Q ر%�ل �_8>ے ہ8ں �� !� �� ہ,�ر? P�89ں /ڑه /ڑه �� ) �H>,*ہ اور � ,�9ں �ے(#�ح 

� (�Pن(%H�!ے اور !,ہ8ں /�H� y�!ے اور �9�ب H � (8ں �9�!ے ہ8ں، �� !� /ہ!�� �e�ے ہ8ں، اور ا!�_c% �*ے �ہ8ں اور دا��\
 %� !� �>_ے ��د ��و۔ �8ں !,ہ8ں ��د �8� ��وں -�۔ اور ��8ے ا�e�ن ���9ے رہH� اور ����c? �ہ ���� )١D١(���9ے !_ے 

)١Dا ص=� ���ے وا��ں �ے %�!; ہے )٢�� Qد �8� ��و �ے�� اور �� ��گ )١D٣( اے ا�,�ن وا�� ص=� اور �,�ز %ے �
e� ��ا �� راہ �8ں ��رے ��\8ں ان ���*cہ ز��ہ ہ8ں �Ic8 !� �ہ8ں ���9ے ) وہ ��دہ �ہ8ں(=
 �ہ �ہH� �ہ وہ ��ے ہ�\ے ہ8ں 

)١D@( ں -ے�ز��\� ��P ?اور ��ل اور ����ں اور ��8ؤں �ے �`4�ن %ے !,ہ�ر y�_� ف اور���ر ) �e� اور ہ� 
����Hد? ��(!�ص=� ���ے وا��ں ��  ��ا ��
 وا(u ہ�!� ہے !�  ان ��-�ں /� �$ ��\�)r�)١DD�رت %H� دو ( =84� 

� #�ف ��ٹ �� ���ے وا�ے ہ8ں � ��ا ہ� �� ��ل ہ8ں اور ا%� �ہ� ��گ ہ8ں �I /� ان �ے )١DK(�ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� 
8%�هے ر%9ے /� ہ8ں  ��ا �� ) ��ہ( �ے�Q )١D٧(/�ورد-�ر �� �ہ����� اور ر�,
 ہے۔ اور �ہ�صi� اور ��وہ 

���ہ v+� �� �! �8ں �8ں %ے ہ8ں۔��r� ہ �ہ8ں �ہ دو��ں �� #�اف ��ے۔�H- ;R� �/ <,�ہ ��ے اس ��ہ (ٔ � =ہ �� �� c*�
�ا (�ر �H�س اور دا�� ہے ) #�اف ا�Q8� �� �e) Q ��م ہے� �� ��گ ہ,�رے )١D٨(اور �� ��\� �Q8 ��م ��ے !� 

� %ے(�c,�ں اور ہ�ا��9ں �� �� ہ� �ے ��زل �� ہ8ں %�G ض�L �e� (� ہ�ے ہ8ں ��و��د !��_B ہ ہ� �ے ان ��-�ں �ے

 ��!ے ) %,>_��ے �ے(H � ے وا�ے��� 
H � ا اور !,�م��� �9�ب �8ں �_�ل �_�ل �� �8�ن ��د�� ہے۔ ا��eں /� H/ے اs�


 در%
 ���98ے اور )١D٩(ہ8ں ��� �H/ہ�ں �� !��ہ ��!ے ہ8ں اور ا )�� ٰ�ص�ف ص�ف �8�ن ��د�9ے ہ8ں !� ) ا�c�م ا�ہ
 �� ��گ ���G ہ�\ے اور )١K٠(ر�� وا� ہ�ں ) اور(�9� ہ�ں اور �8ں �ڑا � �ف ���ے وا� �8ں ان �ے (�4ر � �ف ��د

 
H � �� $% ��ا �� اور �9��Gں اور ��-�ں ��
( وہ ہ,r8ہ ا%� )١K١(���G ہ� ��ے ا��eں /� H � 9�ر(�8ں )G�- (
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!,ہ�را � =�د ) ��-�( اور )١K٢( �*ے -� �ہ*
) �R;(رہ8ں -ے۔ ان %ے �ہ !� <dاب ہ� ہ*c� �8� ��\ے -� اور �ہ ا�ہ8ں 
�ا\ے وا�� ہے اس �ڑے �ہ���ن � �ے�P Q%,���ں اور )١K٣(ر�� ���ے �ے %�ا ��\� <=�دت �ے �\� �ہ8ں ) اور(

ز�I8 �ے /8�ا ���ے �8ں اور رات اور دن �ے ا�Q دو%�ے �ے /R8_ے �Pے ���ے �8ں اور ��89rں اور �ہ�زوں �8ں �� 
�ا P%,�ن %ے ��%�!� اور اس %ے ز�I8 �� در�� �8ں ��-�ں �� �� o� ہ �8ںH8� ں �ے �� رواں ہ8ں اور�8'B ��ے �\�G ے

�Qr ہ�\ے /R8_ے %�%='(���ے �ے � � ز��ہ  �H � ( ے �8ں اور�A8_/ ے ����ر� �e) ہ� �/ I89� ہے اور ز��د��
�وں �ے �sے ہ�اؤں �ے �ABے�8ں اور ��د��ں �8ں �� P%,�ن اور ز�I8 �ے در�8�ن -_�ے رہH,*`> 9ے ہ8ں۔) ��ا ��

��ا �� ���١K@( Q(�r��8�ں ہ8ں ) (�رت �� �8L �� ے ہ8ںe�گ ا�� f � ا( اور�� ( �% ��ا ���H�!ے اور ان %ے 
�ا ہ� �ے %$ %ے ز��دہ دو9%�ار ہ8ں۔ اور اے ��ش ���� ��گ �� ��ت �
 ��!ے ہ8ں۔ �Ic8 �� ا�,�ن وا�ے ہ8ں وہ !� =Z�

8_c�د 
�ا %+
 <dاب ���ے وا� <dاب �ے و(��ا ہ� �� ہے۔ اور �ہ �ہ � 
)�# �ں -ے اب د�c; �98ے �ہ %$ #�ح �
د�c; �8ں -ے ) ا�ہ�ٰ(<dاب ) دو��ں(/�r8ا ا/Hے /�8ووں %ے �8'ار? ��ہ� ���ں -ے اور ) ��i �ے( اس دن )١KD(ہے 

�ہ8ں -ے �ہ ) ��eت %ے(و? ���ے وا�ے /�8) �ہ ��ل د�١KK() �� ;c(اور ان �ے o/P �ے ! *`�ت �uY`H ہ���\8ں -ے 
اے ��ش ہ,8ں /_� د�8� �8ں ���� �84$ ہ� !��ہ �o #�ح �ہ ہ� %ے �8'ار ہ� رہے ہ8ں ا%� #�ح ہ� �_� ان %ے �8'ار 

�ا ان �ے ا<,�ل ا�ہ8ں ��eت �H� �� د�_�\ے -�اور وہ دوزخ %ے �Ec �ہ8ں %8cں -ے � ��-� �� )١K٧(ہ�ں۔ ا%� #�ح 
 وہ !� !� �� )١K٨(�Aل #8$ ہ8ں وہ �_�ؤ۔ اور �Y8�ن �ے (���ں /� �ہ B*�۔ وہ !,ہ�را �_A د�,I ہے 8B'�ں ز�I8 �8ں 

� ��!8ں �ہ� �I �� !,ہ8ں e�ا 
=e� ��ا ���(��ا\� اور �ے�8�\� ہ� �ے ��م ���ے �� �ہ9� ہے اور �ہ �_� �ہ _� ;R� (
� ہے اس �� /�8و? ��و !� �ہ9ے ) �9�ب( اور �$ ان ��-�ں %ے �ہ� ��!� ہے �ہ �� )١K٩(<*� �ہ8ں \���G ا �ے ��زل��

8' �� /�8و? ���ں -ے �o /� ہ� �ے ا/Hے ��پ دادا �� /���۔ �_A ا-�Bہ ان �ے ��پ دادا �ہ ) �ہ8ں(ہ8ں B ��*cہ ہ� !� ا%
8� �sے ��\8ں -ے(�R; %,>_9ے ہ�ں اور�ہ 8%�هے ر%9ے /� ہ�ں *`! �گ ���G ہ8ں ان  �� ��)١٧٠) (!$ �_� وہ ا�ہ8ں �

� P �� '8Bواز دے �� /c�ر اور Pواز �ے %�ا �I% ;R �ہ %cے۔ e�ا �e� �� ہے �% �� v+� ل اس�w� ��ہ�ے ) �ہ(�
 اے اہE ا�,�ن �� /��8'ہ 8B'�ں ہ� �ے !� �� <Y� )١٧١(%,>; ہ� �ہ8ں %9cے ) �R;(ہ8ں -��:ے ہ8ں ا��هے ہ8ں �ہ 

 ��ا ہ��ے ہ� !� اس ��G�\8ں ہ8ں ان �� �_�ؤ اور ا-� H� �9ں(�ے, � �� ادا ��و ) �_� �c� ��)اس �ے !� /� ��ا )١٧٢ 
� اور �� ��م /c�را ��\ے ��ام ��د�� ہے ہ�ں �� e� ا �ے %�ا�� �/ '8B o� اور 
ہ�ا ����ر اور �ہ� اور %�ر �� -��

� �ہ ��ے اور �� ) �c8#�rہ (��B�ر ہ���\ے ����G�� ��ا ���\ے اس /� �H- ;R�ہ �ہ8ں۔ %ے ��ہ� �ہ �Ec �) ض�ورت(
�ا �+Hrے وا� � Qا( �� ��گ )١٧٣(ر�� ���ے وا� ہے ) اور(�ے����� �� ) P��9ں اور ہ�ا��9ں(�� �9�ب %ے ان ) 

 
,8) �� ہ8ں B_��!ے اور ان �ے ���ے !_�ڑ? %\���G اس �ے ��زل)
 iH� ?د�8�و �H �( ے /8ٹ�ںH/ے ہ8ں وہ ا!�� Eص��
�ا (8��
 �ے دن �ہ �Aم ��ے -� اور �ہ ان �� �8ں �P fZگ �_�!ے ہ8ں۔ �/�y ��ے ) -H�ہ�ں %ے(ا�eے ��-�ں %ے 

 �ہ وہ ��گ ہ8ں �Hہ�ں �ے ہ�ا�
 B_�ڑ �� -,�اہ� اور �+B �r_�ڑ )@١٧(-�۔اور ان �ے �sے د�; د�Hے وا� <dاب ہے 
�ا۔ �ہ ���� ��دا�
 ���ے وا�ے ہ8ں) d> ��)�!Pاب e8� �� �H١٧! (�ہD( ہ اس�ے %�!;  � �\�R% ا �ے �9�ب���sے �ہ 

�۔ اور �I ��-�ں �ے اس �9�ب �8ں ا�A9ف �8� وہ ض� �8ں \���G ے(��زل% �c8� ��P ( دور)ےs-١٧(ہ8ں ) ہ�K( �c8� 
�ا /� اور روز ) (=*ہ %,>; �� ان(�ہ� �ہ8ں �ہ !� ��rق �� �^�ب �� �� �ہ ہے �ہ ��گ c8� ہc*� ���� ہH� ف�# ��

��G ت /� اور��P �9ں /� اور)��ا ���9�ب /� اور /8^,=�وں /� ا�,�ن �\8ں۔ اور ��ل ��و��د <'�' ر�_Hے �ے ر�9ہ ) 
��چ ���ں(�8ں ) �ے B_ڑا�ے(داروں اور �89,�ں اور �9Z���ں اور ��G�eوں اور ���:Hے وا��ں �� د�ں اور -�د��ں  (

��رزار ) � ��ہ(��ں۔ اور %+9� اور !c*8� �8ں اور اور �,�ز /ڑه8ں اور ز��ٰة د�ں۔ اور �$ <ہ� ���8ں !� اس �� /�را �
�م رہ8ں۔ �ہ� ��گ ہ8ں �� ) 
�ا %ے(%Rے ہ8ں اور �ہ� ہ8ں �� ) ا�,�ن �8ں(�ے و(
 ث��� ))١٧٧ڈر�ے وا�ے ہ8ں ( 

�H��� ! ن(!� �� �`���9ں �ے ��رے�8ں (4�ص����ن �ے ���ے  �H � ( !� ہے�� ��د �c� ��)زاد �ے )اس #�ح /� �ہP
�ے (�_�\� ) �`�9ل(اور ALم �ے ���ے ALم اور <�رت �ے ���ے <�رت اور (�!E �� اس �ے ) ��را ��\ے(Pزاد ���ے 

�ہ #��� %ے ) وارث �`�9ل(%ے �R; � �ف ��د�� ��\ے !� ) (4�ص �8ں��He/ ��)�� �Y��=ۂ (/�8و? ) (�ار داد �H �
� �ے %�!; ادا ���� B�ہ) (�!E ��(���� اور ) ��ن �ہ�\��� اور ��ش ��%P ےs� ف %ے !,ہ�رے�# �s8ے �ہ /�ورد-�ر �

(4�ص �8ں ) ��c( اور اے اہE`> E )١٧٨(�ہ����� ہے �� اس �ے � � ز��د!� ��ے اس �ے �sے د�; �� <dاب ہے 
� ہے �ہ !� ) !,ہ�ر?(��-�� �� )E9) ( �R�)١٧٩ و �����'? %ے(ز�e� ض �8� ��!� ہے �ہ �$ !� �8ں %ے�G �/ �! 
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 �P�\ے !� ا-� وہ �R; ��ل B_�ڑ ���ے وا� ہ� !� ��ں �� پ اور ر�9ہ داروں �ے �sے د%�9ر �ے �Y��� ��ت �� و(
�ا %ے(وص8
 ����\ے ��ل ڈا�ے !� اس ))١٨٠ڈر �ے وا��ں /� �ہ ا�Q �� ہے ( � � �� �+v وص8
 �� %HHے �ے � 

�) �ے ���Hے(� Q8ں۔ اور �ے���� �� وص8
 )١٨١(ا %9H� ���9� ہے �� -H�ہ ا�ہ8ں ��-�ں /� ہے �� اس �� �e� �-ا 
� وارث ��(���ے وا�ے �� #�ف %ے e� ( ہ ہ� !� ا-� وہr��� �� ا�i*! �� �� ?ار�G�#)�� ل�� �� 
وارث�ں ) وص8

�ا �+Hrے وا� � Qہ �ہ8ں۔ �ے��H- ;R� �/ ١٨٢(ر�� وا� ہے ) اور(�8ں ص*� ��ادے !� اس(�H���  ! روزے �/ �!
روزوں �ے  ()١٨٣(ں۔ �o #�ح !� %ے /ہ*ے ��-�ں /� �Gض �sے -sے !_ے !��ہ !� /�ہ8'-�ر ��G �Hض �sے -sے ہ8

� روز ہ8ں !� �� �+v !� �8ں %ے �8,�ر ہ� �� %�i �8ں ہ� !� دو%�ے د��ں �8ں روزوں �� �,�ر /�را ) دنHB ے� �9H-

 ر�_8ں )�# ��ے ���ے �9Z�ج �� �_��� �_A د�ں اور وہ روزے ) �Ic8 ر�_8ں �ہ8ں(���ے اور �� ��گ روزہ ر�_Hے �

� ��ے !� اس �ے �� �8ں ز��دہ اB_� ہے۔ اور ا-� %,>_� !� روزہ ر�_H� ہ� !,ہ�رے �� �8ں c8� ق %ے�� �\�� ��
��زل ہ�ا �� ��-�ں �� رہH,� ہے اور ) اول اول(�o �8ں (�Pن ) ہے(ر�F�ن �� �ہH8ہ ) روزوں �� �ہH8ہ ()@١٨(�ہ�9 ہے 

� �r��8�ں ہ8ں اور ہ�) �o �8ں(*_� �� 
ا�� ا�� ���ے وا� ہے !� �� ��\� !� �8ں %ے اس ) �� �� و ��#E ��(ا�
�ہH8ے �8ں ����د ہ� B�ہs8ے �ہ /�رے �ہH8ے �ے روزے ر�_ے اور �� �8,�ر ہ� �� %�i �8ں ہ� !� دو%�ے د��ں �8ں 

� B�ہ9� ہے ) ر�; ��(��%P ا !,ہ�رے �� �8ں��� �� ��c(اور %+9� �ہ8ں B�ہ9� اور ان �� �,�ر /�را ���ے۔ ��%P ہ�اس ) 
� ہے !� اس �� ) د�� -8� ہے(�sے r+� 
�ا �ے !� �� ہ�ا���ہ !� روزوں �� �,�ر /�را ���� اور اس ا�e�ن �ے ���ے �ہ 


 ) اے /8^,=�( اور )١٨D(�'ر-� %ے ��د �� واور اس �� ��c ��و G��ے ��8ے ��رے �8ں در�H� ے ��8ے% �! $�
/�س ہ�ں �$ ��\� /c�ر�ے وا� �>_ے /c�ر!� ہے !� �8ں اس �� د<� (=�ل ��!� ) !,ہ�رے(�8ں !� ) �ہہ دو �ہ(!� ���ں 

 روزوں �� را!�ں )١٨K(ہ�ں !� ان �� B�ہs8ے �ہ ��8ے �c,�ں �� ���8ں اور �>; /� ا�,�ن �\8ں !��ہ �Q8 ر%9ہ /�\8ں 
� <�ر!�ں �ے /�س ���� ��د�� -H/ے اs� ا �� � *�م �8ں !,ہ�رے��8� ہے وہ !,ہ�ر? /���y ہ8ں اور !� ان �� /���y ہ� 

� اور !,ہ�ر? ����ت ) ان �ے /�س ���ے %ے(ہے �ہ !� � �8��
 ��!ے !_ے %� اس �ے !� /� �ہ�����ا/Hے �� �8ں 
�۔اب \���G89�ر ہے �ہ(%ےدر-'ر��ا �ے �� 8B' !,ہ�رے �sے �c; ر�_� ہے) !� �� ا��  (ان %ے �=���ت ��و۔ اور H �

�ا %ے(اس �� ) او�د�8� ده�ر? ) i% �%8�ہ ده�ر? %ے ا�� ��� ) رات ��(#*$ ��و اور �_�ؤ /�8 �ہ�ں !Q �ہ ص=� �
�وں �8ں ا<c9�ف �8ٹ_ے ہ� !� ان %ے �=���ت �ہ ��و۔ ) ر�; ��(�Pے �:ے۔ /_� روزہ <e� �! $� را ��و اور�/ Q! رات

 ���ں ہ8ں ان �ے /�س �ہ ����۔ ا%� ��ا ��� P�89ں ��-�ں �ے �ہ H/ا ا���sے �_�ل �_�ل �� �8�ن ) %,>_��ے �ے(#�ح 
���,�ں �ے /�س ) ر��ًة( اور ا�Q دو%�ے �� ��ل ���� �ہ �_�ؤ اور�ہ اس �� )١٨٧(��G�!� ہے !��ہ وہ /�ہ8'-�ر �8Hں 

� ()١٨٨(!� ���9ے �_� ہ� ) ا%ے(/ہRH�ؤ !��ہ ��-�ں �ے ��ل �� �R; �4ہ ����\' #�ر /� �_� ��ؤ اور ,Z� گ ) ملسو هيلع هللا ىلصاے��

 ��!ے ہ8ں !� %ےG��ے ��رے �8ں در� ���B ےs� )(�ہہ دو �ہ وہ ��-�ں �ے ) �ہ -_ٹ9� �ڑه9� ��8ں ہے �����ں �
� اس ��ت �8ں �ہ8ں �ہ ) �8 �د�ںc8� ہ ہے اور �م ہ��ے �� ذر�* � 

 �8ں(اور �� �ے و(��� �-_�وں �8ں ان ) ا��ام �

cہ ���c8�ر وہ ہے �� /�ہ8' -�ر ہ� اور -_�وں �8ں ان �ے دروازوں %ے P�� ��و اور �ے /R_�اڑے �� #�ف %ے Pؤ۔ �*
�ا %ے ڈر!ے رہ� !��ہ �>�ت /�ؤ �)١٨٩( ��ا �� راہ �8ں ان %ے �ڑو �:� ز��د!� � اور �� ��گ !� %ے �ڑ!ے ہ8ں !� �_

�ا ز��د!� ���ے وا��ں �� دو%
 �ہ8ں ر�_9� �ں /�ؤ E9) ��دو اور �ہ�ں %ے ا�ہ�ں �ے  اور ان �� �ہ�١٩٠((�ہ ���� �ہ 
� �cے %ے(!� �� �c�� ہے H � ( ل دو۔ اور�c� �� ان �eG�د (E9 و�����'? ) د�I %ے -,�اہ ���ے ��(وہ�ں %ے !� �_

� ��9Zم <e� وہ !� %ے Q! $� ہ � =ہ(%ے �ہ8ں �ڑه �� ہے اور��� �H � ( وہ�ں ان %ے �ہ ��ے /�س �ہ �ڑ�ں !� �_
�ا �+Hrے )١٩١(ہ !� %ے �ڑ�ں !� !� ان �� (E9 ��ڈا��۔ ���Gوں �� �ہ� %'ا ہے �ڑ��۔ ہ�ں ا-� و� اور ا-� وہ ��ز �P�\8ں !� 

�ا ہ� ) �*Q �8ں( اور ان %ے اس و(
 !Q �ڑ!ے رہH� �ہ eG�د ����د ہ���\ے اور )١٩٢(ر�� ���ے وا� ہے ) اور(وا� �
� /� ز��د!� �ہ8ں ��ز �P�\8ں !) eG�د %ے(�� د�I ہ���\ے اور ا-� وہ e� ے(� ���,�ں �ے %�اs8ہ�B � ادب �� )١٩٣) (���

�ہH8ہ ادب �ے �ہH8ے �ے �`��E ہے اور ادب �� 8B'�ں ا�Q دو%�ے �� ���ہ ہ8ں۔ /o ا-� ��\� !� /� ز��د!� ��ے !� 
�ا ڈر��ا %ے ڈر!ے رہ� اور ��ن ر�_� �ہ �� ہ� !� اس /� ��و۔ اور e�وہ !� /� ��ے و �� ز��د!e8� ے وا��ں �ے�

�ا �� راہ �8ں )@١٩(%�!; ہے ��ا ) ��ل( اور � Qو �ے��� �c8� 8ں �ہ ڈا�� اور� 
�Aپ �� ہP ےH/چ ��و اور ا��
� ���ے وا��ں �� دو%
 ر�_9� ہے c8�)١٩D( ا������Hد?( اور  ��ے �sے �� اور <,�ے �� /�را ��و۔ اور ا-� ) �

� ) را%9ے�8ں(����) �e8� �! ے ��ؤs� yہ� رو �e8�)ے %� �ہ ) ��دو\�� }Hے �`�م /� �ہ /ہH/ا �����) Q! $� اور



Qura’an Al-Kareem (Urdu)                             UrduDost Libray,   www.urdudost.com                              

Page 12 of 286 

� #�ح �� !c*8� ہ� !� e� اس �ے %� �8ں ��8ں �8,�ر ہ� � �! �اس �ے ���ے ) ا-� وہ %� �Hڈا�ے !�(�Hڈاؤ۔ اور ا-� ��\
�� �ے و(
 )  �8ں!�(!� �Is,Y ہ���ؤ !� �� ) !c*8� دور ہ� ��(روزے ر�_ے �� ص�(ہ دے �� (����� ��ے /_� �$ 

 �� o� ہ� ��ے۔ اور �e8� �����) �e8� ہے وہ�B ���_ہ اٹ�\�G ے %ے�,> Q!)��ہ �*ے وہ !I8 روزے ا��م �� ) (����
�8ں ر�_ے اور %�ت �$ وا/o ہ�۔ �ہ /�رے دس ہ�\ے۔ �ہ ��c اس �+v �ے �sے ہے �o �ے اہE و<8�ل �cے �8ں �ہ 

�ا %ے ڈر!ے رہ� اور ��ن ر�_��ا %+
 <dاب د�Hے وا� ہے رہ9ے ہ�ں اور �� I8 ہ8ں ) �� �ے �ہH8ے ١٩K((� �ہ 
8
 ���ے !� �� ) ��� ��8ں �ہ <�ر!�ں %ے ا�A9ط ��ے �ہ ��\� ) �ے د��ں(� *�م ہ8ں !� �+v ان �ہ�H8ں �8ں �� �

�ا �� � *�م ہ���\ے -� اور زاد راہ �� %ے �_:ڑے۔ اور �� �Q8 ��م !� ��و -ے وہ e� ر%9ے �� (��ا ��م ��ے �ہ �H �
�ہ(%�!; �ے ��ؤ �c��8ہ �ہ�9 ) ��چ\�G ے ڈر!ے رہ� ) ��(زاد راہ )% ;<� E`> Eاس �� )١٩٧(/�ہ8'-�ر? ہے اور اے اہ 

ا/Hے /�ورد-�ر %ے روز? #*$ ��و اور �$ <�G�ت %ے ) �� �ے د��ں �8ں �dر� ہ !>�رت(!,ہ8ں �H- ;R�ہ �ہ8ں �ہ 
� �'د(وا/o ہ��ے �:� !� �r � ��ام H �ےi� ( �� �! ح اس �ے�# o� ا �� ذ�� ��و اور اس #�ح ذ�� ��و���8ں 

 /_� �ہ�ں %ے اور ��گ وا/o ہ�ں وہ8ں )١٩٨(�fZ ��وا(� !_ے ) ان #��`�ں %ے(%c_���۔ اور اس %ے /�9r8 !� ��گ 
�ا �+Hrے وا� اور ر�,
 ���ے وا� ہے � Q۔ �ے��:��� �r+� ا %ے��/_� �$ ��  )١٩٩(%ے !� �_� وا/o ہ� اور 

 �! �cB�� 8ں(�ے !,�م ار��ن /�رے� ٰ�H� ( ہ اس %ےc*� د �8� ��!ے !_ے��ے ��پ دادا �� H/ح ا�# o� د ��و۔��ا �� ��
�ا %ے(�_� ز��دہ اور � f ��گ ا�eے ہ8ں �� �د�8� ہ� �8ں ) �� د�8� ہے)ا�9>� ��!ے ہ8ں �ہ اے /�ورد-�ر ہ� �� ( 
;R� ت �8ں��P �� ے ��-�ںe�ا �� 
��H> ے ہ8ں �ہ د<� ��!ے ہ8ں �ہ /�ورد-�ر ہ� �� )٢٠٠( �4ہ �ہ8ںe�ے اF � اور 


 �+�8r اور دوزخ �ے <dاب %ے ��iZظ ر�_�8 , � ���ت �8ں �_P اور ���G �Y> 
, � � �ہ� ��گ )٢٠١(د�8� �8ں �_
� ا�� �Q8 !8�ر(ہ8ں �I �ے �sے ان �ے ����ں �� �4ہ H � ( ے وا�H8� ب�e� ��ا �*�) اور �*� ا�� د�Hے وا�(ہے اور 

�ٰ �ے( اور )٢٠٢(ہے H� ے ) ��(د��ں �8ں ) (8�م� �9H-)ے ) دن �8ں�� ?�*� ��ا �� ��د ��و۔ ا-� ��\�دو ہ� دن ) اور(
!� اس /� �_� �H- ;R�ہ �ہ8ں۔ اور �� � � !Q ٹ_ہ�ا رہے اس /� �_� �H- ;R�ہ �ہ8ں۔ �ہ ��!8ں اس �+v �ے ) EB دے(�8ں 

�(�sے ہ8ں �� ��ا %ے ڈر!ے رہ� اور ��ن ر�_� �ہ !� %$ اس �ے /�س �,s� uے ��ؤ -ے۔ ) ا %ے�ڈرے اور !� ��گ 
)٢٠٣( ���� �H/ہے اور وہ ا �� �8ں !� �� د��c � *�م ہ�!-�� -9i:� د�8� �� ز�� o� ہے �e�ا �! v+� � اور ��\

�ا �� -�اہ �H�!� ہے ����cہ وہ %+
 �_:ڑا�� ہے � �/ �8,F8ں  او)@٢٠(ا�� I8ہے !� ز� �!�� AB �� �8_/ ;ر �$ /8ٹ
 �� ��Ee �� ����د ��دے ) ا�e���ں اور ��8ا��ں ��(اور ) ����د(دوڑ!� /_�!� ہے !��ہ اس �8ں H9Gہ ا�:8'? ��ے اور �_98

� �ہ8ں ��!� He/ �� ?'8:ہ ا�H9G ا���ا %ے ��ف �� !� �Lور اس �� -)٢٠D(اور �H�ہ  اور �$ اس %ے �ہ� ��!� ہے �ہ 
�ا �� )٢٠K(�8ں /_eH� د�9� ہے۔ %� ا�eے �� �ہ�H %'اوار ہے۔ اور وہ �ہ
 ��ا ٹ_c��ہ ہے � اور ��\� �+v ا�e� ہے �ہ 

�وں /� �ہ
 �ہ���ن ہے H� ا��� ��ن �8{ ڈا�9� ہے اور H/ے اs� ے �ے��� Eد? ��ص�H���)٢٠٧(�H���  ! م �8ںA%ا
 /_� ا-� !� ا�c�م رو�I )٢٠٨( �ہ B*� وہ !� !,ہ�را ص��� د�,I ہے /�رے /�رے دا�E ہ���ؤ اور �Y8�ن �ے /R8_ے

 $��L ا��
 وا� ہے ) اور(/ہH{ ���ے �ے � � �ڑ�_ڑا��ؤ !� ��ن ��ؤ �ہ ,c�)��9 ہ8ں )٢٠٩H� ت �ے�� � �8� �ہ ��گ ا%
�ا �م !,�م ��د�� ��\ے اور %$ اور ��) ا!� P\8ں(��دل �ے %�\=���ں �8ں �P�زل ہ� اور 9��Gے �_� ) ��<dاب(�ہ ان /� 

� #�ف ہے � ��ا ہ�� ()٢١٠(����ں �� ر��ع ,Z� ں۔ ) اے�8�ں د��r� �*_� �H9� �� ہ ہ� �ے ان� �_B�/ ے% E8\ا%�ا �H�
�ا %+
 <dاب ���ے وا� ہے ��ل دے !� � �
 �� ا/Hے /�س �Pے �ے � , � ��ا �� v+� �� ٢١١(اور( �G�� �� اور 

�� ہے اور وہ ����Hں %ے !,e+� ��!ے ہ8ں �Ic8 �� /�ہ8' -�ر ہ8ں وہ ہ8ں ان �ے �sے د�8� �s- ?د �� �,H��� �-� ز�
�ا �B �� o�ہ9� ہے �ے�,�ر رزق د�9� ہے ���-�ں �� ا�Q ) /ہ*ے !� %$ ()٢١٢((8��
 �ے دن ان /� L��$ ہ�ں -ے اور 

�ا �ے ) �Ic8 وہ o/P �8ں ا�A9ف ���ے �:ے(ہ� �dہ$ !_� ��r�رت د�Hے وا�ے اور ڈر %H��ے وا�ے ) ان �� #�ف(!� 
� �ے %�!; �9��8ں ��زل �8ں !��ہ �I ا��ر �8ں ��گ ا�A9ف ��!ے !_ے ان �� ان �8ں 48G*ہ \�R% �/ 8^,=� �_8>ے اور ان/
� ��و��د �ہ �ہ ان �ے /�س �_*ے ہ�\ے _! �s- ?9�ب د� �� I� �8� ا�ہ8ں ��-�ں �ے ���دے۔ اور اس �8ں ا�A9ف �_

cBP م�cف ا�ہ�ں �ے ص�ف(ے !_ے ا�A9�� ض� %ے ) اور �ہ ا� o/P)�8� ( ف ��!ے !_ےA9�!� �o ا�� �� �8ں وہ ا
�ا �B �� o�ہ9� ہے 8%�ه� ر%9ہ د�_� د�9� ہے �� �ہ����� %ے ����Hں �� اس �� راہ د�_� د?۔ اور H/ا �ے ا��)٢١٣( �8� 


 �8ں دا�E ہ���ؤ -ے ا) ��ں ہ�(!� �ہ �8�ل ��!ے ہ� �ہ rہ� �% �� ) �cr*8ں(ور ا�_� !� �� /ہ*ے ��-�ں �\P �8/ �!
ہA ہA د�sے -sے۔ �ہ�ں !Q �ہ /8^,=� اور ) ص ���9ں �8ں(%+89�ں اور !8i8*cں /ہ8RHں اور وہ ) �ڑ? �ڑ?(ہ� �ہ8ں۔ ان �� 
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�د � ��ا �� �_c�۔ د ��د P\ے -� ��ا ��) P�� B�ہ9�((��$ ) <I���)I ��گ �� ان �ے %�!; !_ے %$ /c�ر اٹ_ے �ہ �$ 
� ()@٢١(ہے ,Z� 9ے ہ8ں �ہ ��گ !) ملسو هيلع هللا ىلصاے_B�/ راہ �8ں(� %ے ��ا ���� (�o #�ح �� ��ل ��چ ���ں۔ �ہہ دو �ہ ) 

Ic8� چ ��و���(�� ��ل ��چ ���� B�ہ� وہ ) B�ہ� H � ق�`Z9%ا Eر�ہ اہ���ں ��پ اور (��$ �ے ر�9ے داروں ) در�ہ �
�e� 9���ں �� اورZ� 89,�ں �� اور�وں �� �� اور �G)ا اس �� ���9� ہے ) %$ �� دو��� !� ��و -ے \A_� �� ٢١(اورD( 

)���,*e� ( �/ �!)ا �ے ر%9ے �8ں�� ( �� �! '8B Q�-8� ہے وہ !,ہ8ں ��-�ار !� ہ�-� �:� <>$ �ہ8ں �ہ ا ��ض ��د�G �ڑ��
� �:ے *_� �� �! '8B Q�ہ� اور <>$ �ہ8ں �ہ ا �اور وہ !,ہ�رے �sے ��F ہ�۔ ��? �:ے اور وہ !,ہ�رے �� �8ں �_*

�ا ہ� �ہ�9 ���9� ہے اور !� �ہ8ں ���9ے ) اور ان ��!�ں ���)٢١K() �,Z� ں �8ں ) ملسو هيلع هللا ىلصاے�H8گ !� %ے <'ت وا�ے �ہ��

 ��!ے ہ8ں �ہہ دو �ہ ان �8ں �ڑ�� �ڑا �ڑا\� ���ے �ے ��رے �8ںG��ہ( در�H- ( اور اس �Hراہ %ے رو� ��ا ��ہےاور 

�<e� اور ���� �i� ہ � =ہ �8ں ���ے( ��ام %ے��� �H � ( ے%)���� �H�( �H�ل د�c� اس �8ں %ے �� �<e� E۔ اور اہ) ��
�ا �ے �'د�Q اس %ے �_� ز��دہ ) �ہ �i�ر ��!ے ہ8ں�ہے۔ اور H9Gہ ا�:8'? �����'? %ے �_� �ڑه �� ہے۔ اور �ہ ) -H�ہ(

�� !,ہ�رے د�I %ے /_�8 د�ں۔ اور �� ��\� !� ��گ ہ,r8ہ !� %ے �ڑ!ے رہ8ں -ے �ہ�ں !Q �ہ ا-� �`�ور ر�_8ں !� !� 
��ت دو��ں ) ���G ہ�(�8ں %ے ا/Hے د�I %ے /_� �� P ے ��-�ں �ے ا<,�ل د�8� اورe�ے -� !� ا�� ���\ے -� اور ���G ہ

 �� ��گ ا�,�ن �\ے )٢١٧(وا�ے ہ8ں �o �8ں ہ,r8ہ رہ8ں -ے ) �8ں ���ے(�8ں ����د ہ���\8ں -ے اور �ہ� ��گ دوزخ 
�ا �ے �sے و#B I_�ڑ -sے اور اور��ا ) �i�ر %ے( ��ا �� ر�,
 �ے ا�8�وار ہ8ں۔ اور � ���H ��!ے رہے وہ


 ��!ے ہ8ں۔ ) اے /8^,=� ()٢١٨(ر�,
 ���ے وا� ہے ) اور(�+Hrے وا� G��در �c� �� گ !� %ے ��اب اور ��\ے��
��ے �_\�G ;R� ےs� دہ ہ8ں �ہہ دو �ہ ان �8ں �`4�ن �ڑے ہ8ں اور ��-�ں �ے��وں %ے �ہ8ں ز�\�G ہ8ں �:� ان �ے �`4�ن 

�ا �� راہ �8ں(اور �ہ �_� !� %ے /�B_9ے ہ8ں �ہ ���ن %� ��ل ��چ ���ں۔ �ہہ دو �ہ �� ض�ورت %ے ز��دہ ہ�۔ اس ) 
 �B�% �! ہے !��ہ �!���G م �_�ل �_�ل �� �8�ن�cے ا�H/ے اs� ا !,ہ�رے��� ()٢١٩(#�ح H � ( ت��P د�8� اور)�� �) !�ں�


 ��!ے ہ8ں �ہہ دو �ہ ان �� )�Lر ��و(�8ں G��89,�ں �ے ��رے �8ں در�۔ اور !� %ے )�� 
اصAح �ہ
 اB_� ��م ) ���
 �Hرہ �� E� E� ہے۔ اور ا-� !� ان %ے)�H_چ ا�_ٹ� ر��� �H � ( ب ���9� ہے �ہ���ا �B�ہ� !� وہ !,ہ�رے �_�\� ہ8ں اور 

��ا�� ���ے وا� ��ن ہے اور اصAح ��� $��L ا�� Q9�۔�ے��8ں ڈال د� �8*c! �� �! �! �9ہ�B ا��ے وا� ��ن۔ اور ا-� 

 وا� ہے ) اور(,c�)( اور )٢٢٠�H��� ( y�r� ہc��8� ح �ہ ����۔�c� ,�ن �ہ �\8ں�ہ ا� Q! $� ر!�ں %ے�> y�r�

� �:ے اس %ے ���I ���ڈ? �ہ�9 ہے۔ اور *_� �� ہe8� �� �! اہ��د �$ !Q ا�,�ن �ہ �y�r ��) ا%� #�ح(<�رت 
 y�r� ہc��8� �H�8ں �ہ د� 
%ے ��اہ وہ !� �� �e8� ہ� �_A �:ے ���AL Iم ) ��د(�\8ں ���I <�ر!�ں �� ان �� زو�8

� #�ف �y�r� ( �!A ��-�ں ��(�ہ�9 ہے۔ �ہ � �r+� اور 
rے �ہ% �� �ہ����H/ا ا��دوزخ �� #�ف �A!ے ہ8ں۔ اور 

 ��صE ���ں ہے۔ اور ا/Hے ��c ��-�ں %ے �_�لZ84� ے )٢٢١( �_�ل �� �8�ن ��!� ہے !��ہ� f8� اور !� %ے 

 Q! $� رہ �� رہ�۔ اور�H� 8ں <�ر!�ں %ے� f8� م��ہے۔ %� ا 

 ��!ے ہ8ں۔ �ہہ دو �ہ وہ !� �>�%G��رے �8ں در��
���G ا �ے ار��د���� ہے ان �ے /�س /�y �ہ ہ���\8ں ان %ے �`�ر�
 �ہ ��و۔ ہ�ں �$ /�y ہ���\8ں !� �o #��� %ے 

�ا !��ہ ���ے وا��ں اور /�y ص�ف رہHے وا��ں �� دو%
 ر�_9� ہے � !,ہ�ر? <�ر!8ں )٢٢٢(��ؤ۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ 
98� �8ں �o #�ح B�ہ� ��ؤ۔ اور ا/Hے �sے _� �H/ہ8ں !� ا ��ا %ے ڈر!ے رہ� ) �E,> Q8(!,ہ�را? �_98�P-ے �_8>�۔ اور 

 )٢٢٣(ا�,�ن وا��ں �� �r�رت %H� دو ) اے /8^,=�(اس �ے رو��و ��ض� ہ��� ہے اور !,ہ8ں ) ا�Q دن(اور ��ن ر�_� �ہ 
�ا �(e,8ں �_� �_� �� %*�y ���ے اور/�ہ8'-�ر? ���ے اور ) اس ��)اس ��ت �� �8*ہ �ہ �H��� �ہ ( �ے ��م ��(اور 

�ا %$ �9H% ;R� اور ���9� ہے ��ا !,ہ�ر? �^� e),�ں /� (@٢٢(��-�ں �8ں ص*� و %�ز-�ر? ��ا�ے %ے رy ��ؤ۔ اور � 
�ا �+Hrے وا� ��د��ر �!� %ے ��ا�dہ �ہ ��ے -�۔ �e) �� Ic8,8ں !� (4� د�� %ے �_�ؤ -ے ان /� ��ا�dہ ��ے -�۔ اور 

� <�ر!�ں �ے /�س ���ے %ے (�e �_��8ں ان �� B�ر �ہH8ے !Q ا��9�ر ���� B�ہs8ے۔ ا-� )٢٢D(ہے H/اس ( �� ��گ ا
�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے ) <�صے �8ں (�e %ے��ا %٢٢K( �9H(ر��ع ���8ں !� � � اور ا-� #Aق �� ارادہ ���8ں !� �_

�ا اور روز (8��
 /� )٢٢٧(���9� ہے ) اور(�� !8sں رو�ے رہ8ں۔ اور ا-� وہ H/ا Q! f8� I8! ر!8ں�> � اور #Aق وا�
�ا �ے �� �R; ان ��ے ��c �8ں /8�ا �8� ہے اس �� B_��\8ں۔ اور ان �ے ��و�� ا�,�ن ر�_9� ہ8ں !� ان �� ��\' �ہ8ں �ہ 


 B�ہ8ں !� اس `Gت(ا-� /_� ��ا�� زو�8
 �8ں �ے �H8ے �ے ز��دہ �`�ار ہ8ں۔ اور <�ر!�ں �� �� ) �H/8ں وہ ان �� ا�

 <�ر!�ں /� ہے۔ ا�=9ہ ��دوں �� <�ر!�ں /� G) ��دوں �� ��(و�e� ہ� ہے �e8ے د%�9ر �ے �Y��� ) ��دوں /�(*8F
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 $��L ا��
 ہے ) اور(ہے۔ اور ,c� $��ق )٢٢٨(صA# ق دے د? ��\ے !�(دو��ر ہے ) ص�ف(A# ہ Gدو د $� �H � (
� �ے %�!; B_�ڑ د�H�۔ اور �ہ ��\' �ہ8ں �ہ �� �ہ� ) �c�ح �8ں(�� !� ��Y�� ��9e\ہ ) <�ر!�ں ��(/_� \A_� �� �H�ے دHرہ

 o/وا ;R� ے ہ� اس �8ں %ےcB وں �� (�\� �ہ8ں !� ان �� دے�� ��ا ���ے ��۔ ہ�ں ا-� زن و ��ہ� �� ��ف ہ� �ہ وہ 
رہ�\� /��ے �ے ���ے �8ں �R; دے ڈا�ے !� دو��ں /� �H- ;R�ہ �ہ8ں۔ ) ��و�� �ے ہ�!; %ے(ر�; %8cں -ے !� ا-� <�رت 

 ��ا ���وں %ے ��ہ�) �`�ر �� ہ�\�(�ہ � ��ا �� �Ec ��\8ں -ے وہ -Hہ:�ر ���ں ہ8ں ان %ے ��ہ� �ہ �H*c�۔ اور �� ��گ 
#Aق <�رت �� دے دے !� اس �ے � � �$ !Q <�رت ) دو #A(�ں �ے � � !�e8?( /_� ا-� ��ہ� )٢٢٩(ہ�ں -ے 

� دو%�ے �+v %ے �c�ح �ہ ���ے اس e�)ق دے دے ) /ہ*ے ��ہ�A# �_� �/� �Aل �ہ ہ�-�۔ ہ�ں ا-� دو%�ا ��و�
���و�� /_� ا�Q دو%�ے � Aں �ہ اور<�رت اور /ہ��� I8`� ہ دو��ںc8#�r� ہ �ہ8ں�H- ;R� �/ ف ر��ع ���8ں !� ان�# 

��ں ہ8ں ان �� وہ ان ��-�ں �ے �sے �8�ن ��G�!� ہے �� دا�� � ��ا ���وں �� (�\� ر�; %8cں -ے اور �ہ � ��ا ��
�ت /�ر? ہ���\ے !) دو دG ہ( اور �$ !� <�ر!�ں �� )٢٣٠(ر�_9ے ہ8ں > �� ا�ہ8ں �� !� �A# Ieق دے �cB اور ان �

4
 ��دو اور اس �8
 %ے ان �� �c�ح �8ں �ہ رہHے د�B �H�ہsے �ہ �%*�y %ے �c�ح �8ں رہHے دو �� ��Y�� ��9e\ہ ر
 �eHم �� ہ�cا �ے ا���اور (ا�ہ8ں !c*8� دو اور ان /� ز��د!� ��و۔ اور �� ا�e� ��ے -� وہ ا/H� ہ� �`4�ن ��ے -� اور 

E8_� (! ا �ے��� ��!8ں ��زل �� ہ8ں �I %ے وہ �ہ �H�ؤ اور � �� ہ8ں اور !� /� �� �9�ب اور دا��\r+� 89ں, � �� �� �
�ا ہ� 8B' %ے وا(� ہے ��ا %ے ڈر!ے رہ� اور ��ن ر�_��ہ �
 ��G�!� ہے ان �� ��د ��و۔ اور Z84� اور )٢٣١(!,ہ8ں 

�ت /�ر? ہ���\ے !� ان �� دو%�> �ے ��ہ�وں �ے %�!; �$ وہ o/P �8ں �$ !� <�ر!�ں �� #Aق دے �cB اور ان �
� ہے �� !� �8ں ) ��c(��\' #�ر /� راض� ہ���\8ں �c�ح ���ے %ے �
 رو��۔ اس !�� �� 
Z84� �� v+� ے اس%

�ا ���9� ہے اور !� �� ��ت ہے اور � �-'8��/ 
��ب اور �ہ 
��ت /� �`I8 ر�_9� ہے۔ �ہ !,ہ�رے �sے �ہ��P ا اور روز��
اس �+v �ے �sے ہے �� /�ر? ��ت ) ��c(ور ��\8ں ا/Hے ��Rں �� /�رے دو %�ل دوده /A\8ں �ہ  ا)٢٣٢(�ہ8ں ���9ے 

 �� v+� �e� پ �ے ذ�ے ہ�-�۔�� ���Y� ؤں �� �_��� اور ��ڑا د%�9ر �ے�� �!Q دوده /*�ا�� B�ہے۔ اور دوده /�Aے وا�
 �
 %ے ز��دہ !c*8� �ہ8ں د? ��!)�# � �� اس �ے �Rے �ے %=$ �`4�ن /ہRH��� ��\ے �ہ !� ��ں) !� ��د ر�_� �ہ(اس �

�Rے �ے وارث �ے ذ�ے ہے۔ ) ��ن �i`ہ(اور �ہ ��پ �� اس �� او�د �� و�ہ %ے �`4�ن /ہRH��� ��\ے اور ا%� #�ح 
� ��ں ��پ(اور ا-� دو��ں H � ( ہ �ہ8ں۔�H- ;R� �/ ہ8ں !� ان�B �ڑا�_B ے �� دودهR� ح %ےAاور ص ?�H��رض �� o/P

� او�د �� دوده /*�ا�� B�ہ� !� !� /� �H- ;R�ہ �ہ8ں �c8#�rہ !� دوده /�Aے وا��8ں �� د%�9ر �ے �Y��� ان اور ا-� !�H/ا 
�ا اس �� د�c; رہ� ��ا %ے ڈر!ے رہ� اور ��ن ر�_� �ہ �� �R; !� ��!ے ہ� ��� �� �� !� �ے د�H� �8� !_� دے دو اور 

<�ر!8ں B_�ڑ ��\8ں !� <�ر!8ں B�ر �ہH8ے دس دن ا/Hے Pپ �� رو�ے  اور �� ��گ !� �8ں %ے ����\8ں اور )٢٣٣(ہے 
�ہ ��م ) �ہ(رہ8ں۔ اور �$ ��He/ ے �� �8ںH/8ں اور اcB�� ?ت /�ر�� �c�ح(<H � ( ا�����8ں !� ان /� �H- ;R�ہ �ہ8ں۔ اور 

�c�ح �� (8^�م �_8>� ��  اور ا-� !� �H�\ے �� ��!�ں �8ں <�ر!�ں �� �c�ح �� /)@٢٣(!,ہ�رے %$ ����ں %ے وا(� ہے 
�ا �� � *�م ہے �ہ !� ان %ے ) ��اہ� ���� ر�_� !� !� !� /� �H- ;R�ہ �ہ8ں۔ i+� ے د��ں �8ںH/ح ��(ا�c� ( ذ�� ��و -ے۔

� ��ت �ہہ دو /��8�ہ #�ر /� ان %ے (�ل وا(�ار �ہ ����۔ اور ) ا��م <�ت �8ں(�:� \�� ���Y� اس �ے %�ا �ہ د%�9ر �ے
�ت /�ر? > Q! $� $% �� ا���ہ ہ��ے �c�ح �� /+9ہ ارادہ �ہ ����۔ اور ��ن ر�_� �ہ �� �R; !,ہ�رے د��ں �8ں ہے 

�ا �+Hrے وا� اور �*� وا� ہے � اور ا-� !� <�ر!�ں �� ان )٢٣D(� *�م ہے !� اس %ے ڈر!ے رہ� اور ��ن ر�_� �ہ 
 �H- ;R�ہ �ہ8ں۔ ہ�ں ان �� د%�9ر �ے �R� ���Y; �ے /�س ���ے �� ان �� �ہ� �`�ر ���ے %ے /ہ*ے #Aق دے دو !� !� /�

��چ ض�ور دو )�H � ( ہ�ں /� �-�� Q8� ۔���Y� ے� 
8w8� �H/ا 
%�:H! دے اور ���Y� ور �ے��ور وا� ا/Hے �``�
 اور ا-� !� <�ر!�ں �� ان �ے /�س ���ے %ے /ہ*ے #Aق دے دو �Ic8 �ہ� �`�ر ��cBے )٢٣K(ا�Q #�ح �� �� ہے 

اور (B_�ڑ د�ں۔ ) ا/H� ��( �ہ� د�H� ہ�-�۔ ہ�ں ا-� <�ر!8ں �ہ� �+� د�ں �� ��د �I �ے ہ�!; �8ں <`� �c�ح ہے ہ� !� Pده�
اور ا-� !� ��د ��گ ہ ا/B �� �H_�ڑ دو !� �ہ /�ہ8'-�ر? �� ��ت ہے۔ اور o/P ) /�را �ہ� دے د�ں !� ان �� ا�89�ر ہے

� ���ے �� �Gا��ش �ہ ����۔ �Q� ;R �ہ8ں\A_� رہ� ہے �8ں ;c�ا !,ہ�رے %$ ����ں �� د��%$ ) �e*,��� ()٢٣٧( �ہ 
� �,�ز <�4(�,�ز�ں ��4صً� �8{ �� �,�ز H � ( ے ادب %ے �_ڑے-P ا �ے��/�رے ا�9'ام �ے %�!; ادا ��!ے رہ�۔ اور 


 �8ں ہ� !� /8�دے �� %�ار )٢٣٨(رہ� ��و ��� �) وا#,H8�ن( ا�I /_� �$) �o ��ل �8ں ہ� �,�ز /ڑه ��( ا-� !� ��ف �
�ا �� ��د ��و ��ا �ے !� �� %c_��� ہے �� !� /ہ*ے �ہ8ں ���9ے !_ے � اور �� ��گ !� )٢٣٩(ہ���\ے !� �o #��� %ے 
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��چ  Q! ل�% Q�8ں �ہ ان �� ا\���� 
� <�ر!�ں �ے �� �8ں وص8H/ڑ ��\8ں وہ ا�_B 8ں %ے ����\8ں اور <�ر!8ں�
� ��\8ں��c� \ے اور -_� %ے �ہ�� ��ہ ��م د���He/ ے �� �8ںH/8ں اور ا\�� Ec� د -_� %ے��� �c�ح(۔ ہ�ں ا-� وہ H � (


 وا� ہے ,c� 
�ا ز��د%� اور �Y*`ہ <�ر!�ں �� �_� د%�9ر �ے �Y��� ��ن )٠@٢(���8ں !� !� /� �H- ;R�ہ �ہ8ں۔ اور 
�ا ا/Hے )١@٢(�� ہے ) �ہ �_�(و �i`ہ د�B �H�ہs8ے /�ہ8'-�روں /� �ا�c�م !,ہ�رے �sے �8�ن ��G�!� ہے !��ہ !�  ا%� #�ح 

 �_<,%)٢@٢( �� �_c�ے ان ��-�ں �� �ہ8ں د� �! A_� )ے -_�وں ) �,�ر �8ںH/ے اور ��ت �ے ڈر %ے ا_! �ہ'اروں ہ
�ا ��-�ں /� ��ا �ے ان �� ��c د�� �ہ ����ؤ۔ /_� ان �� ز��ہ �_� ��د��۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ �%ے �Ec �_�-ے !_ے۔ !� 

�ا �� راہ �8ں �ہ�د ��و اور ��ن ر�_� �ہ ) �e*,���( اور )٣@٢(� ر�_9� ہے۔ �Ic8 ا��w ��گ ��c �ہ8ں ��!ے �ہ�����
�ا �);R� $% ( 9� ہے���)دہ دے )@@٢��4ے ز� �s� �� ے اس���ا �� (�ض �Heہ دے �ہ وہ اس �ے ��� ہے �ہ \�� 

�ا ہ� روز? �� !�H ��!� اور �� #�ف ��ٹ �� ��ؤ -ے �r�دہ ��) وہ� ا%ے(-�۔ اور � � �_D( A@٢(!� ہے۔ اور !� ا%
 Q�ے اs� پ ہ,�رےP ے /8^,=� %ے �ہ� �ہH/ا �
 �� �ہ8ں د�o� �_c �ے ��%�ٰ �ے � >�,� Q�ا �� E8\ا%�ا �H� ے� �!

�ا �� راہ �8ں �ہ�د ���ں۔ /8^,=� �ے �ہ� �ہ ا-� !� �� �ہ�د �� ��c د�� ��\ے !�� <>$ �ہ8ں �ہ ��د��ہ �`�ر ��د�ں !��ہ ہ� 
�ا �8ں ��8ں �ہ �ڑ�ں -ے �$ �ہ ہ� و#I %ے �اور ��ل ��Rں ) ��رج(�ڑ�ے %ے /ہ*� !ہ� ��و۔ وہ �ہHے �:ے �ہ ہ� راہ 

�ا ���,�ں %ے �� ا�+�ص �ے %�ا %$ /_� -sے۔ اور HB �! �8- ��د �c� �� ان �� �ہ�د $� Ic8� ے۔s- ےs�ا ��د�%ے �
��ب وا(� ہے )٢@K(ن %ے  اور /8^,=� �ے ا)��ا �ے !� /� #���ت �� ��د��ہ �`�ر ��G��� ہے۔ وہ ���ے ) �ہ �_��ہ� �ہ 

 �_� 
� دو�% 
�ہ ا%ے ہ� /� ��د��ہ� �� �� ��c��8 ہ�%9c� ہے��د��ہ� �ے ��Z9e !� ہ� ہ8ں اور اس �ے /�س !� �ہ

 د? ہے اور *8FG �/ �! �� ا �ےاس�� ��G��� ہے اس �ے ا%ے <*� �9H+$) ��د��ہ� �ے �sے(�ہ8ں۔ /8^,=� �ے �ہ� �ہ 

 ��ا ) �ڑا <Y� �8� ہے(�_� �ہ
 %� �+r� ہے اور !I و !�ش �_��eے B�ہے ��د��ہ� �+rے۔ وہ �ڑا ) �� ا�89�ر ہے(اور 
� �ہ ہے �ہ !,ہ�رے /�س ا�Q )٧@٢(�r�\� وا� اور دا�� ہے ��r� �� � اور /8^,=� �ے ان %ے �ہ� �ہ ان �� ��د��ہ
G �� o� �- ے\P وق�Hص �*e! ف %ے�# ��+Hrے وا�� (��9ے اٹ_�\ے ہ�\ے ہ�ں -ے اس �8ں !,ہ�رے /�ورد-�ر �

'8B ( ہ !,ہ�رے�,�ن ر�_9ے ہ� !� �ے !_ے۔ ا-� !� اs- ڑ�_B اور ہ�رون ٰ�%�� �� �ہ�-� اور �R; اور 8B'�ں �_� ہ�ں -
� ہے ��r� ?ڑ� Q�ے اs�)8ں �ے �� روا�ہ ہ�ا !� اس �ے )٨@٢��G ض �$ #���ت�L ہ� ) ن %ےا(� Q�ا ا���ہ� �ہ 

� �ے -� / �
 !�4ر �8� ��\ے -� �ہ(%ے !,ہ�ر? Pز��\� ���ے وا� ہے۔ �� �+v اس �8ں %ے /��=e� �وہ ) اس �
� �ے ) %,>_� ��\ے -� �ہ(��8ا �ہ8ں۔ اور �� �ہ /sے -� وہ / ���/ �_� �*B ہ�!; %ے ���8۔ �$ (��8ا ہے۔ ہ�ں ا-� ��\ �!

� �8�۔ /_� �$ #���ت اور ���I ��گ �� اس �ے %�!; !) وہ ��گ �ہ� /� /ہRHے/ �� �+�4ں �ے %�ا %$ �ے /��HB �

 �ہ8ں۔ �� )�# �!_ے �ہ� �ے /�ر ہ�-sے۔ !� �ہHے �:ے �ہ Pج ہ� �8ں ����ت اور اس �ے ��cr %ے �`��*ہ ���ے �

�ا �ے رو��و ��ض� ہ��� ہے وہ �ہHے �:ے �ہ �e�او(�ت ��ا ��گ �`I8 ر�_9ے !_ے �ہ ان �� �
 �ے >�,� �!_�ڑ? %
�ا اA`9%ل ر�_Hے وا��ں �ے %�!; ہے �� ہے اور � E�9 ��صG �/ 
 اور �$ وہ ��گ )٩@٢(�ے ��c %ے �ڑ? �,�<

�ا %ے(����ت اور اس �ے ��cr �ے �`��P E\ے !� �د<� �� �ہ اے /�ورد-�ر ہ� /� ص=� �ے دہ��ے �_�ل دے اور ) 
�م ر�; اور ) �ڑا\� �8ں(ہ,8ں ) 
�ا �ے ��c %ے ان �� )i�)٢D٠�ر /� 8Z9G�ب �� ��cr ((ث��� !� #���ت �� �Gج �ے 

� اور �� �B ;R�ہ� %c_���۔ r+� ��ا �ے اس �� ��د��ہ� اور دا��\�ہ'�,
 د?۔ اور داؤد �ے ����ت �� (E9 �� ڈا�۔ اور 
�ا ��-�ں �� ا�Q دو%�ے ��ا اہE <��� /� %ے ہٹ�!� �ہ رہB �/ ( Q*� �! �9ڑه�\� اور �,*ہ ���ے(اور � Ic8� �!�ہ ہ���=!

� �ے %�!; /ڑه �� %H�!ے ہ8ں )٢D١(�ڑا �ہ���ن ہے \�R% �� �! 89ں ہ8ں �� ہ��P ��ا ���( �ہ ,Z� ہ ) ملسو هيلع هللا ىلصاور اے=�A� �!

 ) �� ہ� و(�G �ً9(9ً� �_8>9ے رہ8ں ہ8ں( �ہ /8^,=� )٢D٢(/8^,=�وں �8ں %ے ہ� *8FG �/ f � �� f � ان �8ں %ے ہ� �ے

� اور � f �ے د? \���G �:9i- ا �ے���ٰ ) دو%�ے ا��ر �8ں(ہے۔ � f ا�eے ہ8ں �I %ے e8> ے۔ اورs� �H*� ے=!��
�اB�ہ9� !� ان %ے /R_*ے ��I ���� �� ہ� �ے �_*� ہ�\� �r��8�ں <Y� �8ں اور روح ا�`�س %ے ان �� ��د د?۔ اور ا-� 

�Ic8 ا�ہ�ں �ے ا�A9ف �8� !� ان �8ں %ے � f !� ا�,�ن �ے ��گ ا/Hے /�س �_*� �r��8�ں �Pے �ے � � o/P �8ں �ہ �ڑ!ے 
�ا �� B�ہ9� ہے ��!� ہے � Ic8� و (9�ل �ہ ��!ے۔ �H� ہ ��گ ��ہ��ہ9� !� �B ا��P\ے اور � �G�� f ہ� رہے۔ اور ا-� 

)٢D,�ن وا�� �� )٣�چ ���� ) ��ل( اے ا���o �8ں �ہ ہ� �ے !� �� د�� ہے اس �8ں %ے اس دن �ے �Pے %ے /ہ*ے /ہ*ے 
�ا )@٢D(%�دا ہ� اور �ہ دو9%� اور %i�رش ہ� %cے اور ��i ���ے وا�ے ��گ ���� ہ8ں ) ا<,�ل ��(�وہ � =�د ���� ( 

� �� �P ;R%,���ں �8ں ) ہے �ہH8� ہے �ہ �!P ;:ے وا� ا%ے �ہ او�Hہ رہr8,ہ ہ�اس �ے %�ا ��\� <=�دت �ے �\� �ہ8ں ز�
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��( �� ہے ��ن ہے �� اس �� ا��زت �ے �^�8 اس %ے اور �� �R; ز�I8 �8ں ہ8ں %$ ا%� �e� ( ےc% �� رش�i%
�� �R; ��-�ں �ے رو��و ہ� رہ� ہے اور �� �R; ان �ے /R8_ے ہ�cB� ہے ا%ے %$ � *�م ہے اور وہ اس �� � *���ت 

�ر وہ B�ہ9� ہے ) o� 9ے ہ�ںc% �� ہ8ں� E8' /� د%�9س ��صB �e� 9� ہ(�8ں %ے�ر � *�م ��ا د�) �اس �� ) ےا%
 �� د��ار �ہ8ں وہ �ڑا <��� ر!=ہ اور ) اور <*�(��د��ہ_� ;R� 
��i� �P%,�ن اور ز�I8 %$ /� ��و? ہے اور ا%ے ان �

� ہے ) ص�ف #�ر /� ��ہ� اور(�8ں ز��د9%� �ہ8ں ہے ہ�ا�
 ) ا%Aم( د�I )٢DD(�*E8 ا�`�ر ہے cB ے ا�� ہ�% �-,�اہ
� �F=�ط ر%� ہ�!; �8ں /cڑ �� ہے �� �=_� !� �� �+v ��9ں %ے ا<9`�د �ہ ر�_ے اe�,�ن �\ے اس �ے ا�ا /� ا��ور 

�ا ��ا ہے )٢DK(���9� ہے ) %$ �R;(%9H� اور ) %$ �R;(ٹ�ٹHے وا�� �ہ8ں اور � 
 �� ��گ ا�,�ن �\ے ہ8ں ان �� دو%
8� 
� �8ں �ے ��!� ہے اور �� ���G ہ8ں ان �ے دو%Hل �� رو��c� ه�8ے %ے�� �ہ ُان �� ا�Hن ہ8ں �ہ ان �� رو��Y

 �_A !� �ے اس )٢D٧(%ے �c�ل �� ا��ه�8ے �8ں �ے ��!ے ہ8ں �ہ� ��گ اہE دوزخ ہ8ں �ہ اس �8ں ہ,r8ہ رہ8ں -ے 
� ا��اہ�8 %ے /�ورد-�ر �ے ) �Lور �ے(�+v �� �ہ8ں د�c_� �� اس _! �r+� 
HY*% �� ا �ے اس��%=$ %ے �ہ 

ہ� ��8ا /�ورد-�ر !� وہ ہے �� �A!� اور ��ر!� ہے۔ وہ ��� �ہ �A اور ��ر !� ��رے �8ں �_:ڑ�ے �:�۔ �$ ا��اہ�8 �ے �
�ا !� %�رج �� ��rق %ے �c��9� ہے Pپ ا%ے �^�ب %ے �c�ل د�>s8ے ��ہ %I (�8ں �_� %9c� ہ�ں۔ ا��اہ�8 �ے �ہ� �ہ 

�ا �ےا��G�4ں �� ہ�ا�
 �ہ8ں د�� ��!� ) ����eے ) �ہ8ں د�c_�(#�ح اس �+v ��  �� ا%� )٢D٨(���G ��8ان رہ -8� اور 
�ا اس �� B_�9ں /� -�ا /ڑا !_� ا!i�ق -'ر ہ�ا۔ !� اس �ے �ہ� �ہ H/ؤں �8ں �� ا�- Q�وں(ا�H��� ے� ( ��� ���ے �ے � 

 ���� f=) روح ��ا �ے اس ��/_� اس �� �A اٹ_��� ) اس �� ��دہ ر�_�(%� ��س !Q ) اور(��c��8 ز��ہ ��ے -�۔ !� 
 �! �_B�/ صہ اور�> �H9�)ے��( �����G ا �ے���*cہ %� ) �ہ8ں(رہے ہ� اس �ے ��اب د�� �ہ ا�Q دن �� اس %ے �_� ��۔ 

�ت �8ں �Y*�(رہے ہ�۔ اور ا/Hے �_��ے /H8ے �� 8B'وں �� د�c_� �ہ ) ��ے(��س � �H!ے ) اH/ہ8ں اور ا� �e� ?ڑ%
 �_c�د ��رت ��(� !� �� ��-�ں �ے �sے �ہ ہے �ہ ہ) ان ��!�ں %ے(�Lض ) �� ��ا /ڑا ہے(-�هے �� �_) �H/ا ( ���r�


 Bڑه� ) �o #�ح(�� ہڈ��ں �� د�c_� �ہ ہ� ان �� ��c��8 ��ڑے د�9ے اور ان /� ) ہ�ں -�هے(�H�\8ں اور %�/ 
��-
�ا ہ� 8B' /� (�در ہے � )٢D٩(د�9ے ہ8ں۔ �$ �ہ وا( �ت اس �ے �r�ہ�ے �8ں P\ے !� ��ل اٹ_� �ہ �8ں �`I8 ��!� ہ�ں �ہ 

�ا %ے(ور �$ ا��اہ�8 �ے ا� ( �8� �����G ا �ے���ہ� �ہ اے /�ورد-�ر �>_ے د�_� �ہ !� ��دوں �� ��c��8 ز��ہ ��ے -�۔ 
�ہ ��8ا دل ا#,H8�ن ) B�ہ9� ہ�ں(اس �sے ) �8ں د�H_c�(��ور �ہ8ں �8�۔ ا�ہ�ں �ے �ہ� ��8ں �ہ8ں۔ �Ic8 ) اس ��ت ��(!� �ے 

�B ہ� �����G ا �ے��/_� ان �� ا�Q ) اور ٹcڑے ٹcڑے ��ادو(ر ����ر /cڑوا �� ا/Hے /�س �E��� �� �:H ��صE ���ے۔ 
�ا L��$ اور �ٹcڑا ہ� ا�Q /ہ�ڑ /� ر�_�ا دو /_� ان �� �Aؤ !� وہ !,ہ�رے /�س دوڑ!ے B*ے P\8ں -ے۔ اور ��ن ر�_� �ہ 


 ہے۔ ,c� $��٢(صKچ ��!ے ہ8ں ان )٠���ا �� راہ �8ں �� ہے )�ے ��ل( �� ��گ ا/H� ��ل % �� �w�ل اس دا�ے �� 
 o� ا���� B�ہ9� ہے ز��دہ ��!� ہے۔ وہ ) �ے ��ل(�o %ے %�ت ���8ں ا-8ں اور ہ� ا�Q ��ل �8ں %� %� دا�ے ہ�ں اور 

�ا �ے ر%9ے �8ں ص�ف ��!ے ہ8ں /_� اس �ے )٢K١(�ڑ? �r�\� وا� اور %$ �H��� ;Rے وا� ہے � �� ��گ ا/H� ��ل 
� �ہ اس ��چ ��  �) �e��/ ( ن ر�_9ے ہ8ں اور �ہ�eا�)�� �e� ( 9ے ہ8ں۔ ان �� ص*ہ ان �ے /�ورد-�ر �ے /�س�د �8*c!

��ف ہ�-� اور �ہ وہ I8:,L ہ�ں -ے ) (8��
 �ے روز(ہے۔ اور ) !8�ر( ;R� �� ٢(�ہ انK٢( ���8ات د�Hے �ے �  o� 
� اور ) �H8ے وا�ے ��(H�ا د? ��\ے اس %ے !� ��م ��ت �ہہ دd�ے (ا� ��ا ) اد�� %ےاس ��در-'ر ���� �ہ�9 ہے اور 

� #�ح )و��8ات(ا/Hے ص�(�ت !  ����H)٢K٣(�ے/�وا اور ��د��ر ہے � v+� ے %ے اسH�ا دd�ے اور اH_ن ر��eا�
��ت /� ا�,�ن �ہ8ں ر�_9�۔ !� اس P ا اور روز������د �ہ ��د�H�۔ �� ��-�ں �� د�_�وے �ے �sے ��ل ��چ ��!� ہے اور 

� ہے �o /� !_�ڑ? %� �ٹ� /ڑ? ہ� اور اس /� زور �� �H8ہ ��س �� ا%ے ص�ف �� �� �w�) �ے ��ل(% �ل اس Bٹ�ن �
�ا ا�eے ����cوں �� ) ر����ر(�ہ ) ا%� #�ح(ڈا�ے۔ �� ص*ہ ��صE �ہ8ں ��%8cں -ے۔ اور _� ;R� �� ے ا<,�لH/گ ا��

����Hد? ��صE ���ے �ے �)@٢K(ہ�ا�
 �ہ8ں د�� ��!�  ��ا ��sے �*�ص �8
 %ے ا/H� ��ل ��چ ��!ے  اور �� ��گ 
� �:ہ /� وا(u ہ�Rہے �� او� �% �اس /� �H8ہ /ڑے !� د-E_/ �H �\ے۔ اور ا-� �H8ہ �ہ ) �$(ہ8ں ان �� �w�ل ا�Q ��غ �

�ا !,ہ�رے ����ں �� د�c; رہ� ہے �� /ڑے !� ��8 /_�ار ہ� %ہ� اور _�)٢KD( �� ہ9� ہے �ہ اس�B ہ� � �_A !� �8ں ��\
روں اور ا�:�روں �� ��غ ہ� �o �8ں �ہ��ں �ہہ رہ� ہ�ں اور اس �8ں اس �ے �sے ہ� (�e �ے ��8ے ����د ہ�ں �_>�

اس ��غ /� Pگ �� �_�ا ہ�ا �:�� B*ے اور وہ ) ��-ہ�ں(اور ا%ے �ڑه�/� c/Pڑے اور اس �ے �H_ے �H_ے �Rے �_� ہ�ں۔ !� 
 �� E�)را�; �� ڈه�8 ہ� (�H/ا !� %ے ا��اور ( P�89ں �_�ل �_�ل �� �8�ن ��G�!� ہے !��ہ !� %��B ��\ے۔ اس #�ح 
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�_<,%) (٢KK(�H���  ! 9ے ہ8ں ان��cے�% I8ے ز�s� ں ہ� !,ہ�رے�8'B �� ہ ��ل !� �,�!ے ہ�ں اور��� /��8'ہ اور <,
�ا �8ں(�8ں %ے �) د? ��\8ں !�ا-� وہ 8B'�ں !,ہ8ں (��چ ��و۔ اور ��? اور ��/�8B y'�ں د�Hے �� (4� �ہ ���� �ہ ) راہ 

�ا �ے/�وا ) �98ے و(
(�>' اس �ے �ہ �� ���� ان �� �=_� �ہ ��۔ اور ��ن ر�_� �ہ H� 8ں_c�P)9�\� ہے ) اور% E��(
)٢K٧() �H_c�اور د ( ن�Y8�)وہ �H��� ہ� �Hے ��م �� �ے �� �ہ9� ہے۔ ) �� �ہ� ���ف د�!� اور �ے�8�\ �� �!,ہ8ں !�H د9%

 �r+� �H/ا !� %ے ا���ا �ڑ? �r�\� وا� اور �%$ �H��� ;Rے وا� ہے ) اور(اور ر�,
 �� و<�ہ ��!� ہے۔ اور 
)٢K٨( �
 !� وہZ84� ۔ اور�*� 
� �ے�Q اس �� �ڑ? � ,*� � وہ �B �� o�ہ9� ہے دا��\� �+9r� ہے۔ اور �o �� دا��\

� ہ8ں H,*`> �� ٢(��گ (=�ل ��!ے ہ8ںKراہ �8ں( اور !� )٩ ��ا ���ا اس �� �o #�ح �� ) ���چ ��و �� ��\� �dر ���� 
�د-�ر �ہ8ں � ���ب ہے اور ا-� /��8�ہ دو اور دو )٢٧٠(���9� ہے اور ���,�ں �� ��\ � ا-� !� ��8ات ��ہ� دو !� وہ �_

 �� !� وہ ��ب !� ہے اور ��� Eاہ �_�)�H�ا �� !,ہ�رے ) اس #�ح �� د��!,ہ�رے -H�ہ�ں �� �_� دور ��دے -�۔ اور 

�=� ہے %$ �� �� ()٢٧١(��ں �,Z� ہ9� ہے !� ان ) ملسو هيلع هللا ىلصاے�B �� o� ��ا ہ���-�ں �� ہ�ا�
 �ے ذ�ہ دار �ہ8ں ہ� �*cہ 
�ا �� ) ����H(ہ�ا�
 �+9r� ہے۔ اور ��ہ !,ہ8ں �� ہے اور !� �� ��چ ��و -ے \�G �� چ ��و -ے !� اس��!� �� ��ل 

,ہ8ں /�را /�را دے د�� ��\ے -� اور !,ہ�را �R; �`4�ن ����Hد? �ے �sے ��و -ے۔ اور �� ��ل !� ��چ ��و -ے وہ !
�ا �� راہ �8ں ر�ے �8ٹ_ے ہ8ں ) اور ہ�ں !� �� ��چ ��و -ے !� ()٢٧٢(�ہ8ں �8� ��\ے -�، ��وں �ے �sے �� H,9��� ان


 �ہ8ں ر�_9ے )�# �� #�ف ���ے �e� 8ں� Q*� ے %ے <�ر ر�_9ے ہ8ں(اورH:��� اور (� �ہ�ں !Q �ہ �ہ ���:Hے �
�8�ل ��!� ہے اور !� (G�8ے %ے ان �� ص�ف /ہR�ن ��  �HL �� ان v+� �)ہ8ں اور ��م �ے (و�ہ %ے ��وا �H,9��� ہ�

�ا اس ) �Hہ /_�ڑ �� اور(��-�ں %ے ) %=$���ٹ �� �ہ8ں ���� %9cے اور !� �� ��ل ��چ ��و -ے �Q� ;R �ہ8ں �ہ 
�ا �8ں(/��8�ہ اور ��ہ�  �� ��گ ا/H� ��ل رات اور دن اور )٢٧٣(�� ���9� ہے ���چ ��!ے رہ9ے ہ8ں ان �� ص*ہ ) راہ 

8��
 �ے دن(/�ورد-�ر �ے /�س ہے اور ان �� ) ( �L ف ہ�-� اور �ہ��� #�ح �� e� گ %�د �_�!ے ہ8ں )@٢٧(�ہ�� �� 
� �� �I �ے ��ٹ �� د��ا�ہ �H� د�� ہ� �ہ اس �) ��اس ���9ہ(اس #�ح ) (=�وں %ے(وہ e� ےe8� ے �ہ وہ اٹ_8ں -ےs

 �! �_� �HR8� ظ %ے(�ہ9ے ہ8ں �ہ %�دا�Z� ے� ui� ( ے %�دe8� ہے ��ا �ے �Aل �H8� ( �8�(و�e� ہ�����cہ %�دے �� 
� اور وہ RHہ/ 
Z84� ��ا ����ز P-8� !� �� /ہ*ے ہ�cB� ) %�د �H8ے %ے(ہے اور %�د �� ��ام۔ !� �v+� o �ے /�س 

� ہ8ں �ہ ہ,r8ہ دوزخ اس �� � ��*ہ) (8��
 �8ں(وہ اس ��۔ اور ��ا �ے %��د اور �� /_� �H8ے �:� !� ا�eے ��گ دوز� 
�ا %�د �� ����د )٢٧D(رہ8ں -ے ) �*9ے(�8ں � )
� �ے���H � ( �8ات�
(��!� اور ��� �� ( �e� ا���� �ڑه�!� ہے اور 

 �,�ز /ڑه9ے اور ز��ٰة د�9ے  �� ��گ ا�,�ن �\ے اور �E,> Q8 ��!ے اور)٢٧K(����cے -Hہ:�ر �� دو%
 �ہ8ں ر�_9� 
�ا �ے ہ�ں �*ے -� اور ���ف ہ�ا اور �ہ وہ y�H,L ہ�ں ) (8��
 �ے دن(رہے ان �� ان �ے ����ں �� ص*ہ  ;R� ان �� �ہ

�ا %ے ڈرو اور ا-� ا�,�ن ر�_9ے ہ� !� �H9� %�د ��(� رہ -8� ہے اس �� B_�ڑ دو !  ����H)٢٧٧(-ے �)٢٧٨( �e�ا-� ا 
�ا اور ر%�ل %ے ��H ���ے �ے �sے ) �ہ !�(�=�دار ہ���ؤ �ہ ��و -ے !� �اور ا-� !��ہ ���� -ے ) !8�ر ہ�!ے ہ�(

� اصE ر(� �H8ے �� �� ہے �o �8ں �ہ اوروں �� �`4�ن اور !,ہ�را �`4�ن ) اور %�د B_�ڑ دو -ے(H/٢٧٩(!� !� �� ا( 
�+� ہ� ) زر (�ض(اور ا-� ) دو(!Q �ہ*
 ) ے�ے ��صE ہ��(�r�\� ) ا%ے(اور ا-� (�ض �H8ے وا� !�H د%
 ہ� !� 

�ا �ے ��Fر �8ں ��ٹ �� )٢٨٠(دو !�!,ہ�رے �sے ز��دہ اB_� ہے �c8#�rہ %,>_� � اور اس دن %ے ڈرو �$ �ہ !� 
� �� �R; �`4�ن �ہ ہ�-� e� ہ /�\ے -�۔ اور���$ !� �H���  ! o/P)٢٨١(��ؤ -ے اور ہ� �+v ا/Hے ا<,�ل �� /�را /�را �

� �8 �د � I8 �ے �sے (�ض �� � ��*ہ ���ے �:� !� اس �� �c; �8� ��و اور �H_cے وا� !� �8ں �8ں �e) 4�ن �ہ`� �� �e�
�ا �ے %c_��� ہے �H_cے %ے ا�c�ر �_� �ہ ��ے اور ) ��ے �*cہ�ا�4�ف %ے �c_ے �H_c� '8ے وا� �e8� ا%ے 

 ��ا %ے �ہ اس �� ���Q ہے �F,�ن ) د%9�و�' ��(د%9�و�' �c; دے۔ اور �� �+v (�ض �ے وہ���ل �� �c_�ا\ے اور 
��ف ��ے اور زر (�ض �8ں %ے �R; �� �ہ �c_�ا\ے۔ اور ا-� (�ض �H8ے وا� �ے<`E �� ض 8� ہ� �� �F,�ن 
8
 �ہ ر�_9� ہ� !� �� اس �� و�� ہ� وہ ا�4�ف �ے %�!; �F,�ن �c_�ا\ے۔ اور ا/Hے �8ں %ے دو ��دوں *��) ��c_�ا�ے �

� ��و ) ے �ےا�eے � ��*(�� He/ اہ�- �! �� I� د اور دو <�ر!8ں�� Q�اہ ���8� ��و۔ اور ا-� دو ��د �ہ ہ�ں !� ا�-
� ہ8ں(G�� ( ۔ اور �$ -�اہ�-�اہ� �ے �sے #*$ (�ہ ا-� ان �8ں %ے ا�Q �_�ل ��\ے -� !� دو%�? ا%ے ��د د�دے -

�ا �ے ) �و�'�� دs�)9%ے ��\8ں !� ا�c�ر �ہ ���ں۔ اور (�ض !_�ڑا ہ� �� �ہ
 اس ��ے �H_cے �8ں ��ہ*� �ہ ����۔ �ہ ��ت 
� #�ح �� �Q وہ e� ہ ہے۔ اس %ے !,ہ8ں`��# 
�'د�Q �ہ��
 (��I ا�4�ف ہے اور �ہ�دت �ے �sے �_� �ہ �ہ
 در%
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 ہ� �� !� o/P �8ں �98ے د�9ے ہ� !� ا-� %�� 
د%9�و�' �ہ ) ا�eے � ��*ے ��(�=ہ �_� �ہ8ں /ڑے -�۔ ہ�ں ا-� %�دا د%
c� ' اور -�اہ�اہ ���8� ��و۔ اور ��!$ د%9�و�- �
 �8� ��و !� �_�� و�Gو���� ��*ہ (_�!� !� /� �H- ;R�ہ �ہ8ں۔ اور �$ 

� #�ح �`4�ن �ہ ���ں۔ ا-� !� ) ���ے وا��ں ��e�)ا %ے ڈرو ) ��گ��ا�e� ��و !� �ہ !,ہ�رے �sے -H�ہ �� ��ت ہے۔ اور 
8� ��!(وہ !� �� ) د�c_� �ہ(اور i� �e8ہے ) 8ں� �8' %ے وا(B ا ہ��� اور ا-� !� %�i /� ہ�اور )٢٨٢(%c_�!� ہے اور 

� �� ا�I8 ) (�ض �ے ��(رہI �� (=Fہ ر�; �� ) ��\� 8B'(�H_cے وا� �E �ہ %cے !� ) د%9�و�'(e� �اور ا-� ��\
� رہI �ے �^�8 (�ض د��ے(%,>_ے H � ( ادا 
� ا���� 
�ا %ے �� !� ا���9�ار �� B�ہs8ے �ہ ص��$ ا������دے اور 

�ا ) د�H_c�(اس �� /�ورد-�ر ہے ڈرے۔اور ��ہ�دت �� �
 B_����۔ �� اس �� B_��\ے -� وہ دل �� -Hہ:�ر ہ�-�۔ اور 
�ا ہ� �� ہے۔ !� ا/Hے )٢٨٣(!,ہ�رے %$ ����ں %ے وا(� ہے � �� �P ;R%,���ں �8ں اور �� �R; ز�I8 �8ں ہے %$ 
�ا !� %ے اس �� �e�ب �ے -� /_� وہ �eے B�ہے �^�iت ��ے اور د��ں �� ��ت �� ��ہ� ��و -ے !� ��� B_��ؤ -ے !� 

�ا ہ� 8B' /� (�در ہے ��ا( ر%�ل )@٢٨(�eے B�ہے <dاب دے۔ اور �اس �9�ب /� �� ان �ے /�ورد-�ر �� #�ف ) 
�ا /� اور اس �ے �9��Gں /� اور اس ��۔ %$ _� I��� ,�ن ر�_9ے ہ8ں اور�ا �� �9���ں /� اور اس %ے ان /� ��زل ہ�\�

� �8ں ��G ;Rق �ہ8ں ��!ے اور وہ ) اور�ہ9ے ہ8ں �ہ(�ے /8^,=�وں /� ا�,�ن ر�_9ے ہ8ں e� ہ� اس �ے /8^,=�وں %ے
�ا %ے(�%H� اور )=�ل �8�۔ اے /�ورد-�ر ہ� !�r+� ?�8 ���:9ے ہ8ں اور !�8? ( !�8ا �)�c<�ض ��!ے ہ8ں �ہ ہ� �ے ( 


 %ے ز��دہ !c*8� �ہ8ں د�9�۔ اB_ے ��م ��ے -� !� )٢٨D(ہ� #�ف ��ٹ �� ���� ہے )�# �� �+v �� اس �e� ا�� 
� ہ� s-ہ� y�B �� ے -�۔ اے /�ورد-�ر ا-� ہ� %ے �_�لRHہ �*ے -� ��ے ��ے -� !� ا%ے ان �� �`4�ن /ہ�\�G �� اس �� ان

 %ے /ہ*ے ��-�ں /� ڈا� !_�۔ اے !� ہ� %ے ��ا�dہ �ہ �8>�8۔ اے /�ورد-�ر ہ� /� ا�e� ���; �ہ ڈا�e8� �8� !� �ے ہ�
ہ,�رے -H�ہ�ں %ے ) اے /�ورد-�ر(/�ورد-�ر �H9� ���; اٹ_��ے �� ہ� �8ں #�(
 �ہ8ں ا!H� ہ,�رے %� /� �ہ ر�_�8۔ اور 

 ���G $��L �/ وں�G�� �� ہے اور ہ� Q��� ہ,�را � )٢٨K(در-'ر �� اور ہ,8ں �+� دے۔ اور ہ� /� ر�� ��G�۔ !� ہ
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 َ�ان�رة �ل ِ��

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�ا )١(ا�� �اے ( اس �ے )٢(اس �ے %�ا ��\� <=�دت �ے �\� �ہ8ں ہ,r8ہ ز��ہ رہHے وا� ) �� � =�د ���� ہے( 
�,Zملسو هيلع هللا ىلص� ( �� �9�ب ��زل �� �� /ہ*R% �/ �!)���,%P(ے !�رات ا� �� ہے اور ا%!�� ���4! �ور ا�>E8 ��زل  �9���ں �
 ��)٣() �H � ( ے �8ے /ہ*ے� 
ا�� ا�� ) /_� (�Pن �� �� اور ��#E ��(اور ) !�رات اور ا�>E8 ا!�ر?(��-�ں �� ہ�ا�

�ا ز��د%
 ) ہے(�� د�Hے وا� ��ا �� P��9ں �� ا�c�ر ��!ے ہ8ں ان �� %+
 <dاب ہ�-� اور �) اور(��زل �8� �� ��گ 
�ا )@(���ہ �H8ے وا� ہے ��=�8 و��84 ہے �ہ(  �e�ن �8ں ) ا�,%P 8ں اور �ہ� I8ہ �ہ8ں �ہ ز��� 8B' اس %ے /��8\��)D( 

 وا�ے �ے %�ا ��\� ) ��ں �ے /8ٹ �8ں(وہ� !� ہے �� ,c� $��L ہے اس �!�H� ہ9� ہے !,ہ�ر? ص�ر!8ں�B �e8�

� � P f�K(9(<=�دت �ے �\� �ہ8ں � o� �وہ� اصE �9�ب ) اور(8ں ��cZ ہ8ں  وہ� !� ہے �o �ے !� /� �9�ب ��زل �
ہ8ں اور � r9� f��ہ ہ8ں !� �I ��-�ں �ے د��ں �8ں �>� ہے وہ �r9��ہ�ت �� ا!=�ع ��!ے ہ8ں !��ہ H9Gہ ��/� ���ں اور 
�ا �ے %�ا ��\� �ہ8ں ���9� اور �� ��گ <*� �8ں د%
 -�ہ ���E ر�_9ے � ���اد اص*� �� /9ہ �:�\8ں ����cہ ��اد اص*

� ہ� (=�ل ہ8ں وہ �ہ H� E`> �! 
Z84� ف %ے ہ8ں اور�# ��ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� ان /� ا�,�ن �\ے �ہ %$ ہ,�رے /�ورد-�ر �
� ہے !� اس �ے � � ہ,�رے د��ں �8ں �>� �ہ /8�ا �� د�>�8 اور )٧(��!ے ہ8ں r+� 
 اے /�ورد-�ر �$ !� �ے ہ,8ں ہ�ا�

�8ں ) �ے �Pے(!� اس روز �o !  اے /�ورد-�ر)٨(وا� ہے ہ,8ں ا/Hے ہ�ں %ے � ,
 <��G �Y� !� !� �ڑا <��G �Y��ے 
� �Q �ہ8ں %$ ��-�ں �� _� ;R�)ر �8ں�F� ےH/ہ �ہ8ں ��!� ) ا��ا �Aف و<� Q� ے -� �ے��� u,�)گ )٩�� �� 

�ا ) اس دن(���G ہ�\ے � �ے �R; ��م P\(%ے ان �� �c% �Rے -� اور �ہ ان �� او�د ہ� ) �ے <dاب(�ہ !� ان �� ��ل ہ
�- ( �!P ہ ��گ�اور )�Hہ�ں -ے ) �ہ Iه�H�ہ�ں )١٠(�� اH� �-�8ں اور ان %ے /ہ*ے ��-�ں �� %� ہ���>�G � ان �� ��ل �_

�ا �ے ان �� ان �ے -H�ہ�ں �ے %=$ � �! �_! �� $�dc! ��ا %+
 ) <dاب �8ں(�ے ہ,�ر? P��9ں ��/cڑ �8� !_� اور 
��ت (<H`��$ �^*�ب ہ� ��ؤ -ے اور ) د�8� �8ں �_�(وں %ے �ہ�و �ہ !� ���G) اے /8^,=� ()١١(<dاب ���ے وا� ہے P

� #�ف ہ��cے ��ؤ -ے اور وہ ��? �:ہ ہے ) �8ں� �Hر �ے دن( !,ہ�رے �8ے دو -�وہ�ں �8ں �� )١٢(�ہ�� �H� (
�ا �� <��8 ا�r�ن(o/P �8ں �_ڑ -sے �� ا�Q -�وہ ) (�رت _! ���r�)ں �� !_� وہ���,*e� ( راہ ��ا ���8ں �ڑ رہ� !_� اور 

� ��4ت %ے ��G�� ( oوں �� !_� وہ(دو%�ا -�وہ H/ا ا��� c�P_�ں %ے ا/Hے %ے د-r� �H�ہ�ہ �� رہ� !_� اور H/ان �� ا
 ��-�ں �� ان �� )١٣(�8ں �ڑ? <=�ت ہے ) وا( ے(�� B�ہ9� ہے ��د د�9� ہے �� اہE �4�رت ہ8ں ان �ے �8ے اس 

� <�ر!8ں اوH � ں�8'B ��? �ے �ڑے �ڑے ڈه�8 اور �r�ن �:ے ہ�\ے -_�ڑے اور ��اہ�rں ���B ر �8ٹے اور %��ے اور

 دار � *�م ہ�!� ہ8ں H�ڑ? ز� �� اور �_98r���)�:� ( 
�ا �ے /�س �ہ�� �ے %���ن ہ8ں اور -�� ز�� ��ہ %$ د�8� ہ

� 8B' �9�ؤں �� ا) اے /8^,=� ان %ے ()@١(اB_� ٹ_c��� ہے e�8ں !� �� ا� A_� ہ� �ہ� �ہ �_B8'وں %ے �ہ8ں اB ن)�H% (
�ا �ے ہ�ں ��L�ت �
(�� ��گ /�ہ8'-�ر ہ8ں ان �ے �8ے rہ ) �ہr8,ہ8ں ان �8ں وہ ہ �ہ8ں �I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ

�ا ) %$ %ے �ڑه ��(رہ8ں -ے اور /��8'ہ <�ر!8ں ہ8ں اور �����Hد? اور  ��ا ��)Q8� ےH/رہ� ہے ) ا ;c�وں �� د�H�
)١D(ا %ے ا���9>� ��!ے ہ8ں �ہ اے /�ورد-�ر ہ� ا�,�ن �ے P\ے %� ہ� �� ہ,�رے -H�ہ � �ف ��G� اور دوزخ �ے  �� 

ص=� ��!ے اور %{ ���9ے اور <=�دت �8ں �:ے رہ9ے ) �Acrت �8ں( �ہ وہ ��گ ہ8ں �� )١K(<dاب %ے ��iZظ ر�; 
�ا �8ں(اور �� ���:� ��!) راہ G� � ��ا !� اس ��ت �� -�اہ� )١٧(ے ہ8ں ��چ ��!ے اور او(�ت %�Z �8ں -H�ہ�ں �� 

 �-�اہ� د�9ے ہ8ں (د�9� ہے �ہ اس �ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں اور 9��Gے اور <*� وا�ے ��گ �� ا�4�ف /� (�\� ہ8ں وہ �_

 وا�ے �ے %�ا ��\� <=�دت �ے �\� �ہ8ں ) �ہ,c� $��L 9�ب �ے )١٨(اس� Eم ہے اور اہA%ا Q�ا �ے �'د�� �! I�د 

�ا ) د�I %ےاس (�� ��ا �� P��9ں �� �ہ ���ے !� � v+� �� ے �8� اور% �� ض� o/P �ا�A9ف �8� !� <*� ہ��ے �ے � 
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 اے /8^,=� ا-� �ہ ��گ !� %ے �_:ڑ�ے �:8ں !� �ہH� �ہ �8ں اور )١٩(ہے ) اور %'ا د�Hے وا�(�*� �e�ب �H8ے وا� 
�ا �ے ��G��=�دار ہ� cBے اور اہE �9�ب ا��ا �ے ��G��=�دار (ور ان /ڑه ��-�ں %ے �ہ� �ہ �8� !� �_� ��8ے /�8و !� �

�ہ ���8ں !� !,ہ�را ) !,ہ�را �ہ�(اور ا%Aم �!ے ہ�؟ ا-� �ہ ��گ ا%Aم �ے P\8ں !� �ے �Q ہ�ا�
 /��8ں اور ا-� ) �9Hے ہ�
�ا ��ا �� /8^�م /ہRH� د�H� ہے اور ��وں �� د�c; رہ� ہے ) ا/Hے(��م ص�ف H�)٢٠(��ا �� P��9ں �� �ہ8ں ���9ے  �� ��گ 

�� ��c د�9ے ہ8ں ا�ہ8ں �_� ��ر ڈا�9ے ہ8ں ان �� د�; ) ���ے(اور ا�=8�ء �� ���� (E9 ��!ے رہے ہ8ں اور �� ا�4�ف 
���+=�? %H� دو  ���ت دو��ں �8ں ����د ہ8ں اور )٢١(د�Hے وا�ے <dاب �P ے ا<,�ل د�8� اور� I� ے ��گ ہ8ںe�ہ ا� 

�د-�ر � �� !�رات %ےA_� ) !� �ے ان ��-�ں �� �ہ8ں د�I� �_c �� �9�ب ٢٢() (ہ�-�(�ہ8ں ان �� ��\H � ا���ہ�ہ د�� -8� ) 
ان �8ں 48G*ہ �� دے !� ا��G Q�� ان �8ں ) ان �ے !H�ز<�ت ��(�9�ب ا� �� #�ف �A\ے ��!ے ہ8ں !��ہ وہ ) اس(اور وہ 

� روز ) دوزخ ��(�8ے �ہ �ہ اس ��ت �ے (�\E ہ8ں �ہ  �ہ اس )٢٣(%ے �� ادا\� �ے %�!; �Hہ /_�8 �98� ہے HB گ ہ,8ںP
�ے %�ا B_� ہ� �ہ8ں %cے -� اور �� �R; �ہ د�I �ے ��رے �8ں �ہ9�ن ����ه9ے رہے ہ8ں اس �ے ان �� ده��ے �8ں 

�( !� اس و(
 �8� ��ل ہ�-� �$ ہ� ان �� �,u ���ں -ے )@٢(ڈال ر�_� ہے H � ) o� ے(اس روز�P ے� (R� 8ں� �_� ;
�ا )٢D(�Q �ہ8ں اور ہ� �oi ا/Hے ا<,�ل �� /�را /�را ���ہ /�\ے -� اور ان /� �*� �ہ8ں �8� ��\ے -� �) اے( �ہ� �ہ اے 

��د��ہ� �ے ���B �� o� �! Q�ہے ��د��ہ� �+rے اور �o %ے B�ہے ��د��ہ� I8_B �ے اور �B �� o�ہے <'ت دے 
8! �\A_� � !� ہ� رات )٢K(�ے ہ� ہ�!; ہے اور �ے �Q !� ہ� 8B' /� (�در ہے اور �eے B�ہے ذ�E8 ��ے ہ� #�ح �

�ار ��� ��� دن �8ں دا�E ��!� اور !� ہ� دن �� رات �8ں دا�E ��!� ہے !� ہ� �ے ��ن %ے ����ار /8�ا ��!� ہے اور !� ہ
 B�ہsے �ہ ����Hں �ے  ����Hں ��)٢٧(%ے �ے ��ن /8�ا ��!� ہے اور !�ہ� �B �� o�ہ9� ہے �ے �,�ر رزق �+9r� ہے 

 ;R� �� ا���ے (�ہ8ں ہ�ں ا-� اس #��� %ے !� ان ) <ہ�(%�ا ���Gوں �� دو%
 �ہ �H�\8ں اور �� ا�e� ��ے -� اس %ے 
�ا !� �� ا/Hے ) !� �F�\`ہ �ہ8ں(%ے �R�ؤ �� ص�رت /8�ا ��و ) ���� #�ف ) FL$(اور � ��ا ہ�%ے ڈرا!� ہے اور 
� ر�_� �� ا%ے ��ہ� ) اے /8^,=� ��-�ں %ے( )٢٨(��ٹ �� ���� ہے ) !� ��(i+� ے د��ں �8ںH/ت !� ا�� ��ہہ دو �ہ ��\

 �/ '8B ہے اور وہ ہ� �=� ��ا اس �� ���9� ہے اور �� �P ;R%,���ں �8ں اور �� �R; ز�I8 �8ں ہے اس �� %$ ����و 
� �� ����د /��ے -� اور ان �)٢٩((�در ہے c8� ��  �o دن ہ� �+v ا/Hے ا<,�ل �_� �� �!� Pرزو ) د�c; �ے -�(� ��ا\

�ا !� �� ا/Hے �
 ہ� ��!� اور G�e� �%ے ڈرا!� ہے اور ) FL$(��ے -� �ہ اے ��ش اس �8ں اور اس ��ا\� �8ں دور �
�وں /� �ہ��
 �ہ���ن ہے H� ےH/ا ا���ا �� دو%
 ر�_9ے ہ� !� ��8? ) اے /8^,=� ��-�ں %ے ()٣٠(��ہہ دو �ہ ا-� !� 

�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے /�8و? ��و��ا �_� !,ہ8ں دو%
 ر�_ے -� اور !,ہ�رے -H�ہ � �ف �� دے -� اور � �ہہ )٣١( 
�ا �_� ���Gوں �� دو%
 �ہ8ں ر�_9� ��ا اور اس �ے ر%�ل �� ��c ���� ا-� �ہ ���8ں !� ��ا �ے Pدم اور )٣٢(دو �ہ � 

�ان <,�ان �� !,�م �����ان ا��اہ�8 اور ��� ان �8ں %ے � f � f )٣٣(ہ�ن �ے ��-�ں �8ں ���G $+9H��� !_� ��ح اور 
�ا %HHے وا� ��$ <,�ان �� ��8? �ے ) وہ و(
 ��د ���ے �ے �\� ہے ()@٣(���Hے وا� ہے ) اور(�� او�د !_ے اور 

%ے Pزاد ر�_�ں ��8ے /8ٹ �8ں ہے �8ں اس �� !d� ?�8ر ��!� ہ�ں ا%ے د�8� �ے ����ں ) �Rہ(�ہ� �ہ اے /�ورد-�ر �� 
 �! � �$ ان �ے ہ�ں �Rہ /8�ا ہ�ا اور �� )H���)٣Dے وا� ہے ( اور(��8? #�ف %ے )=�ل HH% �!�! ���Gے وا� ( ا%ے(-

�ا �� ��ب � *�م !_� !� �ہHے �:8ں �ہ /�ورد-�ر��dر �ے (��8ے !� �ڑ�� ہ�\� ہے اور ! �R; ان �ے ہ�ں /8�ا ہ�ا !_� 
� #�ح ) ��زوں !_� �ہ وہ(�ڑ�� ) �8ے� ��ہ8ں ہ�!� اور �8ں �ے اس �� ��م ���� ر�_� ہے اور �8ں اس �� اور ) ��!�اں(�ڑ�

� �ے %�!; (=�ل ��G��� )٣K(اس �� او�د �� �Y8�ن ��دود %ے !H/ ?�8�ہ �8ں د�9� ہ�ں -���He/ �� ورد-�ر �ے اس�/ �! 
� #�ح /�ورش �8� اور ز���� �� اس �� �H� Eic9��� ز��_Bدت -�ہ �8ں اس �ے /�س ��!ے !� اور ا%ے ا�=> �_=� $� ��

8
 د�c; �� ا�Q دن ���� %ے(اس �ے /�س �_��� /�!ے i8� ہ� ( �!P ہ �_��� !,ہ�رے /�س �ہ�ں %ے� ��ے �:ے �ہ ��H_B�/
�ا �ے ہ�ں %ے ��ا �eے B�ہ9� ہے �ے �,�ر رزق د�9� ہے ) P!� ہے(ہے وہ ���8ں � Qr8�)ے )٣٧H/ے ا� ��ز�� 
 اس و(

�/ �� �H�ب %ے او�د ص��� <��G �Y� !� �ے �Q د<� %HHے ) اور(ورد-�ر %ے د<� �H/اور (�ہ� �ہ /�ورد-�ر �>_ے ا
�ا ) ز����( وہ ا�_� <=�دت -�ہ �8ں �_ڑے �,�ز ہ� /ڑه رہے !_ے �ہ �9��Gں �ے Pواز د? �ہ )٣٨(وا� ہے ) (=�ل ���ے�

�H � f8G ا �ے��� �r�رت د�9� ہے �� � ٰ�8Z� ہ8ں,!) ٰ�e8> ( ں -ے اور %�دار ہ�ں -ے اور <�ر!�ں��� ���4! ��

 �ہ ر�_Hے وا�ے اور =Lا �ے(%ے ر�� ( �=,^8/)�H � ( روں �8ں ہ�ں -ے�� �c8�)ے �ہ� اے /�ورد-�ر )٣٩� ��ز�� 

�# ��ا �ے ��G��� ا%�8�ا ہ�-� �ہ �8ں !� �ڈه� ہ�-8� ہ�ں اور ��8? ��8? ���>; ہے / �c��8� �ہ9� ��8ے ہ�ں �ڑ��B �� ا��ح 
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� �ہ ہے �ہ !� ) ��8ے �8ے( ز���� �ے �ہ� �ہ /�ورد-�ر )٠@(ہے ��!� ہے ��r� �����G ا �ے�� ���G ر�`� ���r� �\��
ا/Hے /�ورد-�ر �� ��wت %ے ��د اور ص=� و ) ان د��ں �8ں(��-�ں %ے !I8 دن ا��رے �ے %�ا ��ت �ہ �� %�c -ے !� 

 ���� �8=e! ��ا �ے !� �� ��-'��ہ �8� ہے اور /�H� y��� ! �ہ� �ہ ����) ���� %ے�9��G $�)ں �ے  اور ١(@(��م اس ��
 ���� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��G��=�دار? ���� اور %>�ہ ���� اور ر��ع )٢@(ہے اور �ہ�ن �� <�ر!�ں �8ں �9H+$ �8� ہے 

� ()٣@(���ے وا��ں �ے %�!; ر��ع ���� ,Z� 8$ �8ں ) ملسو هيلع هللا ىلصاےL ر�=� %ے ہ8ں �� ہ� !,ہ�رے /�س �_8>9ے ہ8ں�ہ ��!8ں ا
ڈال رہے !_ے �ہ ���� �� �Eic9 ��ن �Hے !� !� ان �ے /�س �ہ8ں !_ے اور �ہ اس ) ��Yر (�<ہ(اور �$ وہ ��گ ا/Hے (*� 

� ��د ���ے �ے �\� ہے ()@@(و(
 ہ� ان �ے /�س !_ے �$ وہ o/P �8ں �_:ڑ رہے !_ے _� 
�$ �9��Gں �ے ) وہ و(
� �r�رت د�9� ہے �o �� ��م ��8e )���� %ے �ہ�(� f8G Q�ف %ے ا�# �H/ا !� �� ا���ٰ ) اور �rہ�ر( �ہ ���� e8>

��ت �8ں ����Pو اور ) اور(ا�I ���� ہ�-� P ا �ے(�� د�8� اور����ص�ں �8ں %ے ہ�-� ) )@D( د �8ں اور�- � اور ��ں �
 ���� �ے �ہ� )K@( ��ے -� اور ��c8 ��روں �8ں ہ�-� -9i:�) �ec�ں(��-�ں %ے ) دو��ں ����9ں �8ں(�ڑ? <,� �� ہ� �� 

�ا ا%� #�ح �� B�ہ9� �� ا�e�ن �ے �>_ے ہ�!; !Q !� �:��� �ہ8ں ��G��� �ہ e� ہ�-� �ہ �c��8� ہR� ورد-�ر ��8ے ہ�ں�/
 اور وہ ا�ہ8ں �H_c� )٧@(ہے /8�ا ��!� ہے �$ وہ ��\� ��م ���� B�ہ9� ہے !� ار��د ��G� د�9� ہے �ہ ہ��� !� وہ ہ� ��!� ہے 

)�Hے -� ) /ڑه\�_c% E8<اور !�رات اور ا� ��ٰ( اور )٨@(اور دا��\e8> ( �=,^8/ ف�# �� E8\ا%�ا �H�) ہ� �� ��\8ں -ے
� ��رت ) اور �ہ8ں -ے� �� �ے �� P�� ہ�ں وہ �ہ �ہ !,ہ�رے %��Hے �ٹ��r� ف %ے�# ��ہ �8ں !,ہ�رے /�ورد-�ر �

� �H�!� ہ�ں /_� ا��/ Ecr� ے% �c� ا �ے������ر ہ� ��!� ہے اور ا��هے اور ) %{ �{(س �8ں /_��Q ��ر!� ہ�ں !� وہ 
�ا �ے ��c %ے ��دے �8ں ��ن ڈال د�9� ہ�ں اور �� �P �� �_� �! ;R!ے ہ� اور �� ��ر%
 �� د�9� ہ�ں اور H! �� ا��ص

�رت (ن ہ� !� ان ��!�ں �8ں !,ہ�رے �8ے ا/Hے -_�وں �8ں �,u �� ر�_9ے ہ� %$ !� �� �9� د�9� ہ�ں ا-� !� ص��$ ا�,�)
��ا ��� ہے ) ��r�)@( اور �>; %ے /ہ*ے �� !�رات )٩�� ��!� ہ�ں اور ) ��زل ہ�\_� ���4! �اس ) �8ں(!_� اس �

 ��ہ � 8B f'�ں �� !� /� ��ام !_8ں ان �� !,ہ�رے �8ے �Aل �� دوں اور �8ں !� !,ہ�رے /�ورد-�ر ) P�� ہ�ں(�8ے �_
�ا %ے ڈرو اور ��8ا �ہ� ���� �� #�ف %ے�� �ے �� P�� ہ�ں !� ��r� )D�8ا اور !,ہ�را )٠� ��ا ہ� �Q� ;R �ہ8ں �ہ 

8%�ه� ر%9ہ ہے  �� <=�دت ��و �ہ� ��ٰ)D١(/�ورد-�ر ہے !� ا%e8> $� اور ملسو هيلع هللا ىلص �����G�� ف %ے�# �8
 ( �ے ان ��
E9) (� �! �_c�ا �� #�ف دار اور �د���ا �ے ہHے �:ے �ہ ��\� ہے �� ��ار (�8ا ��د-�ر ہ� ��ار? ���ے �ہ ہ� G�#

�ا /� ا�,�ن �\ے اور Pپ -�اہ رہ8ں �ہ ہ� ��G��=�دار ہ8ں ) اور Pپ �ے��د-�ر ہ8ں ہ� �)D9�ب( اے /�ورد-�ر �� )٢� ( �!
� ہے ہ� اس /� ا�,�ن �ے P\ے اور \���G ے وا��ں �8ں) !�8ے(�ے ��زلH��� �� ے !� ہ�cB ہ� u=9� ر�; /8^,=� �ے ;c� 

)D( اور وہ )٣Q�ے ��رے �8ں ا� ٰ�e8> E9) ہ�د� �H � ( ��ا �_��ٰ �� �R��ے �ے �8ے(B�ل B*ے اور e8> ( اور AB ل�B
�ا ��ب B�ل H*Bے وا� ہے �)D@(ٰ�e8> ہ� �����G ا �ے�� 
�ت /�ر? ���ے !  اس و(� ��8ں !,ہ�ر? د�8� �8ں رہHے �

� #�ف اٹ_� ��ں -� اور !,ہH/وں !� �� ا�G�� 8ں)
=Zص �%ے /�y �� دوں -� اور �� ��گ !,ہ�ر? /�8و? ���ں -ے ) �
 �\�G Q! 
ر�_�ں -� /_� !� %$ ��8ے /�س ��ٹ �� Pؤ -ے !� �I ��!�ں �8ں !� ا�A9ف ) وL��$(ان �� ���Gوں /� (8��

� �� ���G ہ�\ے ان �� د�8� اور)DD(��!ے !_ے اس دن !� �8ں ان �� 48G*ہ ��دوں -� H �  ت��P )دو��ں ( 
�8ں %+
�د-�ر �ہ ہ�-� � ��ا /�را /�را )d>)DKاب دوں -� اور ان �� ��\� اور �� ا�,�ن �\ے اور �E,> Q8 ��!ے رہے ان �� 

�ا ���,�ں �� دو%
 �ہ8ں ر�_9� �� ()D٧(ص*ہ دے -� اور ,Z� ہ ہ� !� ��) ملسو هيلع هللا ىلصاے�( ��ا �� ( ?�_� 
,c� 89ں اور�P
!�H% �� 89ں /ڑه /ڑهZ84� ے ہ8ں)Dدم �� %� ہے �ہ اس �ے )٨P Q�ا �ے �'د���ٰ �� ��ل e8> )ے ان �� ) /ہ*ے% ��ٹ

!,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے �� ہے !� ) �ہ ��ت ()D٩(ہ� -sے ) ا�e�ن(ہ� �� !� وہ ) ا�e�ن((��$ ��H�� ��G �_/��� �ہ 
�ٰ �ے)K٠(!� ہ�-' �Q ���ے وا��ں �8ں �ہ ہ��� e8> ہ ��گ�ا-�  �_/  
 ��رے �8ں !� %ے �_:ڑا ���ں اور !� �� �`8`

� ہے !� ان %ے �ہH� �ہ Pؤ ہ� ا/Hے �8ٹ�ں اور <�ر!�ں �� �A\8ں !� ا/Hے �8ٹ�ں اور <�ر!�ں �� *B �ا�Z�ل !� � *�م ہ� ہ
 ���G ؤ /_� دو��ںP ��ا %ے(�Aؤ اور ہ� ��د �_� P\8ں اور !� ��د �_��ا �) �
 د<� وا�9>� ���ں اور �_�ٹ�ں /� H � �


 ہے )K١(�_8>8ں ,c� $ِ��اور ص $��L ا�� Qr8� د �ہ8ں اور�= � ��ا �ے %�ا ��\� �ہ !,�م �8���ت ص�8Z ہ8ں اور 
)Kب ���9� ہے )٢���وں �� ei� ا�� �ہہ دو �ہ اے اہE �9�ب �� ��ت ہ,�رے اور )K٣( !� ا-� �ہ ��گ /_� ��\8ں !� 

�!e*�8 �(!,ہ�رے دو��ں �ے در�8�ن �ec�ں s- �� <=�دت �ہ ���ں ) � �e� ا �ے %�ا ہ���ہے اس �� #�ف Pؤ وہ �ہ �ہ 
�ا �ے %�ا ا/H� ��ر %�ز �ہ %,>_ے ا-� � �� �e� �� �� �� '8B�Q �ہ �H�\8ں اور ہ� �8ں %ے ��\e� ;!�% اور اس �ے
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�ا �ے(�ہہ دو �ہ !� -�اہ رہ� �ہ ہ� ) ان %ے(�ہ ���8ں !� ) اس ��ت ��(�ہ ��گ � اے اہEِ �9�ب !� )@)Kار ہ8ں ��G�ں ��د( 
!� �8� ) اور وہ /ہ*ے ہ� cBے ہ8ں(ا��اہ�8 �ے ��رے �8ں ��8ں �_:ڑ!ے ہ� ����cہ !�رات اور ا�>E8 ان �ے � � ا!�? ہ8ں 

� ��ت )E`> �!)KD �ہ8ں ر�_9ے e�ا �:� �_� �_! �*> ;R� ہ8ں,! �� o� �_! �� ��ت �8ں !� !� �ے �_:ڑا �8� ہe�ا �_c�د 
�ا ���9� ہے اور !� �ہ8ں ���9ے �8ں ��� <*� �ہ8ں اور _� ;R� ہ8ں,! �� o� �8ں �_:ڑ!ے ہ�)KK( ?ہ�د�ا��اہ�8 �ہ !�  

 Q�ہ %$ %ے �ے ! *� ہ� �� اc*� �\�e8> ا(!_ے اور �ہ���ے ہ� رہے !_ے اور ا%� �ے ��G�ں ��دار !_ے اور ) 
 وہ ��گ ہ8ں �� ان �� /�8و? ��!ے ہ8ں اور /8^,=�  ا��اہ�8 %ے (�ب ر�_Hے وا�ے !�)���r�)K٧ں �8ں �ہ !_ے 

��ا�'��ن(P ( ں �� ��ر%�ز ہے�H��� ا��� Fے اہEِ �9�ب اس ) اے اہE ا%Aم ()K٨(اور وہ ��گ �� ا�,�ن �\ے ہ8ں اور 
��اہ� ر�_9ے ہ8ں �ہ !� �� -,�اہ �� د�ں �:� �ہ  � رہے ہ8ں ا/Hے Pپ �� ہ� -,�اہ ��) !� �� �8� -,�اہ ���ں -ے(��ت �

�ا �� P��9ں %ے ��8ں ا�c�ر ��!ے ہ� اور !� )K٩(اور �ہ8ں ���9ے � اے )٧٠(���9ے !� ہ� ) !�رات ��( اے اہEِ �9�ب !� 
 اور )٧١(اہEِ �9�ب !� %{ �� �_�ٹ �ے %�!; �*� �*� ��8ں ��!ے ہ� اور �� �� ��8ں B_��!ے ہ� اور !� ���9ے �_� ہ� 

����Hں /� ��زل ہ�\� ہے اس /� دن �ے ��وع �8ں !� ا�,�ن �ے P�� ) �9�ب(9ے ہ8ں �ہ �� اہEِ �9�ب ا�Q دو%�ے %ے �ہ
�� �8ں ا�c�ر �� د�� ��و !��ہ وہ P م %ے(��و اور اس �ےA%9ہ ہ� ��\8ں ) اr-ے /�8و �ے %�ا )٧٢(��� I�ے دH/اور ا 

� اور �ے (�\E �ہ ہ��� e�)�=,^8/ اے (�� ہ� ��ا ہ� �! 
) �ہ ���H�(�ہ �_� ) وہ �ہ �_� �ہ9ے ہ8ں(ا�
 ہے �ہہ دو �ہ ہ�ا�
�ا �ے رو��و (�\E � `�ل �� %8cں -ے �ہ �_� �ہہ �� اور �� �*ے -� �� وہ !,ہ8ں e� �e�ہے و �*� �� �! '8B �� ہ�

�ا �r�\� وا� ��ا ہ� �ے ہ�!; �8ں ہے وہ �eے B�ہ9� ہے د�9� ہے اور � ��  وہ ا)٧٣(<*� وا� ہے ) اور(دو �ہ �'ر-H/
�ا �ڑے Q��� �� EFG ہے � اور اہEِ �9�ب �8ں %ے ��\� !� )@٧(ر�,
 %ے �B �� o�ہ9� ہے ��ص �� �98� ہے اور 

وا/o دے دے اور ��\� اس #�ح �� ہے ) �Gرًا(ڈه�8 ا���
 ر�; دو !� !� �� ) رو/�ں ��(ا�e� ہے �ہ ا-� !� اس �ے /�س 
 �$ !Q اس �ے %� /� ہ� و(
 �_ڑے �ہ رہ� !,ہ8ں دے ہ� �ہ8ں �ہ �ہ ا-� اس �ے /�س ا�Q د�H�ر �_� ا���
 ر�_� !�

�ا /� �fZ �_�ٹ ���9ے ہ8ں اور �اس (اس �8ے �ہ وہ �ہ9ے ہ8ں �ہ ا��8ں �ے ��رے �8ں ہ� %ے ��ا�dہ �ہ8ں ہ�-� �ہ 
�ا %ے( ہ�ں �� �+v ا/Hے ا(�ار �� /�را ��ے اور )٧D(���9ے �_� ہ8ں ) ��ت ����ا ڈر�ے وا�) ��ں �� ڈرے !� 

� (e,�ں )٧K(دو%
 ر�_9� ہے H/ا �ے ا(�اروں اور ا���ے <�ض !_�ڑ? %� ) �� �8{ ڈا�9ے ہ8ں اور ان( �� ��گ 
 ��ا �ہ !� �Aم ��ے -� اور �ہ (8��
 �ے روز ان ����ت �8ں �R; �4ہ �ہ8ں ان %ے P �� ے ہ8ں ان!�� Eص�� 
,8)

�8ں � Fے ) اہEِ �9�ب( اور ان )٧٧(; د�Hے وا� <dاب ہ�-� #�ف د�c_ے -� اور �ہ ان �� /�y ��ے -� اور ان �� د�
�� ز��ن ��وڑ ��وڑ �� /ڑه9ے ہ8ں !��ہ !� %,>_� �ہ �� �R; وہ /ڑه9ے ہ8ں �9�ب �8ں %ے ) !�رات(ا�eے ہ8ں �ہ �9�ب 

�ا �� #�ف %ے ��) ��زل ہ�ا(ہے ����cہ وہ �9�ب �8ں %ے �ہ8ں ہے اور �ہ9ے ہ8ں �ہ وہ �ا �� #�ف ہے ����cہ وہ 
�ا /� �_�ٹ ���9ے ہ8ں اور ��ا !� ا%ے )٧٨(���9ے �_� ہ8ں ) �ہ ��ت(%ے �ہ8ں ہ�!� اور �� Pد�� �� ����ں �ہ8ں �ہ e� 

�ے ہ� ��ؤ �*cہ H� ڑ �� ��8ے�_B �� ا��
 اور �=�ت <��G �Y�\ے اور وہ ��-�ں %ے �ہے �ہ ��c� اس �� (�9�ب اور
�ا(ر���� ہ� ��ؤ �c��8ہ !� �9�ِب ) <*,�\ے(!� ) �ہ �ہH� %'اوار ہے �ہ اے اہEِ �9�ب� اور ))٧٩/ڑه9ے /ڑه�!ے رہ9ے ہ� ( 

�ا �e� �! $� A_� ���H*,�ن ہ� cBے !� �8� ا%ے ز�=� ہے �اس �� �ہ �_� �ہ8ں �ہB �H�ہ8ے �ہ !� �9��Gں اور /8^,=�وں �� 
�ا �ے /8^,=�وں %ے <ہ� �8)٨٠(�ہ !,ہ8ں ���G ہ��ے �� �ہے �� �ہ �$ �8ں !� �� �9�ب اور دا��\� <Y� ��وں  اور �$ 

4��� ��ے !� !,_8ں ض�ور اس /� ا�,�ن ��� ہ�-� اور ض�ور ! �/_� !,ہ�رے /�س ��\� /P �=,^8\ے �� !,ہ�ر? �9�ب �
�د ���� ہ�-� اور � �� �>(/�B_� �ہ �_A !� �ے ا(�ار �8� اور اس ا(�ار /� ��8ا ذ�ہ �8� ) <ہ� �H8ے �ے � �(اس �H � ے_

�ا �ے(ہ� �ے ا(�ار �8� ) ہ�ں(ا�ہ�ں �ے �ہ� ) ض��I ٹہ�ا���-�اہ رہ� اور �8ں �_� ) اس <ہ� و/8,�ن �ے��G)��� �ہ !� ( 
� ) ���G( �8� �ہ )٨٢( !� �� اس �ے � � /_� ��\8ں وہ �� ��دار ہ8ں )٨١(!,ہ�رے %�!; -�اہ ہ�ں e� ے %�ا� I�ا �ے د��

� اور د�I �ے #��$ ہ8ں ����cہ %$� ��ا �ے ��G�ں ��دار ہ8ں اور ا%�� �� ز��د9%� %ے ��� I8ن و ز��,%P Eِاہ 
�ا /� ا�,�ن �\ے اور �� �9�ب ہ� /� ��زل ہ�\� اور �� صi8Zے ا��اہ�8 )٨٣(#�ف ��ٹ �� ���ے وا�ے ہ8ں � �ہ� �ہ ہ� 

ٰ��ٰ اور دو%�ے ا�=8�ء �� اور ا%,�<E8 اور ا%Zٰ� اور � `�ب اور ان �� او�د /� ا!�ے اور �� �9��8ں ��%e8> اور 
 �� �8ں ��G ;Rق �ہ8ں ��!ے اور ہ� ا%e� ,�ن �\ے ہ� ان /8^,=�وں �8ں %ے�ف %ے �*8ں %$ /� ا�# �/�ورد-�ر �

)��ا\ے وا��� اور د�I �� #��$ ہ�-� وہ اس %ے ہ�-' )@�)٨ے ��G�ں ��دار ہ8ں ( e� م �ے %�اA%ا v+� �� اور 
��ت �8ں �`4�ن اٹ_��ے وا��ں �8ں ہ�-� (=�ل �ہ8ں �8� ��\ے -� اP v+� �e�٨(ور اD( 
�ا ا�eے ��-�ں �� ��c��8 ہ�ا�� 
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اس ��ت �� -�اہ� دے cBے �ہ �ہ /8^,=� ���� ہے اور ان �ے /�س ) /ہ*ے(دے �� ا�,�ن ��ے �ے � � ���G ہ�-sے اور 
�ا �ے ا��G�4ں �� ہ�ا�
 �ہ8ں د�9� �� s-Pے اور _� E\٨(د�K(�� ان  ��ا �� اور �9��Gں ��-�ں �� %'ا �ہ ہے �ہ ان /� 


 ہ� H � �� $% �
 �8ں )٨٧(اور ا�e���ں �H � ہ اسr8,9�ر( ہG�- ( 8� ��\ے -� اور� �c*اب ہd> �! رہ8ں -ے ان %ے �ہ
 ��ا �+Hrے)٨٨(�ہ ا�ہ8ں �ہ*
 دے ��\ے -� �! �� �� 

 در%��� �H/اور ا � وا�  ہ�ں �Hہ�ں �ے اس �ے � � !��ہ �

 �� ��گ ا�,�ن ��ے �ے � � ���G ہ� -sے /_� ��i �8ں �ڑه9ے -sے ا��eں �� !��ہ ہ�-' (=�ل �ہ ہ�-� )٨٩(�ہ���ن ہے 

 �8ں �� -sے وہ ا-� )٩٠(اور �ہ ��گ -,�اہ ہ8ں ��� �� �� B�ہ8ں ( �� ��گ ���G ہ�\ے اور ��i ہ��� Eت ��ص�<�

��ے �8ں ز�I8 �_� �� %��� د�ں !� ) اور� �ہ�-' (=�ل �ہ �8� ��\ے -� ان ��-�ں �� د�; د�Hے وا� <dاب ہ� -� اور ان �
�د �ہ8ں ��ے -� � �\��)٩١() �H��� (! ' ہ8ں�8'وں �8ں %ے �� !,_8ں <'B ان �! Q! $�)ا �8ں��ص�ف �ہ ��و ) راِہ 

�ا اس �� ���9� ہے �� ��صE �ہ �� %�c -ے اور �� 8B' !� ص�ف ��و -ے c8� �� ا%�ا\E8 �ے �8ے )٩٢(-ے �=_H� 
/ہ*ے �_��ے �� !,�م 8B'�ں �Aل !_8ں �>' ان �ے �� � `�ب �ے ��د ا/Hے او/� ��ام �� ) !�رات �ے ��زل ہ��ے %ے(

� د�E8 /�8 ��و(�� !_8ں �ہہ دو �ہ ا-� %Rے ہ� !� !�رات �ؤ اور ا%ے /ڑه� H �) (ا /� )٩٣�� �_� � �� اس �ے � 
�ا �ے %{ ��G��� د�� /o د�I ا��اہ�8 �� /�8و? ��و )@٩( ��گ ہ� �ےا�4�ف ہ8ں �_�ٹے ا�9Gا ���ں !� ا�eے� �ہہ دو �ہ 

 Q�ا(�� %$ %ے �ے! *� ہ� �� ا���ے ) /ہA -_� �� ��-�ں �)٩D(ے ہ� رہے !_ے اور ����rں %ے �ہ !_ے ( 
 اس )٩K(ے �8ے ���ِ$ ہ�ا�
 �ے �8ے �`�ر �8� -8� !_� وہ� ہے �� �cے �8ں ہے �����
 اور �ہ�ں �) <=�دت ���ے

-_� �8ں ) �=�رy(�8ں �_*� ہ�\� �r��8�ں ہ8ں �I �8ں %ے ا�Q ا��اہ�8 �ے �_ڑے ہ��ے �� �:ہ ہے �� �+v اس 
�ا �� �� �� �Gض(دا�E ہ�ا اس �ے ا�I /� �8� اور ��-�ں /� H � ( ور ر�_ے وہ اس�ہے �ہ �� اس -_� !Q ���ے �� �`

 �� �c� ے �ے �8�ز ہے �� �� ��ے اور �� اس% ���> Eِاہ ��ا �_��ا !  �ہ� �ہ اہEِ �9�ب)٩٧(! ,E8 �ہ ��ے -� !� � �!
�ا !,ہ�رے %$ ا<,�ل %ے ���=� ہے ��ا )٩٨(�� P��9ں %ے ��8ں ��i ��!ے ہ� اور � �ہ� �ہ اہEِ �9�ب !� ����Hں �� 

�ا !,_�رے ����ں �ے ر%9ے %ے ��8ں رو�9ے ہ� اور ��و��د �ہ �ہ !� اس %ے وا(� ہ� اس �8ں ��� �c��9ے ہ� اور <
� �G�� �� �ہ� ��ن �� -ے !� وہ !,_8ں ا�,�ن ��ے �ے � � ���H���  ! �H� �G)٩٩(%ے �ے�=� �ہ8ں e� 9�ب �ے� Eِا-� !� اہ

� ہ8ں اور !� �8ں اس �ے )١٠٠(د�ں -ے !�� �\�H% �� 89ں /ڑه /ڑه�P ��ا �� اور !� ��i� �c��8 ��و -ے �=cہ !� �� 
�ا /8�� ر%�(^,=� ����د ہ8ں اور �o �ے � 
!  ����H)١٠١(�� �F=�ط /cڑ �8� وہ 8%�هے ر%9ے �� -8� ) �� ہ�ا�

 ���� ��ا %ے ڈرو �e8� �ہ اس %ے ڈر�ے �� �� ہے اور ���� !� �e*,�ن ہ�)١٠٢( ��ا �� �� E� $% اور ) �� 
ہ�ا�
��ا ��) ر%� اس �ہ����� �� ��د ��و �$ !� ا�Q دو%�ے �ے د�,I !_ے �� �F=�ط /cڑے رہH� اور ��i9ق �ہ ہ��� اور 

� ہ�-sے اور !� Pگ �ے -ڑهے �ے \�_� �
 ڈال د? اور !� اس �� �ہ����� %ے �_�\iاس �ے !,ہ�رے د��ں �8ں ا� �!
� P�89ں �_�ل �_�ل �� %H�!� ہے !��H/ا !� �� ا���ا �ے !� �� اس %ے �R� �8� اس #�ح �ہ �H�رے !Q /ہcB }Hے !_ے !� 

� #�ف �A\ے اور اB_ے ��م ���ے )١٠٣(!� ہ�ا�
 /�ؤ � �c8� �� ے �� ��-�ںs8ہ�B �� ہ��e�ا 
>�,� Q�اور !� �8ں ا 
 اور ان ��-�ں �� #�ح �ہ ہ��� )@١٠(�� ��c دے اور ��ے ����ں %ے �uH ��ے �ہ� ��گ ہ8ں �� �>�ت /��ے وا�ے ہ8ں 

�Aف و(�Q دو%�ے%ے �� ��i9ق ہ� -sے اور ا�c�م ��P I8ے �ے � � ا ( �� I� ہ وہ ��گ ہ8ں�ف ���ے �:ے A9�ا
١٠((8��
 �ے دن �ڑا <dاب ہ�-� D( ہH� ں �ے�-�� I� �! ہ %8�ہH� ے% 
8� ہ�ں -ے اور �ہi% ہH� ے% 
 �o دن �ہ

�ا ��G�\ے -�(%8�ہ ہ�ں -ے ��ے (اس ��i �ے ���ے <dاب ) اب8�)� !� ا�,�ن � �� ���G ہ�-sے !_ے؟ %� ( ان %ے 
�ا �� ر�,
 )١٠K(cB_� ) �'ے�8� ہ�ں -ے وہ i% ہH� ں �ے�-�� I� ں( اور�L�� ہ ) �ےr8,8ں ہ�ں -ے اور ان �8ں ہ�

�ا اہEِ <��� /� �*� �ہ8ں ���� )١٠٧(رہ8ں -ے �
 �ے %�!; /ڑه �� %H�!ے ہ8ں اور Z89ں ہ8ں �� ہ� !� �� ص�P ��ا �� �ہ 
�ا ہ� �� ہے اور %$ ����ں �� ر��ع  اور �� �P ;R%,���ں �8ں )١٠٨(B�ہ9� �اور (اور �� �R; ز�I8 �8ں ہے %$ 
� #�ف ہے ) ا�>�م� ��ا ہ�)١٠٩() �H��� ( ا�89ں �H9�)8ں��) �H � ( ا ہ�\8ں !� ان %$ %ے �ہ�9 ہ� �ہ���-�ں �8ں /8

�ا /� ا�,�ن ر�_9ے ہ� اور �ا-� اہEِ �9�ب �_� ا�,�ن �Q8 ��م ���ے �� �ہ9ے ہ� اور ��ے ����ں %ے �uH ��!ے ہ� اور 
 اور )١١٠(اور ا���G�� �w�ن ہ8ں ) �Ic8 !_�ڑے(�ے P!ے !� ان �ے �8ے �ہ
 اB_� ہ�!� ان �8ں ا�,�ن ��ے وا�ے �_� ہ8ں 

� !c*8� �ے %�ا �R; �`4�ن �ہ8ں /ہ8c% �RHں -ے اور ا-� !� %ے �ڑ�ں -ے !� /8ٹ; /_�8 �� �_�گ % �8i��ہ !,ہ8ں 
ان %ے ) �� د�c_� -ے �ہ( �ہ �ہ�ں ��� P\8ں -ے ذ�
 )١١١(�ہ8ں �*ے -� ) �ہ8ں %ے(��د �_� ��\8ں -ے /_� ان �� 

�ا اور ��ا �ے FL$ �8ں -�9G�ر ) �e*,�ن(B,ٹ رہ� ہے �>' اس �ے �ہ �ہ ���-�ں �� /H�ہ �8ں P ��\8ں اور �ہ ��گ 
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�ا �� P��9ں %ے ا�c�ر ��/8^,=�وں �� ���� ) اس �ے(�!ے!_ے اور ہ8ں اور ��دار? ان %ے ��ٹ رہ� ہے �ہ اس �8ے �ہ 
� �8ے ��!ے اور �� %ے �ڑهے ��!ے !_ے ����G�� ہ�ہ اس �8ے �ہ �9ے !_ے �د �� E9))ے )١١٢e8� Q�ا $% � �ہ �_

�ا /�(�ہ8ں ہ8ں ان اہEِ �9�ب �8ں �R; ��گ � �ِc� ( 89ں /ڑه9ے اور�P ��ا �� 
) اس �ے P-ے((�\� �_� ہ8ں �� رات �ے و(
��ت /� ا�,�ن ر�_9ے اور اB_ے ��م ���ے�� �ہ9ے اور ��? ��!�ں %ے ) اور ()١١٣( ہ8ں %>�ہ ��!ےP ا /� اور روز��

� ���ں -ے اس �� )@١١(�uH ��!ےاور ��8c8ں /� ��9cے ہ8ں اور �ہ� ��گ ���c8�ر ہ8ں c8� � اور �ہ �o #�ح �
�ا /�ہ8'-�روں �� ��ب ���9� ہے ��ر? �ہ8ں �� ��\ے -� اور )��)١١D( ا �ے�� �� ��گ ���G ہ8ں ان �ے ��ل اور او�د 

 �ہ �� ��ل د�8� �� )١١K(FL$ �� ہ�-' �ہ8ں ٹ�ل %8cں -ے اور �ہ ��گ اہEِ دوزخ ہ8ں �ہ ہ,r8ہ ا%� �8ں رہ8ں -ے 
 �� �/ �98_� �� ہے �o �8ں %+
 %�د? ہ� اور وہ ا�eے ��-�ں �% �� �8ں ��چ ��!ے ہ8ں اس �� �w�ل ہ�ا �-�ز�

H/ے او/� �*� �� اH/د ا���ا �ے ان /� �R; �*� �ہ8ں �c*� �8ہ �ہ �ے Pپ /� �*� ��!ے !_ے B*ے اور ا%ے !=�ہ �� دے اور 
� �H���  ! �8L)١١٧(رہے ہ8ں e�)�H9Gہ ا�:8'? (�� ا/H� رازداں �ہ �H��� �ہ ��گ !,ہ�ر? ��ا�� اور ) �dہ$ �ے Pد�

� #�ح �� ��!�ہ� �ہ8ں ��!ے اور ) ���ےe� ہ9ے ہ8ں �ہ �8ں�B)ح ہ��# o� ( ز����ں %ے �!,ہ8ں !c*8� /ہRHے ان �
� ہے اور �� cB �� ��ہ� ہ�ہH,ے(!� د�H8� ( ر�_9ے ہ� !� ہ� E`> �! �-دہ ہ8ں ا��ہ8ں وہ �ہ8ں ز �i+� ں �8ں�H8% ان �ے

� P�89ں �_�ل �_�ل �� %H� د? ہ8ں H/ے )١١٨(�ے !� �� اe�ا �! �_c�گ ہ� �ہ ان ) ص�ف دل( د�� ���-�ں %ے دو9%
اور وہ !,ہ�ر? �9�ب �� �ہ8ں (ر�_9ے ہ� ����cہ وہ !� %ے دو9%� �ہ8ں ر�_9ے اور !� %$ �9���ں /� ا�,�ن ر�_9ے ہ� 

اور �$ !� %ے �*9ے ہ8ں !� �ہ9ے ہ8ں ہ� ا�,�ن �ے P\ے اور �$ ا�� ہ�!ے ہ8ں !� !� /� 4Lے �ے %=$ ا�:*8�ں ) ���9ے
�ا !,ہ�رے د��ں �� ��!�ں %ے ��ب وا(� ہے ) ���+�9(دو �ہ �ہہ ) ان %ے(��ٹ ��ٹ �_�!ے ہ8ں �4Lے �8ں �� ��ؤ 

 ا-� !,ہ8ں P%�د-� ��صE ہ� !� ان �� ��? �:9� ہے اور ا-� ر�� /ہRHے !� ��ش ہ�!ے ہ8ں اور ا-� !� !�i8*cں )١١٩(
� �`4�ن �) ان %ے(�� ��دا�
 اور _� ;R� 8ں_,! $��G �� ے رہ� -ے !� ان!�� �r� رہ�H� ;R� �� ہ�ے -� c% �RHہ /ہ

�ا اس /� ا��#ہ �8ے ہ�\ے ہے ��$ !� ص=� �� ا/Hے -_� روا�ہ ہ� �� ) اس و(
 �� ��د ��و( اور )١٢٠(��!ے ہ8ں 
�ا %$ �9H% ;R� اور ���9� ہے ) ��(u �ہ ��(u(ا�,�ن وا��ں �� �ڑا\� �ے �8ے ��ر�Bں /� � )١٢١(�I8 9 ���ے �:ے اور 

�ا ہ� /� �_�و%ہ اس و(
 !� �8ں %ے دو��ا ان �� ��د-�ر !_� اور ����Hں �� � �,�<�9ں �ے �� B_�ڑ د�B �H�ہ� �:� 
� !� �ے %�و و%���ن !_ے /o )١٢٢(ر�_B �H�ہs8ے _� 
� اور اس و(_! ��ر �8ں �_� !,ہ�ر? ��د �� �ِH� ا �ے�� اور 
�ا %ے ڈرو �رہے ) �� ان �ے دل �ڑه��H��� �)ں %ے �ہ �ہہ  �$ !)١٢٣(!��ہ ��c ��و ( اور ان ا�e���ں �� ��د ��و(

� �ہ8ں �ہ /�ورد-�ر !I8 ہ'ار 9��Gے ��زل �� �ے !,ہ8ں ��د دے G�� ہ�ط )@١٢(!_ے �ہ �8� �=F� �� ہ�ں ا-� !� دل 
�ا %ے(ر�_� اور � ( �/ I� 9ے��G ں !� /�ورد-�ر /��{ ہ'ار�9ًہ �,*ہ ��د Gش �ے %�!; د�� �/ �! �G�� ڈر!ے رہ� اور

r� �- د �� �_8>ے��ا �ے !,_�رے �8ے )١٢D(�ن ہ�ں -ے !,ہ�ر? ��� اس �8ے ) ذر� ۂ( اور اس ��د �� H � ���H� رت�r�
 $��L �� ہے �� ��ا ہ�� ��صE ہ� ور�ہ ��د !� *e! وا� ہے ) اور(�ہ !,ہ�رے د��ں �� اس %ے 
,c�)١٢K()  ا���ہ 


 �� ہA) �8�(اس �8ے ) �ے>�,� Q�ا �) �e8ے P\ے !_ے و�eے ہ�(y �� ا�ہ8ں ذ�E8 و�^*�ب �� دے �ہ �ہ ���Gوں �
�ا ا�cے ��ل /� ) اب دو ص�ر!8ں ہ8ں(اس ��م �8ں !,ہ�را �R; ا�89�ر �ہ8ں ) اے /8^,=� ()١٢٧(����م وا/o ��\8ں � ��

; ز�I8 �8ں ہے  اور �� �P ;R%,���ں �8ں ہے اور �� �R)١٢٨(�ہ����� ��ے �� ا�ہ8ں <dاب دے �ہ �ہ ���� ��گ ہ8ں 
�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے ��ا ہ� �� ہے وہ �eے B�ہے �+� دے اور �eے B�ہے <dاب ��ے اور � $%)١٢٩( 

�ا %ے ڈرو !��ہ �>�ت ��صE ��و ! اےا�,�ن وا���Pگ %ے ��R �� ) دوزخ ��( اور )١٣٠(د-H-�B �H� %�د �ہ �_�ؤ اور 
� ہے s- �� ��\ے  اور �)١٣١(���Gوں �ے �8ے !8�ر �� 
�ا اور اس �ے ر%�ل �� ا#�<
 ��و !��ہ !� /� ر�,)١٣٢( 

� #�ف ��o� �c �� <�ض P%,�ن اور ز�I8 �ے ��ا�� ہے اور �� � 
rاور �ہ �r+� ��ا %ے(ا/Hے /�ورد-�ر �� (
� ہے s- �� �8ں )١٣٣(ڈر�ے وا��ں �ے �8ے !8�ر �:H! اور ��ا �� راہ �8ں( �� P%�د-�ےہ8ں اور ��چ ��!) ا/H� ��ل 

�ا ��c8 ��روں �� دو%
 ر�_9� ہے � اور وہ �ہ )@١٣(4Lے �� رو�9ے اور ��-�ں �ے (�4ر � �ف ��!ے ہ8ں اور 
 �r+� ��ا �� ��د ��!ے اور ا/Hے -H�ہ�ں ��� �_H- A�ہ �� ا/Hے �� �8ں ��\� اور ��ا\� �� �8ٹ_9ے ہ8ں !� \�� $�

�ا �ے %�ا -H�ہ �+� �_� ��ن � )١٣D(%9c� ہے؟ اور ��ن ���; �� ا/Hے اG �ل /� اڑے �ہ8ں رہ9ے ���:9ے ہ8ں اور 
وہ ان �8ں ) اور(ا�eے ہ� ��-�ں �� ص*ہ /�ورد-�ر �� #�ف %ے �+�r اور ��غ ہ8ں �I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں 

 �ہ
 %ے  !� ��-�ں %ے /ہ*ے �_�)١٣K(��م ���ے وا��ں �� ���ہ �ہ
 اB_� ہے ) اB_ے(ہ,r8ہ �9eے رہ8ں -ے اور 
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� %�8 ���ے د�c; �� �ہ �_ٹ�Aے وا��ں �� �e8� ا�>�م ہ�ا � I8ے ہ8ں !� !� ز�cB ہ )١٣٧(وا( �ت -'ر�ن( P�) ( ں�-��

 ہے Z84� اور 
� #�ح ) د�c_�( اور )١٣٨(�ے �8ے �8�ن ص��� اور اہEِ !`�?ٰ �ے �8ے ہ�ا�e� ے دل �ہ ہ��� اور �ہ�

 I��� �! �-ا ���� �L ��)رہ� -ے ہ�) ص�دق $��L �
( ا-� !,ہ8ں ز�� )١٣٩( !� !� ہec� ( ��:� ہے !� ان ��-�ں �� �_
�ا ا�,�ن �ا�e� ز�� �� cB� ہے اور �ہ دن ہ8ں �ہ ہ� ان �� ��-�ں �8ں ���9ے رہ9ے ہ8ں اور اس %ے �ہ �_� �`�4د !_� �ہ 

e/ �� ں�G�4ا �ےا���� �ہ8ں ��!� وا��ں �� �8,9' �� دے اور !� �8ں %ے -�اہ �H�\ے اور H)�4د !_� )٠@١`� � اور �ہ �_
 v����ا ا�,�ن وا��ں �� �) �ےPز��\�( �8� !� �ہ %,>_9ے ہ� �ہ )١@H�)١� دے اور ���Gوں �� ����د �� دے I��� ((�ہ 

� #�ح � *�م �8� ہ� �ہ8ں اور_Bا �ے !� �8ں %ے �ہ�د ���ے وا��ں �� !� ا�� �
 �8ں �� دا�E ہ� -ے ����cہ ا�_rہ� 
�م رہHے وا��ں �� � *�م ��ے ) �ہ �_� �`�4د ہے() 
�ے �Pے %ے /ہ*ے اس �� ) �ہ�دت( اور !� ��ت )٢@١(�ہ وہ ث��

 �8� ;c�ں %ے د�_c�P �� 8� ��!ے !_ے %� !� �ے اس� �H,!)٣@١( �,Z� ا� <*8ہ و%*�( اور ��ا �ے(!� ص�ف ) ص*� (
'رے ہ8ں �_A ا-� �ہ �� ��\8ں �� ��رے ��\8ں !� !� ا�ٹے /�ؤں /_� /8^,=� ہ8ں ان %ے /ہ*ے �_� �ہ
 %ے /8^,=� ہ� -

� ہ� ��ؤ؟(��ؤ؟ !�� �H � ( �� اروں'- �c� ا���ا �� �R; �`4�ن �ہ �� %cے -� اور �اور �� ا�ٹے /�ؤں /_� ��\ے -� !� 
�ا �ے ��c �ے �^�8 �� ��\ے )@@١(ث�اب دے -� ) �ڑا(�� �+v �8ں #�(
 �ہ8ں �ہ e� ے ��ت ��اس( اور�  ( 
و(

��ہ B�ہے اس �� ہ� �ہ8ں ���ہ دے د�ں -ے اور �� ) ا/Hے ا<,�ل ��(�`�ر �� �ے �c; ر�_� ہے اور �� �+v د�8� �8ں �
 $��`H> �� اروں'- �c� ں -ے اور ہ���� �Y> ت �8ں #��ِ$ ث�اب ہ� اس �� وہ�ں ا����P)�_Bا 
ص*ہ د�ں -ے ) �ہ

)١@D( I� ہ�\ے ہ8ں ��ا �ے د�,�Hں %ے(�ے %�!; ہ� �� ا��w اہE ا�  اور �ہ
 %ے �=��ڑے ہ8ں !� �� �4=89ں ان ) 
� �ہ � ��ا �8ں وا(u ہ�\8ں ان �ے %=$ ا�ہ�ں �ے �ہ !� ہ,
 ہ�ر? اور �ہ �'د���ا ) ���Gوں %ے(/� راِہ �د�ے اور 

9� ہے !� �ہ� �ہ ان �ے �Hہ %ے ��\� ) اس ���
 �8ں( اور )K@١(اA`9%ل ر�_Hے وا��ں �� دو%
 ر�_9� ہے *c� ت��
�م ر�; اور ) 
اے /�ورد-�ر ہ,�رے -H�ہ اور ز��د!8�ں �� ہ� ا/Hے ����ں �8ں ��!ے رہے ہ8ں � �ف ��G� اور ہ� �� ث��

 ���G 
��H> �9G �/ وں�G��)ہ )٧@١��� �_Bا 
��ت �8ں �_� �ہP اور ��ہ د��� ��ا �ے ان �� د�8� �8ں �_�اور ) دے -�( !� 
�ا ��c8 ��ر�ا-� !� ���Gوں �� �ہ� ��ن �� -ے !� وہ !� �� ا�ٹے /�ؤں /_�H���  ! �� �8)٨@١(وں �� دو%
 ر�_9� ہے 

)�� ��ا !,ہ�را ��د-�ر ہے ) �ہ !,ہ�رے ��د-�ر �ہ8ں ہ8ں ()٩@١(د�ں -ے /_� !� �ڑے �e�رے �8ں /ڑ ��ؤ -ے ) ��!��*cہ 
�ا �ے  ہ� <�`H��G�� $)١D٠(اور وہ %$ %ے �ہ�9 ��د-�ر ہے �وں �ے د��ں �8ں !,ہ�را ر<$ �ٹ_� د�ں -ے �c��8ہ �ہ 

� د�E8 ��زل �ہ8ں �� اور ان �� ٹ_c��ہ دوزخ ہے وہ ���,�ں �� �ہ
 ُ��ا _� �� اس �ے ��\� o� ے ہ8ں!�� y�� ;!�%
�ا �ے ا/H� و<�ہ %R� �� د�� )١D١(ٹ_c��� ہے ��( اور H � (9) ے% �c� وں �� اس �ے�G�� �! ہc=� 
E �� رہے اس و(

 �c� ہ�ر د? اور 
�ا �ے !� �� د�_� د�� اس �ے � � !� �ے ہ,��8ں �_:ڑا ) /8^,=�(!_ے �ہ�ں !Q �ہ �� !� B�ہ9ے !_ے 
 
��ت �ے #��$ اس و(P f � ا%9:�ر !_ے اور��� � f !� !� �8ں %ے د�8� �ے � �����G�� ����ے �:ے اور اس �

�ا �ے !� �� ان �د�� !��ہ !,ہ�ر? Pز��\� ��ے اور اس �ے !,ہ�را (�4ر � �ف �� د�� ) ��� �_:(%ے /_�8 ) �ے �`��*ے(
�ا ����H /� �ڑا EFG ���ے وا� ہے �� ��د ���ے �ے �\� ہے ()١D٢(اور _� 
�$ !� ��گ دور �_�-ے ��!ے ) وہ و(

� �� /R8_ے /_� �� �ہ8ں د�c_9ے !_ے اور ر%�ل ا� !� �� !,ہ�رے /R8_ے �_ڑے �A رہe� ا �ے !_ے اور��ے !_ے !� 
 y�� وہ�
 !� /� وا(u ہ�\� ہے اس %ے !� ا�=84� �� �� �!� �� �L �/ �L /ہRH��� !��ہ �� 8B' !,ہ�رے ہ�!; %ے ��!� رہ

�ا !,ہ�رے %$ ا<,�ل %ے �=�دار ہے �� )١D٣(�ہ ہ� اور \���G زل�� �*e! �/ �! ��ا �ے �L ور�� �ے � � �_/ )�H � (
,� Q�ہ !� �8ں %ے ا� �H8� ا �ے ��رے �8ں��� اور �R; ��گ �I �� ��ن �ے ��ے /ڑ رہے !_ے s- ر? ہ��# �/ 
>�

��i �ے %ے -,�ن ��!ے !_ے اور �ہ9ے !_ے �_A ہ,�رے ا�89�ر �� �R; ��ت ہے؟ !� �ہہ دو �ہ �ے�Q ) ا��م(���� 
�ا ہ� �ے ا�89�ر �8ں ہ8ں �ہ ��گ �� ��!8ں(%$ ��!8ں % 
� ر�_9ے ہ8ں ) �ہi+� ہ� �ہ8ں ��!ے !_ے د��ں �8ں�� �/ �! ��

� ��ت ہ�!� !� ہ� �ہ�ں (E9 ہ� �ہ �8ے ��!ے �ہہ دو �ہ ا-� !� ا/Hے -_�وں �8ں �_� ہ�!ے !� � o� ہ9ے !_ے �ہ ہ,�رے�
�ا �� (E9 -�ہ�ں �� #�ف ض�ور �P Ec!ے اس %ے �Lض �ہ !_� �ہ H/ا �H/وہ ا �_! �_c� ���� 8ں ��را� ���`! �� I�

!�� ��ا د��ں !,ہ�رے �H8%ں ���ں �� Pز��\ے اور �� �R; !,ہ�رے د��ں �8ں ہے اس �� ���v اور ص�ف �� دے اور 
١(�� ��!�ں %ے ��ب وا(� ہے D@ے دن( �� ��گ !� �8ں %ے )� �دو �,�<89ں ) ����Hں اور ���Gوں ��c=�)ہ ( ُا�

�ا �_�گ -sے !� ان �ے � f اG �ل �ے %=$ �Y8�ن �ے) ��H %ے(ا�Q دو%�ے %ے -8s- ;9ں � ان �� /_Ae د�� �:� 
�ا �+Hrے وا� اور ��د��ر ہے � Qے�� ��١(�ے ان �� (�4ر � �ف �� دDD(�H���  ! �i� �� �ے �ہ ہ��e8� ان ��-�ں
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�ا �� راہ �8ں(�_�\� �$ ) �e*,�ن(��!ے ہ8ں اور ان �ے �اور ��رے )�� �ہ�د �� �c*8ں ( اور �� ��\8ں�i%) ���ں ( 

 �) ��\8ں=e� �ہ9ے ہ8ں �ہ ا-� وہ ہ,�رے /�س رہ9ے !� �ہ ��!ے اور �ہ ��رے ��!ے۔ ان ��!�ں %ے �`�4د �ہ !� ان �

�ا !,ہ�رے %$ ��ا ہ� د�9� ہے اور �� اور ��ت !� -��ا ان ��-�ں �ے د��ں �8ں ا�eGس /8�ا �� دے اور ز��ہے �ہ 
�ا �ے ر%9ے �8ں ��رے ��ؤ �� ���)١DK(����ں �� د�c; رہ� ہے ���گ �,u ��!ے ) ��ل و �9�ع(�ؤ !� ��  اور ا-� !� 

�ا �� �+�r اور ر�,
 �ہ8ں �ہ�9 ہے ��ا �ے ��Fر �8ں ض�ور )١D٧(ہ8ں اس %ے � اور ا-� !� ����ؤ �� ��رے ��ؤ 
� ()١D٨(ا�_ٹے �sے ��ؤ -ے ,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے (��ا �� �ہ����� %ے !,ہ�ر? ا9G�د �'اج ان ��-�ں �ے �sے ��م وا(u ہ�\� ہے۔ 

��� اور %+
 دل ہ�!ے !� �ہ !,ہ�رے /�س %ے �_�گ �_ڑے ہ�!ے۔ !� ان �� � �ف ��دو اور ان �ے �sے اور ا-� !� �
�ا %ے(�� ��م ���i^�)ت ���:�۔ اور ا/Hے ����ں �8ں ان %ے ��rرت �8� ��و۔ اور �$ ( e� ( �/ ا��<'م �4,� ���� !� 

�ا �_�و%� ر�_Hے وا��ں �� دو%
 ر�_9� ہے � Q١(�_�و%� ر�_�۔ �ے�D٩( ��ا !,ہ�را ��د-�ر ہے !� !� /� ��\� اور 
 �/ ��ا ہ�L��$ �ہ8ں 9c%P�۔ اور ا-� وہ !,ہ8ں B_�ڑ دے !� /_� ��ن ہے �ہ !,ہ�ر? ��د ��ے اور ����Hں �� B�ہs8ے �ہ 

�ا( اور �=_� �ہ8ں ہ�%9c� �ہ /8^,=� )١K٠(�_�و%� ر�_8ں �8��
 ���ے وا��ں �� (8��
 �ے دن) �8��
 ���ں۔ اور � 
 '8B �� ہ�\� 
��8��ا �ے رو��و(����ض� ���� ہ�-�۔ /_� ہ� �+v �� اس �ے ا<,�ل �� /�را /�را ��� د�� ��\ے ) 

 �� �ہ8ں �� ��\ے -G�4١(-� اور �ےا�Kح)١�# �� v+� ہ� وہ اس u��! �� ?د�H��� ��ا �� v+� �� A_� ) $c!��

��8�� �8ں -�9G�ر ہ� او) ����� ��ا �� ان )١K٢(ر �o �� ٹ_c��ہ دوزخ ہے، اور وہ ��ا ٹ_c��� ہے ہ�%9c� ہے �� 

�ا �ے ہ�ں ��ا ان �ے %$ ا<,�ل �� د�c; رہ� ہے ) �+9*� اور �i9�وت(��-�ں �ے ��ا �ے )١K٣(در�ے ہ8ں اور � 
�ا �� P�89ں /ڑه /ڑه ��� %H�!ے ����Hں /� �ڑا ا�e�ن �8� ہے �ہ ان �8ں ا�ہ8ں �8ں %ے ا�Q /8^,=� �_8>ے۔ �� ان �� 

�ا ��(اور ان �� /�y ��!ے اور � )@١K(�9�ب اور دا��\� %c_�!ے ہ8ں اور /ہ*ے !� �ہ ��گ ص��� -,�اہ� �8ں !_ے ) 
�ر �8ں(!� /� �84=
 وا(u ہ�\� ����cہ ) ُا�� �ے دن ���G �ے ہ�!; %ے(�$ ) ��ت ہے �ہA_� ( �8�) �ہ(� �H� ( اس


 !,ہ�رے ہ�!; %ے ان /� /=84� �HBاٹ_ے �ہ %ے دو AB �!�! ہے �cBہ�\ے(ڑ ( 
GP)�/ ڑ? �ہہ دو �ہ ) ہ�/P ہ�ں %ے�

 ا<,�ل ہے ��� ��ا ہ� 8B' /� (�در ہے ) �ہ !� �ے /8^,=� �ے ��c �ے �Aف �8�(�ہ !,ہ�ر? ہ� Q١(�ے�KD( اور 

�ا �ے ��c %ے � �% �
 !� /� دو��ں �,�<�9ں �ے �`��*ے �ے دن وا(u ہ�\=84� ��)��ہ ) اس %ے(ر او) وا(u ہ�\
� #�ح � *�م _Bں �� ا�H��� ا��ان %ے �ہ� -8� �ہ Pؤ ) �$( اور �G�H`�ں �� �_� � *�م ���ے اور )١KK(�`�4د !_� �ہ 

�ا �ے ر%9ے �8ں ��H ��و �� ��=� ہ�!� !� ہ� ) ���Gوں �ے( �� ��,*�ں �� رو��۔ !� �ہHے �:ے �ہ ا-� ہ� �� �ڑا\

 ��i %ے ز��دہ (��$ !_ے �Hہ %ے وہ ��!8ں �ہ9ے ہ8ں �� ان �ے دل ض�ور !,ہ�رے %�!; رہ9ے �ہ اس دن =e� �ا�,�ن �

�ا ان %ے ��ب وا(� ہے ��8ٹ; ہ� رہے ) ��H %ے �{ ��( �ہ ��د !� )١K٧(�8ں �ہ8ں ہ8ں۔ اور �� �R; �ہ B_��!ے ہ8ں 
�ا �8ں ���8ں (���ن ��د�ں(!_ے �:� �ں �_� �ہ9ے ہ8ں �ہ ا-� ہ,�را �ہ� �_�\�8ں �ے ��رے �8) ان)ا/Hے H� (ہ�ں �ے راہ 

 �H�ے او/� %ے ��ت �� ٹ�ل دH/ے ہ� !� اR% �-ہ ہ�!ے۔ �ہہ دو �ہ ا� E9) �! ١(���9ےKراہ �8ں ��رے )٨ ��ا �� �� ��گ 
 �H_<,% ے ان �� ��ے ہ�\ے �ہs-)رہ� ہے ) وہ ��ے ہ�\ے �ہ8ں ہ8ں E� ہ ہ8ں اور ان �� رزق��ا �ے �'د�Q ز���*cہ 

)١Kے  �� )٩s- ے رہ_R8/ ش ہ8ں۔ اور �� ��گ ان �ے���ا �ے ان �� ا/Hے EFG %ے �+� ر�_� ہے اس �8ں � ;R�
���8�ں �H� رہے ہ8ں �ہ ) �ہ8� ہ���( اور 
=e� �8��
 �ے دن(ان �8ں ���E �ہ8ں ہ�%cے ان �) ( ;R� ہ� �ان �� �_

��ف ہ�-� اور �ہ وہ y�H,L ہ�ں -ے )١٧٠(EFG ا �ے ا� ���ت اور���ا  اور � %ے ��ش ہ�رہے ہ8ں۔ اور اس %ے �ہ 
�ا اور ر%�ل )١٧١(����Hں �� ا�� ض�\u �ہ8ں ��!� ��� (=�ل �8� �� ) �ے �H� )�cہ�ں �ے ��و��د ز�� �_��ے �ے 

ان %ے ��-�ں �ے ��P �8�ن �8� �ہ �i�ر ) �$ ()١٧٢(��گ ان �8ں ���c8�ر اور /�ہ8'-�ر ہ8ں ان �ے �sے �ڑا ث�اب ہے 
�,u �8� ہے !� ان %ے ڈرو۔ !� ان �� ا�,�ن اور ز��دہ ہ�-8�۔ اور �ہHے �:ے ہ� ) �sے ��8w� �cr) �`��*ے �ے(�ے !,ہ�رے 

� ہے اور وہ �ہ
 اB_� ��ر%�ز ہے G�� ا���ا �� � ,�9ں اور اس �ے EFG �ے %�!; )١٧٣(�� ���ش و��م( /_� وہ  (
��ا ��� #�ح �� ض�ر �ہ /ہRH�۔ اور وہ e� �� ے ان\P o/ہے وا Q��� �� EFG ا �ڑے������Hد? �ے !��u رہے۔ اور  

!� �Y8�ن ہے �� ا/Hے دو%�9ں %ے ڈرا!� ہے !� ا-� !� ���I ہ� !� ان %ے �
 ڈر�� اور ) ��ف د��ے وا�( �ہ )@١٧(
 �Hے ڈر!ے رہ% ��ا �� ) �� و�ہ( اور �� ��گ ��i �8ں �*�? ��!ے ہ8ں ان )١٧D(�>; ہ��R; %ے I8:,L �ہ ہ���۔ �ہ 

��ت �8ں ان �� �R; �4ہ �ہ دے اور ان �ے �sے �ڑا <dاب !8�ر ہے P ہ9� ہے �ہ�B ا�� �١٧K( I(�`4�ن �ہ8ں ��%9cے 
�ا �� �R; �ہ8ں �:�ڑ %9cے اور ان �� د�; د�Hے وا� <dاب ہ�-� ��ا وہ ��� �i� ے�� اور )١٧٧(��-�ں �ے ا�,�ن �ے �
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ہ� ان �� اس ) �ہ8ں �*cہ( �ہ*
 د�sے ��!ے ہ8ں !� �ہ ان �ے �� �8ں اB_� ہے۔ ���G ��گ �ہ �ہ �8�ل ���ں �ہ ہ� �� ان ��
����ر ان �� ذ�E8 ���ے وا� <dاب ہ�-� P ہ ���8ں۔�H- 9ے ہ8ں �ہ اور�د 
�ا ��/�y �� ) ��-� ()١٧٨(�sے �ہ*� Q! $�

$8 �� ��!�ں /�y %ے ا�� �ہ ��دے -� ����Hں �� اس ��ل �8ں �o �8ں !� ہ� ہ�-' �ہ8ں رہHے دے -L�� �! ۔ اور ا��
�ا /� اور اس �ے ��ا ا/Hے /8^,=�وں �8ں %ے �eے B�ہ9� ہے ا�9+�ب ���98� ہے۔ !� !� �%ے �_� �u*Y �ہ8ں ��ے -�ا�=9ہ 

 �� ��گ ��ل �8ں )١٧٩(ر%���ں /� ا�,�ن �ؤاور ا-� ا�,�ن �ؤ -ے اور /�ہ8'-�ر? ��و -ے !� !� �� ا�� <��8 �*ے -� 
�ا �ے�وہ اB_� ( ا/Hے EFG %ے ان �� <��G �Y��� ہے �+E ��!ے ہ8ں وہ اس �+E �� ا/Hے �� �8ں اB_� �ہ %,>_8ں۔ �� 

�*cہ ان �ے �sے ��ا ہے وہ �o ��ل �8ں �+E ��!ے ہ8ں (8��
 �ے دن اس �� #�ق �H� �� ان �� -�د��ں �8ں ڈا� ) �ہ8ں
�ا ہ� ہے۔ اور ���ا �� � *�م ہے ��\ے -�۔ اور P%,���ں اور ز�I8 �� وارث ��ا �ے ان )١٨٠(� <,E !� ��!ے ہ�� 

�ا G`�8 ہے۔ اور ہ� ا��8 ہ8ں۔ �ہ �� �ہ9ے ہ8ں ہ� اس �� �c; �8ں -ے۔ اور ���-�ں �� (�ل %I �8� ہے �� �ہ9ے ہ8ں �ہ 
 �� �� ر�_8ں -ے(/8^,=�وں �� �� �ہ ���� (E9 ��!ے رہے ہ8ں اس �� �_H=,*) ے روز(اور )� 
�ہ �ہ8ں -ے ) (8��

 �ہ ان ����ں �� %'ا ہے �� !,ہ�رے ہ�!; P-ے �_8>9ے رہے ہ8ں اور )١٨١(%�زاں �ے �'ے cB_9ے رہ� ) d>)�!Pاب 
�وں /� �Y*� �*� �ہ8ں ��!� H� �! ا��)١٨٢( �=,^8/ �\�� Q! $� 8>� ہے �ہ_� �c� ا �ے ہ,8ں�� �� ��گ �ہ9ے ہ� �ہ 

�P گP �� o� ے\P 8�ز �ے �� �ہ� �e�,�ن �ہ �\8ں -ے ہ,�رے /�س ا�ہ� اس /� ا Q! $! اے /8^,=� ان %ے(� �_� ��\ے (
� /8^,=� !,ہ�رے /�س �_*� ہ�\� �r��8�ں �ے �� P\ے اور وہ s� ے �� !� �ہ9ے ) � >'ہ(�ہہ دو �ہ �>; %ے /ہ*ے\� �_�

ں !� !� %ے /ہ*ے �ہ
 %ے  /_� ا-� �ہ ��گ !� �� %R� �ہ %,>_8)١٨٣(ہ� !� ا-� %Rے ہ� !� !� �ے ان �� (E9 ��8ں �8�؟ 
� ہ�\� �r��8�ں اور صi8Zے اور رو�I �9��8ں �ے �� cBPے ہ8ں اور ��-�ں �ے ان �� �_� %R� �ہ8ں %,>_� *_� �=,^8/

 ہ� �oiH9 �� ��ت �� �'ا H_cB� ہے اور !� �� (8��
 �ے دن !,ہ�رے ا<,�ل �� /�را /�را ��� د�� ��\ے -�۔ !� �� )@١٨(
� !� ده��ے �� �+P v!� �ہ�H %ے د-�
 �8ں دا�E �8� -8� وہ ��اد �� /ہH{ -8� اور د�8� �� ز�rور ر�_� -8� اور �ہ

!,ہ�رے ��ل و ��ن �8ں !,ہ�ر? Pز��\� �� ��\ے -�۔ اور !� اہE �9�ب %ے اور ان ) اے اہE ا�,�ن ()١٨D(%���ن ہے 
� ا�dا �� ��!8ں %�H -ے۔ اور !� ا-� ص=% 
� اور /�ہ8'-�ر? ��!ے رہ� -ے !� �ہ �ڑ? ��-�ں %ے �� �y�r ہ8ں �ہ

� ا(�ار ���8� �ہ )١٨K(ہ,
 �ے ��م ہ8ں _! �s- �� 
��H> 9�ب� �� I� ا �ے ان ��-�ں %ے���� �R; اس ( اور �$ 
� ��ت(ا%ے ص�ف ص�ف �8�ن ��!ے رہH�۔ اور اس ) �8ں �c_� ہےe� �� ( QH8_/ 
r/ o/ �� ا�ہں �ے اس �! ����_B ہ� ��
�۔ �ہ �� �R; ��صE ��!ے ہ8ں ��ا ہے د�� اور اس � Eص�� 
,8) ��( �� ��گ ا/Hے )١٨٧(�ے ���ے !_�ڑ? %He/�� (

�ہ ��م��He/ ش ہ�!ے ہ8ں اور��� ��\ے ان �� ) ����ں %ے � ��� ! y ہ9ے ہ8ں �ہ ان�B ےs� ے �ہ8ں ان �ے!�� ��
�8�ل �ہ ���� �ہ وہ <dاب %ے ر%9:�ر ہ���\8ں -ے۔ اور ا�ہ8ں درد  
=e� �-اب ہ�d> ے وا�H�ں اور )١٨٨(د���,%P اور 

�ا ہ� 8B' /� (�در ہے ��ا ہ� �� ہے اور � �� ��د��ہ� I8ا\� اور رات اور )١٨٩(ز��8/ �� I8ں اور ز����,%P Q� ے� 
) ںہ� ��ل �8( �� �_ڑے اور �8ٹ_ے اور �8ٹے )١٩٠(دن �ے ��ل ��ل �ے �Pے ���ے �8ں <`E وا��ں �ے �8ے �r��8�ں ہ8ں 
8�ا\� �8ں �Lر ��!ے / �� I8ن اور ز��,%P د ��!ے اور��ا �� ��) �+*�ق(!� �ے اس ! �ہ اے /�ورد-�ر) اور �ہ9ے ہ8ں(

�ہ �ہ8ں /8�ا �y�/ �! �8 ہے !� \�G ے دن(�� �ے� 
��8) ( �8\�R� اب %ےd> ہ,8ں دوزخ �ے)١٩١( �� o� اے /�ورد-�ر 
�د-�ر �ہ8ں !� �ے دوزخ �8ں ڈا� ا%ے ر%�ا �8� اور ���� ��ا ���ے وا�ے )١٩٢(,�ں �� ��\� Q�اے /�ورد-�رہ� �ے ا 

�(�� %H� �ہ ا�,�ن �ے �8ے /c�ر رہ� !_� H � ( ہ�H- ے اے /�ورد-�ر ہ,�رے\P ,�ن �ے�,�ن �ؤ !� ہ� ا�ے /�ورد-�ر /� اH/ا
�وں �ے %�H� Q8� اور ہ� �� د�8� %ے �� �Z� اور ہ,�ر? ��ا\�8ں �� ہ� %ے ���G اے /�ورد-�ر !� )١٩٣(!; اٹ_� � �ف 

�ے �8B I� I'وں �ے ہ� %ے ا/Hے /8^,=�وں �ے ذر� ے %ے و<�ے �8ے ہ8ں وہ ہ,8ں <��G �Y� اور (8��
 �ے دن 
 !� ان �ے /�رد-�ر �ے ان �� د<� (=�ل �� �� )@١٩(ہ,8ں ر%�ا �ہ �Q� ;R� �<8 �ہ8ں �ہ !� �Aف و<�ہ �ہ8ں ��!� 

)�����G اور ( �e� ہ� !� �ہ �8ں oH� �<,E ���ے وا�ے �ے <,E �� ��د ہ� �� <�رت ض�\u �ہ8ں ��!� !� ا�Q دو%�ے �
�� ��گ ��8ے �8ے و#B I_�ڑ -sے اور ا/Hے -_�وں %ے �c��ے -sے اور %9�\ے -sے اور �ڑے اور (E9 �8ے -sے �8ں 

�ا �ے ہ�ں %ے ) �ہ( رہ� ہ8ں ان �ے -H�ہ دور ��دوں -� اور ان �� �ہ�9rں �8ں دا�E ��وں -� �I �ے �R8ے �ہ��ں �ہ�
��ہ ہے � �_Bا �ے ہ�ں ا��١٩(���ہ ہے اور D() �=,^8/ ہ8ں ده��� �ہ دے ) اے,! ���_/ �H*B وں �� �ہ�وں �8ں�G�١٩(�K( 

�ہ ہے /_� ) �ہ د�8� ��(\�G �% ت �8ں(!_�ڑا��P ( دوزخ ہے اور وہ ��? �:ہ ہے ���c_ان �� ٹ �!)ے )١٩٧H/گ ا�� �� Ic8� 
�ا ) �ہ(ان �8ں ہ,r8ہ رہ8ں -ے ) اور(ورد-�ر %ے ڈر!ے رہے ان �ے �8ے ��غ ہے �I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں /��
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�ا �ے ہ�ں ہے وہ ��c8 ��روں �ے �8ے �ہ
 اB_� ہے ) ان ��(�ے ہ�ں %ے � ;R� �� ہے اور � اور � f )١٩٨(�ہ,��
�ا /� اور اس �!� /� ��زل ہ�\� اور اس /� �� ان /� ��زل ہ�\� ا�,�ن ر�_9ے /� �� ) �9�ب(اہEِ �9�ب ا�eے �_� ہ8ں �� 

 �� I� گ ہ8ں�� �
 �ہ8ں �98ے �ہ,8) ��ا �� P��9ں �ے ���ے !_�ڑ? %��ا �ے P-ے <��'? ��!ے ہ8ں اور �ہ8ں اور 
�ا �*� �e�ب �H8ے وا� ہے �) *ے �8ں�i�ر �ے �`��) اے اہE ا�,�ن ١٩٩((ص*ہ ان �ے /�ورد-�ر �ے ہ�ں !8�ر ہے اور 

�ا %ے ڈرو !��ہ ��اد ��صE ��و ��م رہ� اور ا9%`��
 ر�_� اور ��ر�Bں /� �,ے رہ� اور ) 
  )٢٠٠(ث��
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رة ا���َ��ء� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� اول(��-� ا/Hے /�ورد-�ر %ے ڈرو �o �ے !� �� ا�v+� Q %ے /8�ا �8� H � (۔ /_� ان اس %ے اس���H� ڑا�� �� 
8�ا ���ے رو\ے ز�I8 /�(دو��ں %ے ��wت %ے ��د و<�رت / ( 
��� �H/ے ��م �� !� ا� o� ا %ے��/_A8 د�sے۔ اور 
�ا !,ہ8ں د�c; رہ� ہے ) ��R(ار��م %ے ) (uY ��دت(�� Pر? �� ذر� ہ �H�!ے ہ� ڈرو اور � اور )١(�Q� ;R �ہ8ں �ہ 

) ا/Hے ��(v اور(��ل �� ) اور <,�ہ(ان �ے ��ا�ے ��دو اور ان �ے /��8'ہ ) �Z�E �8ں ہ��� !,ہ�ر? !(�89,�ں �� ��ل 
 اور ا-� !� �� اس ��ت �� )٢(��ے ��ل %ے �ہ ����۔ اور �ہ ان �� ��ل ا/Hے ��ل �8ں �A �� �_�ؤ۔ �ہ �ہ �ڑا %+
 -H�ہ ہے 

��ف ہ� �ہ ��89 �ڑ��8ں �ے ��رےا�4�ف �ہ ��%�c-ے !� ان �ے %�ا � �� I8! I8! �� ہ�ں دو دو �He/ �� �! ر!8ں�> �
�ec�ں %*�y �ہ ��%�c -ے !� ا�Q ) %$ <�ر!�ں %ے(B�ر B�ر ان %ے �c�ح ����۔ اور ا-� اس ��ت �� ا���rہ ہ� �ہ 

� ہے(<�رت G�� ( ے �{ ��ؤ -ے% �G�4ہ�۔ اس %ے !� �ےا� Q��� �! ے� o� ?ڈ��� ��اور <�ر!�ں �� ان �ے )٣( 
� %ے ���� %ے اس �8ں %ے �B �� �! ;R_�ڑ د�ں !� ا%ے ذوق ��ق %ے �_��� �ہ� ��� �H/و۔ ہ�ں ا-� وہ ا�� ��دے د


 �H��� ہے �
 دو )@(r8 � $=% ےs� ا �ے !� ��-�ں �ے��اس �8ں %ے ان �� ) ہ�ں( اور �ے<`*�ں �� ان �� ��ل �eے 
 ��8,9ں �� ���� ہ��ے !Q ��م ��ج �8ں ��4وف  اور)A_�)D!ے اور /ہH�!ے رہے اور ان %ے � `�ل ��!8ں �ہ9ے رہ� 

� د�c_� !� ان �� ��ل ان �ے ��ا�ے ��دو اور اس ��ف %ے �ہ وہ ) ���� ہ��ے /�(ر�_� /_� :9+/ �� E`> ا-� ان �8ں
� �ڑے ہ� �� !� %ے ا/H� ��ل وا/o �ے �8ں -ے(�ڑے ہ���\8ں -ے H � ( ۔�H�8ں �ہ اڑا د� ?�� اور �*B��اس �� �FGل 

v+� �� �� دہ ��ل ہ� اس�%P )�/ ر�# � Y) ے ��ل %ےe�ا ( $%�H� ور ہ� وہ�/�ہ8' ر�_B �H�ہs8ے اور �� �ے �`

(#�ر /� ����ر `� �H � ( 8ں� 
�R; �ے �ے اور �$ ان �� ��ل ان �ے ��ا�ے ���ے �:� !� -�اہ ���8� ��و۔ اور �`8`

 ��ا ہ�� ہے ) -�اہ اور(!� G�� ے وا�H8� ب�e�)K(� ۔ اس �8ں  �� ��ل
�ں ��پ اور ر�9ہ دار B_�ڑ ���ں !_�ڑا ہ� �� �ہ
�ا �ے(��دوں �� �_� �4ہ ہے اور <�ر!�ں �� �_� �ہ �4ے � اور �$ ��8اث �� !`�8e )�)٧`�ر �sے ہ�\ے ہ8ں ( 

 
ر�9ہ دار اور ��89 اور �9Z�ج �P�\8ں !� ان �� �_� اس �8ں %ے �R; دے د�� ��و۔ اور ��8�ں ) �8L وارث(�ے و(
� %ے /P �8�� ��و �A�)ے �� )٨s8ہ�B �ے ��-�ں �� ڈر�e�8ں ہ�ں �ہ( اور ا� 
��� �e�ے ) اR� ے_H� ے_H� �ا/Hے � 

��ف ہ�  
=e� �/B o�ہs8ے �ہ �ہ ) �ہ ان �ے ���ے �ے � � ان �R8�روں �� �8� ��ل ہ�-�(B_�ڑ ��\8ں اور ان �� ان �
�ا %ے ڈر�ں اور � `�ل ��ت �ہ8ں ��89,�ں �� ��ل ����\' #�ر /� �_�!ے ہ8ں وہ ا/Hے /8ٹ �8ں Pگ �_�!ے  ��گ )٩(��گ 

�ا !,ہ�ر? او�د �ے ��رے �8ں !� �� ار��د ��G�!� ہے �ہ ا�Q �ڑ�ے �� �4ہ )١٠(ہ8ں۔ اور دوزخ �8ں ڈا�ے ��\8ں -ے � 
� دو ��(دو �ڑ��8ں �ے �4ے �ے ��ا�� ہے۔ اور ا-� او�د �8
 ص�ف �ڑ�8�ں ہ� ہ�ں H � (ے دو %ے��! E� �! دہ��ز 

� دو��ں �8ں %ے ہ� H � �� ے ��ں ��پ� 
�8ں ان ��دو !ہ�\�۔ اور ا-� ص�ف ا�Q �ڑ�� ہ� !� اس �� �4ہ �4�۔ اور �8
ا�Q �� !��ے �8ں B_ٹ� �4ہ �c8#�rہ �8
 �ے او�د ہ�۔ اور ا-� او�د �ہ ہ� اور ص�ف ��ں ��پ ہ� اس �ے وارث ہ�ں 

� ہ�ں !� ��ں �� B_ٹ� �4ہ۔ !� ا�Q !ہ�\� ��ں �� �4ہ۔ اور ا_� �8
 �ے �_�\� �-)�� 
وص8
 ) اور �ہ !`�8e !��ہ �8
)E8, ! �!� �� ) ادا ہ��ے �ے � � �� اس �ے ذ�ے ہ� <,E �8ں P\ے -�(�ے � � �� اس �ے �� ہ� �� �)ض �ے ( �

�ے �ے �Z�ظ %ے ��ن !� %ے ز\�G ہ �4ے � *�م �ہ8ں �ہ !,ہ�رے ��پ دادؤں اور �8ٹ�ں /�!�ں �8ں %ے�$ ہے، �دہ (���

 وا� ہے ,c� ے وا� اورH��� ;R� $% ا���ا �ے �`�ر �sے ہ�\ے ہ8ں اور � اور �� ��ل !,ہ�ر? <�ر!8ں B_�ڑ )١١(

�۔ \�_!�B 4ہ !,ہ�را۔ اور ا-� او�د ہ� !� !��ے �8ں !,ہ�را �4ہ� �ں۔ ا-� ان �ے او�د �ہ ہ� !� اس �8ں �4���) Ic8�
�8e`! ہ� ( 
� ! (وص8�E8, (�ض �ے ) ��ہ�  �ادا ہ��ے �ے � � �� ان �ے ذ�ے ہ�، �� ��\ے (�ے � � �� ا�ہ�ں �ے �

�B_�ڑ ��و۔ ا-� !,ہ�رے او�د �ہ ہ� !� !,ہ�ر? <�ر!�ں �� اس �8ں �B!_� �4ہ۔ اور ا-� او�د ) ��د)اور �� ��ل !� ( -
� ! ,E8(!,ہ�ر? وص8
 ) �ہ �4ے(ہ� !� ان �� Pٹ_�اں �4ہ � ( �� �� ((�ض �ے ) ادا\ے(!� �ے �� ہ� اور �ے �  �
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اور ا-� ا�eے ��د �� <�رت �� ��8اث ہ� �o �ے �ہ ��پ ہ� �ہ �8ٹ� �:� اس �ے �_�\� �ہI ہ� !� ) !`s� �8eے ��\8ں -ے
�ہ �4ے �_� (ان �8ں %ے ہ� ا�B �� Q_ٹ� �4ہ اور ا-� ا�Q %ے ز��دہ ہ�ں !� %$ ا�Q !ہ�\� �8ں ���Q ہ�ں -ے 

� �� �`4�ن �ہ �8� ہ� ادا\ے وص8
 و (�e� ے� 
�ا �� ��G�ن ہے۔ ) !`s� �8eے ��\8ں -ے(ض �c8#�rہ ان %ے �8��ہ 
�ا �ہ��
 <*� وا� ��ا اور اس �ے ) �ہ !,�م ا�c�م ()١٢(�ہ��
 �*� وا� ہے ) اور(اور � v+� �� ں ہ8ں۔ اور��� ��ا ��

�� E��ا اس �� �ہ�9rں �8ں دا�ے -� �I �8ں �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں وہ ان �8ں ہ,r8ہ رہ8ں /8^,=� �� ��G��=�دار? ��ے -� 
�وں %ے �Ec )١٣(-ے۔اور �ہ �ڑ? ���8��� ہے � �� ��ے -� اور اس �����G�� ��ا اور اس �ے ر%�ل �� اور �� 

�ا دوزخ �8ں ڈا�ے -� �ہ�ں وہ ہ,r8ہ رہے -�۔ اور اس �� ذ�
 �� <dاب ہ�-� � �e*,��� !,ہ�ر? )@١(��\ے -� اس �� 
ان �� (<�ر!�ں �8ں �� ����ر? �� ار!c�ب �� �8ٹ_8ں ان /� ا/Hے ��-�ں �8ں %ے B�ر �+�4ں �� �ہ�دت ��۔ ا-� وہ 

��ا ان �ے �sے )����ر? ��� ر�_� �ہ�ں !Q �ہ ��ت ان �� ��م !,�م ��دے �� H� ں !� ان <�ر!�ں �� -_�وں �8ں�د �-�اہ
 E8=% اور �� �8ں %ے ����ر? ���ں !� ان �� ا�dا دو۔ /_� ا-� وہ !��ہ ���8ں اور  اور �� دو ��د !)١D(��ے ) /8�ا(��\

�ا !��ہ (=�ل ���ے وا� � Qڑ دو۔ �ے��_B �_R8/ �� ر ہ���\8ں !� ان���c8�)١(�ہ���ن ہے ) اورK( ��ا ا�ہ8ں ��-�ں �� 
�ا !��ہ (=�ل ��G�!� ہے �� ��دا�� %ے ��? ���
 �� �8ٹ_ے ہ8ں۔ /_� �*� !��ہ (=�ل ���98ے� ہ8ں /o ا�eے ��-�ں /� 

 �9��� ;R� $% ہے۔ اور وہ �!�� �
 وا� ہے ) اور(�ہ����,c�)١٧( �� �%�ر? ( اور ا�eے ��-�ں �� !��ہ (=�ل �ہ8ں ہ�!
� ��ت ����Pد ہ� !� اس و(
 �ہHے �:ے �ہ اب �8ں !��ہ ) <,�e� ہ �$ ان �8ں %ے� Q! ہ�ں�ے ��م ��!ے ہ8ں۔ ��

�
 �8ں ���ں۔ ا�eے ��-�ں �ے �sے ہ� �ے <dاب ا��8 !8�ر �� ) !��ہ (=�ل ہ�!� ہے (��!� ہ�ں اور �ہ ان ���� �� �i� ��
اس �8
 %ے �ہ �� �R; !� ) د�H_c�(!� �� ��\' �ہ8ں �ہ ز��د9%� <�ر!�ں �ے وارث �I ��ؤ۔ اور !  ����H)١٨(ر�_� ہے 

 روy ر�_H� ہ�ں ا-� وہ �_*ے #�ر /� ����ر? �� �8ں �
) -_�وں �8ں(�ے ان �� د�� ہے اس �8ں %ے �R; �ے �� ا�ہ8ں 
� ہ�ں !� <>$ �ہ8ں �ہ !� ) !� رو�H� �H�%$ �ہ8ں(��!c$ ہ�ں He/�� �� �! ح رہ� %ہ� ا-� وہ�# �_Bاور ان �ے %�!; ا

8�ا ��دے / �\A_� �% 
�ا اس �8ں �ہ�� ��و اور He/�� �� '8B �e�)ڑ �� دو%�? )١٩�_B �� رت�> Q�اور ا-� !� ا 

 �H8�۔ �_A !� ����\' #�ر /� <� ;R� ے ہ� !� اس �8ں %ےcB ل ��ل دے�% 
�رت ���� B�ہ�۔ اور /ہ*� <�رت �� �ہ

 اور !� د�� ہ�ا ��ل ��c��8 وا/o �ے %9cے ہ� �$ �ہ !� )٢٠(اور ص��� �*� %ے ا/H� ��ل اس %ے وا/o �ے ��-ے؟ 

 ��cBے ہ�۔ اور وہ !� %ے <ہ� و=Zدو%�ے �ے %�!; ص Q�ہے ا �cB ے� � اور �I <�ر!�ں %ے )٢١(اث� �_

 ���� 
�ا ��(�ہ �ہ��
 �ے�8�\� اور ) %�ہ�cB�(�� ہ�cB� ) �:� ��ہ*8
 �8ں(!,ہ�رے ��پ �ے �c�ح �8� ہ� ان �c�ح �� (
� ��ت !_�۔ اور �ہ
 ��ا د%�9ر !_� � ������)٢٢(���\8ں اور  !� /� !,ہ�ر? ��\8ں اور �8ٹ8�ں اور �ہ8Hں اور /_�/_8�ں اور 

� ہ8ں اور s- ?8ں اور %�%8ں ��ام �� دHہ� ��_89>8�ں اور �_��>8�ں اور وہ ��\8ں �Hہ�ں �ے !� �� دوده /A�� ہ� اور رض�<
ہ�ں ا-� ان ) ہ� وہ �_� !� /� ��ام ہ8ں(�I <�ر!�ں %ے !� �=���ت �� cBے ہ� ان �� �ڑ�8�ں �Hہ8ں !� /�ورش ��!ے 

!� /� �H- ;R�ہ �ہ8ں اور !,ہ�رے ص*=� ) ان �� �ڑ��8ں �ے %�!; �c�ح �� �H8ے �8ں(� !� �ے %�!; !� �ے �=���ت �ہ �� ہ
 ��ا �+Hrے وا� ) %� ہ� cB�(�:� �� ہ� cB� ) ��ام ہے(�8ٹ�ں �� <�ر!8ں �_� اور دو �ہ�Hں �� ا�ٹ_� ���� �_� Q� ے�

ا%�8 ہ� �� ���ڈ��ں �ے #�ر (�:� وہ �� ) ہ8ں!� /� ��ام ( اور ��ہ� وا�� <�ر!8ں �_� )٢٣(ر�� ���ے وا� ہے ) اور(
�ا �ے !� �� �c; د�� ہے اور ان ) �ہ ��c(!,ہ�رے (=Fے �8ں �P�\8ں ) /���ے %�ا اور <�ر!8ں !� �� �Aل ) ���Z�ت(


 (�\� ر�_H� ہ� �ہ �ہ�ت ) �c�ح %ے(ہ8ں اس #�ح %ے �ہ ��ل ��چ �� �ے ان %ے �c�ح ���� �c8#�rہ i> �4د`�
> I� �! �� را�� o/P ��ہ ��صE ��و ان �� �ہ� �� �`�ر �8� ہ� ادا ��دو اور ا-� �`�ر ���ے �ے � \�G �! ر!�ں %ے�

�ا %$ �H��� ;Rے وا� � Qہ �ہ8ں �ے��H- ;R� �/ �! �! ���� �r8� ��? %ے �ہ� �8ں �,H��وا� ہے ) اور(رض 
,c�
� �8=�8ں( اور �� �+v !� �8ں %ے ���P Iزاد <�ر!�ں )@٢(H � (ں %ے��ڈ��� I��� �! ور �ہ ر�_ے� �c�ح ���ے �� �`

� ہ�ں s-P ے �8ںF=) ہ�رے,! �� �� #�ح ���9� ہے !� o/P �8ں ا�c� ( Q�ح ���ے(�8ں ہ_B,�ن �� ا�ا !,ہ�رے ا��اور 
دو%�ے �ے ہ� �oH ہ� !� ان ���ڈ��ں �ے %�!; ان �ے ����cں %ے ا��زت ��صE ���ے �c�ح �� �� اور د%�9ر �ے 

���ر? ���ں اور �ہ در/�دہ دو9%� ���� B�ہ8ں �Y��� ان ��� A_� �*_� ہ� �e�ہ ہ�ں �ہ اi8i> ہc8#�r� ادا ��دو � �ہ� �_
���ر? �� ار!c�ب �� �8ٹ_8ں !� �� %'ا Pزاد <�ر!�ں � ��P ح �8ں�c� �-8=�8ں(/_� ا� �H � ( ان ��ے �sے ہے اس �� Pده

زت اس �+v �� ہے �eے -H�ہ �� �8ٹ_Hے �� ا���rہ ہ� اور ا-� ا��) ���ڈ? �ے %�!; �c�ح ���ے ��(�ہ ) د? ��\ے(�� 
�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے ��ا B�ہ9� ہے �ہ )٢D(ص=� ��و !� �ہ !,ہ�رے �sے �ہ
 اB_� ہے اور �� P�89ں( H/ے ) ا% �!
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�ا ��) اور(��Hے وا� �_�ل �_�ل �� �8�ن ��G�\ے اور !� �� ا-*ے ��-�ں �ے #��`ے �9�\ے اور !� /� �ہ����� ��ے اور 

 وا� ہے ,c�)٢K( 9ے ہ8ں وہ*B ے_R8/ ں �ے�rاہ�� �H/ے اور �� ��گ ا�� ��ا !� B�ہ9� ہے �ہ !� /� �ہ����� اور 

�ا B�ہ9� ہے �ہ !� /� %ے ���; ہ*c� ��ے اور ا�e�ن )٢٧(B�ہ9ے ہ8ں �ہ !� 8%�هے را%9ے %ے �_ٹQ �� دور �� /ڑو � 
�? %ے !>�رت �� ��H���  ! I8)٢٨(�,'ور /8�ا ہ�ا ہے ) #= ً�(H��رض �� o/P �-دو%�ے �� ��ل ���� �ہ �_�ؤ ہ�ں ا Q�ا

�ہ ��صE ہ� ��\ے !� وہ ��\' ہے(د�I ہ� \�G ��ا !� ) اور اس %ے ����اور ا/Hے Pپ �� ہyA �ہ ��و �Q� ;R �ہ8ں �ہ 
�ا ��  اور �� ! �? اور �*� %ے ا�e� ��ے -� ہ� اس �� <H`��)٢٩(/� �ہ���ن ہے �$ �ہ�H �8ں دا�E ���ں -ے اور �ہ 

B_�ٹے ( ا-� !� �ڑے �ڑے -H�ہ�ں %ے �I %ے !� �� �uH �8� ��!� ہے ا�H9�ب ر�_� -ے !� ہ� !,ہ�رے )٣٠(P%�ن ہے 
�ا �ے !� �8ں )٣١(-H�ہ � �ف ��د�ں -ے اور !,ہ8ں <'ت �ے �c���ں �8ں دا�E ���ں -ے ) B_�ٹے� اور �8B o' �8ں 

 � �� f � ے اور %ےs� و ��دوں �� ان ����ں �� ث�اب ہے �� ا�ہ�ں �ے�� 

 د? ہے اس �� ہ�س �*8FG �/ f
 EFG �� ا %ے اس�����:9ے رہ� �Q� ;R �ہ8ں �ہ ) و��م(<�ر!�ں �� ان ����ں �� ث�اب ہے �� ا�ہ�ں �ے �sے اور 

�ا ہ� 8B' %ے وا(� ہے �ہ� ) �� داروں �8ں !`�8e ��دو �ہ ) اور �� ��ل ��ں ��پ اور ر�9ہ دار B_�ڑ ���ں !�٣٢((
�ا � Qان �� �4ہ دو �ے� ��ے ہ� ا�Q �ے �`�ار �`�ر ��د�sے ہ8ں اور �I ��-�ں %ے !� <ہ� ��cBے ہ� ان �� �_

�ا �ے � f � �� f %ے اH� EFG��� ہے )٣٣(ہ� 8B' �ے %��Hے ہے � ��د <�ر!�ں /� �e*� و���� ہ8ں اس �sے �ہ 
9� ہ8ں اور ان �ے /8ٹ; اور اس �sے �_� �ہ ��د ا/*B �/ �c� 8=8�ں ہ8ں وہ ��دوں �ے� Q8� �� �! چ ��!ے ہ8ں��H� ��ل 


 �8ں ��i� ��ا ��� ) ��ل و��Pو ��(/R8_ے r��% ہ8ں � *�م ہ� �ہ,! 
=e� ��=�دار? ��!� ہ8ں اور �I <�ر!�ں �
)�\���/_� ان �ے %�!; %��� !�y ��دو )  !�ا-� �ہ %,>_8ں(%,>_�ؤ ) ز����(ان �� ) /ہ*ے(���ے �:� ہ8ں !� ) اور �

ا-� اس /� �_� ��ز �ہ P\8ں !� زدو��ب ��و اور ا-� ��G��=�دار ہ���\8ں !� /_� ان �� ا�dا د�Hے �� ��\� �ہ��ہ �
 ڈه��ڈو 
 ٰ��ا %$ %ے ا<*� Qر ہے ) اور(�ے�� اور ا-� !� �� � *�م ہ� �ہ �8�ں ��8? �8ں ان �I ہے !� ا�Q )@٣(�*E8 ا�`

�4H� ہ8ں�B �H�ان �8ں %ے �`�ر ��و وہ ا-� ص*� ��ا د�����ان �8ں %ے اور ا�4H� Q� <�رت �ے ��� ��د �ے 
�ا %$ �R; ���9� اور %$ ��!�ں %ے �=�دار ہے �8�ا ��دے -� �Q� ;R �ہ8ں �ہ / 
`Gا ان �8ں ��ا�� اور )٣D(-ے !� 

� �� �� '8B�Q �ہ �H�ؤe� ;!�% دت ��و اور اس �ے�=> �� ��ا ہ� اور ��ں ��پ اور (�ا�
 وا��ں اور �89,�ں اور 
� ہ,e�\�8ں اور رG`�\ے /ہ*� =H�8ں اور ا�\�e,9���ں اور ر�9ہ دار ہZ�)ے وا��ںH_س �8ٹ�/ �H � ( �� وں اور�G�e� اور

�ا �!c=� ) ا�e�ن ���ے وا��ں �� دو%
 ر�_9� ہے اور(��گ !,ہ�رے (=Fے �8ں ہ�ں %$ �ے %�!; ا�e�ن ��و �ہ 
��د �_� �+E ���ں اور ��-�ں �� �_� �+c% E_�\8ں اور )٣K(�ے �ڑا\� ��ر�ے وا�ے �� دو%
 �ہ8ں ر�_9� ���ے وا �� 

�ا �ے ان �� ا/Hے EFG %ے <��G �Y��� ہے ا%ے B ��_B_�� �ے ر�_8ں اور ہ� �ے ����cوں �ے �sے ذ�
 �� ) ��ل(�� �
�ا �( اور ��چ �_� ���ں !� )٣٧(<dاب !8�ر �� ر�_� ہے ��ا /� ) ے �sے �ہ8ں �*cہ���-�ں �ے د�_��ے �� اور ا�,�ن �ہ 

��ت /� P ن ہے(�\8ں اور �ہ روز�Y8� �� �Y8�ن ہ�ا !� ) ا�eے ��-�ں �� %�!__!�% �� o� ہ8ں �ہ(اور� Q� ;R� ( وہ
�ا �ے ان �� د)٣٨(��ا %�!_� ہے � ;R� �� ,�ن �!ے اور�ا �/ 
�ا /� اور روز (8����� !_� اس �8ں %ے  اور ا-� �ہ ��گ 

�ا ان �� ��ب ���9� ہے �� �ہ8ں ��!� اور ا-� )٣٩(��چ ��!ے !� ان �� �8� �`4�ن ہ�!� اور i*! �� �� ذرا �_� �e� ا�� 
 �c8�)�� ��دے -� اور ا/Hے ہ�ں %ے ا��<�r+� �8ے -� ) �HBاس �� دو �! � �_A اس دن �� �8� ��ل ہ�-� �$ )٠@(ہ�-

 )١@(-�اہ #*$ ���ں -ے ) �9��ے ��(ال �9�\ے وا�ے �� �A\8ں -ے اور !� �� ان ��-�ں �� ��ل ہ� ہ� ا�
 �8ں %ے ا��
اس روز ���G اور /8^,=� �ے ����G�ن Pرزو ���ں -ے �ہ ��ش ان �� ز�I8 �8ں ���Gن ���ے �ٹ� ��ا�� ��د? ��!� اور 

�ا %ے ��\� ��ت B_�� �ہ8ں %8cں -ے �)@٢(�H���  !��� ��� �Hہ ) ان ا�i�ظ ��(
 �8ں ہ� !� �$ !r� �! $� Qے �

 �8ں �_� ) �ہ(%ے �ہ� %,>_Hے ��� �� 
��H� ز �ے /�س �ہ ��ؤ(�:� �,�ز �ے /�س �ہ ��ؤ اور�,� ( EeL ہ� Q! $�


 %�i ر%9ے B*ے ��رہے ہ� اور /��� �ہ �*Hے �ے %=$ EeL �ہ ��%�c !� !8,� ���ے �,�ز /ڑه ) �ہ(��Z� �-ہ�ں ا ����
8
 ا�+Aء %ے ہ� �� P�� ہ� �� !� <�ر!�ں %ے ہ� ��9e ہ�\ے ہ� اور ا-) ��� �� !� �8,�ر ہ� %�i �8ں ہ� �� !� �8ں %ے ��\

 �e� �/ ہ اور ہ�!_�ںH� اور �� ��ا � �ف ���ے وا� اور ) ���ے !8,�(اور !,ہ8ں /��� �ہ �*ے !� /�y �ٹ� Qے�� ����
�!ے  �_A !� �ے ان ��-�ں �� �ہ8)٣@(�+Hrے وا� ہے ��� �� �ں د�I� �_c �� �9�ب %ے �4ہ د�� -8� !_� �ہ وہ -,�اہ

� )@@(ہ8ں اور B�ہ9ے ہ8ں �ہ !� �_� ر%9ے %ے �_ٹQ ��ؤ G�� ��ا ہ��ا !,ہ�رے د�,�Hں %ے ��ب وا(� ہے اور � اور 
�د-�ر ہے � �G�� ر%�ز ہے اور��)@D( ہ8ں �ہ ��*,�ت �� ان �ے  اور �ہ �� �ہ�د? ہ8ں ان �8ں %ے �R; ��گ ا�eے �_
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�`���ت %ے ��ل د�9ے ہ8ں اور �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� �ے %I �8� اور �ہ8ں ���� اور %s8Hے �ہ %�Hا\ے ��ؤ اور ز��ن �� ��وڑ �� 
� راہ %ے � I # 8ں� I�9:�(اور دi- ہ9ے ہ8ں اور ا-� ) !� %ے� �H>را 
�ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� �ے %I �8� اور ) ��ں(�ے و(

� �:ہ (ا%,u اور) ص�ف(��ن �8� اور � �H>ہ9ے(ا����� ) را� ( �!� ان �ے �� �8ں �ہ�9 ہ�!� اور ��ت �_� �ہ
 در%
 ہ�!

 �� ر�_� ہے !� �ہ �R; !_�ڑے ہ� ا�,�ن �!ے ہ8ں H � �/ ے %=$ ان� �i� ان �ے ان �ے�� Ic8�)@K(اے �9�ب وا��  !


 ���ں �o #�ح (=E اس �ے �ہ ہ� ��-�ں �ے ���ہ�ں �� �:�ڑ �� ان �� /8ٹ; �� #�ف /_�8 دH � ان /� اس #�ح ��ں �
�ا �ے �� ہے ا�,�ن �ے Pؤ اور !�� ���4! �_� �� ہ,�ر? ��زل �� ہ�\� �9�ب /� �� !,ہ�ر? �9�ب �_! �ہ9iے وا��ں /� �

 �% �����G �c� ��)ہ� �� ;<,% ( �cBہ�)@ے اور )٧\�� ���H� Q��� �� اس �� �e� ے -� �ہr+� ہ �� �ہ8ں�H- ا اس�� 
�ا �� ���Q �`�ر �8� اس �ے �ڑا �ہ9�ن ����ه� اس �ے � �8� !� )٨@(%�ا اور -H�ہ �B �� o�ہے � �ف ��دے اور �o �ے 

�ا ہ� �B �� o�ہ9� ہے /��8'ہ ��!� ہے اور ان /� ) �ہ8ں(�ے ان ��-�ں �� �ہ8ں د�c_� �� ا/Hے !8sں /��8'ہ �ہ9ے ہ8ں ��*cہ 
�ا /� �e8� �_�ٹ  )٩@(ده�-ے �ے ��ا�� �_� �*� �ہ8ں ہ�-� �� ) #�G�ن(د�c_� �ہ G�� ��ہ ص��H- ��ه9ے ہ8ں اور �ہ���

 �_A !� �ے ان ��-�ں �� �ہ8ں د�I� �_c �� �9�ب %ے �4ہ د�� -8� ہے �ہ ��9ں اور �Y8�ن �� ���9ے ہ8ں اور )D٠(ہے 
8%�هے ر%9ے /� ہ8ں  
=e� ��ا �ے  �ہ�)i�)D١�ر �ے ��رے �8ں �ہ9ے ہ8ں �ہ �ہ ��گ ����Hں �� �/ I� گ ہ8ں�� 
�د-�ر �ہ /�ؤ -ے � �� �e� �� ے !� !� اس�� 
H � ا�� �/ o� ہے اور �� 
H �)D٢( ;R� �� � �8� ان �ے /�س ��د��ہ

� )D٣(�4ہ ہے !� ��-�ں �� !E ��ا�� �_� �ہ د�ں -ے e� �� ے دے ر�_� ہے اس% EFG ےH/ا �ے ��-�ں �� ا�� �� �� 
�ان����  �� �9�ب اورملسو هيلع هللا ىلص ا��اہ�8 ��!ے ہ8ں !� ہ� �ے _! �r+� �_� �8�> 
HY*% اور �_! �\���G �Y> � /_� )@D( دا��\

� �ے !� اس �9�ب �� ���� اور ��\� اس %ے ر�� e� ے وا��ں ) اور ہٹ�(��-�ں �8ں %ےH��� ے(رہ� !� �ہ�A� ے� ( ��
� ہے G�� گP �9� ہ�\*� �8� ان �� ہ� <�`H�P $گ �8ں دا�E ���ں  �I ��-�ں �ے ہ,�ر? P��9ں %ے �DD(� �i(دوزخ �

 E- 8ں��_� �رہ8ں ) �� �'ہ cB_9ے(<dاب ) ہ,r8ہ(��\8ں -� !� ہ� اور �_��8ں ��ل د�ں -ے !��ہ ) اور �E(-ے �$ ان �

 وا� ہے ,c� $��L ا�� Qے��)DK( ں��� E� اور �� ا�,�ن �\ے اور �E,> Q8 ��!ے رہے ان �� ہ� �ہ�9rں �8ں دا

Rے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں وہ ان �8ں ہ,r8ہ ہ,r8ہ رہ8ں -ے وہ�ں ان �ے �sے /�y �8=8�ں ہ8ں اور ان �� ہ� -ے �I �ے �8
�ا !� �� ��c د�9� ہے �ہ ا���
 وا��ں �� ا���89ں ان �ے ��ا�ے ��د�� ��و اور )H_-)D٧ے %�\ے �8ں دا�E ���ں -ے � 

�ا %9H� �$ ��-�ں �8ں 48G*ہ ���ے �:� !� ا�4�ف %ے 48G*ہ �8� ��و � Qہے �ے� �!�� 
Z84� ب�� 
�ا !,ہ8ں �ہ�

 ہ8ں ان �� !  ����H)D٨(اور د�c_9� ہے ��c� $��دار? ��و اور �� !� �8ں %ے ص�=����G ��ا اور اس �ے ر%�ل ��

�ا اور ���ت /� ا�,�ن ر�_9ے ہ� !� اس �8ں P ا اور روز��� ��ت �8ں !� �8ں ا�A9ف وا(u ہ� !� ا-� e� �-اور ا �اس �_
� ��ت ہے اور اس �� � ل �_� اB_� ہے ) �ے ��c(�ے ر%�ل _Bا 
� #�ف ر��ع ��و �ہ �ہ�)D8� !� �ے ان ��-�ں )٩� 

!� %ے /ہ*ے ��زل ہ�\8ں ان %$ ) �9��8ں(!� /� ��زل ہ�\� اور �� ) �9�ب(�� �ہ8ں د�c_� �� د<�?ٰ !� �ہ ��!ے ہ8ں �ہ �� 
��ہ ا�Q %��� �ے /�س �ے �� �� 48G*ہ ��ا\8ں ����cہ ان �� ��c د�� /� ا�,�ن ر�_9ے ہ8ں اور B�ہ9ے �ہ ہ8ں �ہ`� �H/ا 

 اور �$ )K٠(B�ہ9� ہے �ہ ان �� �ہc� �� ر%9ے %ے دور ڈال دے ) !� �ہ(-8� !_� �ہ اس %ے ا<9`�د �ہ ر�_8ں اور �Y8�ن 
�ا �ے ��زل ��G��� ہے اس �� #�ف � �c� �� ؤ !� !� اور) ر��ع ��و(ان %ے �ہ� ��!� ہے �ہP ف�# �� �=,^8/ 

� )G�H�)K١`�ں �� د�c_9ے ہ� �ہ !� %ے ا<�اض ��!ے اور ر�ے ��!ے ہ8ں e8� �! )�� 
��ت ہے �ہ �$ ان �ے ) ��ا�

 %ے(ا<,�ل ��� �
 وا(u ہ�!� ہے !� !,ہ�رے /�س �_�-ے P!ے ہ8ں اور e),8ں �_�!ے ہ8ں �ہ وا� ( �=84� �ان /� ��\

� ا\A_� �! ہ,�را �`�4د �_! 
`Gور ��ا)Kب ���9� ہے !� ان )٢���ا اس �� �� ( ان ��-�ں �ے د��ں �8ں �� �R; ہے �
� ��!8ں �ہ� �� ان �ے د��ں �8ں اث� �� ��\8ں ) ��!�ںe�و اور ان %ے ا�� 
Z84� 8�ل �ہ ��و اور ا�ہ8ں� ;R� ��)K٣( 

�ا �ے ��G�ن ��ے �Y��� اس �� ��c ���� ��\ے اور �ہ ��گ �$ اور ہ� �ے �� /8^,=� �_8>� ہے اس �sے �_8>� ہے �ہ 
�ا %ے �+�r ���:9ے اور ر%�ل ��ا(ا/Hے �� �8ں �*� �� �8ٹ_ے !_ے ا-� !,ہ�رے /�س P!ے اور �� ان �ے �sے ) _�

�ا �� � �ف ���ے وا� � !,ہ�رے /�ورد-�ر �� �e) �ہ ��گ �$ !K@( Q(�ہ���ن /�!ے ) اور(�+�r #*$ ��!ے !� 
� ا/Hے !H�ز<�ت ����8ں !,ہ8ں �4H� �ہ �H�\8ں اور �� 48G*ہ !� ��دو اس %ے ا/Hے دل �8ں !�H �ہ ہ�ں �*cہ اس �� 

 اور ا-� ہ� ا�ہ8ں ��c د�9ے �ہ ا/Hے Pپ �� (E9 �� ڈا�� �� ا/Hے -_� B_�ڑ )KD(%ے ��ن �8ں !$ !I��� Q �ہ8ں ہ�ں -ے 
� ہے !� ان �� �Ec ��ؤ !� ان �8ں %ے !_�ڑے ہ� ا�e� ��!ے اور ا-� �ہ اس!�� �� ہ�!ے �� ان �� �Hر��� �/ 
Z84� 

� �� ���$ ہ�!� ) د�I �8ں(�ے �� �8ں �ہ�9 اور ��) 
 اور ہ� ان �� ا/Hے ہ�ں %ے ا�� <��8 �_� <KK( �Y(ز��دہ ث��
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�ا اور اس �ے ر%�ل �� ا#�<
 ��!ے ہ8ں وہ )K٨( اور 8%�ه� ر%9ہ �_� د�_�!ے )��G)K٧�!ے �
 (8( اور �� ��گ ��
� ا�=8�ء اور ص��� اور �ہ8� اور �Q8 ��گ اور ان ) �ے روزH � �8� EFG ا �ے �ڑا�� �/ I� ان ��-�ں �ے %�!; ہ�ں -ے

��ب ہے  �
 �ہ
 ہ)�Gر �� ہے )K٩(��-�ں �G�� ے وا�H��� ا���ا �� EFG ہے اور �) �ہ�د �ے �sے! ٧٠(�H��� )( �ہ 
>�,� 

 ہ� �� �Ac ��و �� %$ ا�_ٹے ��چ �8� ��و ہ9_8�ر �ے �8� ��و /_� �� !� �,�<)٧١( �_� �e�ا � اور !� �8ں ��\

� �ہ �8ں ) <,�ًا(ہے �ہ � ��ا �ے �>; /� �ڑ? �ہ�����
 /ڑ ��\ے !� �ہ9� ہے �ہ =84� �د�� �:�!� ہے۔ /_� ا-� !� /� ��\
�ا !� /� EFG ��ے !� اس #�ح %ے �ہ -��)٧٢(ان �8ں ����د �ہ !_� �� ہ� �ہ8ں  اور ا-� _! �� !� �8ں اس �8ں دو9%

��ت )٧٣(�ہ9� ہے �ہ ��ش �8ں �_� ان �ے %�!; ہ�!� !� �`4� <��8 ��صE ��!� ) �ہ ا�eGس ��!� اور(P گ�� �� �! ) ��
�!ے اور اس����ا �� راہ �8ں ��H ���ں اور �� ) �� �� �B �HR8�ہ9ے ہ8ں ُان �� B�ہs8ے �ہ -��ے ���ے د�8� �� ز�
��ا �� v+� ں -ے�اس �� �ڑا ث�اب د $��`H> ہ /�\ے ہ�=*L �� ہ���\ے � اور !� �� )@٧( راہ �8ں ��H ��ے اور �ہ8

��#� �ہ8ں �ڑ!ے �� د<�\8ں �8� ��!ے  ��ا �� راہ �8ں اور ُان �ے�o ��دوں اور <�ر!�ں اور ��Rں ���8� ہ�ا ہے �ہ 
� #�ف %ے ہ8ں �ہ اے /�ورد-�ر ہ� �� اس �ہ� %ے �o �ے رہHے وا�ے ���� H/ل �� �ہ8ں اور �ے ��۔ اور ا�c� ہ8ں

 ���G د-�ر �`�ر�� �� ہ,�را �e� ف %ے�# �� ہH/۔ اور ا�H� �� �� ہ,�را ���e�)٧D( ےs� ا �ے�� �� ���I ہ8ں وہ !� 
�c��8ہ ) اور ڈرو �
(�ڑ!ے ہ8ں اور �� ���G ہ8ں وہ ��9ں �ے �sے �ڑ!ے ہ8ں %� !� �Y8�ن �ے ��د-�روں %ے �ڑو۔ 

Y8� ٧(�ن �� داؤ ��دا ہ�!� ہےK( �� I� �_c�ے ان ��-�ں �� �ہ8ں د� �! A_� )ہ�ے ہ�!_�ں �� ) /ہ*ے H/-8� !_� �ہ ا ��د �c�
رو�ے رہ� اور �,�ز /ڑه9ے رہ� اور ز��ٰة د�9ے رہ� /_� �$ ان /� �ہ�د �Gض ��د�� -f � �! �8 ��گ ان ) ��H %ے(

�ا %ے� ڈرا ��!ے ہ8ں �*cہ اس %ے �_� ز��دہ اور �ڑ�ڑا�ے �:ے �ہ اے �8ں %ے ��-�ں %ے ��ں ڈر�ے �:ے �e8ے 
�ا !� �ے ہ� /� �ہ�د �)�ے �ہہ دو �ہ )اے /8^,=� ان س(��8ں �Gض ��د�� !_�ڑ? ��ت اور ہ,8ں ��8ں �ہ*
 �ہ د? ) �*

� 8B' !� /�ہ8'-�ر �ے �sے _Bا 
�ہ �ہ
 !_�ڑا ہے اور �ہ\�G �� �8ت ہے اور !� /� ده�-ے ) �>�ت(د���P �*� ���ا�� �_
��اہ �ڑے �ڑے �Z*�ں �8ں ) اے �ہ�د %ے ڈر�ے وا�� ()٧٧(�ہ8ں �8� ��\ے -�  �!� �ہ8ں رہ� ��ت !� !,ہ8ں P �� رہے -

� /ہ9RH� ہے !� �'- ��ا �� #�ف %ے ہے اور ا-� ��\��ہ /ہ9RH� ہے !� �ہ9ے ہ8ں �ہ \�G �رہ� اور ان ��-�ں �� ا-� ��\
)�,Z� و�ہ %ے �ہ9ے ہ8ں �)  !� %ےملسو هيلع هللا ىلصاے �� ) ر�� ورا�
( �ہہ دو �ہ ہے) ہ,8ں /ہRH�(ہ �ہ -'�� Pپ �� �%$ ا� ہ

�ہ /ہRHے وہ ) Pدم زاد( اے )٧٨(#�ف %ے ہے ان ��-�ں �� �8� ہ�-8� ہے �ہ ��ت �_� �ہ8ں %,>; %9cے \�G �� �� ;<!
 ��ا �� #�ف %ے ہے اور �� �`4�ن /ہRHے وہ !�8? ہ��(ر �� و�ہ %ے ہے او) ���
 ا<,�ل(,Z� ہ� �ے !�) ملسو هيلع هللا ىلصاے 

� ہے ) اس ��ت ��(�ے �sے /H� �=,^8� �� �_8>� ہے اور ) �� ہ�ا�
(�� ��-�ں G�� اہ�- ��ا ہ�)٧٩( � �� �+v ر%�ل �
� ��ے -� !� اے /8^,=� !,ہ8ں ہ� �ے ان ����G�� �� اور ��ا �� ��G��=�دار? ����G��=�دار? ��ے -� !� �ے�Q اس �ے 

�Ic8 ) دل %ے ���Hر ہے(��G��=�دار? ) Pپ ��( اور �ہ ��گ �Hہ %ے !� �ہ9ے ہ8ں �ہ )٨٠(ں �_8>� �� �:ہ=�ن �H� �� �ہ8
�$ !,ہ�رے /�س %ے B*ے ��!ے ہ8ں !� ان �8ں %ے � f ��گ رات �� !,ہ�ر? ��!�ں �ے �Aف ��rرے ��!ے ہ8ں 

�8�ل �ہ ��و  ;R� �� 98� ہے !� ان� ;c� �� ا ان���ا ہ� اور �� ��rرے �ہ ��!ے ہ8ں ��ا /� �_�و%ہ ر�_� اور �اور 
� ��ر%�ز ہے G��)اور �� )٨١ �e� ا �ے %�ا��ہ�!� !� اس �8ں ) �Aم( �_A �ہ (�Pن �8ں �Lر ��8ں �ہ8ں ��!ے؟ ا-� �ہ 

)�% 
9� ہے !� اس �� �rہ�ر ��د�9ے ہ8ں )٨٢(ا�A9ف /�!ے ) �ہRHہ/ �=� �\�� ���ف � �� Iاور �$ ان �ے /�س ا� 
اس �� /8^,=� اور ا/Hے %�داروں �ے /�س /ہRH�!ے !� !Z`�8 ���ے وا�ے اس �� !Z`�8 �� �98ے اور ا-� !� /� اور ا-� 

� ا�+�ص �ے %�ا %$ �Y8�ن �ے /�8و ہ���!ے HB �! ��ا �� EFG اور اس �� �ہ����� �ہ ہ�!�)٨٣( �! )�,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے ( �!
� �ے ذ�ہ دار �ہ8ں اوe� ے %�اH/راہ �8ں �ڑو !� ا ��ا ���ا ���Gوں �� ر ����Hں ���� !�8L$ دو (��$ ہے �ہ _� 


 ہے +% 

 ہے اور %'ا �ے �Z�ظ %ے �_� �ہ+% 
�ا �ڑا\� �ے ا<9=�ر %ے �ہ�� ��دے اور H� �� � �� )@٨(�ڑا\
�8ں %ے �4ہ �*ے -� اور �� ��? ��ت �� %i�رش ��ے ) �ے ث�اب(�+Q8� v ��ت �� %i�رش ��ے !� اس �� اس 

�رت ر�_9� ہے ) <dاب�ے (اس �� اس ) �/ '8B ا ہ��� اور �$ !� �� ��\� د<� دے !� )٨D(�8ں %ے �4ہ �*ے -� اور 
�ا ہ� e� �� '8B�ب �H8ے ) ا%ے(%ے ) �*,ے(!� اس %ے �ہ�9 ) ��اب �8ں(� Qں %ے د<� دو �ے���i� ا�ہ8ں ��د<� دو 

�ا )٨K(وا� ہے �ے �\� �ہ8ں وہ (8��
 �ے دن !� %$ �� ض�ور اس �ے %�ا ��\� <=�دت �) وہ � =�د ���� ہے �ہ( 
�ا %ے �ڑه �� ��ت �� %R� ��ن ہے؟ � !� �8� %=$ ہے �ہ !� �G�H`�ں �ے ��رے �8ں دو -�وہ ہ� )٨٧(�,u ��ے -� اور 

�ا �ے � �� v+� o� ہ9ے ہ� �ہ�B �! �8� ہے ��ه� ��د��ا �ے ان �� ان �ے ��!�!�ں �ے %=$ او��رہے ہ� ����cہ 
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� ر%9ہ �ہ8ں /�ؤ -,�اہ ��_� ��ا -,�اہ ��دے !� اس �ے �sے �=_� �� v+� o� ؤ اورP ہے اس �� ر%9ے /� �ے ��د
��ا�� ہ���ؤ !� �$ ) %$(!� �_� ���G ہ� �� ) ا%� #�ح( وہ !� �ہ� B�ہ9ے ہ8ں �ہ �o #�ح وہ ��د ���G ہ8ں )٨٨(-ے 

� �� دe� ڑ ��\8ں ان �8ں %ے�_B ہ� I#راہ �8ں و ��ا ��(=�ل �ہ ���ں !� ان ) !�y و#I ��(و%
 �ہ �H��� ا-� !Q وہ 
� �� ا/H� ر�8G اور ��د-�ر �ہ �H�ؤ e� دو اور ان �8ں %ے�� E9) ڑ �� اور �ہ�ں /�ؤc/ ��)ے ��-�ں )٨٩e�گ ا�� �� �:� 

� (�) ص*� ��(%ے �� �*ے ہ�ں �I �8ں اور !� �8ں H/ا ��اس ��ل �8ں �ہ ان �ے دل !,ہ�رے %�!;  ��ہ�  �م �ے %�!; <ہ
�ا B�ہ9� !� ان �� !� /� L��$ ��د�9� !� ) !� ا��9از ض�ور? �ہ8ں(�ڑ�ے %ے رs- yے ہ�ں !,ہ�رے /�س �P�\8ں �اور ا-� 
� ���ں اور �ڑ�ں �ہ8ں اور !,ہ�ر? #�ف ص*� ) ��H ���ے %ے(وہ !� %ے ض�ور �ڑ!ے /_� ا-� وہ !� %ے r� رہ�H�

�ا �ے !,ہ�رے �sے ا) �� /8^�م(� !� �R; اور ��گ )٩٠(��\� %=E8 �`�ر �ہ8ں �� ) ز��د9%� ���ے ��(ن /� �_8>8ں !� 
� (�م %ے �_� ا�I �8ں رہ8ں �H9G Ic8ہ ا�:8'? H/8ں رہ8ں اور ا� Iا� �ا�eے �_� /�ؤ -ے �� �ہ B�ہ9ے ہ8ں �ہ !� %ے �_

� �ہ ���ں اور �ہ �H�ر) �ڑ�ے %ے(�� �A\ے ��\8ں !� اس �8ں او��هے �Hہ -� /ڑ�ں !� ا�eے ��گ ا-� !� %ے r� ہ
ص*� �_8>8ں اور �ہ ا/Hے ہ�!_�ں �� رو�8ں !� ان �� /cڑ �� اور �ہ�ں /�ؤ (E9 ��دو ان ��-�ں �ے ) /8^�م(!,ہ�ر? #�ف 

� ص��� �`�ر ��د? ہے H% ےs� ر ڈا�ے )٩١(�`��*ے �8ں ہ� �ے !,ہ�رے�� �� I��� ن �ہ8ں �ہ���� �� I��� �e� اور 
� ���I �� ��ر ڈا�ے !� �:� �_�ل �� اور �� �_�ل_� �� )�! Q�زاد ��دے اور ) اP مAL ن�,*e� Q��9ل ) دو%�ے(ا`�


 �8ں ) !� ان �� ا�89�ر ہے(�ے وارث�ں �� ��ن �ہ� دے ہ�ں ا-� وہ � �ف ��د�ں >�,� �ا-� �`�9ل !,ہ�رے د�,�Hں �
� �`�9ل ا�eے ��-�ں �8ں %ے ہ� �I %ے ہ� اور وہ ��د ���I ہ� !� ص�ف ا�e� Q*,�ن ALم Pزاد ���� B�ہs8ے اور ا-

�8ں اور !� �8ں ص*� �� <ہ� ہ� !� وارث�ن �`�9ل �� ��ن �ہ� د�H� اور ا�e� Q*,�ن ALم Pزاد ���� B�ہs8ے اور �o �� �ہ 
�ا �� #�ف %ے ) �i�رہ(��e8 �ہ ہ� وہ ��9ا!� دو �ہH8ے �ے روزے ر�_ے �ہ ��ا ) �ے �sے(!��ہ ) (=�ل(�ہے اور 

);R� $% (9��� وا� ہے 
,c� ?ا دوزخ ہے )٩٢(� اور �ڑ'% � اور �� �+e� v*,�ن �� (4�ًا ��ر ڈا�ے -� !� اس �

 ��ے -� اور ا�eے �+v �ے �sے اس ) �*o�)�9 �8ں وہ ہ,r8ہ H � �/ ہ�-� اور اس y�H=FL �/ ا اس��رہے -� اور 

�ا �� راہ !  ����H)٩٣(<dاب !8�ر �� ر�_� ہے ) %+
(�ے �ڑا ��8ں ��ہ� �c*� ��و !� !Z`�8 %ے ��م �8� ��و اور �$ !� 
 ��� �+v !� %ے %Aم <*Q8 ��ے اس %ے �ہ �ہ �ہ� �ہ !� ���I �ہ8ں اور اس %ے !,ہ�ر? �Lض �ہ ہ� �ہ د�8� �
�ا �ے !� /� ��ا �ے �'د�Q �ہ
 %ے 89,8HLں ہ8ں !� �_� !� /ہ*ے ا�eے ہ� !_ے /_� ��ہ ��صE ��و %� \�G �� �-�ز�

�ہ(!� ا�e�ن �8� H\P ( ہے �=� ��ا �� %$ ��) -_�وں �8ںe� �� )*,�ن (@٩(!Z`�8 ���8� ��و اور �� <,E !� ��!ے ہ� 
�ا �� راہ �8ں ا/Hے ��ل اور ��ن ) اور �ڑ�ے %ے �� �Bا!ے(�8ٹ; رہ9ے �ہ8ں اور ��\� <dر �ہ8ں ر�_9ے وہ اور �� 

�ا �ے ��ل اور ���ن %ے �ہ�د ���ے وا��ں �� �8ٹ; رہHے وا��ں /� در�ے %ے �ڑ!ے ہ8ں وہ دو��ں ��ا�� �ہ8ں ہ� %9cے 
� ہے اور r+� 
*8FG ا �ے �ہ�د ���ے وا��ں �� �8ٹ; ) -�(�8ں���Q8 و<�ہ %$ %ے ہے �Ic8 ا�� <��8 �ے �Z�ظ %ے 

� ہے r+� 
*8FG ے وا��ں /� �ہ8ںH٩(رہD() �H � ( 8ں اور� 
�ا �� #�ف %ے در��ت �8ں اور �+�r �8ں اور ر�,�
�ا �� ����ں /� �*� ��!ے ہ8ں �$ 9��Gے ان �� ��ن ٩K( f=)(�ہ���ن ہے ) اور(�ڑا �+Hrے وا� H/اور �� ��گ ا 

���ے �:9ے ہ8ں !� ان %ے /�B_9ے ہ8ں �ہ !� �o ��ل �8ں !_ے وہ �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� �*Q �8ں <��' و��!�اں !_ے 9��Gے 
�ا �� �*�G Qاخ �ہ8ں !_� �ہ !� اس �8ں ہ>��ت �� ��!ے ا�eے ��-�ں �� ٹ_c��ہ دوزخ ہے اور وہ ��? �:ہ �ہ9ے ہ8ں �8� 

 )٩٨( ہ�ں �� ��د اور <�ر!8ں اور �Rے �ے�o ہ8ں �ہ �ہ !� ��\� B�رہ �� %9cے ہ8ں اور �ہ ر%9ہ ���9ے ہ8ں )٩٧(ہے 
�ا � �ف ���ے وا� ��ا ا��eں �� � �ف ��دے اور ��ا ��  اور �� �)Hr+�)٩٩ے وا� ہے ( اور((��$ ہے �ہ � v+

�ا اور ر%�ل �� #�ف � v+� �� ے -� اور\�/ �\�r� ہ اور:� �% 
راہ �8ں -_� ��ر B_�ڑ ��\ے وہ ز�I8 �8ں �ہ
�ا �+Hrے وا� اور ��ا �ے ذ�ے ہ�cB� اور �ہ>�ت ���ے -_� %ے �Ec ��\ے /_� اس �� ��ت c/Pڑے !� اس �� ث�اب 

�H- ;R�ہ �ہ8ں �ہ �,�ز �� �� ���ے /ڑه� �c8#�rہ !� �� ��ف ہ� �ہ  اور �$ !� %�i �� ��ؤ !� !� /� )١٠٠(�ہ���ن ہے 
�>�ہ��I �ے (�$ !� ان ) اے /8^,=�( اور )١٠١(���G ��گ !� �� ا�dا د�ں -ے �ے��G�� Q !,ہ�رے �_*ے د�,I ہ8ں 

�cr� ( �� ہ� �*e� ;!�% ہ�رے,! 
>�,� Q�ا ��_ڑ? رہے �$ �8ں ہ� اور ان �� �,�ز /ڑه��ے �:� !� B�ہs8ے �ہ ان �
 �P\ے اور ہ��8�ر اور ) ان �� �:ہ(وہ %>�ہ ��8cBں !� /�ے ہ� ��\8ں /_� دو%�? �,�<
 �o �ے �,�ز �ہ8ں /ڑه

�e*� ہ� �� !,ہ�رے %�!; �,�ز ادا ��ے ���G اس -_�ت �8ں ہ8ں �ہ !� ذرا ا/Hے ہ9_8�روں اور %���ن %ے EG�L ہ� ��ؤ !� !� 
 �ے %=$ !c*8� �8ں �� �8,�ر ہ� !� !� /� �H- ;R�ہ �ہ8ں �ہ ہ9_8�ر ا!�ر ر�_� �:� /� �c=�ر-� �,*ہ ��د�ں ا-� !� ��رش
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�ا �ے ���Gوں �ے �sے ذ�
 �� <dاب !8�ر �� ر�_� ہے � �H١٠٢(ہ��8�ر ض�ور رہ( �! �cB�� ز !,�م�,� �! $� �_/ 
�ا �� ��د ��و /_� �$ ��ف ��!� رہے !� ) ہ� ���
 �8ں(�_ڑے اور �8ٹ_ے اور �8ٹے ��o (�,�ز /ڑه� ) اس #�ح %ے(


 �8ں /ڑه9ے ہ���� �� Iں /� او(�ت ) #�ح ا��H��� �� ز�,� Qرہ(�ے��`� ( ض ہے�G ���� 8ں ادا�)ر �� )١٠٣�i� اور 
9� �ہ ���� ا-� !� �ےPرام ہ�!ے ہ� !� �o #�ح !� �ےPرام ہ�!ے ہ� ا%� #�ح وہ �_� �ےPرام ہ�!ے e% ے �8ں��� �_R8/

�ا %ے ��ا %$ �R; ���9� اور ہ8ں اور !� �� ا�8��ں ر�_9ے ہ� �� وہ �ہ8ں ر�; %9cے اور e�ا �e�وا� ) �ڑ?(ا 
,c�
�ا �� ہ�ا�
 �ے �Y��� ��-�ں �ے �`���ت �8ں ) اے /8^,=� ()@١٠(ہے �� �9�ب ��زل �� ہے !��ہ R% �/ �! ہ� �ے


 �8ں �=_� �Z¡ �ہ ���� ) د�48G)�_c*ہ ��و اور ��,� ��ا )١٠D(دL���زوں �� Qے�� �H:��� �r+� ا %ے�� اور 
�ا )١٠K(�+Hrے وا� �ہ���ن ہے �8��
 ��!ے ہ8ں ان �� #�ف %ے �Z¡ �ہ ���� �c��8ہ � � اور ��گ ا/Hے ہ� ��eHں �

�ا %ے �ہ8ں B_�9ے ����cہ �$ )١٠٧(��\I اور ��!c$ ��ا\� �� دو%
 �ہ8ں ر�_9� � �ہ ��-�ں %ے !� B_�9ے ہ8ں اور 
�ا ان �ے وہ را!�ں ���� �ہ8ں ��!� ان �ے %�!; ہ�ا ��!� ہے اور He/ وہ �� I� رے �8� ��!ے ہ8ں�r� ں �ے�!�� �e�ا 

� �8ں !� ان �� #�ف %ے �Z¡ �� �98ے ہ� )١٠٨(����ں /� ا��#ہ �sے ہ�\ے ہے ) !,�م(-� �_A !� ��گ د�8� �� ز�
�ا �ے %�!; ��ن �_:ڑے -� اور ��ن ان �� ��ا )١٠٩(�� و�H� E8ے -�؟ (8��
 �� ان �� #�ف %ے \�� v+� �� اور 

�ا �� �+Hrے وا� اور �ہ���ن /�\ے -� ��ا %ے �+�r ���:ے !� � )١١٠(��م �� �8ٹ_ے �� ا/Hے �� �8ں �*� ���ے /_� 
�ا ���Hے وا� �
 وا� ہے ) اور(اور �� ��\� -H�ہ ��!� ہے !� اس �� و��ل ا%� /� ہے اور ,c�)١١١(v+� �� اور  

� �ے-H�ہ �� �ہ�9 ��دے !� اس �ے �ہ9�ن اور ص��� -H�ہ �� ���; ا/Hے e� اس %ے Ic8� د ��ے��� (�4ر �� -H�ہ !� \��

 !� �� �ہc��ے �� (4� �� )١١٢(%� /� ر�_� >�,� Q�ان �8ں %ے ا �! ��ا �� EFG اور �ہ����� �ہ ہ�!� اور ا-� !� /� 

� اور �ہ ا/Hے %�ا _! �cB �� ��(ہe� (cا �ے !� /� �9�ب اور �ہ��� �ہ8ں %9cے اور �ہ !,ہ�را �R; �:�ڑ %9cے ہ8ں اور 
�ا �� �ڑا EFG ہے �� ہ8ں �� !� ���9ے �ہ8ں !_ے اور !� /� \�_c% ہے اور !,ہ8ں وہ ��!8ں �\���G زل�� � ان )١١٣(دا��\

� �ہ8ں ہ�ں _Bر!8ں ا�r� �% 
9� ہے(��-�ں �� �ہc%ہ� �_Bرت ا�r� �� v+� -�ں �� ) اس�� ��ت �� Q8� �� �8ات�
����Hد? ��صE ���ے �ے �sے ��ے -� !� ہ� اس �� �ڑا ث�اب د�ں  ��ا ���8ں ص*� ���ے �� �ہے اور �� ا�eے ��م 

8^,=� �� �+��� ��ے اور ����Hں �ے ر%9ے �ے %�ا )@١١(-ے / �8%�ه� ر%9ہ � *�م ہ��ے �ے �  v+� �� اور 
�ہ�H �8ں دا�E ���ں -ے ) (8��
 �ے دن(ے ہ� ا%ے اده� ہ� H*Bے د�ں -ے اور اور ر%9ے /� B*ے !� ��ه� وہ B*9� ہ

� �� اس �� ���H� Q��� ��\ے اور اس �ے %�ا )١١D(اور وہ ��? �:ہ ہے e� ے -� �ہr+� ہ �� �ہ8ں�H- ا اس �ے�� 
�ا �ے %�!; ���H� Q��� وہ ر%9ے %ے دور) اور -H�ہ(� �ہ �� )١١K( �� /ڑا �B �� o�ہ8ے -� �+� دے -�۔ اور �o �ے 

 �� ��ا �ے %�ا /�%�9 ��!ے ہ8ں !� <�ر!�ں �� اور /c�ر!ے ہ8ں !� �Y8�ن �� %��� ہ�)١١٧( 
H � ا �ے�� �/ o� 
�ا %ے(�� ہے ��وں %ے ) �� H� ے �:� �8ں !�8ےHر د��ا �� ��ل ��(�ہd� ��ا �� �8L ( ر �4ہ �ے �8� ��وں -�۔�`� Q�ا

�ہ (�!� اور ا�8��ں د�!� ہ�وں -� اور �ہ %c_�!� رہ�ں -� �ہ ����روں �ے ��ن �8B!ے رہ8ں اور  اور ان �� -,�اہ �)١١٨(
��ا �� B_�ڑ �� �Y8�ن �� ) �_�� ہ�\� ص�ر!�ں �� ���9ے رہ8ں اور �v+� o �ے \�H� ��ا ���ہ9� رہ�ں -� �ہ وہ 

رہ� اور ا�8��ں د�!� ہے اور �� �Y8� ;R�ن ا�ہ8ں  وہ ان �� و<�ے د�9� )١١٩(دو%
 �H��� اور وہ ص��� �`4�ن �8ں /ڑ -8� 
 ا�eے ��-�ں �� ٹ_c��� �ہ�H ہے۔ اور وہ وہ�ں %ے �+*4� �ہ8ں /�%8cں )١٢٠(و<�ے د�9� ہے �� ده��� ہ� ده��� ہے 

 اور �� ��گ ا�,�ن �\ے اور �Q8 ��م ��!ے رہے ان �� ہ� �ہ�9rں �8ں دا�E ���ں -ے �I �ے �R8ے �ہ��ں )١٢١(-ے 
�ا %ے ز��دہ ��ت �� %R� ��ن ہ�%9c� ہے ��ا �� %R� و<�ہ ہے۔ اور � )١٢٢(��ر? ہ8ں۔ ا��ا¢��د ان �8ں رہ8ں -ے۔ �ہ 

�� ) #�ح(�ہ !� !,ہ�ر? Pرزوؤں /� ہے اور �ہ اہE �9�ب �� Pرزوؤں /�۔ �� �+v ��ے <,E ��ے -� ا%ے ا%� ) �>�ت(
 �� �e� ا �ے %�ا �ہ�� اور �� �Q8 ��م ��ے -� ��د ہ� )١٢٣(�,��9� /�\ے -� اور �ہ ��د-�ر ��� د�� ��\ے -� اور وہ 

 �� �ہ �i*! �� �
 �8ں دا�E ہ�ں -ے اور ان �� !E ��ا�� �_rے ��گ �ہe�ہ�-� !� ا ��� <�رت اور وہ ص��$ ا�,�ن �_
 ��ا �� (=�ل �8� اور )@١٢(��\ے -� �c� ے� o� 9� ہےc%ہ� �_Bا I�د �� o� ے% v+� ہے۔  اور اس �وہ ���c8�ر �_

�ا �ے ا��اہ�8 �� ا/H� دو%
 ��H�� e� ( �_!*,�ن (اور ا��اہ�8 �ے د�I �� /�8و ہے �� ��ecں � اور P%,�ن )١٢D(!_ے اور 
�ا ہ� 8B' /� ا��#ے �sے ہ�\ے ہے ��ا ہ� �� ہے۔ اور ���گ !� %ے ) اے /١٢K() �=,^8(وز�I8 �8ں �� �R; ہے %$ 

�ا !� �� ان �ے <�ر!�ں �ے ��رے) ��89(�� ��*ے �8ں ) %�!; �c�ح ���ے �ے( �8ں �9G?ٰ #*$ ��!ے ہ8ں۔ �ہہ دو �ہ 
ا��زت د�9� ہے اور �� ��c اس �9�ب �8ں /ہ*ے د�� -8� ہے وہ ان ��89 <�ر!�ں �ے ��رے �8ں ہے �I �� !� ان �� �� !� 
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� (رے ��R� oc8ں �ے ��رے �8ں۔ اور �ہ �R8�) �8'(د�9ے �ہ8ں اور ��اہ� ر�_9ے ہ� �ہ ان �ے %�!; �c�ح ���� اور _�
�ا اس �� ���9� ہے ) ��c د�9� ہے�� !� ��و -ے \A_� �� 89,�ں �ے ��رے �8ں ا�4�ف /� (�\� رہ�۔ اور�اور )١٢٧(�ہ  

 o/P ہ �ہ8ں �ہ�H- ;R� �/ ?�8� ہ ہ� !� �8�ںr��9� �� ا�=Lےر� �� �� #�ف %ے ز��د!� �� <�رت �� ا/Hے ��و�e� �-ا
� (�ارداد /� ص*� ���8ں۔ اور ص*� ��ب �8ں e�)'8B ( �! �-ہ8ں اور ا �� #�ف ��\E ہ�!� E+� �! ہے اور #=8 89ں

�ا !,ہ�رے %$ ����ں %ے وا(� ہے � اور !� ��ا �H9� ہ� B�ہ� <�ر!�ں )١٢٨(���c8�ر? اور /�ہ8'-�ر? ��و -ے !� 
� �ہ ���� �ہ ا�_� �e�ے !� ا- �c%�� ؤ اور دو%�? �� �8ں ہ�-' ��ا��? �ہ8ں�� Eف ڈه�# �� �
 �8ں(Q ہ��� �e�ا (

�ا �+Hrے وا� �
 ���� اور /�ہ8'-�ر? ��و !� `G8ں ��ا� o/P �-ہے اور ا �B_�ڑ دو �ہ -��� اده� ہ�ا �8ں �ٹQ رہ

 �ہ ہ�%cے اور( اور ا-� �8�ں ��8? )١٢٩(�ہ���ن ہے `G8ں ��ا� (�� Q�ا ہ� ا�� ا�Q دو%�ے %ے ��ا ہ���\8ں !� 


 وا� ہے ,c� وا� اور �\�r� ?ا �ڑ��� ��دے -� اور HL ے% 
� دو�H/١٣٠(ا( ;R� �� ں اور���,%P ;R� �� اور 
� ان �� �_� اور _! �s- ?ں �� !� %ے /ہ*ے �9�ب د�-�� I� ہے۔ اور �� ��ا ہ��(ز�I8 �8ں ہے %$ ,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے ( �� �!

�ا %ے ڈر!ے رہ� او�8�? �8� ہے �ہ ��! �c� ہ� �ے ��� �P ;R%,���ں �8ں ) %,>; ر�_� �ہ( !� ر ا-� ��i ��و -ے�_
�ا �ے /�وا اور %'اوار �,�وثH� ہے ��ا ہ� �� ہے۔ اور �) /_� %I ر�_� �ہ( اور )١٣١(اور �� �R; ز�I8 �8ں ہے %$ 

� ہے G�� ا ��ر%�ز���ا ہ� �� ہے اور �ا-� وہ B�ہے !  ��-�)١٣٢(�� �P ;R%,���ں �8ں اور �� �R; ز�I8 �8ں ہے %$ 
�ا اس ��ت /� (�در ہے ) !,ہ�ر? �:ہ(!� !� �� HG� ��دے اور ��8ں ( �� �+v د�8� )١٣٣(اور ��-�ں �� /8�ا ��دے۔اور 

��ت ) <,*�ںP ا �ے /�س د�8� اور���ا %9H� د�c_9� ہے ) ����د(�ے �sے ا�� ) دو��ں(�� �'ا �� #��$ ہ� !� �ہ8ں۔ اور 
� -�اہ� دو ��اہ ا�4�!  اے ا�,�ن وا��)@١٣(R% ےs� ا �ے��!,ہ�را �� !,ہ�رے��ں ��پ اور ) اس �8ں(ف /� (�\� رہ� اور 

 �� EB ے_R8/ ے� oi� اہ�����اہ ہے۔ !� !�  �8��ا ان �� � �! �8`G �� ا��8 ہے �ر�9ہ داروں �� �`4�ن ہ� ہ�۔ ا-� ��\
8�ا �ہ�دت دو -ے �� R8/ �! �-۔ ا�H�ڑ د�_B ل �� �ہ��ا !,ہ�رے %$ ����ں ) ��ن ر�_�B �H)�ہ� -ے !� �(R �ہ�دت %ے(<�

� /١٣D(�H���  ! �=,^8(%ے وا(� ہے H/ا /� اور اس �ے ر%�ل /� اور �� �9�ب اس �ے ا����ا�'��ں(P ( �/� ��زل �
 ��ا اور اس �ے �9��Gں اور اس �� v+� �� ,�ن �ؤ۔ اور�8ں %$ /� ا_! �ہے اور �� �9��8ں اس %ے /ہ*ے ��زل �

 �� ��گ ا�,�ن )١٣K(اور اس �ے /8^,=�وں اور روز(8��
 %ے ا�c�ر ��ے وہ ر%9ے %ے �_ٹQ �� دور �� /ڑا �9���ں 
�ا �ہ !� �+rے -� اور �ہ 8%�ه� ��\ے /_� ���G ہ�-sے /_� ا�,�ن �\ے /_� ���G ہ�-sے /_� ��i �8ں �ڑه9ے -sے ان �� 

� دو(�G�H`�ں ) اے /8^,=� ()١٣٧(ر%9ہ د�_�\ے -� H �ے ��-�ں��� �r�رت %H�د دو �ہ ان �ے �sے د�; د�Hے وا� )  ر
 �� ����Hں �� B_�ڑ �� ���Gوں �� دو%
 �H�!ے ہ8ں۔ �8� �ہ ان �ے ہ�ں <'ت ��صE ���� )١٣٨(ہے ) !8�ر(<dاب 

� ہے � ��ا ہ��ا �ے !� )١٣٩(B�ہ9ے ہ8ں !� <'ت !� %$ �� �9�ب �8ں ) ����Hں( اور H/ا �/)�c� ہ� (G ہے ��زل �����
� ہے !� �$ !Q وہ ��گ اور ) �ہ8ں(�ہ �$ !� !�� �� اڑا\eHہ ��ا �� P��9ں %ے ا�c�ر ہ�رہ� ہے اور ان ��%�H �ہ 

�ا �G�H`�ں اور ) �ہ(��!8ں ����ے �:8ں۔ ان �ے /�س �
 �8ٹ_�۔ ور�ہ !� �_� ا�ہ8ں �e8ے ہ���ؤ -ے۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ 
�ا �� #�ف %ے !� �� �9G �*ے )٠@١(ہے ���Gوں %$ �� دوزخ �8ں ا�_ٹ� ���ے وا� � �� !� �� د�c_9ے رہ9ے ہ8ں ا-� 

�ہ9ے ہ8ں �8� ہ� !� /� L��$ ) ان %ے(�84$ ہ� !� ) �9G(!� �ہ9ے ہ8ں �8� ہ� !,ہ�رے %�!; �ہ !_ے۔ اور ا-� ���Gوں �� 
�ا !� �8ں (8��
 �ے دن ) �ے ہ�!;(�ہ8ں !_ے اور !� �� �e*,���ں ��ا ���Gوں �� %ے �R��� �ہ8ں۔ !� �48G*ہ ��دے -�۔ اور 

�ا �� ده��� د�9ے ہ8ں ) ان B���ں %ے ا/Hے �'د�Q( ��G�H )١@١(����Hں /� ہ�-' L*=ہ �ہ8ں دے -� ��ہ اس �� �8� (

 اور ��ہE ہ� �� ) ده��� د�ں -ےe% �! ہ �,�ز �� �_ڑے ہ�!ے ہ8ں�ے وا� ہے اور �$ Hوہ ا�ہ8ں �� ده��ے �8ں ڈا�

�ا �� ��د ہ� �ہ8ں ��!ے �:� �ہ
 �� ��-�ں �) ص�ف(� �8{ �8ں /ڑے �ٹQ رہے ہ8ں �ہ ان �� )٢@١(ے د�_��ے �� اور 
� ر%9ہ �ہ /�ؤ -ے ) ہ�!ے ہ8ں(#�ف _� ��ا �_ٹc�\ے !� اس �ے �sے �=_� �� o� ف اور�# � اے اہE )٣@١(�ہ ان �
�ا �� ص��� ا�'ام ��؟ ����Hں �ے %�ا ���Gوں �� دو%
 �ہ �H�ؤ �B �! �8�ہ9ے ہ� �ہ! ا�,�ن� �Q� ;R )@@١( ا/Hے او/� 

�د-�ر �ہ /�ؤ -ے � �� �e� �� ے �ے در�ے �8ں ہ�ں -ے۔ اور !� انR8� گ دوزخ �ے %$ %ے�� �G�H� ١(�ہ8ں �ہ@D( 
�ا �
 �� در%
 �8� اور ��� �H/اور ا ��ا �ے ��G��=�دار ) �� ر%�(ہ�ں �Hہ�ں �ے !��ہ ���� �F=�ط /cڑا اور ��ص 

�ا <�`H��H��� $ں �� �ڑا ث�اب دے -� ہ���ا ) ا-� !� K(@١(-sے !� ا�eے ��گ ����Hں �ے ز��ے �8ں ہ�ں -ے اور �
�ا !� (�ر�H�س اور دا�� ہے ) اس /�(�ے ��c-'ار رہ� اور ��ا !� �� <dاب دے �� �8� ��ے -�۔ اور �ا�,�ن �ے Pؤ !� 

)٧@١(�e� �� �ہ8ں ��!� �ہ ��\He/ �� ا اس ��ت���ا  �%8�A> �� );R� $% ( �9Hہ ��ا �ہے �:� وہ �� ��*�م ہ�۔ اور 
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�ا �_� � �ف )٨@١(���9� ہے ) اور(�� �_*� �_A ��و -ے �� B_�� �� �� ��ا\� %ے در-'ر ��و -ے !� \A_� ا-� !� ��گ 
�ا %ے اور اس �ے /8^,=�وں %ے ��i ��!ے ہ8ں)٩@١(ص��$ (�رت ہے ) اور(���ے وا� ��ا اور اس  �� ��گ � اور 

�ے /8^,=�وں �8ں �Gق ���� B�ہ9ے ہ8ں اور �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� � f �� ���9ے ہ8ں اور � f �� �ہ8ں ���9ے اور ا�,�ن اور 
� B�ہ9ے ہ8ں H��c� راہ Q�ے �8{ �8ں ا� �i�)١Dاب !8�ر )٠d> �� 
 وہ �A ا�9=�ہ ���G ہ8ں اور ���Gوں �ے �sے ہ� �ے ذ�

� �8ں �Gق �ہ �8�  او)١D١(�� ر�_� ہے e� ,�ن �\ے اور ان �8ں %ے�ا اور اس �ے /8^,=�وں /� ا��� (ر �� ��گ H �
�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے ) �� ��8c8ں(ا�eے ��-�ں �� وہ <H`��$ ان ) %$ �� ������ے ص*ے <��G �Y�\ے -� اور 

)١D٢() �,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے ( Q�ے ہ8ں �ہ !� ان /� ا!�� 
��c(اہE �9�ب !� %ے در��ا%_��9�ب P%,�ن %ے ا!�ر �ؤ !� �ہ )  ہ�\
�ا ��ہ� ) ان %ے(��%�ٰ %ے اس %ے �_� �ڑ? �ڑ? در��ا%89ں ��cBے ہ8ں �� c�P_�ں %ے(�ہ9ے !_ے ہ,8ں H � ( �_د�

�H� �8ٹ_ے !� اس ) � =�د(دو %� ان �ے -H�ہ �� و�ہ %ے ان �� �>*� �ے c/Pڑا۔ /_� �_*� �r��8�ں P\ے /R8_ے �R_ڑے �� 
 اور ان %ے <ہ� �H8ے �� ہ� �ے ان /� ��ہ #�ر اٹ_� )١D٣(�ے در-'ر ��۔ اور ��%�ٰ �� ص��� L*=ہ د�� %ے �_� ہ� 

�ہ ��!ے ہ�\ے دا�E ہ��� اور �ہ �_� ��c د�� ) دا�E ہ��� !�(دروازے �8ں ) �ہ� �ے(�_ڑا �8� اور ا�ہ8ں ��c د�� �ہ <%
� ��c �(�8ں !>�و�' ) �R_*8�ں /cڑ�ے(�ہ ہ9iے �ے دن H �فA��ہ ����۔ �Lض ہ� �ے ان %ے �F=�ط <ہ� �8� ) ے 

)١D@() ڑ ڈا��! �� ��ا �� P��9ں %ے ��i ���ے اور ا�=8�ء �� ���� ) �Ic8 ا�ہ�ں �ے <ہ�!� ان �ے <ہ� !�ڑ د�Hے اور 
�ا �ے ان �� ��دود ��د�� اور ان(ہ8ں۔ ) /ڑے ہ�\ے(��ر ڈا�Hے اور �ہ �ہHے �ے %=$ �ہ ہ,�رے د��ں /� /�دے � �ے 

�ا �ے ان /� �ہ� ��د? ہے !� �ہ �� ہ� ا�,�ن �!ے ہ8ں ) د��ں /� /�دے �ہ8ں ہ8ں� اور )١DD(�*cہ ان �ے ��i �ے %=$ 
 اور �ہ �ہHے �ے %=$ �ہ ہ� �ے ���� �ے )١DK(ان �ے ��i �ے %=$ اور ���� /� ا�Q �ہ9�ن <��8 ����هHے �ے %=$ 

�ا �ے /8^,=� � �� �� �8e� ٰ�e8> 8ٹے�)Aے�ہ! ( ہے ��د�� E9) (!_ے��ا �ے ان �� � *�ن ��د�� ( ٰ�e8> اور ا�ہ�ں �ے
� ص�رت � *�م ہ�\� اور �� ��گ ان �ے ��رے �8ں % ��� (E9 �ہ8ں �8� اور �ہ ا�ہ8ں %��� /� Bڑه��� �*cہ ان �� ان �

�� �Y*� <*� �ہ8ں۔ ا�A9ف ��!ے ہ8ں وہ ان �ے ��ل %ے �Q �8ں /ڑے ہ�\ے ہ8ں اور /�8و\� �I �ے %�ا ان �� اس 
�ٰ �� �`E9) �ًH8 �ہ8ں �8� e8> ١(اور ا�ہ�ں �ےDوا� ہے )٧ 
,c� اور $��L ا��� #�ف اٹ_� �8�۔ اور H/ا �ے ان �� ا�� �*cہ 

)١Dے دن ان /� -�اہ )٨� 
 اور ��\� اہE �9�ب �ہ8ں ہ�-� �:� ان �� ��ت %ے /ہ*ے ان /� ا�,�ن �ے P\ے -�۔ اور وہ (8��
�( !� ہ� �ے �ہ�د��ں �ے �*,�ں �ے %=$ )١D٩(ہ�ں -ے % 
/��8'ہ 8B'�ں �� ان �� �Aل !_8ں ان /� ��ام ��د�ں ) �ہ

�ا �ے ر%9ے %ے � �wہ وہ ا�� � اور اس %=$ %ے �_� �ہ )١K٠(رو�9ے !_ے ) ��-�ں ��(اور اس %=$ %ے �_
��ل ���� �_�!ے !_ے۔ اور ان �8ں %ے ��و��د �s� uHے ���ے �ے %�د �98ے !_ے اور اس %=$ %ے �_� �ہ ��-�ں �� 

 �:� �� ��گ ان �8ں %ے <*� �8ں /cے )١K١(�� ���G ہ8ں ان �ے �sے ہ� �ے درد د�Hے وا� <dاب !8�ر �� ر�_� ہے 
ا�,�ن ) %$ /�(!� %ے /ہ*ے ��زل ہ�\8ں ) �9��8ں(/� �� !� /� ��زل ہ�\� اور �� ) �9�ب(ہ8ں اور �� ���I ہ8ں وہ اس 

��ت �� ���9ے ہ8ں۔ ان �� ہ� <H`��$ ا�� <��8 ر�_9ے ہ8ں اP ا اور روز��ور �,�ز /ڑه9ے ہ8ں اور ز��ٰة د�9ے ہ8ں اور 
� ()١K٢(د�ں -ے ,Z� ح ��ح اور ان) ملسو هيلع هللا ىلصاے�# o� ہے �<8_� � %ے /R_*ے ہ� �ے !,ہ�ر? #�ف ا%� #�ح و�

�۔ اور ا��اہ�8 اور ا%, E8 اور ا%Z�ق اور � `�_! ��ٰ اور ا��ب اور /8^,=�وں �� #�ف �_8>e8> `�ب اور �ب اور او�د 
 �_! �� 
��H> �� اور داؤد �� ہ� �ے ز��ر �__! �<8_� � )١K٣(���o اور ہ�رون اور %*8,�ن �� #�ف �_� ہ� �ے و�

اور �ہ
 %ے /8^,=� ہ8ں �I �ے ���ت ہ� !� %ے /�9r8 �8�ن ��cBے ہ8ں اور �ہ
 %ے /8^,=� ہ8ں �I �ے ���ت !� 
�ا �ے ��!8ں �_� �8ں %ے �8�ن ���ا �ے(/8^,=�وں �� ) %$ ()@١K(ہ8ں �sے۔ اور ��%�ٰ %ے !� ����+=�? %H��ے ) 

�ا ) �H� �� �_8>� !_�(وا�ے اور ڈرا�ے وا�ے ��ا /� ا�'ام �� ��(u �ہ رہے اور �!��ہ /8^,=�وں �ے �Pے �ے � � ��-�ں �� 

 وا� ہے ,c� $��L)١KD( �� ا �ے�� Ic8� )9� ہے �ہ اس �ے !�) �9�ب�د ��ا -�اہ� 
=e� � /� ��زل �� ہے اس �

� ہے G�� ��ا ہ� �I ��-�ں �ے �١KK( �8� �i(ا/Hے <*� %ے ��زل �� ہے اور 9��Gے �_� -�اہ� د�9ے ہ8ں۔ اور -�اہ !� 
�ا �ے ر%9ے %ے رو�� وہ ر%9ے %ے �_ٹQ �� دور �� /ڑے ) ��-�ں ��(اور �)١Kہ�\ے اور �)٧ �G�� گ�� ��  �*

�ا ان �� �+Hrے وا� �ہ8ں اور �ہ ا�ہ8ں ر%9ہ ہ� د�_�\ے -� � ہ�ں دوزخ �� ر%9ہ �o �8ں وہ ہ,r8ہ )١K٨(��!ے رہے 
�ا �� P%�ن ہے ) ��ت(رہ8ں -ے۔ اور �ہ ) �*9ے(�)١Kف !  ��-�)٩�# ��ا �ے /8^,=� !,ہ�رے /�س !,ہ�رے /�ورد-�ر ��

��ن ر�_� (!,ہ�رے �� �8ں �ہ�9 ہے۔ اور ا-� ��i ��و -ے !� ) �ہ�( �ؤ ا�,�ن) ان /�(%ے �� ��ت �ے �� P\ے ہ8ں !� 
�ا %$ �H��� ;Rے وا� ) �ہ��اہ� �� ہے اور �
 وا� ہے ) اور(�� �P ;R%,���ں اور ز�I8 �8ں ہے %$ ,c�)اے )١٧٠ 
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 I�ے دH/9�ب ا� Eت(اہ�� ��ا �ے ��رے �8ں �� �ے %�ا �R; �ہ �ہ) ���(�۔ ��8e �8ں �� %ے �ہ �ڑه� اور H � ( ����
 ٰ�e8> ہ(�ے �8ٹےc*� ا �ے �8ٹے���ا !_ے �ہ ��ا �ے ر%�ل اور �� �*,ۂ ) �ہ �!_ے �� اس �ے ���� �� ) �r�رت(

�ا اوراس �ے ر%���ں /� ا�,�ن �ؤ۔ اور ��ا(�ہ �ہ� ) �ہ(#�ف �_8>� !_� اور اس �� #�ف %ے ا�Q روح !_ے !� �) �ہ 
 I8!)ؤ) ہ8ں۔ اس ا<9`�د %ےP ہے �ہ اس �ے ��ز y�/ ہے اور اس %ے ��ا ہ� � =�د وا�� �ہ �ہ !,ہ�رے �� �8ں �ہ�9 ہے۔ 

� ہے G�� ر%�ز�� ��ا ہ� ��8e اس )١٧١(او�د ہ�۔ �� �P ;R%,���ں �8ں اور �� �R; ز�I8 �8ں ہے %$ ا%� �� ہے۔ اور 
�ے ہ�ں اور �ہ �`�ب 9��Gے H� ا �ے���ہ ہ��ے ) 8ں<�ر ر�_9ے ہ(��ت %ے <�ر �ہ8ں ر�_9ے �ہ H� �� ا�� v+� �� اور

�ا %$ �� ا/Hے /�س �,u ���ے -� �� ��ے !� r��% ,�ن �\ے اور )١٧٢(�� ���$ <�ر %,>_ے اور�گ ا�� �� �! 

 ��ے -�۔ اور �Hہ�ں �ے ��H> ��Q8 ��م ��!ے رہے وہ ان �� ان �� /�را ��� دے -� اور ا/Hے EFG %ے �R; ز��دہ �_

�وں ہ��ے %ے(H� (اور <�رو ���� �H/ا �ے %�ا ا��ا�c�ر اور !c=� �8� ان �� !c*8� د�Hے وا� <dاب دے -�۔ اور �ہ ��گ 
١٧٣(��د-�ر �ہ /�\8ں -ے ( E8ف %ے !,ہ�رے /�س د��# �� ہے اور ہ� �ے ) رو�I( ��-� !,ہ�رے /�ورد-�ر �cBP) �i�


 �� ا��ه�8ا دور ���ے ���A9� ہ�ا ��ر �_�8) اور ضc,B ہے !,ہ�ر? #�ف ��,�ن �\ے )@١٧( د�ا /� ا�� /o �� ��گ 
� ر%�(اور اس � I�ے د� ( EFG اور 
� ر�,H/ڑے رہے ان �� وہ اc/ ط�=F� ��)�9ںrے -�۔ ) �ے �ہ�� E��8ں دا

� #�ف H/ے ��(اور اHRه� ر%9ہ د�_�\ے -� ) /ہ�8%)١٧D() �=,^8/ ہ �ے ��رے �8ں(��گ !� %ے ) اے�A� ( �c�)ا�� (
!�� 
G��ے او�د �ہ ہ� در� o� د ����\ے�� �e�ا ��ا ��Aہ ��رے �8ں �ہ ��c د�9� ہے �ہ ا-� ��\�ے ہ8ں �ہہ دو �ہ 

اور اس �ے �ہI ہ� !� اس �� �_�\� �ے !��ے �8ں %ے Pده� �4ہ �*ے -�۔ اور ا-� �ہI ����\ے اور ) اور �ہ ��ں ��پ(
�(ور ا-� اس �ے او�د �ہ ہ� !� اس �ے !,�م ��ل �� وارث �_�\� ہ�-� ا� �دو �ہ8Hں ہ�ں !� دو��ں �� ) ���ے وا�ے �_�\

� ��د اور <�ر!8ں �*ے �*ے وارث ہ�ں !� ��د �� �4ہ H � Iاور �ہ �� �ے !��ے �8ں %ے دو !ہ�\�۔ اور ا-� �_�\\�_�
�ا ہ� 8B') �ہ ا�c�م(دو <�ر!�ں �ے ��ا�� ہے۔ ��ا !� %ے اس �sے �8�ن ��G�!� ہے �ہ �_ٹ9cے �ہ /_�و۔ اور � %ے وا(� 

 )١٧K(ہے 
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رة ا�َ����ة� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�Aل �� د�sے -sے ہ8ں۔ ) �� ��Bے وا�ے ہ8ں(ا/Hے ا(�اروں �� /�را ��و۔ !,ہ�رے �8ے B�ر/�\ے ����ر ! اے ا�,�ن وا��
�ا �B �e8�ہ9� ہے ��c د�9� ) ��(!ے ہ8ں �:� ا��ام �>' ان �ے �� !,ہ8ں /ڑه �� %H�\ے ����8ں �c�ر �� �Aل �ہ ���H�۔ 

�ا �ے ��م �� 8B'وں �� �ے���9� �ہ ���� اور �ہ ادب �ے �ہH8ے �� اور �ہ (����� �ے ����روں �� !  ����H)١(ہے �
 ��ا �� �dر �� د�sے -sے ہ�ں اور(اور �ہ ان ����روں ���هے ہ�ں اور �ہ ان ��-�ں �� �I �ے -*�ں �8ں /ٹ) �� H� ے

8
 ا�(�� <'ت �ے -_� � �H � ( رہے ہ�ں �� ��)د? �ے #*=:�ر ) اور�H��� �ا/Hے /�ورد-�ر �ے EFG اور اس �
� اس و�ہ %ے �ہ ا�ہ�ں �ے !� �� ) /_� ا�89�ر ہے �ہ(ہ�ں اور �$ ا��ام ا!�ر دو !� H,د� ��c�ر ��و اور ��-�ں �
� %ے رو�� !<e� �� اور ) د�c_�(_� !,ہ8ں اس ��ت /� �P�دہ �ہ ��ے �ہ !� ان /� ز��د!� ���ے �:� اور <'ت وا�c8�

�ا %ے ��د �8� ��و اور -H�ہ اور �*� �� ��!�ں �8ں ��د �ہ �8� ��و اور � �/�ہ8'-�ر? �ے ����ں �8ں ا�Q دو%�ے �
�ا �� <dاب %+
 ہے ��ہ� اور %�ر �� -��
 اور �o ) �ہ9�(ور  !� /� ��ا ہ�ا ����ر ا)٢(ڈر!ے رہ�۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ 

� اور �� ��م /c�را ��\ے اور �� ����ر -A -_ٹ �� �� ��\ے اور �� �Bٹ �� �� �� ��\ے e� ا �ے %�ا�� �/ '8B
اور �� -� �� �� ��\ے اور �� �H8% �� �� �� ��\ے �ہ %$ ��ام ہ8ں اور وہ ����ر �_� �o �� در��ے /_�ڑ �_�\8ں۔ 

 �! �� o� �:�)ہ /�%�ں %ے ) ���ے %ے /ہ*ے� �ذ�� ���� اور وہ ����ر �_� �� !_�ن /� ذ�� �8� ��\ے اور �ہ �_

 � *�م ��و �ہ %$ -H�ہ ,e))ے ��م� ( �ہ8ں Pج ���G !,ہ�رے د�I %ے ��ا�8� ہ� -sے ہ8ں !� ان %ے �
 ڈرو اور �>_

� � ,89ں !� /� /�ر? �� د�ں اور !,ہ�رے �sے Pج ہ� �ے !,ہ�رے �sے !,ہ�را د�E��� I �� د�� اور ) اور(%ے ڈر!ے رہ� H/ا
� �8� ہ�ں �� �+y�_� v �8ں ��B�ر ہ� ��\ے He/ I�م �� دA%ہ(اc8#�r� ( ے وا�Hr+� ا��-H�ہ �� #�ف ��\E �ہ ہ� !� 

ں �ہہ دو �ہ %$ /��8'ہ 8B'�) ان %ے( !� %ے /�B_9ے ہ8ں �ہ ��ن ��ن %� 8B'�ں ان �ے �8ے �Aل ہ8ں )٣(�ہ���ن ہے 
� �Aل ہے �� !,ہ�رے �8ے ان �c�ر? ����روں �ے /cڑا ہ� �I �� !� �ے %�ه� ر�_� ) �c�ر(!� �� �Aل ہ8ں اور وہ _�

 o� (ہ� اور��ا �ے !,ہ8ں ) #���!� �ے ان �� %c_��� ہ� !� �� �c�ر وہ ) اس #��� %ےc%)_��� ہے c� (�ر ����(%ے 
�ا %ے ) c�ر? ����روں �� B_�ڑ!ے و(
�(!,ہ�رے �sے /cڑ ر�_8ں اس �� �_� �8� ��و اور ��ا �� ��م �ے �8� ��و اور �

�ا �*� �e�ب �H8ے وا� ہے � Q9�ب )@(ڈر!ے رہ�۔ �ے�� E8ں اور اہs- ?ل �� دA� ں�8'B ج !,ہ�رے �8ے %$ /��8'ہP 
y دا�I اہE �9�ب <�ر!8ں �� �_��� �_� !� �� �Aل ہے اور !,ہ�را �_��� ان �� �Aل ہے اور /�y دا�I��� I <�ر!8ں اور /�

 �� ) �Aل ہ8ں(�_�_B اور �ہ ����ر? ���� �� �`�4د ہ� �ہ �_*H_ر� �\�) 
i> ہ ان �� �ہ� دے دو۔ اور ان %ےc=�
��ت �8ں �`4�ن /��ے وا��ں �8ں P ے اور وہs- ہ� u\�ض E,> ہ�ا اس �ے �cH� ,�ن %ے�ا v+� �� اور ���� �دو9%

هHے �� (4� �8� ��و !� �Hہ اور �ہ�8Hں !Q ہ�!; ده� �8� ��و اور %� �� ��e �� �8� ��و �$ !� �,�ز /ڑ!  ���D(�H(ہ�-� 

 ہ� !� ) ده� �8� ��و(اور ٹ+�Hں !Q /�ؤں ��� �/�y ہ� ���� ��و اور ا-� �8,�ر ہ� �� %�i �8ں ) �ہ� ��(اور ا-� �ہ��ے �

ے ہ� ��9e ہ�\ے ہ� اور !,ہ8ں /��� �ہ �c% Eے !� /�y ہ� �� ��\� !� �8ں %ے �8
 ا�+A %ے ہ� �� P�� ہ� �� !� <�ر!�ں %
 �e� �� ہ اور ہ�!_�ںH� اور اس %ے �� �� !8,�(�ٹH � ( �9ہ�B ہ�ہ c*� �9ہ�B ���� ہ8ں� �:H! �� #�ح �e� �/ �! ا���� ��۔ 

� � ,89ں !� /� /�ر? ��ے !��ہ !� ��c ��و H/ے اور ا�� y�/ ہے �ہ !,ہ8ں)K(�/ �! �� ا �ے�� ا�e�ن �sے ہ8ں ان  اور 
� �o �� !� %ے (�ل �8� !_� _� �� ��(�� ��د ��و اور اس <ہH � (�$ !� �ے �ہ� !_� �ہ ہ� �ے )�c� �� ا��%I �8� اور ) 

�ا د��ں �� ��!�ں ��ا �ے �8ے !  اے ا�,�ن وا��ں)٧(%ے وا)� ہے Q! (((=�ل �8�۔ اور ا� %ے ڈرو۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ �
� !� �� اس ��ت /� �P�دہ �ہ ��ے �ہ ا�4�ف ا�4�ف �� -�اہ� د�HےH,د� � �ے �8ے �_ڑے ہ� ���� ��و۔ اور ��-�ں �

�ا !,ہ�رے %$ ��ا %ے ڈر!ے رہ�۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ �B_�ڑ دو۔ ا�4�ف �8� ��و �ہ �ہ� /�ہ8'-�ر? �� ��ت ہے اور 
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�ا)٨(ا<,�ل %ے �=�دار ہے � �ے و<�ہ ��G��� ہے �ہ ان �ے �8ے  �� ��گ ا�,�ن �\ے اور �Q8 ��م ��!ے رہے ان %ے 
� ہ8ں )٩(�+�r اور ا�� <��8 ہے ,Hوہ �ہ ��A�9ں �� �_ٹ�P ?8� اور ہ,�ر� �i� ہ�ں �ےH� ,�ن وا��)١٠( اور�ا !  اے ا��


 �ے ارادہ �8� �ہ !� /� د%
 دراز? ���ں !� اس �ے ان �ے >�,� Q�د ��و۔ �$ ا��ن �8� ہے اس �� �eے �� !� /� ا��
�ا ہ� /� �_�و%ہ ر�_B �H�ہs8ے ہ�!; � �� �H��� ا %ے ڈر!ے رہ�ں اور��� ا%�ا\E8 )١١(روy د�sے اور H� ا �ے�� اور 

�ا �ے ��G��� �ہ �8ں !,ہ�رے %�!; ہ�ں ا-� !� �,�ز /ڑه9ے �%ے ا(�ار �8� اور ان �8ں ہ� �ے ��رہ %�دار �`�ر �sے /_� 
�ا �� (�ض �Heہ دو -ے !� اور ز��ٰة د�9ے رہ� -ے اور ��8ے /8^,=�وں /� ا��د ��و -ے اور � ��,�ن �ؤ -ے اور ان �

 o� �_/ ہ8ں ��8ں !� %ے !,ہ�رے -H�ہ دور �� دوں -� اور !� �� �ہ�9rں �8ں دا�E ��وں -� �I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ
 �8- Qهے ر%9ے %ے �_ٹ��Hے �ے %=$ ہ�  !� ان ��-�ں �ے <ہ� !�ڑ د)١٢(�ے اس �ے � � !� �8ں %ے ��i �8� وہ 8%
� اور ان �ے د��ں �� %+
 �� د�� �ہ ��گ �*,�ت � 
H � �/ 9�ب(�ے ان� ( I� 9ے ہ8ں اور�ل د��� ا/Hے �`���ت %ے �

� ان �� �_� ا�Q �4ہ �Gا��ش �� �8ٹ_ے اور !_�ڑے Pد��8ں �ے %�ا ہ,r8ہ !� ان _! �s- �� 
Z84� �� ان ���!�ں �
 ��)Q�ہ ا� Q�ے رہ) ا!�/ �=� �� 
��8��Y�\8ں � �ف ��دو اور  ��ا ا�e�ن ) ان %ے(9ے ہ� !� ان ��در-'ر ��و �ہ 

�ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� �4�ر?ٰ ہ8ں ہ� �ے ان %ے �_� <ہ� �8� ) ا/Hے !8sں( اور �� ��گ )١٣(���ے وا��ں �� دو%
 ر�_9� ہے 
� ا�Q �4ہ �Gا��ش �� د�� !� ہ� _! �s- �
 �� �� ان �� �Z84� اس ��ے ان �ے ��ہ� (8��
 !Q !_� �:� ا�ہ�ں �ے �_

�ا <H`��$ ان �� اس %ے P-�ہ ��ے -� �� اور �H8ہ ڈال د�� اور �� �R; وہ ��!ے رہے H,9�ب)@١(�ے �8ے د�� Eاے اہ  !
��ا�'��ں(!,ہ�رے /�س ہ,�رے /8^,=� P 9�ب )� �! ;R� �� ے ہ8ں �ہs- P(��8ں %ے B_��!ے !_ے وہ اس �8ں %ے �ہ
 ) ا�ہٰ

�ا �� �R; !,ہ8ں �_�ل �_��ل �� �9� د�9ے ہ8ں اور !,ہ�رے �ہ
 %ے (�4ر � �ف �� د�9ے ہ8ں �ے�Q !,ہ�رے /�س 
� ہے cB P 9�ب� I١(#�ف %ے ��ر اور رو�D( ے وا��ں �� �>�ت �ے ر%9ے د�_�!� ہےH*B �/ �رض �H/ا ا�� �o %ے 

� #�ف �ے ��!� اور ان �� 8%�هے� �Hل �� رو��c� ه�8ے �8ں %ے� �� )١K( ر%9ہ /� AB!� ہے اور ا/Hے ��c %ے ا�
�ا ہ8ں وہ �ے��G�� Q ہ8ں � ���� I� ٰ�e8> ہ8ں �ہ E\�) ان %ے(��گ اس ��ت �ے ( �� ���� I� ٰ�e8> ا���ہہ دو �ہ ا-� 

9� ہے؟ c% EB �8/ �� o� ے-P ہے !� اس �ے�B ���� yA8ں ہ8ں %$ �� ہ� I8ے ��گ ز�H9� ہ �� اور�اور ان �� وا�
 I8ن اور ز��,%P ا اور��� ��د��ہ� ہے وہ �� B�ہ9� ہے /8�ا ��!� ہے اور � ��ا ہ�اور �� �R; ان دو��ں �8ں ہے %$ /� 
�ا �ے �8ٹے اور اس �ے /8�رے ہ8ں �ہ� �ہ /_� وہ )١٧(ہ� 8B' /� (�در ہے � اور �ہ�د اور �4�ر?ٰ �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� 

) دو%�وں �� #�ح �ے( !� اس �� �+*�(�ت �8ں �*cہ) �ہ8ں(!,ہ�ر? ��ا<,���8ں �ے %=$ !,_8ں <dاب ��8ں د�9� ہے 
�ا �ا�e�ن ہ� وہ �eے B�ہے �+rے اور �eے B�ہے <dاب دے اور P%,�ن ز�I8 اور �� �R; ان دو��ں �8ں ہے %$ /� 


 ہے اور ��c� �� �� #�ف ��ٹ �� ���� ہے ) %$ ��(ہ� � اے اہEِ �9�ب /8^,=�وں �ے �Pے �� %*e*ہ �� )١٨(ا%
)Q! صے�> Q�ا (� �! �رہ uY`H)اب ( ے ہ8ں �� !� %ےs- P �=,^8/ ہ�رے /�س ہ,�رے,!)م�c8�ن ��!ے ہ8ں ) ہ,�رے ا��

 �% ��P ے وا� �ہ8ں��H% ڈر �� ?�=+��� �!,ہ�رے /�س ���+=�? اور ڈر ) اب(!��ہ !� �ہ �ہ �ہ� �ہ ہ,�رے /�س ��\
�ا ہ� 8B' /� (�در ہے ��ا �ے ��  اور �$ ��%)١٩(%H��ے وا�ے s- Pے ہ8ں اور �� (�م %ے �ہ� �ہ �_�\�8 !� /� H/ے ا� ٰ�


 �8� �ہ ��H> ;R� �H!اور !� �� ا ���H� ا �8ے اور !,ہ8ں ��د��ہ�ا�e�ن �sے ہ8ں ان �� ��د ��و �ہ اس �ے !� �8ں /8/ �=,^8
� �� �ہ8ں د�� e� 8ں %ے� ���> Eس !  !� �_�\�8)٢٠(اہ�� �*Q ��م(!� ارض �`H � (! ا �ے��,ہ�رے �8ے �c; �8ں �eے 

 وہ �ہHے �:ے �ہ )٢١(/8ٹ; �ہ /_�8 د�H� ور�ہ �`4�ن �8ں /ڑ ��ؤ -ے ) د�H_c� �`��*ے �ے و(
(ر�_� ہے EB دا�E ہ� اور 
ٰ�ہ8ں اور �$ !Q وہ اس %�ز�I8 %ے �Ec �ہ ��\8ں ہ� وہ�ں �� �ہ8ں %9cے ) رہ9ے(وہ�ں !� �ڑے ز��د%
 ��گ ! ��%

�ا %ے( �� ��گ )٢٢(� ہ� �� دا�E ہ�ں -ے ہ�ں ا-� وہ وہ�ں %ے �Ec ��\8ں !� ( I� v+� ڈر!ے !_ے ان �8ں %ے دو
� �ہHے �:ے �ہ ان ��-�ں /� دروازے �ے ر%9ے %ے �,*ہ ��دو �$ !� دروازے �8ں دا�E ہ� _! 
��H> ��ا �� �/

�ا ہ� /� �_�و%ہ ر�_� �c8#�rہ ص��ِ$ ا�,�ن ہ� ��$ !Q وہ !  ��%�ٰ وہ ���ے �ہ)٢٣(-sے !� �9G !,ہ�رے ہے اور 
�ا ��ؤ اور �ڑو ہ� �ہ8ں �8ٹ_ے رہ8ں ) ا-� �ڑ�� ہ� ض�ور ہے(��گ وہ�ں ہ8ں ہ� �=_� وہ�ں �ہ8ں �� %9cے �!� !� اور !,ہ�را 

�ا %ے( ��%�ٰ �ے )@٢(-ے �� /� ا�89�ر �ہ8ں ر�_9� ) e� ے %�ا اور� �ا�9>� �� �ہ /�ورد-�ر �8ں ا/Hے اور ا/Hے �_�\
�ا �ے ��G��� �ہ وہ �*Q ان /� o8��B ��س !Q �ے �8ے ��ام )٢D(����G�ن ��-�ں �8ں ��ا\� ��دے !� ہ� �8ں اور ان � 

�(�� د�� -8� � E:H� ن ��-�ں �ے ��ل ) �ہ وہ�ں ���ے �ہ /�\8ں -ے اور���G�� 8ں %�-�داں /_�!ے رہ8ں -ے !� ان� I8ز�
�( اور )٢K(/� ا�eGس �ہ ��و ,Z� دم �ے دو �8ٹ�) اےP �� (ں انE8��) اور E8��(�ے ���ت ) ہEc��� �� ے )R%ڑه ) ہ8ں(/
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�ا �� اور دو%�ے ) �� �H�ب �8ں(�� %H� دو �ہ �$ ان دو��ں �ے s- 8�ز !� (=�ل ہ�� �� Q�ڑه�\8ں !� اB ں�8�ز� ;R�
 ��ا /�ہ8'-�روں ) !$ (��E8 ہ��E8 %ے(�� (=�ل �ہ ہ�\�� �ہHے �:� �ہ �8ں !>_ے (E9 ��وں -� اس �ے �ہ� �ہ � �) �8�ز(ہ

 اور ا-� !� �>_ے (E9 ���ے �ے �8ے �>; /� ہ�!; AB\ے -� !� �8ں !>; �� (E9 ���ے �ے )٢٧((=�ل ��G��� ��!� ہے 
�ا\ے رب ا� ��,I8 %ے ڈر �:9� ہے � �8ں B�ہ9� ہ�ں �ہ !� ��8ے -H�ہ �8ں )٢٨(�sے !>; /� ہ�!; �ہ8ں ABؤں -� �>_ے !� 

��ذ ہ� اور ا/Hے -H�ہ�� �_� �_/ � �:� اس �ے �oi )٢٩(اہE دوزخ �8ں ہ� اور ���,�ں �� �ہ� %'ا ہے ) ز��ہ( �8ں �_
� !�8L$ د? !� اس �ے ا%ے (E9 �� د�� اور �e�رہ اٹ_��ے وا��ں �8ں ہ� -8� � ��ا )٣٠(�ے اس �� �_�\� �ے (E9 ہ� اب 

��ے �:� !��ہ ا%ے د�_�\ے �ہ ا/Hے �_�\��� I8ّ�ا �_8>� �� ز�� Q�ے �:� اے ہے �ے اHے �ہ\��_B �c��8� �� ش� �� �
� �ش B_�� د�9� /_� وہ /8r,�ن ہ�ا � �� �ہ ہ� %c� �ہ اس ��ے �ے ��ا�� ہ�!� �ہ ا/Hے �_�\_� �H!)٣١(�>; %ے ا E9اس ( 

 �� �e� v+� �� زل �8� �ہ�� �c� ہ� �/ E8\ا%�ا �H� و�ہ %ے ہ� �ے ��(E9) ��ے -� ( ����(�H � (�8 اس �ے �ہ^� 
 ���ن �� ���ہ �8� ��\ے �� �*Q �8ں ��ا�� ���ے �� %'ا د? ��\ے ُاس �ے -��� !,�م ��-�ں �� (E9 �8� اور �� اس �
� �� ���$ ہ�ا اور ان ��-�ں �ے /�س ہ,�رے /8^,=� رو�I د�8*8ں � ��-�� �� ���$ ہ�ا !� -��� !,�م ��-�ں �� ز���-�ز�

� ان %ے �ہ
 %ے �_� ��ا اور )٣٢(�گ �*Q �8ں �ِ� ا<9�ال %ے �Ec ��!ے ہ8ں cBے ہ8ں /_� اس �ے � � �� ��گ 
اس �ے ر%�ل %ے �ڑا\� ���ں اور �*Q �8ں eG�د ���ے �� دوڑ!ے /_��ں ان �� �ہ� %'ا ہے �ہ (E9 �� د�sے ��\8ں �� 

*Q %ے %��� Bڑه� د�sے ��\8ں �� ان �ے ا�Q ا�Q #�ف �ے ہ�!; اور ا�Q ا�Q #�ف �ے /�ؤں ��ٹ د�sے ��\8ں �� �
��ت �8ں ان �ے �8ے �ڑا P ہے اور � ہ�ں �I )٣٣(<dاب !8�ر ہے ) �_�ر?(�c�ل د�sے ��\8ں �ہ !� د�8� �8ں ان �� ر%�ا\

�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے � اے )@٣(��-�ں �ے اس %ے /�9r8 �ہ !,ہ�رے (��� �8ں P ��\8ں !��ہ �� �� !� ��ن ر�_� �ہ 
�ا %ے ڈر!ے رہ� اور ! ا�,�ن وا���اس �� (�ب ��صE ���ے �� ذر� ہ !Aش ��!ے رہ� اور اس �ے ر%9ے �8ں �ہ�د 

�� %$ ��ل و�9�ع ) �ے !,�م �'ا�ے اور اس( �� ��گ ���G ہ8ں ا-� ان �ے /�س رو\ے ز�I8 )٣D(��و !��ہ ر%9:�ر? /�ؤ 
�ر اور �_� ہ� !��ہ (8��
 �ے روز <dاب ) ���ہ د�ں !� ان )%ے ر%9:�ر? ��صE ���ے(ہ� اور اس �ے %�!; ا%� �� 

� ()٣K(%ے (=�ل �ہ8ں �8� ��\ے -� اور ان �� درد د�Hے وا� <dاب ہ�-� HB 8ں �:� ) ہ�\�� Ec� گ %ےP ہ8ں -ے �ہ�B
 اور �� �Bر? ��ے ��د ہ� �� <�رت ان �ے ہ�!; )٣٧(اس %ے �ہ8ں �8c% Ecں -ے اور ان �ے �sے ہ,r8ہ �� <dاب ہے 

 ��ا ز��د%
 ��ٹ ڈا�� �ہ ان �ے G *�ں ���ا �� #�ف %ے <=�ت ہے اور �
 ہے ) اور(%'ا اور ,c� $��٣٨(ص( 
�ا ��ا اس �� � �ف �� دے -� �Q� ;R �ہ8ں �ہ �اور �� �+H- v�ہ �ے � � !��ہ ��ے اور ���c8�ر ہ� ��\ے !� 

� %*HY)٣٩(�+Hrے وا� �ہ���ن ہے � ��ا ہ�
 ہے؟ �B �� o�ہے  �8� !� �� � *�م �ہ8ں �ہ P%,���ں اور ز�I8 �8ں 
�ا ہ� 8B' /� (�در ہے ��� ��گ ��i �8ں �*�? ��!ے ہ8ں !  اے /8^,=�)٠@(<dاب ��ے اور �eے B�ہے �+� دے اور 

)�! ;R� ( ان �8ں %ے)ہ8ں ( ہ8ں ہ8ں اور� I��� ان �ے دل Ic8� ہ8ں I��� ہ %ے �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ�H� ��);R� ( ان �8ں %ے
�H,L و�ہ %ے �y �ہ ہ��� �ہ L*� ��!8ں �H��ے �ے �8ے ��%�%� ��!ے /_�!ے ہ8ں اور ا�eے ��-�ں �� �ہ�د? ہ8ں ان �

�8ں ث��
 (��!�ں �� ان �ے �`���ت ) ص�8Z(�ے �8ے ��%�س �Hے ہ8ں �� ا�_� !,ہ�رے /�س �ہ8ں P\ے ) �ے �ہc��ے(
�ل د�9ے ہ8ں ) ہ��ے� � (=�ل �� �H8� اور ا-� �ہ �*ے !� ا%ے) ��c(�ہ9ے ہ8ں �ہ ا-� !� �� �ہ� ) اور ��-�ں %ے(�ے � 

�ا %ے � �_� ;R� �! ہے !� اس �ے �8ے�B ���� ا -,�اہ�� �� �e� �-ہ �*ے !� اس %ے ا��9از ���� اور ا�)�� 
) ہ�ا�
�ا �ے /�y ���� �ہ8ں B�ہ� ان �ے �8ے د�8� �8ں �_� ذ�
 ہے اور �ا�89�ر �ہ8ں ر�_9ے �ہ وہ ��گ ہ8ں �I �ے د��ں �� 

��ت �8ں �_� �ڑا <dاP ہ ()١@(ب ہے�ے وا�ے اور ) ��� ���ام ��ل �_��ے ) ر��ت ��(�_�ٹ� ��!8ں �H��ے �ے ��%�%
��ہ E48G ��ا�ے ��(وا�ے ہ8ں ا-� �ہ !,ہ�رے /�س `� �P\8ں !� !� ان �8ں 48G*ہ �� د�H� �� ا<�اض ���� اور ا-� ان ) ��\

� �ہ8ں �:�ڑ %8cں -ے اور ا-_� ;R� 48*ہ ���� �ہ %ے ا<�اض ��و -ے !� وہ !,ہ�راG �� ہ� !� ا�4�ف�B ���� 48*ہG �
�ا ا�4�ف ���ے وا��ں �� دو%
 ر�_9� ہے ��E48G �c��8 ��ا�ں -ے �=cہ ��د ان ) ا/Hے �`���ت( اور �ہ !� %ے )٢@(

�ا �� ��c ) ����د(�ے /�س !�رات �/_� اس �ے � � اس %ے /_� ) �ہ ا%ے ���9ے ہ8ں)ہے c� (_� ہ�ا(ہے �o �8ں 
� ہے ا%� )٣@( اور �ہ ��گ ا�,�ن ہ� �ہ8ں ر�_9ے ��!ے ہ8ںHاور رو� 
� �o �8ں ہ�ا�\���G زل�� 
 �Qr8 ہ� �ے !�ر�

�ا �ے(�ے �Y��� ا�=8�ء �� ���G��=�دار !_ے �ہ�د��ں �� ��c د�9ے رہے ہ8ں اور �r�\¤ اور <*,�ء �_� �c��8ہ وہ ) 
�ا �ے �:ہ=�ن �`�ر �8ے -sے !_ے اور اس /� -�اہ !_�� ��c ا�ہٰ� �� �`I8 ر�_9ے !_ے(ے �9�ب H � ( ں %ے�-�� �! �!

�ا �ے ��زل ��G�\ے �
 �ہ �H8� اور �� ,8) �
 ڈر�� اور �>_� %ے ڈر!ے رہH� اور �P ?�8��9ں �ے ���ے !_�ڑ? %�
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  اور ہ� �ے ان ��-�ں �ے �8ے !�رات �8ں �ہ ��c)@@(ہ�\ے ا�c�م �ے ��c� ���Y �ہ دے !� ا�eے ہ� ��گ ���G ہ8ں 
�c; د�� !_� �ہ ��ن �ے ���ے ��ن اور c�P; �ے ���ے c�P; اور ��y �ے ���ے ��y اور ��ن �ے ���ے ��ن اور دا�
 �ے 
��ہ � �ف �� دے وہ اس �ے �8ے �i�رہ ہ�-� اور �� � v+� �� Ic8� ہ ہے����ے دا�
 اور %$ ز�,�ں �� ا%� #�ح ��

�ا �ے ��زل ��G�\ے ہ�\ے ا�c�م �ے ��c� ���Y �ہ دے � اور ان /8^,=�وں �ے )D@(!� ا�eے ہ� ��گ �ےا�4�ف ہ8ں 
4��� ��!ے !_ے اور ان ! ��ٰ �I ���� �� �_8>� �� ا/Hے %ے /ہ*ے �� �9�ب !�رات �e8> ں /� ہ� �ے���� ا�ہ� �ے ( �

� �o �8ں ہ�ا�
 اور ��ر ہے اور !�رات �� �� اس %ے /ہ*� �9�ب � 
��H> E8<ہے اور ) ہے(�� ا� �!�� ���4!
� ہے /!�� 
Z84� اور ��ا �ے اس �8ں ��زل )K@(�ہ8'-�روں �� راہ �9�!� اور اہE ا�>B �� E8�ہs8ے �ہ �� ا�c�م 

�ا �ے ��زل �sے ہ�\ے ا�c�م �ے ��c� ���Y �ہ دے -� !� ا�eے ���G�\ے ہ8ں اس �ے ��c� ���Y د�� ���ں اور �� 
4��� ہ� �ے !� /� %!) اے /8^,=�( اور )٧@(��گ ����G�ں ہ8ں ! �� �9�ب ��زل �� ہے �� ا/Hے %ے /ہ*� �9���ں �R
�ا �ے ��زل ��G��� ہے اس �ے �Y��� ان �� 48G*ہ ���� اور �� �� ) %$(��!� ہے اور ان � �c� �� �! ہے E��� �/

 Q��8و? �ہ ���� ہ� �ے !� �8ں %ے ہ� ا/ ���اہ�rں � ��ے �8ے ) �G(ے(!,ہ�رے /�س cBP� ہے اس �� B_�ڑ �� ان �

 /� �� د��c� �� �:� �9 اس �ے !� �� ا� ��� ��ا B�ہ9� !� %$ �� ا�Q ہ�Q د%�9ر اور #��`ہ �`�ر �8� ہے اور ا-� 

�ا �� #�ف ��ٹ �� ���� �د�sے ہ8ں ان �8ں وہ !,ہ�ر? Pز��\� ���� B�ہ9� ہے %� �Q8 ����ں �8ں �*�? ��و !� %$ �� 
�ا �ے ��زل ) ��c(�� ) ہ� /_� !��8� ��!ے ہ8ں �ہ( اور )٨@(9� دے -� ہے /_� �I ��!�ں �8ں !� �� ا�A9ف !_� وہ !� �� ��

 �e� ہ� �H9ے رہR� �8و? �ہ ���� اور ان %ے/ ���اہ�rں � ���G��� ہے ا%� �ے �Y��� ان �8ں 48G*ہ ���� اور ان �
�ا �ے !� /� ��زل ��G��� ہے �ہ �ہ8ں !� �� �ہc��ہ د�ں ا-� �ہ �ہ ���8ں !� ��ن��ا B�ہ9� ہے �ہ ان �ے ��c %ے �� � �� �ہ 

 �8� �ہ ز���ۂ ��ہ*8
 �ے ��c �ے )٩@(� H- f�ہ�ں �ے %=$ ان /� �84=
 ��زل ��ے اور ا��w ��گ !� ����G�ن ہ8ں 
�ا %ے اo� �c� �_B �� ہے؟ �� ہ8ں؟ اور �� �`I8 ر�_9ے ہ8ں ان �ے �8ے H� اہ���)D,�ن وا��)٠�ہ�د اور !  اے ا�

�H�ؤ �ہ ا�Q دو%�ے �ے دو%
 ہ8ں اور �� �+v !� �8ں %ے ان �� دو%
 �H�\ے -� وہ �_� ا�ہ8ں �4�ر?ٰ �� دو%
 �ہ 
�ا ���� ��-�ں �� ہ�ا�
 �ہ8ں د�9� � Qr8� �-8ں %ے ہ��)D١( ں �ے د��ں �8ں�-�� I� �! )�� ق�i� ( �� ض ہے !� ان��

ہے �ہ �ہ8ں ہ� /� ز���ے �� -�دش �ہ د�c_� -ے �ہ ان �8ں دوڑ دوڑ �ے �*ے ��!ے ہ8ں �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ,8ں ��ف 
�ا �9G �_8>ے �� ا/Hے ہ�ں %ے ��\� اور ا�� �/_� �ہ ا/Hے دل �� ��!�ں /� �� ) ��زل ��G�\ے(�P�\ے %� (��$ ہے �ہ 

�ہ8ں -ے �ہ �8� �ہ وہ� ہ8ں �� ) ! >$ %ے(�e*,�ن ) و(
( اور اس )B)D٢_���� ��!ے !_ے /8r,�ن ہ� �� رہ ��\8ں -ے 
+% ��ا ��
 (e,8ں �_��� ��!ے !_ے �ہ ہ� !,ہ�رے %�!; ہ8ں ان �ے<,E ا��رت -sے اور وہ �e�رے �8ں /ڑ -sے +% 


)D٣( 
�ا ا�eے ��گ /8�ا �� دے -� �I �� وہ دو%� اے ا�,�ن وا�� ا-� ��\� !� �8ں %ے ا/Hے د�I %ے /_� ��\ے -� !� 
 ��ا ر�_ے اور �eے وہ دو%
 ر�_8ں اور �� ����Hں �ے �� �8ں �������ں اور ���Gوں %ے %+9� %ے /P �8\8ں 

�ا �� EFG ہے وہ �eے B�ہ9� ہے د�9� �
 %ے �ہ ڈر�ں �ہ �A� �� �
 ���ے وا��A� �e� ں اور�راہ �8ں �ہ�د �� ��
�ا اور اس �ے /8^,=� اور ���I ��گ ہ� ہ8ں )@D(ہے اور ا� �ڑ? �r�\� وا� اور ���Hے وا� ہے � �! 
 !,ہ�رے دو%

�ا �ے P-ے(�ز /ڑه9ے اور ز��ٰة د�9ے اور �� �,��ا اور اس �ے /8^,=� اور )9c_�)DDے ہ8ں ( � v+� �� اور 

 �8ں دا�E ہ�-� اور(����Hں %ے دو9%� ��ے -� !� >�,� ��ا ��
 ہ� L*=ہ /��ے وا�� ہے ) وہ >�,� ��ا ��)DK( اے 

� !_8ں ا! ا�,�ن وا��ںs- ?ں �� !� %ے /ہ*ے �9��8ں د�-�� I� اور �eHہ �� I�ہ�ں �ے !,ہ�رے دH� �� وں�G�� ن �� اور
�ا %ے ڈر!ے رہ� � اور �$ !� ��گ �,�ز �ے �8ے اذان د�9ے ہ� !� )H� E8_�)D٧� ر�_� ہے دو%
 �ہ �H�ؤ اور ���I ہ� !� 

� اور �_H� E8�!ے ہ8ں �ہ اس �8ے �ہ %,>; �ہ8ں ر�_9ے eHہ �� �8ں ��ا\� ہ� !� ہ!  �ہ� �ہ اے اہE �9�ب)D٨(�ہ ا%ے �_
�ا /� اور �� �/ہ*ے ��زل ہ�\8ں ان /� ) �9��8ں(ہ� /� ��زل ہ�\� اس /� اور �� ) �9�ب(�8� د�c_9ے ہ� %�ا اس �ے �ہ ہ� 

���دار ہ8ں � �w,�ن �\ے ہ8ں اور !� �8ں ا��ا)Dا /��ے )٩'� �!�� ��ا �ے ہ�ں اس %ے �_� �ہ� �ہ �8ں !,ہ8ں �9�ؤں �ہ 
� اور �I /� وہ y�H=FL ہ�ا اور وا�ے ��ن ہ8ں؟ وہ ��� 
H � ا �ے�� �/ I� گ ہ8ں)�� I� ( ر اور %�ر�H� ان �8ں %ے

�9% �� ا�eے ��-�ں �� ��ا ٹ_c��ہ ہے اور وہ 8%�هے ر%9ے %ے �ہ
 دور ہ8ں �/ ��H� د�� اور �Hہ�ں �ے �Y8�ن �
)Kے)٠\P ,�ن �ے�ے ہ8ں !� �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� ا!P ہ ��گ !,ہ�رے /�س�اور �$   �� � ����cہ ��i �ے �� P!ے ہ8ں اور ا%

�ا ان �� ��ب ���9� ہے �� ر�_9ے ہ8ں i+� ہ�ں �� �!�� I� ے ہ8ں اور!�� �c8�)K١( �wے �ہ ان �8ں ا�- �_c�اور !� د 
 �_A ان �ے )H-)K٢�ہ اور ز��د!� اور ��ام �_��ے �8ں �*�? �� رہے ہ8ں �ے�Q �ہ �� �R; ��!ے ہ8ں ��ا ��!ے ہ8ں 
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�r� ا ��!ے ہ8ں�� � اور )K٣(\¤ اور <*,�ء ا�ہ8ں -H�ہ �� ��!�ں اور ��ام �_��ے %ے �uH ��8ں �ہ8ں ��!ے؟ ��A=ہ وہ �_
�ا �� ہ�!; ��ه� ہ�ا ہے ) -�دن %ے(�ہ�د �ہ9ے ہ8ں �ہ H�)ہے E8+� ا� �H � ( ےHہ� �e�هے ��\8ں اور ا�ا�ہ8ں �ے ہ�!; ���


 ہ� H � �/ ه� ہ�ا �ہ8ںاس �� ہ�!; �(�ے %=$ ان�H ( ح�# o� ہ اس �ے دو��ں ہ�!; �_*ے ہ8ں وہc*�)�H9� ہ9� ہے ) اور�B
��چ ��!� ہے اور )�,Z� ہ ) اے�9�ب(� ( �wاس %ے ان �8ں %ے ا� ��� !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے !� /� ��زل ہ�\

8��
 !Q �ے ) f^� اوت اور�� ��ارت اور ا�c�ر اور �ڑهے -� اور ہ� �ے ان �ے ��ہ� <� ��8ے ڈال د�� ہے �ہ �$ �ڑا\
�ا eG�د ���ے ��ا اس �� �>_� د�9� ہے اور �ہ �*Q �8ں eG�د �ے �8ے دوڑے /_�!ے ہ8ں اور ��ے �8ے Pگ �A!ے ہ8ں 

 اور ا-� اہE �9�ب ا�,�ن �!ے اور /�ہ8' -�ر? ��!ے !� ہ� ان %ے ان �ے -H�ہ �K@( �� �Z(وا��ں �� دو%
 �ہ8ں ر�_9� 

 �ے ���Lں �8ں دا�E ��!ے د�9ے اور ان �� �, )KDاور �� ) �� E8<ان �ے ) اور �9��8ں( اور ا-� وہ !�رات اور ا�

ا/Hے او/� %ے ) !� ان /� رزق �H8ہ �� #�ح ��%9� �ہ(/�ورد-�ر �� #�ف %ے ان /� ��زل ہ�\8ں ان �� (�\� ر�_9ے 
e�ے ا% 
 اے )KK(ے ہ8ں �I �ے ا<,�ل ��ے ہ8ں /�ؤں �ے �R8ے %ے �_�!ے ان �8ں �R; ��گ �8��ہ رو ہ8ں اور �ہ

�ا �ے ��ا �� #�ف %ے !� /� ��زل ہ�\ے ہ8ں %$ ��-�ں �� /ہRH� دو اور ا-� ا�e� �ہ �8� !� !� �/8^,=� �� ار��دات 
� /�G �� ?�=,^8ض ادا �ہ �8�(/8^�م /ہRH��ے �8ں (�ص� رہے H � ( ا�� Qr8� �- ے ر�_ے\�R� ا !� �� ��-�ں %ے��اور 

!,ہ�رے ) اور �9��8ں(�$ !Q !� !�رات اور ا�>E8 �� اور �� !  �ہ� �ہ اے اہE �9�ب)K٧(� ہ�ا�
 �ہ8ں د��cH� �9وں �
� راہ /� �ہ8ں ہ� %9cے اور �ہ _� ;R� ف %ے !� ��-�ں /� ��زل ہ�\8ں ان �� (�\� �ہ ر�_� -ے�# �) (�Pن(/�ورد-�ر �

� اور ��i اور �ڑهے -� !� !� (�م �� !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے !� /� ��زل ہ�ا ہے ان r��% �� �w8ں %ے ا��
��ت /� ا�,�ن �\8ں -ے اور <,Q8� E ���ں -ے ��اہ وہ �e*,�ن )i�)K٨�ر /� ا�eGس �ہ ��و P ا /� اور روز�� �� ��گ 

� ان �� \�e8> �� 
��ف ہ� -� اور �ہ y�H,L ہ�ں -ے ) (8��
 �ے دن(ہ�ں �� �ہ�د? �� %9�رہ /�% ;R� ہ�)K٩( �H� ہ� �ے 
� �8� اور ان �� #�ف /8^,=� �_� �_8>ے _� �� ��!8ں �ے�� Ic8� ( �!P(ا%�ا\E8 %ے <ہe�8^,=� ان �ے /�س ا/ �\�� $�


 �� (E9 �� د�9ے ) ا�=8�ء ��(�I �� ان �ے دل �ہ8ں B�ہ9ے !_ے !� وہ >�,� Q�9ے اور ا�د Aٹ_� �! �� 
>�,� Q�ا
�ا �ے ) اس %ے ان /�( اور �8�ل ��!ے !_ے �ہ )٧٠(!_ے �
 �ہ8ں �Pے �� !� وہ ا��هے اور �ہ�ے ہ� -sے /_� GP �\��

 �\���G ��ا ان �ے %$ ����ں �� د�c; رہ� ) �Ic8(ان /� �ہ�����/_� ان �8ں %ے �ہ
 %ے ا��هے اور �ہ�ے ہ� -sے اور 
�ٰ( وہ ��گ �ے�=ہ ���G ہ8ں �� �ہ9ے ہ8ں �ہ ���� �ے �8ٹے )٧١(ہے e8> (ا�� �8e� �ہ �ہ�ہ�د %ے ��8 e� ہc���� ہ8ں 

 �� <=�دت ��و �� ��8ا �_� /�ورد-�ر ہے اور !,ہ�را �_� ��ا ہ� E8\ا%�ا �H� اور ��ن ر�_� �ہ(��!ے !_ے �ہ اے ( ��
 �
 ��ام �� دے -� اور اس �� ٹ_c��ہ دوزخ ہے اور ���,�ں �� ��\rا اس /� �ہ���ا �ے %�!; ��y ��ے -� � v+�

�( وہ ��گ )٧٢(��د-�ر �ہ8ں _� ( �9c� ہ اس � =�دc���� ا ہے�e8! �� 8ں� I8! ا�����G ہ8ں �� اس ��ت �ے (�\E ہ8ں �ہ 
%ے ��ز �ہ8ں P\8ں -ے !� ان �8ں �� ���G ہ�\ے ہ8ں ) و<`�\�(�ے %�ا ��\� <=�دت �ے �\� �ہ8ں ا-� �ہ ��گ ا�eے ا(�ال 

� �ہ8ں  !� �ہ ��8ں )٧٣(وہ !c*8� د�Hے وا� <dاب /�\8ں -ے G� � ��ا �ے P-ے !��ہ �ہ8ں ��!ے اور اس %ے -H�ہ�ں ��
�ا !� �+Hrے وا� �ہ���ن ہے ��ا�8e� ) ا�I ���� !� ص�ف (@٧(���:9ے اور � ( 
�ے /8^,=� !_ے ان %ے /ہ*ے �_� �ہ
�ا ��(%ے ر%�ل -'ر cBے !_ے اور ان �� وا��ہ �� ��G��=�دار !_8ں دو��ں ) ���� R% اور ��_��� ) ے اورا�e�ن !_(و�

� P�89ں �o #�ح �_�ل �_�ل �� �8�ن ��!ے ہ8ں /_� H/ہ� ان ��-�ں �ے �8ے ا �_c�ہ(�_�!ے !_ے د�ه� ) �د�c_� �ہ �ہ �
8' �� ��8ں /�%�9 ��!ے ہ� �o �� !,ہ�رے �ui اور �`4�ن �� )٧D(ا�ٹے �� رہے ہ8ں B �e�ا �ے %�ا ا�� �ہ� �ہ !� 

 ��ا ہ�� ا�89�ر �ہ8ں؟ اور _� ;R�);R� $% 9� ���9� ہے )H%٧(K9�ب)� Eہ� �ہ اے اہ�  ! I�ے دH/ت(ا�� ��8ں ���� ) �
 �� �*B ے �ہ_R8/ ں �ے�rاہ�� �/ہ*ے -,�اہ ہ�\ے اور َاور �_� ا��wوں �� ) ��د �_�(�=��^ہ �ہ ��و اور ا�eے ��-�ں �

� ا%�ا\E8 �8ں �)٧٧(-,�اہ �� -sے اور 8%�هے ر%9ے %ے �_ٹs- Qے H� گ�� ��  I� ٰ�e8> ہ�\ے ان /� داؤد اور �G�
� ��!ے !_ے اور �� %ے !>�وز ��!ے !_ے ����G�� ہ اس �8ے �ہ� �s- �� 
H � ز��ن %ے ���ے ) اور ()٧٨(���� �

 !� ان �8ں %ے �ہ�9ں )٧٩(����ں %ے �� وہ ��!ے !_ے ا�Q دو%�ے �� رو�9ے �ہ8ں !_ے ��A=ہ وہ ��ا ��!ے !_ے 
�ا ) وہ �ہ( %ے دو9%� ر�_9ے ہ8ں ا�ہ�ں �ے �� �R; ا/Hے وا%Yے P-ے �_8>� ہے ��ا ہے �� د�c_� -ے �ہ ���Gوں��ہ 

�ا /� اور /8^,=� /� اور �� �9�ب ان /� )٨٠(رہ8ں -ے ) �=A9(ان %ے ����ش ہ�ا اور وہ ہ,r8ہ <dاب �8ں � اور ا-� وہ 
c8� ے!�H� ہ� 
� اس /� �`I8 ر�_9ے !� ان ��-�ں �� دو%_! ����دار ہ8ں ��زل ہ�\� �wان �8ں ا� I)٨١() �=,^8/ ملسو هيلع هللا ىلصاے (!

� ���ے وا�ے �ہ�د? اور �y�r ہ8ں اور دو9%� �ے �Z�ظ %ے !� د�c_� -ے �ہ ����Hں �ے %�!;H,دہ د���ے ز% $% 
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 ¤\�r� ہ8ں اور �����Hں %ے (��$ !� ان ��-�ں �� /�ؤ -ے �� �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� �4�ر?ٰ ہ8ں �ہ اس �8ے �ہ ان �8ں <��� �_
�(/8^,=� ) %$ %ے /ہ*ے(�� %9Hے ہ8ں �� ) �9�ب( اور �$ اس )٨٢(� اور وہ !c=� �ہ8ں ��!ے �_,Zملسو هيلع هللا ىلص� ( �/� ��زل ہ�\

�ا �� ( %ے �e�P ��ر? ہ� ��!ے ہ8ں اس �8ے �ہ ا�ہ�ں �ے �� ��ت /ہR�ن �� اور وہ !� !� د�c_9ے ہ� �ہ ان �� c�P_�ں�
 اور ہ,8ں �8� ہ�ا )٨٣(ن �ے P\ے !� ہ� �� ���Hے وا��ں �8ں �c; �ے <�ض ��!ے ہ8ں �ہ اے /�ورد-�ر ہ� ا�,�) �H�ب �8ں

 Q8� �� ر�_9ے ہ8ں �ہ /�ورد-�ر ہ� �� ہے ا�,�ن �ہ �\8ں اور ہ� ا�8\P ا /� اور �� ��ت /� �� ہ,�رے /�س��ہے �ہ 
�وں �ے %�!; H�)8ں� 
rے -� ) �ہ�� E��ا �ے ان �� اس �ہHے �ے <�ض )@٨(دا�
 �ے( !� rے ) �ہ\���G �Y> غ��

 اور �I ��-�ں �ے )٨D(�I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں وہ ہ,r8ہ ان �8ں رہ8ں -ے اور ��c8 ��روں �� �ہ� ص*ہ ہے 
� ہ8ں ,Hوہ �ہ ��A�9ں �� �_ٹ�P ?8� اور ہ,�ر� �i�)٨K(�H���  ! ہ8ں ان ��ا �ے !,ہ�رے �8ے �Aل ���� /��8'ہ 8B'�ں 

�ا �� %ے �ڑهHے وا��ں �� دو%
 �ہ8ں ر�_9� �� ��ام �ہ ��و اور �� %ے � اور �� �Aل #8ّ$ روز? )٨٧(�ہ �ڑه� �ہ 
�ا %ے �o /� ا�,�ن ر�_9ے ہ� ڈر!ے رہ� ��ا �ے !� �� د? ہے ا%ے �_�ؤ اور ��ا !,ہ�ر? �ےارادہ e),�ں /� !� ٨٨((� 

��ے -� !� اس �� �i�رہ دس �9Z���ں ��ا�dہ ) �I �ے �Aف ��و -ے(%ے ��ا�dہ �ہ8ں ��ے -� �Ic8 /+9ہ (e,�ں /� 
�� او%� در�ے �� �_��� �_�A� ہے �� !� ا/Hے اہE و<8�ل �� �_A!ے ہ� �� ان �� ��ڑے د�H� �� ا�AL Qم Pزاد ���� اور 

 �� �_� �e) �! $� رہ ہے�i� �� ں�,e) ?ہ !,ہ�ر�روزے ر�_ے  I8! ہ ہ� وہ� �e8� �� o�)(اور ) اور ا%ے !�ڑ دو �!
�� (sہ�B ا !,ہ�رے��
 ��و اس #�ح ��i� �� (e,�ں �H/89ں �_�ل �_�ل �� �8�ن ) %,>_��ے �ے(ے �ہ ا�P �H/8ے ا�

��/�y ��م ا<,�ل �Y8�ن %ے ) �ہ %$(��اب اور ��ا اور �
 اور /�%ے !  اے ا�,�ن وا��)٨٩(��G�!� ہے !��ہ !� ��c ��و 
�ہ B�ہ9� ہے �ہ ��اب اور ��\ے �ے %=$ !,ہ�رے o/P �8ں  �Y8�ن !� )٩٠(ہ8ں %� ان %ے �9Rے رہH� !��ہ �>�ت /�ؤ 

�ا �� ��د %ے اور �,�ز %ے روy دے !� !� �� �� اور ر�>� ڈ��ا دے اور !,ہ8ں H,ے ) ان ����ں %ے(د�s8ہ�B �Hز رہ��
�ا �� ��G��=�دار? اور ر%�ِل )٩١(��ا( اور � ر�_� �� ا#�<
 ��!ے رہ� اور ڈر!ے رہ� ا-� �Hہ /_�8و -ے !� ��ن) 

 �� ��گ ا�,�ن �\ے اور �Q8 ��م ��!ے رہے )٩٢(�ہ ہ,�رے /8^,=� �ے ذ�ے !� ص�ف /8^�م �� �_�ل �� /ہRH� د�H� ہے 
ان /� ان 8B'وں �� �H- ;R�ہ �ہ8ں �� وہ �_� cBے �$ �ہ ا�ہ�ں �ے /�ہ8' �8� اور ا�,�ن �\ے اور �Q8 ��م �8ے /_� 

�ا ��c8 ��روں �� دو%
 ر�_9� ہے /�ہ8' �8� اور ا�,�ن �\ے /_� /�ہ8' �8�� !  ����H)٩٣(� اور ��c8 ��ر? �� اور e�
�ا !,ہ�ر? Pز��\� ��ے -� � �c% ڑc/ ہ�!_�ں اور �8'وں %ے �! �� I� ر %ے�c� ر�)) �
 ا��ام �8ں �c�ر ���� �H �


 %ے ��,� (� ��ے اس �ے �8ے د�; د�Hے !� �ہ � *�م ��ے �ہ اس %ے L�\=��ہ ��ن ڈر!� ہے !� �� اس �ے � � ز��د!

 �8ں ہ� !� �c�ر �ہ ��ر�� اور �� !� �8ں %ے ��ن ���; �� !  ����H)@٩(ہے ) !8�ر(وا� <dاب ��� ��$ !� ا��ام �

ا%� #�ح �� B�ر/��ہ �eے !� �8ں دو � v+� �=9 �`�ر ��د�ں ) دے اور وہ �ہ ہے �ہ(���ہ ) �� !� اس ��(ا%ے ��رے !� 
 �� ��\ے �� �i�رہ ) ������ے اور �ہ (�((����\�RH) دے اور وہ(� =ے /ہ ��A_� ���_� �� ں�H8ceاس �ے ��ا�� ) ہے(� ��

�ا �ے � �ف �� د�� اور �� /_� ) اور(cB_ے ) �� �'ہ(روزے ر�_ے !��ہ ا/Hے ��م �� %'ا �ا�e� (�� /ہ*ے ہ� cB� وہ 
�ا L��$ اور ا�9`�م ) ��م��ا اس %ے ا�9`�م �ے -� اور �� 8B'وں) !,ہ�رے �8ے در�� ٩D((�H8ے وا� ہے ��ے -� !� � ( ��

�(�c�ر اور ان �� �_��� �Aل �� د�� -8� ہے H � ( E:H� ے �ے �8ے اور�\�G وں �ے�G�e� 8'وں(!,ہ�رے اورB �� ( ��
�ا %ے �o �ے /�س !� �
 �8ں رہ� !� /� ��ام ہے اور ��� ��,s� uے ��ؤ -ے ڈر!ے ) %$(�c�ر �$ !Q !� ا��ام �

�ا �ے <'ت �ے -_� ) ٩K(� رہ�)�H � ( �� ں�H8ہے اور <'ت �ے �ہ �����G ر�`� Iے �� ��-�ں �ے �8ے ���$ ا�= �
�هے ہ�ں �ہ اس �8ے �ہ !� ��ن �� �ہ �� �P ;R%,���ں �8ں H� ے -*ے �8ں /ٹے� I� �� اور ان ����روں �� �اور (����

�ا %$ �� ���9� ہے اور �ہ �ہ��ا �� ہ� 8B' �� <*� ہے اور �� �R; ز�I8 �8ں ہے ��اب )٩٧( L 
�ا %+� ��ن ر�_� �ہ 
�ا �+Hrے وا� �ہ���ن �_� ہے ��ا �� /ہRH� د�H� ہے اور )٩٨(د�Hے وا� ہے اور �ہ �ہ � /8^,=� �ے ذ�ے !� ص�ف /8^�م 

�ا �� %$ � *�م ہے �� ��!ے ہ� i+� ;R� �� ہ� ��!ے ہ� اور�� �! ;R� ��)٩٩(y�/�� ہہ دو �ہ�  y�/ ں اور�8'B 
�ا %ے ڈر!ے رہ� !��ہ ر%9:�ر? �8B'�ں ��ا�� �ہ8ں ہ�!8ں -� ��/�8B y'وں �� ��wت !,ہ8ں ��ش ہ� �:ے !� <`E وا�� 

� 8B'وں �ے ��رے �8ں �
 %�ال ��و �ہ ا-� !  ����H)١٠٠(��صE ��و e�8`89ں(ا`� �!� /� ��ہ� �� د? ��\8ں ) ان �
� ��!8ں /�B_� -ے !� !� /� ��ہ� �_� �� د? ��\8ں -� !� !,ہ8ں ��? �:8ں اور ا-� (�Pن �e�م �8ں ا��ے ��زل ہ��ے �ے ا

� ��!�ں ) اب !�(e�ا �ے ا���ا �+Hrے وا� ��د��ر ہے ) �ے /�H_Bے(� اس #�ح �� )١٠١(%ے در-'ر ��G��� ہے اور 
� !_8ں _B�/ ��ا �ے �ہ !� )١٠٢(�cH ہ� -sے /_� ان %ے �) �:� �$ �9�\� -8sں !�(��!8ں !� %ے /ہ*ے ��-�ں �ے �_� 
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 E`> �wہ ا���9ا ��!ے ہ8ں اور Gا /� �_�ٹ ا�� �G�� ہc*� ہے اور �ہ %�\=ہ اور �ہ وص8*ہ اور �ہ ��م ���H� '8B ;R� �8ہZ�
� ہے اس �� اور ر%�ل ا� ) �9�ب( اور �$ ان ��-�ں %ے �ہ� ��!� ہے �ہ �� )١٠٣(�ہ8ں ر�_9ے \���G ا �ے ��زل��

� ہے �_A ا-� ان �ے �� #�فG�� ہ,8ں � ر��ع ��و !� �ہ9ے ہ8ں �ہ �o #��� /� ہ� �ے ا/Hے ��پ دادا �� /��� ہے وہ

 !  اے ا�,�ن وا��)@١٠) (!$ �_�؟(��پ دادا �ہ !� �R; ���9ے ہ�ں اور �ہ 8%�هے ر%9ے /� ہ�ں ��i� �� ����ں �H/ا

�_� ;R� اہ !,ہ�را�,- ��ا �� #�ف ��ٹ �� ���� ہے اس و(
 ��و �$ !� ہ�ا�
 /� ہ� !� ��\� �� $% �! �9c% ڑ �ہ8ں�:� 
�$ !� �8ں !  ���١٠D(�H) (اور ان �� ���ہ دے -�(�sے !_ے P-�ہ ��ے -� ) د�8� �8ں(وہ !� �� !,ہ�رے %$ ����ں %ے �� 

� ��ت ����Pد ہ� !� �ہ�دت � �e� 4�ب(%ے� �� ( �! 
� (<�دل �8ں %ے دو ) �e*,���ں(�ہ ہے �ہ وص8
 �ے و(H �

 وا(u ہ� !� ) اس و(
(!� %�i �� رہے ہ� اور ) �e*,�ن �ہ �*8ں اور(-�اہ ہ�ں �� ا-� ) ص��$ ا<9=�ر=84� �!� /� ��ت �

� دو%�ے �dہ$ �ے دو e�)�� ہ� !� ان �� ) �� ��(-�اہ ) �+�4ں Q� ;R� 
=e� ��4 ��(ا-� !� �� ان -�اہ�ں �> (
�ا�� (e,8ں �_�\8ں �ہ ہ� �ہ�دت �� �R; <�ض �ہ8ں �8ں -ے -� ہ,�را ر�9ہ دار ہ� �,�ز �ے � � �_ڑا ��و اور دو��ں � 

 /_� ا-� � *�م ہ� ��\ے �ہ ان )١٠K(ہ� اور �ہ ہ� ا� �� �ہ�دت �� B_��\8ں -ے ا-� ا�e� ���ں -ے !� -Hہ:�ر ہ�ں -ے 
 B�ہ� !_� ان �8ں %ے ان �� �:ہ اور -H�ہ ��صE �8� ہے !� �I ��-�ں �� ا�ہ�ں �ے �� ��ر��) �_�ٹ ��ل ��(دو��ں �ے 

�ا �� (e,8ں �_�\8ں �ہ ہ,�ر? �ہ�دت ان �� �ہ�دت ) �8
 %ے(دو -�اہ �_ڑے ہ�ں �� �(�ا�
 (��=ہ ر�_9ے ہ�ں /_� وہ 
� ہے اور ہ� �ے ��\� ز��د!� �ہ8ں �� ا�e� �8� ہ� !� ہ� �ےا�4�ف ہ8ں _Bا 
 اس #��� %ے �ہ
 (��$ )١٠٧(%ے �ہ

(e,8ں ان �� (e,�ں �ے � � رد �� د? ) ہ,�ر?(�8Z ص�8Z �ہ�دت د�ں �� اس ��ت %ے ��ف ���ں �ہ ہے �ہ �ہ ��گ ص
�ا %ے ڈرو اور اس �ے �c,�ں �� ��ا ����G�ن ��-�ں �� ہ�ا�
 �ہ8ں د�9� ) -�ِش ہ�ش %ے(��\8ں -� اور �%�H اور 

�ا /8^,=�وں �� �,u ��ے -) وہ دن ��د ر�_Hے �ے �\� ہے ()١٠٨(�� /_� ان %ے /�B_ے -� �ہ !,ہ8ں �o� �8 دن 
$8 �� ��!�ں %ے وا(� ہے L ��ا )١٠٩(��اب �A !_� وہ <�ض ���ں -ے �ہ ہ,8ں �R; � *�م �ہ8ں !�ہ� $� ) ٰ�e8>

�ٰ �I ����) %ےe8> ے -� �ہ اے\���G ! $� ےs� �/ ہ���8ے ان ا�e���ں �� ��د ��و �� �8ں �ے !� /� اور !,ہ�ر? وا�
�� �=�\E8(س �8ں �ے روح ا�`H � ( �� ے �8ں اور ��ان ہ���_� �! ���-�ں %ے ) ا�Q ہ� ��e /�(%ے !,ہ�ر? ��د �

 �� اور �$ !� ��8ے ��c %ے �ٹ\�_c% E8<اور !�رات اور ا� �-9i:� ��!ے !_ے اور �$ �8ں �ے !� �� �9�ب اور دا��\
8� داغ �� ����ر �H� �� اس �8ں /_��Q ��ر د�9ے !_ے !� وہ ��8ے ��c %ے اڑ�ے �i% هے اور�:9� !_� اور ��در زاد ا�
�c�ل �_ڑا ��!ے ) ز��ہ ���ے (=� %ے(وا�ے �� ��8ے ��c %ے HB:� �� د�9ے !_ے اور ��دے �� ��8ے ��c %ے 

 E8\ا%�ا �H� ے !� �� ) �ے ہ�!_�ں(!_ے اور �$ �8ں �ے\P �� ن �ے�r� $ !� ان �ے /�س �_*ے� ��د yے رو% �! ��
 اور �$ �8ں �ے ��ار��ں �� #�ف ��c �_8>� �ہ �>; )١١٠(ہHے �:ے �ہ �ہ ص��� ��دو ہے ان �8ں %ے ���G !_ے �

 )١١١(ہ� ا�,�ن �\ے !� ��ہ� رہ�8 �ہ ہ� ��G��=�دار ہ8ں ) /�ورد-�ر(/� اور ��8ے /8^,=� /� ا�,�ن �ؤ وہ �ہHے �:ے �ہ 
�ٰ �I ����) وہ (4ہ �_� ��د ��و(e8> ں �ے �ہ� �ہ اے��ن �! �$ ��ار�,%P �/ 9� ہے �ہ ہ�c% �� �e�8� !,ہ�را /�ورد-�ر ا

�ا %ے ڈرو ) # �م ��(%ے � وہ ���ے �ہ ہ,�ر? �ہ )١١٢(��ان ��زل ��ے؟ ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ا-� ا�,�ن ر�_9ے ہ� !� 
� /�\8ں اور ہ� ��ن �8ں �ہ !� �ے ہ� %ے %{ �ہ� ہے اور ہ*e! اہ� ہے �ہ ہ� اس �8ں %ے �_�\8ں اور ہ,�رے دل��� اس 

�ٰ �I ���� �ے د<� �� �ہ اے ہ,�رے /�ورد-�ر) !$ ()١١٣(/� -�اہ رہ8ں ) ��ان �ے �'ول(e8> ! ان��ہ� /� P%,�ن %ے 
� ہ,�رے ا-*�ں اور /R_*�ں ) وہ دن(��زل ��G� �ہ ہ,�رے �8ے H � ار /�\ے�) ��ے �8ے اور وہ !�8? #�ف %ے ) %$(<8

H�ہ� اور ہ,8ں رزق دے !� �ہ�9 رزق د ���r� ؤں -� )@١١(ے وا� ہے���G ان ��زل���ا �ے ��G��� �8ں !� /� ض�ور � 
� �� ا�d> �eاب �ہ دوں -� e� 8ں� ���> Eاب دوں -� �ہ اہd> �e�ے -� ا%ے ا�� �i� 8ں %ے� �! ��Ic8 �� اس �ے � 

)١١D( اور )�_د ر��� �_� �� 
�ٰ �I ����) اس و(e8> ے -� �ہ اے\���G ا���ا �8� !� �ے �! �$ ��-�ں %ے �ہ� !_� �ہ 
� ��ت e�ں !_� �ہ �8ں ا��ہے �>_ے �$ �� y�/ �! ہ �� � =�د �`�ر ��و؟ وہ �ہ8ں -ے �ہ��ے %�ا �>_ے اور ��8? وا�

�� ��ت ��8ے دل �8ں ہے !� ) �c��8ہ(�ہo� �9 �� �>_ے �R; �� �ہ8ں ا-� �8ں �ے ا�e� �ہ� ہ�-� !� !>; �� � *�م ہ�-� 
 �8ں �ے ان %ے �١١K( ;R(�8ے ض,�8 �8ں ہے ا%ے �8ں �ہ8ں ���9� �ے�Aّ> �! Qم ا�^�8ب ہے ا%ے ���9� ہے اور �� !

�ا �� <=�دت ��و �� ��8ا اور !,ہ�را %$ �� ��ہ8ں �ہ� �>' اس �ے �o �� !� �ے �>_ے ��c د�� ہے وہ �ہ �ہ !� 
�=� ر�_9� رہ� �$ ) �ے ���ت(/�ورد-�ر ہے اور �$ !Q �8ں ان �8ں رہ� ان  �!� �ے �>_ے د�8� %ے اٹ_� �8� !� !� ان �
�ے ہ8ں اور ا-� �+� دے !� )١١٧(�� �:�ان !_� اور !� ہ� 8B' %ے �=�دار ہے H� ہ !�8ے�اب دے !� d> �� ا-� !� ان 
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 وا� ہے ) !�8? �ہ����� ہے(,c� اور $��L �! Qزوں �� ان )١١٨(�ے��� 
�ا ��G�\ے -� �ہ Pج وہ دن ہے �ہ را%� 
\�R% ��ا ان ���ہ دے -� ان �ے �sے ��غ ہ8ں �I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں ا��ا¢��د ان �8ں �9eے رہ8ں -ے \�G �� ہ

�ا %ے ��ش ہ8ں �ہ �ڑ? ���8��� ہے ��8ں ہے ) دو��ں( P%,�ن اور ز�I8 اور �� �R; ان )١١٩(%ے ��ش ہے اور وہ 
� ��د��ہ� ہے اور وہ ہ� 8B' /� (�در ہے � ��ا ہ� �/ $%)١٢٠(  
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رة ا!ٔنَ��م� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 �_� �_/ �\�H� �Hه�8ا اور رو��8�ا �8� اور ا�/ �� I8ں اور ز����,%P ے� o� اوار ہے'% �� ��ا ہ� ��� ! �ہ� #�ح �
 �G��)�� 8'وںB ا �ے ��ا�� ٹ_�8ا!ے ہ8ں ) اور��)١( o� ہے �! �ا�Q ) ���ے ��(�ے !� �� �ٹ� %ے /8�ا �8� /_�  وہ

 �! ��ت اس �ے ہ�ں اور �`�ر ہے /_� �_� Q�اور ا ��ر �� د�`� 
�ا �ے ��رے �8ں(و(� )Q�)٢ ��!ے ہ� ( اے ���Gو 
 ��ا ہے !,ہ�ر? /��8�ہ اور ��ہ� %$ ��!8ں ���9� ہے اور !� �� <,E ��!ے ہ� %$ ) ا�Q(اور P%,���ں اور ز�I8 �8ں وہ�

� �:� �ہ اس %ے �Hہ /_�8 �98ے )٣(%ے وا(� ہے !P ان ��-�ں �ے /�س �ہ8ں ���r� ��ا �� �r���8ں �8ں %ے ��\� اور 
 �$ ان �ے /�س �� P�� !� اس �� �_� �_ٹA د�� %� ان �� ان 8B'وں �� �I %ے �ہ ا%9ہ'ا ��!ے ہ8ں <H`��$ )@(ہ8ں 

� ا��9ں �� ہyA �� د�� �I �ے /�ؤں  �8� ا�ہ�ں �ے �ہ)D(ا�>�م � *�م ہ� ��\ے -� H9� ہ ہ� �ے ان %ے /ہ*ے� �_c�8ں د
�*Q �8ں ا�eے �,� د�sے !_ے �ہ !,ہ�رے /�ؤں �_� ا�eے �ہ8ں �,�\ے اور ان /� P%,�ن %ے �:�!�ر �H8ہ ��%��� اور 

 �� د�� اور ان �ے �R8ے �ہہ رہ� !_8ں /_� ان �� ان �ے -H�ہ�ں �ے %=$ ہc� (yA���ں �ے(�ہ��ں �H� د�ں �� ان �ے 
� اور ا�89ں /8�ا �� د�ں  �)K( �� ہ�\� �9�ب ��زل ��!ے اور �ہ ا%ے ا/Hے ہ�!_�ں %ے �__c� �/ وںdL�� �/ �! اور ا-� ہ� 

/� ) /8^,=�( اور �ہ9ے ہ8ں �ہ ان )٧(ص��� ��دو ہے ) ص�ف اور(ٹٹ�ل �98ے !� �� ���G ہ8ں وہ �ہ� �ہہ د�9ے �ہ �ہ !� 
4��� ��!�(ل �ہ ہ�ا 9��Gہ ��8ں ��ز! �) �Y*�(ا-� ہ� 9��Gہ ��زل ��!ے !� ��م ہ� E48G ہ� ��!� /_� ا�_8ں ) �� ان �

 �� 9��Gہ �� �_8>9ے !� ا%ے ��د �� ص�رت �8ں �_8>9ے اور �� �=ہ )٨(�ہ*
 �ہ د? ��!e� ے ) اب( �8' ا-� ہ�!��
� /8^,=�وں �ے %�!; !,e+� ہ�!ے رہے ہ8ں %� �� ��گ  اور !� %ے /ہ*ے �_)٩(ہ8ں ا%� �=ے �8ں /_� ا�ہ8ں ڈال د�9ے 

� %'ا �ے P-_�8ا � �+e,! �� 8� ��!ے !_ے ان� �+e,! ( �ہ� �ہ )١٠(ان �8ں %ے
�*Q �8ں B*� ) اے ��cH�I ر%��
� /�B_� �ہ P%,�ن اور ز�I8 �8ں �� �R; ہے �o �) ان %ے ()١١(/_�و /_� د�c_� �ہ �_ٹ�Aے وا��ں �� �8� ا�>�م ہ�ا 

� ذات H/ا �� اس �ے ا��� ) /�y(ہے �ہہ دو _� ;R� 8ں� o� ے دن� 
/� ر�,
 �� �زم �� �8� ہے وہ !� %$ �� (8��
 اور �� )١٢(�Q �ہ8ں ض�ور �,u ��ے -� �I ��-�ں �ے ا/Hے !8s8ں �`4�ن �8ں ڈال ر�_� ہے وہ ا�,�ن �ہ8ں �!ے 

� ہے اور وہ � �9� ہے %$ ا%e� 9� ���9� ہے �+*�ق رات اور دن �8ںH%)اور �� )١٣ �e� �� ڑ�_B �� ا�� �ہ� �8� �8ں 
�د-�ر �H�ؤں �ہ �)�! �8�ا ���ے وا� ہے اور وہ� ) وہ/ �� I8ں اور ز����,%P)�� $% ( ے% �e� د���_��� د�9� ہے اور 

اے (�ں اور �ہ �ہ !� �ہہ دو �ہ �>_ے �ہ ��c ہ�ا ہے �ہ �8ں %$ %ے /ہ*ے ا%Aم ��ے وا� ہ) �ہ �_�(�_��� �ہ8ں �98� 
� ��وں !� �>_ے �ڑے دن ) �ہ �_� ()@١(����rں �8ں �ہ ہ��� !) /8^,=�����G�� ��ہہ دو �ہ ا-� �8ں ا/Hے /�ورد-�ر �

�ا �ے )١D(�ے <dاب �� ��ف ہے �� اور �ہ ) �ڑ?( �v+� o %ے اس روز <dاب ٹ�ل د�� -8� اس /� \���G ��ہ����
8��� ہے ��� �*_�)١K(دور ���ے وا� �ہ8ں اور ا-�  اور ا �9� /ہRH�\ے !� اس �ے %�ا اس �� ��\+% ��ا !� �� ��\� �-

 
, �)
�وں /� L��$ )١٧(وہ ہ� 8B' /� (�در ہے ) ��\� اس �� رو�Hے وا� �ہ8ںY>)� ��ے !� ( ورا�H� ےH/اور وہ ا 
� �ہ�دت ہے �ہہ دو �ہ ) �I ا�4�ف(�( ان %ے /�B_� �ہ %$ %ے �ڑه �� )١٨(ہے اور وہ دا�� اور �=�دار ہے � o�

 o� ے %ے !� �� اور �ن �>; /� اس �8ے ا!�را -8� ہے �ہ اس �ے ذرP�) ہ�8ں اور !� �8ں -�اہ ہے اور � ;<� ��ا ہ�
�ا �ے %�!; اور �_� � =�د ہ8ں �اے (�+Q! v وہ /ہc% }Hے P-�ہ ��دوں �8� !� ��گ اس ��ت �� �ہ�دت د�9ے ہ� �ہ 

�,Z( !� �ہ �8ں�ہہ دو !) ملسو هيلع هللا ىلص��e�ا ( Q��� گ�� �! �� I� د ہے اور�= � Q�ا ��ہ�دت �ہ8ں د�9� �ہہ دو �ہ ص�ف وہ
�� اس #�ح /ہR��9ے ) ملسو هيلع هللا ىلصہ,�رے /8^,=�( �I ��-�ں �� ہ� �ے �9�ب د? ہے وہ ان )١٩(�H�!ے ہ� �8ں ان %ے �8'ار ہ�ں 

 )٢٠( �8ں ڈال ر�_� ہے وہ ا�,�ن �ہ8ں �!ے  ا/Hے !8sں �`4�نہ8ں �o #�ح ا/Hے �8ٹ�ں �� /ہR��� ��!ے ہ8ں �Hہ�ں �ے
�ا /� �_�ٹ ا�9Gاء �8� �� اس �� P��9ں �� �_ٹA��۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ �اور اس �+v %ے ز��دہ ��ن ���� ہے �o �ے 
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 اور �o دن ہ� %$ ��-�ں �� �,u ���ں -ے /_� ����rں %ے /�B_8ں -ے �ہ )٢١(���� ��گ �>�ت �ہ8ں /�\8ں -ے 
�>' اس �ے ) اور( !� ان %ے �d> ;Rر �ہ �I /ڑے -� )٢٢(�رے ���Q �ہ�ں ہ8ں �I �� !,ہ8ں د<�?ٰ !_� وہ !,ہ) Pج(
�ا �� (�e �� ہ,�را /�ورد-�ر ہے ہ� ���Q �ہ8ں �H�!ے !_ے ) �B ;R�رہ �ہ ہ�-�(� د�c_� ا�ہ�ں �ے ا/Hے )٢٣(�ہ �ہ8ں 

 اور ان �8ں � f ا�eے ہ8ں �ہ )@٢(%$ ان %ے ��!� رہ� او/� �e8� �_�ٹ ��� اور �� �R; �ہ ا�9Gاء �8� ��!ے !_ے 
#�ف ��ن ر�_9ے ہ8ں۔ اور ہ� �ے ان �ے د��ں /� !� /�دے ڈال د�sے ہ8ں �ہ ان �� %,>; �ہ %8cں ) ��!�ں ��(!,ہ�ر? 

8�ا ��د�� ہے / E`8ں(اور ����ں �8ں ثc% ہ� I% ) �ہ�ان /� ا �,�ن �ہ �\8ں۔ اور ا-� �ہ !,�م �r��8�ں �_� د�c; �8ں !$ �_
� �ہ8ں ) (�Pن(�ہ�ں !Q �ہ �$ !,ہ�رے /�س !� %ے �Z¡ ���ے �� P!ے ہ8ں !� �� ���G ہ8ں �ہ9ے ہ8ں �ہ _� ;R� اور

ان (رو�9ے ہ8ں اور ��د �_� /�ے رہ9ے ہ8ں �:� ) اوروں �� �_�( وہ اس %ے )٢D(ص�ف /ہ*ے ��-�ں �� �ہ��8�ں ہ8ں 
د�c_� �$ �ہ ) ان �� اس و(
( ��ش !� )٢K(�ے�=� ہ8ں ) اس %ے(ں اور ا/Hے Pپ ہ� �� ہyA ��!ے ہ8) ��!�ں %ے

��ٹ� د�sے ��\8ں !��ہ ا/Hے ) د�8� �8ں(دوزخ �ے �H�رے �_ڑے �sے ��\8ں -ے اور �ہ8ں -ے �ہ اے ��ش ہ� /_� 
ان /� ��ہ� ) Pج ( ہ�ں �ہ �� �R; /ہ*ے B_���� ��!ے !_ے)٢٧(/�ورد-�ر �� P��9ں �� !dc�$ �ہ ���ں اور ���I ہ���\8ں 

%ے ان �� �uH �8� -8� !_� وہ� /_� ���ے �:8ں۔�R; ) ����ں(��ٹ�\ے �_� ��\8ں !� �I ) د�8� �8ں(ہ�-8� ہے اور ا-� �ہ 
� ہے �o �ہ� )٢٨(�Q �ہ8ں �ہ �ہ �_�ٹے ہ8ں -��( اور �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ,�ر? �� د�8� �� ز�-����ے (ہے اور ہ� ) ز�

�د�c_� �$ �ہ ا/Hے /�ورد-�ر �ے%��Hے ) ان �� اس و(
( اور ��ش !� )٢٩(��\8ں -ے /_� ز��ہ �ہ8ں �sے ) �ے � 
���� �ہ8ں !� �ہ8ں -ے ��8ں �ہ8ں /�ورد-�ر �� (�e ) دو��رہ ز��ہ ہ���(�_ڑے �sے ��\8ں -ے اور وہ ��G�\ے-� �8� �ہ 

�ا ��G�\ے -� اب ��i �ے ���ے )���Ec ���� ہے(� �I ��-�ں )( �_cB)٣٠ �ے �'ےd>)اب ( �� د�8� �8ں ��!ے !_ے(
�ا �ے رو��و ��ض� ہ��ے �� �_�ٹ %,>_� وہ -_�ٹے �8ں s-Pے۔ �ہ�ں !Q �ہ �$ ان /� (8��
 ��-ہ�ں ����Pد ��ے 

ا<,�ل (اس !`�84 /� ا�eGس ہے �� ہ� �ے (8��
 �ے ��رے �8ں ��۔ اور وہ ا/Hے ) ہ�\ے(ہ�-� !� ��ل اٹ_8ں -ے �ہ 
� /8ٹ_�ں /� اٹ) �ےH/ا ہے ���; ا�� 
� )٣١(_�\ے ہ�\ے ہ�ں -ے۔ د�c_� �� ���; �ہ اٹ_� رہے ہ8ں �ہ-� اور د�8� �� ز�

��ت �� -_� ہے P �! �_- �_Bا 
�(!� ا�E8_� Q اور �r^��ہ ہے۔ اور �ہH � ے �� )s� ا %ے(ان �ے��ڈر!ے ہ8ں۔ �8� !� ) 
� ہ8ں �� ��!8ں !,ہ8ں ) ���Gوں( ہ� �� � *�م ہے �ہ ان )٣٢(%,>_9ے �ہ8ں !�RHہ8ں ��!ے ) �:�(ر�� /ہ� $�dc! ?ہ !,ہ�ر�

�ا �� P��9ں %ے ا�c�ر ��!ے ہ8ں � اور !� %ے /ہ*ے �=_� /8^,=� �_ٹA\ے ��!ے رہے !� وہ !dc�$ اور )٣٣(�*cہ ���� 
��Hے وا� �_� ��ا �� ��!�ں �� ��\�9� رہ� اور RHد /ہ�� �ہ8ں۔ ا�dا /� ص=� ��!ے رہے �ہ�ں !Q �ہ ان �ے /�س ہ,�ر? �

� ہ8ں ) �ے ا��ال(اور !� �� /8^,=�وں cB }Hں /ہ��=� �� ص=� %ے ��م ��(�_� �! �!) (٣@( � اور ا-� ان �� رو-�دا�
 �/_� ان ) !Aش ��و(!� /� ��ق -'ر!� ہے !� ا-� #�(
 ہ� !� ز�I8 �8ں ��\� %��� ڈه��ڈ � ���c�� P%,�ن �8ں %8ڑه

�ا� ��ت �ہ )٣D( B�ہ9� !� %$ �� ہ�ا�
 /� �,u ��د�o/ �9 !� ہ�-' ��دا��ں �8ں �ہ ہ��� �ے /�س ��\� � >'ہ �ؤ۔ اور ا-� 
�ا ) �� ��(ہے �ہ �8��
 ہ� ��((=�ل وہ� ��!ے ہ8ں �� %9Hے �_� ہ8ں اور ��دوں �� !� ) ( �� �اٹ_�\ے -�۔ /_� ا%

� ��8ں ��زل �ہ8ں ہ�\�۔ �ہہ  اور �ہ9ے ہ8ں �ہ ان /� ان �ے /�ورد-�ر�ے /�س �)٣K(#�ف ��ٹ �� ��\8ں -ے ��r� �\�
� ا!�ر�ے /� (�در ہے �Ic8 ا��w ��گ �ہ8ں ���9ے ��r� ا���� دو ) ��8ان) اور ز�I8 �8ں �� H*Bے /_��ے وا� ٣٧((دو �ہ 

� !� ��-�ں �� #�ح �,�<89ں ہ8ں۔ ہ� �ے �9�ب _� �� ��ح ��iZظ(/�وں %ے اڑ�ے وا� ����ر ہے ان �H � ( �e� 8ں�
 '8B)ے�ےH_c�  ( ے ��\8ں -ےs� u,� ف�# � اور �I ��-�ں �ے )٣٨(�8ں ��!�ہ� �ہ8ں �� /_� %$ ا/Hے /�ورد-�ر �

�ا B�ہے -,�اہ ) /ڑے ہ�\ے(ا��ه�8ے �8ں ) اس �ے <Aوہ(ہ,�ر? P��9ں �� �_ٹA�� وہ �ہ�ے اور -��:ے ہ8ں � �� o�
�ا �� <dاب �P�\ے�� ) ���Gو( �ہ� )٣٩(��دے اور �eے B�ہے 8%�هے ر%9ے /� AB دے ��_A د�c_� !� ا-� !� /� 


 �8ں((8��
 ����Pد ہ� !� �8� !� ��� �e�ے ہ� ) اR% �-رو -ے؟ ا�c/ �� اور �e� ا �ے %�ا��) �ہ8ں ()٠@) (!� �9�ؤ(
ا%� �� /c�ر!ے ہ� !� �o د�; �ے �sے ا%ے /c�ر!ے ہ�۔ وہ ا-� B�ہ9� ہے !� اس �� دور ) �84=
 �ے و(
 !�(�*cہ 
� ا��9ں )١@(ا�ہ8ں �_�ل ��!ے ہ� ) اس و(
(د�9� ہے اور ��� �! �� I�H� Q�!ے ہ� ��% 
 اور ہ� �ے !� %ے /ہ*ے �ہ

ہ� ا�ہ8ں %+�89ں اور !�i8*cں �8ں /cڑ!ے رہے !��ہ <��'? ) ان �� ����G���8ں �ے %=$(�� #�ف /8^,=� �_8>ے۔ /_� 

 ہ�-sے !_ے۔ اور  !� �$ ان /� ہ,�را <dاب P!� رہ� ��8ں )٢@(���ں +% ��ہ8ں <��'? ��!ے رہے۔ �:� ان �ے !� دل ہ


 �� )٣@(Pرا%9ہ �� د�_�!� !_� ) ان �� ���وں �8ں(�� وہ ��م ��!ے !_ے �Y8�ن ان �� Z84� ا�ہ�ں �ے اس $� �_/ 
� �Gا��ش ��د�� !� ہ� �ے ان /� ہ� 8B' �ے دروازے �_�ل د�sے۔ �ہ�ں !Q �ہ �$ ان_! �s- � 8B'وں %ے �� ان �� -
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� !_8ں ��ب ��ش ہ�-sے !� ہ� �ے ان �� ��-ہ�ں /cڑ �8� اور وہ اس و(
 ����س ہ� �� رہ -sے s- ?ان �� د ��)@@( 
 �� ��ا\ے رب ا� ��,I8 ہ��۔ اور %$ ! ��� s- ?ڑ ��ٹ د� �ان ���Gوں  ()D@) (%'اوار ہے(�Lض ���� ��-�ں �

�ا !,ہ�رے �) %ے��ا�ے %�ا �ہ� �ہ �_A د�c_� !� ا-� ��ن اور c�P_8ں I8_B �ے اور !,ہ�رے د��ں /� �ہ� �:�دے !� 
� P�89ں �8�ن ��!ے ہ8ں۔ /_� �_� �ہ ��گ H/ح ا�# o� o� ہ� �_c�ے؟ دr+� �_/ ہ � ,89ں�ن %� � =�د ہے �� !,ہ8ں ��

�ا �� <dاب �ے�=�? �8ں �� �=� K(�P@(رد-�دا�� ��!ے ہ8ں �ے �ے � � P\ے !� �8� ����  �ہ� �ہ �_A �9�ؤ !� ا-� !� /� 
 اور ہ� �� /8^,=�وں �� �_8>9ے رہے ہ8ں !� ���+=�? %H��ے اور )٧@(��-�ں �ے %�ا ��\� اور �_� ہyA ہ�-�؟ 

��ف ہ�-� اور �ہ وہ ا��وہy�H ہ�ں  ;R� ے ��-�ں �� �ہe�ر ہ���\ے !� ا���c8� ,�ن �\ے اور�ا v+� �� �_/ �� ڈرا�ے
 �ہہ دو �ہ �8ں !� )٩@(ہ,�ر? P��9ں �� �_ٹA�� ان �� ����G���8ں �ے %=$ ا�ہ8ں <dاب ہ�-�  اور �Hہ�ں �ے )٨@(-ے 

�8ں 8L$ ���9� ہ�ں اور �ہ !� %ے �ہ �ہ9� �ہ �8ں ) �ہ �ہ(%ے �ہ �ہ8ں �ہ9� �ہ ��8ے /�س ا� ! ���ٰ �ے �'ا�ے ہ8ں اور �ہ 
�ا �(9��Gہ ہ�ں۔ �8ں !� ص�ف اس �B �/ �c*9� ہ�ں �� �>_ے �� #�ف %ے ( ;c�P ه� اور�P!� ہے۔ �ہہ دو �ہ �_A ا�

 اور �� ��گ �� ��ف ر�_9ے ہ8ں �ہ ا/Hے /�ورد-�ر �ے )D٠(وا�ے ��ا�� ہ�!ے ہ8ں؟ !� /_� !� �Lر ��8ں �ہ8ں ��!ے 
 اس �ے %�ا �ہ !� ان �� ��\� دو%
 ہ�-� اور �ہ %i�رش ���ے وا�،) اور ���9ے ہ8ں �ہ(رو��و ��ض� �sے ��\8ں -ے 


 �� دو !��ہ /�ہ8'-�ر �8Hں ) (�Pن(ان �� اس Z84� ے %ے �ے ذر�)Dورد-�ر %ے )١�/ �H/اور �� ��گ ص=� و��م ا 
� ��ا��ہ� !� ) ا<,�ل(�
 �c���۔ ان �ے �e�ب ) ا/Hے /�س %ے(اس �� ذات �ے #��$ ہ8ں ان �� ) اور(د<� ��!ے ہ8ں �

;R� �/ ان �ا-� ان �� �c���-ے !� ���,�ں �8ں ہ���ؤ ) /o ا�e� �ہ ����( �ہ8ں /� �R; �ہ8ں اور !,ہ�رے �e�ب �� ��ا��ہ

( اور ا%� #�ح ہ� �ے � f ��-�ں �� � f %ے Pز��\� �� ہے �ہ )D٢(-ے =e� �� ہ8ں وہ �L�=�ں �H,9دو� �� (

�ا �ے ہ� �8ں %ے EFG �8� ہے � �/ I� گ ہ8ں�� ��ا �ے ��G���(�ہ9ے ہ8ں �8� �ہ��ا ��c ���ے وا) � A_� ں %ے��
%Aم <*�c8 ) ان %ے( اور �$ !,ہ�رے /�س ا�eے ��گ P�� ���ں �� ہ,�ر? P��9ں /� ا�,�ن �!ے ہ8ں !� )D٣(وا(� �ہ8ں؟ 

� ذات H/ا �ے ا��
 �� �8ٹ_ے ) /�y(�ہ� ��و ��� ?�� �/� ر�,
 �� �زم ���8� ہے �ہ �� ��\� !� �8ں ��دا�� %ے ��\
���c8� ہ ���ے اور��! �� P�89ں �_�ل )@D(ر ہ���\ے !� وہ �+Hrے وا� �ہ���ن ہے /_� اس �ے � H/اور اس #�ح ہ� ا 

اے  ()DD(اور اس �sے �ہ -Hہ:�روں �� ر%9ہ ��ہ� ہ���\ے ) !��ہ !� ��گ ان /� <,E ��و(�_�ل �� �8�ن ��!ے ہ8ں 
�ا �ے %�ا /c�ر!ے ہ� �>_ے ان �� <=�دت %ے �i� (H�ر %ے! /8^,=�� �! �� I� 8� -8� ہے۔ �ہہ دو �ہ� u)��ہہ ) �ہ �_

دو �ہ �8ں !,ہ�ر? ��اہ�rں �� /�8و? �ہ8ں ��وں -� ا�e� ��وں !� -,�اہ ہ���ؤں اور ہ�ا�
 ��9Gہ ��-�ں �8ں �ہ رہ�ں 
)DK( '8B o� ے ہ�۔!�� $�dc! �� <dاب( �ہہ دو �ہ �8ں !� ا/Hے /�ورد-�ر �� د�E8 رو�I /� ہ�ں اور !� اس �H � (

�� ?�� ��ت �8�ن ��G�!� ہے ) ا�e�( رہے ہ� وہ ��8ے /�س �ہ8ں ہے �ے �sے !� �*R% 89�ر �8ں ہے وہ���c ا� ہ� �ے ا
 �ہہ دو �ہ �8B o' �ے �sے !� �*�? �� رہے ہ� ا-� وہ ��8ے ا�89�ر )D٧(اور وہ %$ %ے �ہ48G �9*ہ ���ے وا� ہے 

�ا ���,� اور ا%� �ے /�س $8L )D٨(�ں %ے ��ب وا(� ہے �8ں ہ�!� !� �>; �8ں اور !� �8ں 48G*ہ ہ�cB� ہ�!�۔ اور 
 �� �H>8�ں ہ8ں �I �� اس �ے %�ا ��\� �ہ8ں ���9�۔ اور ا%ے �H:*�ں اور در��ؤں �� %$ 8B'وں �� <*� ہے۔ اور ��\�
/9ہ �ہ8ں �_ڑ!� �:� وہ اس �� ���9� ہے اور ز�I8 �ے ا��ه�8وں �8ں ��\� دا�ہ اور ��\� ہ�? اور %��_� 8B' �ہ8ں ہے 

� ہ�\�(�:� �9�ب رو�I �8ں _c� (ہے )Dہے �� رات �� )٩ �! �
 �8ں( اور وہ��� �!,ہ�ر? روح ( f=) %��ے �
�ہ� %*e*ہ ��ر? (���98� ہے اور �� �R; !� دن �8ں ��!ے ہ� اس %ے �=� ر�_9� ہے /_� !,ہ8ں دن �� اٹ_� د�9� ہے !��ہ 

�� �-��ت /�ر? ��د? ��\ے /_� !� ) ر�; �� ز�� I8 �)%$ ( ف ��ٹ �� ���� ہے�# �� �وہ !� �� ) اس روز(�� ا%
�وں /� L��$ ہے۔ اور !� /� �:ہ=�ن �`�ر )K٠(�9�\ے -� ) ا�Q ا�Q ���ے(!,ہ�رے <,E �� !� ��!ے ہ� H� ےH/اور وہ ا 

� ہے !� ہ,�رے 9��Gے اس �� روح (=f ���98ے ہ8ں او!P ت�� �� �e� ہ �$ !� �8ں %ے� Q! ہ�ں�ے ر�_9� ہے۔ s� ر
� #�ح �� ��!�ہ� �ہ8ں ��!ے e� وہ)Kے دن !,�م( /_� )١� 
��8) ( o/ے /�س وا� ٰ��ا ! ��� ���� Q��� ےH/گ ا��

� �e�ب �H8ے وا� ہے *� 
 �ہ� �_H� �� �! A:*�ں اور )A�)K٢\ے ��\8ں -ے۔ %I �� �ہ ��c ا%� �� ہے اور وہ �ہ��
اور �ہ9ے ( �ہ !� ا%ے <��'? اور �8�ز /Hہ��� %ے /c�ر!ے ہ� )�$(در��ؤں �ے ا��ه�8وں %ے ��ن �+*4� د�9� ہے 

�ا ہ� �� اس ) ہ���(ا-� :H! ( ار ہ�ں'- �c� 
�ا ہ� !� �� اس )K٣(%ے �>�ت �+rے !� ہ� اس �ے �ہ��( �ہ� �ہ :H! (
�رت ) _�اس /� �( �ہہ دو �ہ وہ )@K(اس �ے %�!; ��y ��!ے ہ� ) !�(%ے اور ہ� %+9� %ے �>�ت �+9r� ہے۔ /_� )

 Q�ہ ��دے اور ا)�G ہ)�G !,ہ8ں ��اب �_8>ے d> ے %ےR8� !,ہ�رے /�ؤں �ے ��ف %ے �# �ر�_9� ہے �ہ !� /� او/� �
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� P��9ں �� �o� o #�ح �8�ن ��!ے ہ8ں !��ہ �ہ ) %ے �ڑا �� o/P(�� دو%�ے H/ہ� ا �_c�دے۔ د�_cB ہ'� �� �� �ڑا\�
 (�م �ے �_ٹA�� ����cہ وہ %�ا%� �� ہے۔ �ہہ دو �ہ �8ں !,ہ�را داروLہ �� !,ہ�ر?) (�Pن( اور اس )KD(��گ %,>_8ں 

 اور �$ !� ا�eے ��-�ں )K٧( ہ� �=� �ے �sے ا�Q و(
 �`�ر ہے اور !� �� <H`��$ � *�م ہ���\ے -� )KK(�ہ8ں ہ�ں 
�ں !Q �ہ اور ��!�ں �8ں �� د�c_� �� ہ,�ر? P��9ں �ے ��رے �8ں �8ہ�دہ ��cاس �� رہے ہ�ں !� ان %ے ا�� ہ���ؤ �ہ

 اور )K٨(�Y8�ن !,ہ8ں �_A دے !� ��د �Pے /� ���� ��-�ں �ے %�!; �ہ �8ٹ_� ) �ہ ��ت(��4وف ہ���\8ں۔ اور ا-� 

 !��ہ وہ �_� /�ہ8'-�ر ہ�ں Z84� ہ8ں ہ�ں� �� ��اب دہ_� ;R� � اور �I )K٩(/�ہ8'-�روں /� ان ��-�ں �ے �e�ب �

8_� �� I�ےدH/ں �ے ا�-�� ;R� ے ان �� ده��ے �8ں ڈال ر�_� ہے ان %ے� �-�E اور !,��� �H� ر�_� ہے اور د�8� �� ز�

 ��!ے رہ� !��ہ ) (�Pن(��م �ہ ر�_� ہ�ں اس Z84� ے %ے �ے دن(�ے ذر� 
� ا/Hے ا<,�ل �� %'ا �8ں ) (8��\��


 �8ں �ہ ڈا� ��\ے �Aہ�-� اور �) اس روز(ہ 
�ا �ے%�ا �ہ !� ��\� اس �� دو%�ہ %i�رش ���ے وا�۔ اور ا-� وہ ہ� 
 '8B)ر�Y� ہے �/ I8ے ا<,�ل �ے و��ل ) �� رو\ے ز�H/گ ہ8ں �ہ ا�� �� �وضہ د�B �H�ہے !� وہ اس %ے (=�ل �ہ ہ� �ہ


 �8ں ڈا�ے -sے ان �ے �sے /H8ے �� �_��9� ہ�ا /��� اور د�; د�Hے وا� <dاب ہے اس �sے �ہ ��i ��!ے !_ے �A8ں ہ�
�ا �ے 8%�ه� ر%9ہ  �ہ�۔ �)٧٠(�� c/ �� '8B�ر�ں �� �ہ ہ,�را �_c%�� Aے �ہ ��ا۔ اور �$ ہ� �� e�ا �ے %�ا ا��8� ہ� 

� �w�ل ہ�(ہ� ا�ٹے /�ؤں /_� ��\8ں؟ ) �8�(د�_� د�� !� e�ہ� ) /_� ہ,�ر? ا ��د A_� 8ں� E:H� ت �ے�H� �� �e� ےe8�) اور
�� اس �� ر%9ے �� #�ف �A\8ں �ہ ہ,�رے /�س P AB۔ �ہہ دو �ہ اور اس �ے �R; ر�8G ہ�ں ) ہ� رہ� ہ�(��8ان ) وہ

�ا\ے رب ا� ��,I8 �ے ��G��=�دار ہ�ں ��ا �ے �9��� ہے۔ اور ہ,8ں !� �ہ �A� �c ہے �ہ ہ� � )٧١(ر%9ہ !� وہ� ہے �� 
 اور )٧٢(ؤ -ے �ہ �,�ز /ڑه9ے رہ� اور اس %ے ڈر!ے رہ�۔ اور وہ� !� ہے �o �ے /�س !� �,s� uے ��) �_�(اور �ہ 

���8 %ے /8�ا �8� ہے۔ اور �o دن وہ ��G�\ے -� �ہ ہ� �� !� ! �� I8ں اور ز����,%P ے� o� ہے �! �) ��r ��/�(وہ
8�ہ اور ) اس دن(ہ���\ے -� ۔ اس �� ار��د ���� ہے۔ اور �o دن ص�ر /_��c� ��\ے -� ��/ �� ��د��ہ
 ہ�-�۔ وہ� �ا%

� ��د ���ے �ے �\� ہے( اور )٧٣( وہ� دا�� اور �=�دار ہے �� ���Hے وا� ہے اور) %$(��ہ� _� 
�$ ا��اہ�8 ) وہ و(
�ے ا/Hے ��پ Pزر %ے �ہ� �ہ !� ��9ں �� �8� � =�د �H�!ے ہ�۔ �8ں د�c_9� ہ�ں �ہ !� اور !,ہ�ر? (�م ص��� -,�اہ� �8ں ہ� 

ے �:ے !��ہ وہ ��ب �`I8 ���ے وا��ں �8ں  اور ہ� اس #�ح ا��اہP �� �8%,���ں اور ز�I8 �ے <>�\=�ت د�_��)@٧(
� ()٧D(ہ���\8ں H � ے(�$ رات �ے ان �� )% �c�ن �8ں(ڈه��¦ �8� ) /�دۂ !�ر�,%P �! ( ے �:ےH9�را ��� /ڑا۔ �ہ% Q�ا

� �ہ8ں He/ ہ����ے وا�ے $\�L ے �:ے �ہ �>_ےHہ�-8� !� �ہ $\�L ہ ��8ا /�ورد-�ر ہے۔ �$ وہ�٧(K( �� ���B $� �_/ 
c_� �ہ Q,B رہ� ہے !� �ہHے �:ے �ہ ��8ا /�ورد-�ر ہے۔ �Ic8 �$ وہ �_� B_¦ -8� !� ��ل اٹ_ے �ہ ��8ا /�ورد-�ر د�

 /_� �$ %�رج �� د�c_� )٧٧(�>_ے 8%�ه� ر%9ہ �ہ8ں د�_�\ے -� !� �8ں ان ��-�ں �8ں ہ���ؤں -� �� �_ٹQ رہے ہ8ں 
�ہ %$ %ے �ڑا ہے۔ �:� �$ وہ �_� �Lوب ہ�-8� !� �ہHے �:ے �ہ �:,:� رہ� ہے !� �ہHے �:ے ��8ا /�ورد-�ر �ہ ہے 

�ا ��(�8B I'وں �� !� ! ��-�� �8ں �ے %$ %ے ��ec ہ� �� ا/Hے !8sں )��)٧٨�H� Q�!ے ہ� �8ں ان %ے �8'ار ہ�ں ( 
8�ا �8� ہے اور �8ں ����rں �8ں %ے �ہ8ں ہ�ں / �� I8ں اور ز����,%P ے� o� �8� ف ���9ہ�# � اور )٧٩(ا%� ذات �

�ا �ے ��رے�8ں ��Z¡ ��!ے ہ� اس �ے !� ) �8�(ان �� (�م ان %ے �Z¡ ���ے �:� !� ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ !� �>; %ے 
�>_ے 8%�ه� ر%9ہ د�_� د�� ہے۔ اور �8B I'وں �� !� اس �� ���H� Q�!ے ہ� �8ں ان %ے �ہ8ں ڈر!�۔ ہ�ں �� ��8ا 

'8B ے <*� %ے ہ�H/ہے۔ ��8ا /�ورد-�ر ا�B 8�ل �ہ8ں ��!ے۔ /�ورد-�ر� �_A �8ں )٨٠( /� ا��#ہ �sے ہ�\ے ہے۔ �8� !� 
 �! �� I� 8'وں %ےB ا ��(ان�� ( Q��� ;!�% ا �ے�����H� Q�!ے ہ� ��c��8ڈروں �$ �ہ !� اس %ے �ہ8ں ڈر!ے �ہ 

 Iا� ���G �% 8ں %ے ��ن� ���G ۔ اب دو��ں�� ��زل �ہ8ں �H% �� اس �ے ��\� o� ے ہ�!�H�)�� 
�� ) #�اور �, 8
�*� %ے �+*�ط ) ��y �ے( �� ��گ ا�,�ن �\ے اور ا/Hے ا�,�ن �� )٨١) (!� �9�ؤ(��Z9e ہے۔ ا-� %,>; ر�_9ے ہ� 

 Iہ8ں �8� ان �ے ا��)�#�� 
� �� ہ� �ے ا��اہ�8 )٨٢(ہے اور وہ� ہ�ا�
 /��ے وا�ے ہ8ں ) اور �, 8_! E8ہ ہ,�ر? د��اور  
�� �Y> م �ے �`��*ے �8ں�) �� ��د�9ے ہ8ں۔ �ے�Q !,ہ�را /�ورد-�ر دا�� �� ان �H*� ہ9ے ہ8ں در�ے�B ے� o� ۔ ہ��_! 

%$ �� ہ�ا�
 د?۔ اور /ہ*ے ��ح �� �_� ہ�ا�
 ) اور( اور ہ� �ے ان �� ا%Z�ق اور � `�ب �+rے۔ )٨٣(اور �=�دار ہے 
ر ہ�رون �� �_�۔ اور ہ� �Q8 ��-�ں د? !_� اور ان �� او�د �8ں %ے داؤد اور %*8,�ن اور ا��ب اور ��%� اور ��%�ٰ او

�� د�� ��!ے ہ8ں � ��ٰ اور ا�8�س �� �_�۔ �ہ %$ ���c8�ر !_ے )@٨(�� ا�e� ہe8> اور ٰ�8Z� اور ��٨( اور ز��D( اور 
 �_! �r+� 
8*FG �/ ۔ اور ان %$ �� �ہ�ن �ے ��-�ں� اور � ٨K( f(ا%,ٰ E8 اور ا�ue8 اور ���o اور ��ط �� �_
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 �� f � ���_د� �ان �ے ��پ دادا اور او�د اور �_�\�8ں �8ں %ے �_�۔ اور ان �� ��-'��ہ �_� �8� !_� اور 8%�ه� ر%9ہ �_
 �_!)٨٧( E,> �� �! ے!�� y�� ے۔ اور ا-� وہ ��گ\AB ہے�B ےe� وں �8ں %ے�H� ےH/ہے اس /� ا 
�ا �� ہ�ا�� �ہ 


( �I �� ہ� �ے �9�ب اور ��c  �ہ وہ ��گ !_ے)٨٨(وہ ��!ے !_ے %$ ض�\u ہ���!ے  ��� ( �\���G �Y> اور �=�ت
ا�eے ��گ �`�ر ��د�sے ہ8ں �ہ وہ ) ا�,�ن ��ے �ے �sے(ان ��!�ں %ے ا�c�ر ���ں !� ہ� �ے ان /� ) �i�ر(!_�۔ ا-� �ہ 

�ا �ے ہ�ا�
 د? !_� !� !� ا�ہ8ں �� )٨٩(ان %ے �=_� ا�c�ر ���ے وا�ے �ہ8ں � �� I� ہ وہ ��گ ہ8ں��8و?  / �� 
ہ�ا�

 ہے ) (�Pن(��و۔ �ہہ دو �ہ �8ں !� %ے اس Z84� fZے�s� ہ !� �ہ�ن �ے ��-�ں �ے�اور )٩٠(�� ص*ہ �ہ8ں ���:9�۔  

�ا �ے ا�e�ن /� �� B�ہs8ے !_� �ہ ����۔ �$ ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ H��� �e8� ر�) ��ا ��و�� اور �9�ب (ان ��-�ں �ے 
� ��زل �ہ8ں �8�۔ �ہ�) و�8Lہ_� ;R� ے ��رs� ے ��زل �8� !_� �� ��-�ں �ے� o� ے !_ے ا%ے\P �� ے� ٰ� �� �9�ب ��%

�ہ اوراق Z8*> ہ�Z8*> ے !� �ےe� اور �_! 
�� !� ��ہ� ��!ے ہ� ) �ے �R; �4ے(�� ر�_� ہے ان ) /� �`E(اور ہ�ا�
� -8sں �I �� �ہ !� ���9ے !_ے اور �\�_c% ے ہ�۔ اور !� �� وہ ��!8ں!��_B �� �wاس (ہ !,ہ�رے ��پ دادا۔ �ہہ دو اور ا�

�ا ہ� �ے ) �9�ب ���� �8ہ�دہ ��cاس �8ں �_8*9ے رہ8ں ) ��زل �8� !_�(H/ہ ا� ��ڑ د�_B �� ( اور )٩١(/_� ان�� ہe�ہ ) و�
 �� ہے اور ) �9���ں(�9�ب ہے �eے ہ� �ے ��زل �8� ہے �����
 �� ا/Hے %ے /ہ*!�� ���4! ���زل )اس �sے ( ��(�

� ہےs- ���ت /� ا�,�ن ر�_9ے ہ8ں وہ اس ) �P ہ ��دو۔ اور �� ��گ�-P �� س /�س �ے ��-�ںP ے اور اس �ےc� �! ہ�
� �,�زوں �� /�ر? �=� ر�_9ے ہ8ں H/,�ن ر�_9ے ہ8ں اور وہ ا�ا � اور اس %ے �ڑه �� ���� ��ن ہ�-� )٩٢(�9�ب /� �_

� ہے \P ��ا /� �_�ٹ ا�9Gاء ��ے۔ �� �ہ �ہے �ہ �>; /� و��� ہ� اور �� �ہ �� \P ہ� �� و�_� ;R� �/ ہ اسc����
�ا �ے ��زل �� ہے اس #�ح �� �8ں �_� �H� �98� ہ�ں۔ اور ��ش !� ان ���� �� �y�r(�ہے �ہ �o #�ح �� �9�ب H � (

ہ�!; �ڑه� ) ان �� #�ف <dاب �ے �sے(ہ�ں اور 9��Gے ) �=A9(��-�ں �� اس و(
 د�c_� �$ ��ت �� %+�89ں �8ں 
�ا /� �_�ٹ ��� ��!ے رہے ہ�ں �� ���8ں۔ Pج !� �� ذ�
 �ے <dاب �� %'ا د? ��\ے -� اس �sے �ہ !� H/ا ���c� ہ�

� ��!ے !_ے r��% �9ں %ے�P � اور �e8� ہ� �ے !� �� /ہ*� دG ہ /8�ا �8� !_� ا�e� ہ� Pج ا�8*ے )٩٣(!_ے اور اس �
� /8ٹ; /R8_ے B_�ڑ P\ے اور ہ� ہ� �ے !,ہ8ں <Y� ) ��ل و�9�ع(ا�8*ے ہ,�رے /�س P\ے اور �� H/وہ %$ ا �_! �����G

�8�ل ��!ے !_ے �ہ وہ !,ہ�رے  �! 
=e� �� I� 9ے_c�ہ8ں د� ��u8i اور (!,ہ�رے %�!; !,ہ�رے %i�ر��8ں �� �_
!,ہ�رے o/P �ے %$ ! *`�ت �uY`H ہ�-sے اور �� د<�ے !� �8� ��!ے !_ے %$ ��!ے رہے ) Pج(���Q ہ8ں۔ ) ہ,�رے

�ا ہ� دا�ے اور -ٹ_*� �� /_�ڑ ��  �ے �)@٩(� Q)�8ہLو 
��ار �� �ے ��ن %ے �c��9� ) ان %ے در��� �ا-�!� ہے وہ
�ا ہے۔ /_� !� �ہ�ں �ہcے /_�!ے ہ� � �! �رات �ے ( وہ� )٩D(ہے اور وہ� �ے��ن �� ����ار %ے �H��cے وا� ہے۔ �ہ

� /_�ڑ �c��9� ہے اور ا%� �ے رات �) ا��ه�8ے %ےHرو� �� �� ) ٹ_ہ�ا��P)رام ( ���$(� ص=� ���B اور %�رج اور
)u\ا �ے ) ذرا�� اور وہ� !� ہے �٩K( o(<*� وا� ہے ) اور(ا��ازے ہ8ں �� L��$ ) �`�ر �sے ہ�\ے(�,�ر �H��� ہے۔ �ہ 

�ے !,ہ�رے �sے %9�رے �H�\ے !��ہ �H:*�ں اور در��ؤں �ے ا��ه�8وں �8ں ان %ے ر%9ے � *�م ��و۔ <`E وا��ں �ے 
� P�89ں �_�ل �_�ل �� �8�ن ��د? ہ8ں �H/ے ہ� �ے اs)ا �8�۔ /_� )٩٧� اور وہ� !� ہے �o �ے !� �� ا�v+� Q %ے /8
�(ا�Q ٹ_ہ��ے �� �:ہ ہے اور ا�Q %��د ہ��ے �� %,>_Hے وا��ں �ے �sے ہ� �ے ) !,ہ�رے �sے(H/89ں �_�ل ) ا�P

اس %ے ) �� �H8; ��%�!ے ہ8ں(%ے �H8; ��%�!� ہے۔ /_� ہ� ہ�  اور وہ� !� ہے �� P%,�ن )٩٨(�_�ل �� �8�ن ��د? ہ8ں 
� ا-�!ے ہ8ں۔ /_� اس �8ں %ے %=' %=' ����*8ں �c��9ے ہ8ں۔ اور ان ����*�ں �8ں %ے ا�Q دو%�ے -�ہ� #�ح �� رو\8
 �ے %�!; �ڑے ہ�\ے دا�ے �c��9ے ہ8ں اور �_>�ر �ے -��_ے �8ں %ے �ٹ9cے ہ�\ے -R_ے اور ا�:�روں �ے ��غ اور
ز��9ن اور ا��ر �� ا�Q دو%�ے %ے �*9ے �*9ے �_� ہ8ں۔ اور �ہ8ں �_� �*9ے۔ �ہ 8B'�ں �$ /_*9� ہ8ں !� ان �ے /_*�ں 

9� ہ8ں !�(/� اور c/ $� ,�ن �!ے ہ8ں )�ے �� اs� ے /� ��� ��و۔ ان �8ں ان ��-�ں �ےHc/ (ان �ے 
�ا �� �ہ��رت )
��ا �� ���Q ٹ_ہ�ا��۔ ����cہ ان �� ا%� �ے /8�ا �8� اور �ے%,>_ے  اور ان ��-�ں �ے ��Hں )r�)٩٩��8�ں ہ8ں ( %� ��

 �8�ن ��!ے ہ8ں /�y ہے اور ) �_�ٹ �ہ9�ن(=e� �اس �ے �sے �8ٹے اور �8ٹ8�ں �H� �_ڑ? �8ں وہ ان ��!�ں %ے �� اس �
� ہے ) اس �� ��ن ان %ے(H*�)١٠٠() �8�ا ���ے وا� ) وہ/ �� I8ں اور ز����,%P)ے او�د �ہ�ں %ے ہ� �$ ۔ اس )ہے�

8' �� /8�ا �8� ہے۔ اور وہ ہ� 8B' %ے ���=� ہے B ہ8ں۔ اور اس �ے ہ�� �اوص�ف ر�_Hے ( �ہ� )١٠١(�ہ اس �� ��8? ہ
�ا !,ہ�را /�ورد-�ر ہے۔ اس �ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں۔ ) وا��)�8' �� /8�ا���ے وا� ) وہB دت ) ہے(ہ��=> �� �!� ا%

'8B ہے �ہ ()١٠٢( �� �:�اں ہے ��و۔ اور وہ ہ� �e�وہ ا ( y89ں اور وہ �:�ہ�ں �� ادراc%�� ہ8ں� yہ8ں اس �� ادرا�:�
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� ()١٠٣(��%9c� ہے اور وہ �_8� ���Hے وا� �=�دار ہے ,Z� س(!,ہ�رے ) ان %ے �ہہ دو �ہ! ملسو هيلع هللا ىلصاے�/ ( �/�ورد-�ر �
� ہ8ں !� �o �ے )رو�I(#�ف %ے cB }Hل ( د�8*8ں /ہ�_� ;c�P �� رہ� ) ��ان �H� �ه�د�c_� اس �ے ا/A_� �H �8� اور �� ا�

� P�89ں /_�8 /_�8 �� �8�ن ��!ے )@١٠(اس �ے ا/Hے �� �8ں ��ا �8�۔ اور �8ں !,ہ�را �:ہ=�ن �ہ8ں ہ�ں H/ح ا�# � اور ہ� ا%
�-�ں �ے �sے !�r�� c8%_ے ہ�\ے ہ� اور !��ہ %,>_Hے وا�ے �) �ہ ��!8ں اہE �9�ب %ے(ہ8ں !��ہ ���G �ہ �ہ �ہ8ں �ہ !� 

� /�8و? ��و۔ اس )١٠D(��د�ں � �) /�ورد-�ر( اور �� ��c !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے !,ہ�رے /�س P!� ہے ا%
�ا B�ہ9� !� �ہ ��گ ��y �ہ ��!ے۔ اور )١٠K(�ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں۔ اور ����rں %ے �H�رہ ���� �اے ( اور ا-� 

�ا )١٠٧(�ن �`�ر �ہ8ں �8�۔ اور �ہ !� ان �ے داروLہ ہ� ہ� �ے !� �� ان /� �:ہ=!) /8^,=�� y�r� ہ�ں �� �-�� I� اور 
�ا �� �ےاد�� %ے �ے %,>_ے ��ا ��ہہ �8ٹ_8ں۔ اس #�ح ہ� ) �ہ(�ے %�ا /c�ر!ے ہ8ں ان �� ��ا �ہ �ہH� �ہ �ہ �_� �ہ8ں 

 �� ا/Hے /�ورد-�ر y #�ف ��ٹ �� اB_ے �� د�_�\ے ہ8ں۔ /_� ان) ان �� ���وں �8ں(�ے ہ� ا��G Q(ے �ے ا<,�ل 

 (e,8ں �_�!ے ہ8ں �ہ ا-� )١٠٨(���� ہے !$ وہ ان �� �9�\ے -� �ہ وہ �8� �8� ��!ے !_ے +% 
+% ��ا �� اور �ہ ��گ 

�ا ہ� �ے /�س ہ8ں۔ اور �� P\ے !� وہ اس /� ض�ور? ا�,�ن �ے P\8ں۔ �ہہ دو �ہ �r��8�ں !� %$ ��r� �ان �ے /�س ��\
)�H��� (!,! ہ8ں �8� � *�م ہے)ہ8ں �ہ ان �ے /�س 
+��� ��\8ں !$ �_� ا�,�ن �ہ �\8ں ) �ہ !� ا�eے �_� P 8�ں��r�)١٠٩( 

و�eے /_� �ہ (/� /ہ*� دG ہ ا�,�ن �ہ8ں �\ے ) (�Pن(�e8ے �ہ اس ) !�(اور ہ� ان �ے د��ں اور c�P_�ں �� ا�ٹ د�ں -ے 
�) �\8ں -ےr��% �H/ں -ے �ہ ا�ڑ د�_B �� 9ے رہ8ں اور انc9ے )١١٠( �8ں �ہ�ا!�ر د � اور ا-� ہ� ان /� 9��Gے �_

اور ��دے �_� ان %ے -9i:� ���ے �:9ے اور ہ� %$ 8B'وں �� ان �ے %��Hے � ����د �_� �� د�9ے !� �_� �ہ ا�,�ن 
ا�e���ں اور ) %�8ت(Y�ن  اور ا%� #�ح ہ� �ے �8)١١١(��ے وا�ے �ہ !_ے ِاّ�� ����\�� ��ت �ہ ہے �ہ �ہ ا��w ��دان ہ8ں 

� ��!8ں ڈا�9ے رہ9ے !_ے � u,*� دو%�ے �ے دل �8ں Q�ے �ے �8ے اH�!_� وہ ده��� د ��د �H� I,ں �� ہ� /8^,=� �� د��H�
 اور )١١٢(اور ا-� !,ہ�را /�ورد-�ر B�ہ9� !� وہ ا�e� �ہ ��!ے !� ان �� اور �� �R; �ہ ا�9Gاء ��!ے ہ8ں ا%ے B_�ڑ دو 

��ت /� ا�,�ن �ہ8ں ر�_9ے ان �ے دل ان �� ��!�ں /� ��\E ہ�ں ) ��!ے !_ے( اس �8ے �_� )وہ ا�eے ��م(P ہ �� ��گ�
� ���ں اور �� ��م وہ ��!ے !_ے وہ ہ� ���ے �:8ں He/ ش ) �ہ� ()١١٣(اور وہ ا�ہ8ںA! �4H� ا �ے %�ا اور���8� �8ں 
د? ہے وہ ) !�رات( اور �I ��-�ں �� ہ� �ے �9�ب ��وں ����cہ اس �ے !,ہ�ر? #�ف واضu ا�,Y��$ �9�ب �_8>� ہے

 )@١١(���9ے ہ8ں �ہ وہ !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے ���� ��زل ہ�\� ہے !� !� ہ�-' �Q ���ے وا��ں �8ں �ہ ہ��� 
 �9H% ے وا� �ہ8ں اور وہH��� �� اور ا�4�ف �8ں /�ر? ہ8ں اس �� ��!�ں �� ��\\�R% 8ں!�� �اور !,ہ�رے /�ورد-�ر �

�ا �� ر%9ہ �_A ) -,�اہ ہ8ں( اور ا��w ��گ �� ز��P �/ I8�د ہ8ں )١١D(���9� ہے �ا-� !� ان �� �ہ� ��ن �� -ے !� وہ !,ہ8ں 
�8�ل �ے /R8_ے B*9ے اور ��ے اٹEc �ے !AB �8!ے ہ8ں  fZ� ہ�ں -ے �١١(دK( ب�� !,ہ�را /�ورد-�ر ان ��-�ں �� 

��ب وا(� ہے �� ر%9ے /� EB رہے ہ8ں ���9� ہے �� اس �ے ر%9ے %ے �_ٹcے ہ�\ � )١١٧(ے ہ8ں اور ان %ے �_
 �/ '8B o� �!)
�ا �� ��م �8� ��\ے ا-� !� اس �� P��9ں /� ا�,�ن ر�_9ے ہ� !� ا%ے �_� �8� ��و ) ذ�� �ے و(�)١١٨( 

�ا �� ��م �8� ��\ے !� ا%ے �ہ �_�ؤ ����cہ �� 8B'�ں اس �� �/ '8B o� ے !,ہ�رے �8ے ��ام ٹ_�8ا اور %=$ �8� ہے �ہ
�_��ے (�:� اس ص�رت �8ں �ہ ان �ے ) �ے �Q ان �� �ہ8ں �_��� B�ہ8ے(د? ہ8ں وہ ا�Q ا�Q �� �ے �8�ن �� د? ہ8ں 

��اہ�rں %ے ��-�ں �� �ہc� رہے ہ8ں �R; ) �ے �� oi� ےH/ے ��گ �ے%,>_ے ���_ے ا% 
�8ے ��B�ر ہ� ��ؤ اور �ہ
�(�Q �ہ8ں �ہ ا�eے ��-�ں �� �� ��� %ے ��ہ� �Ec ��!ے ہ8ں !,ہ�را /�ورد-�ر ��ب ���9� ہے ) ا �� �`�ر �� ہ�\�

-H�ہ !�y �� دو �� ��گ -H�ہ ��!ے ہ8ں وہ <H`��$ ا/Hے �sے �� %'ا /�\8ں ) ہ� #�ح ��( اور ��ہ�? اور /��8�ہ )١١٩(
�ا �� ��م �ہ �8� ��\ے ا%ے �
 �_�ؤ �ہ اس �� �_��� )١٢٠(-ے � �/ '8B o� ن  اور�Y8� ہ ہے اور�H-)8`�ں ) ��گGے رH/ا

 y�r� �_� �! Qے !� �ے�*B �/ ں اور ا-� !� ��گ ان �ے �ہے�ہ ��ت ڈا�9ے ہ8ں �ہ !� %ے �_:ڑا ���ے د��ں �8ں �
� �� د? �o �ے ذر� ے %ے وہ )١٢١(ہ�\ے Hہ �8� اور اس �ے �8ے رو�� �_A �� /ہ*ے ��دہ !_� /_� ہ� �ے اس �� ز�

 �9*B ے ��-�ں �8ںc% ہ� �/_�!� ہے �ہ8ں اس �+e8� v� ہ� %9c� ہے �� ا��ه�8ے �8ں /ڑا ہ�ا ہ� اور اس %ے �Ec ہ
9� �8ں �ڑے )١٢٢(ا%� #�ح ��E,> �� �G �� رہے ہ8ں وہ ا�ہ8ں اB_ے � *�م ہ�!ے ہ8ں e� ح ہ� �ے ہ��# � اور ا%

اس (ے ہ8ں ان �� �`4�ن ا�ہ8ں �� ہے اور �ڑے �>�م /8�ا �sے �ہ ان �8ں �c�ر��ں ��!ے رہ8ں اور �� �c�ر��ں �ہ ��!
�ا �ے /8^,=�وں )١٢٣(�ے�=� ہ8ں ) %ے� 
� ہے !� �ہ9ے ہ8ں �ہ �o #�ح �� ر%��!P 
�P � اور �$ ان �ے /�س ��\

��ب ���9� ہے �ہ  ��ا ہ�� ہے �$ !Q ا%� #�ح �� ر%��
 ہ� �� �ہ �*ے ہ� ہ�-' ا�,�ن �ہ8ں �\8ں -ے اس �� *� ��
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�ا �ے ہ�ں ذّ�
 )  %� �EZ ہے اورر%��
 �� ��ن(�
 ��G�\ے �� ��گ ��م ��!ے ہ8ں ان �� ��H> ےe� ?�=,^8/ �H/وہ ا
� ہ�-� اس �8ے �ہ �cّ�ر��ں ��!ے !_ے ���ا B�ہ9� ہے �ہ ہ�ا�
 �+rے اس �� H8%ہ )@١٢(اور <dاِب �� �� v+� o� �! 

 �� H8%ہ !�H اور -_ٹ� ہ�ا �� د�9� ہے -��� وہ P%,�ن ا%Aم �ے �8ے �_�ل د�9� ہے اور �eے B�ہ9� ہے �ہ -,�اہ ��ے اس
�ا ان ��-�ں /� �� ا�,�ن �ہ8ں �!ے <dاب �_8>9� ہے � اور �ہ� !,ہ�رے /�ورد-�ر �� )١٢D(/� Bڑه رہ� ہے اس #�ح 

� P�89ں �_�ل �_�ل �� �8�ن �� د? ہ8ں H/ر ���ے وا�ے ہ8ں ان �ے �8ے ہ� �ے ا�L ه� ر%9ہ ہے �� ��گ�8%)١٢K( ان 
9� �� -_� ہے اور وہ� ان �� دو9%�ار ہے �A% ١٢٧(�ے �8ے ان �ے ا<,�ل �ے ص*ے �8ں /�ورد-�ر �ے ہ�ں( o� اور 

�ے(اے -�وہ �Hّ�ت !� �ے ا�e���ں %ے �ہ
 ) اور ��G�\ے -� �ہ(�� �,u ��ے -� ) �Iّ وا�o(دن وہ %$ \�G ( Eص��
�ہ اٹ_�!ے رہے اور �sے !� �� ا�e���ں �8ں ان �ے دو9%�ار ہ�ں -ے وہ \�G دو%�ے %ے Q�ہ8ں -ے �ہ /�ورد-�ر ہ� ا�

)��P ( �- ے\���G ا��!,ہ�را ٹ_c��ہ دوزخ ہے ہ,r8ہ اس ) اب(اس و(
 �� /ہs- }Hے �� !� �ے ہ,�رے �8ے �`�ر �8� !_� 
�ا B�ہے �ے�Q !,ہ�را /�ورد-�ر دا�� اور �=�دار ہے ) �*9ے(�8ں �ح ہ� ���,�ں  اور ا%� #�)١٢٨(رہ� -ے �:� �� 

 اے ��Hّں اور ا�e���ں �� )١٢٩(�� ان �ے ا<,�ل �ے %=$ �� وہ ��!ے !_ے ا�Q دو%�ے /� �e*� �� د�9ے ہ8ں 

 �8� !,ہ�رے /�س !� ہ� �8ں %ے /8^,=� �ہ8ں P!ے رہے �� �P ?�8�89ں !� �� /ڑه /ڑه �� %H�!ے اور اس دن �ے >�,�

ہ,8ں ا/Hے -H�ہ�ں �� ا(�ار ہے ان ��-�ں �� د�8��� ) /�ورد-�ر( �ہ %��Hے ����Pد ہ��ے %ے ڈرا!ے !_ے وہ �ہ8ں -ے
� �ے ده��ے �8ں ڈال ر�_� !_� اور -���د ا/Hے او/� -�اہ� د? �ہ ��i ��!ے !_ے ) اب(ز�)١٣٠() �,Z� ہ !) ملسو هيلع هللا ىلصاے�

�89ں �� �*� %ے ہyA اس �8ے �ہ !,ہ�را /�ورد-�ر ا�e� �ہ8ں �ہ �e)  اور �9��8ں ��زل ہ�!� رہ8ں !��� /P �=,^8!ے رہے(
�(�� دے اور وہ�ں �ے رہHے وا��ں �� _� ;R� ( ہ ہ�� �=�ہ8ں ) �`�ر) اور %$ ��-�ں �ے �*Z�ظ ا<,�ل در�ے ١٣١((

�ا ان %ے �ے �=� �ہ8ں �ص��$ ر�,
 ہے ) اور( اور !,ہ�را /�ورد-�ر �ے/�وا )١٣٢(اور �� ��م �ہ ��گ ��!ے ہ8ں 
�وں(ا-� B�ہے H� ہ8ں ) !� اے,! �_� �� �! �e8� دے �H� I8r��� ہے !,ہ�را�B �� ں�-�� I� �����د �� دے اور !,ہ�رے � 

�Pے وا� ) و(�ع �8ں( �Q� ;R �ہ8ں �ہ �� و<�ہ !� %ے �8� ��!� ہے وہ )١٣٣(دو%�ے ��-�ں �� �Ee %ے /8�ا �8� ہے 
�ا ��(ہے اور !� �� �)@�)١٣^*�ب �ہ8ں �� %9cے ( H/ے ��ؤ �8ں  �ہہ دو �ہ ��-� !� اs� E,> ہ(:ہ:� �H/ے ) اs� E,>

��ت �8ں P م ہ� ��\ے -� �ہ�* � �� �! $��`H> ہ�ں �!��)
rت �ہ8ں ) �ہ�<� y�r� ہ8ں �ہ� Q� ;R� �-ہ� �_- �� o�
�ا �� �_� ا�Q �4ہ �`�ر ) �ہ ��گ( اور )١٣D(/��ے �ے �98� اور �B/���ں �8ں _� �H � 8'وںB �8�ا �� ہ�\/ �� ��ا ہ�
�ا �� اور �ہ ہ,�رے ����cں ) �4ہ(%ے �ہ9ے ہ8ں �ہ �ہ ) ��#E(8ں اور ا/Hے �8�ل ��!ے ہ�� ��9ں(!� H � ( �� �! ��

 ��ا �� ہ�!� ہے وہ ان �ے ����cں ���ا �� #�ف �ہ8ں �� %9c� اور �� �4ہ ��4ہ ان �ے ����cں �� ہ�!� ہے وہ !� 

 %ے ����rں �� ان �ے ����cں �ے ان �ے ��Rں ��  ا%� #�ح �ہ)١٣K(#�ف �� %9c� ہے �ہ �e8� ��ا ا�4�ف ہے 

�ا �
 �8ں ڈال د�ں اور ان �ے د�I �� ان /� �*� �*� �� د�ں اور ا-� �Aہے !��ہ ا�ہ8ں ہ ��د�_� �� �_Bا �Hن %ے ��ر ڈا���
� �ہ9ے ہ8ں  اور ا/Hے �8�ل %ے �ہ )١٣٧(B�ہ9� !� وہ ا�e� �ہ ��!ے !� ان �� B_�ڑ دو �ہ وہ ���8ں اور ان �� �_�ٹ _�

B�ر/�\ے ا�eے ) � f(�ہ �ہ B�ر/�\ے اور �_98� �uH ہے ا%ے اس �+v �ے %�ا �eے ہ� B�ہ8ں ��\� �ہ �_�\ے اور 
 �/ I� ے ہ8ںe�ا �r��� f � -8� ہے اور ��د �� uH� �HڑهB �/ 8ٹ/ ��ا �� ��م �ہ8ں �98ے ) ذ�� ��!ے و(
(ہ8ں �ہ ان ��

�ا /� �_�ٹ ہے وہ <H`��$ ان �� ا� اور �ہ �_� �ہ9ے ہ8ں �ہ �� �Rہ ان )١٣٨(ن �ے �_�ٹ �� ���ہ دے -� %$ 
��ام ہے اور ا-� ) اس �� �_���(B�ر/���ں �ے /8ٹ �8ں ہے وہ ��ص ہ,�رے ��دوں �ے �sے ہے اور ہ,�ر? <�ر!�ں �� 

� ا%ے ��د اور <�ر!8ں %$ �_�\8ں(وہ �Rہ ��ا ہ�ا ہ� !� %$ اس �8ں ���Q ہ8ں H � (ا ان�� $��`H> ان �ے �� 

 وا� �=�دار ہے ,c� وہ Qا دے -� �ے�'% �� %ے �ے )١٣٩(ڈه�c%*�ں �G�)�8� �� او�د �H/ں �ے ا�-�� I� 

� ہ�\� روز? �� ��ام ٹہ�ا�� وہ -_�ٹے �8ں /ڑ -sے � �\���G �Y> ��ا /� ا�9Gا �� �ے اس ��� %ے (E9 �8� اور _<,%
�ا ہ� !� ہے �o �ے ��غ /8�ا �sے B_�9��ں /� Bڑه�\ے ہ�\ے )٠@١ (وہ �ے�=ہ -,�اہ ہ8ں اور ہ�ا�
 ��9Gہ �ہ8ں ہ8ں� اور 

� اور �� B_�9��ں /� �ہ8ں Bڑه�\ے ہ�\ے وہ �_� اور �_>�ر اور �_98� �I �ے #�ح #�ح �ے /_E ہ�!ے ہ8ں اور _�
_�ؤ اور �o دن ا�Q دو%�ے %ے �*9ے ہ8ں �$ �ہ 8B'�ں /_*8ں !� ان �ے /_f � (� E ��!�ں �8ں(ز��9ن اور ا��ر �� 

)��ا �8>� اڑا�ے وا��ں �� دو%
 ) /_E !�ڑو اور �_98��ا �� �� �_� اس �8ں %ے ادا ��و اور �ے�� �ہ اڑاؤ �ہ ���ٹ� !� 
� �ڑے �ڑے( اور B�ر/���ں �8ں ���; اٹ_��ے وا�ے )١@١(�ہ8ں ر�_9� H � ( ے �:ے ہ�\ے% I8ے اور ز�s� ا�8/ �_�) �H �

� ) B_�ٹے B_�ٹے_�)o/ (�� )٢@١(ا �� د�� ہ�ا رزق �_�ؤ اور �Y8�ن �ے (���ں /� �ہ B*� وہ !,ہ�را ص��� د�,I ہے 
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� ا�Q ا�Q �� (��c��ں �8ں %ے ) دو(�_8ڑوں �8ں %ے اور دو ) دو(دو ) ہ8ں(Pٹ; (�e �ے ) �ہ �ڑے B_�ٹے B�ر/�\ے(H �
�ا �ے(/�B_� �ہ ) اے /8^,=� ان %ے) (اور اور ا�Q ا�Q ��دہ��(��وں �� ��ام �8� ہے �� دو��ں ) �ے)دو��ں ( � (

� %ے �9�ؤ H% ے ہ� !� �>_ےR% �-ہ ��د��8ں �ے /8ٹ �8ں ��ٹ رہ� ہ� ا%ے اR� �� �� �� دو( اور دو )٣@١(��د��8ں (
�ا �ے(/�B_� �ہ ) ان �ے ��رے �8ں �_� ان %ے(-���ں �8ں %ے ) دو(او�ٹ�ں �8ں %ے اور دو ���وں �� ) �ے)دو��ں ( 

�ا �ے !� �� ) ��(� دو��ں ��ام �8� ہے �� 
��د��8ں �� �� �� �Rہ ��د��8ں �ے /8ٹ �8ں ��ٹ رہ� ہ� اس �� �_o� A و(
�ا /� �_�ٹ ا�9Gاء ��ے !��ہ ِاز �اس �� ��c د�� !_� !� اس و(
 ����د !_ے؟ !� اس �+v %ے ز��دہ ��ن ���� ہے �� 

�ا ���� �� ��-�ں �� -,�اہ ��ے �Q� ;R �ہ8ں �ہ r9� راہ �ے دا��ہ8ں د� 
 �ہ� �ہ �� ا�c�م �>; )@@١(��-�ں �� ہ�ا�
/� ��زل ہ�\ے ہ8ں ان �8ں ��\� e� '8Bے �_��ے وا� �_�\ے ��ام �ہ8ں /�!� �>' اس �ے �ہ وہ ��ا ہ�ا ����ر �� �ہ9� �ہ� �� 

� اور �� ��م e� ا �ے %�ا���8� -8� ہ� اور ا-� ��\� %�ر �� -��
 �ہ �ہ %$ ��/�y ہ8ں �� ��\� -H�ہ �� 8B' ہ� �ہ اس /� 
� ��ے اور �ہ �� %ے ��ہ� �Ec ��\ے !� !,ہ�را /�ورد-�ر �+Hrے وا� �ہ���ن ہے ����G�� �! ہ� Ic8� ر ہ� ��\ے�=<�

)١@D( ام�� ���B � اور �ہ�د��ں /� ہ� �ے %$ ���I وا�ے ����ر ��ام �� د\8ے !_ے اور -���ں اور ��c��ں %ے ان �
 ان �� /8ٹ; /� �:� ہ� �� او�_ڑ? �8ں ہ� �� ہڈ? �8ں �*� ہ� �ہ %'ا ہ� �ے ان �� ان �� �� د? !_� %�ا اس �ے ��

 اور ا-� ��ں ��گ !,ہ�ر? !dc�$ ���ں !� �ہہ دو !,ہ�را )K@١(��ارت �ے %=$ د? !_� اور ہ� !� %{ �ہHے وا�ے ہ8ں 
 �� ��گ ��y ��!ے )٧@١(ے -� /�ورد-�ر ص��$ ر�,
 وu8% ہے �:� اس �� <dاب -Hہ -�روں ��-�ں %ے �ہ8ں ٹ*

�ا B�ہ9� !� ہ� ��y �ہ ��!ے اور �ہ ہ,�رے ��پ دادا �� 8B' �� ��ام ) ��y ��!ے(ہ8ں وہ �ہ8ں -ے �ہ ا-� e� اور �ہ ہ�
� �� ان %ے /ہ*ے !_ے �ہ�ں !Q �ہ ہ,�رے <dاب �� �'ہ cB; �� رہے _! �� $�dc! ح ان ��-�ں �ے�# �ٹ_ہ�ا!ے ا%

� ہے �ہہ دو �8� !,ہ�رے /H% ��8�ل �ے /R8_ے B*9ے اور اٹEc ) ا-� ہے(�س ��\ fZ� �! ���c� ےH��% ا%ے ہ,�رے �!

 L��$ ہے ا-� وہ B�ہ9� !� !� %$ �� ہ�ا�
 دے د�9� )٨@١(�� !AB �8!ے ہ� <� �� ��ا ہ� �ہ� �ہ )٩@١( �ہہ دو �ہ 

�ا �ے �ہ 8B'�ں ��ام �� ہ8ں /_�-�اہ� د�ں !� !� ان �ے %�!; -�اہ� �ہ ) P ��(� ا-� وہ ا/Hے -�اہ�ں �� �ؤ �� �9�\8ں �ہ 
��ت /� ا�,�ن �ہ8ں �!ے اور P ے ہ8ں اور!A�9ں �� �_ٹ�P ?�8و? ���� �� ہ,�ر/ ���اہ�rں � �د�H� اور �ہ ان ��-�ں �

%H�ؤں �� Pؤ �8ں !,ہ8ں وہ 8B'�ں /ڑه �� ) ��-�( �ہہ �ہ )١D٠(ا/Hے /�ورد-�ر �ے ��ا�� ٹ_ہ�ا!ے ہ8ں ) ��9ں ��(

 اس �ے اس #�ح ار��د ��G��� ہے(!,ہ�رے /�ورد-�ر �ے !� /� ��ام �� د? ہ8ں =e� ��ا �� ) ان �� �� '8B �e� ہ�

� �ہ ���� �*cہ(���Q �ہ �H��� اور ��ں ��پ ��*%�� او�د �� ) �ے ا���rےy�*%) ��!ے رہH� اور ��دار? ( %ے �H/ے ا%
 ہ� رزق د�9ے ہ8ں اور �ے�8�\� �ے ��م ��ہ� ہ�ں �� /��8�ہ ان �ے /�س �ہ /_ٹE9) �Hc �ہ ���� �c��8ہ !� �� اور ان �� ہ�

� ��ن e� ہ ���� �:� ��\' #�ر /� ) وا�ے(اور� E9ہے ( ��ا �ے ��ام �� د�� �� E9) ے� o� ��) 
 ��� �� o� �H �
 ��ل �ے /�س �_� �ہ ���� �:� ا�eے  اور ��89 �ے)١D١(ان ��!�ں �� وہ !,ہ8ں ار��د ��G�!� ہے !��ہ !� %,>_� ) ��c دے

�ہ ہ� �ہ�ں !Q �ہ وہ ��ا�� �� /ہH{ ��\ے اور ��پ !�ل ا�4�ف �ے %�!; /�ر? /�ر? �8� ��و ��He/ �#��� %ے �ہ �ہ
 ہ

 �ے �Y��� اور �$ )�# �� �� !c*8� �ہ8ں د�9ے �:� اس �e� ہ�)
=e� �� �e� ( ت �ہ� !� ا�4�ف %ے �ہ��� �\��

8
 ��و ر�) !,ہ�را(-� وہ Z4� �! 9� ہے !��ہ�د �c� ا !,ہ8ں���ا �ے <ہ� �� /�را ��و ان ��!�ں �� �9ہ دار ہ� ہ� اور 
)١Dہ )٢� �H*B اور اور ر%�9ں /� �ہ �H*B �/ ��ا �ے ) ان /� EB ��( اور �ہ �ہ ��8ا 8%�ه� ر%9ہ �ہ� ہے !� !� ا%�

�ا !,ہ8ں ��c د�9� ہے �ہ� �ے ) %I �� �ہ(/_� ) ہ�ں ()١D٣(!��ہ !� /�ہ8'-�ر ��H ر%9ے %ے ا�� ہ� ��ؤ -ے ان ��!�ں �� 
�� !��ہ ان ��-�ں /� �� ���c8�ر ہ8ں � ,
 /�ر? �� د�ں اور  �� �9�بملسو هيلع هللا ىلص��%_! �� 
��H> )8' �� �8�ن ) اس �8ںB ہ�

I ���ں ��گ ا/Hے /�ورد-�ر �ے ُرو��و ��ض� ہ��ے �� �`8) ان �� ا�
 �ے(اور ر�,
 ہے !��ہ ) ہے(اور ہ�ا�
 ) ہے(
)١D@ ( اور)ے وا��ں��� �i� �8و? ��و اور ) اے/ ��ا %ے(�ہ �9�ب �_� ہ,8ں �ے ا!�ر? ہے ���
 وا�� !� اس �� (

� ��\ے � ��ہ� �ہ ہ� %ے /ہ*ے دو ہ� -�وہ�ں /� ) !� ��ں �ہ(�ہ ) اور اس �8ے ا!�ر? ہے ()١DD(ڈرو !��ہ !� /� �ہ����
�ہ� �ہ ا-� ہ� /� �_� �9�ب ��زل ) �ہ �ہ( �� )١DK(�ے�=� !_ے ) � dور اور(%ے �9��8ں ا!�? !_8ں اور ہ� ان �ے /ڑهHے 


 �ہ8ں 8%�هے ر%9ے /� ہ�!ے %� !,ہ�رے /�س !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے د�E8 اور =e� �ہ�!� !� ہ� ان ��-�ں �
� $�dc! ��ا �� P��9ں ��� ہے !� اس %ے �ڑه �� ���� ��ن ہ�-� �� s- P 
) ��-�ں ��(�ے اور ان %ے ہ�ا�
 اور ر�,

 �ہ اس )١D٧(/_�8ے �� ��گ ہ,�ر? P��9ں %ے /_�8!ے ہ8ں اس /_��8ے �ے %=$ ہ� ان �� ��ے <dاب �� %'ا د�ں -ے 
 ��ے %�ا اور �o ��ت �ے ���9H ہ8ں �ہ ان �ے /�س 9��Gے P\8ں �� ��د !,ہ�را /�ورد-�ر P\ے �� !,ہ�رے /�ورد-�ر �
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روز !,ہ�رے /�ورد-�ر �� �r� ;R��8�ں P ��\8ں -� !� �� �+v /ہ*ے ا�,�ن �ہ8ں ��� ہ�-� �r� ;R�)�:� ( o��8�ں P\8ں 
�ہ �ہ8ں دے -� �� ا/Hے ا�,�ن \�G ;R� ��� ,�ن�ا%ے ا 

(اس و(��� �!� -H�ہ�ں %ے 8�)ں �E,> Q8 �ہ8ں �sے ہ�ں -ے ( �

8� �ہ ہ�-� اے /8^,=� ان %ےi� ���� ا��9�ر �) !��ہ � �I ��-�ں �ے )١D٨(�و ہ� �_� ا��9�ر ��!ے ہ8ں �ہہ دو �ہ !� �_
�ا �ے ��ا�ے ) �ہ
 %ے(ا/Hے د�I �8ں �� �G(ے ہ� -sے ان %ے !� �� �R; ��م �ہ8ں ان �� ��م s� �s� ے اور��c� ر%9ے

�ا �ے ��Fر( اور �� ��\� )١D٩(�9�\ے -� ) %$(/_� �� �R; وہ ��!ے رہے ہ8ں وہ ان �� �� �ے �� P\ے -� اس ) c8�
� دس �8c8�ں �*8ں -� اور �� ��ا\� �\ے -� ا%ے %'ا و�eے ہ� �*ے -� اور ان /� �*� �ہ8ں �8� ��\ے -� e�١(�� وK٠( 

� د�I ص�8Z(�ہہ دو �ہ �>_ے ��8ے /�ورد-�ر �ے 8%�ه� ر%9ہ د�_� د�� ہے H � ) Q�ہ$ ا��اہ�8 �� �� اdا(��� ( �� �ہ
�ہہ دو �ہ ��8? �,�ز اور ��8? <=�دت اور ��8ا �H8� اور ) �ہ �_� ()١K١(#�ف �ے !_ے اور ����rں �8ں %ے �ہ !_ے 

�ا\ے رب ا� ��,I8 ہ� �ے �8ے ہے �� ���Q �ہ8ں اور �>; �� ا%� ��ت �� �A� �c )١K٢(��8ا ���� %$ \�� �� o� 
�ا �ے %�ا اور /�ورد-�ر !Aش ��و)١K٣(ہے اور �8ں %$ %ے اول ��G��=�دار ہ�ں �ں اور وہ� !� ہ� 8B'  �ہ� �8� �8ں 

 �� ) ��ا(�� ���Q ہے اور �� ��\e� v+� ��� ���; ) �ے -H�ہ(��م ��!� ہے !� اس �� ض�ر ا%� �� ہ�!� ہے اور ��\
�ہ8ں اٹ_�\ے -� /_� !� %$ �� ا/Hے /�ورد-�ر �� #�ف ��ٹ �� ���� ہے !� �I� I ��!�ں �8ں !� ا�A9ف �8� ��!ے !_ے 

�  )@١K(وہ !� �� �9�\ے -� H*� ے دو%�ے /� در�ے� Q�اور ا ���H� $\�� �H/8ں !� �� ا� I8ے ز�� o� ہے �! �اور وہ
�sے !��ہ �� �R; اس �ے !,ہ8ں �+r� ہے اس �8ں !,ہ�ر? Pز��\� ہے �ے�Q !,ہ�را /�ورد-�ر �*� <dاب د�Hے وا� ہے 

  )١KD(اور �ے�Q وہ �+Hrے وا� �ہ���ن �_� ہے 
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رة ا!ٔ�َ�اف� 

 
 وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��

 

 v,١(ا�() �,Z� ہ �9�ب ) ملسو هيلع هللا ىلصاے�ہے۔ اس %ے !,ہ8ں) ��( �اس �8ے ) �ہ ��زل( !�H دل �ہ8ں ہ��� B�ہs8ے، !� /� ��زل ہ�\

 ہے ) �ہ(�� ڈر %H�ؤ اور ) ��-�ں(�ہ !� اس �ے ذر� ے %ے ) ہ�\� ہے(Z84� ,�ن وا��ں �ے �8ے�٢(ا( )�-�� ( ��
!� /� !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے ہ�ں ��زل ہ�\� ہے اس �� /�8و? ��و اور اس �ے %�ا اور ر8G`�ں �� /�8و? �ہ ) �9�ب(


 (=�ل ��!ے ہ� ) اور(��و Z84� �� ہ� �89e�ں ہ8ں �ہ ہ� �ے !=�ہ �� ڈا�8ں �I /� ہ,�را <dاب )٣(!� �� ہH9� اور ) �! ��
� دو/ہ� �� Pرام(�$ وہ (8*��ہ ) دن ��(_ے �� c=� �_! �!Pہ وہ %�!ے !) رات ��H � ان /� )@(��!ے !_ے ) 
 !� �o و(

 !� �I ��-�ں �� )D(�*� ��!ے رہے ) ا/Hے او/�(ہ� ) ہ�\ے(ہ� ) ہ�\ے(<dاب P!� !_� ان �ے �Hہ %ے �ہ� �c*9� !_� �ہ 
/ � /_� ا/Hے <*� %ے ان )B�)K_8ں -ے #�ف /8^,=� �_8>ے -sے ہ� ان %ے �_� /�%� ���ں -ے اور /8^,=�وں %ے �_

!*H� ���� ہے !� �I ��-�ں �ے ) ا<,�ل ��( اور اس روز )٧(�ے ���ت �8�ن ���ں -ے اور ہ� �ہ8ں L�\$ !� �ہ8ں !_ے 
 اور �I �ے وزن ہ*cے ہ�ں -ے !� �ہ� ��گ ہ8ں )٨(وزن �_�ر? ہ�ں -ے وہ !� �>�ت /��ے وا�ے ہ8ں ) <,*�ں �ے(

� ��!ے !_ے �Hہ�ں �ے ا/Hے !G�4�9ں �ے ��رے �8ں �ےا��P ?رے �8ں ڈا� اس �8ے �ہ ہ,�ر�e� اور ہ� ہ� �ے )٩(8sں 
8�ا �sے۔ / 
8r � اور اس �8ں !,ہ�رے �8ے %���ن ���H� ہ��c_8ں !,ہ�را ٹ� I8ے ہ� ) �:�(ز�!�� �c� � اور )١٠(!� �� ہ

� /_� �9��Gں �� ��c د�� Pدم �ے P-ے %>�ہ /8�ا �8� /_� !,ہ�ر? ص) ا�9�ا �8ں �ٹ� %ے(ہ� ہ� �ے !� �� \�H� Ec� رت�
�ہ �Ic8� �8 ا�*o8 �ہ وہ %>�ہ ���ے وا��ں �8ں ) %$ �ے(��و !� <%)E��� ا �ے ()١١(�ہ ہ�ا )����G��� �$ �8ں �ے ) 

 �ے !>; �� ��c د�� !� �8B o' �ے !>_ے %>�ہ ���ے %ے ��ز ر�_�۔ اس �ے �ہ� �ہ �8ں اس %ے اEFG ہ�ں۔ �>_ے !�

 %ے( ��G��� !� )١٢(Pگ %ے /8�ا �8� ہے اور ا%ے �ٹ� %ے �H��� ہے rور ) �ہ�L ہ�ں�ں �ہ8ں �ہ ��ا!� �� !>_ے ��

اٹ_�\ے ) (=�وں %ے( اس �ے �ہ� �ہ �>_ے اس دن !Q �ہ*
 <o� ���G �Y دن ��گ )١٣(��ے /Ec� o ��۔ !� ذ�E8 ہے 
� ہے !>; �� �ہ*
 د? ) اB_�( ��G��� )@١(��\8ں -ے !��)١D() �_/ ( ہے ��Y8�ن �ے �ہ� �>_ے !� ُ!� �ے �* �ن �8� ہ

 /_� ان �ے P-ے %ے اور /R8_ے %ے )١K(�ے �8ے �8ٹ_�ں -� ) �� -,�اہ ���ے(�8ں �_� !�8ے 8%�هے ر%9ے /� ان 
 ��c -'ار �ہ8ں اور !� ان �8ں ا��w ��) اور ان �� راہ ��روں -�(Pؤں -� ) �Lض ہ� #�ف %ے(دا\8ں %ے اور ��\8ں %ے 

�ا �ے ()١٧(/�\ے -� �ان �� (���G��Ec� ، ��۔ �ہ�ں %ے /���۔ ��دود �� ��گ ان �8ں %ے !�8? /�8و? ���ں -ے �8ں ) 
!� اور !,ہ�ر? ��8? ) %ے �ہ� �ہ( اور ہ� �ے Pدم )١٨(!� %$ %ے �ہ�H �� �_� دوں -� ) اور !>; �� �ہ�H �8ں ڈال ��


 �8ں رہ� %ہ� اور �ہ�ں rہ� �ہ�B ہ�(%ے�B �� ہ:�ر ہ� ) اورH- ے /�س �ہ ��ؤ ور�ہ� 
���ش ��ن ��و �:� اس در
�9% �� 8B'�ں �� ان %ے /��8�ہ !_8ں �_�ل دے اور �ہHے )١٩(��ؤ -ے  � !� �Y8�ن دو��ں �� �ہc��ے �:� !��ہ ان �

�G �! 8� ہے �ہ �ہ� uH� ے ص�ف اس �8ے% 
��9ے �ہ �I ��ؤ �� ہ,r8ہ �98ے �:� �ہ !� �� !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے اس در
��اہ ہ�ں )٢٠(�ہ رہ�  �8�ده��ہ دے �� ان �� ) ��دود �ے�L )ض ٢١(( اور ان %ے (�e �_� �� �ہ� �8ں !� !,ہ�را 

� #�ف(� 
84 � ( 
��9% �� 8B'�ں �_8s- Eں اور ) �ے /_H8_�)E{ ہ� �8� �$ ا�ہ�ں �ے اس در ��� �_� �8� !� ان �

 �ے r�9ں (وہ �ہ�!$ ان �ے /�ورد-�ر �ے ) B �9%_���ے �:ے)/9ے !�ڑ !�ڑ �� ا/Hے او/� c�B��ے �:ے اور ( �ےدر

 
�%ے �uH �ہ8ں �8� !_� اور �9� �ہ8ں د�� !_� �ہ �Y8�ن !,ہ�را ) �ے /�س ���ے(ان �� /c�را �ہ �8� �8ں �ے !� �� اس در
� ����ں /� �*� �8� اور ا-� !� ہ,8ں �ہ8ں  دو��ں <�ض ���ے �:ے �ہ /�ورد-�ر ہ� �ے ا)٢٢(�_*� �_A د�,I ہے H/

�ا �ے ()٢٣(�+rے -� اور ہ� /� ر�� �ہ8ں ��ے -� !� ہ� !=�ہ ہ� ��\8ں -ے � ( �����G)ے% 
rاب (ا!� ��ؤ ) !� %$ �ہ
� ��(!Q ز�I8 /� ٹ_c��ہ اور ) ��ص(!� ا�Q دو%�ے �ے د�,I ہ� اور !,ہ�رے �8ے ا�Q و(
 ) %ے-��� (%���ن ) ز�
� ()@٢(ہے ) �د�� -8H � ( 8ں %ے� �8��
 �� ز��ہ �� �ے(��G��� �ہ ا%� �8ں !,ہ�را �H8� ہ�-� اور ا%� �8ں ���� اور ا%) (
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 ) !,ہ�رے ��ن ��( اے �=� Pدم ہ� �ے !� /� /���y ا!�ر? �ہ !,ہ�را %�9 ڈه��cے اور )٢D(�c��ے ��ؤ -ے H�دے(ز (
8
 /cڑ �ں وہ %$ %ے ) ہے(/�ہ8'-�ر? �� �=�س ) ��(اور Z4� 8�ں ہ8ں !��ہ ��گ��r� ��ا �� اے �=� )٢K(اB_� ہے۔ �ہ 

 %ے �c*�ا د�� اور ان %ے ان ) �ہc� ��(�Y8�ن !,ہ8ں �ہc� �ہ دے �o #�ح !,ہ�رے ��ں ��پ �� ) د�H_c� �ہ8ں(Pدم rہ�

 �� �! �� �:ہ %ے د�c_9ے �ے ��ڑے ا!�وا د�sے !��ہ ان �ے %�9 ان �� �_�ل �� د�_� دے۔ وہ اور اس �ے �_�\e�ا
رہے ہ8ں �ہ�ں %ے !� ان �� �ہ8ں د�9c% ;cے ہ� �ے �Y8���ں �� ا�ہ8ں ��-�ں �� ر�8G ��ر �H��� ہے �� ا�,�ن �ہ8ں ر�_9ے 

 اور �$ ��\� �ے �8�\� �� ��م ��!ے ہ8ں !� �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� �ے ا/Hے �'ر-�ں �� ا%� #�ح ��!ے د�c_� ہے اور )٢٧(
 ��ا �ے �_� ہ� �� �ہ� 
=e� ��ا �� �! A_� 9�۔�ہ8ں د� �c� '-ے ��م ���ے �� ہ�� ��ا �ے�8�\���c د�� ہے۔ �ہہ دو 

� ��ت ��8ں �ہ9ے ہ� �o �� !,ہ8ں <*� �ہ8ں e�ہے۔ )٢٨(ا ��د �c� �� ہہ دو �ہ ��8ے /�ورد-�ر �ے !� ا�4�ف ���ے� 
8%�ه�  
� <=�دت ��و اور ا%� �� /c�رو۔ اس رخ �8� ��و اور ��ص ) (=*ے �� #�ف(اور �ہ �ہ ہ� �,�ز �ے و(� �ا%

 ا��G Q�� �� !� اس �ے ہ�ا�
 د? اور ا�Q )٢٩(�ے �o #�ح !� �� ا�9�اء �8ں /8�ا �8� !_� ا%� #�ح !� /_� /8�ا ہ�-ے 
�ا �� B_�ڑ �� �Y8���ں �� رH� �8G� �8� اور %,>_9ے ��۔ ان ��-�ں �ے cBہ� 
ہ8ں �ہ ہ�ا�
 ) �ہ(�G�� /� -,�اہ� ث��

�ا �ے�� !  اے �=� Pدم)٣٠(�ب ہ8ں ��ہ� �,�ز �ے و(
 ا/Hے !8sں �ّ'�I �8� ��و اور �_�ؤ اور /�8 اور �ے�� �ہ اڑاؤ �ہ 

 )٣١(اڑا�ے وا��ں �� دو%
 �ہ8ں ر�_9� H�ہ �� ز� �! �_B�/ )�\راPے(اور �_��ے ) وH8/ ( ا �ے��� /��8'ہ 8B'�ں �

�وں �ے �8ے /8�ا �� ہ8ں ان �� ��H� ےH/,�ن وا��ں �ے ا�8ں ا� �-�ام �o �ے �8� ہے؟ �ہہ دو �ہ �ہ 8B'�ں د�8� �� ز�
� P�89ں %,>_Hے وا��ں �ے �8ے �_�ل �_�ل H/ا ا���8ے ہ8ں اور (8��
 �ے دن ��ص ان ہ� �� �4ہ ہ�ں -�۔ ا%� #�ح 

� ��!�ں �� ��ہ� ہ�ں �)٣٢(�� �8�ن ��G�!� ہے � �8�ہ اور -H�ہ �� اور  �ہہ دو �ہ ��8ے /�ورد-�ر �ے !� �ے�8�\��/ �
� ��زل H% �� اس �ے ��\� o� ؤ�H� Q��� �� ا�� �� �e� �! ہ� ����� ز��د!� ���ے �� ��ام �8� ہے۔ اور اس �� �_

� ��!8ں �ہ� �I �� !,ہ8ں �R; <*� �ہ8ں e�ا �ے ��رے �8ں ا�� اور ہ� ا��G Q(ے �ے )٣٣(�ہ8ں �� اور اس �� �_� �ہ 
!  اے �=� Pدم)@٣(�`�ر ہے۔ �$ وہ P ��!� ہے !� �ہ !� ا�Q -_ڑ? د�� ��%9cے ہ8ں �ہ �*�? ا�Q و(
 ) ��ت ��(�8ے 


 ہ,r8ہ ��!ے رہے ہ8ں �ہ(Z84� ہ�ہ� !� ��  ( ���H% �� �! 89ں�P ?ں اور ہ,�ر��� ��P ہ,�رے /8^,=� !,ہ�رے /�س $�
�ا %(�ہ �� �+v ) !� ان /� ا�,�ن ��� ��و(���ں �
 در%
 ر�_ے -� ) ےان /� ا�,�ن � �� ��� �H/ڈر!� رہے -� اور ا

��ف ہ�-� اور �ہ وہ y�H,L ہ�ں -ے  ;R� ے ��-�ں �� �ہe�٣(!� اD( اور ان ��A�9ں �� �_ٹ�P ?ہ�ں �ے ہ,�رH� اور 
� ہ8ں �ہ ہ,r8ہ اس �8ں �� وہ� دوز� ��ا /� )٣K(رہ8ں -ے ) �*9ے(%ے %�!��� !� اس %ے ز��دہ ���� ��ن ہے �� 

�هے �� اس �� P��9ں �� �_ٹA\ے۔ ان �� ان �ے �c� �� $84_� �*9� ہ� رہے -� �ہ�ں !Q �ہ �$ ان �ے /�س �_�ٹ ���
�ا �ے %�ا /c�را ��!ے !_ے وہ ) 9��Gے(ہ,�رے �_8>ے ہ�\ے � �! �� I� 8ں -ے !� �ہ8ں -ے �ہ\P ےH��c� اب(��ن (

ہ�-sے اور ا(�ار ���ں -ے �ہ �ے�Q وہ ���G !_ے L�\$ ) �ہ�ں(�ہ وہ ہ� %ے ) � *�م �ہ8ں(�ہ�ں ہ8ں؟ وہ �ہ8ں -ے 
)٣٧( �Hہ� E��ا ��G�\ے -� �ہ ��Hّں اور ا�e���ں �� �� �,�<89ں !� %ے /ہ*ے ہ� -'ر? ہ8ں ان �ے %�!; !� �_� دا� �! 

 
>�,� Q�وہ�ں(ہ� ��ؤ۔ �$ ا ( �H/ا �! �s- ہ� E�� دو%�? �,�<
(�ہI ) �dہ=�(�� داe8� ےH/ا �H � (�� 
H � �/ ے

 �ہے -� �ہ اے /�ورد-�ر=e� �� �
 /ہ*>�,� �*_R/ �! ہ� ��\8ں -ے E��۔ �ہ�ں !Q �ہ �$ %$ اس �8ں دا- ! �ان ہ

�ا ��G�\ے -� �ہ �<dاب د�� ��\ے )%$ �� د-( �H !�(��-�ں �ے ہ� �� -,�اہ �8� !_� !� ان �� P!� �ہ�H �� د-d> �Hاب دے۔ 

 �ہ ہ�\� !�  اور /ہ*� �,)٣٨(�:� !� �ہ8ں ���9ے ) -�*8FG �_� ;R� �/ ہ !� �� ہ�� �
 %ے �ہے ->�,� �*_R/ 
>�

 ��)E,> ( �_cB اب �ے �'ےd> ے �8ں�� �I ��-�ں �ے ہ,�ر? P��9ں �� �_ٹA�� اور )٣٩(!� �8� ��!ے !_ے اس �ے �

 �8ں دا�E ہ�rن �ے دروازے �_��ے ��\8ں -ے اور �ہ وہ �ہ�,%P ۔ ان �ے �8ے �ہ�� �ں -ے۔ �ہ�ں !Q ان %ے %�!��

� ہ� %'ا د�� ��!ے ہ8ں e�ہ:�روں �� ہ� اH- ے اور\�� Ec� ے ���ے �8ں %ے �ہ� � ا�eے ��-�ں �ے )٠@(�ہ او�ٹ %�\
� ) �R8ے(�8ے _� ���_R�)�!P ( �_� �Hہ�-� اور او/� %ے اوڑه �� �Hہ�)�� �� ہ� %'ا د�� ��!ے ) ا%e�اور ���,�ں �� ہ� ا

 ) <,*�ں �ے �8ے(ن �\ے اور <,Q8� E ��!ے رہے اور ہ�  اور �� ��گ ا�,�)١@(ہ8ں )�# �� �+v �� اس �e�


 ہ8ں rہ� Eگ اہ�� � اور �� �H8ے ان �ے د��ں )٢@)اس �8ں ہ,r8ہ رہ8ں -ے ( �ہ(%ے ز��دہ !c*8� �ہ8ں د�9ے۔ ا�eے ہ
�ا �� ��c ہے �8ں ہ�ں -ے ہ� %$ �c�ل ڈا�8ں -ے۔ ان �ے �Z*�ں �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ�ں -� اور ��ہ8ں -ے �ہ 

�ا ہ� �� ر%9ہ �ہ د�_�!� !� ہ� ر%9ہ �ہ /� %9cے۔ �ے�Q ہ,�را /�ورد-�ر ��o �ے ہ� �� �ہ�ں �� را%9ہ د�_��� اور ا-� 
�H�د? �� د? ��\ے -� �ہ !� ان ا<,�ل �ے ص*ے �8ں �� د�8� �8ں ) اس روز(�ے ر%�ل �� ��ت �ے �� P\ے !_ے اور 
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 �ے واrے ہ� ��!ے !_ے اس �ہs- ےs�د �H� ہ )٣@(رث�
 دوز��8ں %ے /c�ر �� �ہ8ں -ے �ہ �� و<rہ� Eاور اہ 
ہ,�رے /�ورد-�ر �ے ہ� %ے �8� !_� ہ� �ے !� ا%ے %R� /��8�۔ �_A �� و<�ہ !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے !� %ے �8� !_� !� �ے 

� ا%ے %R� /���؟ وہ �ہ8ں -ے ہ�ں !� _�)

 ان �8ں ا�c/ Q�ر�ے وا� /c�) اس و(H � ��ا ��رے -� �ہ �ےا��G�4ں /� 
��ت %ے ا�c�ر ��!ے !_ے )@@(P ڈه��ڈ!ے اور ��ا �� راہ %ے رو�9ے اور اس �8ں �>� �� )@D( ان دو��ں ) �H �


 اور دوزخrا<�اف ��م(�ے در�8�ن ) �ہ ( �ا�Q د��ار ہ� -� اور ا<�اف /� �P ;Rد�� ہ�ں -ے �� %$ �� ان �

 �8ں دا�E !� ص�ر!�ں %ے /ہR�ن �8ں -ے۔rہ� �9� ہ�۔ �ہ ��گ �_�A% �/ �! ر �� �ہ8ں -ے �ہ�c/ �� 
rہ� Eوہ اہ �! 

 اور �$ ان �� �:�ہ8ں /*ٹ �� اہE دوزخ �� #�ف ��\8ں -� !� <�ض )K@(�ہ8ں ہ�ں -ے �:� ا�8� ر�_9ے ہ�ں -ے 
��-�ں �� ) ���G( اور اہE ا<�اف )٧@(���ں -ے �ہ اے ہ,�رے /�ورد-�ر ہ� �� ���� ��-�ں �ے %�!; ���E �ہ �8>�8 

 ��!ے ہ�ں -ے /c�ر�ں -ے اور �ہ8ں -ے ��H� ص�ر!�ں %ے ��ہ !� !,ہ�ر? �,�<
 ہ� !,ہ�رے ) �ہ Pج(�Hہ8ں ان �

 �=ّc! اور �ہ !,ہ�را �\P م�� ;R�)ہ�ا �Hد��% ��8� �ہ وہ� ��گ ) /_� ����Hں �� #�ف ا��رہ �� �ے �ہ8ں -ے ()٨@) (ہ
� ر�,
 %ے ان �� د%�8:9? �ہ8ں ��ے -� ہ8ں �I �ے ��رے H/ا ا��!� ) !� ����H(�8ں !� (e,8ں �_��� ��!ے !_ے �ہ 

��ف �ہ8ں اور �ہ !� �� �R; ر�� وا��وہ ہ�-�  ;R� ہ� ��ؤ !,ہ8ں E�
 �8ں داr�89ں %ے )٩@(�ہrہ� �� اور وہ دوز
�ا �ے !) -ڑ-ڑا ��(��ر ہ� /� /��� �ہ�ؤ �� �� رزق ) �e� ہے ان �8ں %ے �ہ8ں -ے �ہ �����G 
��H> ہ8ں,) ��R; ہ,8ں �_

� اور رزق ���Gوں /� ��ام �� د�� ہے ) دو��/ �� 
rا �ے �ہ�� �Hہ�ں �ے ا/Hے د�I �� !,��� )D٠(وہ ��اب د�ں -ے �ہ 
� �ے ان �� ده��ے �8ں ڈال ر�_� !_�۔ !� �o #�ح �ہ ��گ اس دن �ے �Pے-� �� اور �_H� E8� ر�_� !_� اور د�8� �� ز�

 اور ہ� �ے ان �ے )D١(�_��ے ہ�\ے اور ہ,�ر? P��9ں %ے ��cH ہ� رہے !_ے۔ ا%� #�ح Pج ہ� �_� ا�ہ8ں �_A د�ں -ے 
وہ ���I ��-�ں �ے �8ے ہ�ا�
 ) اور(/�س �9�ب /ہRH� د? ہے �o �� <*� ودا�� �ے %�!; �_�ل �_�ل �� �8�ن �� د�� ہے 

ٔ <dاب �ے ���9H ہ8ں۔ �o دن وہ و<�ہ �P�\ے -� !� �� ��گ اس �� /ہ*ے  �8� �ہ ��گ اس �ے و<�ہ)D٢(اور ر�,
 ہے 
 A_� ے !_ے۔\P �� ہ,�رے /�ورد-�ر �ے ر%�ل �� �ے Qج(%ے �_��ے ہ�\ے ہ�ں -ے وہ ��ل اٹ_8ں -ے �ہ �ے�P (

��!ے ) /ہ*ے(� ہ) ��(/_� ��ٹ� د�sے ��\8ں �ہ �� <,E ) د�8� �8ں(ہ,�را ��\� %i�ر�� ہ8ں �ہ ہ,�ر? %i�رش ���ں �� ہ� 
<,E ���ں۔ �ے�Q ان ��-�ں �ے ا/H� �`4�ن �8� اور �� �R; �ہ ا�9Gاء �Q8� ( �8(ان �ے %�ا اور ) وہ �ہ ���ں �*cہ(!_ے 

�ا ہ� ہے �o �ے P%,���ں اور ز�B �� I8; )D٣(��!ے !_ے ان %ے %$ ��!� رہ� � �Q� ;R �ہ8ں �ہ !,ہ�را /�ورد-�ر 
 ٹ_ہ�ا۔ وہ� رات �� دن �� �=�س /ہH�!� ہے �ہ وہ اس �ے /R8_ے دوڑ!� P AB!� ہے۔ اور دن �8ں /8�ا �8� /_� <�ش /� ��

 �� %9�روں �� /8�ا �8� %$ اس �ے ��c �ے �Y��� ��م �8ں �:ے ہ�\ے ہ8ں۔ د�c_� %$ �+*�ق �_��B ے %�رج اور� �ا%
 �_� �c� ہے اور �� ��ا رب ا� ��,I8 �ڑ? ���
 وا� ہے )ا%� �� ہے(ا%�ا/Hے /�ورد-�ر %ے ) ��-� ()@D(۔ �ہ 

 اور �*Q �8ں )DD(<��'? %ے اور c�Bے c�Bے د<�\8ں ���:� ��و۔ وہ �� %ے �ڑهHے وا��ں �� دو%
 �ہ8ں ر�_9� 
�ا %ے ��ف ��!ے ہ�\ے اور ا�8� ر�; �� د<�\8ں ���:9ے رہH�۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ ���ا�� �ہ ���� اور  �اصAح �ے � 

� ���ے واc8� 
�ا �� ر�,�� ر�,
 )DK(��ں %ے (��$ ہے H/ہے �� ا �! �� �H8;( اور وہH � ( �� ے /ہ*ے ہ�اؤں%
 ?�=+���)�� �H� ( ��_8>9� ہے۔ �ہ�ں !Q �ہ �$ وہ �_�ر? �_�ر? ��د��ں �� اٹ_� �!� ہے !� ہ� اس �� ا�Q ��? ہ�\

� #�ف ہ��Q د�9ے ہ8ں۔ /_� ��دل %ے �H8; ��%�!ے ہ8ں۔ /_� �H8; %ے ہ� #�� �9e� ح�# �8�ا ��!ے ہ8ں۔ ا%/ E_/ ح �ے
� ہ8ں(ز��ہ ���ے ��ہ� �c�ل �8ں -ے۔ ) ز�I8 %ے(ہ� ��دوں �� !�� �
 /cڑو ) �ہ P��ت اس �8ے �8�ن �Z84� �! ہ��!)D٧( 

�c*9� ہے اور �� ��اب ہے اس �8ں �� ) �o8i ہ�(اس �8ں %ے %='ہ �_� /�ورد-�ر �ے ��c %ے ) ہے(�� ز�I8 /��8'ہ 
 v)�� ہے ;R� ے /_�8 /_�8 �� �8�ن ��!ے ہ8ںs� ار ��-�ں �ے'-�c� �� �9ں�P ح ہ��# � ہ� �ے ��ح )D٨(ہ�!� ہے۔ ا%

�ا �� <=�دت ��و اس �ے %�ا ) ان %ے �ہ�(�� ان �� (�م �� #�ف �_8>� !� ا�ہ�ں �ے �اے ��8? ��ادر? �ے ��-� 
 !� �� ان �� (�م �8ں )D٩(ڈر ہے ) �ہ
 ہ� (!,ہ�را ��\� � =�د �ہ8ں۔ �>_ے !,ہ�رے ��رے �8ں �ڑے دن �ے <dاب ��

� )K٠(د�c_9ے ہ8ں ) �=A9(%�دار !_ے وہ �ہHے �:ے �ہ ہ� !,ہ8ں ص��� -,�اہ� �8ں e� ا�ہ�ں �ے �ہ� اے (�م �>; �8ں 
ں اور  !,ہ8ں ا/Hے /�ورد-�ر �ے /8^�م /ہRH�!� ہ�)K١(#�ح �� -,�اہ� �ہ8ں ہے �*cہ �8ں /�ورد-�ر <��� �� /8^,=� ہ�ں 

� ��!8ں � *�م ہ8ں �I %ے !� �ے�=� ہ� e�ف %ے ا�# ��ا ���8��اہ� ��!� ہ�ں اور �>; �� � �8� !� �� )K٢(!,ہ�ر? 
 
Z84� ف %ے !,ہ�رے /�س�# �اس ��ت %ے ! >$ ہ�ا ہے �ہ !� �8ں %ے ا�v+� Q �ے ہ�!; !,ہ�رے /�ورد-�ر �

� !��ہ وہ !� �� ڈرا\ے اور !��ہ !� /�ہ8'-�ر ��H ا\P ور !��ہ !� /� ر�� �8� ��\ے)K٣( $�dc! � �:� ان ��-�ں �ے ان �
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9� �8ں %�ار !_ے ان �� !� �R� �8� اور �I ��-�ں �ے ہ,�ر? P��9ں �� r� ;!�% ۔ !� ہ� �ے ��ح �� اور �� ان �ے��
� #�ف ان �ے (�م <�د) ا%� #�ح( اور )@K(�_ٹA�� !_� ا�ہ8ں �Lق �� د��۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ وہ ا��هے ��گ !_ے � 

� <=�دت ��و۔ اس �ے %�ا !,ہ�را ��\� � =�د �ہ8ں۔ �8� !� ڈر!ے � ��ا ہ�� ہ�د �� �_8>�۔ ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ �_�\�8 \�_�
 !� ان �� (�م �ے %�دار �� ���G !_ے �ہHے �:ے �ہ !� ہ,8ں ا�,� ��� P!ے ہ� اور ہ� !,ہ8ں �_�ٹ� �8�ل )KD(�ہ8ں؟ 

� ��ت �ہ8ں ہے �*cہ �8ں رب ا� ��,I8 �� /8^,=� ہ�ں  ا�ہ�ں �ے )KK(��!ے ہ8ں \�� �� 
�ہ� �ہ �_�\�8 �>; �8ں �,�(
)Kاہ ہ�ں )٧���8��ا �ے /8^�م /ہRH�!� ہ�ں اور !,ہ�را ا���
 دار � �8� !� �� اس ��ت %ے ! >$ ہ�ا ہے )K٨( �8ں !,ہ8ں 

� !��ہ وہ !,ہ8ں ڈرا\ے اور �ہ !� �8ں %ے ا�v+� Q �ے ہ�!; !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے !,ہ�\P 
Z84� رے /�س
�ا �� � ,�9ں �� ��د ��و۔ � o/ ۔��دہ د��ؤ زA8_/ �� �! ۔ اور���H� دار�% ���د ��و !� ��و �$ اس �ے !� �� (�م ��ح �ے � 

� <=�دت ���ں)K٩(!��ہ �>�ت ��صE ��و � ��ا ہ�۔ اور  وہ �ہHے �:ے �ہ !� ہ,�رے /�س اس �8ے P\ے ہ� �ہ ہ� ا�8*ے 
�I �� ہ,�رے ��پ دادا /��9ے B*ے P\ے ہ8ں ان �� B_�ڑ د�ں؟ !� ا-� %Rے ہ� !� �8B o' %ے ہ,8ں ڈرا!ے ہ� ا%ے 

�`�ر ہ� cB� ہے۔ �8� !� ) ��زل ہ���( ہ�د �ے �ہ� !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے !� /� <dاب اور FL$ �� )٧٠(�ے Pؤ 
� #�ف %ے(!� �ے اور !,ہ�رے ��پ دادا �ے �>; %ے ا�eے ����ں �ے ��رے �8ں �_:ڑ!ے ہ� �� H/ے ہ8ں۔ ) اs� ;ر�

� ��زل �ہ8ں ��۔ !� !� �_� ا��9�ر ��و �8ں �_� !,ہ�رے %�!; ا��9�ر ��!� ہ�ں H% ��ا �ے ��\� �� I�)ہ� �ے )٧١ �_/ 
� اور �Hہ�ں �ے ہ,�ر? P��9ں �� �_ٹA�� !_� اr+� ڑ ��ٹ د? ہ�د �� اور �� ��گ ان �ے %�!; !_ے ان �� �>�ت� �ن �

ص��� �ے �ہ� �ہ ) !�( اور (�م ث,�د �� #�ف ان �ے �_�\� ص��� �� �_8>�۔ )٧٢(اور وہ ا�,�ن ��ے وا�ے !_ے ہ� �ہ8ں 
� <=�دت ��و اس �ے %�ا !,ہ�را ��\� � =�د �ہ8ں۔ !,ہ�رے /�س !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے ا�Q ! اے (�م� ��ا ہ�

�(� >'ہ cB P� ہے۔ H � (�� �� !,ہ�رے �8ے � >'ہ ہے۔ !� ا%ے �ہHاو�ٹ ��ا �� ز�I8 �8ں ) Pزاد(ا ��B_�ڑ دو �ہ 
� /_�ے اور !� ا%ے ��? �8
 %ے ہ�!; �_� �ہ �:���۔ ور�ہ <dاِب ا��8 �8ں !,ہ8ں /cڑ �ے -� !�B)د !� ��و �$ )٧٣��اور  

�EZ ! ,�8 ��!ے ہ� ) �ٹ� �ے �ے ��(I %ے اس �ے !� �� (�م <�د �ے � � %�دار �H��� اور ز��P �/ I8�د �8� �ہ ��م ز�8
�ا �� � ,�9ں �� ��د ��و اور ز�I8 �8ں eG�د �ہ ��!ے /_�و � o/ ے ہ�۔!�H� �_- �� ٧(اور /ہ�ڑوں �� !�اش !�اش@( �! 

ان �� (�م �8ں %�دار ��گ �� �Lور ر�_9ے !_ے �L�$ ��-�ں %ے �� ان �8ں %ے ا�,�ن �ے P\ے !_ے �ہHے �:ے 
 I8`� �! A_� 8' دے �� وہ �_8>ےB �� ے ہ8ں؟ ا�ہ�ں �ے �ہ� ہ�ںs- ف �_8>ے�# ���!ے ہ� �ہ ص��� ا/Hے /�ورد-�ر �

�^�ور �ہHے �:ے �ہ �8B o' /� !� ا�,�ن �\ے ہ� ہ� !� ) %�داران( !� )٧D(-sے ہ8ں ہ� اس /� ��A=ہ ا�,�ن ر�_9ے ہ8ں 
�� ا�ہ�ں �ے او�ٹ� )٧K(اس �� �ہ8ں ���9ے P )ں�R��� ��( �� �r��% ے% �c� ے /�ورد-�ر �ےH/ٹ ڈا� اور ا�� �� 

�ا �ے(�8B o' %ے !� ہ,8ں ڈرا!ے !_ے ا-� !� ! اور �ہHے �:ے �ہ ص���� !� ان ))٧٧/8^,=� ہ� !� ا%ے ہ� /� �ے Pؤ ( 
/_�ے اور ) ��ا�8� ہ� ��( /_� ص��� ان %ے )٧٨(�� �_��R�ل �ے c/ Pڑا اور وہ ا/Hے -_�وں �8ں او��هے /ڑے رہ -sے 

� �:� !� ! �ہ� �ہ ��8? (�م� ���اہ �8��ا �� /8^�م /ہRH� د�� اور !,ہ�ر? ���اہ�ں �� ) ا�eے ہ� �ہ(�8ں �ے !� ��  �8�
� (�م %ے ) /H� �=,^8� �� �_8>� !�( اور ا%� #�ح �$ ہ� �ے ��ط �� )٧٩(دو%
 ہ� �ہ8ں ر�_9ے H/ا�ہ�ں �ے ا 
اس و(

� �ے�8�\� �� ��مe�ے اس #�ح �� ��م �ہ8ں �8� �ہ� �ہ !� ا� �e� 8ں %ے� ���> E٨٠( ��8ں ��!ے ہ� �ہ !� %ے اہ( �H � 
 Ec� ے% �� /�را ���ے �ے �8ے <�ر!�ں �� B_�ڑ �� ���ڈوں /� -�!ے ہ�۔ �`8`
 �ہ ہے �ہ !� ��گ ���ei� اہ���

� ��ط اور اس �ے ( ان ��-�ں  !� ان %ے اس �� ��اب �R; �ہ �I /ڑا اور ���ے !� �ہ ���ے �ہ)٨١(���ے وا�ے ہ� H �
 !� ہ� �ے ان �� اور ان �ے -_� وا��ں �� )٨٢(�ہ ��گ /�B �HH� y�ہ9ے ہ8ں ) �ہ(�� ا/Hے -�ؤں %ے �c�ل دو ) -_� وا��ں

 �� �� ��(�R� �8� �:� ان �R� ہ� ( ��H8; ��%���۔ ) /9_�وں ��( اور ہ� �ے ان /� )٨٣(�ہ وہ /R8_ے رہHے وا��ں �8ں !_
� #�ف ان �ے �_�\� � 8$ �� �_8>�۔ )@٨(د�c; �� �ہ -Hہ:�روں �� �e8� ا�>�م ہ�ا %� � I��ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ) !�( اور َ�
� ! (�م��r� ف %ے�# �� <=�دت ��و اس �ے %�ا !,ہ�را ��\� � =�د �ہ8ں۔ !,ہ�رے /�س !,ہ�رے /�ورد-�ر �� ��ا ہ�

� ہے !� !� ��پ !�ل /�ر? �8� ��و اور ��-�ںcBP ہ ��و۔� ���ا� � �� 8B'�ں �� �ہ د�� ��و۔ اور ز�I8 �8ں اصAح �ے � 
 اور ہ� ر%9ے /� �
 �8ٹ_� ��و �ہ �� )٨D(ا-� !� ص��$ ا�,�ن ہ� !� %,>; �� �ہ �ہ ��ت !,ہ�رے �� �8ں �ہ�9 ہے 

�ا %ے رو�9ے اور اس �8ں �>� ڈه��ڈ!ے��ا /� ا�,�ن �ہ8ں �!� ہے ا%ے !� ڈرا!ے اور راہ � v+� ہ� اور ) 
اس و(
�ا �ے !� �� �,�<
 ��8w �� د�� اور د�c; �� �ہ ��ا�� ���ے وا��ں �� ا�>�م ) �����د ��و �$ !� !_�ڑے %ے !_ے !� 


 ا�,�ن �ہ8ں �\� ہے۔ )٨K(�e8� ہ�ا >�,� Q�ہے اور ا �\P ,�ن �ے�ا �/ 

 ��8? ر%��>�,� Q�اور ا-� !� �8ں %ے ا 
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 ا�,�ن �ہ8ں �>�,� Q�48*ہ �� دے اور وہ %$ اور اG ا ہ,�رے !,ہ�رے در�8�ن���۔ !� ص=� �8ے رہ� �ہ�ں !Q �ہ \
! ان �� (�م �8ں �� ��گ %�دار اور �ڑے Pد�� !_ے، وہ �ہHے �:ے �ہ � 8$) !� ()٨٧(%ے �ہ48G �9*ہ ���ے وا� ہے 

�c�ل د�ں -ے۔ �� !� ہ,�رے �dہ$ �8ں ہ� !� �� اور �� ��گ !,ہ�رے %�!; ا�,�ن �\ے ہ8ں، ان �� ا/Hے �ہ� %ے ) �� !�(
�ا ہ,8ں اس %ے )٨٨) (!� �_�؟(�8'ار ہ� ہ�ں ) !,ہ�رے د�I %ے(�P�ؤ۔ ا�ہ�ں �ے �ہ� ��اہ ہ� � ا-� ہ� اس �ے � � �ہ 

�ا /� �_�ٹ ا�9Gاء ����ه�۔ اور ہ,8ں ����ں �ہ8ں �ہ ��>�ت �+� cB� ہے !,ہ�رے �dہ$ �8ں ��ٹ ��\8ں !� �ے�Q ہ� �ے 
�ا �� ہ,�را /�ورد-�ر ہے وہ B�ہے !� ہ� اس �8�۔ ہ,�رے /�ورد-�ر �� <*� ہ� 8B' /� )ہ� �>=�ر ہ8ں(ں ��ٹ ��\8ں ہ�ں 

�ا ہ� /� �_�و%ہ ہے۔ اے /�ورد-�ر ہ� �8ں اور ہ,�ر? (�م �8ں ا�4�ف �ے %�!; 48G*ہ �ا��#ہ �8ے ہ�\ے ہے۔ ہ,�را 
ان �� (�م �8ں %ے %�دار ��گ �� ���G !_ے، �ہHے �:ے  اور )٨٩(��دے اور !� %$ %ے �ہ48G �9*ہ ���ے وا� ہے 

�e�رے �8ں /ڑ-sے ) �_�\�8( �! Qے�� �! � !� ان �� �_��R�ل �ے c/Pڑا اور وہ ا/Hے )٩٠(ا-� !� �ے � $8 �� /�8و? �
� ا�eے ����د ہ�\ے !_ے �ہ -�) �ہ ��گ ()٩١(-_�وں �8ں او��هے /ڑے رہ -sے _! �� $�dc! ��� وہ �Hہ�ں �ے � $8 �

 !� � 8$ ان �8ں )٩٢(�Hہ�ں �ے � 8$ �� �_ٹA�� وہ �e�رے �8ں /ڑ-sے ) �Lض(ان �8ں �=_� �P�د ہ� �ہ8ں ہ�\ے !_ے 
�۔ !� _! �� ��8��اہ�%ے �P Ec\ے اور �ہ� �ہ �_�\�8 �8ں �ے !� �� ا/Hے /�ورد-�ر �ے /8^�م /ہRH� د�sے ہ8ں اور !,ہ�ر? 

� �ہ� �8ں ��\� /8^,=� �ہ8ں �_8>� )٩٣( ر�� و�L ��8ں ��وں )<dاب ��زل ہ��ے %ے(�8ں ���Gوں /� e� اور ہ� �ے 
د�_�ں اور �84=�9ں �8ں �=A9 �8� !��ہ وہ <��'? اور زار? ���ں ) �� ا�,�ن �ہ �\ے(�:� وہ�ں �ے رہHے وا��ں �� 

-sے !� �ہHے �:ے �ہ اس #�ح �� ز��دہ ہ�) ��ل واو�د �8ں( /_� ہ� �ے !8*c� �� P%�د-� %ے ��ل د�� �ہ�ں !Q �ہ )@٩(
 )٩D(�ے�=� !_ے ) ا/Hے ��ل �8ں(ر�� ورا�
 ہ,�رے �ڑوں �� �_� /ہ9RH� رہ� ہے !� ہ� �ے ان �� ��-ہ�ں /cڑ�8� اور وہ 

� ����ت � I8ن اور ز��,%P �/ ے اور /�ہ8'-�ر ہ���!ے۔ !� ہ� ان!P ,�ن �ے��89ں �ے ��گ اe� ے دروازے(ا-� ان� (
�۔ %� ان �ے ا<,�ل �� %'ا �8ں ہ� �ے ان �� /cڑ �8� �_�ل د�9ے �:� � $�dc! �! ٩(ا�ہ�ں �ےK( ےH�89ں �ے رہe� �8� 

 اور �8� اہEِ �ہ� )٩٧(%� رہے ہ�ں ) �ے�=�(وا�ے اس %ے �ے��ف ہ8ں �ہ ان /� ہ,�را <dاب رات �� وا(u ہ� اور وہ 
�ا �ے داؤ �� ڈر )٩٨(وہ �_E8 رہے ہ�ں اس %ے �ڈر ہ8ں �ہ ان /� ہ,�را <dاب دن Bڑهے P ��زل ہ� اور � �8� �ہ ��گ 

�ا �ے داؤ %ے وہ� ��گ �ڈر ہ�!ے ہ8ں �� �e�رہ /��ے وا�ے ہ8ں ) %I �� �ہ(�ہ8ں ر�_9ے � �8� ان ��-�ں �� �� )٩٩(
ن �ے � � ز�I8 �ے ���Q ہ�!ے ہ8ں، �ہ ا�� ���$ ہ�ا�
 �ہ8ں ہ�ا �ہ ا-� ہ� B�ہ8ں !� ا) �����ے �ے(اہEِ ز�I8 �ے 

 �ہ �89e�ں ہ8ں )١٠٠(-H�ہ�ں �ے %=$ ان /� �84=
 ڈال د�ں۔ اور ان �ے د��ں /� �ہ� �:�د�ں �ہ �I% ;R ہ� �ہ %8cں 
�I �ے �R; ���ت ہ� !� �� %H�!ے ہ8ں۔ اور ان �ے /�س ان �ے /r� �=,^8��8�ں �ے �� P\ے۔ �:� وہ ا�eے �ہ8ں !_ے �ہ 

�ا ���Gوں �ے د��ں /� �ہ� �:� د�9� ہے �8B o' �� /ہ*ے �_ٹcB Aے ہ�ں ا%ے ��ن �� اور ہ� �ے )١٠١(8ں ا%� #�ح 
 /_� ان )١٠٢(����ر ہ� د�c_� ) د�c_� !�(�ہ8ں د�c_�۔ اور ان �8ں ا��wوں �� ) <ہ� �� �=�ہ(ان �8ں %ے ا��wوں �8ں 


 �ے /) /8^,=�وں(HY*% ن اور اس �ے ا<8�ِن�>�G �� 8�ں دے��r� �� ٰ��س �_8>� !� ا�ہ�ں �ے ان �ے � � ہ� �ے ��%
 اور ��%�ٰ �ے �ہ� �ہ اے �G<�ن �8ں رب )١٠٣(�ے %�!; ��i �8�۔ %� د�c; �� �ہ ��ا�� ���ے وا��ں �� ا�>�م �8� ہ�ا 

�ا �� #�ف %ے �� �R; �ہ�ں %{ ہ� �ہ�ں۔ �8ں !,ہ�رے /�س )@١٠(ا� ��,I8 �� /8^,=� ہ�ں � �>; /� وا�$ ہے �ہ 
�# �4
 دے د�>8ے !,ہ�رے /�ورد-�ر ��� ا%�ا\E8 �� ��8ے %�!; ���ے �� رH� �% ہ�ں۔ ��P �� ے� ���r� ف %ے

)١٠D( ے ہ� !� �ؤR% �-ے ہ� !� ا\P �� ے� ���r� �! �-ن �ے �ہ� ا�>�G )١٠) (د�_�ؤK( �� �ٹ_H/ے ا� ٰ�%�� ) I8ز�
 �c�� !� ا%� دم د�H_cے وا��ں �� �:�ہ�ں �8ں  اور ا/H� ہ�!; ��ہ�)١٠٧) (ہ�-8�(ڈال د? !� وہ ا%� و(
 ص��� اژده� ) /�

8� ��اق i%)�_!) ہ ��دو-� ہے )١٠٨)�A> ہ �ڑا�ے �:ے �ہ Hن �8ں �� %�دار !_ے وہ �ہ�>�G اس �� ارادہ )١٠٩( !� (�م 
�) �G<�ن %ے( ا�ہ�ں �ے )١١٠(�ہ ہے �ہ !� �� !,ہ�رے �*Q %ے �c�ل دے۔ �_A !,ہ�ر? �8� صAح ہے؟ G ہ� �ہ� 

 �ہ !,�م ��ہ� )١١١(ا�Z�ل ��%�ٰ اور اس �ے �_�\� �ے � ��*ے �� � �ف ر�_8ے اور �ہ�وں �8ں �`8$ روا�ہ �� د�>8ے 
اور ��دو-� �G<�ن �ے /�س P/ہRHے اور �ہHے �:ے ) R��HBہ ا�e� ہ� �8� -8� ()١١٢(��دو-�وں �� Pپ �ے /�س �ے P\8ں 

\�� �8� �Y> ے !� ہ,8ں ص*ہs- 
!� �`���ں ) اس �ے <Aوہ(اور ) ض�ور�)ہ� ہ�ں �G (<�ن �ے ()١١٣(ے �ہ ا-� ہ� �8
��دو (��دو-�وں �ے �ہ� �ہ ��%�ٰ �� !� !� ) �$ �G�I8` روِز �`�رہ /� �,u ہ�\ے !� ()@١١(�8ں دا�E ���8ے ��ؤ -ے 

'8B �ڈا�8ں !� ��-�ں �� )  8B'�ں��دو ��(�ہ� !� ہ� ڈا��۔ �$ ا�ہ�ں �ے ) ��%�ٰ �ے ())١١Dڈا�� �� ہ� ڈا�9ے ہ8ں ( �
�? ��د?(c�P_�ں /� ��دو ��د�� H���� �H � ( اور)�� �H� �H� ¦��% ڑا ) �ٹ_�8ں اور ر%�8ں �ے� 
ا�ہ8ں ڈرا د�� اور �ہ
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� �ٹ_� ڈال دو۔ وہ �Gرًا ) اس و(
 ()١١K(��دو د�_��� H/ا �� �ہ !� �_<8_� �� #�ف و�� ٰ�) %��¦ �I ��(ہ� �ے ��%
!� �� ث��
 ہ�-8� اور �� �R; ) /_� ()١١٧(�:E ��\ے -� ) ا�Q ا�Q ���ے( �H�\ے ہ�\ے %����ں �� ��دو-�وں �ے

� ��!ے !_ے، ��#E ہ�-8� ��>�G)ے )١١٨s- ہ��� رہ E8ے اور ذ�s-١١٩( اور وہ �^*�ب ہ�() �� ;c�د 
8i8� ہ�دو-� ) ��
�ٰ اور ہ�رون �ے )١٢١(د-�ر /� ا�,�ن �\ے  اور �ہHے �:ے �ہ ہ� �ہ�ن �ے /�ور)١٢٠(%>�ے �8ں -� /ڑے %�� �H � 

 �G<�ن �ے �ہ� �ہ /�9r8 اس �ے �ہ �8ں !,ہ8ں ا��زت دوں !� اس /� ا�,�ن �ے P\ے؟ �ے�Q �ہ )١٢٢(/�ورد-�ر /� 
 $��`H> �% ل دو۔�c� ہ�ں %ے�ہ� �� � Eِہ� �8ں �8� ہے !��ہ اہ� �� E� ہے �� !� �ے $��G)م �) اس �� �89>ہ�* � ���

!,ہ�رے ا�Q #�ف �ے ہ�!; اور دو%�? #�ف �ے /�ؤں �ٹ�ا دوں -� /_� !� %$ �� %��� ) /ہ*ے !�( �8ں )١٢٣(-ے 
 اور اس �ے %�ا !>; )١٢D( وہ ���ے �ہ ہ� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� #�ف ��ٹ �� ���ے وا�ے ہ8ں )@١٢(Bڑه�ا دوں -� 

رد-�ر �� �r��8�ں ہ,�رے /�س 8s-Pں !� ہ� ان /� ا�,�ن �ے P\ے۔ �� ہ,�ر? ��ن %� ��ت ��? �:� ہے �ہ �$ ہ,�رے /�و
 اور (�ِم �G<�ن )١٢K(�e*,�ن ہ� ��ر�� ) ��ر�� !�(اے /�ورد-�ر ہ� /� ص=�وا9%`��
 �ے دہ��ے �_�ل دے اور ہ,8ں 

� ���ں اور Pپ �8ں �� %�دار !_ے �ہHے �:ے �ہ �P �8پ ��%�ٰ اور اس �� (�م �� B_�ڑ د�>8ے -� �ہ �*Q �8ں ��ا�
%ے اور Pپ �ے � =�دوں %ے د%
 �� ہ���\8ں۔ وہ ���ے �ہ ہ� ان �ے �ڑ��ں �� (E9 ��ڈا�8ں -ے اور �ڑ��8ں �� ز��ہ 

�م )١٢٧(رہHے د�ں -ے اور �ے�Q ہ� ان /� L��$ ہ8ں ) 
�ا %ے ��د ���:� اور ث���� (�م %ے �ہ� �ہ H/ے ا� ٰ�%�� 
�وںH� ےH/ہے۔ وہ ا ��ا �� �! I8ڈر�ے وا��ں �� رہ�۔ ز� �! A_� ��P ہے۔ اور �!�H� Q��� �� ہ9� ہے اس�B ےe� 8ں %ے� 

�۔ ��%�ٰ �ے �ہ� �ہ )١٢٨(ہے _� �9� رہ8ں اور �Pے �ے � RH89ں /ہ�ہ� �� اذ � وہ ���ے �ہ !,ہ�رے �Pے %ے /ہ*ے �_
� I8ہ !,ہ8ں ز�:� �8ں �*i8ہ �H�\ے /_� د�c_ے (��$ ہے �ہ !,ہ�را /�ورد-�ر !,ہ�رے د�,I �� ہyA ��دے اور اس �


 ��صE )١٢٩(�ہ !� �e8ے <,E ��!ے ہ� Z84� ڑا !��ہc/ ں اور ��8وں �ے �`4�ن �8ں�YZ) �� �8ں��>�G اور ہ� �ے 
�ٰ اور )١٣٠(���ں %�� �! �9RHہ/ � !� �$ ان �� P%�\� ��صE ہ�!� !� �ہ9ے �ہ ہ� اس �ے ��Z9e ہ8ں۔ اور ا-� %+9

���:��� ��ا �ے ہ�ں �`�ر ہے �Ic8 ان �8ں ا��w �ہ8ں ���9ے ان �ے ر8G`�ں �� ���:��� � )١٣١( �9�!ے۔ د�c_� ان �
� �ؤ !��ہ اس %ے ہ� /� ��دو ��و۔ �:� ہ� !� /� ا�,�ن ��ے وا�ے ) ��اہ(اور �ہHے �:ے �ہ !� ہ,�رے /�س ��r� �� ہ\��

� ہ�\� �r��8�ں �_8>8ں۔ �:� وہ  !� ہ� �ے ان /� #�G�ن اور ٹڈ��ں اور ��\8ں اور �)١٣٢(�ہ8ں ہ8ں *_� �H9� ن��H8ڈy اور 
 اور �$ ان /� <dاب وا(u ہ�!� !� �ہ9ے �ہ ��%�ٰ ہ,�رے �8ے )١٣٣(!c=� ہ� ��!ے رہے اور وہ ��گ !_ے ہ� -Hہ:�ر 

� ا�,�ن ا/Hے /�ورد-�ر %ے د<� ��و۔ �e8� اس �ے !� %ے <ہ� �� ر�_� ہے۔ ا-� !� ہ� %ے <dاب �� ٹ�ل دو -ے !� ہ� !� /
� !,ہ�رے %�!; ���ے _� �� E8\ا%�ا �H� 8ں -ے اور\P ے� ��ت �ے )@١٣(د�ں -ے ) �� ا��زت(�_� Q�ہ� ا $� �_/ 

 !� ہ� �ے ان %ے ���ہ �ے �� )١٣D(�8ے �Q! o ان �� /ہHRH� !_� ان %ے <dاب دور ��د�9ے !� وہ <ہ� �� !�ڑ ڈا�9ے 
 )١٣K(ے �ہ وہ ہ,�ر? P��9ں �� �_ٹA!ے اور ان %ے �ے/�وا\� ��!ے !_ے ہ� B_�ڑا �ہ ان �� در�� �8ں ڈ�� د�� اس �8

 I8وارث ) ��م(اور �� ��گ �,'ور %,>_ے ��!ے !_ے ان �� ز� ��ے ��rق و�^�ب �� �o �8ں ہ� �ے ���
 د? !_
� ا%�ا\E8 �ے ��رے �8ں ان �ے ص=� �� و�ہ %ے !,ہ�رے /�ورد-�ر �� و<�ۂ �Q8 /�را ہ�ا اH� اور ��ن ��د�>�G ور

 اور )١٣٧(�� B_�9��ں /� Bڑه�!ے !_ے %$ �� ہ� �ے !=�ہ ��د�� ) ا�:�ر �ے ��غ(�H�!ے اور ) �EZ(اور (�م �G<�ن �� 
� ا%�ا\E8 �� در�� �ے /�ر ا!�را !� وہ ا�eے ��-�ں �ے /�س �� /ہRHے �� ا/Hے ��9ں H� دت(ہ� �ے�=> ��ے �8ے ) �

� ا%�ا\E8(�8ٹ_ے رہ9ے !_ے۔ H� (� ےHہ� �H� د�= � Q�ا �:ے �ہ ��%�ٰ �e8ے ان ��-�ں �ے � =�د ہ8ں۔ ہ,�رے �8ے �_
ہ8ں وہ ����د ہ��ے وا� ہے ) /_eHے ہ�\ے(�8ں ) �^E( �ہ ��گ �o )١٣٨(دو۔ ��%�ٰ �ے �ہ� �ہ !� �ڑے ہ� ��ہE ��گ ہ� 

�ا �) اور �ہ �_� ()١٣٩(اور �� ��م �ہ ��!ے ہ8ں %$ �8ہ�دہ ہ8ں �ے %�ا !,ہ�رے �8ے ��\� اور � =�د �ہ� �ہ �_A �8ں 
� ہے r+� 
*8FG �/ ���> Eہ اس �ے !� �� !,�م اہc���� ش ��وںA!)د ��و ()٠@١��ں �� ���eہ� ) اور ہ,�رے ان ا� $�

� وہ ��گ !� �� �ڑا د�; د�9ے !_ے۔ !,ہ�رے �8ٹ�ں �� (E9 �� ڈا�9ے !_ے ) �ے ہ�!;(�ے !� �� �G<���8ں r+� ے �>�ت%
 اور ہ� �ے )١@١( �� ز��ہ رہHے د�9ے !_ے۔ اور اس �8ں !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے %+
 Pز��\� !_� اور �8ٹ�8ں

��د�� !� اس �ے /�ورد-�ر ) Bّ*ہ(اور �A �� ا%ے /�را ) را!8ں(��%�ٰ %ے !o8 رات �� �8 �د �`�ر ��۔ اور اس دس 
 ��۔ اور ��%�ٰ �ے ا/Hے �_�\s-8 �د /�ر? ہ�� �� ) ��ِہٰ #�ر /� ���ے �ے(ہ�رون %ے �ہ� �ہ ��8ے �� o8��B رات � �

 اور �$ )٢@١(اصAح ��!ے رہH� ٹ_Q8 اور ����وں �ے ر%9ے �ہ H*B� ) ان ��(!� ��8? (�م �8ں ��8ے ���I8r ہ� 
 �/ 
/� /ہRHے اور ان �ے /�ورد-�ر �ے ان %ے �Aم �8� !� �ہHے �:ے ) ��ہ #�ر(��%�ٰ ہ,�رے �`�ر �8ے ہ�\ے و(
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�(د�_� �ہ �8ں !�8ا د��ار ) �*�ہ( /�ورد-�ر �>_ے �ہ اے_� ( �c% ;c�ں۔ /�ورد-�ر �ے �ہ� �ہ !� �>_ے ہ�-' �ہ د�_c�د
� �:ہ (�\� رہ� !� !� �>_ے د��c% ;c -ے۔ �$ ان �� /�ورد-�ر /ہ�ڑ /� H/ہ ا�9ے رہ� ا-� _c�ف د�# �-ے۔ ہ�ں /ہ�ڑ �

 ر�'ہ ��د�� اور ��%�ٰ �ےہ�ش ہ� �� -� /ڑے۔ �$ ہ�ش �8ں P\ے !� �ے اس �� ر�'ہ) !>*� ا��اِر ر����(�,�دار ہ�ا !� 
�ہHے �:ے �ہ !�8? ذات /�y ہے اور �8ں !�8ے ��Fر !��ہ ��!� ہ�ں اور �� ا�,�ن ��ے وا�ے ہ8ں ان �8ں %$ %ے اول 

�ا �ے ()٣@١(ہ�ں ��ٰ �8ں �ے !� �� ا/Hے /8^�م اور ا/Hے �Aم %ے ��-�ں %ے �,9�ز �8) %�� �����G ہے۔ !� �� �8ں �ے �
� !+�89ں �8ں ان �ے �8ے ہ� (�e ) !�رات( اور ہ� �ے )@@١(��c �>��ؤ ) ��8ا(!� �� <Y� �8� ہے ا%ے /cڑ ر�_� اور �

8' �� !c� E84i; د? /_� B اور ہ� 
Z84� �� (�م %ے �_� �ہہ ) ار��د ��G��� �ہ(�H/ڑے رہ� اور اc/ ا%ے زور %ے
�رج ہ8ں اور(ں دو �ہ ان ��!�ں �� �� اس �8H� ( �_- �� ن ��-�ں���G�� �� �! $��`H> ڑے رہ8ں۔ �8ںc/ ہ�9 ہ8ں� 
�ہ

� P��9ں %ے /_�8 دوں -�۔ ا-� �ہ %$ �r��8�ں �_� )D@١(د�_�ؤں -� H/ور ��!ے ہ8ں ان �� ا�L ���� 8ں� I8گ ز��� �� 
� ) ا/H�( ا%ے د�c; �8ں !$ �_� ان /� ا�,�ن �ہ �\8ں اور ا-� را9%� �� ر%9ہ د�c_8ں !�� �ر%9ہ �ہ �H�\8ں۔ اور ا-� -,�اہ


 ��!ے رہے *iL اور ان %ے ��Aت �� �_ٹ��P ?ہ اس �8ے �ہ ا�ہ�ں �ے ہ,�ر�8ں۔ ��H� 8ں !� ا%ے ر%9ہ_c�١(راہ د@K( 
��ت �ے �Pے �� �_ٹA�� ان �ے ا<,�ل ض�\u ہ���\8ں -ے۔ �ہ �e8ے <,E ��!ے P �9ں اور�P ?ں �ے ہ,�ر�-�� I� اور

ا��e� Q ) وہ( اور (�م ��%�ٰ �ے ��%�ٰ �ے � � ا/Hے ز��ر �� ا�R� Q_ڑا �H� �8� )٧@١(ں و�e� ہ� ان �� ���ہ �*ے -� ہ8
�۔ ان ��-�ں �ے �ہ �ہ د�c_� �ہ وہ �ہ ان %ے ��ت ��%9c� ہے اور �ہ ان �� ) !_�(_! �9*c� وازP �� E8� 8ں %ے� o�

 اور �$ وہ ��دم ہ�\ے اور د�c_� )٨@١(�*� �8� ) ا/Hے �� �8ں(�H��8� اور ) � =�د(را%9ہ د�_� %9c� ہے۔ اس �� ا�ہ�ں �ے 
�ہ -,�اہ ہ�-sے ہ8ں !� �ہHے �:ے �ہ ا-� ہ,�را /�ورد-�ر ہ� /� ر�� �ہ8ں ��ے -� اور ہ� �� � �ف �ہ8ں ��G�\ے -� !� ہ� 

� (�م �8ں �ہ��
 4Lے اور ا�eGس �)٩@١(����د ہ���\8ں -ے H/ا ٰ�
 �8ں وا/P o\ے۔ !� �ہHے �:ے  اور �$ ��%��� �
 �c� �� ے /�ورد-�رH/۔ �8� !� �ے ا��ا#�ار? �� �� ��8ا ا/Hے /�س �P�(�ہ !� �ے ��8ے � � �ہ
 ہH � ( �ہ�B �) �ہ �ہ�(�*

� #�ف �_HRH8ے ) �ے ����ں(!+89�ں ڈال د�ں اور ا/Hے �_�\� �ے %� ) ��ت FL$ %ے !�رات ��(اور H/ڑ �� اc/ ��
�ے �ہ� �ہ �_�\� ��ن ��گ !� �>_ے �,'ور %,>_9ے !_ے اور (��$ !_� �ہ (E9 ��د�ں۔ !� ا�e� ��م �ہ �8>8ے �:ے۔ ا�ہ�ں 

 !$ ا�ہ�ں �ے د<� �� �ہ اے ��8ے /�ورد-�ر )١D٠(�ہ د�,I �>; /� ہ8eHں اور �>_ے ���� ��-�ں �8ں �
 �A�sے 
� ر�,
 �8ں دH/اور ہ,8ں ا ���G ف� � �� �ا�E �� !� %$ %ے �ڑه �� ر�� ���ے وا� ہے �>_ے اور ��8ے �_�\

)١Dہ ()١� �����G ا �ے���H� �8� !_� ان /� /�ورد-�ر �� FL$ وا(u ہ�-� اور د�8� �� ) � =�دI�) ��-�ں �ے �R_ڑے �� ( 
 
� �8ں ذ�-���ہ د�� ��!ے ہ8ں ) �84$ ہ�-�(ز�� �م �8ے  اور �Hہ�ں �ے ��ے ��)١D٢(اور ہ� ا�9Gاء /�دازوں �� ا�e� ہ

 �) �+� دے -� �ہ وہ(/_� اس �ے � � !��ہ ���� اور ا�,�ن �ے P\ے !� �Q� ;R �ہ8ں �ہ !,ہ�را /�ورد-�ر اس �ے � 
� !+89�ں اٹ_��8ں اور �� �R; ان �8ں �c_� ) !�رات( اور �$ ��%�ٰ �� 4Lہ �Gو ہ�ا !� )١D٣(�+Hrے وا� �ہ���ن ہے �

� !_� وہ ان ��-�ں �ے �8ے �� ا/Hے /�ورد-�_! 
 اور ��%�ٰ �ے اس �8 �د /� )@١D(ر %ے ڈر!ے ہ8ں۔ ہ�ا�
 اور ر�,
 $+9H� �� (�م �ے P �9%د�H/ا �_! �ٹE �8ے۔ �$ ان �� ز�'�ے �ے /cڑا ) ���ے ��ہ #�ر /� ��ض�(�� ہ� �ے �`�ر �

� %'ا �8ں !� ��%�ٰ �ے �ہ� �ہ اے /�ورد-�ر !� B�ہ9� !� ان �� اور �>; �� /ہ*ے ہ� %ے ہyA �� د�9�۔ �8� E G اس �! �
�� ہ� �8ں %ے �ے<`E ��-�ں �ے �8� ہے ہ,8ں ہyA ��دے -�۔ �ہ !� !P ?�8ز��\� ہے۔ اس %ے !� �B �� o�ہے -,�اہ 

�+� دے اور ہ� /� ر�� ��G� اور !� ) ہ,�رے -H�ہ(��ے اور �B �� o�ہے ہ�ا�
 �+rے۔ !� ہ� ہ,�را ��ر%�ز ہے !� ہ,8ں 
��ت �8ں �_�۔ ہ� !١DD( ?�8 (%$ %ے �ہHr+� �9ے وا� ہےP دے اور ;c� �\A_� � اور ہ,�رے �8ے اس د�8� �8ں �_

#�ف ر��ع ہ�cBے۔ ��G��� �ہ �� ��8ا <dاب ہے ا%ے !� �B �/ o�ہ9� ہ�ں ��زل ��!� ہ�ں اور �� ��8? ر�,
 ہے وہ 
ور ز��ٰة د�9ے اور ہ,�ر? P��9ں /� ہ� E��� �� '8B ہے۔ �8ں اس �� ان ��-�ں �ے �8ے �c; دوں -� �� /�ہ8'-�ر? ��!ے ا

�( وہ �� )١DK(ا�,�ن ر�_9ے ہ8ں ,Zا�(ر%�ل ) ملسو هيلع هللا ىلص� (�� ُا�=� �� �� I� وہ ) �ے اوص�ف( ہ8ں /�8و? ��!ے ہ8ں ��
ا/Hے ہ�ں !�رات اور ا�>E8 �8ں �c_� ہ�ا /�!ے ہ8ں۔ وہ ا�ہ8ں �Q8 ��م �� ��c د�9ے ہ8ں اور ��ے ��م %ے رو�9ے ہ8ں۔ اور 

ں �� ان �ے �8ے �Aل ��!ے ہ8ں اور ��/�8B y'وں �� ان /� ��ام ٹہ�ا!ے ہ8ں اور ان /� %ے ���; اور #�ق /�8B y'و
� اور ا�ہ8ں ��د ) اور -*ے �8ں(/� ) �ے %�(�� ان � 
)�Gر �!_ے ا!�ر!ے ہ8ں۔ !� �� ��گ ان /� ا�,�ن �\ے اور ان �

� ()١D٧( وہ� ��اد /��ے وا�ے ہ8ں د?۔ اور �� ��ر ان �ے %�!; ��زل ہ�ا ہے اس �� /�8و? ��۔,Z� ہہ دو �ہ) ملسو هيلع هللا ىلصاے� 
�ا �� �_8>� ہ�ا �� اس �� ر%�ل(��-� �8ں !� %$ �� #�ف H � د��ہ ہے۔ اس �ے ) وہ(ہ�ں۔ )�� �� I8ں اور ز����,%P ��
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�ا /� اور اس �ے ر%�ل /8^,=� ُا�� �+9r� ہے اور وہ� ��ت د�9� ہے۔ !� ��-��ا %�ا ��\� � =�د �ہ8ں وہ� ز�� �� �/ ��
 اور (�م ��%�ٰ �8ں )١D٨(/� اور اس �ے !,�م �Aم /� ا�,�ن ر�_9ے ہ8ں ا�,�ن �ؤ اور ان �� /�8و? ��و !��ہ ہ�ا�
 /�ؤ 

� ( اور ہ� �ے ان �� )١D٩(�R; ��گ ا�eے �_� ہ8ں �� �� �� را%9ہ �9�!ے اور ا%� �ے %�!; ا�4�ف ��!ے ہ8ں H� �H �
�� E8\اور(ے ��رہ (=8*ے ا�� ا�� ���) ا%�ا ( $*# ��ڑ? �ڑ? �,�<89ں �H� د��۔ اور �$ ��%�ٰ %ے ان �� (�م �ے /��

� �ٹ_� /9_� /� ��ر دو۔ !� اس �8ں %ے ��رہ rB,ے /_�ٹ �c*ے۔ اور %$ H/ہ ا� �<8_� ��8� !� ہ� �ے ان �� #�ف و�
 %�\=�ن �H�\ے ر�_� اور ان /� �I و%*�?ٰ /� ��دل ��) �ے %�وں(��-�ں �ے ا/H� ا/H� -_�ٹ � *�م ���8�۔ اور ہ� �ے ان 

�� /��8'ہ 8B'�ں ہ� !,ہ8ں د�9ے ہ8ں ا�ہ8ں �_�ؤ۔ اور ان ��-�ں �ے ہ,�را �R; �`4�ن ) ان %ے �ہ� �ہ(ا!�ر!ے رہے۔ اور 

 ا�89�ر �) ��د ��و( اور )١K٠(�`4�ن �8� ا/H� ہ� �8� ) ��(�ہ8ں �c*� �8ہ ��c% ان %ے �ہ� -8� �ہ اس �ہ� �8ں $� ���

9Yّ�ٌِہ �ہH� اور دروازے �8ں دا�E ہ��� !� %>�ہ ) ہ�ں �ہ� �8ں ���� !�(اور ) /H8�(اور اس �8ں �ہ�ں %ے �� B�ہے �_��� 
� ���ے وا��ں �� اور ز��دہ د�ں -ے c8� ں -ے۔ اور�ہ � �ف ��د�H- ١(����۔ ہ� !,ہ�رےKان �8ں ���� !_ے )١ �� �:� 

c� �� ان �� o� �� �i� ن %ے ا�ہ�ں �ے اس�,%P �/ وع �8� !� ہ� �ے ان�� �Hہ� �i� ہ اور:� �� د�� -8� !_� ��ل �� اس �
 اور ان %ے اس -�ؤں �� ��ل !� /�B_� �$ �$ در�� وا(u !_�۔ �$ �ہ ��گ )١K٢(<dاب �_8>� اس �8ے �ہ �*� ��!ے !_ے 

�(ہ9iے �ے دن �ے ��رے �8ں �� %ے !>�وز ���ے �:ے H � ( 9ےiہ ان �ے ہ� 
�ے دن �R_*8�ں ان �ے %��Hے اس و(
� �ے او/� P!8ں اور �$ ہ9iے �� دن �ہ ہ�!� !� �ہ P!8ں۔ ا%� #�ح ہ� ان ��-�ں �� ان �� ����G���8ں �ے %=$ Pز��\� ��/


 ��!ے ہ� �I �� )١K٣(�8ں ڈا�Hے �:ے Z84� ے ��-�ں �� ��8ںe�ے �ہ� �ہ !� ا� 
>�,� Q�اور �$ ان �8ں %ے ا 

 <dاب د�Hے وا� ہے !� ا�ہ�ں �ے �ہ� اس �8ے �ہ !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے %��Hے � dرت ا� ہyA ���ے وا�+% �� 

� ان �� )@١K(��%8cں اور <>$ �ہ8ں �ہ وہ /�ہ8'-�ر? ا�89�ر ���ں � I� ��ا��ش ��د�G �� ا�ہ�ں �ے ان ��!�ں $� 
� !� �� ��گ ��ا\� %ے �uH ��!ے !_ے ان �� ہ� �ے �>�ت د?_! �s- �� 
Z84� اور �� �*� ��!ے !_ے ان �� ��ے 

� �sے ��!ے !_ے ����G�� ڑ �8� �ہc/ اب �8ںd>)١KDا<,�ل ) I� ض�L (�%ے ان �� �uH �8� -8� !_� �$ وہ ان ) �
�ر ہ���ؤ ) /�اص�ار اور ہ,�رے ��c %ے(H� E8ہ ذ�� ��د �c� �� ے �:ے !� ہ� �ے ان��� �r� ١(-�دنKK()  اور اس

P-�ہ ��د�� !_� �ہ وہ ان /� (8��
 !Q ا�eے �+e� �� v*� ) �ہ�د ��(,ہ�رے /�ورد-�ر �ے �$ !) و(
 �� ��د ��و
ر�_ے -� �� ا�ہ8ں ��? ��? !8i8*cں د�9� رہے۔ �ے�Q !,ہ�را /�ورد-�ر �*� <dاب ���ے وا� ہے اور وہ �+Hrے وا� 


 ���ے �*Q �8ں ��r9H ��)١K٧(�ہ���ن �_� ہے >�,� 
 د��۔ � f ان �8ں %ے ���c8�ر ہ8ں  اور ہ� �ے ان �� �,�<
���ر(اور � f اور #�ح �ے � �H � ( ں�i8*c! ،ں�r\�%P اور ہ�)ز��\� ��!ے رہے !��ہ ) دو��ںP �ہ,�ر? (%ے ان �

�*� ان �ے (�\� �`�م ہ�\ے �� �9�ب �ے وارث �Hے۔ �ہ )١K٨(ر��ع ���ں ) #�ف�� �اس ) �ے!��E( /_� ان �ے � 
) ��گ ا��eں /� # I ��!ے ہ8ں( �ے �98ے ہ8ں اور �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� �+� د�sے ��\8ں -ے۔ اور د�8�\ے د�� �� ��ل و�9�ع


 <ہ� �ہ8ں �8� -8� �ہ =e� �ا-� ان �ے %��Hے �_� و�e� ہ� ��ل �P�!� ہے !� وہ �_� ا%ے �ے �98ے ہ8ں۔ �8� ان %ے �9�ب �
�ا /� %{ �ے %�ا اور �R; �ہ8ں �ہ8ں -ے۔ اور �� �R; اس �ں ہے اس �� ا�ہ�ں �ے /ڑه �_� �8� ہے۔ اور �8) �9�ب(
��ت �� -_� /�ہ8'-�روں �ے �8ے �ہ�9 ہے �8� !� %,>_9ے �ہ8ں P)١Kڑے ہ�\ے ہ8ں )٩c/ ط�=F� �� اور �� ��گ �9�ب 

 اور �$ ہ� �ے )١٧٠(ہ� ���c8�روں �� ا�� ض�\u �ہ8ں ��!ے ) ان �� ہ� ا�� د�ں -ے �ہ(اور �,�ز �� ا�9'ام ر�_9ے ہ8ں 
) ہ� �ے �ہ� �ہ(/� /ہ�ڑ اٹ_� �_ڑا �8� -��� وہ %�\=�ن !_� اور ا�ہ�ں �ے �8�ل �8� �ہ وہ ان /� -�!� ہے !� ) �ے %�وں (ان

 اور )١٧١(�� ہ� �ے !,ہ8ں د�� ہے ا%ے زور %ے /cڑے رہ�۔ اور �� اس �8ں �c_� ہے اس /� <,E ��و !��ہ �{ ��ؤ 
� ان H � دم %ےP �H� د ان �ے �`��*ے �8ں �$ !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے��� !� ان %ے ��c� او�د �� /8ٹ_�ں %ے ان ��

� ان %ے /�B_� �ہ(ا(�ار ��ا �8� H � ے �:ے ��8ں �ہ8ں ہ� -�اہ ہ8ں )Hہ !� ہ,�را (�8� !,ہ�را /�ورد-�ر �ہ8ں ہ�ں۔ وہ �ہ�
�=� ہ� �ہ !_� �ہHے �:� �ہ ہ) �ہ8ں ��ں �ہ(۔ �ہ ا(�ار اس �8ے ��ا�� !_� �ہ (8��
 �ے دن )/�ورد-�ر ہے �� �� !� اس �

8�ا (ان �ے � � ) ��(�ہ� �ہ ��y !� /ہ*ے ہ,�رے �ڑوں �ے �8� !_�۔ اور ہ� !� ان �� او�د !_ے ) �ہ( �� �ہ )١٧٢(/
�( اور ا%� #�ح ہ� )١٧٣(۔ !� �8� �� ��م اہE#�� E ��!ے رہے اس �ے ���ے !� ہ,8ں ہyA ��!� ہے )ہ�\ےH/89ں ) ا�P

 اور ان �� اس �+v �� ��ل /ڑه �� %H� دو �o �� ہ� �ے )@١٧(�8�ن ��!ے ہ8ں !��ہ �ہ ر��ع ���ں �_�ل �_�ل �� 
� P�89ں <��G �Y�\8ں H/8�(ا� I�'� ے% u\ۂ <*� ��اBر�/ 
iے ) اور ہ_R8/ ن اس �ے�Y8� �_/ ��اس �ے ان �� ا!�ر د �!

� �� د�9ے �:� وہ !� ) �ے در�ے( P��9ں %ے اس  اور ا-� ہ� B�ہ9ے !� ان)١٧D(�:� !� وہ -,�اہ�ں �8ں ہ�-8� H*� ��
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� �ہ ا-� %+9� ��و !� s-ہ� �% ���اہ� �ے /R8_ے EB /ڑا۔ !� اس �� �w�ل �9ے � �H/ہ�-8� اور ا E\�� ف�# �� �9e/
 ز��ن �c��ے رہے اور ���ہ� B_�ڑ دو !� �_� ز��ن �c��ے رہے۔ �ہ� �w�ل ان ��-�ں �� ہے �Hہ�ں �ے ہ,�ر? P��9ں ��

� ان �� �w�ل )١٧K(�_ٹA�� !� ان %ے �ہ (4ہ �8�ن ��دو۔ !��ہ وہ �cG ���ں � $�dc! � �I ��-�ں �ے ہ,�ر? P��9ں �
�ا ہ�ا�
 دے وہ� راہ ��ب ہے اور �o �� -,�اہ ��ے )١٧٧(ا/H� ہ� �8� ) �8� !�(��? ہے اور ا�ہ�ں �ے �`4�ن � �� o� 

 اور ہ� �ے �ہ
 %ے �I اور ا�e�ن دوزخ �ے �8ے /8�ا �8ے ہ8ں۔ ان �ے )١٧٨(!� ا�eے ہ� ��گ �`4�ن اٹ_��ے وا�ے ہ8ں 
دل ہ8ں �Ic8 ان %ے %,>_9ے �ہ8ں اور ان �� c�P_8ں ہ8ں �:� ان %ے د�c_9ے �ہ8ں اور ان �ے ��ن ہ8ں /� ان %ے %9Hے 

*iL �� وہ ہ8ں �
 �8ں /ڑے ہ�\ے ہ8ں �ہ8ں۔ �ہ ��گ ���B Ec�ر/���ں �� #�ح ہ8ں �*cہ ان %ے �_� �_ٹcے ہ�\ے۔ �ہ
�ا �ے %$ ��م اB_ے ہ� اB_ے ہ8ں۔ !� اس �� اس �ے ����ں %ے /c�را ��و اور �� ��گ اس �ے ����ں )١٧٩(� اور 

 اور ہ,�ر? )١٨٠(�8ں �>� ا�89�ر ��!ے ہ8ں ان �� B_�ڑ دو۔ وہ �� �R; �� رہے ہ8ں <H`��$ اس �� %'ا /�\8ں -ے 
 اور �I )١٨١( �� �� ر%9ہ �9�!ے ہ8ں اور ا%� �ے %�!; ا�4�ف ��!ے ہ8ں �+*�(�ت �8ں %ے ا�Q وہ ��گ ہ8ں ��

 اور �8ں ان )١٨٢(��-�ں �ے ہ,�ر? P��9ں �� �_ٹA�� ان �� �9�ر�� اس #��� %ے /cڑ�ں -ے �ہ ان �� � *�م ہ� �ہ ہ�-� 
 �8���  �8� ا�ہ�ں �ے �Lر �ہ8ں )١٨٣(�F=�ط ہے ) �ڑ?(�� �ہ*
 د�sے ��!� ہ�ں ��8? !,Z� �8Gملسو هيلع هللا ىلص(�8� �ہ ان �ے ر ( ��

)�� #�ح �� �_eے وا�ے ہ8ں )���H% ن �ہ8ں ہے۔ وہ !� ��ہ� �ہ�ر ڈر�H� ١٨(@( �� I8ن اور ز��,%P 8� ا�ہ�ں �ے� 
�ا �ے /8�ا �� ہ8ں ان /� ��� �ہ8ں �� اور اس ��ت /� �� (�ہ <>$ �ہ8ں ان ) �8�ل �ہ8ں �8�(��د��ہ
 �8ں �� 8B'�ں �

�ا -,�اہ )١٨D(�Q /ہH{ -8� ہ�۔ !� اس �ے � � وہ اور �o ��ت /� ا�,�ن �\8ں -ے �� و(
 �'د) ��ت� �� v+� o� 
� �8ں /ڑے �ہ9cے ) -,�اہ�ں(��ے اس �� ��\� ہ�ا�
 د�Hے وا� �ہ8ں اور وہ ان r��% �H/ڑے ر�_9� ہے �ہ ا�_B ��

 وا(u ہ��ے �� و(
 �$ ہے۔ �ہہ دو �ہ اس �� !� %ے (8��
 �ے ��رے �8ں /�B_9ے ہ8ں �ہ اس �ے) �ہ ��گ ()١٨K(رہ8ں 
 �<*� !� ��8ے /�ورد-�ر ہ� �� ہے۔ وہ� ا%ے اس �ے و(
 /� ��ہ� ��دے-�۔ وہ P%,�ن وز�I8 �8ں ا�Q �_�ر? ��ت ہ�-

 ��!ے ہ8ں �ہ -��� !� اس %ے �+��� وا(� ہ�۔ �ہ� �ہ اس �� <*� G��ہ !� %ے اس #�ح در�۔ �اور ��-ہ�ں !� /� �P�\ے -

�� ا�89�ر �ہ8ں )١٨٧(�ا ہ� �� ہے �Ic8 ا��w ��گ �ہ �ہ8ں ���9ے !� _� ;R� �� ے اور �`4�ن�\�G ےH/ہہ دو �ہ �8ں ا� 
�ے �,u ���98� اور �>; �� ��\� !c*8� �ہ \�G ے% 
$8 �� ��!8ں ���9� ہ�!� !� �ہL ہے اور ا-� �8ں�B ر�_9� �:� �� ا�

?�=+���9�۔ �8ں !� ����Hں �� ڈر اور RHے وا� ہ�ں /ہ��H% )ے )١٨٨% v+� Q�ے !� �� ا� o� ہے �! ��ا ہ� وہ 
 �% �c*ے۔ %� �$ وہ اس �ے /�س ��!� ہے !� ا%ے ہ�� Eص�� 
8�ا �8� اور اس %ے اس �� ��ڑا �H��� !��ہ اس %ے را�/

� �Rہ /8ٹ �H � �� ہے۔ /_� �$ �R; ���; � *�م ��!!�_/ �9*B ;!�% رہ ��!� ہے اور وہ اس �ے E,� �! 8ں �ڑا ہ�!� ہے
�ا\ے <'و�E %ے ا�9>� ��!ے ہ8ں �ہ ا-� !� ہ,8ں ص�8Z و%��� �دے -� !� ہ� ) �Rہ(دو��ں �8�ں ��8? ا/Hے /�ورد-�ر 

�8ں �� وہ ان �� د�9� ہے اس ) �Rے(د�9� ہے !� اس ) �Rہ( �$ وہ ان �� ص�8Z و %��� )١٨٩(!�8ے �d- �cار ہ�ں -ے 
�ا �� ر!=ہ( ��y ��!ے ہ8ں �� ���Q �`�ر ��!ے ہ8ں۔ �� وہ�� ہے ) H*� ے )١٩٠(اس %ے!�H� Q��� �� ں�e�8� وہ ا� 

8�ا �ہ8ں ��%9cے اور ��د /8�ا �8ے ��!ے ہ8ں / �_� ;R� �� ر�_9ے ہ8ں اور �ہ )١٩١(ہ8ں 
)�# ��د �� � اور �ہ ان �
�د ��%9cے ہ8ں � �� ہH/ؤ !� !)١٩٢(اA� ف�# �,ہ�را �ہ� �ہ ���8ں۔ !,ہ�رے �8ے ��ا��  ا-� !� ان �� 8%�هے ر%9ے �

�ے ہ� ) ����r ()١٩٣(ہے �ہ !� ان �� �Aؤ �� c�Bے ہ� رہ� H� ر!ے ہ� وہ !,ہ�ر? #�ح �ے�c/ ا �ے %�ا�� �! �� I�
 �_A ان �ے /�ؤں ہ8ں �I %ے B*8ں )@١٩(!� ان �� /c�رو ا-� %Rے ہ� !� B�ہs8ے �ہ وہ !� �� ��اب �_� د�ں ) اB_�(ہ8ں 

 ہ�!; ہ8ں �I %ے /cڑ�ں �� c�P_8ں ہ8ں �I %ے د�c_8ں �� ��ن ہ8ں �I %ے %8Hں؟ �ہہ دو �ہ ا/Hے ����cں �� ���A اور ��
� �ہ دو ) ���� ہ�(!���8 ) ��(��8ے ��رے �8ں _� 
) /_� د�c_� �ہ وہ ��8ا �9c%�� �8ے ہ8ں(���� اور �>_ے �R; �ہ*

)١٩D(ے �9�ب� o� ہے ��ا ہ� اور �١٩K( I(��زل ��۔ اور �Q8 ��-�ں �� وہ� دو9%�ار ہے ) ���� ( ��8ا ��د-�ر !� 
�د ��%9cے ہ8ں � �H/ا �
 ر�_9ے ہ8ں اور �ہ ��د ہ)�# ��د �� ��ا �ے %�ا /c�ر!ے ہ� وہ �ہ !,ہ�ر? ہ� �! ��)١٩٧( 

c�P_8ں �_��ے ) �ہ��ہ �(اور ا-� !� ان �� 8%�هے ر%9ے �� #�ف �Aؤ !� %I �ہ %8cں اور !� ا�ہ8ں د�c_9ے ہ� �ہ 
� ا��ا(u(!,ہ�ر? #�ف د�c; رہے ہ8ں �:� G 9ے )_c�ہ8ں د� ;R١٩٨(�() �,Z� م ) ملسو هيلع هللا ىلصاے�� Q8� 89�ر ��و اور�<�i ا

� #�ح �� )١٩٩( اور ��ہ*�ں %ے �H�رہ ���� ���ے �� ��c دوe� ف %ے !,ہ�رے دل �8ں�# � اور ا-� �Y8�ن �
�ا %ے /H�ہ ���:�۔ �ے�� �� ��گ /�ہ8'-�ر ہ8ں )٢٠٠(%$ �H��� ;Rے وا� ہے ) اور(Q وہ %HHے وا� و%�%ہ /8�ا ہ� !� 

د�H_cے ) دل �� c�P_8ں �_�ل ��(�$ ان �� �Y8�ن �� #�ف %ے ��\� و%�%ہ /8�ا ہ�!� ہے !� Q��B /ڑ!ے ہ8ں اور 
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� #�ح ��اس �8ں �(�ے �_�\� ا�ہ8ں -,�اہ� �8ں �_RH8ے ��!ے ہ8ں /_� ) �i�ر( اور ان )٢٠١(�:9ے ہ8ں e ( ہ8ں� ���!�ہ

 �ہ8ں �!ے !� �ہ9ے ہ8ں �ہ !� �ے ) �R; د��ں !Q( اور �$ !� ان �ے /�س )٢٠٢(��!ے �P �� #�ف %ے(��\H/ا (

� /�8و? ��!� ہ�ں �� ��8ے /�ورد-�ر �� #�ف %ے ��8ے /�س P!� ہے۔ �ہ � ��۔ �ہہ دو �ہ �8ں !� ا%��H� �8ں �ہ8ں�
 $��� � اور �$ (�Pن )٢٠٣(%ے دا�� و��84ت اور ����Hں �ے �8ے ہ�ا�
 اور ر�,
 ہے (�Pن !,ہ�رے /�ورد-�ر �

 اور ا/Hے /�ورد-�ر �� دل ہ� دل )@٢٠(/ڑه� ��\ے !� !��ہ %ے %H� ��و اور ����ش رہ� ��و !��ہ !� /� ر�� �8� ��\ے 

 Pواز %ے ص=� و��م ��د ��!ے رہ� اور e/ ف %ے اور�� �� ��گ ))٢٠D �ہ ہ��� (EG�L د�H_c�(�8ں <��'? اور 

� �ہ8ں ��!ے اور اس /�y ذات �� ��د ��!ے اور اس �ے r� دت %ے -�دن�=> �!,ہ�رے /�ورد-�ر �ے /�س ہ8ں وہ اس �
  )٢٠K(P-ے %>�ے ��!ے رہ9ے ہ8ں 
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رة ا!ٔنَ��ل� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

)�,Z� گ! اے�� �
 ��!ے ہ8ں �ہ !) �>�ہG��ے ��ل �ے ��رے �8ں در� 
,8HL ہے(� %ے �c� �8� ( ا�� 
,8HL ہہ دو �ہ�
�ا اور اس �ے ��ا %ے ڈرو اور o/P �8ں ص*� ر�_� اور ا-� ا�,�ن ر�_9ے ہ� !� �اور اس �ے ر%�ل �� ��ل ہے۔ !� 

 �*B �/ �c� ا �� ذ�� �8� ��!� ہے �ہ ا)١(ر%�ل �ے��ن �ے دل ڈر ��!ے ہ8ں اور �$ ا�ہ8ں اس  ���I !� وہ ہ8ں �ہ �$ 
� ہ8ں !� ان �� ا�,�ن اور �ڑه ��!� ہے۔ اور وہ ا/Hے /�ورد-�ر /� �_�و%ہ ر�_9ے ہ8ں !�� �\�H% �� 89ں /ڑه�P ��)٢( 

��چ ��!ے ہ8ں ) �Q8 ����ں �8ں(وہ �� �,�ز /ڑه9ے ہ8ں اور �� ��ل ہ� �ے ان �� د�� ہے اس �8ں %ے ) اور()٣( � �ہ
ان  ()@(اور �+�r اور <'ت �� روز? ہے ) �ڑے �ڑے در�ے(���I ہ8ں اور ان �ے �8ے /�ورد-�ر �ے ہ�ں %Rے 

�o #�ح !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے !� �� !���8 �ے %�!; ا/Hے -_� ) ��-�ں �� ا/Hے -_�وں %ے ا%� #�ح �B �H*c�ہs8ے !_�
��ش !_� ) اس و(
(%ے �c�� اور �� 
>�,� Q�ں ا�H���)D(�� ے !� %ے  وہ_R8/ گ �� ��ت �8ں اس �ے ��ہ� ہ�\ے

�ا ) اس و(
 �� ��د ��و( اور )K(�_:ڑ�ے �:ے -��� ��ت �� #�ف ده8c*ے ��!ے ہ8ں اور ا%ے د�c; رہے ہ8ں � $�
ہ���\ے -�۔ اور !� ) �e+�(دو -�وہ�ں �8ں %ے ا�Q -�وہ !,ہ�را ) ا��%8i�ن اور ا���ہE �ے(!� %ے و<�ہ ��!� !_� �ہ 

� �ے ہ9_8�ر ہے(���
 ) ��ن و(ے �ہ �� (�G*ہ �ے B�ہ9ے !_H � ( ن���G ےH/ہ9� !_� �ہ ا�B ا��وہ !,ہ�رے ہ�!; �P�\ے اور 
 !��ہ %{ �� %{ اور �_�ٹ �� �_�ٹ ��دے۔ -� )٧(دے ) /_QH8(%ے �� �� (�\� ر�_ے اور ���Gوں �� �ڑ ��ٹ �� 

��ش ہ� ہ�ں �� y�r�)د )٨���G ے /�ورد-�ر %ےH/ا �! $�  �) اور ��G���(��!ے !_ے !� اس �ے !,ہ�ر? د<� (=�ل ���
� ر�_�(�ہ *e! ( ں -ے�د ��� اور اس )٩(ہ� ہ'ار �9��Gں %ے �� ا�Q دو%�ے �ے /R8_ے P!ے ��\8ں -ے !,ہ�ر? �

� #�ف %ے ہے۔ � ��ا �ے �r� fZ�رت �H��� !_� �ہ !,ہ�رے دل %ے ا#,H8�ن ��صE ���ں۔ اور ��د !� ا� ہ��د �� �

 وا� ہے �ے,c� $��L ا�� Q�)ہ�ر?( �$ اس �ے )١٠,! ( �H8� ف %ے !,ہ8ں�# �H/ے �8ے ا� I8ce!)در�B �� (


 �� !� %ے دور ) �ہA ��(ُاڑه� د? اور !� /� P%,�ن %ے /��� ��%�د�� !��ہ !� �� اس %ے %�<� ���Y8� دے اور �� y�/
 �$ !,ہ�را )١١(ر اس %ے !,ہ�رے /�ؤں �,�\ے ر�_ے ��دے۔ اور اس �8ے �_� �ہ !,ہ�رے د��ں �� �F=�ط ��دے او

 ��م رہ8ں۔ �8ں ا�_� ا�_) 
� دو �ہ ث��*e! �� ں�H��� �! ہ �8ں !,ہ�رے %�!; ہ�ں� �_! �!���G �9ں �� ار��د��G ورد-�ر�/
دو )  !�ڑ��(اڑا دو اور ان �� /�ر /�ر ��ر ) ��(���Gوں �ے د��ں �8ں ر<$ وہ8=
 ڈا�ے د�9� ہ�ں !� ان �ے %� ��ر 

�ا اور اس �ے ) %'ا( �ہ )١٢(� v+� �� ۔ اور�� 
i��+� ��ا اور اس �ے ر%�ل ��� �ہ ا�ہ�ں �ے s- ?اس �8ے د

 <dاب د�Hے وا� ہے +% ��ا �_�
 ��!� ہے !� i��+� ��ہ ) ���ے رہ�cB)_� اور �ہ ( �'ہ !� �ہ�ں( �ہ )١٣(ر%�ل �

��ت �8ں(���Gوں �ے �8ے P اب )d> �� 8�ر�_(دوزخ! � اے اہE ا�,�ن �$ �8�ان ��H �8ں �i�ر %ے !,ہ�ر )@)١ہے ( 
 اور �� �+�H� v �ے روز اس ص�رت �ے %�ا �ہ �ڑا\� �ے �8ے �H�رے )١D(�`��*ہ ہ� !� ان %ے /8ٹ; �ہ /_��8� 

� %ے د�,I �� ��رے(�H�رے B*ے *,> 
,c� �H � (! �- ہے۔ ان %ے /8ٹ; /_�8ے�B �H*� �� ج �8ں�G �H/ا �� �) �_<,%
�ا �ے FL$ �8ں -�9G�ر ہ�-8� اور اس �� ٹ_c��� دوزخ ہے۔ اور وہ �ہ
 ہ� ��? �:ہ ہے ) �ہ� !� ��-�ں �ے ان )١K(وہ 
�ا �ے ا�ہ8ں (E9 �8�۔ اور ) �i�ر(��(�� (E9 �ہ8ں �c*� �8ہ ,Z� 8ں !� وہ !� �ے ) ملسو هيلع هللا ىلصاے_! �cH8_/ ں���cH� ے� �! 
�o و(

� !_8ں �*cہcH8_/ ے  ا� �ے�ہ8ںH/ں �� ا�H��� ہ� �� !_8ں۔ اس %ے �ہ �Lض !_cH8_/ )ں���eح ) ا��# �_Bے ا%
�ا %9H� ���9� ہے � Qز���ے۔ �ے�P)ہ ) ��ت ()١٧�ے وا� ) ہے(H��8 �� �,'ور �� د��! ��ا ���Gوں ���Q� ;R �ہ8ں �ہ 

� ص*� ا� <*8ہ و�Pہ و%*� /�(ا-� !� ) ���Gو ()١٨(ہے ,Z� (! �! ہ9ے ہ��B �9G ۔�cBP �9G ہ�رے /�س,)�_c�ا-� !� ) د
�(��ز �P�ؤ !� !,ہ�رے �� �8ں �ہ�9 ہے۔ اور ا-� /_� ) ا/Hے اG �ل %ے(����G�� ( ابd> ہ8ں,! �_/ ���و -ے !� ہ� �_

�ا !� ����Hں �ے %�!; ہے �� ��م �ہ P\ے -�۔ اور _� ;R� �8 ہ� !,ہ�رےw� �� ہH9� اہ�� 
���ں -ے اور !,ہ�ر? �,�<
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�ا اور اس �ے ر%�ل �ے �B �/ �c*� اور اس %ے رو-�دا�� �ہ ��و اور !� %9Hے ہ� ! ا�,�ن وا�� اے )١٩(� اور )٢٠(
 �c� ے �ہ ہ��� �� �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� �ےe8� ا(ان ��-�ں�� ( �:� �8� I%)8ں� 
 �Q� ;R �ہ8ں �ہ )�)٢١ہ8ں %9Hے 8`� (`

�ا �ے �'د�Q !,�م ����اروں %ے ��!� �ہ�ے -��:ے ہ8ں ��� )٢٢(� �R; �ہ8ں %,>_9ے c8� ا ان �8ں���� ( اور ا-� 
8
 ہ�ا�
 �ے(د�c_9� !� ان �� %HHے �� !�9r+� �8G�۔ اور ا-� ) ��دہ�Aہ /_�8 �� �_�گ ) �^�8 صH� 9� !� وہ�د 
>�,%

�ا !,ہ8ں ا�eے ��م �ے �8ے ��H���  !!A)٢٣(��!ے ��ا اور اس �ے ر%�ل �� ��c (=�ل ��و �$ �ہ ر%�ل �ے ہ8ں �� 
 �-��ا Pد�� اور اس �ے دل �ے در�8�ن ���E ہ���!� ہے اور �ہ �_� �ہ ) ��وداں(!� �� ز���+9r� ہے۔ اور ��ن ر�_� �ہ 

 اور اس H9Gے %ے ڈرو �� ��4ص8
 �ے %�!; ا�ہ8ں ��-�ں /� وا(u �ہ )@٢(!� %$ اس �ے رو��و �,u �8ے ��ؤ -ے 
�ا %+
 <dاب د�Hے وا� ہے ہ�-� �� !� �8ں -Hہ:�ر ہ8ں۔ اور ��ن ر�_�� اور اس و(
 �� ��د ��و �$ !� ز�٢D( I8( �ہ 

� �ے��ن (�ے ��\8ں ) �ہ(�8ں (*E8 اور ض 8� %,>_ے ��!ے !_ے اور ڈر!ے رہ9ے !_ے �ہ ��گ !,ہ8ں ُاڑا ) �cہ(H �
� اور /��8'ہ 8B'�) و��ں �ہ ��د�ںr+� 
�د %ے !� �� !`��� �H/ں !��ہ !� اس �ے !� �� �:ہ د? اور ا�اس (ں �_��ے �� د

8��
 ��و !  اے ا�,�ن وا��)٢K(��c ��و ) ���� ا����9ں �8ں H/و اور �ہ ا�� 
��8��ا اور ر%�ل �� ا���
 �8ں ��ہ !� 
�ا �ے /�س )٢٧(���9ے ہ� ) ان ��!�ں ��(اور !� � اور ��ن ر�_� �ہ !,ہ�را ��ل اور او�د �ڑ? Pز��\� ہے اور �ہ �ہ 

�ا %ے ڈرو -ے !� وہ !,ہ�رے �8ے ا�� G�رق /8�ا ��دے -� !  ����H)٢٨(ڑا ث�اب ہے �) ��8c8ں ��(�� !� �� (ا-� !� H �
�ا �ڑا EFG وا� ہے ) �,9�ز ��دے -���( اور )٢٩(!� وہ !,ہ�رے -H�ہ �ٹ�دے -� اور !,ہ8ں �+� دے -�۔ اور ,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے 

EB رہے !_ے �ہ !� �� (8� �� د�ں �� ��ن %ے ��ر ڈا�8ں ��  !,ہ�رے ��رے �8ں B�ل �$ ���G ��گ) اس و(
 �� ��د ��و
�ا %$ %ے �ہB �9�ل ) ُاده�(وہ B�ل EB رہے !_ے اور ) اده� !�(�c�ل د�ں !� ) و#I %ے(��ا B�ل EB رہ� !_�۔ اور �

� ہ8ں !� �ہ9ے ہ8ں )٣٠(H*Bے وا� ہے !�� �\�H% �� 89ں /ڑه�P ?م( اور �$ ان �� ہ,�رA� ہ� ( I% 8� ہے ا-� ہ� ہ� �ے�
 اور �$ ا�ہ�ں )٣١(ہ� �_� �ہہ د�ں اور �ہ ہے ہ� �8� ص�ف ا-*ے ��-�ں �� �c��89ں ہ8ں ) �Aم(B�ہ8ں !� ا%� #�ح �� 

�ا ا-� �ہ �!�8? #�ف %ے ���� ہے !� ہ� /� P%,�ن %ے /9_� ��%� �� ��\� اور !c*8� د�Hے وا� ) (�Pن(�ے �ہ� �ہ اے 
�ا ا)٣٢(<dاب �_�8 ��e� �ہ !_� �ہ �$ !Q !� ان �8ں %ے !_ے ا�ہ8ں <dاب د�9�۔ اور ا�e� �ہ !_� �ہ وہ �+8rrں  اور 

� ) اب( اور )٣٣(���:8ں اور ا�ہ8ں <dاب دے <e� اب �ہ دے �$ �ہ وہd> و�ہ ہے �ہ وہ ا�ہ8ں �ان �ے �8ے ��ن %
� �ہ8ں۔ ا) �8ں �,�ز /ڑهHے(��9Zم _� �� �ے ���9<e� ص�ف /�ہ8'-�ر ہ8ں۔ %ے رو�9ے ہ8ں اور وہ اس �! �س �ے ���9

 اور ان ��-�ں �� �,�ز ���ۂ � =ہ �ے /�س %8ٹ8�ں اور !��8�ں �>��ے �ے %�ا �R; �ہ )@٣(�Ic8 ان �8ں ا��w �ہ8ں ���9ے 
 �� ��گ ���G ہ8ں ا/H� ��ل ��چ ��!ے ہ8ں �ہ )٣D(cB_� ) �� �'ہ(!_�۔ !� !� �� ��i ��!ے !_ے اب اس �ے ���ے <dاب 

�� وہ ) �ں ����-(P �:� ں -ے�چ �����ا �ے ر%9ے %ے رو�8ں۔ %� ا�_� اور �) ���$(ان �ے �8ے ) ��چ ����(
�ا ��/�٣K( y�/ �� y(ا�eGس ہ�-� اور وہ �^*�ب ہ���\8ں -ے۔ اور ���G ��گ دوزخ �� #�ف ہ��cے ��\8ں -ے � !��ہ 

 �H� �8ڈه Q�دو%�ے /� ر�; �� ا Q�ا �� y�/�� گ %ے ا�� �� دے اور�� �دے۔ /_� اس �� دوزخ �8ں ڈال دے۔ �ہ
�i�ر %ے �ہہ دو �ہ ا-� وہ ا/Hے اG �ل %ے ��ز �P�\8ں !� �� ہ�cB� وہ ا�ہ8ں ) اے /8^,=� ()٣٧(�e�رہ /��ے وا�ے ہ8ں 

وہ� (#��� ��ر? ہ�cB� ہے ) ��(���ے �:8ں -ے !� ا-*ے ��-�ں �� ) وہ� ����ت(� �ف ��د�� ��\ے -�۔ اور ا-� /_� 
� �eG �� �i�د( اور ان ��-�ں %ے �ڑ!ے رہ� �ہ�ں !Q �ہ H9Gہ )٣٨) (ے �� �8ں ��!� ��\ے -�ان �H � ( ہ رہے اور� �)��

�ا ان �ے ����ں �� د�c; رہ� ہے ��ا ہ� �� ہ���\ے اور ا-� ��ز �P�\8ں !� � $% I�ں !� )٣٩(د��� � اور ا-� رو-�دا�
�ا !,ہ�را �,��9� ہے۔ � اور ��ن ر�_� �ہ �� 8B' !� )٠@(ہ ��ب �,��9� اور ��ب ��د-�ر ہے و) اور(��ن ر�_� �ہ 

�ا �� اور اس �ے ر%�ل �� اور اہE (�ا�
 �� اور �89,�ں �� اور ) �i�ر %ے(���ٹ �� �ؤ اس �8ں %ے /���Rاں �4ہ 
�ا /� اور اس ��Gق ���ے ) �8ں�� و��#E (/� ا�,�ن ر�_9ے ہ� �� ) ��4ت(�9Z���ں �� اور ��G�eوں �� ہے۔ ا-� !� 

�ر �8ں(�ے دن � �H� �H � ( ے�H� ےH/۔ ا�s-ں �8ں �ڈه �_8ڑ ہ����G دن دو��ں o�)�,Zا ) ملسو هيلع هللا ىلص����۔ اور \���G زل�� �/
) �/ '8B ١@(�در ہے ہ�( �! 
8� �ے ���ے /� اور (�G*ہ !� %ے ) ���Hے %ے( �o و( � �G�� ے ���ے /� !_ے اور� $��)

�8ں !`��� و!��u,� �/ ( �8 ہ��ے(o/P �8ں (�ارداد ���98ے !� و(
 � �H� ( I8 �ے �8ے (!_�۔ اور ا-� !�) ا!� -R8�)�8ے 
�ا �� ���Hر !_� �ہ �� ��م ہ� �� رہHے وا� !_� ا%ے �� ہ� ڈا�ے !��ہ �� ��ے ��84ت /� � Ic8� ۔�� �`I8 (ہ� ��!H �

� �� /ہR�ن ��(��ے اور �� �98� رہے وہ �_� ��84ت /� ) ��ن ��H � ( �98� �9H% ا��رہے۔ اور �Q� ;R �ہ8ں �ہ 
�ا �ے !,ہ8ں ��اب �8ں ���Gوں �� !_�ڑ? ! �اد �8ں د�_���۔ اور ا-� �ہ
 �� �ے د�_�!� !� !� )٢@(���9� ہے � 
 اس و(
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�ا �ے ) در/�8 !_� اس(��م ) ��(��گ �� B_�ڑ د�9ے اور � Ic8� ہ8ں اس %ے(�8ں �_:ڑ�ے �:9ے,! ( Q8�۔ �ے�� �R�
 � اور اس و(
 �$ !� ا�Q دو%�ے �ے �`��E ہ�\ے !� ���Gوں �� !,ہ�ر? )٣@(��!�ں !Q %ے وا(� ہے وہ �H8%ں �

�ا �� �� ��م ���Hر ���� ����وں �8ں !_�ڑا �� �ے د�_�!� !_� اور !� �� ان �� �:�ہ�ں �8ں !_�ڑا �� �ے د�_�!� !_� !��ہ 
�ا �� #�ف ہے �
 %ے !,ہ�را ) �i�ر ��(�H���  ! $�)@@(!_� ا%ے �� ڈا�ے۔ اور %$ ����ں �� ر��ع >�,� �e�

�ا �� �ہ
 ��د ��و !��ہ ��اد ��صE ��و ��م رہ� اور ) 
�ا اور اس �ے ر%�ل �ے �D( �/ �c@(�`��*ہ ہ� !� ث��� اور 
 %ے !� �'دل ہ� ��ؤ -ے اور !,ہ�را ا(=�ل ��!� رہے -� اور ص=�) ا�e� ��و -ے !�(B*� اور o/P �8ں �_:ڑا �ہ ���� �ہ 

�ا ص=� ���ے وا��ں �� ��د-�ر ہے �� �� �� �`��*ہ ) اور ان ��-�ں �e8ے �ہ ہ��� �� ِا!�ا!ے ہ�\ے K(@(��م ��۔ �ہ H �
�ا �� راہ %ے رو�9ے ہ8ں۔ اور ) ���ے �ے �8ے�اور ��-�ں �� د�_��ے �ے �8ے -_�وں %ے �P Ec\ے اور ��-�ں �� 

�ا ان /� ا��#ہ �sے ہ� اور �$ �Y8���ں �ے ان �ے ا<,�ل ان �� Pرا%9ہ �� �ے )٧@(�\ے ہے �� ا<,�ل �ہ ��!ے ہ8ں 
�$ دو��ں 8��Gں ) �Ic8(د�_�\ے اور �ہ� �ہ Pج �ے دن ��-�ں �8ں ��\� !� /� L��$ �ہ ہ�-� اور �8ں !,ہ�را ر�8G ہ�ں 

 �وا%Yہ �ہ8ں۔ �8ں !� ا�Q دو%�ے �ے �`��E ص� Pراء ہ�\8ں !� /�e� ہ� �� EB د�� اور �ہHے �:� �ہ �>_ے !� %ے ��\
�ا %+
 <dاب ���ے وا� ہے ��ا %ے ڈر �:9� ہے۔ اور �� 8B'�ں د�c; رہ� ہ�ں �� !� �ہ8ں د�9c% ;cے۔ �>_ے !� e�ا

�I �ے د��ں �8ں ��ض !_� �ہ9ے !_ے �ہ ان ��-�ں �� ان �ے د�I �ے �^�ور �� ر�_� ) ���G( اس و(
 ��G�H اور )٨@(
�ا /� �_�و%ہ ر� v+� �� وا� ہے ہے اور 
,c� $��L ا��8
( اور ��ش !� اس و(
 )٩@(�_9� ہے !� i8� �د�c_�۔ ) �

ہ8ں اور (��ر!ے ) ��ڑے اور ہ9_�ڑے و�8Lہ(�$ 9��Gے ���Gوں �� ���8ں �c��9ے ہ8ں ان �ے ���ہ�ں اور /8ٹ_�ں /� 
�رے ہ�!_�ں �ے P-ے �_8>ے ہ8ں۔ �� %'ا ہے �� !,ہ) ا<,�ل( �ہ ان )D٠(cB_� ) �� �'ہ(<dاب P!� ) اب(�ہ ) �ہ9ے ہ8ں
�وں /� �*� �ہ8ں ��!� ) ��ن ر�_�(اور �ہ H� ا��ہ�ا !_� و�e� ہ� e8� )� ��ل �>�G��Hں اور ان %ے /ہ*ے ��-�ں �� D١((�ہ 

�ا ) ان �� ہ�ا �ہ� Qڑ �8�۔ �ے�c/ �� ا �8ں ان'% ��ا �ےان �ے -H�ہ�ں �� �! �8� �i� �9ں %ے�P ��ا ��ا�ہ�ں �ے 
� (�م �� د�� ��!� ہے �$ !Q وہ ��د )D٢(ر %+
 <dاب د�Hے وا� ہے ز��د%
 اوe� ا�� 
 �ہ اس �8ے �ہ �� � ,

�ا %9H� ���9� ہے ��ا ا%ے �ہ8ں ��� ��!�۔ اور اس �8ے �ہ �
 �ہ ��ل ڈا�8ں ��� � �e8� ��ل �G<���8ں )D٣(ا/Hے د��ں �
ا�ہ�ں �ے ا/Hے /�ورد-�ر �� P��9ں �� �_ٹA�� !� ہ� �ے ان �� ان ) ہ�ا !_� و�e� ہ� ان �� ہ�ا(اور ان %ے /ہ*ے ��-�ں �� 

�اروں �8ں %$ %ے ��!� )@D(�ے -H�ہ�ں �ے %=$ ہyA �� ڈا� اور �G<���8ں �� ڈ�� د��۔ اور وہ %$ ���� !_ے ��� 
�ا �ے �'د�Q وہ ��گ ہ8ں �� ���G ہ8ں %� وہ ا�,�ن �ہ8ں �!ے �)DD( ں %ے !� �ے�-�� I� )�� �*8� ہے /_� ) ص� �<ہ

�ا %ے(وہ ہ� ��ر ا/Hے <ہ� �� !�ڑ ڈا�9ے ہ8ں اور �� %'ا دو )�)DKہ8ں ڈر!ے ( e�8ں /�ؤ !� ا�ہ8ں ا� � ا-� !� ان �� �ڑا\

 ہ8ں وہ ان �� د�c; �� �_�گ ��\8ں <>$ �ہ8ں �ہ ان �� r/ o/ (<=�ت ہ� ) اس %ے(�ہ �� ��گ ان �ےDاور ا-� !� )٧ 

 �Lم %ے د�) �e� �� �! ف ہ����Q� ;R ) �� ��اب دو(��ا�� ) اور(ا�ہ8ں �� #�ف /_QH8 دو ) ان �� <ہ�(��ز? �� 
�ا دL���زوں �� دو%
 �ہ8ں ر�_9� �� B���ں %ے ہ� ( اور ���G �ہ �ہ �8�ل ���ں �ہ وہ �_�گ �c*ے ہ8ں۔ وہ )D٨(�ہ8ں �ہ H/ا

زور %ے اور -_�ڑوں �ے !8�ر )  �, 8
 �ے�Gج ��( اور �ہ�ں !Q ہ�%cے )D٩(ہ�-' <��' �ہ8ں ��%9cے ) ��
�ا �ے د�,�Hں اور !,ہ�رے د�,�Hں اور ان �ے %�ا اور ) �`��*ے �ے(ر�_Hے %ے ان �ے �� رہ� �ہ اس %ے  9e� 8ے�

�ا �8ں ��چ ��و -ے اس �� ��ا ���9� ہے ہ8=
 �8ٹ_� رہے -�۔ اور !� �� �R; راہ ���-�ں /� �I �� !� �ہ8ں ���9ے اور 
 اور ا-� �ہ ��گ ص*� �� #�ف ��\E ہ�ں )K٠(/�را /�را د�� ��\ے -� اور !,ہ�را ذرا �`4�ن �ہ8ں �8� ��\ے -� ث�اب !� �� 

 �9H% ;R� $% ہ8ں �ہ وہ� Q� ;R� ا /� �_�و%ہ ر�_�۔�� )K١(���9� ہے ) اور(!� !� �_� اس �� #�ف ��\E ہ� ��ؤ اور 
�ا !,ہ8��د %ے اور �e*,���ں اور ا-� �ہ B�ہ8ں �ہ !� �� �G�$ د�ں !� � �H/ے !� �� ا� o� ہے �! �
 ��ے -�۔ وہ��i� ں

)
8 ,� �� ( �r+� 
��چ ��!ے !$ )K٢(%ے !`�� 
8�ا ��د?۔ اور ا-� !� د�8� �_� �� دو�/ 
iاور ان �ے د��ں �8ں ا� 

 ڈال د?۔ �ے�Q وہ ز��دiے ان �8ں ا�� ��ا ہ�
 �ہ /8�ا ��%9cے۔ �:� iان �ے د��ں �8ں ا� �_� 

 وا� ) اور(%,c�

� ہے !  اے �=�)K٣(ہے G�� ں �� �� !,ہ�رے /�8و ہ8ں�H��� ا !� �� اور��)K@(��e*,���ں �� �ہ�د �� !�8L$ !  اے �=
�م رہHے وا�ے ہ�ں -ے !� دو %� ���Gوں /� L��$ رہ8ں -ے۔ اور ا-� %� ) 
ہ�ں -ے ) ا�eے(دو۔ اور ا-� !� �P o8د�� ث��

� %,>; �ہ8ں ر�_9ے !� ہ'ار /� L��$ رہ8_� ;R� ے ��گ ہ8ں �ہe�ا �G�� ں -ے۔ اس �8ے �ہ)KD( ا �ے !� /� %ے�� اب 
�م رہHے وا�ے ) ا�_�(���; ہ*c� �� د�� اور � *�م ���8� �ہ ) 
�ر �,'ور? ہے۔ /o ا-� !� �8ں ا�Q %� ث��) �e� 8ں� �!

�ا �ے ��c %ے دو ہ'ار /� L��$ رہ8ں -ے۔ اور ہ�ں -ے !� دو %� /� L��$ رہ8ں -ے۔ اور ا-� ا�Q ہ'ار ہ�ں -ے !� �
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�م رہHے وا��ں �� ��د -�ر ہے ) 
�ا ث���)KK( Q! $� رہ8ں ?����Gوں ( /8^,=� �� ����ن �ہ8ں �ہ اس �ے (=Fے �8ں (8
��ت ) �ہ(ز�I8 �8ں ��wت %ے ��ن ) �� (E9 �� �ےP ا���(�ہ� دے۔ !� ��گ د�8� �ے ��ل �ے #��$ ہ�۔ اور \A_� �� (

B وا� ہے 
,c� $��L ا���ا �� ��c /ہ*ے �ہ ہ�cB� ہ�!� !� �� )K٧(�ہ9� ہے۔ اور ���ہ( ا-� G ( ے �8� ہے اس �ے� �!
��ے !� /� �ڑا <dاب ��زل ہ�!� �)Kہے ا%ے �_�ؤ )٨ A� ہ8ں,! 
,8HL ل #8$ رہے ) �ہ وہ !,ہ�رے �8ے( !� �� ��ِلA�

�ا �+Hrے وا�� Qا %ے ڈر!ے رہ�۔ �ے���ہ8ں ان ) -�9G�ر( اے /8^,=� �� (8�? !,ہ�رے ہ�!; �8ں )K٩( �ہ���ن ہے اور 
� � *�م ��ے -� !� �� c8� ا !,ہ�رے د��ں �8ں��!� %ے I_B -8� ہے اس %ے �ہ�9 !,ہ8ں ) ��ل(%ے �ہہ دو �ہ ا-� 

�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے �
 ��G�\ے -� اور !,ہ�رے -H�ہ �_� � �ف �� دے -� اور ��H>)ہ ��گ !� %ے  ا)٧٠�ور ا-� 
�ا %ے دcB�� �Lے ہ8ں !� اس �ے ان �� � ��ا دا�� ) !,ہ�رے(دB ���� �L�ہ8ں -ے !� �ہ /ہ*ے ہ�(=Fے �8ں �� د��۔ اور 


 وا� ہے ,c�)ے ��ل اور ��ن %ے )٧١H/راہ �8ں ا ��ا �� �� ��گ ا�,�ن �\ے اور و#I %ے ہ>�ت �� -sے اور 
�د �� وہ o/P �8ں ا�Q دو%�ے �ے ر�8G ہ8ں۔ ) ے وا��ں ��ہ>�ت ���(�ڑے وہ اور �Hہ�ں �ے � ��:ہ د? اور ان �


 %ے �R; %�و��ر )�Gر �اور �� ��گ ا�,�ن !� �ے P\ے �Ic8 ہ>�ت �ہ8ں �� !� �$ !Q وہ ہ>�ت �ہ ���ں !� �� ان �
 I�ت(�ہ8ں۔ اور ا-� وہ !� %ے دA�� � ے� (�۔ �:� ان ��-�ں �ے �`��*ے �8ں ��د #*$ ���ں !� !� �� ��د ���� �زم ہ�-
�ا !,ہ�رے %$ ����ں �� د�c; رہ� ہے ) ��د �ہ8ں ���� B�ہs8ے(<ہ� ہ� ) ص*� ��(�8ں �ہ !� �8ں اور ان �8ں � )٧٢(اور 

�ہ ��و -ے !� �*Q �8ں H9Gہ ��/� ) ��م(ا-� !� �ہ ) ����H(ا�Q دو%�ے �ے ر�8G ہ8ں۔ !� ) وہ �_�(اور �� ��گ ���G ہ8ں 
�ا �� راہ �8ں )٧٣(اور �ڑا eG�د �Rے -� ہ� ��\ے -� � اور �� ��گ ا�,�ن �\ے اور و#I %ے ہ>�ت �� -sے اور 

�د ��۔ �ہ� ��گ %Rے �e*,�ن ہ8ں۔ ان ) ہ>�ت ���ے وا��ں ��(�ڑا\8�ں ��!ے رہے اور �Hہ�ں �ے � ��:ہ د? اور ان �
�ا �ے ہ�ں(�ے �8ے �� �8ں ا�,�ن �\ے اور و#I %ے ہ>�ت  اور �� ��گ )@٧(�+�r اور <'ت �� روز? ہے )  �

� رو %ے � �c� ا �ے����-sے اور !,ہ�رے %�!; ہ� �� �ہ�د ��!ے رہے وہ �_� !� ہ� �8ں %ے ہ8ں۔ اور ر�9ہ دار 
�ا ہ� 8B' %ے وا(� ہے �  )٧D(ا�Q دو%�ے �ے ز��دہ �`�ار ہ8ں۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ 
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رة ا�ّ%َب�� 
 

�ا اور ا) اے اہE ا%Aم اب(�اور (س �ے ر%�ل �� #�ف %ے ����rں %ے �I %ے !� �ے <ہ� �� ر�_� !_� �8'ار? 

� !8�ر?� �H� ١(ہے )( �! )�! ���r� ( �c%�� ا �� <��' �ہ��ز�I8 �8ں B�ر �ہH8ے EB /_� �� اور ��ن ر�_� �ہ !� 

�ا ���Gوں �� ر%�ا ���ے وا� ہے ��ا او)٢(-ے۔ اور �ہ �_� �ہ �ر اس �ے ر%�ل �� #�ف %ے  اور �� ا�=� �ے دن 

 ��ا ����rں %ے �8'ار ہے اور اس �� ر%�ل �_�۔ /o ا-� !� !��ہ )ان %ے د%9=�دار ہے(��-�ں �� P-�ہ �8� ��!� ہے �ہ 

�ا %ے �`��*ہ ��و(���� !� !,_�رے �� �8ں �ہ�9 ہے۔ اور ا-� �ہ ���� ��ا �� ہ�ا �ہ8ں %�c ) اور �!� ��ن ر�_� �ہ !� 

�=� %H� دو ) اے /8^,=�(-ے اور  � ا�=9ہ ����r� Iں �ے %�!; !� �ے <ہ� �8� ہ� )٣(���Gوں �� د�; د�Hے وا�ے <dاب �

�ت !Q ان � o� �! ہ� ��د �� �� �e� ح �� (�4ر �ہ �8� ہ� اور �ہ !,ہ�رے �`��*ے �8ں�# �e� اور ا�ہ�ں �ے !,ہ�را

�ا /�ہ8'-�روں �� دو%
) �ہ(�ے %�!; <ہ� �8� ہ� ا%ے /�را ��و۔ � �$ <'ت �ے �ہH8ے -'ر ��\8ں !� )@( ر�_9� ہے 

����rں �� �ہ�ں /�ؤ (E9 �� دو اور /cڑ�� اور -_���8 اور ہ� -_�ت �� �:ہ ان �� !�y �8ں �8ٹ_ے رہ�۔ /_� ا-� وہ !��ہ 

�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے � Qڑ دو۔ �ے��_B راہ �ر ا-�  او)D(���8ں اور �,�ز /ڑهHے اور ز��ٰة د�Hے �:8ں !� ان �

� �:ہ � Iے �:ے /_� اس �� ا�HH% ا��� �y�r !� %ے /H�ہ �� ��ا%9:�ر ہ� !� اس �� /H�ہ دو �ہ�ں !Q �ہ �Aم \��

�ا اور اس �ے ) �Hہ�ں �ے <ہ� !�ڑ ڈا�( �_���r� Aں �ے �8ے )K(وا/o /ہRH�دو۔ اس �8ے �ہ �ہ �ے�=� ��گ ہ8ں �

 �c��8� �� ��9Zم رہ %9c� ہے ) (�\�(ر%�ل �ے �'د�Q <ہ<e� ں �ے %�!; !� �ے�-�� I� ہ � =ہ(ہ�ں��� �H � ( ے�

�ا /�ہ8' -�روں �� ) /�((�\� رہ8ں !� !� �_� ا/Hے (�ل و(�ار ) ا/Hے <ہ� /�(�'د�Q <ہ� �8� ہے ا-� وہ � Qرہ�۔ �ے� �\�)

!� /� L*=ہ /��8ں !� �ہ �ہ ا-� ) /�را �8� ��\ے �$ ان �� �ہ ��ل ہےA_� ( �c��8�) ان %ے <ہ� ()٧(دو%
 ر�_9� ہے 

(=�ل �ہ8ں ��!ے۔ ) ان ��!�ں ��((�ا�
 �� �Z�ظ ���ں �ہ <ہ� ��۔ �ہ �Hہ %ے !� !,ہ8ں ��ش �� د�9ے ہ8ں �Ic8 ان �ے دل 

�ا �ے ر%9ے )٨(اور ان �8ں ا���G�� �w�ن ہ8ں ��ہ ��صE ��!ے اور ��-�ں �� \�G �% �9ں �ے <�ض !_�ڑا�P ��ا �� �ہ 

;R� ہ ��!ے ہ8ں ��ے ہ8ں %ے رو�9ے ہ8ں۔�ہ8ں �ہ �� ��م � Q� )ے �� �8ں �ہ !� ر�9ہ دار? )٩� I��� �e� ہ ��گ� 
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 ا-� �ہ !��ہ ���8ں اور �,�ز /ڑهHے اور ز��ٰة )١٠(�� /�س ��!ے ہ8ں �ہ <ہ� ��۔ اور �ہ �� %ے !>�وز ���ے وا�ے ہ8ں 

� P�89ں �_�ل �_�ل �� �8�ن ��!ے ہ8ں د�Hے �:8ں !� د�I �8ں !,ہ�رے �_�\� ہ8ں۔ اور %,>_Hے وا�ے ��-�H/ں �ے �8ے ہ� ا

� (e,�ں �� !�ڑ ڈا�8ں اور !,ہ�رے د�I �8ں # Hے ���ے �:8ں !� ان ��i �ے )١١(H/ا � اور ا-� <ہ� ���ے �ے � 

� ����(ان �� (e,�ں �� �R; ا<9=�ر �ہ8ں ہے۔ <>$ �ہ8ں �ہ ) �ہ �ہ �ےا�,�ن ��گ ہ8ں اور(/�r8اؤں %ے ��H ��و H/ت ا

� (e,�ں �� !�ڑ ڈا� اور /8^,=� )١٢(��ز �P�\8ں ) %ےH/ہ�ں �ے اH� ے ��-�ں %ے ��8ں �ہ �ڑوe�ا �! A_� )ا���ے ) 

�(�A و#I ���ے �� <'م �4,� �� �8� اور ا�ہ�ں �ے !� %ے � �Hc� �ا�9�ا ��۔ �8� !� ا�eے ��-�ں %ے ڈر!ے ہ� ) <ہ

�ا ہے �c8#�rہ ا�,�ن ��ا ان �� !,ہ�رے ہ�!_�ں %ے ) ��ب( ان %ے )١٣(ر�_9ے ہ� ����cہ ڈر�ے �ے �\� ��ڑو۔ 

 )@١(<dاب �8ں ڈا�ے -� اور ر%�ا ��ے -� اور !� �� ان /� L*=ہ دے -� اور ���I ��-�ں �ے �H8%ں �� �r+� �iے -� 

 �9��� ;R� $% ا��
 وا� )اور(اور ان �ے د��ں %ے 4Lہ دور ��ے -� اور �B �/ o�ہے -� ر�,
 ��ے -�۔ اور ,c� 

�ا �ے ا�eے ��-�ں �� �8,9' �8� ) �ےPز��\�( �8� !� ��گ �ہ �8�ل ��!ے ہ� �ہ )١D(ہے � �B_�ڑ د�sے ��ؤ -ے اور ا�_

� �� د�� دو%
 �ہ8ں �H���۔ e� ں �ے %�ا�H��� ا اور اس �ے ر%�ل اور��ہ� �ہ8ں �Hہ�ں �ے !� �8ں %ے �ہ�د �sے اور 

�ا !,ہ�رے %$ ����ں %ے وا(� ��وں �� �P�د ���ں �$ �ہ وہ ا/Hے )١K(ہے اور <e� ��ا �� ����rں �� ز�=� �ہ8ں �ہ 

� -�اہ� دے رہے ہ8ں۔ ان ��-�ں �ے %$ ا<,�ل �ے��ر ہ8ں اور �ہ ہ,r8ہ دوزخ �8ں رہ8ں -ے � �i� �/ پP)١٧( ��ا �� 

�ا /� اور روز (8��
 /� ا�,�ن �!ے ہ8ں ��وں �� !� وہ ��گ �P�د ��!ے ہ8ں �� <e� 9ے ہ8ں�اور �,�ز /ڑه9ے اور ز��اة د

� %ے �ہ8ں ڈر!ے۔ �ہ� ��گ ا�8� ہے �ہ ہ�ا�
 ��9Gہ ��-�ں �8ں e� ا �ے %�ا�� �8� !� �ے ����8ں )١٨(ہ�ں ) دا�E(اور 

 �H � �9مZ� �<e� اور ��A/ ��ا اور روز ) ���ۂ � =ہ(�� /����8�ل �8� ہے ��  �e8� ے ا<,�ل� v+� د ���� اس��P ��

��ت P ا ���� ��-�ں���ا �ے �'د�Q ��ا�� �ہ8ں ہ8ں۔ اور ��ا �� راہ �8ں �ہ�د ��!� ہے۔ �ہ ��گ �/� ا�,�ن ر�_9� ہے اور 

�ا �� راہ �8ں ��ل اور ��ن %ے �ہ�د ��!ے )١٩(�� ہ�ا�
 �ہ8ں د�� ��!� � �� ��گ ا�,�ن �\ے اور و#B I_�ڑ -sے اور 

�ا �ے ہ�ں ان �ے در�ے �ہ
 �ڑے ہ8ں۔ ا�� )٢٠(ور وہ� ��اد �� /ہHRHے وا�ے ہ8ں رہے۔ H/ان �� /�ورد-�ر ان �� ا 

���+=�? د�9� ہے �I �8ں ان �ے �8ے � ,
 ہ�\ے ��ودا�� ہے  �� اور ����Hد? �� اور �ہ�9rں �� 
اور  ()٢١(ر�,
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�ا �ے ہ�ں �ڑا ص*ہ ) وہ�) ��ں(ا-� !,ہ�رے ! ا�,�ن اے اہE )٢٢(ہے ) !8�ر(ان �8ں ا��ا��P�د رہ8ں -ے۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ 

� ���ں !� ان %ے دو9%� �ہ ر�_�۔ اور �� ان %ے دو9%� ر�_8ں -ے وہ ) �ہI(��پ اور He/ �� �i� E��`� ,�ن �ے�ا �\�_�

�ان �ے Pد�� اور ��ل �� !� �,�!ے ہ� )٢٣(���� ہ8ں ��� �ہہ دو �ہ ا-� !,ہ�رے ��پ اور �8ٹے اور �_�\� اور <�ر!8ں اور 

o� اور !>�رت ��ا ���ا اور اس �ے ر%�ل %ے اور �� ��!ے ہ� He/ �� I� ت���c� ہ��ے %ے ڈر!ے ہ� اور �H� ے� 

 �c� �H/ا ا��� <dاب(راہ �8ں �ہ�د ���ے %ے !,ہ8ں ز��دہ <'�' ہ�ں !� ٹ_ہ�ے رہ� �ہ�ں !Q �ہ H � ( ا���_8>ے۔ اور 

�ا �ے �ہ
 %ے ��( �)@٢(����G�ن ��-�ں �� ہ�ا�
 �ہ8ں د�� ��!� ��I8H �ے دن۔ �$ ) ��H(ں /� !� �� ��د د? ہے اور  

 �H/ا �� �!)�� 
�۔ اور ز�I8 ��و��د ) �,�<\P م �ہ�� �_� ;R� ّ�ہ !_� !� وہ !,ہ�رےL �/ ت�w�)?ڑ� �H!ے !� ) ا� ���Gا

� /_� !� /8ٹ; /_s- �_/ �� �8ے s-ہ� �H! �/)٢D(ف %ے�# �H/ں /� ا�H��� ے /8^,=� /� اورH/ا �ے ا�� �_/  I8ce! 

 �\���G �9ں �ے(��زل��G �� د�ُا!�رے اور ���Gوں �� ) P%,�ن %ے�cr�) �� !,ہ8ں ��� �ہ8ں P!ے !_ے ( اور !,ہ�ر? �

�ا اس �ے � � �B �/ o�ہے �ہ����� %ے !��ہ ��G�\ے اور )٢K(<dاب د��۔ اور ��i ���ے وا��ں �� �ہ� %'ا ہے � �_/ 

�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے �)٢٧(�H��� ! ۂ � =ہ �� /�س �ہ ���ے /�\8ں اور���8� ہ8ں !� اس ��س �ے � � وہ */ �! y�r� 

 �9��� ;R� $% ا�� Qدے -�۔ �ے� �� �HL ے% EFG ےH/ہے -� !� !� �� ا�B ا����ف ہ� !�  �� �e*i� �� �! �-اور(ا (


 وا� ہے ,c�)ت )٢٨��P ,�ن �ہ8ں �!ے اور �ہ روز�ا /� ا��اور �ہ ان ) �`I8 ر�_9ے ہ8ں(/�  �� اہE �9�ب �8ں %ے 

�ا اور اس �ے ر%�ل �ے ��ام �� ہ8ں اور �ہ د�I �� �� (=�ل ��!ے ہ8ں ان %ے �8B'وں �� ��ام %,>_9ے ہ8ں �� 

�ا �ے �8ٹے ہ8ں اور )٢٩(��H ��و �ہ�ں !Q �ہ ذ�E8 ہ��� ا/Hے ہ�!; %ے �'�ہ د�ں � اور �ہ�د �ہ9ے ہ8ں �ہ ُ<'�� 

8e� ہ9ے ہ8ں �ہ� �\�e8> 8ں �ہ� ��!ے!�� �� ا%� #�ح �_� �G�� 8ں ہ8ں /ہ*ے!�� ��ا �ے �8ٹے ہ8ں۔ �ہ ان �ے �Hہ �� �

�ا ان �� ہyA ��ے۔ �ہ �ہ�ں �ہcے /_�!ے ہ8ں � ا�ہ�ں �ے ا/Hے )٣٠(!_ے �ہ �_� ا�ہ8ں �� ر�o ���ے �8ں �:ے ہ8ں۔ 

��� �8� �H� ا���ا\ے وا�� �ے %�ا <*,�ء اور �r�\¤ اور ��8e ا�I ���� �� ا� �ے %�ا ��cہ ُان �� �ہ ��c د�� -8� !_� �ہ 

� <=�دت �ہ ���ں۔ اس �ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں۔ اور وہ ان ��-�ں �ے ���Q �`�ر ���ے %ے /�y ہے � �e�)ہ )٣١� 

�ا �ے ��ر �� ا/Hے �Hہ %ے ��ا ا/Hے ��ر �� /�را �sے �^�8 رہHے ) /_��Q ��ر ��(B�ہ9ے ہ8ں �ہ ��� �>_� د�ں اور 
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 وہ� !� ہے �o �ے ا/Hے /8^,=� �� ہ�ا�
 اور د�I �� دے �� �_8>� !��ہ اس )٣٢(�ہ8ں۔ ا-�Bہ ���Gوں �� ��ا ہ� �:ے 

)I�ہ�ں ) د�8� �ے(�� ) د ���ش ہ�� �G�� ہB�-ے۔ ا�� $��L �/ ں�H�)٣٣(!,�م د�H��� 9�ب �ے! (� Eے <��� ) اہ% 
�ہ

�? �,u ��!ے ہ8ں ) ان ��(اور �r�\¤ ��-�ں �� ��ل ���� �_�!ے اور ��B ا %ے رو�9ے ہ8ں۔ اور �� ��گ %��� اور��راہ 

�=� %H�دو  ��ا �ے ر%9ے �8ں ��چ �ہ8ں ��!ے۔ ان �� اس دن <dاب ا��8 �� �o دن وہ ��ل دوزخ �� )@٣(اور اس �� 

� /r8��8�ں اور /ہ*� اور /8ٹ_8ں) �+8*�ں(-�م �8� ��\ے -�۔ /_� اس %ے ان ) ��ب(Pگ �8ں � �� ��\8ں -Lاور �ہ� ( دا

�ا )٣D(اس �� �'ہ cB_� ) اب(�ہ �ہ وہ� ہے �� !� �ے ا/Hے �8ے �,u,� �! �� �% �_! �8� u ��!ے !_ے ) ��\ے -�� 

9� �8ں H- ےH8ہ� Q�ے �'د�)�H � ا �8ں ) %ے(اس روز ) ��رہ ہ8ں��8�ا �8�۔ �9�ب / �� I8ں اور ز����,%P ہ اس �ے�

8%�ه� را%9ہ ہے۔ !� ان ) ��(ہ8ں۔ ان �8ں %ے B�ر �ہH8ے ادب �ے ہ8ں۔ �ہ� د�I ) _ے ہ�\ے�c(��رہ �ہH8ے ) ��س �ے(

ا/Hے Pپ /� �*� �ہ ����۔ اور !� %$ �ے %$ ����rں %ے �ڑو �e8ے وہ %$ �ے %$ !� ) (9�ل ���� %ے(�8ں ) �ہ�H8ں(

�ا /�ہ8' -�روں �ے %�!; ہے ��ہH8ے �� ہٹ� �� P-ے /R8_ے �� د�H�  ا�I �ے �٣K( o(%ے �ڑ!ے ہ8ں۔ اور ��ن ر�_� �ہ 

��i �8ں اض�Gہ ��!� ہے اس %ے ���G -,�اہ� �8ں /ڑے رہ9ے ہ8ں۔ ا�Q %�ل !� اس �� �Aل %,>; �98ے ہ8ں اور دو%�ے 

�ا �ے �uH �8� ہے اس �� �9� /�ر? �� �8ں۔ اور �� H- ے ہ8ںs� ا �ے �`�ر��%�ل ��ام۔ !��ہ ادب �ے �ہ�H8ں �� �� 

�ا ���G ��-�ں �� ہ�ا�
 �ہ8ں د�� ��!� ��\' �� �8ں۔ ا�!  ����H)٣٧(ن �ے ��ے ا<,�ل ان �ے �_*ے د�_�\� د�9ے ہ8ں۔ اور 

�ا �� راہ �8ں �ز�I8 ) ��ہ*� �ے %=$ %ے( �! �! �*c�) �ہ�د �ے �8ے(!,ہ8ں �8� ہ�ا ہے �ہ �$ !� %ے �ہ� ��!� ہے �ہ 

� -_�وں %ے �H*c� �ہ8ں B�ہ9ے(/� -�ے ��!ے ہ� H � (8� ت��P �! �)�9ں, � ���ش ) � �/ �-�� ز�� �H�ڑ �� د�_B ��

��ت �ے �`��E �ہ
 ہ� �� ہ8ں P �! ے�\�G ے� �-��ا !� �� �ڑ? )٣٨(ہ� �8ٹ_ے ہ�۔ د�8� �� ز�� اور ا-� !� �ہ �c*� -ے !� 

�ا �ے /�رے ��G��=�دار ہ�ں (!8*c� �� d>اب دے -�۔ اور !,ہ�ر? �:ہ اور ��گ /8�ا �� دے -� �اور !� اس �� ) -ے�� 

�رت ر�_9� ہے ) �/ '8B ا ہ����ا ُان �� )٣٩(�R; �`4�ن �ہ /ہ�c% �RH -ے اور ��د �ہ ��و -ے !� � � ا-� !� /8^,=� �

) ہ� ا�eے �+v !_ے �I(دو ) اس و(
(�$ ان �� ���Gوں �ے -_� %ے �c�ل د��۔ ) وہ و(
 !� �� ��د ہ�-�(��د-�ر ہے 

�8ں !_ے اس و(
 /8^,=� ا/Hے ر�8G ) ث�ر( �$ وہ دو��ں L�ر )��د ر%�ل ا�(دو%�ے اور )  !_ےملسو هيلع هللا ىلصا�Q ا����c(�8ں 



Qura’an Al-Kareem (Urdu)                             UrduDost Libray,   www.urdudost.com                              

Page 74 of 286 

� اور ان �� ا�eے ��crوں \���G زل�� I8ce! �/ ا �ے ان���ا ہ,�رے %�!; ہے۔ !� �� د�9ے !_ے �ہ �L �ہ ��و *e! ��


 �� د��۔ اور ��e/ �� ت�� ��ا %ے ��د د? �� !� �� ��� �ہ8ں P!ے !_ے اور ���Gوں ��� ہے۔ اور H*� �� ��ا ہ�ت !� 

 

 وا� ہے ) اور(ز��د%,c�)@-�اں ��ر )٠ ��ر ہ� �=c=% �! وں %ے(�_- ،
� ��ل و ا%=�ب !_�ڑا ر�_9ے ہ� �� �ہH � (

�ا �ے ر%9ے �8ں ��ل اور ��ن %ے �ڑو۔ �ہ� !,ہ�رے �� �8ں اB_� ہے �c8#�rہ %,>_� � ا-� ��ِل )١@(�P Ecؤ۔ اور 


 %ہE ا,8HL ;!�% ہ�!� !� !,ہ�رے �% �c*ہ �_� �i% �4ل اورZ�)ان �� دور ) ��ق %ے 
G�e� Ic8� 9ے۔�د EB)دراز (

 �\P ���)ں -ے�ر ��d> �!( ڑے_� Ec� پ �ے %�!; ض�ورP �! ر�_9ے 
�ا �� (e,8ں �_�\8ں -ے �ہ ا-� ہ� #�(�۔ اور 

�ا ���) ا�eے <dروں %ے(ہ�!ے �ہ ��ا !,ہ8ں � �ف )٢@(9� ہے �ہ �_�ٹے ہ8ں ا/Hے !8sں ہyA �� رہے ہ8ں۔ اور � 

��ے۔ !� �ے /�9r8 اس �ے �ہ !� /� وہ ��گ �_� ��ہ� ہ� ��!ے ہ8ں �� %Rے ہ8ں اور وہ �_� !,ہ8ں � *�م ہ� ��!ے �� 

��ت /� ا�,�ن ر�_9ے ہ8ں وہ !� !� %ے ا��زت �ہ8ں )٣@(�_�ٹے ہ8ں ُان �� ا��زت ��8ں د? P ا /� اور روز�� �� ��گ 

�ا ڈر�ے وا��ں %ے وا(� ہے ) �ہ /R8_ے رہ ��\8ں �*cہ B�ہ9ے ہ8ں �ہ(:9ے ����ا/Hے ��ل اور ��ن %ے �ہ�د ���ں۔ اور 

�ا /� اور /R_*ے دن /� ا�,�ن �ہ8ں ر�_9ے اور ان �ے دل �Q �8ں /ڑے ہ�\ے )@@(� ا��زت وہ� ��گ ���:9ے ہ8ں �� 

 اور ا-� وہ �H*cے �� ارادہ ��!ے ہ8ں !� اس �ے �8ے %���ن !8�ر )D@(ہ8ں۔ %� وہ ا/Hے �Q �8ں ڈا��اں ڈول ہ� رہے ہ8ں 

 �H_ا �ے ان �� ُاٹ�� Ic8� ے!��)�H*c� اور ) اور ��ہ د� �� �ہ �8� !� ان �� ہ*Hے �*Hے ہHe/)-8� �ہ �ہ�ں ) ان %ے ��ہہ د�

� �_ڑے ہ�!ے !� !,ہ�رے ) ���E ہ���( ا-� وہ !� �8ں )K@(�8ٹ_ے ہ8ں !� �_� ان �ے %�!; �8ٹ_ے رہ� ) � dور(_� Ec�

�� �8ں ��ارت ��!ے اور !� �8ں eG�د ڈ��ا�ے �� �Lض %ے دوڑے دوڑے /_�!ے اور !� �8ں ان �ے ��%�س �_� ہ8ں 

�ا ���,�ں �� ��ب ���9� ہے �� ��!�ں �8ں !,ہ�رے �8ے ا�ٹ /_�8 )٧@(اور % 
 �ہ /ہ*ے �_� #��$ eG�د رہے ہ8ں اور �ہ

Q! ہ�ں�ے ��!ے رہے ہ8ں۔ s- رہ ��ا �� �L �c��$ ہ�ا اور وہ ��ا ���9ے ہ� اور ان �8ں ��\� )٨@( �ہ �� P/ہRH� اور 


 �8ں /ڑ-sے ہ8ں اور دوزخ GP ہ� �_c�ے۔ دs8ں �ہ ڈا�� 
GP ے اورs<�د �� ہے �� �ہ9� ہے �ہ �>_ے !� ا��زت ہ_� �e�ا

 ��صE ہ�!� ہے !� ان �� ��? �:9� ہے۔ اور ��\� ا-� !� �� P%�\�) اے /8^,=� ()٩@(%$ ���Gوں �� -_�8ے ہ�\ے ہے 

 �ہہ دو )D٠(�� �8� !_� اور ���8�ں �H�!ے ��ٹ ��!ے ہ8ں ) در%
(�Ecr /ڑ!� ہے !� �ہ9ے �ہ ہ� �ے ا/H� ��م /ہ*ے ہ8ں 
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�ا �ے ہ,�رے �8ے �c; د? ہ� وہ� ہ,�را ��ر%�ز ہے۔ اور �9� �>' اس �ے �� c% }Hہ8ں /ہ� 
=84� ��ہ ہ� �� ��\

�ا ہ� �� �_�و%ہ ر�_B �H�ہs8ے ��%ے ا�Q �ے ���9H ہ�   �ہہ دو �ہ !� ہ,�رے �� �8ں دو �_A\�8ں �8ں)�H��)D١ں �� 

�ا �ا/Hے /�س %ے !� /� ��\� <dاب ��زل ��ے �� ہ,�رے ) �� !�(اور ہ� !,ہ�رے �� �8ں اس ��ت �ے ���9H ہ8ں �ہ 

� !,ہ�رے %�!; ا��9�ر ��!ے ہ8ں !� !� �_� ا��9�ر ��و ہ�) <dاب د��ا\ے(ہ�!_�ں %ے _� )Dل( �ہہ دو �ہ !� )٢�� ( ����

� %ے !� %ے ہ�-' (=�ل �ہ8ں �8� ��\ے -� !� ����G�ن ��گ ہ� ����ے ) ��ال( اور ان �ے ��چ )D٣(%ے ��چ ��و �� ��

� �i� ا %ے اور اس �ے ر%�ل %ے��8� اور �,�ز �� (=�ل ہ��ے %ے ��\� u��� '8B �ہ8ں ہ�\� %�ا اس �ے ا�ہ�ں �ے 

� %ے ���
 ��ہE ہ��� اور ��چ ��!ے ہ8ں !� ��e% �! ے ہ8ں!P)D@( ا�� !� ان �ے ��ل اور او�د %ے ! >$ �ہ ����۔ 

� �8ں ان �� <dاب دے اور -��(ان �� ��ن �c*ے !� ) �$(B�ہ9� ہے �ہ ان 8B'وں %ے د�8� �� ز�_� 
وہ ���G ) اس و(

�ا �� (e,8ں )DD(ہ� ہ�ں ��_�!ے ہ8ں �ہ وہ !� ہ� �8ں %ے ہ8ں ����cہ ہ� !� �8ں %ے �ہ8ں ہ8ں۔ اصE �ہ ہے �ہ �ہ  اور 

� �R�ؤ �� �:ہ )DK(ڈر/�y ��گ ہ8ں \�� �-_Heے �� �:ہ ) ز�I8 �ے ا��ر)�� L�ر و�^� y�� e8� (ے (* ہ( ا-� ان �

ص�(�ت ) !`�8e(ا%ے �_� ہ8ں �ہ  اور ان �8ں %ے � f )E�)D٧ ��\ے !� ا%� #�ف ر%8�ں !ڑا!ے ہ�\ے �_�گ ��\8ں 

��اہ(�8ں !� /� # Hہ ز�� ��!ے ہ8ں۔ ا-� ان �� اس �8ں %ے  �#���ہ �*ے ) اس (�ر(�E ��\ے !� ��ش رہ8ں اور ا-� ) 

�ا اور اس �ے ر%�ل �ے ان �� د�� !_�۔ اور �ہ9ے �ہ )D٨(!� �_ٹ �i� ہ� ��\8ں � اور ا-� وہ اس /� ��ش رہ9ے �� 

� ہے G�� ا���ا ا/Hے EFG %ے اور اس �ے /8^,=� ہ,8ں �� �ہ����� %ے(اور H/ا ) /_�(ہ,8ں ) ا��د�ں -ے۔ اور ہ,8ں !� 

��اہ� ہے  �� �� ز��ٰة و��8ات( ص�(�ت )D٩) (!� ان �ے �� �8ں �ہ�9 ہ�!�(ہH � ( 9���ں اورZ� ں اور�e*i� �!

� !��8� (*�ب ���Hر ہے� I� �� ت �� �� ہے اور ان ��-�ں�)� اور ��ALں �ے Pزاد ��ا�ے �8ں اور ��ر�H�ن ص

�ا �� راہ �8ں اور ��G�eوں ) �ے (�ض ادا ���ے �8ں((�ض�اروں ��د(اور � �� �ہ ��ل ��چ ���� B�ہs8ے �ہ 8�)ں ( �_�

�ا ���Hے وا� ) �`�ق��ا �� #�ف %ے �`�ر �� د�sے -sے ہ8ں اور �
 وا� ہے ) اور(,c�)K٠( f � اور ان �8ں 

) ہے !�(��ن ) وہ(�ہہ دو �ہ ) ان %ے(,=� �� ا�dا د�9ے ہ8ں اور �ہ9ے ہ8ں �ہ �ہ �+v ��ا ��ن ہے۔ ا�eے ہ8ں �� /8^

�ا �� اور ����Hں �� �ے �8ے۔ وہ \A_� ?ت(!,ہ�ر�� ��� �`I8 ر�_9� ہے اور �� ��گ !� �8ں %ے ا�,�ن �\ے ہ8ں ان ) �
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�ا �� ر�� /ہRH�!ے ہ8ں ان��ہ ��گ !  ����H)K١(ہے ) !8�ر( �ے �8ے <dاب ا��8 �ے �8ے ر�,
 ہے۔ اور �� ��گ ر%�ل 

�ا �� (e,8ں �_�!ے ہ8ں !��ہ !� �� ��ش �� د�ں۔ ����cہ ا-� �ہ ��ا اور اس ) دل %ے(!,ہ�رے %��Hے ����I ہ�!ے !� 

�ا اور اس �ے ر%�ل )K٢(�ے /8^,=� ��ش ���ے �ے ز��دہ ��Z9e ہ8ں � v+� �� 8� ان ��-�ں �� � *�م �ہ8ں �ہ� 

� Pگ � �Hہ ) !8�ر(%ے �`��*ہ ��!� ہے !� اس �ے �8ے �ہr8,8ں وہ ہ� o� ہے ) �*9�(ہے � )K٣(رہے -�۔ �ہ �ڑ? ر%�ا\

� %�رت ) �ے /�G�H�)�=,^8 ڈر!ے رہ9ے ہ8ں �ہ ان e�ا �ُا!� P\ے �ہ ان �ے دل �� ��!�ں �� ان ) �ہ(/� �ہ8ں ��\

� �sے ��) �e*,���ں(eHا اس �� ض�ور ��ہ� ��دے -� /� ��ہ� �� دے۔ �ہہ دو �ہ ہ��ؤ۔ �o ��ت %ے !� ڈر!ے ہ� 

)K@( اور ا-� !� ان %ے )ے !_ے۔ �ہ� ) اس ��رے �8ں!�� �8
 اور دل �:B ت�� �
 ��و !� �ہ8ں -ے ہ� !� ��ں ہG��در

� ��!ے !_ے eH�9ں اور اس �ے ر%�ل %ے ہ�P ��ا اور اس �� �! �8�)KD(� ,�ن ��ے �ے�ؤ !� ا�H� 
� ���G ہ�  �ہ��ے � 


 �� � �ف ��د�ں !� دو%�? �,�<
 �� %'ا �_� د�ں -ے �c��8ہ وہ -H�ہ ��!ے >�,� Q�ے ہ�۔ ا-� ہ� !� �8ں %ے اcB

� ا�Q #�ح �ے( ��G�H ��د اور ��G�H <�ر!8ں ا�Q دو%�ے �ے ہ� �oH )KK(رہے ہ8ں H � ( �� ہ8ں �ہ ��ے ��م ���ے

�ا ) ���ے %ے��چ (�ہ9ے اور �Q8 ����ں %ے �uH ��!ے اور ��ا �� �_A د�� !� �� �sے رہ9ے ہ8ں۔ ا�ہ�ں �ے H� ;!�ہ

 ا� �ے ��G�H ��دوں اور ��G�H <�ر!�ں اور ���Gوں %ے P!� �ہ�H )K٧(�ے ان �� �_A د��۔ �ے���G�� �G�H� Q�ن ہ8ں 

�ا �ے ان /� � H) �*9ے(�� و<�ہ �8� ہے �o �8ں ہ,r8ہ �
 �� د? ہے۔ اور ان �ے رہ8ں -ے۔ وہ� ان �ے �\� ہے۔ اور 

ان ��-�ں �� #�ح ہ�، �� !� %ے /ہ*ے ہ�cBے ہ8ں۔ وہ !� %ے �ہ
 ) !� ��G�H ��گ ()K٨(ہے ) !8�ر(�8ے ہ,r8ہ �� <dاب 

ز��دہ #�(�9ر اور ��ل و او�د �8ں �ہ8ں ز��دہ !_ے !� وہ ا/Hے �4ے %ے �ہ�ہ ��ب ہ�cBے۔ %� �o #�ح !� %ے /ہ*ے 

�ہ ا\�G ے �4ے %ےH/8ں ��گ ا� E#�� ح وہ�# o� ہ اٹ_� �8�۔ اور�\�G ے �4ے %ےH/ح !� �ے ا�# �ٹ_� cBے ہ8ں۔ ا%

 ���ت �8ں ض�\u ہ�-sے۔ اور �ہP ے ا<,�ل د�8� اور� I� ہ وہ ��گ ہ8ں�8ں ڈو�ے رہے � E#�� �! ح�# �ڈو�ے رہے ا%

�) �ے ���ت( �8� ان �� ان ��-�ں )K٩(�`4�ن اٹ_��ے وا�ے ہ8ں RHہ8ں /ہ� �=� ��( �� ان %ے /ہ*ے !_ے �H � ( ح��

اور <�د اور ث,�د �� (�م۔ اور ا��اہ�8 �� (�م اور ���I وا�ے اور ا�ٹ� ہ�\� ��89eں وا�ے۔ ان �ے /�س /r� �=,^8��8�ں �ے 

�ا !� ا�e� �ہ !_� �ہ ان /� �*� ��!� �Ic8 وہ� ا/Hے Pپ /� �*� ��!ے !_ے � اور ���I ��د اور )٧٠(�ے �� P\ے۔ اور 
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I��� ے اور �,�ز!�� uH� ے ��م ���ے �� �ہ9ے ہ8ں اور ��? ��!�ں %ے_Bہ8ں �ہ ا 
 <�ر!8ں ا�Q دو%�ے �ے دو%

 Qا ر�� ��ے -�۔ �ے��� �/ I� گ ہ8ں�� ��ا اور اس �ے ر%�ل �� ا#�<
 ��!ے ہ8ں۔ �ہ�/ڑه9ے اور ز��ٰة د�9ے اور 


 وا� ہے ,c� $��L ا���ا �ے ���I ��دوں اور ���I <�ر!)٧١(��ں %ے �ہ�9rں �� و<�ہ �8� ہے �I �ے �R8ے  


 ہ�\ے ��ودا�� �8ں �c� o8i���ت �� ) وہ(�ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں rہ رہ8ں -ے اور �ہr8,ہ �8� ہے(ان �8ں ہ��ا �� ) و<�اور 

�? !� %$ %ے �ڑه �� � ,
 ہے �ہ� �ڑ? ���8��� ہے H� �ں %ے �ڑو۔ اور ان /� !  اے /8^,=�)٧٢(رض�`G�H� وں اور�G��

�ا �� (e,8ں �_�!ے ہ8ں �ہ ا�ہ�ں �ے )٧٣(%+9� ��و۔ اور ان �� ٹ_c��ہ دورخ ہے اور وہ ��? �:ہ ہے �) !� �R;( �ہ 

� ��ت �� (4� ��cBے e�ے ہ8ں اور اs-ہ� �G�� ��ہ8ں �ہ� ����cہ ا�ہ�ں �ے ��i �� �*,ہ �ہ� ہے اور �ہ ا%Aم ��ے �ے � 

�رت �ہ8ں /�%cے۔ اور ا�ہ�ں �) �/ o� ں �8ں(ے ہ8ں���,*e� ( ےH/ا �ے ا��<8$ ہ� ��ن %� د�c_� ہے %�ا اس �ے �ہ 

� �ہ����� %ے(EFG %ے اور اس �ے /8^,=� �ے H/ہ ��گ !��ہ ���8ں !� ان �ے ) ا�ہے۔ !� ا-�  ��د �� �H� 
ان �� دو�

��ت �8ں د�; د�Hے وا� <dاب دP ہ /_�8 �8ں !� ان �� د�8� اورH� �-8ں ان �� �� �8ں �ہ�9 ہ�-�۔ اور ا� I8ے -� اور ز�

�ا %ے <ہ� �8� !_� �ہ ا-� وہ ہ� �� )@٧(��\� دو%
 اور ��د-�ر �ہ ہ�-� � اور ان �8ں %ے � f ا�eے ہ8ں �Hہ�ں �ے 

� �ہ����� %ے H/روں �8ں ہ� ��\8ں -ے ) ��ل(ا�� Q8� ں -ے اور��8ات �8� ��� �٧D( Ic8(<��G �Y�\ے -� !� ہ� ض�ور 

�ا �ے ان �� ا/�رو-�دا�� ���ے /_� ) ا/Hے <ہ� %ے)د�� !� اس �8ں �+E ���ے �:ے اور ( ��ل(Hے EFG %ے �$ 

�ا �ے رو��و ��ض� ہ�ں -ے ان �ے )٧K(�8ٹ_ے ��ا �ے اس �� ا�>�م �ہ �8� �ہ اس روز !Q �ے �8ے �o �8ں وہ � �! 

�ا %ے �� و<�ہ �8� !_� اس �ے �Aف� �8� اور اس �8ے �ہ وہ �_�ٹ ���9ے د��ں �8ں �i�ق ڈال د�� اس �8ے �ہ ا�ہ�ں �ے 

$8 �� ��!8ں )٧٧(!_ے L ہ �ہ وہ�ہے اور  �ے وا(% Q! روں�r� وں اور��ا ان �ے �_8� �8� ان �� � *�م �ہ8ں �ہ 


( �� )٧٨(���Hے وا� ہے >�Y9%�8ات ��!ے ہ8ں اور �� ) ذ? ا��ےB�رے �L�$ ص�ف ا!H� ہ� (�e*,�ن دل �_�ل �� 

 �H9� 9ے ہ8ںc% �,� ے(�'دور? ��!ے!�� �� �8ں %ے ��چ �_\�,� �# I ��!ے ) ��G�H(ہ8ں ان /� �� ) اور !_�ڑ? %

�ا ان /� ہ9eH� ہے اور ان �ے �8ے !c*8� د�Hے وا� <dاب � !� ان �ے �8ے �+�r )٧٩(ہے ) !8�ر(ہ8ں اور ہ9eHے ہ8ں۔ 

�ا ان �� �ہ8ں �+rے -�۔ �ہ ۔ ا-� ان �ے �8ے %�9ّ دG ہ �_� �+�r)��ت ا�Q ہے(���:� �� �ہ ���:�۔ � � ���:� -ے !� �_
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�ا ����G�ن ��-�ں �� ہ�ا�
 �ہ8ں د�9� ��ا اور اس �ے ر%�ل %ے ��i �8�۔ اور � �� ��گ )٨٠(اس �8ے �ہ ا�ہ�ں �ے 

�ا ) L'وۂ !=�y �8ں(��ے �Aف �8ٹ_ے رہHے %ے ��ش ہ�\ے اور اس ��ت �� ) �� ��ض�(/R8_ے رہ -sے وہ /8^,=� 

� �He/�� ں۔ اور�ے ��ل اور ��ن %ے �ہ�د ��H/راہ �8ں ا ��ا ���ہHے �:ے �ہ -��� �8ں �
 ) اوروں %ے �_�(8� �ہ 

) د�8� �8ں( �ہ )٨١(�� %,>_9ے ) اس ��ت(�ہہ دو �ہ دوزخ �� Pگ اس %ے �ہ8ں ز��دہ -�م ہے۔ ��ش �ہ ) ان %ے(�H*c�۔ 

��ت �8ں(!_�ڑا %� ہoH �8ں اور P (���ا !� )٨٢(ے �� ��!ے رہے ہ8ں �ہ
 %� رو�� ہ�-� ان �� ان ا<,�ل �ے �� /_� ا-� 

� -�وہ �� #�ف �ے ��\ے اور وہ !� %ے �H*cے �� ا��زت #*$ ���ں !� �ہہ د�H� �ہ !� ��8ے %�!; e� ان �8ں %ے ��

��ش د�,I %ے �ڑا\� ��و -ے۔ !� /ہ*� دG ہ �8ٹ; رہHے %ے ) ��د-�ر ہ���(ہ�-' �ہ8ں �c*� -ے اور �ہ ��8ے %�!; 

ان �8ں %ے ��\� �� ��\ے !� �=_� ) اے /8^,=�( اور )٨٣(ہ�\ے !� اب �_� /R8_ے رہHے وا��ں �ے %�!; �8ٹ_ے رہ� 

�ا اور اس �ے ر%�ل �ے %�!; ��i ) �� ��(/� �,�ز �ہ /ڑهH� اور �ہ اس �� (=� /� ) �ے �H�زے(اس ��_ڑے ہ���۔ �ہ 

�ا �ہ B�ہ9� )@٨) (ہ� ��ے(��!ے رہے اور ��ے �_� ����G�ن � ان �ے او�د اور ��ل %ے ! >$ �ہ ����۔ ان 8B'وں %ے 

�(ان �� ��ن �c*ے !� ) �$(ہے �ہ ان �� د�8� �8ں <dاب ��ے اور _� 
 اور �$ ��\� )٨D(�ہ ���G ہ� ہ�ں ) اس و(

�ا /� ا�,�ن �ؤ اور اس �ے ر%�ل �ے %�!; ہ� �� �ڑا\� ��و !� �� ان �8ں�� ہ8ں وہ !� %�رت ��زل ہ�!� ہے �ہ H� 
 دو�

%ے ا��زت #*$ ��!ے ہ8ں اور �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ,8ں !� رہHے ہ� د�>s8ے �ہ �� ��گ -_�وں �8ں رہ8ں -ے ہ� �_� ان �ے 

رہ8ں ان �ے ) -_�وں �8ں �8ٹ;( �ہ اس ��ت %ے ��ش ہ8ں �ہ <�ر!�ں �ے %�!; �� /R8_ے رہ ��!� ہ8ں۔ )٨K(%�!; رہ8ں 

� ہے !�s- ?ہ8ں د��ں /� �ہ� �:� د� � �Ic8 /8^,=� اور �� ��گ ان �ے %�!; ا�,�ن �\ے %$ ا/Hے )٨٧( �ہ %,>_9ے ہ

�ا �ے ان �ے �8ے ��L�ت )٨٨(��ل اور ��ن %ے �ڑے۔ ا�ہ8ں ��-�ں �ے �8ے �_A\8�ں ہ8ں۔ اور �ہ� ��اد /��ے وا�ے ہ8ں � 

 اور ص�Zا ��H8rں )٨٩(�ہ �ڑ? ���8��� ہے !8�ر �� ر�_ے ہ8ں �I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں ہ,r8ہ ان �8ں رہ� -ے۔ 

�ا اور اس ) !,ہ�رے /�س(�8ں %ے �_� �R; ��گ <dر ��!ے ہ�\ے �P\ے �ہ ان �� �_� ا��زت د? ��\ے اور �Hہ�ں �ے 

�8ٹ; رہے %� �� ��گ ان �8ں %ے ���G ہ�\ے ہ8ں ان �� د�; د�Hے وا� <dاب ) -_� �8ں(�ے ر%�ل %ے �_�ٹ ��� وہ 

�ہ ���Q ( �ہ !� ض �i8ں /� �H- ;R�ہ ہے اور �ہ �8,�روں /� �ہ ان /� �I �ے /�س ��چ ����د �ہ8ں )٩٠(/ہRHے -� 
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�H � ہ�د �ہ ہ�ں� ( ����ا اور اس �ے ر%�ل �ے ��8ا��� ) اور دل %ے ان �ے %�!;(�$ �ہ e� �/ روں�� �c8� ہ�ں۔

�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے �ہے �ہ !,ہ�رے ) ا�'ام(��-�ں /� ) �ے%�و%���ن(�ہ ان  اور )٩١(#�ح �� ا�'ام �ہ8ں ہے۔ اور 

� 8B' �ہ8ں �o /� !� �� %�ار ��وں !� وہ ��ٹ e�ا �/�س P\ے �ہ ان �� %�ار? دو اور !� �ے �ہ� �ہ ��8ے /�س ��\

ں  ا�'ام !� ان ��-�)٩٢(-sے اور اس �L %ے �ہ ان �ے /�س ��چ ����د �ہ !_�، ان �� c�P_�ں %ے �e�P �ہہ رہے !_ے 

� ہ8ں اور H� 
�(!� %ے ا��زت #*$ ��!ے ہ8ں ) /_�(/� ہے۔ �� دو�H � ( ;!�% ش ہ8ں �ہ <�ر!�ں �ے��اس ��ت %ے 

�ا �ے ان �ے د��ں /� �ہ� ��د? ہے /o وہ %,>_9ے ہ� �ہ8ں ) -_�وں �8ں �8ٹ;(�� /R8_ے رہ ��!� ہ8ں � )٩٣(رہ8ں۔ 

 !� �ہH� �ہ �
 <dر ��و ہ� ہ�-' !,ہ�ر? ��ت �ہ8ں ���8ں -ے �$ !� ان �ے /�س وا/o ��ؤ -ے !� !� %ے <dر ���ں -ے

�ا اور اس �� ر%�ل !,ہ�رے <,*�ں �� � ��ا �ے ہ� �� !,ہ�رے %$ ���ت �9� د�sے ہ8ں۔ اور ا�_�د�c_8ں -ے /_� ) اور(

�ا\ے وا��(!� L�\$ و��ض� �ے ���Hے وا�ے � !,ہ8ں �� #�ف ��ٹ�\ے ��ؤ -ے اور �� <,E !� ��!ے رہے ہ� وہ %$) 

�ا �� (e,8ں �_�\8ں -ے !��ہ !� ان %ے در-'ر )@٩(�9�\ے -� � �$ !� ان �ے /�س ��ٹ �� ��ؤ -ے !� !,ہ�رے رو��و 

��و %� ُان �� #�ف ا�i9�ت �ہ ����۔ �ہ ��/�y ہ8ں اور �� �ہ ��م ��!ے رہے ہ8ں اس �ے ���ہ ان �� ٹ_c��ہ دوزخ ہے 

)٩D(! 8ں �_�\8ں -ے,e) ے-P ہ !,ہ�رے�ا !�  ����ہ !� ان %ے ��ش ہ� ��ؤ �Ic8 ا-� !� ُان %ے ��ش ہ� ��ؤ -ے !� 

 د�ہ�!� ��گ %+
 ���G اور %+
 ��G�H ہ8ں اور اس (��E ہ8ں �ہ �� ا�c�م )٩K(����G�ن ��-�ں %ے ��ش �ہ8ں ہ�!� 

)
�ا �ے ا/Hے ر%�ل /� ��زل ��G�\ے ہ8ں ان %ے وا(� ) ��� �)��ا ���Hے وا�) ہ�
 وا� ہے ) اور( �ہ ہ�ں۔ اور ,c�

 اور � f د�ہ�!� ا�eے ہ8ں �ہ �� ��چ ��!ے ہ8ں ا%ے !�وان %,>_9ے ہ8ں اور !,ہ�رے �� �8ں �84=�9ں �ے )٩٧(

 
=84� ?�� �/ ��ا %HHے وا� ) وا(��9H�)u ہ8ں۔ ان ہ� اور � f د�ہ�!� ا�eے ہ8ں )H���)٩٨ے وا� ہے ( اور(ہ�۔ اور 

��ت /�P ا /� اور روز��
 اور /8^,=� �� د<�ؤں �ہ ��)ُ ��ا ����چ ��!ے ہ8ں اس ��  ;R� �� ,�ن ر�_9ے ہ8ں اور�ا 

� ر�,
 �8ں دا�E ��ے ) ���$(�� ذر� ہ %,>_9ے ہ8ں۔ د�c_� وہ �ے�=ہ ان �ے �8ے H/ا $��`H> �� ا ان��
 ہے ��)

�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے � Q٩٩(-�۔ �ے�( �� 
� %$ %ے( �I ��-�ں �ے %=`H � ,�ن �\ے(ہ*ے /)�8ں ) ا� I����ہ�

�ا ان %ے ��ش ہے اور وہ � �%ے �_� اور ا�4�ر �8ں %ے �_�۔ اور �Hہ�ں �ے ��c8 ��ر? �ے %�!; ان �� /�8و? �
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�ا %ے ��ش ہ8ں اور اس �ے ان �ے �8ے ��L�ت !8�ر �sے ہ8ں �I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں اور ہ,r8ہ ان �8ں رہ8ں �

��Hے وا�ے �_� �i�ق /� )١٠٠(-ے۔ �ہ �ڑ? ���8��� ہے � f � ہ8ں اور �G�H� � اور !,ہ�رے -�د و ��اح �ے � f د�ہ�!

اڑے ہ�\ے ہ8ں !� ا�ہ8ں �ہ8ں ���9ے۔ ہ� ���9ے ہ8ں۔ ہ� ان �� دوہ�ا <dاب د�ں -ے /_� وہ �ڑے <dاب �� #�ف ��ٹ�\ے 

��!ے ہ8ں ا�ہ�ں �ے اB_ے ��ے <,*�ں �� �A ا(�ار ) ص�ف( اور �R; اور ��گ ہ8ں �ہ ا/Hے -H�ہ�ں �� )١٠١(��\8ں -ے 

�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے � Qے۔ �ے�\���G ے !��ہ% ��ا ان /� �ہ����� ان �ے ��ل )١٠٢(�A د�� !_�۔ (��$ ہے �ہ 

/��8'ہ ��!ے ہ� اور ان �ے �� ) ��#I �8ں �_�(/�y اور ) ��ہ� �8ں �_�(�8ں %ے ز��ٰة (=�ل �� �� �ہ اس %ے !� ان �� 

�ا %HHے وا� اور ���Hے وا� ہے �8� �8� �ہ )١٠٣(ں د<�\ے ��8 ��و �ہ !,ہ�ر? د<� ان �ے �8ے ���$ !I8ce ہے اور 

�وں %ے !��ہ (=�ل ��G�!� ہے اور ص�(�ت H� ےH/ا ��ا ہ��ا ہ� !��ہ ) و��8ات(��گ �ہ8ں ���9ے �ہ � Q98� ہے اور �ے��

�ا اور اس �� ر%�ل اور ���I  اور ان %ے �)@١٠((=�ل ���ے وا� �ہ���ن ہے �!,ہ�رے ) %$(ہہ دو �ہ <,s� Eے ��ؤ۔ 

�ا\ے وا��(<,*�ں �� د�c; �8ں -ے۔ اور !� L�\$ و��ض� �ے ���Hے وا�ے � ( �! ;R� �� �_/ ف ��ٹ�\ے ��ؤ -ے�# ��

�ا �ے ��c /� ��(�ف )١٠D(��!ے رہے ہ� وہ %$ !� �� �9� دے -� �ہے۔ B�ہے ان ��  اور �R; اور ��گ ہ8ں �I �� ��م 


 وا� ہے ,c� ے وا� اورH��� ا��ان �8ں %ے ا�eے �_� ) اور ١٠K((<dاب دے اور B�ہے ان �� � �ف �� دے۔ اور 

� ��Hا\� �ہ ض�ر /ہRH�\8ں اور ��i ���ں اور ����Hں �8ں !�i(ہ ڈا�8ں اور �� ��گ ) ہ8ں<e� ض %ے�L ہ�ں �ے اسH�

cB�� �H� ا اور اس �ے ر%�ل %ے /ہ*ے��ے ہ8ں ان �ے �8ے -_�ت �� �:ہ �H�\8ں۔ اور (e,8ں �_�\8ں -ے �ہ ہ,�را 

�ا -�اہ� د�9� ہے �ہ �ہ �_�ٹے ہ8ں ��۔ �:� _! �\A_� ( !� اس )١٠٧(�`�4د !� ص�ف�<e� ( ��_ڑے ) ����(�8ں �=_

� ہے اس (��E ہے �ہ اs- �� �8H�د /ہ*ے دن %ے !`�?ٰ /� ر�_� o� �<e� ہ ہ���۔ ا�=9ہ وہ� �اور �,�ز (س �8ں ���� �_

� ��!� ہے ) /ڑه���He/ ��ا /�y رہHے وا��ں �� ہ�� ��!ے ہ8ں۔ اور He/ �� ےHرہ y�/ ے ��گ ہ8ں �� �ہe�و۔ اس �8ں ا��

)١٠٨( o� وہ ��ہے  �_Bوہ ا ��? /� ر�_H��رض ��ا �ے ��ف اور اس ��� <,�رت �� �8H�د H/ے ا� v+� o� A_� 

� <,�رت �� �8H�د -� �H/ا �ے ا��� �ے �H�رے /� ر�_� �ہ وہ اس �� دوزخ �� Pگ �8ں �ے -�? اور \�_� ���ے وا�

� ہے ہ,r8ہ ان �ے د��ں �8ں )١٠٩(���,�ں �� ہ�ا�
 �ہ8ں د�9� \�H� ہ <,�رت �� ا�ہ�ں �ے� )$��� ( ��*>�ن رہے -
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)��ا ���Hے و) اور ان �� ��9دد ر�_ے -�
 وا� ہے �:� �ہ �ہ ان �ے دل /�ش /�ش ہ� ��\8ں اور ,c� ١١٠(ا� اور( 

� �8ے ہ8ں ����ا �ے ����Hں %ے ان �� ���8ں اور ان �ے ��ل �
 ) اور اس �ے(rض ان �ے �8ے �ہ�>)�ہے۔ ) !8�ر �

�ا �� راہ �8ں �ڑ!ے ہ8ں !� ��ر!ے �_� ہ8ں اور ��رے �_� ��!ے ہ8ں �_� ہ8ں۔ �ہ !�رات اور ا�>E8 اور (�Pن ��ہ ��گ 

o� ہ ہے۔��ا %ے ز��دہ و<�ہ /�را ���ے وا� ��ن ہے !� �� %�دا !� �8ں %R� و<� �� /�را ���� ا%ے ض�ور ہے اور 

 !��ہ ���ے وا�ے، <=�دت ���ے وا�ے، �,� )١١١(�ے اس %ے �8� ہے اس %ے ��ش رہ�۔ اور �ہ� �ڑ? ���8��� ہے 

ا�� ���ے وا�ے، ��? ��!�ں ���ے وا�ے، روزہ ر�_Hے وا�ے، ر��ع ���ے وا�ے، %>�ہ ���ے وا�ے، �Q8 ����ں �� 


 ���ے وا�ے، ��i� ��وں �� ��ا ��
 (اور اے /�H��� �=,^8ں �� ) �ہ� ���I ��گ ہ8ں(%ے �uH ���ے وا�ے، rہ�

� /8^,=� اور �e*,���ں �� ����ں �ہ8ں �ہ �$ ان /� ��ہ� ہ�-8� �ہ �y�r اہE دوزخ ہ8ں۔ !� )١١٢(��ش �=�? %H�دو ) �

 اور ا��اہ�8 �� ا/Hے ��پ �ے �8ے �+H:��� �r� !� ا�Q )١١٣(� وہ ان �ے (�ا�
 دار ہ� ہ�ں ان �ے �8ے �+�r ���:8ں -

�ا �� د�,I ہے !� اس %ے �8'ار �و<�ے �� %=$ !_� �� وہ اس %ے �� cBے !_ے۔ �Ic8 �$ ان �� � *�م ہ�-8� �ہ وہ 

� (�م �� ہ�ا�
 د�Hے �ے  اور �)@١١(ہ�-sے۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ ا��اہ�8 �ڑے ��م دل اور �E,Z9 !_ے e� ہ8ں �ہ� �e�ا ا�

�ا ہ� 8B' %ے وا(� ہے � Qں۔ �ے��ے وہ /�ہ8' ��% o� 8' �ہ �9� دےB ہ ان �� وہ� Q! $� اہ �� دے�,- � �

)١١D( 9� ہےr+� ���-��ا ہ� ہے �o �ے �8ے P%,���ں اور ز��H8ں �� ��د��ہ
 ہے۔ وہ� ز�� )���ت د�9� ہے اور ) وہ

�ا �ے %�ا !,ہ�� اور �ہ����I اور )١١K(�را ��\� دو%
 اور ��د-�ر �ہ8ں ہے � ��ا �ے /8^,=� /� �ہ����� Qے�� 

� -_ڑ? �8ں /8^,=� �ے � Ecr� ے �� !_ے۔��� �_/ �ا�4�ر /� �� ��و��د اس �ے �ہ ان �8ں %ے � �Fں �ے دل �*

 
`i� 
�۔ �ے�Q وہ ان /� �ہ��\���G ��ا �ے ان /� �ہ����� اور ان )١١٧(�ہ���ن ہے ) اور(���ے وا� %�!; رہے۔ /_� 

� اور ان s-ہ� �H! �/ ے ان� ��!�H8ں /� �_� �I �� � ��*ہ �*�9? �8� -8� !_�۔ �ہ�ں !Q �ہ �$ ُا�ہ8ں ز�I8 ��و��د �Gا

�ا �_� %ے ��د اس �ے %�ا ��\� /H�ہ �ہ8ں۔ /) �ے ہ�!;(�ے ���8ں �_� ان /� دو�_� ہ�-8sں۔ اور ا�ہ�ں �ے ��ن �8� �ہ 

�ا !��ہ (=�ل ���ے وا� �ہ���ن ہے � Qں۔ �ے��ہ !��ہ ����! �� ��ا �ے ان /� �ہ������ا %ے !  اے اہE ا�,�ن)١١٨(�

��Hہ �� اور �� ان �ے Pس /�س د�ہ�!� رہ9ے ہ8ں ان �� ����ں �ہ )١١٩(ڈر!ے رہ� اور را%
 ��زوں �ے %�!; رہ� � Eاہ 
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�ا %ے /R8_ے رہ ��\8ں ا�� ����ں �� ان �� ��ن %ے ز��دہ <'�' ر�_8ں۔ �ہ اس �8ے �ہ !_� �ہ /8^,=� H/ہ �ہ ا�ور �ہ 

� �:ہ B*9ے ہ8ں �ہ ���Gوں �� 4Lہ e�وہ ا �� �� y�_� �� �� 
HZ� ،�9� ہے /8�س �RH/ہ �8*c! راہ �8ں ��ا ��ا�ہ8ں 

�ا �P �c8\ے �� د�,�Hں %ے ��\� 8B' �98ے ہ8ں !� ہ� ��ت /� ان �ے �8ے <,c� Q8� E_� ��!� ہے۔ ��Q� ;R �ہ8ں �ہ 

8�ان #ے ��!ے ہ8ں ) ا%� #�ح( اور )١٢٠(��روں �� ا�� ض�\u �ہ8ں ��!� � �\�� �� 
�� وہ ��چ ��!ے ہ8ں !_�ڑا �� �ہ

��ہ دے ) ا<,�ل ص��Zہ(!� �ہ %$ �R; ان �ے �8ے � �_Bا 
�ا ان �� ان �ے ا<,�ل �� �ہ� )١٢١(�8ں �c; �8� ��!� ہے !��ہ 

� ا�+�ص �Ec اور �ہ !� ہ�HB 8ں %ے� 
>�,� Q�ں ��8ں �ہ �8� �ہ ہ� ا��8ں۔ !� \P Ec� $% ے� $% I��� 9� �ہc% ہ8ں� 

 �� I�9ے اور اس(��!ے !��ہ د_c8% �*> ( ے!�H% ے !� ان �� ڈر!P o/ف وا�# �� (�م �H/ا ��!ے اور �$ ا��8ں %,>; /8

���Gوں %ے ��H ��و اور B�ہs8ے �ہ وہ !� ) ہHے وا�ےر(ا/Hے �'د�Q �ے !  اے اہEِ ا�,�ن)١٢٢(!��ہ وہ �dر ��!ے 

 �
 و(�ت ��H(�8ں %+9HZ� �H � ( ا /�ہ8' -�روں �ے %�!; ہے�� اور �$ ��\� )١٢٣(� *�م ���ں۔ اور ��ن ر�_� �ہ 

 �G�H� f � �! ہے �/�B_9ے �ہ اس %�رت �ے !� �8ں %ے �o �� ا�,�ن ز��دہ �8� ) ا%9ہ'اء ��!ے اور(%�رت ��زل ہ�!

 اور �I �ے د��ں �8ں ��ض ہے، ان )@١٢(ہے۔ %� �� ا�,�ن وا�ے ہ8ں ان �� ا�,�ن !� ز��دہ �8� اور وہ ��ش ہ�!ے ہ8ں 

 �G�� ے� �G�� �! ��=¡ ز��دہ �8� اور وہ ��ے �_ �/ ¡=� �8� �ہ د�c_9ے �ہ8ں �ہ �ہ ہ� %�ل ا� Q�� ١٢D((�ے �� �8ں 


 /cڑ!ے ہ8ں دو ��ر �A �8ں /_eH� د�sے ��!ے ہ8ں /_� Z84� ہ �ہ8ں ��!ے اور �ہ��! �_�)١٢K( رت�% � اور �$ ��\

�_A !,ہ8ں ��\� د�c_9� ہے /_� /_� ) اور /�B_9ے ہ8ں �ہ(��زل ہ�!� ہے ا�Q دو%�ے �� ���$ د�H_cے �:9ے ہ8ں 

�ا �ے ان �ے د��ں �� /_�8 ر�_� ہے �c��8ہ �ہ ا�eے ��گ ہ8ں �ہ %,>; %ے ��م �ہ8ں ��) ��-� ()١٢٧(98ے ��!ے ہ8ں۔ 

� �ے \A_� ?ہے اور !,ہ�ر �!,ہ�رے /�س !� ہ� �8ں %ے ا�P �=,^8/ Q\ے ہ8ں۔ !,ہ�ر? !c*8� ان �� -�اں � *�م ہ�!


 ���ے وا�ے `i� 
� ہ8ں اور ����Hں /� �ہ��H� اہ���اور �ہ ( /_� ا-� �ہ ��گ /_� ��\8ں )١٢٨(�ہ���ن ہ8ں ) اور(

�ا �>_) ���8ں�
 ��!� ہے اس �ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں ا%� /� ��8ا �_�و%ہ ہے اور وہ� <�ش !� �ہہ دو �ہ ��i� ے

  )١٢٩(<�Q��� �� �8 ہے 
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رة ُ)ن&� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� �9�ب �� P�89ں ہ8ں � �� �8ں %ے ا�Q ��د �� ��c �_8>�  �8� ��-�ں �� ! >$ ہ�ا �ہ ہ� �ے ان ہ)١(��Pا ۔ �ہ �ڑ? دا��\
�ہ ��-�ں �� ڈر %H� دو۔ اور ا�,�ن ��ے وا��ں �� ���+=�? دے دو �ہ ان �ے /�ورد-�ر �ے ہ�ں ان �� %R� در�ہ ہے۔ 

)
=e� �� v+� ےe�ا ( دو-� ہے�� ��ہ ص��ہ9ے ہ8ں �ہ � �G��)ن )٢�,%P ے� o� ہے ��ا ہ� !,ہ�را /�ورد-�ر !� 

 ��ہ�(H�\ے /_� <�ش اور ز�B I8; دن �8ں �+! ( �اس �� ) اس �ے /�س(/� (�\� ہ�ا وہ� ہ� ا�Q �� ا��9�م ��!� ہے۔ ��\

� <=�دت ��و۔ �_�L �! Aر � ��ا !,ہ�را /�ورد-�ر ہے !� ا%� �� %i�رش �ہ8ں ��%9c�، �ہ� �e� �8^� 8ے� Eاذن ��ص
�ا ��)٣(��8ں �ہ8ں ��!ے �
 �� /ہ*� ��ر /8�ا ��!�  ا%� �ے /�س !� %$ �� ��ٹ �� ���� ہے۔ `*� � و<�ہ %R� ہے۔ وہ

ہے۔ /_� وہ� اس �� دو��رہ /8�ا ��ے -� !��ہ ا�,�ن وا��ں اور �Q8 ��م ���ے وا��ں �� ا�4�ف �ے %�!; ���ہ دے۔ اور �� 
�ا %ے(���G ہ8ں ان �ے �8ے /H8ے �� �ہ��
 -�م /��� اور درد د�Hے وا� <dاب ہ�-� ��8ں �ہ � )@ )ا�c�ر ��!ے !_ے( 

� �H'�8ں �`�ر �8ں !��ہ !� ��%�ں �� �,�ر اور � ���B اور ���H� ر�H� �� ���B اور Iے %�رج �� رو�� o� ہے �! �وہ
� P��!8ں �_�ل ) %$ �R;(�e�ب � *�م ��و۔ �ہ ) ����ں ��(H/ے وا��ں �ے �8ے وہ اH_<,% ا �8� ہے۔��ا �ے !���8 %ے /8�

�ا �ے P%,�ن ) ا�Q دو%�ے �ے /R8_ے(ر دن �ے  رات او)D(�_�ل �� �8�ن ��G�!� ہے ��Pے ���ے �8ں اور �� 8B'�ں 
 �I ��-�ں �� ہ� %ے �*Hے �� !�(u �ہ8ں اور )K(ڈر�ے وا��ں �ے �8ے �r��8�ں ہ8ں ) %$ �8ں(اور ز�I8 �8ں /8�ا �� ہ8ں 

� %ے ��ش اور ا%� /� �I,sY ہ� �8ٹ_ے اور ہ,�ر? �r���8ں %ے EG�L ہ� رہ-� ان �� ٹ_c��ہ ان )٧(ے ہ8ں د�8� �� ز�
 اور �� ��گ ا�,�ن �\ے اور �Q8 ��م ��!ے رہے ان �� /�ورد-�ر ان )٨(�ے %=$ �� وہ ��!ے ہ8ں دوزخ ہے ) ا<,�ل(

ان �ے �R8ے � ,
 �ے ���Lں �8ں �ہ��ں �ہہ رہ� ہ�ں ) �ہ(راہ د�_�\ے -� ) ا�eے �Z*�ں ��(�ے ا�,�ن �� و�ہ %ے 
 ��ہ8ں -ے %=Z�ن ا�۔ اور o/P �8ں ان �� د<� %Aٌم ) ان � ,�9ں �� د�c_�ں -ے !� �ے%��9ہ(ں ان �8) �$ وہ ()٩(-

��? (�ل �ہ P �� اور ان �� ) ہ�-�(<*�c8 ہ�-,� �� I8,�� ا\ے رب ا����ا )١٠(ہے ) اور اس �� ��c(�ہ � اور ا-� 
�(۔ !� ان �� ��-�ں �� ��ا\� �8ں �*�? ��!� �o #�ح وہ #*$ ��8 �8ں �*�? ��!ے ہ8ں� �,> ( �cB8 �د /�ر? ہ��

� �8ں �ہ9cے رہ8ں r��% �H/ڑے ر�_9ے ہ8ں �ہ ا�_B ہ8ں ا�ہ8ں ہ�� u)�! � )١١(ہ�!� %� �I ��-�ں �� ہ� %ے �*Hے �
9� ہے !� �8ٹ� اور �8ٹ_� اور �_ڑا RH/ہ �8*c! �� ن�e) ہ� ��ل �8ں(اور �$ ا� �� �8*c! ر!� ہے۔ /_� �$ ہ� اس�c/ ہ,8ں

� !c*8� /ہHRHے /� ہ,8ں �=_� ) �ے�Z�ظ ہ� ��!� ہے اور(ے دور �� د�9ے ہ8ں !� اس %e� ���- اس #�ح -'ر ��!� ہے
 اور !� %ے )١٢(/c�را ہ� �ہ !_�۔ ا%� #�ح �� %ے �Ec ���ے وا��ں �� ان �ے ا<,�ل Pرا%9ہ ���ے د�_�\ے -sے ہ8ں 

� ا��9ں �� �$ ا�ہ�ں �ے �*� �� را%9ہ ا�89�رs� 8�ں �ے /ہ*ے ہ���r� � �8� ہcB�� yAے ہ8ں۔ اور ان �ے /�س /8^,=� �_*
 /_� ہ� �ے ان �ے )١٣(�� P\ے �:� وہ ا�eے �ہ !_ے �ہ ا�,�ن �!ے۔ ہ� -Hہ:�ر ��-�ں �� ا%� #�ح ���ہ د�� ��!ے ہ8ں 

�  اور �$ ان �� ہ)@١(� � !� ��-�ں �� �*Q �8ں �*i8ہ �H��� !��ہ د�c_8ں !� �e8ے ��م ��!ے ہ� \�H% �� 89ں /ڑه�P ?ر�,
�ؤ �� اس ) �H�(اس �ے %�ا ��\� اور (�Pن ) �� !�(��!� ہ8ں !� �I ��-�ں �� ہ� %ے �*Hے �� ا�8� �ہ8ں وہ �ہ9ے ہ8ں �ہ 

� #�ف %ے ��ل دو۔ �8ں !� ا%� �u��! �� �c ہ�ں �� ��8? H/89�ر �ہ8ں ہے �ہ ا%ے ا��ل دو۔ �ہہ دو �ہ �>; �� ا� ��
� ��وں !� �>_ے �ڑے #�ف P!� ہے۔ ا-� ����G�� � )١D(دن �ے <dاب %ے ��ف P!� ہے ) %+
(�8ں ا/Hے /�ورد-�ر �

)��ا B�ہ9� !� ) �ہ �_�!� �� /ڑه �� %H�!� اور �ہ وہ� !,ہ8ں اس %ے وا(� ��!�۔ ) �9�ب(�8ں ہ� �ہ ) �ہ !�(�ہہ دو �ہ ا-� 
 )١K(�_A !� %,>_9ے �ہ8ں ) �_� اس #�ح �� �ہ8ں �ہ�اور �=_� ا�Q �*,ہ (�8ں اس %ے /ہ*ے !� �8ں ا�Q <,� رہ� ہ�ں 

�ا /� �_�ٹ ا�9Gا ��ے اور اس �� P��9ں �� �_ٹA\ے۔ �ے�H- Qہ:�ر AGح �ہ8ں /�\8ں �!� اس %ے �ڑه �� ���� ��ن �� 
9� ہ8ں اور) ��گ( اور �ہ )١٧(-ے c% �� 8B'وں �� /�%�9 ��!ے ہ8ں �� �ہ ان �� �R; �:�ڑ ہe�ا �ے %�ا ا�� ;R� ہ� 

 �e�ا �� ا���ا �ے /�س ہ,�ر? %i�رش ���ے وا�ے ہ8ں۔ �ہہ دو �ہ �8� !� �9� ہ8ں اور �ہ9ے ہ8ں �ہ �ہ c% �� ��_A ہ
ان �ے ) اس �� ��ن(8B' �9�!ے ہ� �o �� و��د ا%ے �ہ P%,���ں �8ں � *�م ہ�!� ہے اور �ہ ز�I8 �8ں۔ وہ /�y ہے اور 

� ہے H*� 

 /�(ا�Q ہ� ُا�
 ) /ہ*ے(��گ ) %$( اور )١٨(��y ���ے %ے �ہ*� �� ا�Q ہH � ( ا�!_ے۔ /_� ��ا �
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� ہے �ہ ہ�!� !� �I ��!�ں �8ں وہ ا�A9ف cBف %ے /ہ*ے ہ��# �ہ�-sے۔ اور ا-� ا�Q ��ت �� !,ہ�رے /�ورد-�ر �
� ��8ں  اور �ہ9ے ہ8ں �ہ اس /� اس �ے /�ورد-�ر �� #�ف %ے ��\)١٩(��!ے ہ8ں ان �8ں 48G*ہ �� د�� ��!� ��r� �

 $8L ۔ �ہہ دو �ہ��ا �� ہے %� !� ا��9�ر ��و۔ �8ں �_� !,ہ�رے %�!; ا��9�ر ��!� ہ�ں ) �� <*�(��زل �ہ8ں ہ�\� �!)٢٠( 
 ��(اور �$ ہ� ��-�ں �� !c*8� /ہHRHے �ے � H/ا ( 
�� �'ہ cB_�!ے ہ8ں !� وہ ہ,�ر? P��9ں �8ں ) %ے P%�\�(ر�,

� �8*ہ ���ے وا� ہے۔ اور �� �8*ے !� ��!ے ہ� ہ,�رے 9��Gے ان �� �8*ے ���ے �:9ے ہ8ں۔ �ہہ دو �*� 
�ا �ہ�ہ 
 وہ� !� ہے �� !� �� �E:H اور در�� �8ں H*Bے /_��ے اور %�8 ���ے �� !��8G د�9� ہے۔ �ہ�ں )٢١(�c_9ے ��!ے ہ8ں 

%ے %�اروں �� �ے �� H*Bے ) �ے ��م ��م �_���cں(ہ�!ے اور �89r�ں /��8'ہ ہ�ا ) %�ار(!Q �ہ �$ !� ��89rں �8ں 
��ش (�:9� ہ8ں اور وہ ان %ے ��ش ہ�!ے ہ8ں !� ��-ہ�ں ز��ٹے �� ہ�ا EB /ڑ!� ہے اور �ہ��ں ہ� #�ف %ے ان /� 

�� <=�دت ) اب !�(�Pے �:9� ہ8ں اور وہ �8�ل ��!ے ہ8ں �ہ ) ��ر!� ہ�\� ��ا ہ� v��� 
�ہ�وں �8ں -_� -sے !� اس و(
�ا(9ے ہ8ں �ہ ���ے اس %ے د<� ���:Hے �:��ہ
 ہ� ��c -'ار ) !�8ے)ا-� !� ہ� �� اس %ے �>�ت �+rے !� ہ� ( اے 

!,ہ�ر? ��ارت �� !  �Ic8 �$ وہ ان �� �>�ت دے د�9� ہے !� �*Q �8ں ���� ��ارت ���ے �:9ے ہ8ں۔ ��-�)٢٢(ہ�ں 
�ے ُاٹ_� ��۔ /_� !� �� ہ\�G ے� �-�,�رے /�س ��ٹ �� �P� ہے۔ اس و(
 ہ� !� و��ل !,ہ�ر? ہ� ����ں /� ہ�-� !� د�8� �� ز�

� ہے �ہ ہ� �ے اس �� P%,�ن %ے )٢٣(�� �9�\8ں -ے �� �R; !� �8� ��!ے !_ے % �� �w�ل �H8_ہ �� �-� د�8� �� ز�
��%���۔ /_� اس �ے %�!; %='ہ �eے Pد�� اور ����ر �_�!ے ہ8ں �Ac� �� E �ہ�ں !Q �ہ ز�I8 %='ے %ے ���H,� اور 

�s-را%9ہ ہ�P �c� دن �� ہ,�را ��8�ل �8� �ہ وہ اس /� /�ر? د%�9س ر�_9ے ہ8ں ��-ہ�ں رات �� � اور ز�I8 وا��ں �ے 
ڈا� �ہ -��� �E وہ�ں �R; !_� ہ� �ہ8ں۔ �� ��گ �Lر ���ے وا�ے ہ8ں۔ ) �� ا�e� ��(P/ہRH� !� ہ� �ے اس �� ��ٹ ) <dاب(

�رت ��(ان �ے �8ے ہ� ) �H/ح �_�ل �_�) ا�# �9� �ے -_� �� )@٢(ل �� �8�ن ��!ے ہ8ں �r��8�ں ا%�A% ا�� اور 
� ہے )٢D(#�ف �A!� ہے۔ اور �B �� o�ہ9� ہے 8%�ه� را%9ہ د�_�!� ہے \A_� ان �ے �8ے � �I ��-�ں �ے ��c8 ��ر? �

9� ہ8ں �ہ اس) �'�� ��Pں(اور H� � �8ں ہ,r8ہ اور �_� اور ان �ے ���ہ�ں /� �ہ !� %8�ہ� B_�\ے -� اور �ہ ر%�ا\�۔ �ہ
��ہ و�e� ہ� ہ�-�۔ اور ان �ے ���ہ�ں /� ذ�
 B_� ��\ے -�۔ )٢K(رہ8ں -ے � �� � اور �Hہ�ں �ے ��ے ��م �sے !� ��ا\

�ا %ے �R��ے وا� �ہ ہ�-�۔ ان �ے ���ہ�ں �/� -��� ا��ه�8? رات �ے ) �� %8�ہ� �� �ہ <��� ہ�-� �ہ ان(اور ��\� ان �� 
� ہ8ں �ہ ہ,r8ہ اس �8ں رہ8ں -ے ٹcڑے ُاڑه� د�sے -sے ہ8ں۔ �� اور �o دن ہ� ان %$ �� �,u ���ں -ے )٢٧(ہ� دوز

� �:ہ ٹ_ہ�ے رہ�۔ !� ہ� ان �8ں !�i(ہ ڈال د�ں -ے اور ان H/ا �H/ا Q��� ں %ے �ہ8ں -ے �ہ !� اور !,ہ�رے���r� �_/
 Q��� ہے۔  ہ,�رے اور )٢٨(�ہ8ں -ے �ہ !� ہ� �� �ہ8ں /��� ��!ے !_ے ) ان %ے(�ے �G�� اہ�- ��ا ہ�!,ہ�رے در�8�ن 

�� اس �ے P-ے �_8>ے ہ�ں -ے ) ا/Hے ا<,�ل ��( وہ�ں ہ� �+v )٢٩(ہ� !,ہ�ر? /�%�9 %ے ���Ec �ے�=� !_ے 
� #�ف ��ٹ�\ے ��\8ں -ے اور �� �R; وہ �ہ9�ن ����ه� ��!ے !_ے %$ ان � Q��� ےR% ےH/ز��\� ���ے -� اور وہ اP

����ں اور c�P_�ں ) !,ہ�رے(/�B_� �ہ !� �� P%,�ن اور ز�I8 �8ں رزق ��ن د�9� ہے �� ) ن %ےا ()٣٠(%ے ��!� رہے -� 
�� ���Q ��ن ہے اور �ے��ن %ے ����ار ��ن /8�ا ��!� ہے اور د�8� �ے ����ں �� ا��9�م ��ن ��!� ہے۔ �_ٹ �ہہ د�ں 

�ا۔ !� �ہ� �ہ /_� !� ��ا %ے(-ے �ہ ��))٣١ڈر!ے ��8ں �ہ8ں؟ ( � �ا !� !,ہ�را /�ورد-�ر ���� ہے۔ اور �� ��ت �ے  �ہ
�ا �� ار��د ان ����G���ں )٣٢(��ہ� ہ��ے �ے � � -,�اہ� �ے %�ا ہے ہ� �8�؟ !� !� �ہ�ں /_�ے ��!ے ہ� � ا%� #�ح 

 /�B_� �ہ �_A !,_�رے ����cں �8ں %ے ��\�) ان %ے ()٣٣(�ے �� �8ں ث��
 ہ� �� رہ� �ہ �ہ ا�,�ن �ہ8ں �\8ں -ے 
�ا ہ� /ہ*� ��ر /8�ا ��!� ہے /_� وہ� اس ) اور(ا�e� ہے �ہ �+*�ق �� ا�9�ًا /8�ا ��ے �/_� اس �� دو��رہ �H�\ے؟ �ہہ دو �ہ 

 /�B_� �ہ �_A !,ہ�رے ����cں �8ں ��ن ا�e� ہے �ہ �� �� )@٣(�� دو��رہ /8�ا ��ے -� !� !� �ہ�ں ُا�eے ��رہے ہ� 
� ��ا ہ�� �� ر%9ہ د�_�!� ہے۔ �_A �� �� �� ر%9ہ د�_�\ے وہ اس (��E ہے �ہ ُاس �� /�8و? ر%9ہ د�_�\ے۔ �ہہ دو �ہ 

� ا%ے ر%9ہ �ہ �9�\ے ر%9ہ �ہ /�\ے۔ !� !� �� �8� ہ�ا ہے �e8� ا�4�ف ��!ے ہ�؟ \�� Q! $� وہ �ہ ��ے \�� ��)٣D( 
� /�8و? ��!ے ہ8ں۔ اور �Q� ;R �ہ8ں �ہ �I �� �ے� I� ص�ف �wاور ان �8ں %ے ا� ��Pر�� �_� ;R� ے �8ں*��`� 

�ا !,ہ�رے � Q9�۔ �ے�c%ہے ) %$(�ہ8ں ہ� �ل %ے وا(� G٣(اK( �� اس ��ا �ے %�ا ��\� اور �ہ (�Pن ا�e� �ہ8ں �ہ 
� #�ف %ے �H� �\ے۔ ہ�ں H/م ہے(اA� �� ا��4��� ��!� ہے اور ) ��(اس %ے /ہ*ے ) �9��8ں(�� ) ہ�ں �ہ ! �ہ8ں۔ ان �

 �� #�ف %ے ) �ہ(!E84i ہے اس �8ں �Q� ;R �ہ8ں ) اس �8ں(ان ہ� �9���ں �� I8,�� ہ رب ا��٣٧(ہے ) ��زل ہ�ا(( 
 Q�ا �� #�ف %ے �H� �8� ہے �ہہ دو �ہ ا-� %Rے ہ� !� !� �_� اس #�ح �H/ہ ��گ �ہ9ے ہ8ں �ہ /8^,=� �ے اس �� ا�8� �
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 �� �_� A� �c% A� �! �� I� ا �ے %�ا��
 �ہ ہے �ہ �8B o' �ے <*� /� �ہ (��� �ہ8ں )٣٨(%�رت �H� �ؤ اور `8`� 

 ان /� �_*� ہ� �ہ8ں۔ ا%� #�ح �� ��گ ان %ے /ہ*ے !_ے ) ��دا�� %ے(/�%cے اس �� `8`� ��_ٹA د�� اور ا�_� اس �

� %� د�c; �� ���,�ں �� ا�>�م �e8� ہ�ا _! �� $�dc! ے ہ8ں �ہ اس /� ا)٣٩(ا�ہ�ں �ےe�ا �! ;R� ن  اور ان �8ں %ے�,�
 اور ا-� �ہ )٠@(�ے P!ے ہ8ں اور �R; ا�eے ہ8ں �ہ ا�,�ن �ہ8ں �!ے۔ اور !,_�را /�ورد-�ر ����وں %ے ��ب وا(� ہے 

!� ��8ے <,*�ں �� ) ��(اور !� �� !,ہ�رے ا<,�ل ) �� ���ہ �*ے -�(!,ہ�ر? !dc�$ ���ں !� �ہہ دو �ہ �>; �� ��8ے ا<,�ل 
 اور ان �8ں %ے � f ا�eے ہ8ں �ہ !,ہ�ر? #�ف ��ن )١@(,*�ں �� ��ا��ہ �ہ8ں ہ�ں ��اب دہ �ہ8ں ہ� اور �8ں !,ہ�رے <

 �_� ;R� ہB�-ؤ -ے ا�H% �� 9ے(�:�!ے ہ8ں !� �8� !� �ہ�وںH% ( 9ے �ہ ہ�ں_<,%)@ے ہ8ں �ہ !,_�ر? )٢e�ا f � اور 
� د�c_9ے _� ;R� ہB�-ه�ں �� را%9ہ د�_�ؤ -ے ا��ا !� ��-�ں /� )٣@(�ہ ہ�ں ) _��9ے�(#�ف د�c_9ے ہ8ں۔ !� �8� !� ا�� 

�ا ان �� �,u ��ے -� )@@(�R; �*� �ہ8ں ��!� �Ic8 ��گ ہ� ا/Hے Pپ /� �*� ��!ے ہ8ں �!� وہ د�8� �� ( اور �o دن 
�8�ل ���ں -ے �ہ �e�ا 
=e� ( ���-)ہ8ں !_ے ) وہ�ں� �o/P �8ں ا�Q دو%�ے �� ) اور(-_ڑ? �_� دن %ے ز��دہ رہے ہ

�_� 
��H� ب �ہ��ے اور راہ s- رے �8ں /ڑ�e��ا �ے رو��و ��ض� ہ��ے �� �_ٹA�� وہ � ���ں -ے۔ �I ��-�ں �ے 
���ں �� ) ��زل( اور ا-� ہ� ��\� <dاب �o �� ان ��-�ں %ے و<�ہ ��!ے ہ8ں !,ہ�ر? c�P_�ں �ے %��Hے )D@(ہ�\ے 

)$� 
�ا !,ہ�ر? ��ت �8�ت /�ر? ��د�ں !� ان �� ہ,�رے ہ� /�س �) اس و(��ٹ �� �P� ہے /_� �� �R; �ہ �� رہے ہ8ں 
� #�ف %ے /8^,=� �_8>� -8�۔ �$ ان �� /P �=,^8!� ہے !� ُان �8ں ا�4�ف )K@(اس �� د�c; رہ� ہے � 
 اور ہ� ا�Q ُا�

�d> oاب ( اور �ہ �ہ9ے ہ8ں �ہ ا-� !� %Rے ہ� !� )٧@(�ے %�!; 48G*ہ �� د�� ��!� ہے اور ان /� �R; �*� �ہ8ں �8� ��!� 
�ا )٨@(�$؟ ) ہے وہ P\ے -�(�ہ و<�ہ ) ����ے �� �_� �R; ا�89�ر �ہ8ں ر�_9�۔ �:� �� \�G ے �`4�ن اورH/ہہ دو �ہ �8ں ا� 

ا�Q و(
 �`�ر ہے۔ �$ وہ و(
 �P�!� ہے !� ا�Q -_ڑ? �_� د�� �ہ8ں ��%9cے ) ��ت ��(B�ہے۔ ہ� ا�Q ا�
 �ے �8ے 
�P�\ے رات �� �� دن �� !� /_� ) ��-ہ�ں( دو �ہ �_A د�c_� !� ا-� اس �� <dاب !� /�  �ہہ)٩@(اور �ہ �*�? ��%9cے ہ8ں 

�? ���ں -ے *� �اور ) اس و(
 �ہ� ��\ے -� �ہ( �8� �$ وہ P واu) ہ�-� !$ اس /� ا�,�ن �ؤ -ے H-)D٠(ہ:�ر �o ��ت �
� ��-�ں %ے �ہ� ��\ے -� �ہ <dاب دا\,� ��  /_� ���)D١(اس �ے �8ے !� !� �*�? �R��� ��!ے !_ے ) ا�,�ن �\ے؟(اب 


 ��!ے ہ8ں �ہ P�� �ہ )D٢(��!ے رہے ) د�8� �8ں(�� ���ہ /�ؤ -ے �� ) ا<,�ل(!� ا�ہ8ں ) اب(�'ہ cB_�۔ G��اور !� %ے در 
�ا �� (�e %{ ہے اور !� ��ا ��(%{ ہے۔ �ہہ دو ہ�ں ����ن  اور ا-� ہ� ا�G�� Q))D٣<��' �ہ8ں ��%�c -ے ( �_�گ �� 

� !,�م 8B'�ں ہ�ں !� � I8ے /�س رو\ے ز�� v+�)ے �ےHR� اب %ےd> ( ے �8ں��دے ڈا�ے اور �$ وہ <dاب ) %$(�
�ا�
 �� B_��\8ں -ے۔ اور ان �8ں ا�4�ف �ے %�!; 48G*ہ �� د�� ��\ے -� اور ) /R_9�\8ں -ے اور(�� د�c_8ں -ے !� �

� #�ح ��(e� (ان /� �*� �ہ8ں ہ�-� )D@(� �_ر� I%  ��ا ہ� �� ہے۔ اور �ہ �_�� �P ;R%,���ں اور ز��H8ں �8ں ہے %$ 
�ا �� و<�ہ %R� ہے �Ic8 ا��w ��گ �ہ8ں ���9ے ���ت د�9� ہے اور !� ��گ ) وہ�( وہ� ��ن �+9r� اور )I%)DD ر�_� �ہ 

� #�ف ��ٹ �� ��ؤ -ے � �
 اور د��ں �� �8,�ر�)DK(ا%Z84� ف %ے�# ��ں �� �i�۔  ��-� !,ہ�رے /�ورد-�ر �
� ہے RHہ/P 
�ا �ے EFG اور اس �� �ہ����� %ے ) �ہ �9�ب( �ہہ دو �ہ )D٧(اور ����Hں �ے �8ے ہ�ا�
 اور ر�,�

 �ہ� �ہ )B �!)D٨�ہs8ے �ہ ��گ اس %ے ��ش ہ�ں۔ �ہ اس %ے �ہ8ں �ہ�9 ہے �� وہ �,u ��!ے ہ8ں ) ��زل ہ�\� ہے(
�ا �ے !,_�رے �sے �� رزق ��� �! �_c�د A_� ے اس �8ں %ے� �! �! �����G زل)�� f � ( اور ��ام ٹ_ہ�ا��)�� f � (

�ا /� ا�9Gاء ��!ے ہ� ) ان %ے(�Aل ��ا �ے !� �� اس �� ��c د�� ہے �� !� � �8� �_B�/)D�9اء )٩Gا /� ا�� اور �� ��گ 
�ا ��-�ں /� �ہ���ن ہے� Q8�ل ر�_9ے ہ8ں؟ �ے�� �8� 
=e� � �Ic8 ا��w ��گ ��c �ہ8ں ��!ے ہ8ں وہ (8��
 �ے دن �

��م ��!ے ہ� �$ اس �8ں ) اور( اور !� �o ��ل �8ں ہ�!ے ہ� �� (�Pن �8ں �R; /ڑه9ے ہ� �� !� ��گ ��\� )K٠(��!ے 
8' /��8�ہ �ہ8ں ہے �ہ B �\�� ���4وف ہ�!ے ہ� ہ� !,ہ�رے %��Hے ہ�!ے ہ8ں اور !,ہ�رے /�ورد-�ر %ے ذرہ ��ا�� �_

� ہ�\�(ور �ہ ��\� 8B' اس %ے B_�ٹ� ہے �� �ڑ? �:� �9�ب رو�I �8ں ز�I8 �8ں �ہ P%,�ن �8ں ا_c� (ہے )K١( I% 
��ف ہ�-� اور �ہ وہ y�H,L ہ�ں -ے  ;R� ہ8ں ان �� �ہ 
�ا �ے دو%�� ()K٢(ر�_� �ہ �� H � ( ,�ن �\ے�گ ا�� ��

��)K٣(اور /�ہ8'-�ر رہے P رت ہے اور�r� �� �8ں �_-�9� �ہ8ں۔  ان �ے �8ے د�8� �� ز����ا �� ��!8ں ��ت �8ں �_�۔ 
� ہے ) �c��8ہ(ان ��-�ں �� ��!�ں %ے Pزردہ �ہ ہ��� ) اے /8^,=�( اور )@K(�ہ� !� �ڑ? ���8��� ہے � ��ا ہ�<'ت %$ 

�ا �ے )KD(���9� ہے ) اورR� $% ( �9H%);(وہ � %I ر�_� �ہ �� �+*�ق P%,���ں �8ں ہے اور �� ز�I8 �8ں ہے %$ 
�ے او(H�y�*,� ا �ے %�ا ) ر اس �ے��� اور ��) '8B��cں �� /c�ر!ے ہ8ں۔ وہ ( ا/Hے �H�\ے ہ�\ے(ہ8ں۔ اور �ہ �� e�



Qura’an Al-Kareem (Urdu)                             UrduDost Libray,   www.urdudost.com                              

Page 86 of 286 

 وہ� !� ہے �o �ے )KK(/R8_ے �ہ8ں B*9ے۔ ص�ف �I �ے /R8_ے B*9ے ہ8ں اور �fZ اٹc*8ں دوڑا رہے ہ8ں ) �ے
 ���H� Iرام ��و اور روز رو�P ہ اس �8ں��! �\�H� دۂ(�� ��گ )  !��ہ اس �8ں ��م ��و(!,ہ�رے �8ے رات�� ( 
>�,%

�ا �ے �8ٹ� �H� �8� ہے۔ اس �� ذات ) � f ��گ ()K٧(ر�_9ے ہ8ں ان �ے �8ے ان �8ں �r��8�ں ہ8ں �او�د (�ہ9ے ہ8ں �ہ 
اے ا�9Gاء (وہ �ے�8�ز ہے۔ �� �P ;R%,���ں �8ں ہے اور �� �R; ز�I8 �8ں ہے وہ %$ ا%� �� ہے ) اور(/�y ہے ) %ے

� ��ت ��8ں �ہ9ے ہ� �� ���9ے �ہ8ں ) (�ل ��#E(!,ہ�رے /�س اس ) �دازو/e�ا 
=e� ��ا ��� د�E8 �ہ8ں ہے۔ !� \�� ��
)Kح �ہ8ں /�\8ں -ے )٨AG ه9ے ہ8ں��ا /� �_�ٹ �ہ9�ن �����ے ہ8ں د�8� �8ں ) ان �ے �8ے �� ()K٩( �ہہ دو �� ��گ \�G
� <dاب /_� ان �� ہ,�ر? ہ� #�ف ��ٹ �� �P� ) ہ8ں(��� (cB_�\8ں -ے �c��8ہ ��i ) �ے �'ے(ہے۔ اس و(
 ہ� ان �� ��

� (�م %ے �ہ� �ہ اے (�م)٧٠(�8� ��!ے !_ے ) ��!8ںH/دو۔ �$ ا�ہ�ں �ے ا�H% �� ا-� !� �� !  اور ان �� ��ح �� (4ہ /ڑه
�ا /� �_�و%ہ ر�
 ���� ��-�ار ہ� !� �8ں Z84� �9ں %ے�P ��ا ���_9� ہ�ں۔ !� ا/Hے ����cں �ے ��8ا !� �8ں رہH� اور 

�� � *�م ہ���\ے اور (�`�ر ���� اور وہ !,ہ�ر? !,�م �,�<
 ) �� ��8ے ��رے �8ں ���� B�ہ�(%�!; �E �� ا�Q ��م 
�e� ( ہ دو� 
 اور ا-� !� �ے �Hہ /_�8 )٧١(%ے /��8�ہ �ہ رہے اور /_� وہ ��م ��8ے �� �8ں �� -'رو اور �>_ے �ہ*
�ا �ے ذ�ے ہے۔ اور �>_ے ��c ہ�ا ) ہ� �ہ!� ���9ے (�8� !� ��8ں �ے !� %ے �R; � �وضہ �ہ8ں ���:�۔ ��8ا � �وضہ !� 

� !� ہ� �ے ان �� اور �� ��گ ان �ے %�!; )٧٢(ہے �ہ �8ں ��G��=�داروں �8ں رہ�ں � $�dc! � �Ic8 ان ��-�ں �ے ان �
9� �8ں %�ار !_ے %$ �� r�)ن %ے�G�# 8� اور ا�ہ8ں )� �R(�I8�9ں �� )  �8ںز��P ?ں �ے ہ,�ر�-�� I� اور ��د�H� ہi8*�

 /_� ��ح �ے � � ہ� �ے اور )٧٣(�_ٹA�� ان �� �Lق �� د�� !� د�c; �� �ہ �� ��گ ڈرا\ے -sے !_ے ان �� �8� ا�>�م ہ�ا 
� (�م �� #�ف �_8>ے۔ !� وہ ان �ے /�س �_*� �r��8�ں �ے �� P\ے۔ �:� وہ ��گ ا�eے �ہ H/ا �H/8^,=� ا/ o� ے �ہ_!

8' �� /ہ*ے !dc�cB�� $ے !_ے اس /� ا�,�ن �ے P!ے۔ ا%� #�ح ہ� ز��د!� ���ے وا��ں �ے د��ں /� �ہ� �:� د�9ے B
� �r��8�ں دے �� �G<�ن اور اس �ے %�داروں �ے /�س �_8>� )@٧(ہ8ں H/اور ہ�رون �� ا ٰ� /_� ان �ے � � ہ� �ے ��%

 !� �$ ان �ے /�س ہ,�رے ہ�ں %ے �� P�� !� �ہHے �:ے �ہ �ہ !� )٧D(!_ے !� ا�ہ�ں �ے !c=� �8� اور وہ -Hہ:�ر ��گ 
�ٰ �ے �ہ� �8� !� �� �ے ��رے �8ں �$ وہ !,ہ�رے /�س P�� �ہ �ہ9ے ہ� �ہ �ہ ��دو ہے۔ )٧K(ص��� ��دو ہے %�� 

/� ہ� ا/Hے ��پ دادا ) راہ( وہ ���ے �8� !� ہ,�رے /�س اس �sے P\ے ہ� �ہ �o )٧٧(����cہ ��دو-� AGح �ہ8ں /��ے �ے 
�*Q �8ں !� دو��ں �� ہ� %�دار? ہ���\ے اور ہ� !� /� ا�,�ن ��ے ) اس(�� /�!ے رہے ہ8ں اس %ے ہ� �� /_�8دو۔ اور 

 �$ ��دو-� P\ے !� )٧٩( اور �G<�ن �ے ��c د�� �ہ %$ ���IG E ��دو-�وں �� ہ,�رے /�س �ے Pؤ )٧٨(وا�ے �ہ8ں ہ8ں 
� ر%�8ں اور �ٹ_�8ں ��( �$ ا�ہ�ں �ے )٨٠(� !� �� �� ڈا�H� ہے ڈا�� ��%�ٰ �ے ان %ے �ہH/ے �ہ� �ہ ) ا� ٰ�ڈا� !� ��%

�ا ����وں �ے ��م %�Hارا �ہ8ں ��!� ) �8B ��)�� �H'�ں !� �
 و����د ��دے -�۔ e8� ��ا اس �� �_��\ے ہ� ��دو ہے 
�ا ا/Hے ��c %ے %{ �� %{ ہ� ��دے -� ا-�Bہ )٨١(�� ا�,�ن �ہ ���۔ )٨٢(-Hہ:�ر ��ا ہ� ���8ں  اور \�� �/ ٰ�%�� �! 

� �ڑ�ے HB م �8ں %ے�) �
 ) اور وہ �_�(�:� اس �GP �� در��ر %ے ڈر!ے ڈر!ے �ہ �ہ8ں وہ ان Eن اور اس �ے اہ�>�G
ور ��%�ٰ �ے �ہ�  ا)٨٣(�8ں �� %ے �ڑه� ہ�ا !_� ) �=� و��i(�8ں �ہ /_eH� دے۔ اور �G<�ن �*Q �8ں �c9=� و�9^*$ اور 

�ا /� ا�,�ن �\ے ہ� !� ا-� ! �ہ �_�\�8� !� وہ ���ے �ہ ہ� )@٨(��G��=�دار ہ� !� ا%� /� �_�و%ہ ر�_� ) دل %ے(ا-� !� 
�ا ہ� /� �_�و%ہ ر�_9ے ہ8ں۔ اے ہ,�رے /�ورد-�ر ہ� �� ���� ��-�ں �ے ہ�!; %ے Pز��\� �8ں �ہ ڈال �)٨D( �H/اور ا 

� �ہ ا/Hے ��-�ں )٨K(ے �>�ت �+� ر�,
 %ے (�م �i�ر %<8_� �� #�ف و�� � اور ہ� �ے ��%�ٰ اور اس �ے �_�\
��ں(�ے �8ے ��4 �8ں -_� �H�ؤ اور ا/Hے -_�وں �� (=*ہ <e� �H � ( ?�=+���ٹ_ہ�اؤ اور �,�ز /ڑه�۔ اور ����Hں �� 

� �8ں  اور ��%�ٰ �ے �ہ� اے ہ,�رے /�ورد-�ر !� �ے �G<�ن اور اس �ے )٨٧(%H�دو -��ہ
 (%�داروں �� د�8� �� ز�
%�زو ��گ اور ��ل وزر دے ر�_� ہے۔ اے /�ورد-�ر ان �� ��ل �ہ ہے �ہ !�8ے ر%9ے %ے -,�اہ ��د�ں۔ اے ) %�

/�ورد-�ر ان �ے ��ل �� ����د ��دے اور ان �ے د��ں �� %+
 ��دے �ہ ا�,�ن �ہ �\8ں �$ !d> Qاب ا��8 �ہ د�c; �8ں 
)٨٨(����G ا �ے��  �H*B اور �ے<`*�ں �ے ر%9ے �ہ �Hم رہ�) 
� !� !� ث��s- � اور ہ� �ے )٨٩(� �ہ !,ہ�ر? د<� (=�ل ���

� اور ! �? %ے ان �� ! �($ �8�۔ �ہ�ں !Q �ہ r��% ے� �cr� ن اور اس �ے�>�G �! ��%ے /�ر ��د ��در �� E8\ا%�ا �H�
�ا(ن ��� �ہ �o �ے c/Pڑا !� �ہHے �:� �ہ �8ں ا�,�) �ے <dاب(�$ اس �� �Lق �� ا%�ا\E8 ا�,�ن �\ے ہ8ں اس ) H� �/

����cہ !� /ہ*ے ) ا�,�ن �!� ہے(اب ) ��اب �A �ہ ()٩٠(�ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں اور �8ں ��G��=�داروں �8ں ہ�ں 
� �H� رہ� ei� رہ� اور �!�� �����G��)ن �� )٩١�*�ں �ے �sے <=�ت �c�ل �8ں -ے !��ہ !� /R_) در�� %ے( !� Pج ہ� !�8ے �
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� ا%�ا\E8 �� رہHے �� <,�ہ �:ہ د? اور )٩٢(ہ�۔ اور �ہ
 %ے ��گ ہ,�ر? �r���8ں %ے �ے�=� ہ8ں H� اور ہ� �ے 
�_��ے �� /��8'ہ 8B'�ں <Y� �8ں �Ic8 وہ ��و��د <*� ہ��ے �ے ا�A9ف ��!ے رہے۔ �ے�I� Q ��!�ں �8ں وہ ا�A9ف 

� 
��رے ) �9�ب �ے( ا-� !� �� اس )٩٣(ے دن ان �8ں ان ��!�ں �� 48G*ہ ��دے -� ��!ے رہے ہ8ں !,ہ�را /�ورد-�ر (8��
 ��9��8ں /ڑه9ے ہ8ں ان %ے /�B; ) ُا!�? ہ�\�(�8ں �� ہ� �ے !� /� ��زل �� ہے �Q� ;R ہ� !� �� ��گ !� %ے /ہ*ے �

 اور �ہ ان )@٩(8ں �ہ ہ��� ��۔ !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے !,ہ�رے /�س �� cBP� ہے !� !� ہ�-' �Q ���ے وا��ں �
�ا �� P��9ں �� !dc�$ ��!ے ہ8ں �ہ8ں !� �`4�ن اٹ_�ؤ -ے ��ا �� )٩D(��-�ں �8ں ہ��� �� � �I ��-�ں �ے ��رے �8ں 

 �c�)ابd> ( ,�ن �ہ8ں ��ے �ے�ہے وہ ا �cB�/ ار�))٩K( اہ ان �ے /�س ہ���#�ح ( �$ !Q �ہ <dاب ا��8 �ہ د�c; �8ں 
�� (��P ���r� (�م۔ )٩٧(\ے �� o��� 9� ہ�ں�د ui� ,�ن ا%ے�اس �� ا �! �� ��8ں �ہ ہ�\� �ہ ا�,�ن �!e�ا �9e� �\�� �! 

 Q! ت�� Q�اور ا ��اب دور ��دd> �� 
� �8ں ان %ے ذ�-�ان �� ) �Gا\� د�8�و? %ے(�$ ا�,�ن �\� !� ہ� �ے د�8� �� ز�
� ر�_� H� ہ)٩٨(�ہ�ہ�B ے۔ !� �8� !�  اور ا-� !,ہ�را /�ورد-�ر!P ,�ن �ے�ہ8ں %$ �ے %$ ا �/ I8ے ��گ ز�H9� �! �9

�ا �ے ��c )٩٩(��-�ں /� ز��د9%� ���� B�ہ9ے ہ� �ہ وہ ���I ہ���\8ں ��رت �ہ8ں ہے �ہ ) �� v+� �e� ہc���� 
�(�ے �^�8 ا�,�ن �\ے۔ اور �� ��گ �ے<`E ہ8ں ان /� وہ � 

 ڈا�9� ہے ) ��i وذ�%�<�)١٠٠() i� ہ� ) �ر %ےان�

د�c_� !� ز�I8 اور P%,���ں �8ں �R� �8; ہے۔ �:� �� ��گ ا�,�ن �ہ8ں ر�_9ے ان �� �r��8�ں اور ڈرواے �R; ��م �ہ8ں 
�ہ ���9H ہ8ں۔ �ہہ ) د��ں �ے(دن ان %ے /ہ*ے ��-�ں /� -'ر cBے ہ8ں ا%� #�ح �ے ) ��ے( %� �e8ے )١٠١(P!ے 

 اور ہ� ا/Hے /8^,=�وں �� اور ����Hں �� �>�ت )١٠٢(ے %�!; ا��9�ر ��!� ہ�ں دو �ہ !� �_� ا��9�ر ��و۔ �8ں �_� !,ہ�ر
�ہہ دو �ہ ��-� ا-� !� �� ��8ے ) اے /8^,=� ()١٠٣(د�9ے رہے ہ8ں۔ ا%� #�ح ہ,�را ذ�ہ ہے �ہ �e*,���ں �� �>�ت د�ں 

� #�ح �� �Q ہ� !� e� 8ں� I�ر�_� �ہ(د I% ( ا �ے %�ا <=�دت�� �! ���!ے ہ� �8ں ان �� <=�دت �ہ8ں �I ��-�ں �
�ا �� <=�دت ��!� ہ�ں �� !,_�ر? رو�8ں (=f ���98� ہے اور �>; �� �ہ� ��c ہ�ا ہے �ہ ا�,�ن ��ے ���!�۔ �*cہ �8ں 

� %$ %ے( اور �ہ �ہ )@١٠(وا��ں �8ں ہ�ں ,Z� ) اے I�ہ� �� د �ec�م(A%ں �8ں ) ا���r� ے ��ؤ۔ اورs� ?�8و/ ��
� 8B' �� �ہ /c�ر�� �� �ہ !,ہ�را �c%�� A_� ;Rے اور �ہ �R; �:�ڑ %cے۔ )١٠D(ہ�-' �ہ ہ��� e�ڑ �� ا�_B �� ا�� اور 

�ا !� �� ��\� !c*8� /ہRH�\ے !� اس �ے %�ا اس �� ��\� )١٠K(ا-� ا�e� ��و -ے !� ���,�ں �8ں ہ���ؤ -ے � اور ا-� 
� B�ہے !� ��� �\A_� وں �8ں دور ���ے وا� �ہ8ں اور ا-� !� %ے�H� ےH/ے وا� �ہ8ں۔ وہ اHرو� �\�� �� EFG اس �ے

�ہ /ہRH�!� ہے اور وہ �+Hrے وا� �ہ���ن ہے \�G ہ9� ہے�B ےe� ہہ دو �ہ ��-� !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے ہ�ں )١٠٧(%ے� 
� ��!� ہے\A_� 8ں� �� �۔ اور %ے !,ہ�رے /�س �� cBP� ہے !� �� ��\� ہ�ا�
 ��صE ��!� ہے !� ہ�ا�
 %ے ا/Hے ہ

اے ( اور )١٠٨(�� -,�اہ� ا�89�ر ��!� ہے !� -,�اہ� %ے ا/H� ہ� �`4�ن ��!� ہے۔ اور �8ں !,ہ�را و�E8 �ہ8ں ہ�ں 
�ا 48G*ہ ��دے۔ ) !�i8*cں /�(!� �� �� ��c �_8>� ��!� ہے اس �� /�8و? �sے ��ؤ اور ) /8^,=��ص=� ��و �ہ�ں !Q �ہ 

  )١٠٩(اور وہ %$ %ے �ہ48G �9*ہ ���ے وا� ہے 

 
 

 



Qura’an Al-Kareem (Urdu)                             UrduDost Libray,   www.urdudost.com                              

Page 88 of 286 

رة ُهد� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� ہے s- ?8�ن ��د� E84i! ف %ے �ہ�# �� �8=��ا\ے ��8c و�� P�89ں ��cZ9e ہ8ں اور � o� ہ وہ �9�ب ہے�الٓرا۔ 
� <=�دت �ہ ��و اور �8ں اس �� #�ف %ے !� �) وہ �ہ ()١(� �e� ا �ے %�ا��� ڈر %H��ے وا� اور ���+=�? �ہ 

 اور �ہ �ہ ا/Hے /�ورد-�ر %ے �+�r ���:� اور اس �ے P-ے !��ہ ��و وہ !� !� �� ا�Q و(
 �`�رہ )٢(د�Hے وا� ہ�ں 
 �� ��ے -� اور ہ� ص��$ �'رگ �� اس �� �'ر-H� ے �ہ�ہ% Q8� 9�ع� Q!)داد �دے -�۔ اور ا-� رو-�دا�� ��و ) �

�ا �� #�ف ��ٹ �� ���� ) %$( !� )٣(�ڑے دن �ے <dاب �� ڈر ہے ) (8��
 �ے(ے �8ں -ے !� �>_ے !,ہ�رے ��ر� ��
�ا %ے /�دہ ���ں۔ %I ر�_� �o )@(ہے اور وہ ہ� 8B' /� (�در ہے � د�c_� �ہ ا/Hے �H8%ں �� دوه�ا ��!ے ہ8ں !��ہ 

�(و(
 �ہ ��ڑوں �8ں ��ٹ �� /ڑ!ے ہ8ں _� $! (�!�� �� اور �_*�_B �� ��!�ں وہ ان �� Q! ں �� ���9� ہے۔ وہ !� د��ں
�ا �ے ذ�ے ہے وہ �ہ�ں رہ9� ہے، ا%ے )D(%ے P-�ہ ہے �� H*Bے /_��ے وا� �ہ8ں �:� اس �� رزق \�� �/ I8اور ز� 

 اور وہ� !� ہے �K( o(ہے ) �c_� ہ�ا(�_� ���9� ہے اور �ہ�ں %���� ��!� ہے ا%ے �_�۔ �ہ %$ �R; �9�ب رو�I �8ں 
��,%P اور �ے ���H� دن �8ں ;B �� I8ں اور ز��)
�`�4د �ہ ) !,ہ�رے /8�ا ���ے %ے(اس �� <�ش /��� /� !_�۔ ) اس و(

 �ز��ہ (ہے �ہ وہ !� �� Pز��\ے �ہ !� �8ں <,E �ے �Z�ظ %ے ��ن �ہ�9 ہے اور ا-� !� �ہ� �ہ !� ��گ ���ے �ے � 
�ت � Q! I8 ہ� ان %ے <dاب )٧(و ہے اٹ_�\ے ��ؤ -ے !� ���G �ہہ د�ں -ے �ہ �ہ !� �_A ��د) ���ے� Q�اور ا-� ا 

ٹ*Hے �� �ہ8ں ) /_�(روy د�ں !� �ہ8ں -ے �ہ ��ن %� d> '8Bاب رو�ے ہ�\ے ہے۔ د�o� �_c روز وہ ان /� وا(u ہ�-� 
 �
  اور ا-� ہ� ا�e�ن �� ا/Hے /�س %ے � ,)٨(اور �8B o' �ے %�!; �ہ ا%9ہ'اء �8� ��!ے ہ8ں وہ ان �� -_�8 �ے -

 � اور ا-� !c*8� /ہHRHے �ے � � P%�\� �� )٩(ہے ) ہ���!��c���)ا ( اور(�+8rں /_� اس %ے اس �� I8_B �8ں !� ��ا�8
) اور(%$ %+89�ں �>; %ے دور ہ�-8sں۔ �ے�Q وہ ���8�ں �H��ے وا� ) Pہ�(�ہ9� ہے �ہ ) ��ش ہ� ��(�'ہ cB_�\8ں !� 

 �8� اور <,s� Q8� Eے۔ �ہ� ہ8ں �I �ے �8ے �+�r اور ا��<��8 ہے  ہ�ں �Hہ�ں �ے ص=�)١٠(G+� ���ے وا� ہے 
� ہے B_�ڑ دو اور اس )١١(!P 8ں %ے �� !,ہ�رے /�س� �%ے �ہ !,ہ�را دل !�H ہ� �ہ ) �8�ل( ���� !� �8B ;R' و�
)�G�� (P 9ہ ��8ں �ہ8ں��G ��'ا�ہ ��8ں �ہ ��زل ہ�ا �� اس �ے %�!; ��\ ���ہ �ہHے �:8ں �ہ اس /� ��\,Z� ۔ اے��ملسو هيلع هللا ىلص !! �

�ا ہ� 8B' �� �:ہ=�ن ہے �
 ���ے وا�ے ہ�۔ اور Z84� 8� )١٢(!� ص�ف� �H� د�� �ہ �8� �ہ9ے ہ8ں �ہ اس �ے (�Pن از
 �� �_� A� ،9ے ہ�c%A� �� o� o� ا �ے %�ا��� دس %�ر!8ں �H� �ؤ اور e�ا �ہے؟ �ہہ دو �ہ ا-� %Rے ہ� !� !� �_

�ا �ے <*� %ے ُا!�ا ہے اور �ہ �ہ اس �ے %�ا ��\� � =�د  ا-� وہ !,ہ�ر? ��ت (=�)١٣(�ل �ہ ���ں !� ��ن �� �ہ وہ 

 �ے #��$ ہ�ں ہ� ان �ے )@١(�ہ8ں !� !,ہ8ں �_� ا%Aم �ے B ��P�ہ8sے H�$ و ز�ز �� اور اس �-� �� ��گ د�8� �� ز�

�i*! �� �� ا<,�ل �� ���ہ ا�ہ8ں د�8� �8ں ہ� دے د�9ے ہ8ں اور اس �8ں ان �!�� � �ہ وہ ��گ ہ8ں �I �ے )١D( �ہ8ں �
 �!P ت �8ں��P 8ے�)�Hوہ ��!ے ) �ہ ;R� �� ے %$ ����د اورs� ا�ہ�ں �ے د�8� �8ں E,> �� 8' �ہ8ں اورB ��ے %�ا ��\
 u\�١(رہے، %$ ضK( ف %ے�# �د�E8 ر�_9ے ہ�ں اور ان �ے %�!; ا�Q ) رو�A_� )I �� ��گ ا/Hے /�ورد-�ر �

)���,%P (ہے -�ا 
� �9�ب ہ� �� /�r8ا اور ر�,� ٰ�!� �8� وہ (�Pن (ہ �_� اس �� ���$ %ے ہ� اور اس %ے /ہ*ے ��%
�ہ� ��گ اس /� ا�,�ن �!ے ہ8ں اور �� ��\� اور �G(�ں �8ں %ے اس %ے ��cH ہ� !� اس �� ) /� ا�,�ن �ہ8ں �\8ں -ے

/�ورد-�ر �� #�ف %ے �� ہے �Ic8 ا��w ��گ ا�,�ن %ے �Q �8ں �ہ ہ���۔ �ہ !,ہ�رے ) (�Pن(ٹ_c��ہ Pگ ہے۔ !� !� اس 
�ا �ے %��Hے /s� �8ے )١٧(�ہ8ں �!ے ��ا /� �_�ٹ ا�9Gاء ��ے ا�eے ��گ � اور اس %ے �ڑه �� ���� ��ن ہ�-� �� 

 ��\8ں -ے اور -�اہ �ہ8ں -ے �ہ �ہ� ��گ ہ8ں �Hہ�ں �ے ا/Hے /�ورد-�ر /� �_�ٹ ��� !_�۔ %I ر�_� �ہ ���,�ں /� ا�

 ہے H � ���ت %ے �_� ا�c�ر ��!ے )١٨(�P ہ9ے ہ8ں اور وہ�B ��ا �ے ر%9ے %ے رو�9ے ہ8ں اور اس �8ں �>� �� 

�ا ��( �ہ ��گ ز�I8 �8ں )١٩(ہ8ں ��ا �ے %�ا ��\� ان �� �,��9� ہے۔ ) �ہ8ں �_�گ �� �اے (�ہ8ں ہ�ا %9cے اور �ہ 
د�c; ) !� ��(�ہ8ں %9c% Iے !_ے اور �ہ ) ��ت ��i %ے !,ہ�ر? ��ت(ان �� د-d> �Hاب د�� ��\ے -� �c��8ہ �ہ ) /8^,=�

 �ہ� ہ8ں �Hہ�ں �ے ا/Hے !8sں �e�رے �8ں ڈا� اور �� �R; وہ ا�9Gاء �8� ��!ے !_ے ان %ے ��!� رہ� )٢٠(%9cے !_ے 
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��ت �8ں %$ %ے ز��دہ �`4�ن /��ے وا�ے ہ8ں )٢١(P ہ ��گ�ہ =�A� ),�ن �\ے او)٢٢�ے اور  �� ��گ اs� Q8� E,> ر

 ہ8ں اور ہ,r8ہ اس �8ں رہ8ں -ے H� $��ص �� ( دو��ں �G(�ں )٢٣(ا/Hے /�ورد-�ر �ے P-ے <��'? ��۔ �ہH �

Iو����G�� ( �_/ 9� ہے؟c%ں ہ��ec� دو��ں �� ��ل A_� 9�۔H% �9_c�د Q�ه� �ہ�ا ہ� اور ا�� ہے �e8ے ا�Q ا�e�ل ا�w� ��
�ہ �8ں !� �� �_�ل ) !� ا�ہ�ں �ے ان %ے �ہ�( ہ� �ے ��ح �� ان �� (�م �� #�ف �_8>�  اور)@٢(!� %�9Bے ��8ں �ہ8ں؟ 


 <dاب )٢D(�_�ل �� ڈر %H��ے اور /8^�م /ہRH��ے P�� ہ�ں =e� ?دت �ہ ��و۔ �>_ے !,ہ�ر�=> �� �e� ا �ے %�ا�� �ہ 
 !� �� ا/Hے ہ� �e8� ا�P Qد�� د�c_9ے  !� ان �� (�م �ے %�دار �� ���G !_ے �ہHے �:ے �ہ ہ�)٢K(ا��8 �� ��ف ہے 

ہ8ں اور �ہ �_� د�c_9ے ہ8ں �ہ !,ہ�رے /�8و وہ� ��گ ہ�\ے ہ8ں �� ہ� �8ں اد��ٰ در�ے �ے ہ8ں۔ اور وہ �_� را\ے ��ہ� 

 �ہ8ں د�c_9ے �*cہ !,ہ8ں �_�ٹ� �8�ل ��!ے ہ8ں ) �ہ �Lرو! ,� %ے(%ے *8FG �� #�ح �e� �/ے اوH/اور ہ� !� �8ں ا

ر�_9� ہ�ں اور اس �ے ) رو�I(د�c_� !� ا-� �8ں ا/Hے /�ورد-�ر �� #�ف %ے د�E8 ! �ہ�ں �ے �ہ� �ہ اے (�م ا)٢٧(
� ہے۔ !� �8� ہ� اس �ے �8ے !,ہ8ں �>=�ر s- �
 !� %ے /��8�ہ ر�_`8`� �� o� ہ� �r+� 
�>_ے ا/Hے ہ�ں %ے ر�,


(�8ں اس ! (�م اور اے )٢٨(��%9cے ہ8ں اور !� ہ� �ہ اس %ے ����ش ہ� رہے ہ� Z84� ( ے !� %ے ��ل وزر���ے �
�ا �ے ذ�ے ہے اور �� ��گ ا�,�ن �\ے ہ8ں، �8ں ان �� �H��cے وا� �_� �ہ8ں ہ�ں۔ وہ ���اہ�ں �ہ8ں ہ�ں، ��8ا ص*ہ !�  ��

ا-� ! 
 اور ��ادران �*)٢٩(!� ا/Hے /�ورد-�ر %ے �*Hے وا�ے ہ8ں �Ic8 �8ں د�c_9� ہ�ں �ہ !� ��گ ��دا�� �� رہے ہ� 
�ا %ے ) <dاب(�8ں ان �� �c�ل دوں !� ���ن ��8? ��د ��%9c� ہے۔ �_�L �! Aر ��8ں �ہ8ں ��!ے؟ ) �R��ے �ے �8ے(

�ا �ے �'ا�ے ہ8ں اور �ہ �ہ �ہ �8ں 8L$ ���9� ہ�ں اور �ہ �ہ �ہ9� ہ�ں �ہ )٣٠(� �8ں �ہ !� %ے �ہ �ہ9� ہ�ں �ہ ��8ے /�س 
�� �8ں 9��Gہ ہ�ں اور �ہ ان ��-�ں �\A_� �� ا ان��
 �I �� !� �`�رت �� ��� %ے د�c_9ے ہ� �ہ �ہ9� ہ�ں �ہ =e� 

)Q8� ا\ے'� �� ا<,�ل �H � ( �! ہ�ں� �e�ب ���9� ہے۔ ا-� �8ں ا���ا ��ہ8ں دے -� �� ان �ے د��ں �8ں ہے ا%ے 
� �ہ
 �8�۔ �Ic8 ا-� %Rے ہ�  ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ��ح !� �ے ہ� %ے �_:ڑا !� �8� اور �_:ڑا �_)٣١(�ےا��G�4ں �8ں ہ�ں 

�ا ہ� B�ہے -� !� ��زل ��ے -�۔ اور )٣٢(!� �8B o' %ے ہ,8ں ڈرا!ے ہ� وہ ہ� /� � ��زل ��و � ��ح �ے �ہ� �ہ اس �� 
� #�ح(!� e� �� 9ے ) ُاسc% ہے وہ )٣٣(ہ�ا �ہ8ں�B ہ�ا ���8��اہ� ��وں اور � اور ا-� �8ں �ہ B�ہ�ں �ہ !,ہ�ر? 

9�۔ وہ� !,ہ�را /�ورد-�ر ہے اور !,ہ8ں اس �� #�ف !,ہ8ں -,�اہ ��c% ہ �ہ8ں دے�\�G ;R� �� �! ��8��اہ�ے !� ��8? 
�ے �ہ (�Pن ا/Hے دل %ے �H� �8� ہے۔ �ہہ دو �ہ ا-� �8ں �ے دل ) /8^,=�( �8� �ہ �ہ9ے ہ8ں �ہ اس )@٣(��ٹ �� ���� ہے 

 اور ��ح �� #�ف )٣D(!� ��!ے ہ� اس %ے �8ں ��? ا��dہ ہ�ں %ے �H��8� ہے !� ��8ے -H�ہ �� و��ل �>; /� اور �� -H�ہ 
� �ہ !,ہ�ر? (�م �8ں �� ��گ ا�,�ن s- �� �، ان �ے %�ا ��\� اور ا�,�ن �ہ8ں �\ے -� !� �� ��م �ہ �� )�cBے(و�

9� ہ,�رے ��c %ے ہ,�رے رو��و �H�ؤ۔ اور �� ��گ )٣K(رہے ہ8ں ان �� و�ہ %ے �L �ہ �_�ؤ r� Q�ہ8ں ان  اور ا ����
� ��وع ��د?۔ )٣٧(�ے ��رے �8ں ہ� %ے �R; �ہ �ہc��8� �Hہ وہ ض�ور �Lق ��د�sے ��\8ں -ے ��H� �9r� ح �ے�� �! 

 �+e,! ے۔ وہ �ہ9ے �ہ ا-� !� ہ� %ے!�� �+e,! م �ے %�دار ان �ے /�س %ے -'ر!ے !� ان %ے�) �اور �$ ان �
 اور !� �� )٣٨(ہ� �_� !� %ے !,e+� ���ں -ے ) ا�Q و(
(#�ح ��!ے ہ� !� �o #�ح !� ہ� %ے !,e+� ��!ے ہ� اس 

� � *�م ہ���\ے -� �ہ �d> �/ oاب P!� ہے اور �� ا%ے ر%�ا ��ے -� اور �o /� ہ,r8ہ �� <dاب ��زل ہ�!� ہے *�)٣٩( 
 �e) ہ ہ�� ��د �c� �� ر ��ش ��ر�ے �:� !� ہ� �ے ��ح�H! اور �RHہ/P �c� ہ �$ ہ,�را� Q! ہ�ں�اروں�(��8ں ) ے ���

�(%ے ��ڑا ��ڑا H � دہ(دو )�� Q�ا Q�اور ا �� Q�ا Q�ہے ) دو ����ر۔ ا �cBہ� �c� 
=e� �� v+� o� ے �� اور�
9� �8ں %�ار �� �� اور ان �ے ) �ہ ہyA ہ���\ے -�(r� �� ہ� اس ��,�ن ��ے -_� وا��ں �� �� اH/ڑ �� ا�_B �� اس

�ا �� ��م �ے �� ) ��ح �ے ()٠@(%�!; ا�,�ن �ہ
 ہ� �� ��گ �\ے !_ے �H*B� اور ) �ہ ا%� �ے ہ�!; �8ں اس ��(�ہ� �ہ 
#�G�ن ( اور وہ ان �� �ے �� )١@(اس �8ں %�ار ہ���ؤ۔ �ے�Q ��8ا /�ورد-�ر �+Hrے وا� �ہ���ن ہے ) ہے(ٹ_ہ��� 

�9� %ے(�8ٹے �� �ہ �� اس و(
 ��ح �ے ا/Hے ) !_ے(-��� /ہ�ڑ ) �ہ��ں �8� !_8ں(�ہ�وں �8ں H*Bے �:�۔ ) �r� ( ا��
/ہ�ڑ %ے �� �:�ں ) ا�_�( اس �ے �ہ� �ہ �8ں )٢@(!_�، /c�را �ہ �8ٹ� ہ,�رے %�!; %�ار ہ��� اور ���Gوں �8ں ���E �ہ ہ� 

�ا �ے <dاب %ے ��\� �R��ے وا� �ہ8ں �اور �ہ ��\� �{ %9c� (-�، وہ �>_ے /��� %ے �R��ے -�۔ ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ Pج 
�ا ر�� ��ے۔ ا!Hے �8ں دو��ں �ے در�8�ن �ہ� E\��P ہ�\� اور وہ ڈوب �� رہ -8� �:� �) ہے� �/ o)@)٣ ��د �c� اور 

� ��ہ ��د? /� r� -8� اور ��ہ�-8� اور ��م !,�م ��د Qr� �� �:E �� اور اے P%,�ن !_� ��۔ !� /����/ �H/ا I88� �ہ اے ز�-

 �� ٹ_ہ�?۔ اور �ہہ د�� -8� �ہ �ےا�4�ف ��-�ں /H � �)@@( را اور �ہ� �ہ /�ورد-�ر�c/ �� ے /�ورد-�رH/اور ��ح �ے ا 



Qura’an Al-Kareem (Urdu)                             UrduDost Libray,   www.urdudost.com                              

Page 90 of 286 

!�8ا و<�ہ %R� ہے اور !� %$ %ے �ہ�9 ���� ہے ) !� اس �� �_� �>�ت دے(��8ا �8ٹ� �_� ��8ے -_� وا��ں �8ں ہے 
)@D(� �! ل ہے� G9ہ اe\���� �! ہ ��ح وہ !�8ے -_� وا��ں �8ں �ہ8ں ہے وہ� �����G ا �ے��  
`8`� �� �! �� '8B o

 �H� ہ�ں �ہ ��دان �ہ �!�� 
Z84� �� �! ہ ��و۔ اور �8ں� � ��ح )K@(� *�م �ہ8ں ہے اس �ے ��رے �8ں �>; %ے %�ال ہ

 �>_ے � *�م �ہ8ں۔ `8`� �� o� 8' �� !>; %ے %�ال ��وںB �e�ہ ���:9� ہ�ں �ہ ا�H/ ے �ہ� /�ورد-�ر �8ں !>; %ے�

 ��c ہ�ا �ہ ��ح ہ,�ر? )٧@(rے -� اور �>; /� ر�� �ہ8ں ��ے -� !� �8ں !=�ہ ہ���ؤں -� اور ا-� !� �>_ے �ہ8ں �+
9� اور ����9ں �ے %�!; �A% �9ں /� ) ��(#�ف %ے>�,� �� ہ8ں(!� /� اور !,ہ�رے %�!; �s- �ا!� Pؤ۔ اور ) ��زل �

ان �� ہ,�ر? #�ف %ے <dاب ا���Z� �8ظ ���ں -ے /_� ) د�8� �ے �Gا\� %ے(�R; اور �,�<89ں ہ�ں -� �I �� ہ� 
�=�وں �ے ہ8ں �� ہ� !,ہ�ر? #�ف �_8>9ے ہ8ں۔ اور اس %ے /ہ*ے �ہ !� ہ� ) ���ت( �ہ )٨@(/ہRHے -�  �� $8L ہ*,<H�

 )٩@(ہے ) �_A(!� ص=� ��و �ہ ا�>�م /�ہ8'-�روں ہ� �� ) ہ� ان %ے وا(� !_�(ان �� ���9ے !_ے اور �ہ !,ہ�ر? (�م 
� <=�دت ��و، اس �ے %�ا ! ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ��8? (�م) �� �_8>�(د �� #�ف ان �ے �_�\� ہ�د اور ہ� �ے <�� ��ا ہ�

�ا /�(!,ہ�را ��\� � =�د �ہ8ں۔ !� �
(�8ں اس !  ��8? (�م)fZ�)D٠ �ہ9�ن ����ه9ے ہ� ) ��y ���ے Z84� و<� و ( ��
 o� ص*ہ �ہ8ں ���:9�۔ ��8ا ص*ہ !� اس �ے ذّ�ے ہے ;R� 9ے ��8ں �ہ8ں؟ !� %ے_<,% �! A_� ا �8�۔� )D١(�ے �>_ے /8

ا/Hے /�ورد-�ر %ے �+�r ���:� /_� اس �ے P-ے !��ہ ��و۔ وہ !� /� P%,�ن %ے ��%Aده�ر �H8ہ ��%�\ے ! اور اے (�م

 �ڑه�\ے -� اور )�# �/ 
,�رے /�س  وہ ���ے ہ�د !� ہ)H-)D٢ہ:�ر �I �� رو-�دا�� �ہ ��و ) د�c_�(-� اور !,ہ�ر? #�(

!,ہ�رے �ہHے %ے �ہ ا/Hے � =�دوں �� B_�ڑ�ے وا�ے ہ8ں اور �ہ !� /� ا�,�ن ) ص�ف(��\� د�E8 ��ہ� �ہ8ں �\ے اور ہ� 
� � =�د �ے !,ہ8ں P%8$ /ہRH� �� )D٣(��ے وا�ے ہ8ں e� ہ %,>_9ے ہ8ں �ہ ہ,�رے�ا�ہ ��( ہ� !� ��ہے۔ ا�ہ�ں �ے ) د ��د

�ا �� -�اہ ��!� ��ا ��(ہ�ں اور !� �_� -�اہ رہ� �ہ �I �� !� �ہ� �ہ �8ں ����H� Q�!ے ہ� �8ں اس %ے �8'ار ہ�ں ) 
)D@() �� I� �H � ( ا �ے %�ا������ اور ) ���� B�ہ�(!� %$ �E �� ��8ے ��رے �8ں �� !���8 ) <=�دت ��!ے ہ� !�(

�ا /� �� ��8ا اور !,ہ�را )DD(�>_ے �ہ*
 �ہ دو ��� H*Bے ) ز�I8 /�(ے، �_�و%ہ ر�_9� ہ�ں /�ورد-�ر ہ) %$ ��( �8ں 
 ا-� !� )DK(/_��ے وا� ہے وہ اس �� �Bٹ� %ے /cڑے ہ�\ے ہے۔ �ے�Q ��8ا /�ورد-�ر 8%�هے ر%9ے /� ہے 

رو-�دا�� ��و -ے !� �� /8^�م ��8ے ہ�!; !,ہ�ر? #�ف �_8>� -8� ہے، وہ �8ں �ے !,ہ8ں /ہRH� د�� ہے۔ اور ��8ا 
� �`4�ن �ہ8ں ��%9cے۔ ��8ا /�ورد-�ر !� ہ� 8B' /�ورد-�ر !,ہ�ر? �:ہ ا_� ;R� �� ا��ور ��-�ں �� ��e�\ے -�۔ اور !� 

 اور �$ ہ,�را �d> �cاب P/ہRH� !� ہ� �ے ہ�د �� اور �� ��گ ان �ے %�!; ا�,�ن �\ے !_ے ان �� )D٧(/� �:ہ=�ن ہے 
� %ے �>�ت د? ��� �ہ����� %ے �R� �8�۔ اور ان �� <dاب �H/ا)Dہ )٨�( ��ا �� �r���8ں %ے ) وہ�<�د ہ8ں �Hہ�ں �ے 

� اور ہ� �c9=� و%��� �� �ہ� ���� � �����G�� �
 ان �ے )D٩(ا�c�ر �8� اور اس �ے /8^,=�وں �H � � !� اس د�8� �8ں �_
 �I ر�_� %) اور(د�c_� <�د �ے ا/Hے /�ورد-�ر %ے ��i �8�۔ ) �:� رہے -�(/R8_ے �:� رہے -� اور (8��
 �ے دن �_

�ا ہ� ! !� ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ (�م) �_8>�( اور ث,�د �� #�ف ان �ے �_�\� ص��� �� )K٠(ہ�د �� (�م <�د /� /_ٹc�ر ہے �
� <=�دت ��و اس �ے %�ا !,ہ�را ��\� � =�د �ہ8ں۔ ا%� �ے !� �� ز�I8 %ے /8�ا �8� اور اس �8ں �P�د �8� !� اس %ے �

�((=�ل ���ے وا� ) �_� ہے اور د<� ��(و۔ �ے�Q ��8ا /�ورد-�ر �'د��i^� Qت ���:� اور اس �ے P-ے !��ہ ��_� (
� #�ح ��( ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ص��� اس %ے /ہ*ے ہ� !� %ے )K١(ہے s� ( ں ر�_9ے !_ے���8� ) اب وہ �uY`H ہ�-8sں(ا�8

 o� ے ہ8ں؟ اور\P ہ,�رے �'رگ /��9ے �� I� ے ہ�!�� uH� ے %ےH��/ 8'وں �ےB ف !� ہ,8ں !� ہ� �� ان�# ���ت �
�_A د�c_� !� ا-� �8ں ا/Hے /�ورد-�ر �� #�ف %ے !  ص��� �ے �ہ� اے (�م)A�)K٢!ے ہ�، اس �8ں ہ,8ں (�? �=ہ ہے 

� د�E8 /� ہ�ں اور اس �ے �>_ے ا/Hے ہ�ں %ے *_�)�� ��وں !� اس ) �=�ت �����G�� ��ا ��� ہ� !� ا-� �8ں r+� 
, �
� ��!�ں %ے(-�؟ !� !� �ے %��Hے ��8? ��ن ��د ��ے � �i� (��8ا �`4�ن ��!ے ہ� )Kہ� �ہ اے (�م)٣� ��ہ !  اور �ہ �_

 ���r� Q�ہ�رے �8ے ا,! �Hاو�ٹ ��ا ��� � >'ہ(H � ( 8ں� I8ز� ��ا ���Bے ) �ہ�ں B�ہے(ہے !� اس �� B_�ڑ دو �ہ 
� #�ح �� !c*8� �ہ د�H� ور�ہ !,ہ8ں �*� <dاب c/Pڑے -� e� �� اور اس)K@( 8ں ��ٹ ڈا�8ں۔R��� � �:� ا�ہ�ں �ے اس �

�ہ اٹ_� ��۔ �ہ و<�ہ ہے �ہ �_�ٹ� �ہ ہ�-� ) اور(�ہ� �ہ ا/Hے -_�وں �8ں !� !I8 دن ) ص��� �ے(!� \�G)KD( �c� ہ,�را $� 
� �ہ����� %ے �R��8�۔ اور اس دن �� ر%H/,�ن �\ے !_ے ان �� ا�8� !� ہ� �ے ص��� �� اور �� ��گ ان �ے %�!; ا-P ��ا\

 اور �I ��-�ں �ے �*� �8� !_� ان �� )KK(۔ �ے�Q !,ہ�را /�ورد-�ر #�(�9ر اور ز��د%
 ہے )��iZظ ر�_�(%ے 
� ان �8ں �eے ہ� )K٧(�ے c/Pڑا !� وہ ا/Hے -_�وں �8ں او��هے /ڑے رہ -sے ) �� ص�رت �8ں <dاب(HB:_�ڑ _=� ���- 
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i� ے /�ورد-�ر %ےH/ر�_� �ہ ث,�د �ے ا I% ر ہے �ہ !_ے۔�cر�_� ث,�د /� /_ٹ I% 8�۔ اور� �)K9ے )٨��G اور ہ,�رے 
 �%Aم �ہ�۔ ا�_� �R; وi)ہ �ہ8ں ہ�ا !_� �ہ ( ��اب �8ں(ا��اہ�8 �ے /�س �r�رت �ے �� P\ے !� %Aم �ہ�۔ ا�ہ�ں �ے �_

� وہ �_��� �ہ8ں  ( �$ د�c_� �ہ ان �ے ہ�!; �_��ے �� #�ف �ہ8ں ��!ے)K٩(ا�H_� Q� ہ�ا �R_ڑا �ے P\ے ) ا��اہ�8(H �
� %,>; �� دل �8ں ��ف �8�۔ ) �_�!ے=H�9ں �ے(!� ان �� ا���G ( ف�# �ان �ے (�ہ� �ہ ��ف �ہ �8>8ے، ہ� (�م ��ط �

�_ڑ? !_�، ہoH /ڑ? !� ہ� �ے اس �� ا%Z�ق �� ) �� /�س( اور ا��اہ�8 �� ��8? )٧٠(�_8>ے -sے ہ8ں ) ہyA ���ے ��
� اس �ے �ہ� اے ہے ��8ے �Rہ ہ�-�؟ �8ں !� �ڑه8� ہ�ں اور ��8ے )٧١( ���+=�? د? اور ا%Z�ق �ے � � � `�ب �

�رت %ے ! >$ ��!� ہ�؟ اے اہE )٧٢(�8�ں �_� ��ڑهے ہ8ں۔ �ہ !� �ڑ? <>8$ ��ت ہے ) ��ا �� ا�ہ�ں �ے �ہ� �8� !� 
�ا �� ر�,
 اور اس �� ���89ں ہ8ں۔ وہ %'اوار ! ��� اور �'ر-�ار ہے � �/ �! 
 �$ ا��اہ�8 %ے ��ف ��!� )٧٣(�8

� !� (�م ��ط �ے ��رے �8ں �:ے ہ� %ے �Z¡ ���ے s- E� �_� ?�=+��� �ے�Q ا��اہ�8 �ڑے )@٧(رہ� اور ان �� 
 اے ا��اہ�8 اس ��ت �� ���ے دو۔ !,ہ�رے /�ورد-�ر �� �P �c/ہ٧D( �RH(!E,Z وا�ے، ��م دل اور ر��ع ���ے وا�ے !_ے 

 اور �$ ہ,�رے 9��Gے ��ط �ے /�س P\ے !� وہ ان )٧K( <dاب �Pے وا� ہے �� �=_� �ہ8ں ٹ*Hے �� ہے۔ اور ان ��-�ں /�
 اور ��ط �� (�م �ے )٧٧(%ے y�H,L اور !�H دل ہ�\ے اور �ہHے �:ے �ہ Pج �� دن �ڑ? �Ecr �� دن ہے ) �ے �Pے(

H� E G ے% �u8 �8� ��!ے !_ے۔ ��ط �ے �ہ� �ہ اے ��گ ان �ے /�س �ے!Z��� دوڑ!ے ہ�\ے P\ے اور �ہ ��گ /ہ*ے ہ
�ا %ے ڈرو اور ��8ے �ہ,���ں �ے ) ��\' اور(�ڑ�8�ں ہ8ں، �ہ !,ہ�رے �8ے ) (�م ��(��8? ) ��(�ہ ! (�م�/�y ہ8ں۔ !� 
� ��\9eہ Pد�� �ہ8ں ) ��رے(_� �(�م ( وہ ���ے !� �� � *�م ہے �ہ !,ہ�ر? )٧٨(�8ں ���P ?�8و �ہ �_�ؤ۔ �8� !� �8ں ��\

�
 �ہ8ں۔ اور �� ہ,�ر? �Lض ہے ا%ے !� )���� ;R� ہ,8ں � ��ط �ے �ہ� اے ��ش )٧٩(���9ے ہ� ) ��ب( �8ٹ�8ں �
 �9c% ڑc/ ہ�H/ ط (* ے �8ں�=F� �e� �� �
 ہ�!)�# � �9��Gں �ے �ہ� �ہ ��ط ہ� )٨٠(�>; �8ں !,ہ�رے �`��*ے �

Hہ8ں /ہ� Q! �! '-ہ ��گ ہ��9ے ہ8ں۔ ��G ے -_� وا��ں �� !,ہ�رے /�ورد-�ر �ےH/رات رہے %ے ا ;R� �! 8ں -ےc% }
 �
 ان /� /ڑ�ے وا�GP �� ے۔ �:� !,ہ�ر? ��8? �ہ_c�ے /_� �� �ہ د_R8/ v+� ��ے �� EB دو اور !� �8ں %ے ��\

 !� �$ ہ,�را )٨١(و<�ے �� و(
 ص=� ہے۔ اور �8� ص=� �R; دور ہے؟ ) <dاب �ے(ہے وہ� اس /� /ڑے -�۔ ان �ے 
9�( �ے اس �P �c�� ہ�e� ( ��)�� ہہ �ہ !ہہ ) ُا�ٹ! �� /ےدر/ے(�R8ے او/� ��د�� اور ان /� /9_� �H � ( ں ��%�\8ں���cH�

9� ان ���,�ں %ے �R; دور �ہ8ں )٨٢(e� ے ہ�\ے !_ے اور وہs� ن�r� ہ�رے /�ورد-�ر �ے ہ�ں %ے,! �/ I� )اور )٨٣ 
 �� $8 � �� #�ف ان �ے �_�\� I��� <=�دت ��و �ہ اس �ے %�ا !,ہ�را ! ں �ے �ہ� �ہ اے �)م!� ُا�ہ�8_� (>�(�� ��ا ہ�

) ا-� !� ا�,�ن �ہ �ؤ -ے !�(��\� � =�د �ہ8ں۔ اور ��پ !�ل �8ں �,� �ہ �8� ��و۔ �8ں !� !� �� P%�دہ ��ل د�c_9� ہ�ں اور 
��پ اور !�ل !  اور (�م)@٨(�>_ے !,ہ�رے ��رے �8ں ا�Q ا�eے دن �ے <dاب �� ��ف ہے �� !� �� -_�8 �� رہے -� 

ا�4�ف �ے %�!; /�ر? /�ر? �8� ��و اور ��-�ں �� ان �� 8B'�ں �� �ہ د�� ��و اور ز�I8 �8ں ��ا�� ��!ے �ہ /_�و 
)٨D( �� �! �-ا )�� ےHہ�رے �8ے �ہ�9 ہے اور �8ں !,ہ�را �:ہ=�ن �ہ8ں ہ�ں ) ��8ے �ہ,! ��ا �� د�� ہ�ا �ui ہ��`I8 ہ� !� 
)٨K( ا�ہ�ں �ے  y�! �� ے ہ8ں ہ� ان\P ہ,�رے ��پ دادا /��9ے �� I� ہے �ہ �!�_c% ہ�ہ� � 8$ �8� !,ہ�ر? �,�ز !,ہ8ں �

 ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ اے )٨٧(�� د�ں �� ا/Hے ��ل �8ں !�4ف ���� B�ہ8ں !� �ہ ���ں۔ !� !� �ڑے ��م دل اور را%
 ��ز ہ� 
رو�I /� ہ�ں اور اس �ے ا/Hے ہ�ں %ے �>_ے �Q8 روز? د�c_� !� ا-� �8ں ا/Hے /�ورد-�ر �� #�ف %ے د�E8 ! (�م

اور �8ں �ہ8ں B�ہ9� �ہ �o ا�� %ے �8ں !,ہ8ں �uH ��وں ��د اس �� ���ے ) !� �8� �8ں ان �ے �Aف ��وں -�؟(د? ہ� 
�>_ے !��8G �� ) اس ��رے �8ں(اصAح B�ہ9� ہ�ں اور ) !,ہ�رے � ��Aت ��(�:�ں۔ �8ں !� �ہ�ں !Q �>; %ے ہ�%cے 

� ��ا ہ� �H*)EFG ف ر��ع ��!� ہ�ں ) �ے�# �!  اور اے (�م)٨٨(%ے ہے۔ �8ں ا%� /� �_�و%ہ ر�_9� ہ�ں اور اس �
 �
 ��ح �� (�م �� ہ�د �� (�م �� ص��� �� (�م /� وا(u ہ�\=84� �e8� م �ہ ��ادے �ہ�� �e�ا �
 !� %ے ��\i��+� ?�8�

�) �
 !� /� وا(u ہ�۔ اور ��ط �=84� �� ہe�و � اور ا/Hے /�ورد-�ر %ے ))٨٩!� %ے �R; دور �ہ8ں ( �� ز���ہ !�(م !_

 وا� ہے ) اور(�+�r ���:� اور اس �ے P-ے !��ہ ��و۔ �ے�Q ��8ا /�ورد-�ر ر�� وا� =Z�)ُا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ )٩٠ 

� ��!8ں ہ,�ر? %,>; �8ں �ہ8ں P!8ں اور ہ� د�c_9ے ہ8ں �ہ !� ہ� �8ں �,'ور % 
� ہ� اور ا-� !,ہ�رے � 8$ !,ہ�ر? �ہ_�
� �ہ ہ�!ے !� ہ� !� �� %e:H�ر �� د�9ے اور !� ہ� /� \�_�)�� #�ح �_e� ہ8ں ہ� )� $��L8� !  ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ (�م)٩١(�

�ا %ے ز��دہ ہے۔ اور اس �� !� �ے /8ٹ; /R8_ے ڈال ر�_� ہے۔ ��8ا /�ورد-�ر !� ��وں �� د��ؤ !� /� H� ���8ے �_�\
� �:ہ ��م �8ے ��ؤ �8ں !  اور ��ادران �*
)٩٢(/� ا��#ہ �8ے ہ�\ے ہے !,ہ�رے %$ ا<,�ل H/ہ(!� ا:� �H/م �8ے ) ا��
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��!� ہ�ں۔ !� �� <H`��$ � *�م ہ���\ے -� �ہ ر%�ا ���ے وا� <dاب �P �/ o!� ہے اور �_�ٹ� ��ن ہے اور !� �_� ا��9�ر 
 ہ,�را �P �c/ہRH� !� ہ� �ے � 8$ �� اور �� ��گ ان �ے %�!;  اور �$)٩٣(��و، �8ں �_� !,ہ�رے %�!; ا��9�ر ��!� ہ�ں 

� ر�,
 %ے �R� �8�۔ اور �� ��گ ���� !_ے، ان �� HB:_�ڑ �ے Pد��B� !� وہ ا/Hے -_�وں H/,�ن �\ے !_ے ان �� !� ا�ا
� ہ�( -��� ان �8ں �=_� �eے ہ� �ہ !_ے۔ %I ر�_� �ہ ���I /� )@٩(�8ں او��هے /ڑے رہ -sے e�و (_/ �e8� ر ہے�cٹ

 �� �r��8�ں اور د�E8 رو�I دے �� �_٩D( �<8(ث,�د /� /_ٹc�ر !_H/ا �� ٰ�� ()٩K( اور ہ� �ے ��%H � ( ن اور اس�>�G
 وہ (8��
 �ے دن )٩٧(�ے %�داروں �� #�ف۔ !� وہ �G<�ن ہ� �ے �B �/ �c*ے۔ اور �G<�ن �� ��c در%
 �ہ8ں !_� 

� (�م �ے P-ے P-ے B*ے -� اورH/م /� وہ ُا!�رے ��\8ں -ے وہ ��ا ہے ا�`� o� ٩٨( ان �� دوزخ �8ں �� ُا!�رے -� اور( 
 �� اور (8��
 �ے دن �_s- ?ے �:� د_R8/ ان �ے 
H � �۔ �� ا� �م ان �� )/R8_ے �:� رہے -�(اور اس �ہ�ن �8ں �_

�8�ن ��!ے ہ8ں۔ ان �8ں %ے � �89e� �! fں �ے !_�ڑے %ے ���ت ہ8ں �� ہ� !� %ے ) /�ا��( �ہ )٩٩(�A ہے ��ا ہے 
 اور ہ� �ے ان ��-�ں /� �*� �ہ8ں �c*� �8ہ ا�ہ�ں �ے ��د ا/Hے ُاو/� �*� �8�۔ )١٠٠(��(� ہ8ں اور � f �� !ہo �ہo ہ�-8� 

� ��م _� ;R� را ��!ے !_ے وہ ان �ے�c/ ا �ے %�ا���Lض �$ !,ہ�رے /�ورد-�ر �� �P �c/ہI� �! �RH � =�دوں �� وہ 
\P ے �ہc%�� ہ� ;R� �89ں �� )١٠١(ے۔ اور !=�ہ ���ے �ے %�ا ان �ے �� �8ں اورe� ن���G�� $� اور !,ہ�را /�ورد-�ر 

 ان )١٠٢(/cڑا ��!� ہے !� اس �� /cڑ ا%� #�ح �� ہ�!� ہے۔ �ے�Q اس �� /cڑ د�; د�Hے وا�� اور %+
 ہے 
��ت %ے ڈرے <=�ت ہے۔ �ہ) (�4ں(P ابd> �� ے �8ے� v+� 8ں %$ ��گ ا�ٹ_ے �8ے �8ں اس� o� �-وہ دن ہ� 

�ا �ے رو��و(��\8ں -ے اور �ہ� وہ دن ہ�-� �o �8ں %$ � اور ہ� اس �ے ��ے �8ں )�)١٠٣�ض� �8ے ��\8ں -ے ( 
��8 �� رہے ہ8ں �! Q! I8 � 
�ا �ے ��c �ے �^�8 ��ل �_� )@١٠(ا�Q و(� oiH9� � �o روز وہ �P�\ے -� !� ��\


 �ہ8ں %cے -�۔ /_� ا+� Q8� ;R� ہ�ں -ے اور 
+��� ;R� ١٠(ن �8ں %ےD( ہ�ں -ے وہ دوزخ �8ں 
+��ڈال ( !� �� �
�$ !P Q%,�ن اور ز�I8 ہ8ں، ا%� �8ں رہ8ں -ے ) اور ()١٠K(اس �8ں ان �� �AB� اور ده�ڑ�� ہ�-� ) د�sے ��\8ں -ے


 ہ�ں -ے، )١٠٧(��د�9� ہے �:� �H9� !,ہ�را /�ورد-�ر B�ہے۔ �ے�Q !,ہ�را /�ورد-�ر �� B�ہ9� ہے +� Q8� �� اور 

 �8ں دا�E �8ے ��\8ں -ے اور �$ !P Q%,�ن اور ز�I8 ہ8ں ہ,r8ہ ا%� �8ں رہ8ں -ے �:� �H9� !,ہ�را /�ورد-�ر rوہ �ہ

 �8ں دا�s� Eے ��\8ں -ے rہ�ں -ے وہ �ہ 
+� Q8� �� 9� ہے۔ اور�ہ9� ہے ��د�B �� ہ�را /�ورد-�ر,! Qہے۔ �ے��B

�ا ��($ !P Q%,�ن اور ز�I8 ہ8ں ہ,r8ہ ا%� �8ں رہ8ں -ے۔ �:� �H9� !,ہ�را /�ورد-�ر B�ہے۔ �ہ �) اور(��+�r ہے ) 
 ��ا ��( !� �ہ ��گ �� )١٠٨(�� �=_� �uY`H �ہ8ں ہ�-� �8L ( �/�%�9 ��!ے ہ8ں۔ اس %ے !� �*>�ن �8ں �ہ /ڑ��۔ �ہ ا%

/�%�9 ��!ے P\ے ہ8ں۔ اور ہ� ان �� ان �� �4ہ /�را /�را #�ح /�%�9 ��!ے ہ8ں �o #�ح /ہ*ے %ے ان �ے ��پ دادا 
 اور ہ� �ے ��%�ٰ �� �9�ب د? !� اس �8ں ا�A9ف �8� -8� اور ا-� !,ہ�رے /�ورد-�ر )١٠٩(�A �� و��%
 د�Hے وا�ے ہ8ں 

� ہ�!� !� ان �8ں 48G*ہ ��د�� ��!�۔ اور وہ !� اس %ے (�? �=ہے �8cBت /ہ*ے �ہ ہ��� Q�ف %ے ا�# �/ڑے (ں �
8��
 �ے دن( اور !,ہ�را /�ورد-�ر ان %$ �� )١١٠(ہ8ں ) ہ�\ے) ( �� Qہ دے -�۔ �ے���ان �ے ا<,�ل �� /�را /�را �

!� اور �� ��گ ) اس /�(��c� �� �! �e8 ہ�!� ہے ) اے /8^,=�( %� )١١١(<,E �ہ ��!ے ہ8ں وہ اس %ے وا(� ہے 
� اور �� )١١٢( %ے !>�وز �ہ ����۔ وہ !,ہ�رے %$ ا<,�ل �� د�c; رہ� ہے !,ہ�رے %�!; !�\$ ہ�\ے ہ8ں (�\� رہ�۔ اور �

�ا �ے %�ا !,ہ�رے اور دو%
 ) دوزخ ��(��گ ���� ہ8ں، ان �� #�ف ��\E �ہ ہ���، �ہ8ں !� !,ہ8ں �Pگ ��Pٹے -� اور 
 اور دن �ے دو��ں )١١٣(��د �ہ �c% Eے -� ) �ہ8ں %ے(�ہ8ں ہ8ں۔ ا-� !� ���,�ں �� #�ف ��\E ہ�-sے !� /_� !� �� 

� ص=� اور ��م �ے او(�ت �8ں(%�وں H � ( �HB �%�<�ت �8ں �,�ز /ڑه� ��و۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ �8c8�ں ) /ہ*�(اور رات �

 (=�ل ���ے وا�ے ہ8ں Z84� �� ہے 
Z84� ہ ان �ے �8ے�ہ8ں۔  � اور ص=� �8ے رہ� �ہ )@١١(-H�ہ�ں �� دور �� د�9

�ا ���c8�روں �� ا�� ض��� ��8ں �ہ )١١D(\u �ہ8ں ��!� H� ے ہ�شe�ہ8ں، ان �8ں ا �cB ُا�89ں !� %ے /ہ*ے -'ر �� �! 
�۔ ) !_ے(!_�ڑے %ے ) ا�eے(ہ�\ے �� �*Q �8ں ��ا�� ���ے %ے رو�9ے ہ�ں r+� ��I �� ہ� �ے ان �8ں %ے �+*4

ہ -H�ہ�ں �8ں ڈو�ے ہ�\ے !_ے اور �� ���� !_ے وہ ان ہ� ��!�ں �ے /R8_ے �:ے رہے �o �8ں <�8 وPرام !_� اور و
)١١K( ر ہ�ں ازراِہ �*� !=�ہ ��دے���c8� ے�H��� �89ں �� �$ �ہ وہ�ں �ےe� ہ8ں ہے �ہ� �e�اور !,ہ�را /�ورد-�ر ا 

 ��د�Ic8� �9 وہ ہ,r8ہ ا�A9ف ��!ے رہ8ں -ے )١١٧(>�,� � اور ا-� !,ہ�را /�ورد-�ر B�ہ9� !� !,�م ��-�ں �� ا�Q ہ
�I /� !,ہ�را /�ورد-�ر ر�� ��ے۔ اور ا%� �8ے اس �ے ان �� /8�ا �8� ہے اور !,ہ�رے /�ورد-�ر �� (�ل  �:� )١١٨(

� ()١١٩(/�را ہ�-8� �ہ �8ں دوزخ �� ��Hں اور ا�e���ں %$ %ے �_� دوں -� ,Z� 8^,=�وں �ے وہ %$ اور) ملسو هيلع هللا ىلصاے/ 
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�8ں !,ہ�رے /�س �� ) (v4(_9ے ہ8ں۔ اور ان ���ت �� ہ� !� %ے �8�ن ��!ے ہ8ں ان %ے ہ� !,ہ�رے دل �� (�\� ر�

 اور <=�ت ہے Z84� ں �ے �8ے�H��� ہ�8� اور - }H١٢٠(/ہ( �H/,�ن �ہ8ں �\ے ان %ے �ہہ دو �ہ !� ا�اور �� ��گ ا 
� �:ہ <,E �8ے ��!ے ہ8ں H/8ے ��ؤ۔ ہ� ا� E,> ا��9�ر ) �89>ۂ ا<,�ل ��( اور )١٢١(�:ہ �� ا��9�ر ��و، ہ� �__� �!

� #�ف ) ١٢٢(��!ے ہ8ں � ��ا ہ� �� ہے اور !,�م ا��ر �� ر��ع ا%�� 8B'وں �� <*� �_B �� I8ں اور ز����,%P اور
� <=�دت ��و اور ا%� /� �_�و%ہ ر�_�۔ اور �� �R; !� ��رہے ہ� !,ہ�را /�ورد-�ر اس %ے �ے�=� �ہ8ں � �ہے۔ !� ا%

)١٢٣(  
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+�ُرة ُ)� 

 
 �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا� �� ��م �ے 

 

� P�89ں ہ8ں � Iہ �9�ب رو��١(الٓرا۔ ( �c% ;<,% �! 8ں ��زل �8� ہے !��ہ� �ہ� ) اے /8^,=� ()٢( ہ� �ے اس (�Pن �� <��
اس (�Pن �ے ذر� ے %ے �� ہ� �ے !,ہ�ر? #�ف �_8>� ہے !,ہ8ں ا�Q �ہ��
 اB_� (4ہ %H�!ے ہ8ں اور !� اس %ے /ہ*ے 

���اب �8ں( �$ ��%� �ے ا/Hے وا�� %ے �ہ� �ہ ا�� �8ں �ے )٣(=� !_ے �ے ( �� ���B 8�رہ %9�روں اور %�رج اور-
 �9_c�ہے۔ د �_c�ہ �� رہے ہ8ں ) �8�(د� ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ �8ٹ� ا/Hے ��اب �� ذ�� ا/Hے �_�\�8ں )@(ہ�ں �ہ وہ �>_ے %>

$��G �� B�ل B*8ں -ے۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ �Y8�ن ا�e�ن �� �_A د�,I ہے %ے �ہ ���� �ہ8ں !� وہ !,ہ�رے �� �8ں ��\� 
)D( ہ��ا !,ہ8ں ��-'����اب ��(��ے -� اور ) و�,9�ز( اور ا%� #�ح  ( o� ے -�۔ اور\�_c% �*> �� �8= ! ���!�ں �

� ا%� #�ح !� /_! �
 /ہ*ے !,ہ�رے دادا، /�دادا ا��اہ�8 اور ا%Z�ق /� /�ر? �, � �H/`�ب #�ح اس �ے ا �اور او�د  �

 وا� ہے ) اور(���Hے وا� ) %$ �R;(/� /�ر? ��ے -�۔ �ے�Q !,ہ�را /�ورد-�ر ,c�)K( اور ان �ے �%��ہ�ں  

�(�8ں /�H_Bے وا��ں �ے �8ے ) �ے (4ے(�_�\�8ں % 
!��dہ �8� �ہ ) o/P �8ں( �$ ا�ہ�ں �ے )r�)٧��8�ں ہ8ں ( �ہ

(ز��دہ /8�رے ہ8ں ����cہ ہ� �,�<
 ��%� اور اس �� �_�\� ا�� �� ہ� %ے >�,� �ہ8ں۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ ا�� ص��� ) �

� /� ہ8ں Y*L))٨ �� �%��!� ��ن %ے( !�  ��ہ ص�ف !,ہ�ر? ) ��! �� �*Q �8ں /_P QH8ؤ۔ /_� ا�� �e� �� ر ڈا����

 �8ں ہ���ؤ -ے ��� �_Bا �! �ے وا�ے �ے �ہ� �ہ ��%� ��  ان �8ں %ے ا�Q �ہH)٩(#�ف ہ���\ے -�۔ اور اس �ے � 

� -ہ�ے ��H�ں �8ں ڈال دو �ہ ��\� راہ:c� �8�ل e� 8ں(��ن %ے �ہ ��رو� Q*� ے ��\ے -�۔ ا-� !� �� ���� ) �� اور�
�ہHے �:ے �ہ ا����ن �8� %=$ ہے �ہ Pپ ��%� �ے ��رے ) �ہ ��rرہ �� �ے وہ � `�ب %ے ()١٠) (!� ��ں ��و(ہے 

�8��اہ ہ8ں �8ں ہ,�را ا<9=�ر �ہ8ں ��!� �E ا%ے ہ,�رے %�!; �_�8 د�>s8ے �ہ ��ب ��8ے )١١(ے ����cہ ہ� اس �ے 
 ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ �ہ ا�� �>_ے s� y�H,Lے د�9� ہے �ہ !� ا%ے �ے )١٢(�_�\ے اور �_8*ے ��دے۔ ہ� اس �ے �:ہ=�ن ہ8ں 

� وہ �>; %ے ��ا ہ���\ے(��ؤ H � ( �! ہے �ہ �اس %ے EG�L ہ���ؤ اور ا%ے �_8ڑ�� ) 8ں�_E8 �(اور �>_ے �ہ ��ف �_
 وہ �ہHے �:ے �ہ ا-� ہ,�ر? ����د-� �8ں �ہ ہ� ا�Q #�(�9ر �,�<
 ہ8ں، ا%ے �_8ڑ�� �_� -8� !� ہ� )١٣(�_� ��\ے 

 �Lض �$ وہ اس �� �ے -sے اور اس ��ت /� ا!i�ق ���8� �ہ اس �� -ہ�ے ��H�ں �8ں ڈال )@١(�ڑے �`4�ن �8ں /ڑ-sے 
� �ہ د�ں۔ !� ہ�<8_� �!� ان �ے اس %*�y %ے P-�ہ ��و -ے اور ان ) ا�Q و(
 ا�P �e\ے -� �ہ( �ے ��%� �� #�ف و�

 ��)�� ��=� �ہ ہ�-� ) اس و� ;R�)١D() ے��� 
 )١K(وہ رات �ے و(
 ��پ �ے /�س رو!ے ہ�\ے P\ے ) �ہ ���
�8ں ��4وف ہ�-sے اور ��%� �� ا/Hے �ہHے �:ے �ہ ا����ن ہ� !� دوڑ�ے اور ا�Q دو%�ے %ے P-ے �H*cے ) اور(

ا%=�ب �ے /�س B_�ڑ -sے !� ا%ے �_8ڑ�� �_� -8�۔ اور Pپ ہ,�ر? ��ت �� -� ہ� %{ ہ� �ہ9ے ہ�ں ��ور �ہ8ں ���ں -ے 
�*cہ !� ا/Hے ) �ہ �`8`
 ��ل ��ں �ہ8ں ہے( اور ان �ے ��!ے /� �_�ٹ ��ٹ �� �ہ� �_� �:� �\ے۔ � `�ب �ے �ہ� )١٧(

�ا ہ� %ے ) ہے(��ب ) �ہ وہ�(��ت �H� �\ے ہ�۔ اB_� ص=� ) �ہ(دل %ے �اور �� !� �8�ن ��!ے ہ� اس �ے ��رے �8ں 
�ا �� ��ن د�c_� �ہ اس ��H�ں �ے (��$ ()١٨(��د �Y*�ب ہے �� �ے �8ے(ا�G�) Q*ہ Pوارد ہ�ا اور ا�ہ�ں �ے ( اب ��/ (

 ���cں �8ں ڈول �ٹ��H� 8>�۔ اس �ے_� �`% �H/اس (ا �%��ے!� s- Qہ !� ) %ے �ٹ� 
,e) وہ ��� زہے)I8e� 
�ڑ�� ) �ہ��
�ا �� %$ � *�م !_� � اور اس �� )١٩(ہے۔ اور اس �� (9,8� %����ہ %,>; �� B_�� �8� اور �� �R; وہ ��!ے !_ے 

 
,8) ��(!_�ڑ? %H � ( درہ,�ں /� �8{ ڈا�۔ اور ا�ہ8ں ان �HB ودے� اور ��4 )8�)٢٠ں �R; ��{ �ہ !_� ( �ے ��رے(� 
� ��8? %ے H/ا اس �ے ا�����ہ� �ہ اس �� <'ت وا��ام %ے ر�_� ) �o �� ��م ز�8+� !_�(�8ں �v+� o �ے اس �� 

 I8%�ز� �� �%��8ں۔ اس #�ح ہ� �ے ��H� �ہ� ا%ے �8ٹ ��ہ دے �\�G ہ ہ,8ں�ض ) ��4(<>$ �ہ8ں �ہ �L 8ں �:ہ د? اور�
��اب ��(�ہ !_� �ہ ہ� ان ��  (= ! ��ا ا/Hے ��م /� L��$ ہے �Ic8 ا��w ��گ �ہ8ں ���9ے ��!�ں �� )٢١(c% �8_�\8ں اور 

� ��ا�� �� /ہRHے !� ہ� �ے ان �� دا��\� اور <*� �+r�۔ اور ���c8�روں �� ہ� ا%� #�ح ���ہ د�� ��!ے ہ8ں H/اور �$ وہ ا
)٢٢(B ���� E\�� ف�# �H/رت �ے -_� �8ں وہ رہ9ے !_ے اس �ے ان �� ا�> o� �!  ےHے �ہ��� �H� ہ� اور دروازے�

 ��ا /H�ہ �8ں ر�_ے ) ��%�(�:�� !,ہ�رے �8�ں(�*�? Pؤ۔ ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ H � (� ہ8ں ا�ہ�ں �ے �>_ے ) وہP �8ے� �!
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� #�ح %ے ر�_� ہے _B9�(اc%�� ہ8ں� �*� �e�ح �ہ8ں /�\8ں -ے ) �8ں اAG گ�� ���� Qاور اس <�رت �ے )٢٣(�ے� 
� �ہ د�c_9ے ان �� (4� �8� اور ا��r� ���ں اس �8ے ) !� �� ہ�!� ہ�!�(�ہ�ں �ے اس �� (4� �8�۔ ا-� وہ ا/Hے /�ورد-�ر �

�وں �8ں %ے !_ے ) �8� -8�(H� v��� اور دو��ں )@٢(�ہ ہ� ان %ے ��ا\� اور �ے�8�\� �� روy د�ں۔ �ے�Q وہ ہ,�رے 
) /cڑ �� �� �_RH8� !�(ان �� ��!� /R8_ے %ے اور <�رت �ے ) P-ے ��%� اور /R8_ے ز�8+�(دروازے �� #�ف �_�-ے 

/_�ڑ ڈا� اور دو��ں �� دروازے �ے /�س <�رت �� ��و�� �E -8� !� <�رت ���� �ہ �� �+v !,ہ�ر? ��8? �ے %�!; 
 ��%� �ے �ہ� ا%� )٢D(��ا ارادہ ��ے اس �� اس �ے %�ا �8� %'ا ہے �ہ �� !� (8� �8� ��\ے �� د�; �� <dاب د�� ��\ے 

� #�ف ��\B ���� E�ہ� !_�۔ اس �ے (=8*ے �8ں %ے ا�48G Q*ہ ���ے وا�ے �ے 48G*ہ �8� �ہ ا-� اس �� �ے H/ا �� ;<�
� اور ��%� �_�ٹ� R% ہ�ے %ے /_ٹ� !� -P �!��)٢K( ہے �R% اور وہ � اور ا-� ��!� /R8_ے %ے /_ٹ� ہ� !� �ہ �_�ٹ

)٢٧( �_c�اور �$ اس �� ��!� د )�! ( �ے %ے /_ٹ_R8/ �_!)�اس �ے ز�8+� %ے �ہ $! ( ;R� ہے۔ اور $��G ��ہ �ہ !,ہ�را ہ
!� ا/Hے ) ز�8+�( ��%� اس ��ت �� �8�ل �ہ ��۔ اور )٢٨(ہ�!ے ہ8ں ) �_�ر?(�Q �ہ8ں �ہ !� <�ر!�ں �ے �G�$ �ڑے 

�Y� !�8? ہے  Qے�� ،���� �r+� �� ��8?  اور �ہ� �8ں <�ر!8ں -9i:�\8ں ���ے �:8ں �ہ <'�' )٢٩(-H�ہ�ں ��
9� ہ8ں �ہ وہ _c�ہے۔ ہ� د �s-�� �_- اس �ے دل �8ں 
=Z� �� #�ف ��\B ���� E�ہ9� ہے۔ اور اس �H/م �� اAL ےH/ا


 �8ں د��ار ��%� �ے �8ے ا�Q(�$ ز�8+� �ے ان <�ر!�ں �� ) ٣٠(ص��� -,�اہ� �8ں ہے `9:� �� �`8i- ( ل�B
)�� !� ان �ے /�س ) !_H%)�� ۔ اور /8^�م �_8>� ا) د<�ت�� $!�� EiZ� Q�ے �ے �8ے(ور ان �ے �8ے اHا��! E_/ ( ہ�

�ہ� �ہ ان �ے %��Hے ��ہ� Pؤ۔ �$ <�ر!�ں �ے ان �� د�c_� !� ان �� ر<$ ) ��%� %ے(ا�Q �� ا�B Q_�? د? اور 
)Ie� ( �/ ان)�e�ا ( 8� �ہ- �_B)ا�9ے !�ا�9ے�! E_/ ( ن�Z=% 9ہ ��ل اٹ_8ں �ہ��ہ (ا� ا/Hے ہ�!; ��ٹ �8ے اور �ے%�

Ie� ( 9ہ ہے��G رگ'� � !$ ز�8+� �ے �ہ� �ہ وہ� ہے �o �ے ��رے �8ں !� �>_ے # Hے د�9� )٣١(�ہ Pد�� �ہ8ں ��\
� #�ف ��\B ���� E�ہ� �:� �ہ �R� رہ�۔ اور ا-� �ہ وہ ��م �ہ ��ے -� �� �8ں ا%ے H/8ں �ے اس �� ا� Q8ں۔ اور �ے�_!

� )٣٢(E ہ�-� �ہ9� ہ�ں !� (8� ��د�� ��\ے -� اور ذ�8!A� ہ �>_ے�ف �# � ��%� �ے د<� �� �ہ /�ورد-�ر �o ��م �
� ہے۔ اور ا-� !� �>; %ے ان �ے �G�$ �� �ہ ہٹ�\ے -� !� �8ں ان �� #�ف ��\E ہ���ؤں He/ �
 �>_ے (8=e� �ہ8ں اس �

�ا �ے ان �� د<� (=�ل ���� اور ان %ے )٣٣(-� اور ��دا��ں �8ں دا�E ہ���ؤں -� �<�ر!�ں �� ��c دuG �� د��۔  !� 
 /_� ��و��د اس �ے �ہ وہ ��گ �r�ن د�cB ;cے !_ے ان �� را\ے �ہ� )@٣(���Hے وا� ہے ) اور(�ے�Q وہ %HHے 

 اور ان �ے %�!; دو اور ��ان �_� دا�E ز��ان ہ�\ے۔ ا�Q �ے )٣D(ٹ_ہ�? �ہ �R; <�صہ �ے �8ے ان �� (8� ہ� ��د�ں 
��اب د�c_� ہے�8ں �ے(ان �8ں %ے �ہ� �ہ   9� )_c�ڑ رہ� ہ�ں۔ دو%�ے �ے ) �ے �8ے ا�:�ر(ہ�ں �ہ ��اب ) �8�(د�R�

��اب د�c_� ہے(�ہ� �ہ  ��8ں �ہ د�c_9� ہ�ں �ہ ا/Hے %� /� روٹ8�ں اٹ_�\ے ہ�\ے ہ�ں اور ����ر ان �8ں %ے ) �8ں �ے �_
 ��%� �ے �ہ� �ہ �� �_��� !� �� )٣K(_9ے ہ8ں ہ,8ں ان �� ! =�8 �9� د�>s8ے �ہ ہ� !,ہ8ں ���c8�ر د�c) ہ8ں !�(�_� رہے 

�8ں %ے ہے �� ) ��!�ں(�*Hے وا� ہے وہ �Pے �ہ8ں /�\ے -� �ہ �8ں اس %ے /ہ*ے !� �� اس �� ! =�8 �9�دوں -�۔ �ہ ان 
��ت %ے ا�c�ر ��!ے ہ8ں �8ں ان �� P ,�ن �ہ8ں �!ے اور روز�ا /� ا��� ہ8ں �� ��گ \�_c% �8ے /�ورد-�ر �ے �>_ے�

 اور ا/Hے ��پ دادا ا��اہ�8 اور ا%Z�ق اور � `�ب �ے �dہ$ /� B*9� ہ�ں۔ ہ,8ں ����ں �ہ8ں )٣٧(�dہ$ B_�ڑے ہ�\ے ہ�ں 
�ا �� EFG ہے ہ� /� �_� اور ��-�ں /� �_� ہے �Ic8 ا��w ��گ ��ا �ے %�!; ���H� Q�\8ں۔ �ہ � �� '8B �e� ہے �ہ

���ے �ے ر8G`�)٣٨(��c �ہ8ں ��!ے  E8� !  ��8ے ��ے _Bا �)P ا��ا �� �s� A_�)Q�؟ ) ا$��L9� وc� ا\ے��)٣٩( I� 
�ا �ے %�ا /�%�9 ��!ے ہ� وہ ص�ف ��م ہ� ��م ہ8ں �� !� �ے اور !,ہ�رے ��پ دادا �ے ر�; �8ے ہ8ں۔ � �! �8B'وں �

� ��زل �ہ8ں ��۔ H% �\�� ��ا �ے ان ��
 �ہ8ں ہے۔ اس �ے) %I ر�_� �ہ(��c� �� �e� ا �ے %�ا�� ار��د ��G��� ہے 
8%�ه� د�I ہے �Ic8 ا��w ��گ �ہ8ں ���9ے  �� <=�دت �ہ ��و۔ �ہ� �e� ے �ے )٠@(�ہ اس �ے %�ا��� E8� �8ے� 

�`8Gر ! Q�اب �8�ن ���ے وا� ہے وہ(!� �8ں %ے ا�� Aہ/ �� ( ے -� اور �� دو%�ا ہے وہ�� ��A/ اب�� �� �)P ےH/ا �!
 اور )١@(�� %� �_� ��\8ں -ے۔ �� ا�� !� �>; %ے /�B_9ے !_ے وہ 48G*ہ ہ�cB� ہے %��� د�� ��\ے -� اور ����ر اس 

 
=e� �� o� ے(دو��ں �+�4ں �8ں %ے� �%��(� %ے ��8ا ) P ےH/ے -� اس %ے �ہ� �ہ ا\�� �/ ��8�ل �8� �ہ وہ رہ�\
� �s� �%�� اور ��د A_� ���� ے ذ��% �)P ےH/ن �ے ان �� ا�Y8� Ic8� ���� ����ے �8ں رہے ذ�� �_ E8� اور )٢@(�س 

ہ�ں �ہ %�ت ��ٹ� -�\8ں ہ8ں �I �� %�ت د�*� -�\8ں �_� رہ� ہ8ں ) �8�(د�c_9� ) �ے ��اب د�c_� ہے(��د��ہ �ے �ہ� �ہ �8ں 
ا-� !� ��ا��ں �� ! =�8 دے %9cے ہ� !� �>_ے ��8ے ��اب ! �Qr۔ اے %�دارو) %�ت(اور %�ت ���ے %=' ہ8ں اور 
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٣@(�� ! =�8 �9�ؤ ( �!P �8 �ہ8ں= ! � اب وہ )@@( ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ !� /��r�ن %ے ��اب ہ8ں۔ اور ہ,8ں ا�eے ��ا��ں �
 �� ��ل اٹ_� �ہ �8ں Pپ �� اس �s-P د��وہ ��ت  ��+v �� دو��ں (8���ں �8ں %ے رہ�\� /� -8� !_� اور �eے ��ت �ے � 

���ے(�9�!� ہ�ں �>_ے ) �(! =�8  E8� ( ا��زت �) �Lض وہ ��%� �ے /�س P�� اور �ہHے �:� ()D@(دے د�>s8ے ���ے �
ہ,8ں اس ��اب �� ! =�9� �8�sے �ہ %�ت ��ٹ� -�\�8ں �� %�ت د�*� -�\8ں �_� رہ� ہ8ں۔ ) ��%�(��%� اے �ڑے %Rے 

 �� o/ے %=' ہ8ں اور %�ت %��_ے !��ہ �8ں ��-�ں �ے /�س وا���۔ <>$ �ہ8ں �ہ وہ )�� ! =�8 �9�ؤں(اور %�ت 
��ٹ� !� !_�ڑے ) Lّ*ہ( ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ !� ��گ %�ت %�ل ��9ا!� �_98� ��!ے رہ�-ے !� �� )K@(���8ں ) !,ہ�ر? (�ر(

 �H�ے دHرہ �� �ے( /_� اس �ے � � )٧@(%ے Lّ*ے �ے %�ا �� �_��ے �8ں P\ے ا%ے ����ں �8ں ہ��% Qr�%�ت ) 
 
-� وہ اس %$ �� �_� ��\8ں -ے۔ ص�ف وہ� !_�ڑا %� رہ ��\ے !� �ے �,u �� ر�_� ہ�) Lّ*ہP)\8ں -ے �ہ �� ( %�ل(%+

 /_� اس �ے � � ا�Q %�ل P\ے -� �ہ ��ب �H8ہ ��%ے -� اور ��گ اس �8ں )٨@(-� �� !� ا�89�ط %ے ر�; B_�ڑو -ے 
 -8� ��د��ہ �ے ��c د�� �ہ ��%� �� ��8ے /�س �ے Pؤ۔ �$ (�ص� ان �ے /�س) �ہ ! =I% �8 �� ()٩@(رس ��Rڑ�ں -ے 

!� ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ا/Hے P(� �ے /�س وا/o ��ؤ اور ان %ے /�B_� �ہ ان <�ر!�ں �� �8� ��ل ہے �Hہ�ں �ے ا/Hے ہ�!; 
 ��د��ہ �ے <�ر!�ں %ے /�B_� �ہ �_A )D٠(��ٹ �8ے !_ے۔ �ے�Q ��8ا /�ورد-�ر ان �ے ��cوں %ے ��ب وا(� ہے 

� #�ف H/ا �� �%��8� ہ�ا !_� �$ !� �ے � 
��\B ���� E�ہ�۔ %$ ��ل اٹ_8ں �ہ ��شَ ِ� ہ� �ے اس �8ں ��\� ��ا\� اس و(
� ہے۔ s- �� ��ت !� ��ہ� ہ� ہR% رت �ے �ہ� اب�> �� ) اصE �ہ ہے �ہ(� *�م �ہ8ں ��۔ <'�' �H/8ں �ے اس �� ا�

� ہے/(�ہ ��ت اس �8ے ) ��%� �ے �ہ� �ہ �8ں �ے ()D١(#�ف ��\B ���� E�ہ� !_� اور �ے�Q وہ %R� ہے _B� ( ہ�
 �8��
 �ہ8ں ��(<'�' �� �`I8 ہ���\ے �ہ �8ں �ے اس �� /8ٹ; /R8_ے اس ��8��
 ���ے وا��ں ) ا���
 �8ں ��ا �اور 

��ا\� %c_�!� ) ا�e�ن ��( اور �8ں ا/Hے !8sں /�y ص�ف �ہ8ں �ہc��8� �9ہ �oi ا��رہ )D٢(�ے ��cوں �� رو��اہ �ہ8ں ��!� 
 ��د��ہ �ے ��c )D٣(رد-�ر ر�� ��ے -�۔ �ے�Q ��8ا /�ورد-�ر �+Hrے وا� �ہ���ن ہے رہ9� ہے۔ �:� �ہ �ہ ��8ا /�و

9:� �� !� �ہ� �ہ Pج %ے !� ہ,�رے i- ؤں -�۔ /_� �$ ان %ے�H� ص�� $��4� �H/ہ ا%ے ��8ے /�س �ؤ �8ں ا%ے ا� ��د

 اور ص��ِ$ ا<9=�ر ہ� �'H� $��ہ�ں ص)D@() ے� �%�� ('�ا��ں /� �`�ر �� د�>s8ے �c��8ہ �ہ� �>_ے اس �*Q �ے 

� ��%9c� ہ�ں اور اس ��م %ے وا(� ہ�ں _� 
��i� 8ں�)DD( Q*� �� �%�� اس #�ح ہ� �ے )8ں �:ہ د? اور ) ��4�
� ر�,
 �B �/ o�ہ9ے ہ8ں ��!ے ہ8ں اور ���c8�روں �ے ا�� �� H/ہ9ے !_ے رہ9ے !_ے۔ ہ� ا�B 8ں �ہ�ں� Q*� وہ اس

��ت �� ا�� �ہ
 �ہ�9 ہے  او)DK(ض�\u �ہ8ں ��!ے P ,�ن �\ے اور ڈر!ے رہے ان �ے �8ے�ر �� ��گ ا)Dاور )٧ 
 ���ے �ے �8ے(��%� �ے �_�\���P\ے !� ��%� �ے /�س -sے !� ��%� �ے ان �� /ہR�ن ) �H �ن %ے ��4 �8ں Lّ*ہ 

�� ��پ ) /_� �P� !�(� !� �ہ� �ہ  �$ ��%� �ے ان �ے �8ے ان �� %���ن !8�ر �� د�)D٨(�8� اور وہ ان �� �ہ /ہR�ن %cے 
� #�ف %ے !,ہ�را ا�Q اور �_�\� ہے ا%ے �_� ��8ے /�س �98ے �P�۔ �8� !� �ہ8ں د�c_9ے �ہ �8ں ��پ �_� /�ر? /�ر? �

��ب ��!� ہ�ں  � اور ا-� !� ا%ے ��8ے /�س �ہ �ؤ -ے !� �ہ !,ہ8ں ��8ے ہ�ں %ے Lّ*ہ )D٩(د�9� ہ�ں اور �ہ,���ار? �_
 ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ہ� اس �ے ��رے �8ں اس �ے وا�� %ے !��dہ ���ں -ے )K٠(ر �ہ !� ��8ے /�س ہ� �c%P -ے �*ے -� او

�ام %ے �ہ� �ہ ان �� %����ہ ) اور ��%� �ے ()K١(���ے رہ8ں -ے ) �ہ ��م(اور ہ� �
(ا/Hے ,8) �� Lّ*ے �H � ( ان �ے
<>$ �ہ8ں �ہ /_� �ہ�ں P\8ں ) اور( �8ں ��\8ں !� ا%ے /ہR�ن �8ں �*�98ں �8ں ر�; دو <>$ �ہ8ں �ہ �$ �ہ ا/Hے اہE و<8�ل

)K٢( ��ّے �:ے �ہ اHے !� �ہs- o/ے ��پ �ے /�س واH/وہ ا $� )ہ �ے ��\8ں� ;!�% �� I8��8H� ہ� Q! $� ( ہ,�رے �8ے
� ہے !� ہ,�رے %�!; ہ,�رے �_�\� �� �_�8 دے !��ہ ہ� /_� Lّ*ہ �\8ں اورs- ?ش �� د�H� � ہ� اس �ے �:ہ=�ن ہ8ں Lّ*ے �

)K`�ب �ے ()٣ �ے ��رے �8ں ) � ��ہ� �ہ �8ں اس �ے ��رے �8ں !,ہ�را ا<9=�ر �ہ8ں ��!� �:� و�e� ہ� �e8� اس �ے �_�\
�ا ہ� �ہ�9 �:ہ=�ن ہے۔ اور وہ %$ %ے ز��دہ ر�� ���ے وا� ہے � اور �$ ا�ہ�ں �ے ا/H� ا%=�ب �_�� )@K(�8� !_�۔ %� 

� ہ,8ں ) د�c_8ے(�B �8�ہs8ے ) اور(�� %����ہ وا/o �� د�� -8� ہے۔ �ہHے �:ے اّ�� ہ,8ں !� د�c_� �ہ ان _� ��ہ ہ,�ر? /��>
 Q�ں -ے اور ا��� �� �:ہ=��� �� ہے۔ اب ہ� ا/Hے اہE و<8�ل �ے �8ے /_� Lّ*ہ �\8ں -ے اور ا/Hے �_�\s- ?د �� o/وا

�ا �� <ہ� �ہ دو �ہ اس ) � `�ب �ے ()KD( !_�ڑا ہے �ہ Lّ*ہ �� ہ� �\ے ہ8ں) �ہ(��ر ��9 ز��دہ �\8ں -ے � �! Q! $� �ہ�
� (�ے Pؤ -ے �8ں ا%ے ہ�-' !,ہ�رے %�!; �ہ8ں �_H<8ے ��۔ �:� �ہ �ہ !� -_�8 �8ے ��ؤ ) ص�8Z %���(�� ��8ے /�س H �

 ہ� �� رہے ہ8ں اس �ہ� �ہ �� (�ل و(�ار) � `�ب �ے(�$ ا�ہ�ں �ے ان %ے <ہ� ���8� !� ) �ے�o ہ���ؤ !� �>=�ر? ہے
�ا ض��I ہے � ��)KK( ہ���۔ E�� �ہ �8ٹ� ا�Q ہ� دروازے %ے دا�E �ہ ہ��� �*cہ ��ا ��ا دروازوں %ے دا� 
 اور ہ�ا�
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 E��! Eِو%ہ ر�_9� ہ�ں۔ اور اہ�_� �/ ���� �� !� %ے �ہ8ں رو9c% y�۔ �ے��c� Q ا%� �� ہے �8ں ا%`! ��ا ��اور �8ں 
 �H_و%ہ ر��_� �/ �) دا�E ہ��ے �ے �8ے( اور �$ وہ ان ان �`���ت %ے دا�E ہ�\ے �ہ�ں �ہ�ں %ے )B)K٧�ہs8ے �� ا%

 �� ���اہ� !_ �� ہ�ں وہ � `�ب �ے دل �_! �9c% ہ8ں ٹ�ل� ��ا �ے ��c �� ذرا �_� �8����پ �ے ان %ے �ہ� !_� !� وہ !
�۔ اور �ے�Q وہ ص��ِ$ <*� !_ے �c��8ہ ہ� �ے ان ��_! � <*� %�_c�� Ic8� �_! ا��w ��گ �ہ8ں ���9ے ا�ہ�ں �ے /�ر? �

)Kے /�س �:ہ د? اور �ہ� �ہ �8ں )٨H/ا �� �\�_� � اور �$ وہ ��گ ��%� �ے /�س /ہRHے !� ��%� �ے ا/Hے �`8`
 �$ ان �� ا%=�ب !8�ر �� د�� )K٩(��!ے رہے ہ8ں اس /� ا�eGس �ہ ���� ) ہ,�رے %�!;(!,ہ�را �_�\� ہ�ں !� �� %*�y �ہ 

ا�c/ Q�ر�ے وا�ے �ے Pواز ) �$ وہ �P�د? %ے ��ہ� �s- Ecے !�(ا/Hے �_�\� �ے �*98ے �8ں -Aس ر�; د�� اور /_� !� 
� ہے )٧٠(د? �ہ (�G*ے وا�� !� !� �Bر ہ� s- �\�_� '8B �8� ?ے �:ے !,ہ�رHف ���9ہ ہ� �� �ہ�# � وہ )٧١( وہ ان �

) ا� �م(8� ہے اور �� �+v اس �� �ے P\ے اس �ے �8ے ا�Q ��ر �A- �� �9س �_��� -) �ے /��� /H8ے(���ے �ہ ��د��ہ 
�ا �� (�e !� �� � *�م ہے �ہ ہ� )٧٢(اور �8ں اس �� ض��I ہ�ں ��*Q �8ں اس �8ے �ہ8ں P\ے ) اس( وہ �ہHے �:ے �ہ 

� �Bر? ث��
( ���ے �ہ ا-� !� �_�ٹے �c*ے )٧٣(�ہ ��ا�� ���ں اور �ہ ہ� �Bر? �8� ��!ے ہ8ں H ��!� اس �� )  ہ�\
 ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ اس �� %'ا �ہ ہے �ہ �o �ے �*98ے �8ں وہ د%89�ب ہ� وہ� اس �� ��ل (�ار د�� ��\ے ہ� )@٧(%'ا �8� 

 /_� ��%� �ے ا/Hے �_�\� �ے �*98ے %ے /ہ*ے ان �ے �*�98ں �� د�H_c� ��وع )٧D(���,�ں �� �ہ� %'ا د�� ��!ے ہ8ں 
�8 �� �8� /_� ا/Hے �_�\� �ے �*����د��ہ �ے ) ور�ہ(98ے �8ں %ے اس �� �c�ل �8�۔ اس #�ح ہ� �ے ��%� �ے �8ے !

 �H*� ہ9ے ہ8ں در�ے�B ے �8ے� o� 9ے !_ے۔ ہ�c% ے �ہ8ں� �� ��ا �ے %�ا ا/Hے �_�\� 
ِ8r� وہ ���Y� ن �ے���)
 �ہ� �ہ ا-� اس �ے �Bر? �� ہ� )��ادران ��%� �ے ()٧K(��!ے ہ8ں۔ اور ہ� <*� وا�ے %ے دو%�ا <*� وا� �ڑه �� ہے 

� ر�_� ) �R; <>$ �ہ8ں �ہ(!� i+� ے دل �8ںH/ے اس ��ت �� ا� �%�� �_! �� �ے �_� /ہ*ے �Bر? �\�_� Q�اس �ے ا
�ا ا%ے ��ب ���9� ہے ) اور(اور ان /� ��ہ� �ہ ہ��ے د�� � وہ )٧٧(�ہ� �ہ !� �ڑے ��(,�ش ہ�۔ اور �� !� �8�ن ��!ے ہ� 


 ر�_9ے ہ8ں( <'�' اس �ے وا�� �ہ
 ��ڑهے ہ8ں �ہHے �:ے �ہ اے=Z� 
اس �� B_�ڑ (!� ) اور اس %ے �ہ
� �� ر�; �s8<8ے۔ ہ� د�c_9ے ہ8ں �ہ Pپ ا�e�ن ���ے وا�ے ہ8ں ) د�>8ےاورe� ہ ہ� �8ں %ے:� ���%�  ()٧٨(اس �

� ہے اس �ے %�) �ے\�/ '8B �H/ے /�س ہ� �ے ا� v+� o� ہ �8ں ر�_ے �ہ�H/ ا��� اور �� /cڑ �8ں ا�e� �ہ� �ہ e� ا
 �$ وہ اس %ے ��ا�8� ہ�-sے !� ا�� ہ� �� صAح ���ے �:ے۔ %$ %ے �ڑے )٧٩(�ےا�4�ف ہ8ں ) �ڑے(���ں !� ہ� 

�ا �� <ہ� �8� ہے اور اس %ے /ہ*ے �_� !� ��%� �ے ��رے �8ں ��ے �ہ� �8� !� �ہ8ں ���9ے �ہ !,ہ�رے وا�� �ے !� %ے 
�ا ��8ے �8ے ��\� (�4ر �� cBے ہ� !� �$ !Q و�ا�� ص��$ �>_ے ��c �ہ د�ں �8ں !� اس �:ہ %ے ہ*Hے �� �ہ8ں �� 

 !� %$ وا�� ص��$ �ے /�س وا/o ��ؤ اور �ہ� �ہ ا�� )٨٠(اور !���8 ��ے۔ اور وہ %$ %ے �ہ48G �9*ہ ���ے وا� ہے 

 �ے �P ���Yپ %) وہ�ں �� ��(Pپ �ے ص��='ادے �ے eدا� �H/۔ اور ہ� �ے ا�<ہ� ) اس �ے �ے �Pے ��(ے �Bر? �

$8 �� ��!�ں �� ���Hے اور ��د ر�_Hے وا�ے !� �ہ8ں !_ے L 8ں ہ� )٨١(�8� !_� �:� ہ�� �9e� o� ے ) ٹ_ہ�ے( اور_!
� اہE ��4 %ے(وہ�ں %ے H � ( ےR% Ec��� ے اور ہ� اس �8�ن �8ںs8<8� �� 
G��ے ہ8ں اس %ے در\P ے �8ں*G�) o� اور

�*cہ �ہ ��ت !� �ے ) �`8`
 ��ں �ہ8ں ہے(ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ )  �ہ ��ت � `�ب %ے P �� �ہ� !��$ ا�ہ�ں �ے ()٨٢(ہ8ں 
�ا ان %$ �� ��8ے /�س �ے P\ے۔ �ے�Q وہ دا�� �� ہے !� ص=� ہ� �ہ�9 ہے۔ <>$ �ہ8ں �ہ ��H� ے دل %ےH/اور(ا (


 وا� ہے ,c�)%)٨٣��س �eGے �:ے ہ�\ے اHے اور �ہs- ے*B /_� ان �ے /�س %ے  �س(�eGاور ر�� وا�� ) ہ�\ے ا
8� ہ�-8sں اور ان �� دل �L %ے �_� رہ� !_� ) اس (�ر رو\ے �ہ(�8ں i% 8ں_c�P � �8ٹے �ہHے �:ے �ہ وا� ا-� )@٨(ان �

 ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ )٨D(Pپ ��%� �� ا%� #�ح ��د ہ� ��!ے رہ8ں -ے !� �� !� �8,�ر ہ���\8ں -ے �� ��ن ہ� دے د�ں -ے 
�ا �� #�ف %ے وہ ��!8ں ���9� ہ�ں �� !� �ہ8ں ���9ے �8ں ا/Hے ��ا %ے ��!� ہ�ں۔ اور � �8ٹ� )٨K(�L وا��وہ �� ا�ہ�ر 

�ا ) ��ں ��و �ہ ا�Q دG ہ /_�(��ا �� ر�,
 %ے ��ا�8� �ہ ہ�۔ �ہ ���ؤ اور ��%� اور اس �ے �_�\� �� !Aش ��و اور 
 �$ وہ ��%� �ے /�س -sے !� �ہHے �:ے �ہ <'�' ہ,8ں اور )٨٧(�� ر�,
 %ے �ےا�,�ن ��گ ��ا�8� ہ�ا ��!ے ہ8ں 

/�را Lّ*ہ دے ) اس �ے <�ض(ہ,�رے اہE و<8�ل �� �ڑ? !c*8� ہ� رہ� ہے اور ہ� !_�ڑا %� %����ہ �\ے ہ8ں Pپ ہ,8ں 
�ا ��8ات ���ے وا��ں �� ث�اب د�9� ہے �ہے �$ !� �ہ� !,ہ8ں � *�م ) ��%� �ے ()٨٨(د�>s8ے اور ��8ات �s8<8ے۔ �ہ 

 وہ ���ے �8� !� ہ� ��%� ہ�؟ )٨٩(��دا�� �8ں /_eHے ہ�\ے !_ے !� !� �ے ��%� اور اس �ے �_�\� �ے %�!; �8� �8� !_� 
� #�ف ا��رہ ���ے �ہHے �:ے(ا�ہ�ں �ے �ہ� ہ�ں �8ں ہ� ��%� ہ�ں۔ اور � I8��8H� ( ا �ے ہ� /� �ڑا���ہ ��8ا �_�\� ہے 
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�ا %ے � v+� �� ن �8� ہے۔�eہ8ں ��!� ا�� u\�روں �� ا�� ض���c8� ا���ا )٩٠(ڈر!� اور ص=� ��!� ہے !� � وہ ���ے 
� ہے اور �ے�Q ہ� �Y���ر !_ے r+� 
*8FG �/ ا �ے !� �� ہ��� �e) ��ہ� �ہ Pج �ے دن %ے !� ) ��%� �ے ()٩١(�


(/� �R; <9�ب �Aر�� ���ے وا� ) و� 
�ا !� �� � �ف ��ے۔ اور وہ �ہ� �ہ ��8ا ��!ہ �ے ��ؤ اور )٩٢(ہے �ہ8ں ہے۔ 
 اور �$ )٩٣(ا%ے وا�� ص��$ �ے �Hہ /� ڈال دو۔ وہ �H8� ہ� ��\8ں -ے۔ اور ا/Hے !,�م اہE و<8�ل �� ��8ے /�س �ے Pؤ 

�ہQ -8� ہے !� �>_ے !� ) ��ڑه�(روا�ہ ہ�ا !� ان �ے وا�� �ہHے �:ے �ہ ا-� �>; �� �ہ �ہ �ہ� �ہ ) ��4 %ے((�G*ہ 
 �� �8ں )@٩(�� P رہ� ہے ��%� �Y*L ���) ����+=�? د�Hے وا� P /ہ)٩D( �RHہ8ں A9=� (( وہ ���ے �ہ وا� Pپ ا% $� 

�ہHے �:ے �8� �8ں �ے !� %ے �ہ8ں �ہ� !_� �ہ �8ں ) اور �8ٹ�ں %ے(!� ��!ہ � `�ب �ے �Hہ /� ڈال د�� اور وہ �H8� ہ� -sے 
�ا �� #�ف %ے وہ ��!8ں ���9� ہ�ں �� !� � �8ٹ�ں �ے �ہ� �ہ ا�� ہ,�رے �8ے ہ,�رے -H�ہ �� �^�iت )٩K(�ہ8ں ���9ے 

 ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ �8ں ا/Hے /�ورد-�ر %ے !,ہ�رے �8ے �+�r ���:�ں -�۔ )٩٧(���:s8ے۔ �ے�Q ہ� �Y���ر !_ے 
�I �� ا/Hے ��%� �ے /�س /ہRHے !� ��%� �ے ا/Hے وا��) %$ ��گ( �$ �ہ )٩٨(�ے�Q وہ �+Hrے وا� �ہ���ن ہے 

��#� %ے رہs8ے -�  u,� �! �ہ�B ا �ے��
 /� )٩٩(/�س �ٹ_��� اور �ہ� ��4 �8ں دا�E ہ� ��\8ے +! �� I�� اور ا/Hے وا�
��اب �� ! =�8 ��%� �ے �ہ� ا�� ��ن �ہ ��8ے اس) اس و(
( �ے P-ے %>�ہ �8ں -� /ڑے اور ملسو هيلع هللا ىلص�ٹ_��� اور %$ ��%� 

) �ہ
 %ے( !_�۔ ��8ے /�ورد-�ر �ے ا%ے %{ �� د�_��� اور اس �ے �>; /� د�c_�) �I�R �8ں(ہے �� �8ں �ے /ہ*ے 
���ے %ے �c��۔ اور اس �ے � � �ہ �Y8�ن �ے �>; �8ں اور ��8ے �_�\�8ں �8ں eG�د  E8� �� ;<� ے ہ8ں �ہs� ن�eا�


 وا� ) اور(وہ دا�� ڈال د�� !_�۔ Pپ �� -�ؤں %ے �ہ�ں ���۔ �ے�Q ��8ا /�ورد-�ر �� B�ہ9� ہے !���8 %ے ��!� ہے۔ ,c�
�ا %ے د<� �� �ہ ()١٠٠(ہے �
 %ے ) �$ �ہ %$ ��!8ں ہ��8ں !� ��%� �ے ��c� �� ;<� اے ��8ے /�ورد-�ر !� �ے

��ت �8ں ��8ا P د�8� اور ��ہ�ہ د�� اور ��ا��ں �� ! =r+� �*> �� �8�۔ اے P%,���ں اور ز�I8 �ے /8�ا ���ے وا�ے !� ہ
� ا#�<
 ) 8� %ےد�(��ر%�ز ہے۔ !� �>_ے H/ا)
��� ���ت �8ں8�)ں اٹ_�\�8 اور ( �P ( �8<8� E��وں �8ں داH� Q8� ےH/ا

� ��ت /� ) اے /8^,=� ()١٠١(H/ے ا� �%��8$ �8ں %ے ہ8ں �� ہ� !,ہ�ر? #�ف �_8>9ے ہ8ں اور �$ ��ادران L ر�=��ہ ا
� ہ�( اور �ہ
 %ے Pد�� -� !� )١٠٢(ا!i�ق �8� !_� اور وہ �G�$ �� رہے !_ے !� !� ان �ے /�س !� �ہ !_ے H9� ( اہ���

��اہ�( اور !� ان %ے اس )١٠٣(��و ا�,�ن ��ے وا�ے �ہ8ں ہ8ں  �8�� !� �ہ8ں ���:9ے۔ �ہ P�)ن اور ( _� Aص ;R� ��

 ہے Z84� ہ8ں !,�م <��� �ے �8ے� ;R�)ہ -'ر!ے ہ8ں ا)@١٠� �/ I� 8�ں ہ8ں��r� �% 
ور ان  اور P%,�ن و ز�I8 �8ں �ہ

�ا /� ا�,�ن �ہ8ں ر�_9ے۔ �:� )١٠D(%ے ا<�اض ��!ے ہ8ں � �wہ ا��اس �ے %�!;( اور  ( ے ہ8ں!�� y��)١٠K( ہ�8� � 
�ا �� <dاب ��زل ہ� �� ان �� ڈه��¦ �ے �� ان /� ��-ہ�ں (8��
 �P�\ے اور ا�ہ8ں ) ��ت(اس �%ے �ے��ف ہ8ں �ہ ان /� 

� �ہ ہ� _� �=��ا �� #�ف �A!� ہ�ں  �ہہ دو ��8ا ر)١٠٧(�%,>; ���; �� ) از رو\ے �`I8 و��ہ�ن(%9ہ !� �ہ ہے �8ں 
 ��ا �� #�ف �A!� ہ�ں(�8ں �_��ا /�y ہے۔ اور �8ں ��y ���ے وا��ں �8ں %ے ) ��-�ں �� �اور ��8ے /�8و �_�۔ اور 
� #�ف ہ� و��  اور ہ� �ے !� %ے /ہ*ے ��89eں �ے رہHے وا��ں �8ں %ے ��د ہ� �_8>ے)١٠٨(�ہ8ں ہ�ں � I� ے_! 

�ہ8ں �� �ہ د�c; �98ے �ہ �� ��گ ان %ے /ہ*ے !_ے ان �� ) و8%��
(�_8>9ے !_ے۔ �8� ان ��-�ں �ے �*Q �8ں �8% 
��ت �� -_� �ہ
 اB_� ہے۔ �8� !� %,>_9ے �ہ8ں؟ P ١٠٩(ا�>�م �8� ہ�ا۔ اور �9ّ`�8ں �ے �8ے( � �ہ�ں !Q �ہ �$ /8^,=� ��ا�8

� ہ�-sے اور ا�ہ�ں �ے_! �� ��4ت �ے ��رے �8ں �� ��ت ا�ہ�ں �ے �ہH/8�ل �8� �ہ ا�وہ %Rے �ہ �c*ے !� ) اس �8ں( 
�۔ /_� �eے ہ� �ے B�ہ� �R� د��۔ اور ہ,�را <dاب RHہ/ P د�-Hہ:�ر ��-�ں %ے /_�ا �ہ8ں ��!� ) ا!� ��(ان �ے /�س ہ,�ر? �

�وں �ے �8ے <=�ت ہے۔ �ہ )١١٠(H,*`> ن( ان �ے (4ے �8ںP�) (ت �ہ8ں ہے �� ا�� �e�)ے دل %ےH/ہ� ) ا �s- �\�H�
4��� ) �9��8ں(�*cہ �� ! �ہے اور ����Hں �ے �8ے ہ�ا�
 اور ر�,
 ہے ) ���ے وا�(اس %ے /ہ*ے ��زل ہ�\� ہ8ں ان �

)١١١(  
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رة ا�ّ���� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�(الٓ��ا۔ ,Z� ہ �9) اے�(�ب ٰ�� P�89ں ہ8ں۔ اور �� !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے !� /� ��زل ہ�ا ہے �� ہے ) ا�ہ�
�ا وہ� !� ہے �o �ے %���9ں �ے �^P �8%,�ن �e8� �ہ !� د�c_9ے ہ� )١(�Ic8 ا��w ��گ ا�,�ن �ہ8ں �!ے �) ا!Hے( 

� �� ��م �8ں �:� د����B ے۔ /_� <�ش /� �� ٹ_ہ�ا اور %�رج اور\�H� ےRدش �� رہ� او��- Q! I8 � 8 �د� Q�ا Q�۔ ہ� ا
 �� P�89ں �_�ل �_�ل �� �8�ن ��!� ہے �ہ !� ا/Hے /�ورد-�ر ) اس #�ح(����ں �� ا��9�م ��!� ہے ) د�8� �ے(ہے۔ وہH/وہ ا

ہ�  اور وہ وہ� ہے �o �ے ز�A8_/ �� I8�� اور اس �8ں /ہ�ڑ اور در�� /8�ا �sے اور )٢(�ے رو��و ���ے �� �`I8 ��و 
 �% 
#�ح �ے ��8ؤں �� دو دو (e,8ں �H�\8ں۔ وہ� رات �� دن �� �=�س /ہH�!� ہے۔ �Lر ���ے وا��ں �ے �8ے اس �8ں �ہ

� #�ح �ے (Y �ت ہ8ں۔ ا�Q دو%�ے %ے �*ے ہ�\ے اور ا�:�ر �ے ��غ اور �_98� اور )٣(�r��8�ں ہ8ں s� 8ں� I8اور ز� 
�8ں ہ�!� ہ8�� �% 
� �ہ� f � ۔
�� �ہ8ں ہ�!8ں �_>�ر �ے درH!ا �� f � ہ �ہ(ں اور�و��د �� ( �� %$ �� ا�Q ہ��/

� �r��8�ں % 

 د�9ے ہ8ں۔ اس �8ں %,>_Hے وا��ں �ے �8ے �ہ*8FG ت �8ںd� �/ f � �� �8ؤں� f � 9� ہے۔ اور ہ�*�
� B�ہ� !� ���Gوں �� �ہ �ہH� <>8$ ہے �ہ �$ ہ� )@(ہ8ں HH% ہ� ��\) �� ��( ا-� !� <>8$ ��ت �8ں -ے !� �8� از%��� �ٹ

� -�د��ں �8ں #�ق ہ�ں -ے اور � I� ہ8ں �8�ا ہ�ں -ے؟ �ہ� ��گ ہ8ں �� ا/Hے /�ورد-�ر %ے ��cH ہ�\ے ہ8ں۔ اور �ہ/
��ا%9:�ر )D(رہ8ں -ے ) �*9ے(�ہ� اہE دوزخ ہ8ں �ہ ہ,r8ہ اس �8ں  �� %ے /ہ*ے !� %ے ��ا\� �ے �*\A_� ہ ��گ�اور  

 �H �)ابd> $��# (��� اب ہ8ںd> ہ ان %ے /ہ*ےc�)u)وا ( �ہ�cBے ہ8ں اور !,ہ�را /�ورد-�ر ��-�ں �� ��و��د ان �
 اور ���G ��گ �ہ9ے )K(�ےا��8G�4ں �ے � �ف ���ے وا� ہے۔ اور �ے�Q !,ہ�را /�ورد-�ر %+
 <dاب د�Hے وا� ہے 

� ��زل �ہ8ں ہ�\�) /8^,=�(ہ8ں �ہ اس ��r� ��(۔ %� /� اس �ے /�ورد-�ر �� #�ف %ے ��\,Z� ص�ف) ملسو هيلع هللا ىلصاے �! �! 
�ا ہ� اس �Rے %ے وا(� ہے �� <�رت �ے )٧(ہ�ا�
 ���ے وا�ے ہ� اور ہ� ا�Q (�م �ے �8ے رہH,� ہ�ا ��!� ہے � 

 �۔ اور ہ� 8B' �� اس �ے ہ�ں ا�Q ا��ازہ �`�ر ہے )وا(� ہے(/8ٹ �8ں ہ�!� ہے اور /8ٹ �ے %cڑ�ے اور �ڑهHے %ے �_
)٨(c�Pر ہے %$ %ے �'رگ  وہ دا��\ے �ہ�ں و�)ر!=ہ ہے ) اور �� !� �8ں %ے c�Bے %ے ��ت �ہے �� /c�ر )٩(<��\�� 

� �8ں �_*� �_B A*ے /_�ے Hرو� � اس �ے )١٠(��ا�� ہے ) اس �ے �'د�Q(�� �� رات �� �ہ8ں B_¦ ��\ے �� دن �
��
 ��!ے ہ8ں۔ ��i� ��ا �ے ��c %ے اس ��8�ار ہ8ں �� ��B ا �ے��� (�م ) � ,
(ا اس P-ے اور /R8_ے e� �� ��

 ��)Eارادہ ��!� ہے ) ��ص �� �� (�م �ے %�!; ��ا\e� ا��
 �� �ہ ���ے۔ اور �$ ��� �H/ہ وہ ا� Q! $� �9��ہے �ہ8ں �
�د-�ر �ہ8ں ہ�!� � ��ا �ے %�ا ان �� ��\�9�۔ اور c% ١١(!� /_� وہ /_� �ہ8ں( � اور وہ� !� ہے �� !� �� ڈرا�ے اور ا�8

 اور ر<� اور 9��Gے %$ اس �ے ��ف %ے اس )١٢(�8ے �>*� د�_�!� اور �_�ر? �_�ر? ��دل /8�ا ��!� ہے د��ے �ے 
�ا �ے �8� ��!ے رہ9ے ہ8ں اور وہ� �>*8�ں �_8>9� ہے /_� �B �/ o�ہ9� ہے -�ا �_� د�9� ہے اور وہ ,Z! �8 و=e! ��

�)١٣(��رے �8ں �_:ڑ!ے ہ8ں۔ اور وہ �ڑ? (�ت وا� ہے Hہ ��گ اس �ے %�ا  %�د�� �� I� ہے اور �� � /c�ر�� !� ا%
� #�ف � �� #�ح �� ا/Hے دو��ں ہ�!; /��� v+� ح (=�ل �ہ8ں ��!ے �:� اس�# �e� �� ر�c/ �/c�ر!ے ہ8ں وہ ان �

�(اس �ے �Hہ !P Q /ہRHے ����cہ وہ ) دور ہ� %ے(/_A8 دے !��ہ _� �_=� Q! اس ( 9� اورc%P ہ8ں�)ح�# �) ا%
�ا �ے )@١(� /c�ر �c8�ر ہے ���Gوں ��� %ے �� ز��د9%� %ے ���� �+*�(�ت P%,���ں اور ز�I8 �8ں ہے H9� اور 

�ے ��!ے ہ8ں(P-ے %>�ہ ��!� ہے اور ان �ے %�\ے �_� ص=� و��م <%) (١D( �� I8ں اور ز����,%P ہ� �_B�/ ان %ے 
�ا۔ /_� ) !� ہ� ان �� #�ف %ے(/�ورد-�ر ��ن ہے؟ ��ا �� B_�ڑ �� ا�eے ��-�ں )  %ےان(�ہہ دو �ہ ��ہ� �ہ !� �ے 

/�B_� �8� ا��ه� اور c�P_�ں وا� ) �ہ �_�(�� ��8ں ��ر%�ز �H��� ہے �� ��د ا/Hے �ui و�`4�ن �� �_� ا�89�ر �ہ8ں ر�_9ے 
�ا �� ���Q �`�ر �8� ہے۔ �� �� I� ان ��-�ں �ے A_� 9� ہے؟c%ه�8ا اور ُا��� ��ا�� ہ���ا ��ا�� ہ8ں؟ �� ا��8� ا�ہ�ں �ے 

8' �� /8�ا ���ے وا� B ہ� ��ا ہ�� ہے۔ �ہہ دو �ہ s-9=ہ ہ�r� ے %=$ ان �� �+*�(�ت� o� ہے �� �+*�(�ت /8�ا �% ��
 �9c� ہے ) اور(ہے اور وہ 
 ا%� �ے P%,�ن %ے �H8ہ ��%��� /_� اس %ے ا/Hے ا/Hے ا��ازے �ے �١K( ���Y(ز��د%

 ہ�ا �_�گ P-8�۔ اور �8B o' �� ز��ر �� ��\� اور %���ن �H��ے �ے �8ے Pگ �8ں !��!ے ���ے �ہہ �c*ے /_� ���ے /� /_��
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 E\ہے۔ %� �_�گ !� %��; �� زا �!���G ل �8�ن�w� �� E#�� ا �� اور��ہ8ں اس �8ں �_� ا�e� ہ� �_�گ ہ�!� ہے۔ اس #�ح 
�ہ /ہRH�!� ہے وہ ز�I8 �8ں ٹ_ہ�ا) /���(ہ� ��!� ہے۔ اور \�G �� ا �� ��-�ں���( رہ9� ہے۔ اس #�ح � �*L �8 اورZص (


 �ہ
 �ہ�9 ہ�-�۔ اور )١٧) (!��ہ !� %,>_�(�w��8ں �8�ن ��G�!� ہے ��� ��ا �ے ��c �� (=�ل �8� ان �� �I ��-�ں �ے 
�Hہ�ں �ے اس �� (=�ل �ہ �8� ا-� رو\ے ز�I8 �ے %$ �'ا�ے ان �ے ا�89�ر �8ں ہ�ں !� وہ %$ �ے %$ اور ان �ے 

H!اور %�!; ا �ا�eے ��-�ں �� �e�ب �_� ��ا ہ�-�۔ اور ان ) �:� �>�ت �ہ�ں؟(���ے �8ں ص�ف ��ڈا�8ں ) �>�ت �ے(ے ہ
� دوزخ ہے۔ اور وہ ��? �:ہ ہے _� ���c_ف )١٨(�� ٹ�# � �_v+� �� A �ہ ���9� ہے �ہ �� �R; !,ہ�رے /�ورد-�ر �

� #�ح ہے �� ا��ه� v+� ہ8ں %ے !� /� ��زل ہ�ا ہے �� ہے وہ اس �H,*`> �� ہ8ں � )١٩(� ہے اور %,>_9ے !� وہ
�ا �ے <ہ� �� /�را ��!ے ہ8ں اور ا(�ار �� �ہ8ں !�ڑ!ے � ��)٢٠( I� اور )
�ے ��ڑے ر�_Hے �� ) ر�9ہ ہ�\ے (�ا�

�ا �ے ��c د�� ہے ان �� ��ڑے ر�_9ے اور ا/Hے /�ورد-�ر %ے ڈر!ے رہ9ے اور ��ے �e�ب %ے ��ف ر�_9ے ہ8ں �
����Hد? ��صE ���ے �ے �8ے  ا)٢١( �ص=� ��!ے ہ8ں اور �,�ز /ڑه9ے ہ8ں اور �� ) �4�\$ /�(ور �� /�ورد-�ر �
� %ے ��ا\� دور ��!ے ہ8ں �ہ� ��گ ) ��ل(c8� چ ��!ے ہ8ں اور��ہ� �ے ان �� د�� ہے اس �8ں %ے /��8�ہ اور ��ہ� 

� ()٢٢(ہ8ں �I �ے �8ے <�(=
 �� -_� ہے H � (�� ے �ےHہ رہr8,ہ�ں -ے اور ان �ے ��پ دادا ہ E�L�ت �I �8ں وہ دا
 �
 �8ں ��\8ں -ے(اور �8=�8ں اور او�د �8ں %ے �� ���c8�ر ہ�ں -ے وہ �_r9ے ) �ہ��G ے(اور� 
rہ� ( Q�ہ� ا

��ہ ہے اور <�(=
 ) �ہ(!� /� ر�,
 ہ� ) اور �ہ8ں -ے ()٢٣(دروازے %ے ان �ے /�س P\8ں -ے � �� ���) 
!,ہ�ر? ث��
�ا %ے <ہ� واث� �� �ے اس �� !�ڑ ڈا�9ے اور )@٢(ہے ) -_�(� ��ب �� -_��ے ) ر�9ہ ہ�\ے (�ا�
( اور �� ��گ 


 ہے اور ان H � �/ ں�e�د ��!ے ہ8ں۔ ا�eG 8ں� Q*� 9ے ہ8ں اور�د �� uY) �� ہے ان ��د �c� ا �ے����ڑے ر�_Hے �� 
�ا �B �� o�ہ9� ہے رزق �Gا)٢D(�ے �8ے -_� �_� ��ا ہے �!�H �� د�9� ہے۔ اور ) �B �� o�ہ9� ہے(خ �� د�9� ہے اور  

��ت P �-���ش ہ� رہے ہ8ں اور د�8� �� ز� �/ �-��ہ ہے ) �ہ
(�8ں ) �ے �`��*ے(���G ��گ د�8� �� ز�\�G ٢(!_�ڑاK( 
� ��8ں ��زل �ہ8ں ہ�\�۔ �) /8^,=�(اور ���G �ہ9ے ہ8ں �ہ اس ��r� ��ا /� اس �ے /�ورد-�ر �� #�ف %ے ��\�ہہ دو �ہ 

� #�ف �� ر%9ہ د�_�!� ہے ) اس �� #�ف(�eے B�ہ9� ہے -,�اہ ��!� ہے اور �� H/٢٧(ر��ع ہ�!� ہے اس �� ا() �H � (
�ا %ے Pرام /�!ے ہ8ں ��ا �� ��د %ے دل Pرام /�!ے ) ان ��(�� ��گ ا�,�ن �!ے اور �I �ے دل ��ِد �اور %I ر�_� �ہ 

� اور <,�ہ ٹ_c��ہ ہے  �� ��گ ا�,�ن �\ے ا)٢٨(ہ8ں ��Z����o #�ح ہ� اور  ()٢٩(ور <,s� Q8� Eے ان �ے �8ے 
�(ا%� #�ح ) /8^,=� �_8>9ے رہے ہ8ں,Z� ہ8ں ہ� �ے !� �� اس ا) ملسو هيلع هللا ىلصاے �cB ا�89ں -'ر �% 

 �8ں �o %ے /ہ*ے �ہ�

ہ ��گ ر�,Iٰ �� �ہ8ں ���9ے۔ �� ہ� �ے !,ہ�ر? #�ف �_8>� ہے /ڑه �� %H� دو اور �) �9�ب(�_8>� ہے !��ہ !� ان �� وہ 
� #�ف � ��ہہ دو وہ� !� ��8ا /�ورد-�ر ہے اس �ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں۔ �8ں ا%� /� �_�و%ہ ر�_9� ہ�ں اور ا%

%ے /ہ�ڑ EB /ڑ!ے �� ز�I8 /_ٹ ��!� �� ��دوں ) �� !�ث�8( اور ا-� ��\� (�Pن ا�e� ہ�!� �ہ اس )٣٠(ر��ع ��!� ہ�ں 
�ا �ے ا�89�ر �8ں ہ8ں !� ) �ہ� (�Pن ان اوص�ف %ے �49� ہ�!� �:�!� (%ے �Aم ��%9cے۔ ���ت �ہ ہے �ہ %$ ��!8ں 

�ا B�ہ9� !� %$ ��-�ں �� ہ�ا�
 �ے ر%9ے /� AB د�9�۔ اور ���Gوں /� ���H��� �8ں �� اس %ے ا#,H8�ن �ہ8ں ہ�ا �ہ ا-� 
� رہے -� �� ان �ے �c���ت �ے (��!P A� ے���ا �� و<�ہ ہ,r8ہ ان �ے ا<,�ل �ے ��$ ��زل ہ�!� رہے -� �ہ�ں !Q �ہ 

�ا و<�ہ �Aف �ہ8ں ��!� � Qے۔ �ے�RHہ/P)ہ�!ے رہے ہ8ں !� ہ� )٣١ �+e,! ;!�% ر%���ں �ے � اور !� %ے /ہ*ے �_
�ا( !� �8� �� )٣٢(ہ,�را <dاب �e8� !_� ) د�c; �� �ہ(�ے ���Gوں �� �ہ*
 د? /_� /cڑ �8�۔ %� ��� ہ� �oiH9 �ے ا<,�ل ) 

�ا �ے ���Q �`�ر �� ر�_ے ) وہ ��9ں �� #�ح �ے<*� و�ے�=� ہ�%9c� ہے(ہے ) و�:ہ=�ں(�:�اں �اور ان ��-�ں �ے 
� 8B'�ں �9�!ے ہ� �o �� وہ ز�I8 �8ں ) ذرا(ہ8ں۔ ان %ے �ہ� �ہ e�ان �ے ��م !� ��۔ �8� !� ا%ے ا)�� *�م �ہ8ں ) �ہ8ں �_

 �� �!��)fZ� ( ?ہ���)�����4رت ) !`*8� ��!ے ہ�(�� ��ت ) ��#E اور �_�ٹ $��G وں �� ان �ے�G�� ہ ہے �ہ� Eاص
�ا -,�اہ ��ے ا%ے ��\� ہ�ا�
 ���ے ) ہ�ا�
 �ے(� *�م ہ�!ے ہ8ں۔ اور وہ �ر%9ے %ے روy �8ے -sے ہ8ں۔ اور �eے 


 ہے۔ اور ان)٣٣(وا� �ہ8ں +% ���ت �� <dاب !� �ہ
 ہP اب ہے اورd> �� �8ں �_-��ا  ان �� د�8� �� ز���ے ( �� 
� �R��ے وا� �ہ8ں ) <dاب %ے_� � �o ��غ �� �9`�8ں %ے و<�ہ �8� -8� ہے اس �ے اوص�ف �ہ ہ8ں �ہ اس �ے )@٣(��\

ہ8ں اور اس �ے %�\ے �_�۔ �ہ ان ��-�ں �� ا�>�م ہے �� ) (�\� رہHے وا�ے(�R8ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں۔ اس �ے /_E ہ,r8ہ 
%ے �� !� /� ��زل ) �9�ب( اور �I ��-�ں �� ہ� �ے �9�ب د? ہے وہ اس )٣D(وزخ ہے �9`� ہ8ں۔ اور ���Gوں �� ا�>�م د

�ا �ہ�\� ہے ��ش ہ�!ے ہ8ں اور � �G f(ے اس �� � f ��!8ں �ہ8ں �_� ���9ے۔ �ہہ دو �ہ �>; �� �ہ� ��c ہ�ا ہے �ہ 
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�!A� ف�# �� �� �� ���Q �ہ �H�ؤں۔ �8ں ا%e� ;!�% دت ��وں اور اس �ے�=> �� �� #�ف �>_ے ہ� � ہ�ں اور ا%
�Pے �ے � � ) ودا��( اور ا%� #�ح ہ� �ے اس (�Pن �� <��� ز��ن �� ��G�ن ��زل �8� ہے۔ اور ا-� !� <*� )٣K(��ٹH� ہے 

�ا �ے %��Hے ��\� �ہ !,ہ�را ��د-�ر ہ�-� اور �ہ ��\� �R��ے وا� ���اہ�rں �ے /R8_ے B*� -ے !�  � )٣٧(ان ��-�ں �
� /8^,=� ہ� �ے !� %ے /ہ*ے �_� /8^,=� �_8>ے !_ے۔ اور ان ��) ملسو هيلع هللا ىلص�اے �Z,(اور e� ۔اور � �8=8�ں اور او�د �_� د? !_

� �\ے۔ ہ� ��r� ��ا �ے ��c �ے �^�8 ��\��ا )٣٨(��(�م ہے ) �9�ب �8ں(�c� ( �F)(�ے ا�89�ر �� ��ت �ہ !_� �ہ � 
 اور ا-� ہ� )٣٩( ر�_9� ہے اور ا%� �ے /�س اصE �9�ب ہے (�\�) �B �� o�ہ9� ہے(�B �� o�ہ9� ہے �ٹ� د�9� ہے اور 

� !,ہ�رے رو��و ان /� ��زل ���ں(��\� <dاب �o �� ان ��-�ں %ے و<�ہ ��!ے ہ8ں !,ہ8ں د�_�\8ں H � ( ت��� !,ہ�ر? �
� !,ہ�رے ا�9`�ل �ے � � <dاب �_8>8ں(�8�ت /�ر? �� د�ں H � م ��(!� !,ہ�را ��م )�cد) ہ,�رے ا� �RHہے اور ہ,�را /ہ �H�
�ا )٠@(��م �e�ب �H8� ہے � �8� ا�ہ�ں �ے �ہ8ں د�c_� �ہ ہ� ز�I8 �� اس �ے �H�روں %ے -_ٹ�!ے B*ے P!ے ہ8ں۔ اور 

 �� ��گ )١@(��c ��!� ہے ��\� اس �ے ��c �� رد ���ے وا� �ہ8ں۔ اور وہ �*� �e�ب �H8ے وا� ہے ) �B �e8�ہ9� ہے(
 �� ہے ہ� �R� �� oiH9; �� رہ� ہے وہ ) �9?�ہ(ان %ے /ہ*ے !_ے وہ �_� �B��8ں B*9ے رہے ہ8ں %� B�ل !� %$ ا� ہ

 �_- �� 
� � *�م ���ں -ے �ہ <�(=*� �G�� د(ا%ے ���9� ہے۔ اور�,Z� ا�>�م �H � ( ے �8ے ہے� o�)@گ )٢�� �G�� اور 
�ا �ے(�ہ9ے ہ8ں �ہ !� ��ا اور وہ �+o� v �ے /�س �9�ب ر%�ل �ہ8ں ہ�۔ �ہہ دو �ہ ��8ے اور !,ہ�رے در�) �8�ن 

)���,%P ( ہ8ں �G�� ٣@(�� <*� ہے -�اہ(  
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رة إب�اه-,� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� اس �� ہ� �ے !� /� اس �8ے ��زل �8� ہے �ہ ��-�ں �� ا��ه�8ے %ے �c�ل �� رو) ہے(�9�ب ) ُ/���ر(ا�Q ) �ہ(الٓرٰ۔ H�
� #�ف �ے ��ؤ �)�H � ( ��� ! E��) اور $��L ے% �c� ا(ان �ے /�ورد-�ر �ے���ا )١(�ے ر%9ے �� #�ف ) � وہ 

 
 )٢(%ے ��ا�� ہے ) �� و�ہ(�ہ �� �P ;R%,���ں اور ز�I8 �8ں ہے %$ ا%� �� ہے۔ اور ���Gوں �ے �8ے <dاب %+
� ��!ے اور He/ �� �8د� 
=e� ���ت �P ��)�� ں�-�� (��ا �ے ر%9ے %ے رو�9ے اور اس �8ں �>� B�ہ9ے ہ8ں۔ �ہ 

� (�م �� ز��ن ���9� !_� !��ہ ا�ہ8ں )٣(��گ /��ے %�ے �� -,�اہ� �8ں ہ8ں H/8^,=� �ہ8ں �_8>� �:� ا/ � اور ہ� �ے ��\
�ا(��ا �eے B�ہ9� ہے -,�اہ ��!� ہے اور �eے B�ہ9� ہے ہ�ا�
 د�9�) ا�c�م � ہے اور وہ �_�ل �_�ل �� �9� دے۔ /_� 

 $��L)وا� ہے ) اور 
,c�)@( �� ل�c� ے% �c�م �� !�ر�) �H/8�ں دے �� �_8>� �ہ ا��r� �H/ا �� ٰ� اور ہ� �ے ��%
�ا �ے دن ��د د�ؤ اس �8ں ان ��-�ں �ے �8ے �� ص��� و���� ہ8ں �� �8ں �ے ��ؤ۔ اور ان �� Hرو�)��ا ���رت ) (

�ا �ے �� !� /� �ہ����8�ں �� ہ8ں ان �� ��د ��و �$ �ہ !� ��  اور �$ ��%�ٰ �ے ا/)r�)D��8�ں ہ8ں �� (�م %ے �ہ� �ہ H
%ے �+*4� د? وہ ��گ !,ہ8ں ُ��ے <dاب د�9ے !_ے اور !,ہ�رے �8ٹ�ں �� ��ر ڈا�9ے !_ے ) �ے ہ�!;(�G<�ن �� (�م 

� !,ہ�ر? �ڑ��8ں �� ز��ہ رہHے د�9ے !_ے اور اس �8ں !,ہ�رے /�ورد-�H � ف %ے �ڑ? اور <�رت ذات�# �ر �
)
+% ( �P-�ہ �8� �ہ ا-� ��c ��و -ے !� �8ں !,ہ8ں ز��دہ دوں -� ) !� ��) اور �$ !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے P)K(ز��\� !_


 ہے ) ��د ر�_� �ہ(اور ا-� ����c? ��و -ے !� +% ��ہہ د�� �ہ ا-� ) ص�ف ص�ف( اور ��%�ٰ �ے )٧(��8ا <dاب �_
� I8ے اور ��گ ز�H9� ے�8�ز !� اور� ��ا �_� �_A !� �� )٨(E��) ! ��� ہے ( اور(8ں ہ8ں %$ �ے %$ ����c? ��و !� 

� �� !� %ے /ہ*ے !_ے ) �ے ���ت(ان ��-�ں RHہ8ں /ہ� �=� ��)�H � ( م۔ اور �� ان �ے�) ���ح اور <�د اور ث,�د �
� �� �ہ8ں e� ا �ے %�ا�� �*> �� I� ے۔_! � �)$� (8��r� �=,^8/ ے ہ�!; ان ان �ے /�سH/ے !� ا�ہ�ں �ے ا\P �� ں �ے�

اور �ہHے �:ے �ہ ہ� !� !,ہ�ر? ر%��
 �� !e*�8 �ہ8ں ��!ے اور �8B o' ) �ہ ����ش رہ�(�ے ���ہ�ں /� ر�; د�sے 
�ا ) !� ��( ان �ے /8^,=�وں �ے �ہ� �8� )٩(�� #�ف !� ہ,8ں �A!ے ہ� ہ� اس %ے (�? �Q �8ں ہ8ں ��8ں ) �ے ��رے(

P �� ہے Q� ے اورr+� ہ�H- ہے �ہ !,ہ�رے �!A� ا ���ے وا� ہے۔ وہ !,ہ8ں اس �8ے�8/ �� I8ہ (%,���ں اور ز��\�G
�ت �`�ر !Q !� �� �ہ*
 دے۔ وہ ���ے �ہ !� !� ہ,�رے ہ� �e8ے Pد�� ہ�۔ !,ہ�را �ہ �rH�ء ہے ) /ہRH��ے �ے �8ے� Q�ا

� �� دو !� %ے ) �ے /��Hے(�ہ �8B I'وں �� ہ,�رے �ڑے /��9ے رہے ہ8ں ان H� �� ہ�)�_Bؤ ) ا� E8د� �*_� �\��
� � >'ہ د�_�ؤ(H �) (وں �8ں %ے )١٠�H� ےH/ا ا�� Ic8� ہ8ں۔ � /8^,=�وں �ے ان %ے �ہ� �ہ ہ�ں ہ� !,ہ�رے ہ� �e8ے Pد�

�ا �ے ��c �ے �^�8 !� �� ) �=�ت ��(�B �� o�ہ9� ہے �,ہ�ر? !(ا�e�ن ��!� ہے اور ہ,�رے ا�89�ر �� ��ت �ہ8ں �ہ ہ� 
���Y� ے� �\���G ( ےs8ہ�B �H_ں �� �_�و%ہ ر��H��� �/ ��ا ہ��ا /� �_�و%ہ )١١(� >'ہ د�_�\8ں اور � �c��8� اور ہ� 

ر%9ے �9�\ے ہ8ں۔ �� !8i8*cں !� ہ� �� د�9ے ہ� اس /� ص=� ) د�I �ے 8%�هے(�ہ ر�_8ں ����cہ اس �ے ہ� �� ہ,�رے 
� �/ ��ا ہ� �� E��! Eں -ے۔ اور اہ�ے ��s8ہ�B �H_ے /8^,=�وں %ے �ہ� )١٢(_�و%ہ ر�H/ے ا�ہ�ں �ے ا_! �G�� �� اور 

ہ� !� �� ا/Hے �*Q %ے ��ہ� �c�ل د�ں -ے �� ہ,�رے �dہ$ �8ں دا�E ہ� ��ؤ۔ !� /�ورد-�ر �ے ان �� #�ف ) �� !�(�ہ 
� �ہ ہ� ���,�ں �� ہyA �� د�ں -ے <8_� � �P�د ���ں -ے۔ �ہ اس �+v  اور ان �ے � � !� �� اس ز�I8 �8ں)١٣(و�

 اور )@١(��8ے %��Hے �_ڑے ہ��ے %ے ڈرے اور ��8ے <dاب %ے ��ف ��ے ) (8��
 �ے روز(�ے �8ے ہے �� 
�(/8^,=�وں �ے H/ا %ے ا�� اس �ے /R8_ے دوزخ ہے اور ا%ے /١D( ¦8(B �9G�ہ� !� ہ� %��� ض�? ����اد رہ -8� ) 

١(�� /��� /A�� ��\ے -� K(� ے -� اور ہ� #�ف %ے ا%ے  وہ اسc% ے -� اور -*ے %ے �ہ8ں ا!�رs8/ ٹ -_��ٹ��_- �
 �I ��-�ں �ے ا/Hے )١٧(��ت Pرہ� ہ�-� �:� وہ ���ے �8ں �ہ8ں P\ے -�۔ اور اس �ے /R8_ے %+
 <dاب ہ�-� 

�ه� �ے دن اس /� زور �� ہ�ا B*ے �P ہے �ہ �% �ا%ے اڑا ) اور(/�ورد-�ر %ے ��i �8� ان �ے ا<,�ل �� �w�ل را�; �
 )١٨(�� ��م وہ ��!ے رہے ان /� ان �� �R; د%�9س �ہ ہ�-�۔ �ہ� !� /��ے %�ے �� -,�اہ� ہے ) اس #�ح(�ے ��\ے 

���8 %ے /8�ا �8� ہے۔ ا-� وہ B�ہے !� !� �� ����د �� دے اور ! �� I8ں اور ز����,%P ا �ے���8� !� �ے �ہ8ں د�c_� �ہ 
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� �+*�ق /8�ا ��) !,ہ�ر? �:ہ(s� ہ8ں )١٩( دے� Ecr� �_� ;R� �� ا���ا ) (8��
 �ے دن( اور )٢٠( اور �ہ �%$ ��گ 
��=c9�I %ے �ہ8ں -ے �ہ ہ� !� !,ہ�رے /�8و !_ے۔ �8� ) ا� `u=9� E ا/Hے رؤ%�\ے(�ے %��Hے �_ڑے ہ�ں -ے !� ض 8� 

�ا ہ� �� ہ�ا��ا �� �d> ;Rاب ہ� /� %ے د9c%�� uGے ہ�۔ وہ �ہ8ں -ے �ہ ا-� �
 ��!� !� ہ� !� �� ہ�ا�
 ��!ے۔ اب ہ� !� �
� ہ,�رے �8ے �ہ8ں ہے ) -��' اور(-_=�ا\8ں �� ض� ���ں ہ,�رے �� �8ں ��ا�� ہے۔ ��\� �:ہ � ��e�ب ( �$ )٢١(رہ�\

�ا �ے !� %ے �8� !_� ) ��(��م 48G*ہ ہ�cBے -� !� �Y8�ن �ہے -� ) �9�ب ���و<�ہ �8ں ) ��(اور ) !_�(%R� ) وہ !�(و<�ہ 
� #�ح �� زور �ہ8ں !_�۔ ہ�ں �8ں �ے !� �� �e� �/ �! ے !� %ے �8� !_� وہ �_�ٹ� !_�۔ اور ��8ا) �� E#�� اور �-,�اہ


 ) Pج(��8ا �ہ� ��ن �8�۔ !� ) �*�? %ے اور �ےد�E8(�A�� !� !� �ے ) #�ف�A� �� �
 �ہ ��و۔ ا/Hے Pپ ہ�A� ے_<�
 �ہ !� ��G ?�8��د ر%� ��%9cے ہ�۔ �8ں اس ��ت %ے ا�c�ر ��!� ہ�ں �ہ ��و۔ �ہ �8ں !,ہ�ر? �G��د ر%� ��%9c� ہ�ں اور

 اور �� ا�,�ن �\ے )٢٢(!� /ہ*ے �>_ے ���H� Q�!ے !_ے۔ �ے�Q �� ���� ہ8ں ان �ے �8ے درد د�Hے وا� <dاب ہے 
�ر �ے ��c %ے اور <,Q8� E �8ے وہ �ہ�9rں �8ں دا�E �8ے ��\8ں -ے �I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں ا/Hے /�ورد-


 %Aم ہ�-� �A% $��ص �� )٢٣(ہ,r8ہ ان �8ں رہ8ں -ے۔ وہ�ں ان �e8� ��ا �ے /�y ��ت �� �8� !� �ے �ہ8ں د�c_� �ہ 
� ہے \���G ل �8�ن�w�)ہے �e�ط ) وہ ا�=F� ڑ� �� o� 
�� ز�c/ �� I8ڑے ہ�\ے(�e8ے /��8'ہ درH � ( ہ� اور

�ا ��-�ں �ے �8ے ) اور ��8ے د�9�(ے ��c %ے ہ� و(
 /_E �!�  ا/Hے /�ورد-�ر �)@٢(���8ں P%,�ن �8ں �ہ�۔ اور 

 /cڑ�ں Z84� ہے !��ہ وہ �!���G 8ں �8�ن��w�)٢D( ہے �% �� 
��ہ �ڑ ��cZ9e �ہ ( اور ��/�y ��ت �� �w�ل ��/�y در

�H*� 8ں��ا ����Hں )٢K(�ہ8ں ) توث=�(ز�I8 �ے او/� ہ� %ے ا�_8ڑ �� /_QH8 د�� ��\ے -� اس �� ذرا �_� �)ار ( ��� 
��ت �8ں �_� ) ص�8Z اور(�� ) �ے د��ں(P ط ر�_9� ہے اور�=F� �� �8ں �_-�� ��ت %ے د�8� �� ز�c/)�- ر�_ے (

�ا �� B�ہ9� ہے ��!� ہے ��ا �ےا��G�4ں �� -,�اہ �� د�9� ہے اور � �8� !� �ے ان ��-�ں �� �ہ8ں د�H� �_cہ�ں )٢٧(اور 
�ا �ے ا�e�ن �� �� (�م �� !=�ہ� �ے -_� �8ں ا!�را �ے H/۔ اور ا��ل د�%$ (دوزخ ہے۔ ) وہ -_� ()٢٨(����c? %ے �

�ا �ے ���Q �`�ر �sے �ہ )٢٩(اس �8ں دا�E ہ�ں -ے۔ اور وہ ��ا ٹ_c��ہ ہے ) ����cے���-�ں ( اور ان ��-�ں �ے 
� روز(اس �ے ر%9ے %ے -,�اہ ���ں۔ �ہہ دو �ہ ) ��HB (�P �� �_ے اٹ�\�G ف ��ٹ �� ���� ہے�# ����ر !� �� دوزخ �
�وں %ے �ہہ دو �ہ �,�ز /ڑه� ���ں اور اس دن �ے �Pے %ے /o� �9r8 �8ں �ہ ) اے /8^,=� ()٣٠(H� I��� ا<,�ل (��8ے
�� ( ��ا )٣١(ہ,�رے د�sے ہ�\ے ��ل �8ں %ے در/�دہ اور ��ہ� ��چ ��!ے رہ8ں ) ��م P\ے -�(%�دا ہ�-� اور �ہ دو9%� 

! �8�ا �8� اور P%,�ن %ے �H8ہ ��%��� /_� اس %ے !,ہ�رے �_��ے �ے �8ے /_E ہ/ �� I8ں اور ز����,%P ے� o� ہے �
�ر(�� !,ہ�رے ز�� ��G�ن �8� !��ہ در�� ) اور �ہ�زوں(/8�ا �sے۔ اور ��89rں H,% 8ں۔ اور ) اور*B ے% �c� 8ں اس �ے�

� �� !,ہ�رے �8ے ��م �8ں �:� د�� �ہ دو��ں  اور %�رج )٣٢(�ہ�وں �� �_� !,ہ�رے ز�� ��G�ن �8� ��B دن رات(اور ( Q�ا
 اور �� �R; !� �ے ���:� %$ �8ں )٣٣(د%�9ر /� EB رہے ہ8ں۔ اور رات اور دن �� �_� !,ہ�ر? ��#� ��م �8ں �:� د�� 

�ا �ے ا�e�ن -HHے �:� !� �,�ر �ہ ��%�c۔ �
 �8�۔ اور ا-� ��H> �� �! ہ8ں ��!ے�:� ��گ � ,�9ں �� (%ے� �c� ( ;R�
 اور �$ ا��اہ�8 �ے د<� �� �ہ ��8ے /�ورد-�ر اس �ہ� �� )@٣(�Q �ہ8ں �ہ ا�e�ن �ڑا �ےا�4�ف اور ����cا ہے 

� �:ہ �H� دے۔ اور �>_ے اور ��8? او�د �� اس ��ت %ے �ہ ��9ں �� /�%�9 ���ے �:8ں ) ��-�ں �ے �8ے(� Iا�
 �ہ
 %ے ��-�ں �� -,�اہ �8� ہے۔ %� �v+� o �ے ��8ا �ہ� ���� وہ ��8ا  اے /�ورد-�ر ا�ہ�ں �ے)٣D(�R�\ے ر�; 

� !� ُ!� �+Hrے وا� �ہ���ن ہے � �����G�� ?�8� ے� o� ٣(ہے۔ اورK( ان�� او�د �� �8H/اے /�ورد-�ر �8ں �ے ا 
� ہے۔ اے /�ورد-�ر !��) وادب(�8ں �ہ�ں �_98� �ہ8ں !�8ے <'ت ) �cہ(\�e�� ہ �,�ز /ڑه8ں !� وا�ے -_� �ے /�س�ہ 

��c ���ں ) !�8ا(��-�ں �ے د��ں �� ا�e� �� دے �ہ ان �� #�ف �_cے رہ8ں اور ان �� ��8ؤں %ے روز? دے !��ہ 
� �ہ8ں )٣٧(i+� '8B ��ا %ے ��\�) �ہ( اے /�ورد-�ر �� ��ت ہ� B_��!ے اور �� ��ہ� ��!ے ہ8ں !� %$ ���9� ہے۔ اور 

�ا �� ��c ہے �o �ے �>; �� �ڑ? <,� �8ں ا%,�<E8 اور ا%Z�ق �+rے۔ �ے�Q ��8ا  �)٣٨(ز�I8 �8ں �ہ P%,�ن �8ں 

( اے /�ورد-�ر �>; �� )٣٩(/�ورد-�ر %HHے وا� ہے ��H> �8G�! �e�ا ( ��� �ہ �,�ز /ڑه9� رہ�ں اور ��8? او�د �� �_

)�+� �8G�! ہ� ( ���G ل�=) �>٠@(اے /�ورد-�ر ��8? د( ب�e� اے /�ورد-�ر )ے دن �>; �� اور ��8ے ��ں ) �ب�9�
�ا ان %ے ) ����H( اور )١@(��پ �� اور ����Hں �� �^�iت �8>�8 ��8�ل ���� �ہ �ہ ���� �� <,E �� رہے ہ8ں  
�


 �ے %=$(�ے�=� ہے۔ وہ ان �� اس دن !Q �ہ*
 دے رہ� ہے �$ �ہ rدہ ( �� رہ ��\8ں -*_� �� � )٢@(c�P_8ں �_*
� #�ف(ہ�\ے %� اٹ_�\ے ) اور ��گ(� 
8�ان (8��� ( �دوڑ رہے ہ�ں -ے ان �� �:�ہ8ں ان �� #�ف ��ٹ �ہ %8cں -



Qura’an Al-Kareem (Urdu)                             UrduDost Libray,   www.urdudost.com                              

Page 104 of 286 

 اور ��-�ں �� اس دن %ے P-�ہ ��دو �$ ان /� <dاب )٣@(ہ�ا ہ� رہے ہ�ں -ے ) ��رے ��ف �ے(اور ان �ے دل 
�� �Y> 
�ت �ہ*� �8�(۔ !��ہ !�8? د<�ت �P�\ے -� !$ ���� ��گ �ہ8ں -ے �ہ اے ہ,�رے /�ورد-�ر ہ,8ں !_�ڑ? %��! (

�8� !� /ہ*ے (e,8ں �ہ8ں �_��� ��!ے !_ے �ہ !� �� ) !� ��اب �*ے -�(/8^,=�وں �ے /R8_ے B*8ں ) !�8ے((=�ل ���ں اور 
 اور �� ��گ ا/Hے Pپ /� �*� ��!ے )@@(�ہ8ں ہ�-� ) اور (8��
 �� �e�ب ا<,�ل(زوال ) اس ��ل %ے �o �8ں !� ہ�(

�8� ) �� � ��*ہ( �8ں رہ9ے !_ے اور !� /� ��ہ� ہ�cB� !_� �ہ ہ� �ے ان ��-�ں �ے %�!; �o #�ح !_ے !� ان �ے �c���ں
���8�ں �8ں اور ان �� ) �ڑ? �ڑ?( اور ا�ہ�ں �ے )D@(�ے �8ے �w��8ں �8�ن �� د? !_8ں ) %,>_��ے(!_� اور !,ہ�رے !

�ا �ے ہ�ں ) %$(����8�ں !)�� ہ�\_c� ( �e�ں ا��8���L(ہ8ں -� وہ !� $F ( 8ں\�� Eٹ � !� )K@(!_8ں �ہ ان %ے /ہ�ڑ �_
 
�ا ز��د%� Qف ��ے -� �ے�A��ا �ے �� ا/Hے /8^,=�وں %ے و<�ہ �8� ہے اس �ے ��8�ل �ہ ���� �ہ  �e�اور(ا (

٧@(���ہ �H8ے وا� ہے ( �اور ) ��ل د�sے ��\8ں -ے( �o دن �ہ ز�I8 دو%�? ز�I8 %ے ��ل د? ��\ے -� اور P%,�ن �_
�ا\ے �:��ہ وز��د%
 �ے %��Hے �Ec �_ڑے ہ�ں -ے %� اور اس دن !� -Hہ:�روں �� د�c_� -ے �ہ )٨@($ ��گ 

�هQ �ے ہ�ں -ے اور ان �ے ���ہ�ں �� Pگ ��8ٹ رہ� ہ�-� )٩@(ز�>�8وں �8ں �cڑے ہ�\ے ہ8ں H- ان �ے ��!ے 
)D٠(� Qہ دے۔ �ے����ا ہ� �+v �� اس �ے ا<,�ل �� ���ا �*� �e�ب �H8ے وا� ہے  �ہ اس �8ے �ہ )Dن )١Pہ (�� 

�ا �� /8^�م(��-�ں �ے ��م � ( Eد ہے اور !��ہ اہ�= � A8ا� �ہے !��ہ ان �� اس %ے ڈرا�� ��\ے اور !��ہ وہ ��ن �8ں �ہ وہ

 /cڑ�ں Z84� E`>)D٢(  
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رة ا�ِ�/�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� P�89ں ہ8ں ��Pا� Iن رو�P�) 9�ب اور� ��ا ��� و(
 ���G ��گ Pرزو ���ں -ے �ہ اے ��ش وہ �e*,�ن ہ�!ے )١(۔ �ہ e� 
)٢() �,Z� ے ُاٹ_��8ں اور ) اے�\�G ے دو �ہ �_��8ں اورHے ) #�ل(ان �� ُان �ے ��ل /� رہs� ل�^r� ان �� د�8� �8ں Eا�

9� ہyA �ہ8ں ��۔ �:� اس �� و(
 ��(�م )٣( ��\ے -� � *�م ہ�) اس �� ا�>�م(رہے <H`��$ ان �� e� � اور ہ� �ے ��\
 �_! I8 ت )@(و��� �H/ا 
>�,� �9� ہے ) وG�ت( ��\c% ے رہ_R8/ ہے �ہ �9c% Ec� ے-P ے �ہ%)D( ر �ہ9ے�i� اور 

 
Z84� �/ o� v+� 9�ب(ہ8ں �ہ اے� � ہے !� ہ,�رے /�س �9��Gں  ا-� !� %K(�R(��زل ہ�\� ہے ُ!� !� د��ا�ہ ہے ) �
 �!P ہ8ں ) �ہہ دو ()٧(�� ��8ں �ہ8ں �ے� 
ہ� �9��Gں �� ��زل �ہ8ں �8� ��!ے �:� �� �ے %�!; اور اس و(
 ان �� �ہ*

 �
 ہ,8ں �ے ُا!�ر? ہے اور ہ� ہ� اس �ے �:ہ=�ن ہ8ں ) �9�ب) �ے�Q �ہ ٨((�*9Z84�)اور ہ� �ے !� %ے /ہ*ے )٩ 
=,^8/ � اور ُان �ے /�س ��\� /8^,=� �ہ8ں P!� !_� �:� وہ ُاس �ے %�!; ا%9ہ'اء ��!ے )١٠(� �_8>ے !_ے ��-�ں �8ں �_

 %� وہ اس /� ا�,�ن )١٢(�� -Hہ:�روں �ے د��ں �8ں دا�E �� د�9ے ہ8ں ) !dc�$ وضAل( ا%� #�ح ہ� اس )١١(!_ے 
%,�ن �� ��\� دروازہ ُان /� �_�ل د�ں اور وہ اس �8ں  اورا-� ہ� P)١٣(�ہ8ں �!ے اور /ہ*�ں �� روش �_� �ہ� رہ� ہے 

� ہ8ں �*cہ ہ� /� ��دو �� د�� -8� ہے )@١(BڑهHے �_� �:8ں s-8ں �+,�ر ہ�_c�P ?ہ8ں �ہ ہ,�ر� �� �ہ_� �! )١D( اور ہ� 
در-�ہ %ے ُا%ے  اور ہ� �Y8�ن را��ۂ )١K(ہ� �ے P%,�ن �8ں ��ج �H�\ے اور د�H_cے وا��ں �ے �8ے ُاس �� %>� د�� 

 اور ز�I8 )١٨( ہ�ں ا-� ��\� �Bر? %ے %B �HH�ہے !� 9c,B� ہ�ا ا�:�رہ اس �ے /R8_ے ��9c� ہے )١٧(��iZظ �� د�� 
� ہ� ہ� �ے /_A8�� اور اس /� /ہ�ڑ _� ��)�� �H� ( �8�ہ 8B' ُا-�\<H% Q�ے اور اس �8ں ہ� اs�ے )١٩(ر�; د� � اور ہ� ہ

 اور ہ,�رے ہ�ں )٢٠(�ں �ے �8ے �I �� !� روز? �ہ8ں د�9ے اس �8ں � �ش �ے %���ن /8�ا �sے !,ہ�رے �8ے اور ان ��-
�� ��د��ں �ے ( اور ہ� ہ� ہ�ا\8ں AB!ے ہ8ں )٢١(ہ� 8B' �ے �'ا�ے ہ8ں اور ہ� ان �� �,`�ار �H�%$ ُا!�ر!ے رہ9ے ہ8ں 

8ں اور ہ� ہ� !� �� اس �� /��� /A!ے ہ8ں اور !� !� �_�? ہ�\� ہ�!� ہ8ں اور ہ� ہ� P%,�ن %ے �H8ہ ��%�!ے ہ) /��� %ے
ہ8ں ) ���Q( اور ہ� ہ� �8�ت �+9rے اور ہ� ہ� ��ت د�9ے ہ8ں۔ اور ہ� %$ �ے وارث )٢٢(اس �� ��ا�ہ �ہ8ں ر�_9ے 

 ہ8ں  اور �� ��گ !� �8ں /ہ*ے -'ر cBے ہ8ں ہ� �� � *�م ہ8ں اور �� /R8_ے �Pے وا�ے ہ8ں وہ �_� ہ� �� � *�م)٢٣(
�=�دار ہے ) اور(ان %$ �� �,u ��ے -� وہ �ڑا دا�� ) (8��
 �ے دن( اور !,ہ�را /�ورد-�ر )@٢()٢D( ن�eاور ہ� �ے ا� 

 اور ��Hں �� اس %ے �_� /ہ*ے �ےده�\8ں �� Pگ %ے /8�ا �٢K( �8(�� �_H_cH�!ے %ڑے ہ�\ے -�رے %ے /8�ا �8� ہے 
 �9��Gں %ے ��G��� �ہ �8ں �_H_cH�!ے %ڑے ہ�\ے -�رے %ے ا�H� �r� Q��ے  اور �$ !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے)٢٧(!_� 

� ) ص�رت ا�e��8ہ �8ں( �$ اس �� )٢٨(وا� ہ�ں H/ں اور اس �8ں ا�� �� 
�(در%H � '8B �دوں !� ) �ے�ہ Q��_/ روح
Y�ن �ہ اس �ے  �:� �8)٣٠( !� 9��Gے !� %$ �ے %$ %>�ے �8ں -� /ڑے )٢٩(اس �ے P-ے %>�ے �8ں -� /ڑ�� 

�ہ ���ے وا��ں �ے %�!; ہ��ے %ے ا�c�ر �� د�� <%)٣١() �����G ا �ے�� (o8*ہ ���ے ! �ہ ا��!>_ے �8� ہ�ا �ہ !� %>
�ہ� �ہ �8ں ا�e� �ہ8ں ہ�ں �ہ ا�e�ن �� �o �� !� �ے �_H_cH�!ے %ڑے ہ�\ے ) اس �ے ()٣٢(وا��ں �8ں ���E �ہ ہ�ا 

�ا �ے ()٣٣(-�رے %ے �H��� ہے %>�ہ ��وں � اور !>; /� (8��
 �ے دن )@��G)٣��� �ہ�ں %ے �Ec ��۔ !� ��دود ہے ( 
 
H � Q!)�ز��ہ ) ���ے �ے � �(�ہ� �ہ /�ورد-�ر �>_ے اس دن !Q �ہ*
 دے �$ ��گ ) اس �ے ()٣D) (��%ے -

8��
( و(
 �`�ر )٣٧( ��G��� �ہ !>_ے �ہ*
 د? ��!� ہے )٣K(�sے ��\8ں -ے ) �H � (ے� Q! دن )ہ� ) اس �ے ()٣٨�
�� Pرا%9ہ �� ) -H�ہ�ں(�ہ /�ورد-�ر �e8� !��ے �>_ے ر%9ے %ے ا�� �8� ہے �8ں �_� ز�I8 �8ں ��-�ں �ے �8ے 

�ے ہ8ں )٣٩(د�_�ؤں -� اور %$ �� �ہc�ؤں -� H� v*+� ہے( ہ�ں ان �8ں �� !�8ے Ecr� �H*B ���) �/ ا  ()٠@) (ان��
8%�ه� ر%9ہ ہے ) HRHے ��/ہ(��G��� �ہ �>; !Q ) �ے ��رت ) �+*v( �� ��8ے )١@(�ہ) ;R� ے ہ8ں ان /� !>_ے�H�

 اور ان %$ �ے و<�ے �� )٢@(ہ�ں �� راہ�ں �8ں %ے �� !�8ے /R8_ے EB /ڑے ) �ہ ان �� -H�ہ �8ں ڈال %cے(�ہ8ں 
� ہ8ں  اس �ے %�ت دروازے ہ8ں۔ ہ� ا�Q دروازے �ے �8ے ان �8ں %ے �,�<)٣@(�:ہ �ہ�H ہے s- ?�8 ��دe`! 89ں

� ہ8ں وہ ���Lں اور rB,�ں �8ں ہ�ں -ے )@@(`9� �� )@D() ان %ے �ہ� ��\ے -� �ہ ( �9�A% ان �8ں) u,� �#��اور 
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� ) -���(د�ں -ے ) ص�ف ��( اور ان �ے د��ں �8ں �� ��ورت ہ�-� ان �� ہ� �c�ل �� )K@(دا�E ہ���ؤ ) %ے\�_� �\�_�
 �ہ ان �� وہ�ں ��\� !c*8� /ہRHے -� اور �ہ وہ�ں %ے �c��ے )٧@(�ے %��Hے �8ٹ_ے ہ�\ے ہ8ں !+�9ں /� ا�Q دو%�ے 

�وں �� �9�دو �ہ �8ں �ڑا �+Hrے وا� ) اے /8^,=� ()٨@(��\8ں -ے H� اب )٩@(�ہ���ن ہ�ں ) اور(��8ےd> ہ �ہ ��8ا�اور  
� درد د�Hے وا� <dاب ہے _�)Dدو  اور ان �� ا��اہ�8 �ے �ہ)٠�H% (,���ں �� ا��الDے !� )١\P وہ ا��اہ�8 �ے /�س $� 

� ) �ہ,���ں �ے ()D٢(�ہ� �ہ ہ,8ں !� !� %ے ڈر �:9� ہے ) ا�ہ�ں �ے(%Aم �ہ�۔ H,rدا� Q�پ �� اP ے �ہ8ں ہ�s�ہ� �ہ ڈر�
���+=�? د�9ے ہ8ں  � �:ے۔ اب ��ہے ���ے �ہ �$ �>_ے �ڑه�/ے �ے c/ Pڑا !� !� ���+=�? د�Hے) وہ ()D٣(�ڑ�ے �

���+=�? د�9ے ہ�  ��)D@() س �ہ ہ�\8ے ) ا�ہ�ں �ے��پ ��P 9ے ہ8ں�د ?�=+��� �R% �� پP ہ� ہ��)DD() ا��اہ�8 �ے (
�ا �� ر�,
 %ے � /_� �ہHے �:ے �ہ )DK(����س ہ��� -,�اہ�ں �� ��م ہے ) �8ں ����س ��8ں ہ��ے �:� اس %ے(�ہ� �ہ 

�9��G ! (ہے �8� ��م ) اور(!,ہ8ںDے ہ8ں ) ا�ہ�ں �ے ()٧s- ف �_8>ے�# ��ہ اس �� <dاب (�ہ� �ہ ہ� ا�H- Qہ:�ر (�م �
اس �ے �8ے ہ� �ے ٹ_ہ�ا ) �ہ( ا�=9ہ ان �� <�رت )D٩( �:� ��ط �ے -_� وا�ے �ہ ان %$ �� ہ� �R��8ں -ے )D٨) (���ں

 � !� ��ط �ے �ہ� !� !� ��H�P� %ے ��گ )9��G $� �_/ )K١ے ��ط �ے -_� -sے K٠((د�� ہے �ہ وہ /R8_ے رہ ��\ے -
 اور ہ� Pپ )K٣( وہ ���ے �ہ �ہ8ں �*cہ ہ� Pپ �ے /�س وہ 8B' �ے �� P\ے ہ8ں �o �8ں ��گ �Q ��!ے !_ے )K٢(ہ� 

� ��ت �ے �� P\ے ہ8ں اور ہ� %{ �ہ9ے ہ8ں H8`� ے /�س�)K@( 8ں*c� ے -_� وا��ں �� �ےH/رات رہے %ے ا ;R� پP �! 
��د ان �ے /R8_ے B*8ں اور اور Pپ �8ں %ے ��\� �+v �ڑ �� �ہ د�c_ے۔ اور �ہ�ں Pپ �� ��c ہ� وہ�ں B*ے اور 
� �ہ ان ��-�ں �� �ڑ ص=� ہ�!ے ہ�!ے ��ٹ د? ��\ے -� )��)KD�sے <8_� � اور )KK( اور ہ� �ے ��ط �� #�ف و�

) �ہ8ں ان �ے ��رے �8ں(�ہ �ہ ��8ے �ہ,�ن ہ8ں �ہ� ) ��ط �ے ()K٧(P\ے ) دوڑے(��ش ��ش ) ��ط �ے /�س(اہE �ہ� 
�ا %ے ڈرو۔ اور ��8? �ے��Pو\� �ہ �8>� )K٨(�>_ے ر%�ا �ہ ���� � وہ ���ے �8� ہ� �ے !� �� %�رے �ہ�ن )K٩( اور 

�ار?(G�#و 
��,� �8�ں �ڑ�) (�م ��(�ہ� �ہ ا-� !,ہ8ں ���� ہ� ہے !� �ہ ��8? ) ا�ہ�ں �ے ())٧٠%ے �uH �ہ8ں �( �8 �
� ()٧١) (ان %ے ��د? ����(ہ8ں ,Z� ہ�ش ) اے�9� �8ں �e� �H/وہ ا �e) � %� ان )٧٢(!_ے ) ہ� رہے(!,ہ�ر? ��ن �

� ) ا�ٹ ��( اور ہ� �ے اس �ہ� �� )٧٣(�� %�رج �c*9ے �c*9ے HB:_�ڑ �ے c/Pڑا � �:H_� �/ ۔ اور ان��ے او/� ��دR8�
� ہے �) (4ے( �ے�Q اس )@٧(/9_���ں ��%�\8ں ��r� ے �8ے� 
8%�هے ) �ہ�) اور وہ ٧D((8ں اہ�G Eا% Q! اب

� ہے )٧K(ہے ) ����د(ر%9ے /� ��r� ,�ن ��ے وا��ں �ے �8ے�اس �8ں ا Qے وا�ے )٧٧( �ے�Hے رہ� I�َ ( اور �H �
��ہ �8�۔ اور �ہ دو��ں �ہ� �_*ے )٧٨(�_� -Hہ:�ر !_ے ) (�م � 8$ �ے ��گ� �) ����د(ر%9ے /�  !� ہ� �ے ان %ے �_

� ) واد?( اور )٧٩(ہ8ں � $�dc! �� �r��8�ں د�ں اور وہ )٨٠(�>� �ے رہHے وا��ں �ے �_� /8^,=�وں �H/ہ� �ے ان �� ا 
%ے رہ8ں -ے ) وا#,H8�ن(ا�I ) �ہ( اور وہ /ہ�ڑوں �� !�اش !�اش �� -_� �H�!ے !_ے )٨١(ان %ے �Hہ /_�!ے رہے 

� ��م �ہ P\ے )٨٣(ہ�!ے ہ�!ے c/Pڑا  !� 8B¤ �ے ان �� ص=� )٨٢(_� ;R� ٨( اور �� ��م وہ ��!ے !_ے وہ ان �ے@( 
ان �8ں ہے اس �� !���8 �ے %�!; /8�ا �8� ہے۔ اور (8��
 !� ض�ور ) �+*�(�ت(اور ہ� �ے P%,���ں اور ز�I8 �� اور �� 

 �! �! �� #�ح %ے در-'ر ��و ) ان ��-�ں %ے(��P رہے -_B٨(اD) Q� ;R�  (�ہ8ں �ہ !,ہ�را /�ورد-�ر;R� $% ( ا�8/
� ہ8ں ) �,�ز �8ں(�� ) P�89ں( اور ہ� �ے !� �� %�ت )٨K(���Hے وا� ہے ) اور(���ے وا� !�� �� %�رۂ (دہ�ا �� /ڑهH �

�,Zا� ( ہے �����G �Y> نP�) وا� 
� �,�<�9ں �� �� )٨٧(اور <�,s� ��G (9,9� �8� uا\� د�8�و? %ے( اور ہ� �ے �i�ر �

 %ے(ہے !� ان �� #�ف =Lاور ) ر �#��c�P; اٹ_� �� �ہ د�H_c� اور �ہ ان �ے ��ل /� !�%� ���� اور ����Hں %ے 
 ��P �8/ ے% u٨٨(!�اض( ے وا� ہ�ں��H% 8ہ ڈر�A> �! اور �ہہ دو �ہ �8ں )اب ��زل  ()٨٩d> ح�# �اور ہ� ان �i�ر /� ا%

� (�Pن �� )٩٠(H� �8ہ�ں �ے !`�8e ��د�� �o #�ح ان ��-�ں /� ��زل �) ���ں -ےH � ) ےH��� ہ� ;R� ے اورH��� ;R�
 ان ����ں �� �� )٩٢( !,ہ�رے /�ورد-�ر �� (�e ہ� ان %ے ض�ور /�%� ���ں -ے )٩١(ٹcڑے ٹcڑے �� ڈا� ) %ے

�ا �� #�ف %ے( /�c� �� o !� �� )٩٣(وہ ��!ے رہے ��8�ل ) ذرا���r�)ں �� %H� دو اور ( ��-�ں ��A�) ہے وہ ( 
� ہ8ں ) �ے ��( ہ� !,ہ8ں ان ��-�ں )@٩(�ہ ��و G�� ے �ے �8ے �� !� %ے ا%9ہ'اء ��!ے ہ8ں��R� ٩(%ےD( ا �ے�� �� 

 اور ہ� ���9ے ہ8ں �ہ ان ��!�ں )٩K(� *�م ہ���\ے -� ) ان ��!�ں �� ا�>�م(%�!; � =�د (�ار د�9ے ہ8ں۔ %� <H`��$ ان �� 
���8�ں �8�ن ��!ے رہ� اور %>�ہ ) اس ��( !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� !e=�8 �ہ9ے اور )٩٧(!�H ہ�!� ہے %ے !,ہ�را دل 

�P�\ے ) �� و(
( اور ا/Hے /�ورد-�ر �� <=�دت �sے ��ؤ �ہ�ں !Q �ہ !,ہ�ر? ��ت )٩٨(���ے وا��ں �8ں دا�E رہ� 
)٩٩(  
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رة ا�0��ّ� 

 
 ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ

 

 �c� �� ا��� <dاب -���(H � ( �! �RHہ/ �
 ��و۔ �ہ ��گ �� ) ���Gو(P ہ� ?��ا ��(اس �ے �8ے �*����H� Q�!ے ہ8ں ) 
�وں �8ں %ے �o �ے /�س B�ہ9� )١(وہ اس %ے /�y اور ���!� ہے H� ےH/ے ا% �c� ےH/�9ں �� /8^�م دے �� ا��G � وہ

 ا%� �ے P%,���ں اور ز�I8 �� )٢(�9�دو �ہ ��8ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں !� �>_� %ے ڈرو ) �ں ����-(ہے �_8>9� ہے �ہ 
8�ا �8�۔ اس �� ذات ان / 
,c��� �H=�)وں�G�� ( ہے �Rے او�% y�� ٣(�ے( �:� ���H� ے %ےiY� �� ن�eے ا�� � ا%

� ا%� �ے /8�ا �8�۔ ان �8ں !,ہ�رے �8ے �ڑاول  اور B�ر/���ں ��)@(�ے ��رے �8ں <8�Aہ �_:ڑ�ے �:� ) ����(وہ اس _� 
�ے ہ8ں اور ان �8ں %ے � f �� !� �_�!ے �_� ہ� \�G ے% 
�!ے ہ� اور ) �E:H %ے) اور �$ ��م �� ا�ہ8ں D((اور �ہ

�ہ�وں �8ں �ہ�ں !� ) دور دراز( اور )K(�Bا�ے �ے ��!ے ہ� !� ان %ے !,ہ�ر? <'ت و��ن ہے ) �E:H(�$ ص=� �� 

 ��ّ(ہ �ے �^�8 /ہH{ �ہ8ں %9cے وہ !,ہ�رے ���; اٹ_� �� �ے ��!ے ہ8ں۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ !,ہ�را /�ورد-�ر �ہ��
 ز�,ِ


 وا� اور �ہ���ن ہے `i�)ے !��ہ !� ان /� %�ار ہ� اور )٧s� ا�وہ !,ہ�رے ( اور ا%� �ے -_�ڑے اور ��R اور -�هے /8

 ) �8ےH�ہ8ں(رو�� وز ��=� �ہ8ں ) �ں �_�اور 8B')اور وہ ( �_ �� �! �� I� ا ��!� ہے��ا )٨(/8� اور 8%�ه� ر%9ہ !� 

اور ا-� وہ B�ہ9� !� !� %$ �� 8%�هے ر%9ے ) وہ اس !Q �ہ8ں /ہ9RHے(!Q �� /ہ9RH� ہے۔ اور � f ر%9ے ٹ8ڑهے ہ8ں 
�  وہ� !� ہے �o �ے P%,�ن %ے /��� ��%��� �eے !� /98ے ہ� اور اس %ے در�)٩(/� AB د�9� _� 
) ��داب ہ�!ے ہ8ں(

� %ے وہ !,ہ�رے �8ے �_98� اور ز��9ن اور �_>�ر اور ا�:�ر )١٠(�I �8ں !� ا/Hے B�ر/���ں �� �Bا!ے ہ� ��/ � ا%
)
��ا �� (�Lر ���ے وا��ں �ے �8ے اس �8ں ) /8�ا ��!� ہے)ُا-�!� ہے۔ اور ہ� #�ح �ے /_( E اور �ے�,�ر در��رِت )

� ہے ) �ڑ?��r�)او)١١  �c� ے� �� �� ��م �8ں �:���۔ اور ا%��B ے !,ہ�رے �8ے رات اور دن اور %�رج اور� �ر ا%
�(%ے %9�رے �_� ��م �8ں �:ے ہ�\ے ہ8ں۔ %,>_Hے وا��ں �ے �8ے اس �8ں % 
�ا �� �ہ� )١٢(�r��8�ں ہ8ں ) (�رت 


 /cڑ�ے ) ��G�ن ��د�ں%$ !,ہ�رے ز�� (اور �� #�ح #�ح �ے ر�:�ں �� 8B'�ں اس �ے ز�I8 �8ں /8�ا �8ں Z84�
� ہے ��r� 89�ر �8ں �8� !��ہ اس �8ں %ے !�زہ )١٣(وا��ں �ے �8ے اس �8ں� اور وہ� !� ہے �o �ے در�� �� !,ہ�رے ا

� و�8Lہ(-��
 �_�ؤ اور اس %ے ز��ر !�� ( �� ��e� ���cے !� /ہ9Hے ہ�۔ اور !� د�c_9ے ہ� �ہ �89r�ں در�� �8ں /��
� ہ8ں۔!�� �*B ��ا �ے EFG %ے ) در�� �� !,ہ�رے ا�89�ر �8ں �8�( اور اس �8ے �_� /_�ڑ!�!Aش ��و ) � �ش(�ہ !� 
ر�; د�sے �ہ !� �� �ے �� �ہ8ں �_Q �ہ ��\ے اور �ہ��ں ) �H� ��( اور ا%� �ے ز�I8 /� /ہ�ڑ )@١(!��ہ اس �� ��c ��و 

 Q! م %ے دو%�ے �`�م�`� Q�ے !��ہ اs�د �H� ے(اور ر%9ے% ���%P (�� �c%)١D( اور )ے ) را%�9ں �8ںs�د �H� ت���r�
� �+*�(�ت( !� �� )١K(اور ��گ %9�روں %ے �_� ر%9ے � *�م ��!ے ہ8ں H!ا ( �_� ;R� �� ہے �e�ا ��ے۔ �8� وہ و�8/
١٧(/8�ا �ہ ��%cے !� /_� !� �Lر ��8ں �ہ8ں ��!ے؟ (�c% ہ� I- �! ہ��B ���� �9ں �� �,�ر, � ��ا ��۔  اور ا-� !� 

�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے � Qہے )١٨(�ے� �ا وا(�� اور �� �B �! ;R_��!ے اور �� �R; ��ہ� ��!ے ہ� %$ %ے 
� !� �ہ8ں �9c%�Hے �*cہ ��د ان �� اور �H�!ے ہ8ں )١٩(_� '8B ��ا �ے %�ا /c�ر!ے ہ8ں وہ ��\� اور �I ��-�ں �� �ہ 
�ا ہے۔ )٢١(� *�م �ہ8ں �ہ اٹ_�\ے �$ ��\8ں -ے ��8ں ہ8ں �ے��ن۔ ان �� �ہ �_� !� ) وہ ()٢٠(� A8ہ�را � =�د !� ا�,! 

��ت /� ا�,�ن �ہ8ں ر�_9ے ان �ے دل ا�c�ر �� رہے ہ8ں اور وہ %��� ہ� رہے ہ8ں P �� �!)ے ہ8ں )٢٢!��_B ;R� �� ہ� 
� �ہ8ں ��!�He/ '-ں �� ہ��r��% ا اس �� ض�ور ���9� ہے۔ وہ��) ���Gوں( اور �$ ان )٢٣ (اور �� ��ہ� ��!ے ہ8ں 

اے  ()@٢(/ہ*ے ��-�ں �� �c��89ں ہ8ں ) وہ !�(%ے �ہ� ��!� ہے �ہ !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے �8� ا!�را ہے !� �ہ9ے ہ8ں �ہ 
/�رے ���; �_� اٹ_�\8ں -ے اور �I �� �ہ �ے!Z`�8 -,�اہ ) ا<,�ل �ے(�ہ (8��
 �ے دن ا/Hے ) /8^,=� ان �� �Hcے دو

� اٹ_�\8ں -ے۔ %I ر�_� �ہ �� ���; اٹ_� رہے ہ8ں ��ے ہ8ں ��!ے ہ8ں ان �ے_� ;��� )٢D( � ان %ے /ہ*ے ��-�ں �ے �_
)�� ہe�ا ) ا��
 ان /� ان �ے او/� %ے -� ) �� �c�)�c�ر��ں �� !_8ں !� _B اور �RHہ/P �/ رت �ے %���9ں�,> �ان �

� #�ف %ے(/ڑ? اور e�ہ�ا �ہ�ں %ے ان �� ) ا uوا( P ابd> �/ ہ !_� ان� ��8�ل �_)٢K( ے دن� 
 /_� وہ ان �� (8��
� ذ�E8 ��ے -� اور �ہے -� �ہ ��8ے وہ ���Q �ہ�ں ہ8ں �I �ے ��رے �8ں !� �_:ڑا ��!ے !_ے۔ �I ��-�ں �� <*� _�
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ں �$ 9��Gے ان �� رو�8) ان �� ��ل �ہ ہے �ہ ()٢٧(د�� -8� !_� وہ �ہ8ں -ے �ہ Pج ���Gوں �� ر%�ا\� اور ��ا\� ہے 
اور �ہ9ے (!� �u8Y و�H`�د ہ���!ے ہ8ں ) ہ�!ے ہ8ں(ا/Hے ہ� �� �8ں �*� ���ے وا�ے ) اور �ہ((=f ���ے �:9ے ہ8ں 

�ا ا%ے ��ب ���9� ہے ) ہ8ں� %� دوزخ �ے )٢٨(�ہ ہ� ��\� ��ا ��م �ہ8ں ��!ے !_ے۔ ہ�ں �� �R; !� �8� ��!ے !_ے 
/�ہ8'-�روں ) �$( اور )٢٩(ب !c=� ���ے وا��ں �� ��ا ٹ_c��� ہے دروازوں �8ں دا�E ہ���ؤ۔ ہ,r8ہ اس �8ں رہ� -ے۔ ا

 I��9ہے �ہ !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے �8� ��زل �8� ہے۔ !� �ہ9ے ہ8ں �ہ �ہ �!�� �_B�/ م(%ےA�( ر ہ8ں ان���c8� ۔ �� ��گ
��ت �� -_� !� �ہ
 ہ� اB_� ہے۔ اور /�ہ8' -�روں �� -_P ہے۔ اور �\A_� ب ہے �ے �8ے اس د�8� �8ں�� 
 )٣٠(� �ہ


 ��ودا�� ) وہ(rہ8ں -ے ان �ے �8ے ) ہ8ں(�ہ�B �� ہ8ں وہ�ں ��I �8ں وہ دا�E ہ�ں -ے ان �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ
��ہ د�9� ہے � ��ا /�ہ8'-�روں �� ا�e� ہ�8
 �ہ ہے �ہ ()٣١(��e8 ہ�-�۔ i8� ��$ 9��Gے ان �� ���8ں �H��cے ) ان �

�� <,E !� �8� ��!ے ) اور �ہ9ے ہ8ں �ہ(/�y ہ�!ے ہ8ں !� %Aم <*�c8 �ہ9ے ہ8ں ) %ے��i و��y (�:9ے ہ8ں اور �ہ 

 �8ں دا�E ہ���ؤ rے �8ں �ہ����ن )اس ��ت �ے ���9H ہ8ں �ہ 9��Gے ان �ے /�س �G�� (( �8� �ہ )٣٢(!_ے ان �ے �

�ا P/ہRHے۔ ا%� #�ح ُان ��-�ں �ے ) <dاب(P\8ں �� !,ہ�رے /�ورد-�ر �� ��c ) �H��cے��8� !_� �� ُان %ے /ہ*ے !_ے اور 
 !� ان �� ان �ے ا<,�ل �ے ��ے ���ے �*ے اور )٣٣(�ے ُان /� �*� �ہ8ں �c*� �8ہ وہ ��د ا/Hے Pپ /� �*� ��!ے !_ے 

 اور �y�r �ہ9ے ہ8ں �ہ ا-� )@٣(-_�8 �8� ) ہ� #�ف %ے(�8B o' �ے %�!; وہ ٹ_ٹ_ے �8� ��!ے !_ے اس �ے ان �� 
�ا B�ہ9� !�� �� 8B' �� /��9ے اور �ہ ہ,�رے �ڑے ہe� اس �ے %�ا ��^��G ( �8�ن �ے(اور �ہ اس �ے ) /��9ے( �ہ ہ� ہ

� 8B' �� ��ام ٹ_ہ�ا!ے۔ e� ح ان %ے ا-*ے ��-�ں �ے �8� !_�۔ !� /8^,=�وں �ے ذ�ے ) اے /8^,=�(ہ��# ��ا �ے (ا%�
� <=�دت  اور )٣D(�_�ل �� %H� د�Hے �ے %�ا اور �R; �ہ8ں ) ا�c�م ��� ��ا ہ�ہ� �ے ہ� �,�<
 �8ں /8^,=� �_8>� �ہ 

�ا �ے ہ�ا�
 د? اور � f ا�eے ہ8ں ) �� /�%�9(��و اور ��9ں � �� I� ے ہ8ںe�ا f � ب ��و۔ !� ان �8ں�H9ے ا�%
� ) �i�ر ( ا-� !� ان)٣K(�I /� -,�اہ� ث��
 ہ�\�۔ %� ز�EB �/ I8 /_� �� د�c; �� �ہ �_ٹ�Aے وا��ں �� ا�>�م �e8� ہ�ا �

 ��د-�ر �_� ��ا -,�اہ ��د�9� ہے اس �� وہ ہ�ا�
 �ہ8ں د�� ��!� اور ا�eے ��-�ں �� ��\� �� o� �! ؤ�R*� ے �8ے� 
ہ�ا�
�ا ا%ے )٣٧(�ہ8ں ہ�!� �
 (e,8ں �_�!ے ہ8ں �ہ �� ����!� ہے +% 
+% ��ا ���ہ8ں ) (8��
 �ے دن (=� %ے( اور �ہ 

�ا(اٹ_�\ے -�۔ ہ�-' �ہ8ں۔ �ہ � )٣٨(و<�ہ %R� ہے اور اس �� /�را ���� ا%ے ض�ور ہے �Ic8 ا��w ��گ �ہ8ں ���9ے )  ��
 )٣٩(!��ہ �I ��!�ں �8ں �ہ ا�A9ف ��!ے ہ8ں وہ ان /� ��ہ� ��دے اور اس �8ے �ہ ���G ��ن �8ں �ہ وہ �_�ٹے !_ے 

� 8B' �� ارادہ ��!ے ہ8ں !� ہ,�ر? ��ت �ہ� ہے �ہ اس �� �ہہ د�9ےe� ہے �$ ہ� � اور )٠@( ہ8ں �ہ ہ��� !� وہ ہ���!
��ت �� ا�� !� P ں -ے۔ اور�د ���c_ٹ �_Bڑا ہ� ان �� د�8� �8ں ا�_B I#ا �ے �8ے و�� ��I ��-�ں �ے �*� %ہHے �ے � 

� وہ ��گ �� ص=� ��!ے ہ8ں اور ا/Hے /�ورد-�ر /� �_�و%� ر�_9ے ہ8ں )١@(���9ے ) ا%ے(�ہ
 �ڑا ہے۔ ��ش وہ H � 
� #�ف ہ� و�� �_8>� ��!ے !_ے ا-� !� ��گ )٢@(� I� �_! �<8_� �� �H� �=,^8/ �� � اور ہ� �ے !� %ے /ہ*ے ��دوں ہ

 �� ;B�/ 9�ب %ے� Eاور ہ� �ے !� /� ) �_8>� !_�(د�8*8ں اور �9��8ں دے �� ) اور ان /8^,=�وں �� ()٣@(�ہ8ں ���9ے !� اہ
 )@@(��-�ں /� ��زل ہ�\ے ہ8ں وہ ان /� ��ہ� ��دو اور !��ہ وہ �Lر ���ں ) ار��دات(�_� �ہ �9�ب ��زل �� ہے !��ہ �� 

�ا ان �� ز�I8 �8ں دهeH� دے �� �� #�ف %ے(�8� �� ��گ ��? ��? B��8ں B*9ے ہ8ں اس ��ت %ے �ے��ف ہ8ں �ہ e�ا (
�( �� ان �� B*9ے /_�!ے /cڑ �ے وہ )D@(ان /� <dاب �P�\ے �ہ�ں %ے ان �� �=� ہ� �ہ ہ� �<��' �ہ8ں ��%9cے ) ا ��

)@K( ے وا� اور �ہ���ن��� 
`i� 
 �� �$ ان �� <dاب �� ڈر /8�ا ہ�-8� ہ� !� ان �� /cڑ�ے۔ �ے�Q !,ہ�را /�ورد-�ر �ہ
� 8B'�ں �ہ8ں د�c_8ں �I �ے %�\ے دا\8ں %ے )٧@(ہے e�ت �8ں %ے ا�)�*+� ��ا ��اور ) ��\8ں ��( �8� ان ��-�ں �ے 

�(��ٹ9ے رہ9ے ہ8ں ) ��دا\8ں (��\8ں %ے H � ( ے �8ں /ڑے رہ9ے ہ8ں��ا �ے P-ے <��' ہ� �� %>� اور !,�م ����ار )٨@(
�ا �ے P-ے %>�ہ ��!ے ہ8ں اور 9��Gے �_� اور وہ ذرا �Lور �ہ8ں ��� P%,���ں �8ں ہ8ں اور �� ز�I8 �8ں ہ8ں %$ 

ر �� ان �� ار��د ہ�!� ہے اس /� <,E ��!ے ہ8ں  اور ا/Hے /�ورد-�ر %ے �� ان �ے او/� ہے ڈر!ے ہ8ں او)٩@(��!ے 
)Dے ڈر!ے رہ� )٠% ��ا �ے ��G��� ہے �ہ دو دو � =�د �ہ �H�ؤ۔ � =�د وہ� ا�Q ہے۔ !� �>; ہ� اور �� �R; )D١( اور 

�ا �ے %�ا اوروں %ے �� <=�دت �زم ہے۔ !� !� � �P%,���ں �8ں اور �� �R; ز�I8 �8ں ہے %$ ا%� �� ہے اور ا%
9� ہے )D٢(�ں ڈر!ے ہ� �8RH/ہ �8*c! ��ا �� #�ف %ے ہ8ں۔ /_� �$ !� �� ��\� اور �� � ,89ں !� �� ��e8 ہ8ں %$ 

�ا �ے %�!; )D٣(!� ا%� �ے P-ے AB!ے ہ� � /_� �$ وہ !� %ے !c*8� �� دور ��د�9� ہے !� �R; ��گ !� �8ں %ے 
� ہ8ں ان �� ����c? ���ں !� ہ� �ے ان) � ,89ں( !��ہ �� )@��)D�Q ���ے �:9ے ہ8ں \���G �Y> �� )���r� ( د�8� �8ں
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 �� �! $��`H> ے اٹ_���۔�\�G)(� *�م ہ���\ے -� ) اس �� ا�>�مDD( �� 8'وںB �e�ے ہ�\ے ��ل �8ں %ے اs�اور ہ,�رے د 
�ا �� (�e �ہ �� !� ا�9Gاء ��!ے ہ� اس �� !�) ���Gو(�4ہ �`�ر ��!ے ہ8ں �I �� ���9ے ہ� �ہ8ں۔ � %ے ض�ور 

 ��ا �ے �8ے !� �8ٹ8�ں !>��' ��!ے ہ8ں۔ )DK(/�%� ہ�-�) �8ٹے)وہ ان %ے /�y ہے اور ا/Hے �8ے ( اور( اور �ہ ��گ 
� ہ8ں Heب ود���L�� ��)D٧( �� �� �8ٹe� ہ �$ ان �8ں %ےc���� )ا ہ��ے�9� ہے !� اس �� �Hہ ) �ے /8*� �=� ��) �L

� %ے )D٨(وہ ا��وہy�H ہ���!� ہے ) �ے دل �� د�c_� !�اس (��� /ڑ ��!� ہے اور ) �ے %=$� �=��� وہ %9H� ( اور اس 
�ہ P�� ذ�
 ��دا�
 ���ے �ڑ�� �� ز��ہ رہHے دے �� ز�I8 �8ں -�ڑ ) اور %�9B� ہے(��-�ں %ے B_�9� /_�!� ہے ) ہے

��ت /� ا�,�ن �ہ8ں ر)D٩(دے۔ د�c_� �ہ �� !>��' ��!ے ہ8ں �ہ
 ��? ہے P ے �8ے ��? ��!8ں  �� ��گ� ��_9ے ان ہ

 ا<*�ٰ ) ����ن(iا �� ص��
 وا� ہے ) ز�$ د�9� ہے(ہ8ں۔ اور ,c� $��L اور وہ)Kا ��-�ں �� ان �ے )٠�� اور ا-� 

�ار �� ز�I8 /� �ہ B_�ڑے �Ic8 ان �� ا�Q و(
 �`�ر !Q �ہ*
 د�sے ��!� ہے۔ ��� Q�ڑ�ے �:ے !� اc/ $=% ے� �*�
� )K١(� ا�Q -_ڑ? �ہ /R8_ے رہ %9cے ہ8ں �ہ P-ے �ڑه %9cے ہ8ں �$ وہ و(
 �P�!� ہے !e�ا �ے �8ے ا�� اور �ہ 

� ��!ے ہ8ں اور ز��ن %ے �_�ٹ �cے ��!ے ہ8ں �ہ ان �� He/�� د�� �� I� ' ��!ے ہ8ں�ں !>��8'B)ے دن� 
��8) (
 �\A_�)ت�<� �H � ( ہ8ں �ہ ان �ے �8ے� Q� ;R� ۔�%$ %ے P-ے ) دوزخ �8ں(ور �ہ ہے ا) !8�ر(Pگ ) دوزخ ��(ہ�-

�ا �� (�e ہ� �ے !� %ے /ہ*� ا��9ں �� #�ف �_� /8^,=� �_8>ے !� �Y8�ن �ے ان �ے ��دار )K٢(�_8>ے ��\8ں -ے � 
 اور ہ� �ے �� )K٣(ان �� Pرا%9ہ �� د�_�\ے !� Pج �_� وہ� ان �� دو%
 ہے اور ان �ے �8ے <dاب ا��8 ہے ) ����\9eہ(

����Hں ) �ہ(�� ہے !� اس �ے �8ے �o ا�� �8ں ان ��-�ں �� ا�A9ف ہے !� اس �� 48G*ہ ��دو۔ اور !� /� �9�ب ��زل 
�ا ہ� �ے P%,�ن %ے /��� ��%��� /_� اس %ے ز�I8 �� اس �ے ���ے �ے � � )@K(�ے �8ے ہ�ا�
 اور ر�,
 ہے � اور 

� ہے ��r� ے وا��ں �ے �8ےHH% اس �8ں Qہ �8�۔ �ے��<=�ت ) �`�م(رے �8ے B�ر/���ں �8ں �_�  اور !,ہ�)KD(ز�
ہے �ہ ان �ے /8ٹ�ں �8ں �� -��� اور �ہ� ہے اس %ے ہ� !� �� ���v دوده /A!ے ہ8ں �� /H8ے وا��ں �ے �8ے ) و�Lر(

���:�ار ہے )KK( �!� /H8ے �� 8B'�ں !8�ر ��!ے ہ� �ہ ان %ے ��اب ( اور �_>�ر اور ا�:�ر �ے ��8وں %ے �_
�ا ��(�8ں ) 8B'وں(�� ��گ %,>; ر�_9ے ہ8ں ان �ے �8ے ان ) �_�!ے ہ�(ہ رزق اور <,�) �H�!ے ہ��� ہے ) (�رت ��r�

)K٧( �Rاو� �R�9ں �8ں اور او��� �c_�8ں �� ار��د ��G��� �ہ /ہ�ڑوں �8ں اور در� � اور !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے �ہ
 �H� �_- ے ہ8ں!�H� ں �8ں �� ��گ���9_B)K٨(� ے ��8ے� �e) اور ہ�  �*B �/ ے /�ورد-�ر �ے ص�ف ر%�9ںH/۔ اور ا�_

9� ہے �o �ے �+9*� ر�� ہ�!ے ہ8ں اس �8ں ��-�ں *c� '8B �� ا��اض(��۔ اس �ے /8ٹ %ے /H8ے �s� ے� ( �i� ��
� ہے ��r� ��ا ہ� �ے !� �� /8�ا �8�۔ /_� وہ� !� �� ��ت د�9� )K٩(ہے۔ �ے�HB�% Qے وا��ں �ے �8ے اس �8ں �_� اور 

��اب <,� �� /ہH{ ��!ے ہ8ں اور ہے اور ! 
���Hے �ے � � ہ� 8B' %ے ) �ہ
 �R;(� �8ں � f ا�eے ہ�!ے ہ8ں �ہ �ہ��
�ا � Qے<*� ہ���!ے ہ8ں۔ �ے��);R� $% ( ے وا�H���)رت وا� ہے ) اور��ا �ے رزق )٧٠((��8ں � f ) ودو�
( اور 

�H/د? ہے وہ ا 
*8FG �� ں�-�� I� �! د? ہے 
*8FG �/ f � �� ے وا�ے ہ8ں �ہ8ںHے �,*���ں �� !� دے ڈا�H/رزق ا 
�ا ہ� �ے !� �8ں %ے !,ہ�رے �8ے )٧١(�ہ %$ اس �8ں ��ا�� ہ���\8ں۔ !� �8� �ہ ��گ � ,
 ا�ہ�ٰ �ے ��cH ہ8ں � اور 

� <�ر!8ں /8�ا �8ں اور <�ر!�ں %ے !,ہ�رے �8ٹے اور /�!ے /8�ا �8ے اور �_��ے �� !,ہ8ں /��8'ہ 8B'�ں د�ں۔ !� �8
�ا �� � ,�9ں %ے ا�c�ر ��!ے ہ8ں ��ا �ے %�ا ا��eں �� /��9ے ہ8ں )٧٢(�ےاص8B E'وں /� ا<9`�د ر�_9ے اور � اور 

� اور #�ح �� �`�ور ر�_9ے ہ8ں e� 89�ر �ہ8ں ر�_9ے اور �ہ��� ان �� P%,���ں اور ز�I8 �8ں روز? د�Hے �� ذرا �_� ا
�ا �ے ��رے �8ں ) ��-�( !� )٧٣(�)�*L (�w� ؤ۔�H� 8ں �ہ�)`ہ�ں �� #����w� �8Z9� ہے اور !� �ہ8ں ���9ے ) ص��� ��ا ہ�
�ا ا�Q اور �w�ل �8�ن ��G�!� ہے �ہ ا�AL Qم ہے �� )@٧(� )Ec��� ( رت�) �/ '8B �e� 89�ر �8ں ہے اور�دو%�ے �ے ا

���� ہے اور وہ اس �8ں %ے ��ل �G �Y> $8#) �ہ
 %�(�ہ8ں ر�_9� اور ا�Q ا�v+� �e ہے �o �� ہ� �ے ا/Hے ہ�ں %ے 
�� �Ic8 ان �8ں %ے ) ہ�-' �ہ8ں(/��8�ہ اور ��ہ� ��چ ��!� رہ9� ہے !� �8� �ہ دو��ں �+v ��ا�� ہ8ں؟ ) رات دن(,Zا�

�ا ا�Q اور �w�ل �8�ن ��G�!� ہے �ہ دو Pد�� ہ8ں ا�Q ُان �8ں %ے -��:� )٧D(ا��w ��گ �ہ8ں %,>; ر�_9ے �اور ( اور 
Q*� ��رت �ہ8ں ر�_9�۔ اور ا/Hے ���Q �� دو�_� ہ� رہ� ہے وہ ) �ےا�89�ر و��!�ان( ہے )دو%�ے �) �/ '8B �e� ہ�

��8 %ے �=_�(�ہ�ں ُا%ے �_8>9� ہے  ( �e�ہ8ں �!�۔ �8� ا� �\A_�)ہ�ا� �:��- ( �� v+� اور وہ)9� ���9� اورH% ( �� ں�-��
 EB �/ هے را%9ے� اور P%,���ں اور ز�٧K( �� I8(رہ� ہے دو��ں ��ا�� ہ8ں؟ ا�4�ف ���ے �� ��c د�9� ہے اور ��د 8%

�ا ہ� �� ہے اور � �*>)Q�ا �ے �'د�� ( Q� ;R� ۔�! �*� �8��
 �� �P� ��ں ہے �e8ے c*� �Hc�_� �� ;c�Pہ اس %ے �_)
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�ا ہ� 8B' /� (�در ہے ��ا ہ� �ے !� �� !,ہ�ر? ��ؤں �ے ��c %ے /8�ا �8� �ہ !� �)٧٧(�ہ8ں �ہ �R; �ہ8ں ���9ے  اور 
 �8� ان )٧٨(ا<r+� �Fے !��ہ !� ��c ��و ) اور ُان �ے <Aوہ اور(!_ے۔ اور اس �ے !� �� ��ن اور c�P_8ں اور دل 

�ا ہ� !_��ے ر�_9� ہے۔ ) ُاڑ!ے رہ9ے(��-�ں �ے /���وں �� �ہ8ں د�c_� �ہ P%,�ن �� ہ�ا �8ں -_�ے ہ�\ے �ہ8ں۔ ان �� 
��ہ(ا�,�ن وا��ں �ے �8ے اس �8ں % 
�ا ہ� �ے !,ہ�رے �8ے -_�وں �� رہHے �� �:ہ �H��� )r�)٧٩��8�ں ہ8ں ( � اور 

اور ُا%� �ے �B/���ں �� �_���ں %ے !,ہ�رے �8ے ڈ��ے �H�\ے۔ �Q=% �! �� I د��i% �� ;c اور ��F �8ں ��م �8ں 
 )٨٠) (��م د�9� ہ8ں(��ت !H���  ( Q�!ے ہ�(�!ے ہ� اور ُان �� اون، /�r اور ����ں %ے !� ا%=�ب اور ��!Hے �� 8B'�ں 

�ا ہ� �ے !,ہ�رے �8�ا �� ہ�\� 8B'وں �ے %�\ے �H�\ے اور /ہ�ڑوں �8ں L�ر�ں �H�\8ں اور ) Pرام �ے(اور / �H/8ے ا�
�(ُ��!ے ) ا�eے(ُ��!ے �H�\ے �� !� �� -��� %ے �R�\8ں۔ اور _� ) �H� ہZ*%ظ ) �ے ض�ر(�� !� �� ا�iZ� ے%

�ا ا�اے ( اور ا-� �ہ ��گ ا<�9اض ���ں !� )٨١(/H� ا�e�ن !� /� /�را ��!� ہے !��ہ !� ��G��=�دار ��H ر�_8ں۔ ا%� #�ح 
�ا �� � ,�9ں %ے وا(� ہ8ں۔ �:� )٨٢(!,ہ�را ��م G`� �_�ل �� %H� د�H� ہے ) /8^,=��ُان %ے ا�c�ر ) وا(� ہ� ��( �ہ 

� /8^,=�(� ُا�
 �8ں %ے -�اہ  اور �o دن ہ� ہ)٨٣(��!ے ہ8ں اور �ہ ا��c��� �wے ہ8ں H � ( �! ں -ے !� �ہ�ڑا ��_�
 اور �$ ���� ��گ <dاب د�c; �8ں )@٨(ا��زت �*ے -� اور �ہ ُان �ے <dر (=�ل �sے ��\8ں -ے ) ���Hے ��(�i�ر �� 

 �� ��\ے -� اور �ہ ُان �� �ہ*
 ہ� د? ��\ے -� �8i+! 8ں� ��$ �y�r  اور )٨D(-ے !� /_� �ہ !� ُان �ے <dاب ہ
����cں �� د�c_8ں -ے !� �ہ8ں -ے �ہ /�ورد-�ر �ہ وہ� ہ,�رے ���Q ہ8ں �I �� ہ� !�8ے %�ا ) ا/Hے �H�\ے ہ�\ے(

 اور اس دن )٨K(ُان %ے �ہ8ں -ے �ہ !� !� �_�ٹے ہ� ) ُان �ے �Aم �� ��9eد ��د�ں -ے اور(ُ/c�را ��!ے !_ے۔ !� وہ 
�ا �ے %��Hے %��:�ں ہ� ��\8ں -ے اور ��� �I ��-�ں �ے )٨٧( #�G�ن وہ ����ه� ��!ے !_ے %$ ُان %ے ��!� رہے -� 

�ا �ے ر%9ے %ے رو�� ہ� ُان �� <dاب /� <dاب د�ں -ے۔ اس �8ے �ہ ��ارت �8� ��!ے !_ے ) ��-�ں ��(��i �8� اور �
!� �� ان ) اے /8^,=�(ر �o دن ہ� ہ� ُا�
 �8ں %ے ��د ُان /� -�اہ �_ڑے ���ں -ے۔ او) اس دن �� ��د ��و( اور )٨٨(

�(��-�ں /� -�اہ �\8ں -ے۔ اور ہ� �ے !� /� e�ہے �ہ ) ا �ہے اور ) �)E4iہ� 8B' �� �8�ن ( اس �8ں(�9�ب ��زل �
�ا !� �� ا�4�ف اور ا�e�ن ���ے اور ر�9ہ داروں �� )٨٩(�e*,���ں �ے �8ے ہ�ا�
 اور ر�,
 اور �r�رت ہے ���چ ( 

� %ے �uH ��!� ہے د�Hے �� ��c د�9�) %ے ��دr��% اور ��� `�ل ����ں %ے اور �!,ہ8ں ) اور( ہے۔ اور �ے�8�\

 ��!� ہے !��ہ !� ��د ر�_� Z84�)8ں �_�ؤ !� )٩٠,e( �c/ $� واث� ��و !� اس �� /�را ��و اور ��ا %ے <ہ� اور �$ 

�ا �� ا/H� ض��I �`�ر ��cBے ہ�۔ اور �� �R; !� ��!ے ہ��ا اس �� ���9� ہے ُان �� �
 !�ڑو �ہ !� � اور ُاس )٩١(� 
� (e,�ں �� H/ڑے �� ڈا�۔ �ہ !� اcڑے ٹcے !� %�ت ��!�۔ /_� اس �� !�ڑ �� ٹ% 
HZ� ے� o� �ح �ہ ہ���# �<�رت �
�ا !,ہ8ں اس %ے �o/P �8ں اس ��ت �� ذر� ہ �H��ے �:� �ہ ا�Q -�وہ دو%�ے -�وہ %ے ز��دہ L��$ رہے۔ ��ت �ہ ہے �ہ 


 !� /� ��ہ� �� دے -� Pز��!� ہے۔ ا`8`� ��ا B�ہ9� )٩٢(ور �I ��!�ں �8ں !� ا�A9ف ��!ے ہ� (8��
 �� اس �� اور ا-� 

 �H� د�9�۔ �Ic8 وہ �eے B�ہ9� ہے -,�اہ ��!� ہے اور �eے B�ہ9� ہے ہ�ا�
 د�9� ہے۔ اور ) %$(!� !� >�,� ��� ا�Q ہ

� (e,�ں �� o/P �8ں اس )٩٣( ض�ور /�B_� ��\ے -� ُان �ے ��رے �8ں !� %ے) ُاس دن(�� <,E !� ��!ے ہ� H/اور ا 
�ا �ے ) ��-�ں �ے(��ت �� ذر� ہ �ہ �H�ؤ �ہ ��م �� HcBے �ے � � �ڑ �_ڑا ��\8ں اور اس و�ہ %ے �ہ !� �ے ��-�ں �� )

�ا %ے �� !� �ے <ہ)@٩(ر%9ے %ے رو�� !� �� <`��
 �� �'ہ H_cB� /ڑے۔ اور �ڑا %+
 <dاب �*ے �� �8� ہے  اور 

 �ہ ��۔ ) اس �� �
 ��R8 اور(,8) ��ا �ے ہ�ں �`�ر ہے وہ ) �c��8ہ ا�i�\ے <ہ� ��(اس �ے ���ے !_�ڑ? %��� ص*ہ 

�ا �ے /�س ہے وہ ��(� )٩D(ا-� %,>_� !� !,ہ�رے �8ے �ہ�9 ہے � �� �R; !,ہ�رے /�س ہے وہ ��9 ہ� ��!� ہے اور �� 
��9 �ہ8ں ہ�-�(ہے �ہ  �_=� (�� I� ں -ے اور�ہ د��� �_Bا 
 �� )٩K(-�ں �ے ص=� �8� ہ� ُان �� ان �ے ا<,�ل �� �ہ

� ہ�-� !� ہ� اس �� _� I��� <�رت وہ ��ا<,�ل ��ے -� ��د ہ�  Q8� v+�)) د�8� �8ں y�/(�� %ے ) اور Pرام �-�ز�
��ت �8ں(ز��ہ ر�_8ں -ے اور P ( ں -ے�ص*ہ د �_Bا 
� P�)ن /ڑهHے �:� !� �Y8�ن  اور �$ !٩٧((ُان �ے ا<,�ل �� �ہ��

 �ہ �� ���I ہ8ں ا/Hے /�ورد-�ر /� �_�و%ہ ر�_9ے ہ8ں ُان /� اس �� �R; زور �ہ8ں )٩٨(��دود %ے /H�ہ ���� �8� ��و 
 �9*B)ے ہ8ں اور اس �ے )٩٩!�H� �8G9� ہے �� اس �� ر*B �/ ں�-�� ��ا �ے (%=$ ) و%�%ے �ے( اس �� زور ان ہ�
�ا �� �R; ��زل ��G�!� )١٠٠(ے ہ8ں ���Q �`�ر ��!) %�!;�� �:ہ ��ل د�9ے ہ8ں۔ اور � 
�P �e� 
�P � اور �$ ہ� ��\

� #�ف %ے �H� �!ے ہ�۔ �`8`
 �ہ ہے �ہ ان �8ں ا��w ��دان ) ���G(ہے ا%ے ��ب ���9� ہے !� H/ا ��ہ9ے ہ8ں �ہ !� ���ہ
� �ے %�!; �ے �� ��زل ہ�\ے ہ8ں !��ہ  �ہہ دو �ہ اس �� روح ا�`�س !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #)١٠١(ہ8ں \�R% ف %ے�
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�م ر�_ے اور �H��� �cے وا��ں �ے �sے !� ) (�Pن(�ہ ) 
 اور ہ,8ں )١٠٢(ہ�ا�
 اور �r�رت ہے ) �ہ(����Hں �� ث��
� #�ف ) /8^,=�(� *�م ہے �ہ �ہ �ہ9ے ہ8ں �ہ اس � o� �:� ہے۔ �!�� �_c% v+� Q�ا ��)�
 ��!ے ہ8ں ) ! *�8 �=e�

�ا )١٠٣(�� ز��ن !� <>,� ہے اور �ہ ص�ف <��� ز��ن ہے اس ��ا �� P��9ں /� ا�,�ن �ہ8ں �!ے ان �� � �ہ ��گ 
�ا �� P��9ں /� ا�,�ن )@١٠(ہ�ا�
 �ہ8ں د�9� اور ان �ے �sے <dاب ا��8 ہے � �_�ٹ ا�9Gاء !� وہ� ��گ �8� ��!ے ہ8ں �� 

�ا �ے %�!; ��i ��ے وہ �ہ8ں ��  �� �+١٠D( v(�ہ8ں �!ے۔ اور وہ� �_�ٹے ہ8ں � ���i /� (ا�,�ن ��ے �ے � 
�دل �_�ل �� ��i ��ے۔ !� ) دل %ے اور�)>=�ر �8� ��\ے اور اس �� دل ا�,�ن �ے %�!; �Is,Y ہ�۔ �*cہ وہ �� ( ز��د9%

��ت �ے  �ہ اس �sے �ہ ا�ہ�ں �ے د�8� �� ز)١٠K(ا��eں /� ا� �� FL$ ہے۔ اور ان �� �ڑا %+
 <dاب ہ�-� P �� �-��
�ا ���G ��-�ں �� ہ�ا�
 �ہ8ں د�9� � �ہ� ��گ ہ8ں �I �ے د��ں /� اور ����ں )١٠٧(�`��*ے �8ں <'�' ر�_�۔ اور اس �sے 


 �8ں /ڑے ہ�\ے ہ8ں *iL ��ا �ے �ہ� �:� ر�_� ہے۔ اور �ہ���ت �8ں )١٠٨(/� اور c�P_�ں /� P ہ�ہ8ں �ہ � Q� ;R� 
�م )١٠٩(ے �e�رہ اٹ_��ے وا�ے ہ�ں -) 
 /_� �I ��-�ں �ے ا�dا\8ں اٹ_��ے �ے � � !�y و#I �8�۔ /_� �ہ�د �sے اور ث��

 �o )١١٠(ر�,
 ���ے وا� ہے ) اور ان /�(�ے � � �+Hrے وا� ) Pز��\�rں(رہے !,ہ�را /�ورد-�ر ان �� �ے�Q ان 
� #�ف %ے �_:ڑا ���ے P\ے -�۔ اور ہ� �+v �� اس �ے ا<H/ا oiH9� \ے -�۔ اور دن ہ��� ��ہ د��,�ل �� /�را /�را �

� �� �`4�ن �ہ8ں �8� ��\ے -� e�)ہے �ہ )١١١ �!���G ل �8�ن�w� �� �9e� Q�ا ا��9� ) ہ� #�ح( اور e� ے% I8B Iا�
�ا �ے ان �ے ا<,�ل � �! �� ?�c��� ��ا �� � ,�9ں ��
 P AB!� !_�۔ �:� ان ��-�ں �ے Lا�G�� ہ� #�ف %ے رزق �_!

 اور ان �ے /�س ان ہ� �8ں %ے ا�Q )١١٢(�'ہ cB_� د�� ) ����c? ��(ان �� �_�y اور ��ف �� �=�س /ہH� �� �ے %=$ 
�ا �ے �� !� �� �Aل )١١٣(/P �=,^8�� !� ا�ہ�ں �ے اس �� �_ٹA�� %� ان �� <dاب �ے c/Pڑا اور وہ ���� !_ے � o/ 

� <=�دت ��!ے ہ� #8ّ$ رزق د�� ہے ا%ے �_�ؤ۔ اور ا� �� � ,�9ں �� �� � اس �ے !� /� ُ��دار )@١١(�c ��و۔ ا-� ا%
� اور �� ��م /c�را ��\ے e� ا �ے %�ا�� �/ '8B o� ہے اور ��ام ��د�� 
ہ�ں ) اس �� �_�(اور �ہ� اور %�ر �� -��

�ا �+Hrے �وا� �ہ���ن ہے ا-� ��\� ��B�ر ہ���\ے !� �c8#�rہ -H�ہ ���ے وا� �ہ ہ� اور �ہ �� %ے �H*cے وا� !� 
)١١D( ا /� �_�ٹ�� اور ��ں ہ� �_�ٹ �� !,ہ�ر? ز��ن /� �P�\ے �
 �ہہ د�� ��و �ہ �ہ �Aل ہے اور �ہ ��ام ہے �ہ 

�ا /� �_�ٹ �ہ9�ن ����ه9ے ہ8ں ان �� �_A �ہ8ں ہ�-� ��ہ !� !_�ڑا %� ہے ) �_�ٹ �� ()١١K(�ہ9�ن ����هHے �:�۔ �� ��گ \�G
 اور 8B'�ں ہ� !� %ے /ہ*ے �8�ن ��cBے ہ8ں وہ ہ� �ے �ہ�د��ں /� )١١٧(ن �� <dاب ا��8 �ہ
 ہ�-� ا) اس �ے ���ے(�:� 

 /_� �I ��-�ں �ے )١١٨(��ام ��د? !_8ں۔ اور ہ� �ے ان /� �R; �*� �ہ8ں �c*� �8ہ وہ� ا/Hے Pپ /� �*� ��!ے !_ے 
!��ہ ���ے اور ���c8�ر ) ان ��(-sے !� !,ہ�را /�ورد-�ر ��دا�� %ے ��ا ��م �8�۔ /_� اس �ے � � !��ہ �� اور ���c8�ر ہ�

�ا �ے ) ��-�ں �ے( �ے�Q ا��اہ�8 )١١٩(ہ����ے �ے � � �+Hrے وا� اور ان /� ر�,
 ���ے وا� ہے �ا��م اور 
 اس �� � ,�9ں �ے ��c-'ار )١٢٠(��G��=�دار !_ے۔ �� ا�Q #�ف �ے ہ� رہے !_ے اور ����rں �8ں %ے �ہ !_ے 

�ا �ے ان �� ��-'��ہ �8� !_� اور !_ے۔� )�H/ا ( �_! ��AB �/ راہ �� د? )١٢١(8%�ه��� � اور ہ� �ے ان �� د�8� �8ں �_
��ت �8ں �_� �Q8 ��-�ں �8ں ہ�ں -ے P ۔ اور وہ�_!)١٢٢( �� �ہ د�I ا��اہ�8 �<8_� � /_� ہ� �ے !,ہ�ر? #�ف و�
 ہ9iے �� دن !� ان ہ� ��-�ں )١٢٣(ر ����rں �8ں %ے �ہ !_ے /�8و? ا�89�ر ��و �� ا�Q #�ف �ے ہ� رہے !_ے او

�ے �sے �`�ر �8� -8� !_�۔ �Hہ�ں �ے اس �8ں ا�A9ف �8�۔ اور !,ہ�را /�ورد-�ر (8��
 �ے دن ان �8ں ان ��!�ں �� 48G*ہ 

 %ے ا/Hے) اے /8^,=� ()@١٢(��دے -� �I �8ں وہ ا�A9ف ��!ے !_ے Z84� Q8� ورد-�ر �ے ��-�ں �� دا�� اور�/ 

ر%9ے �� #�ف �Aؤ۔ اور �ہ
 ہ� اB_ے #��� %ے ان %ے �H���ہ ��و۔ �� اس �ے ر%9ے %ے �_ٹQ -8� !,ہ�را 
��ب وا(� ہے  ���ب ���9� ہے اور �� ر%9ے /� H*Bے وا�ے ہ8ں ان %ے �_ � اور ا-� !� ان )١٢D(/�ورد-�ر ا%ے �_

 �! �8*c! �H9� دو �� ہH!ہ� !� ا�B �H�د �8*c! �� ۔ اور ا-� ص=� ��و !� وہ ص=� ���ے وا��ں �ے �8ے�RHان %ے /ہ ��
�د %ے ہے اور ان �ے ��رے �8ں �L �ہ ��و )١٢K(�ہ
 اB_� ہے � �� ��ا ہ� � اور ص=� ہ� ��و اور !,ہ�را ص=� �_

�ل �ہ ہ� :H! ے ہ8ں اس %ے!�� �r���ا  �Q� ;R �ہ8ں �ہ �� /�ہ8'-�ر ہ8ں اور �� �)١٢٧(اور �� �ہ ��ا����c8�ر ہ8ں 
  )١٢٨(ان �� ��د-�ر ہے 
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 0-� ا!ٕ�َ�اء/ �رة ب�2ٓ ا���

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� ) ذات(وہ H � ام�Zا��<e� �� ے�H� ےH/رات ا Q�ہے �� ا y�/)ۂ � =ہ��� ( ٰ�� ا(4<e� س(%ے�8
 ا�,`� �H � ( Q!
� �o �ے -�دا -�د ہ� �H/ہ8ں �ے -8� !��ہ ہ� ا%ے ا ��r��8�ں د�_�\8ں۔ �ے�Q وہ %HHے وا� ) (�رت ��(ے ���89ں ر�_

� ا%�ا\E8 �ے �sے رہH,� �`�ر �8� !_� )١(د�H_cے وا� ہے ) اور(H� �� اور اس �_! �� 
��H> 9�ب� �� ٰ� اور ہ� �ے ��%
� �� ��ر%�ز �ہ ٹ_ہ�ا�� e� ہ� �ے ��ح �ے %�!;  اے ُان ��-�ں �)٢(�ہ ��8ے %�ا �� I� او�د �9� �8ں(r� ( �8� ار�%

�ے !_ے ) ہ,�رے(!_�۔ �ے�Q ��ح H� ار'-�c�)8ں دو )٣� I8!_� �ہ ز� ��ے �ہہ د% E8\ا%�ا �H� اور ہ� �ے �9�ب �8ں 
� ��و -ے r��% ?ؤ -ے اور �ڑ�R� د�eG ہ Gہ*ے )@(د/ $� o/ ے(�وا�ے �� و(
 P�� !� ہ� �ے %+
 �ڑا\� �ڑ�ے ) و<

�ے !� /� �e*� ��د�sے اور وہ �ہ�وں �ے ا��ر /_s- E8ے۔ اور وہ و<�ہ /�را ہ� �� رہ� H�)D( �! ہ� �ے دو%�? ��ت �_/ 
 ا-� !� ���c8�ر? ��و -ے !� )K(�� ُان /� L*=ہ د�� اور ��ل اور �8ٹ�ں %ے !,ہ�ر? ��د ��۔ اور !� �� �,�<
 �H� �8w� د�� 

� ����ں �ے �sے ��و -ے۔H/و -ے !� ا�� �و��ل �_� !,ہ�ر? ہ� ����ں /� ہ�-� /_� �$ دو%�ے ) ُان ��( اور ا-� ا<,�ل �
�ے �_8>ے(�� و(
 P�� ) و<�ے(H� ےH/ہ� �ے /_� ا �! ( �<e� ہ Gد �!��ہ !,ہ�رے Bہ�وں �� �:�ڑ د�ں اور �o #�ح /ہ*
�L �/ '8B o*=ہ /�\8ں ُا%ے !=�ہ ��د�ں �8ں دا�E ہ�-sے !_ے ا%� #�ح /_� اس �8ں دا�E ہ���\8ں اور ) �8
 ا�,`�س(
)٧( �) وہ� /ہy�*% A(��و -ے !� ہ� �_� ) ���89ں( ا�8� ہے �ہ !,ہ�را /�ورد-�ر !� /� ر�� ��ے، اور ا-� !� /_� وہ

���ہ �H� ر�_� ہے  � �ہ (�Pن وہ ر%9ہ د�_�!� ہے �� %$ %ے 8%�ه� )٨(���ں -ے اور ہ� �ے �ہ�G�� �� �Hوں �ے �sے (8
�ہ ) �9�!� ہے( اور �ہ �_� )٩( اور ����Hں �� �� �E,> Q8 ��!ے ہ8ں �r�رت د�9� ہے �ہ ُان �ے �sے ا�� <��8 ہے ہے

��ت /� ا�,�ن �ہ8ں ر�_9ے ُان �ے �sے ہ� �ے د�; د�Hے وا� <dاب !8�ر �� ر�_� ہے P ��)ح )١٠�# o� ن�eاور ا� 
�? %ے(*� (9:��� �� ���:9� ہے ا%� #�ح ��ا\\A_� ز�� � اور ہ� �ے دن اور رات )١١(ہے ) /8�ا ہ�ا(� ہے۔ اور ا�e�ن �*

 EFG �� ے /�ورد-�رH/۔ !��ہ !� اIرو� �� ���r� �� �� !�ر�H� Q��� اور دن ���r� ��(�� دو �r��8�ں �H��� ہے رات �H � (
 �� '8B ب ����۔ اور ہ� �ے ہ��e� ش ��و اور ��%�ں �� �,�ر اورA! ?روز)���+� (4i! د? ہے�� E8)اور ہ� �ے )١٢ 

�9�ب ا%ے �c�ل ) وہ(اس �ے -*ے �8ں �ٹc� د�� ہے۔ اور (8��
 �ے روز ) �ہ ص�رت �9�ب(ہ� ا�e�ن �ے ا<,�ل �� 
� ہے ) �ہ� ��\ے -� �ہ ()١٣(د�_�\8ں -ے �eے وہ �_A ہ�ا د�c_ے -� G�� $%�Z� �� �9�ب /ڑه �ے۔ !� Pج ا/P �Hپ ہH/ا

)١@( 
ا�89�ر ��!� ہے !� ا/Hے �sے ا�89�ر ��!� ہے۔ اور �� -,�اہ ہ�!� ہے -,�اہ� �� ض�ر �_� ا%� ��  �� �+v ہ�ا�
� دو%�ے �� ���; �ہ8ں اٹ_�\ے -�۔ اور �$ !Q ہ� /8^,=� �ہ �_�8 �8ں <dاب �ہ8ں د�� ��!ے e� v+� �ہ�-�۔ اور ��\

)١D( ے �� ہ�ا !� وہ�ں��� yAے ہ� �9e� �e� دہ ��-�ں ��  اور �$ ہ,�را ارادہ�%P ا�� /�(�ے�G ( !� وہ ��ر ��د����
 اور ہ� �ے ��ح �ے � � )١K(��c ث��
 ہ�-8�۔ اور ہ� �ے ا%ے ہyA �� ڈا� ) <dاب ��(����G��8�ں ��!ے رہے۔ /_� اس /� 

�وں �ے -H�ہ�ں �� ���Hے اور د�H_cے وا� H� ےH/ڈا�۔ اور !,ہ�را /�ورد-�ر ا �� yAُا��9ں �� ہ �% 
� ہے �ہG��)١٧( 
� ہ� !� ہ� اس �8ں %ے �eے B�ہ9ے ہ8ں اور �B �H9�ہ9ے ہ8ں �*� دے د�9ے ہ8ں۔ ) �� P%�د-�(�� �+v د�8� H,rاہ�� ��

 �� �Hے �ہs� اس �ے �_/)���c_ٹ ( اور �� I% I��i� 8ں وہ� o� ر �� ر�_� ہے۔�`�)ا %ے��را��ہ ہ� �� دا�E ) در-�ہ 
��ت ��)١٨(ہ�-� P v+� �� ہ�  اور �_� I��� ا%ے �\� ہے اور وہ �H9� ے�� ���� �H!ا%9:�ر ہ�ا اور اس �8ں ا�� 

 ہ� ُان �� اور ان �� %$ �� !,ہ�رے /�ورد-�ر �� �+�r %ے ��د )١٩(!� ا�eے ہ� ��-�ں �� ���� ٹ_c��ے �:9� ہے 
 �r+� �� %ے(د�9ے ہ8ں۔ اور !,ہ�رے /�ورد-�ر �e� ( ہ8ں� ��ے �o #�ح � f � �� f /�  د�c_� ہ� )٢٠(ر�� ہ�\
��ت در��ں �8ں P ہے۔ اور �r+� 
*8FG)اور ��!�? �8ں �ہ8ں �ڑه �� ہے ) د�8� %ے �!�� 
�ا �ے %�!; )٢١(�ہ� اور 

 اور !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے ار��د )٢٢(��\� اور � =�د �ہ �H��� �ہ �89�Aں %I �� اور �ے�o ہ� �� �8ٹ_ے رہ ��ؤ -ے 
� ��!ے رہ�۔ ا-� ان �8ں %ے ا� Q�� ��G��� ہے �ہ اس �ے \A_� ;!�% دت �ہ ��و اور ��ں ��پ �ے�=> �� �e� ا�%

دو��ں !,ہ�رے %��Hے �ڑه�/ے �� /ہH{ ��\8ں !� ُان �� ُاف !Q �ہ �ہH� اور �ہ ا�ہ8ں �_ڑ�H� اور ُان %ے ��ت ادب �ے %�!; 
8ں د<� ��و �ہ اے /�ورد-�ر �e8� ا�ہ�ں �ے  اور <>'و �8�ز %ے ان �ے P-ے �_cے رہ� اور ان �ے �� �)٢٣(���� 
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 %ے(�>_ے �I�R �8ں `i� ( ُان � �� �R; !,ہ�رے د��ں �8ں ہے )@٢(/� ر�,
 ��G� ) �ے ��ل(/�ورش �8� ہے !� �_
 اور )٢D(!,ہ�را /�ورد-�ر اس %ے �+��� وا(� ہے۔ ا-� !� �Q8 ہ�-ے !� وہ ر��ع ��ے وا��ں �� �+� د�Hے وا� ہے 

� %ے ��ل �ہ ُاڑاؤ ر�9ہ داB��� )٢K(روں اور �9Z���ں اور ��G�eوں �� ان �� �� ادا ��و۔ اور �FGل B�� �ہ �FGل 
� ����cا(�� ��i ان ���ے وا� ) �� � ,�9ں(���ے وا�ے !� �Y8�ن �ے �_�\� ہ8ں۔ اور �Y8�ن ا/Hے /�ورد-�ر H � ( ہے

)٢٧( 
� �G( اور ا-� !� �ے ا/Hے /�ورد-�ر �� ر�,H ��� !,ہ8ں ا�8� ہ� ان ) اخ د9%� o� ے ا��9�ر �8ں�)I8`Z9e� (
�ه� ہ�ا )٢٨(�� #�ف !��ہ �ہ ��%�c ُان %ے ���� %ے ��ت �ہہ د�� ��و H� ے ہ�!; �� �ہ !� -�دن %ےH/اور ا ) �H �

�H! 
� �R; دو ہ� �ہ8ں(���� ) �ہe� دو ) �ہ �
 زدہ ) �ہ %=_� دے ڈا�� اور ا�>�م �ہ ہ�(اور �ہ ���Ec �_�ل ہ�A� ہ�
� روز? B�ہ9� ہے �Gاخ ��د�9� ہے اور )٢٩(اور در����ہ ہ� �� �8ٹ; ��ؤ � o� ہ�را /�ورد-�ر,! Qروز? ( �ے� �� o�

�وں %ے �=�دار ہے اور ) B�ہ9� ہےH� ےH/9� ہے وہ ا�د�� �H!)�� رہ� ہے ) ان ;c�ے )٣٠(د� �e*i� �� او�د �H/اور ا 
��ف %ے (E9 �ہ ����۔ )c��8ہ ) ہ��H- 
ان �� اور !� �� ہ� ہ� رزق د�9ے ہ8ں۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ ان �� ��ر ڈا�H� �ڑا %+

�ا �ے ��ام )٣٢( اور ز�� �ے �_� /�س �ہ ���� �ہ وہ �ے�8�\� اور ��? راہ ہے )٣١(ہے ��ار �� ��ر�� ��� �� o� اور 

(�8� ہے ا%ے (E9 �ہ ���� �:� ��\' #�ر /�  ��� ٰ?�9i� �H �(8� ��\ے ہ� �ے اس �ے ۔ او� E9) ے% �*� v+� �� ر

�8ں ز��د!� �ہ ��ے �ہ وہ ) �ے (4�ص(!� اس �� B�ہs8ے �ہ (E9 ) �ہ ���� (�!E %ے ���ہ �ے(وارث �� ا�89�ر د�� ہے 
 اور ��89 �ے ��ل �ے /�س �_� �ہ /_ٹHc� �:� ا�eے #��� %ے �ہ �ہ
 �ہ�9 ہ� �ہ�ں !Q �ہ ہ� )٣٣(��4Hرو 8Z9G�ب ہے 

��پ ) ��\� 8B'( اور �$ )@٣(�� �� /ہH{ ��\ے۔ اور <ہ� �� /�را ��و �ہ <ہ� �ے ��رے �8ں ض�ور /�%� ہ�-� ��ا
� ��ت اور ) �$ !�ل �� دو !�(�� د�Hے �:� !� /8,��ہ /�را �_�ا ��و اور _Bا 
!�ازو 8%�ه� ر�; �� !�� ��و۔ �ہ �ہ

�ےاے �( اور )٣D(ا�>�م �ے �Z�ظ %ے �_� �ہ
 �ہ�9 ہے H ( ے �ہ /ڑ۔ �ہ ��ن_R8/ 8' �� !>_ے <*� �ہ8ں اس �ےB o�

 EB �ہ !� ) اور !I ��( اور ز�I8 /� ا�ڑ �� )٣K(%ے ض�ور ��ز /�س ہ�-� ) ��ارح(اور c�P; اور دل ان %$ �

� ��ا\� ) <�د!�ں( ان %$ )٣٧(!Q /ہH{ ��\ے -� ) �� �Bٹ�(ز�I8 �� /_�ڑ !� �ہ8ں ڈا�ے -� اور �ہ �,=� ہ� �� /ہ�ڑوں �
� ہے He/�� 
� ��!8ں ) ہ�ا��9ں( اے /8^,=� �ہ ان )٣٨(!�8ے /�ورد-�ر �ے �'د�Q �ہ� ��ا �ے دا��\��8ں %ے ہ8ں �� 

�ا �ے %�!; ��\� � =�د �ہ �H��� �ہ �� ہ8ں۔ اور � �
 زدہ اور ) ا�e� ���ے %ے(!,ہ�ر? #�ف و��A�)ا %ے��) در-�ہ 
�8� !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے !� �� �ڑ�ے د�sے اور ��د �9��Gں !) ����r ()٣٩(�ؤ -ے را��ہ �H� �� �ہ�H �8ں ڈال د�sے �
 اور ہ� �ے اس (�Pن �8ں #�ح #�ح �� ��!8ں )٠@(�ہ9ے ہ� ) ��� `�ل ��ت(!� �ڑ? ) �ہ(�� �8ٹ8�ں �H���۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ 


 /cڑ�ں -ے۔ �:� وہ اس %ے اور ��y ��!ے ہ8ں Z84� ہ8ں !��ہ ��گ ��ا �ے %�!; اور )١@(�8�ن �� �ہہ دو �ہ ا-� 
�ا\ے(� =�د ہ�!ے �e8� �ہ �ہ �ہ9ے ہ8ں !� وہ ض�ور �ر%9ہ �c��9ے ) �ڑ�ے �_ڑ�ے �ے �sے(���Q <�ش �� #�ف ) 

� ہے ) اس �� ر!=ہ( وہ /�y ہے اور �� �R; �ہ ��cاس ��!ے ہ8ں اس %ے )٢@(��> 
 %�!�ں P%,�ن اور ز�I8 )٣@(�ہ
� !e=�8 ��!ے ہ8ں۔ اور اور �� ��گ ان �8ں� �� 8B' �ہ8ں �:� اس �� ! ��� �ے ) �+*�(�ت �8ں %ے( ہ8ں %$ ا%\��

� ہے۔ �Ic8 !� ان �� !e=�8 �� �ہ8ں %,>_9ے۔ �ے�Q وہ ��د��ر !�� �8=e! ;!�%)ر ہے ) اور�iLن /ڑه� )@@(Pاور �$ (� 
��ت /� ا�,�ن �ہ8ں ر�P �� 9ے ہ8ں ��!ے ہ� !� ہ� !� �8ں اور ان ��-�ں �8ں�9ے �>�ب /� �>�ب �� د_)@D( اور ان �ے 

8�ا �� د�9ے ہ8ں۔ اور �$ !� (�Pن �8ں / E`8ں اور ان �ے ����ں �8ں ثc% 9ے ہ8ں �ہ ا%ے %,>; �ہ�د��ں /� /�دہ ڈال د
�ف  �ہ ��گ �$ !,ہ�ر? #)K@(ا/Hے /�ورد-�ر �9c� �� ذ�� ��!ے ہ� !� وہ ��y ��!ے اور /8ٹ; /_EB �� �8 د�9ے ہ8ں 

8
 %ے �ہ %9Hے ہ8ں ہ� ا%ے ��ب ���9ے ہ8ں اور �$ �ہ %�-��8�ں ��!ے ہ8ں � o� �! ن �:�!ے ہ8ں��)�H � ( ���� $�
� /�8و? ��!ے ہ� �o /� ��دو �8� -8� ہے � v+� ےe�ا Q�٧@(�ہ9ے ہ8ں �ہ !� ا( � د�c_� ا�ہ�ں �ے �o� o #�ح �

�� ( اور �ہ9ے ہ8ں �ہ �$ ہ� )٨@( رہے ہ8ں اور ر%9ہ �ہ8ں /�%9cے !,ہ�رے ��رے �8ں ��!8ں �H�\8ں ہ8ں۔ %� �ہ -,�اہ ہ�
/9_� ہ���ؤ �� ) ��اہ !�( �ہہ دو �ہ )٩@(ہڈ��ں اور �Bُر �Bُر ہ���\8ں -ے !� �8� از%��� /8�ا ہ� �� ُاٹ_8ں -ے ) �� ��8%�ہ

� اور 8B' �� !,ہ�رے �'د�Q )D٠(��ہ� \�� �� )�) �_A(�ہ ) �_ٹ �ہ8ں -ے(ہ� ) %+
(�ڑ? ) /9_� اور ��ہے %ے �_
!,ہ�رے P-ے %�ہA\8ں -ے ) ! >$ %ے(ہ,8ں دو��رہ ��ن A�ِ\ے -�؟ �ہہ دو �ہ وہ� �o �ے !� �� /ہ*� ��ر /8�ا �8�۔ !� 

 �o دن وہ !,ہ8ں /c�رے -� !� !� اس �� ! ��� �ے )D١(اور /�B_8ں -ے �ہ ا�e� �$ ہ�-�؟ �ہہ دو �ہ ا�8� ہے �*� ہ�-� 
�وں %ے �ہہ دو �ہ )D٢(رہے ) ��ت(�ہ
 �� ) د�8� �8ں( دو -ے اور �8�ل ��و -ے �ہ !� %�!; ��ابH� ں ( اور ��8ے�-��

�ہ ہ�ں۔ �c��8ہ �Y8�ن ) %ے��He/ 
� ��!8ں �ہ� ���ں �� �ہe�ہ8ں ) ��? ��!�ں %ے(ا� Q� ;R� 9� ہے۔�د ڈ��ا د�eG ان �8ں
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ورد-�ر !� %ے ��ب وا(� ہے۔ ا-� B�ہے !� !� /� ر�� ��ے �� ا-�  !,ہ�را /�)D٣(�ہ �Y8�ن ا�e�ن �� �_A د�,I ہے 
 اور �� ��گ P%,���ں اور ز�I8 �8ں )@D(�ہ8ں �_8>� ) �B)�� �H�ہے !� !,ہ8ں <dاب دے۔ اور ہ� �ے !� �� ان /� داروLہ 

� اورr+� 
*8FG �/ f � �� 8^,=�وں/ f � ہے۔ اور ہ� �ے �ب وا(�� داؤد �� ز��ر ہ8ں !,ہ�را /�ورد-�ر ان %ے 
 �� 
��H>)DD( ہ� �ہ� )���r� ( ہ8ں,! 
=e� �-,�ن ہے ان �� �A �� د�c_�۔ وہ !� %ے ) � =�د ہ��ے ��(�I ��-�ں �

� ا�89�ر �ہ8ں ر�_9ے _� ;R� �� ےH�ل د��ا �ے %�ا) �ہ ��گ �c!)DK( �� I*8� �ے دور ���ے �� اس �ے ��/c�ر!ے ) 
�ا ��(!Aش ��!ے رہ9ے ہ8ں �ہ ��ن ان �8ں ) !`�ب(ں ذر� ہ ہ8ں وہ ��د ا/Hے /�ورد-�ر �ے ہ��ز��دہ �`�ب ہ�!� ہے ) 

اور اس �� ر�,
 �ے ا�8�وار رہ9ے ہ8ں اور اس �ے <dاب %ے ��ف ر�_9ے ہ8ں۔ �ے�Q !,ہ�رے /�ورد-�ر �� <dاب 
9� �ہ8ں �:� (8��
 �ے دن %ے /ہ*) ��i ���ے وا��ں ��( اور )D٧(ڈر�ے �� 8B' ہے e� �ے ہ� ا%ے ہyA ��د�ں ��\

���(-ے �� %+
 <dاب %ے � dب ���ں -ے۔ �ہ �9�ب `! �H � ( ہے �cB�� �_c� 8ں�)Dاس )٨ �H<8_� 8�ں��r� اور ہ� �ے 
 �H۔ اور ہ� �ے ث,�د �� او�ٹ�_! �� $�dc! ��(�sے ��(�ف ��د�ں �ہ ا-*ے ��-�ں �ے اس �*_� �� ) �=�ت ص��� ���r�

 �$ ہ� �ے !� %ے �ہ� �ہ !,ہ�را )D٩(�8� اور ہ� �� �r��8�ں �_8>� ��!ے ہ8ں !� ڈرا�ے �� د?۔ !� ا�ہ�ں �ے اس /� �*� 
/�ورد-�ر ��-�ں �� ا��#ہ �sے ہ�\ے ہے۔ اور �� �,�\� ہ� �ے !,ہ8ں د�_�\� اس �� ��-�ں �ے �sے Pر��\� �8�۔ اور 

�۔ اور ہ� ا�ہ8ں) !_�ہ� �ے(ا%� #�ح s- �� 
H � ن �8ںP�) �/ o� �� 
�
( ڈرا!ے ہ8ں !� ان �� اس %ے �ڑ? در+% (
8�ا ہ�!� ہے / �r��%)Kے �ہ )٠� o8*ہ �8� �:� ا�� اور �$ ہ� �ے �9��Gں %ے �ہ� �ہ Pدم �� %>�ہ ��و !� %$ �ے %>

�ہ ��و �o �� !� �ے �ٹ� %ے /8�ا �8� ہے <% �� v+� ےe�8ں ا� A_� 8�۔ ��� �ہ�)K١() 'H# ے �:� ) اور از راہHہ�
;c�دے !� �8ں !_�ڑے �ہ د 

 د? ہے۔ ا-� !� �>; �� (8��
 �ے دن !Q �ہ**8FG �/ ;<� ے !� �ےe� وہ ہے � !� �ہ

 ��ا �ے ��G��� )K٢(او�د �� �ڑ ��ٹ9� رہ�ں -� ) !,�م(%ے �+�4ں �ے %�ا اس ��AB ��۔ �� �+v ان ) �ہ�ں %ے( 
 اور ان �8ں %ے �o �� �ہc� )K٣) (ہے(/�ر? %'ا ) اور وہ(�8ں %ے !�8? /�8و? ��ے -� !� !� %$ �� �'ا �ہ�H ہے 

� Pواز %ے �ہc�!� رہ۔ اور ان /� ا/Hے %�اروں اور /8�روں �� Bڑه� �� �!� رہ اور ان �ے ��ل اور او�د �8ں H/ے اc%
 �� ��8ے )@��)K�Q ہ�!� رہ اور ان %ے و<�ے ��!� رہ۔ اور �Y8�ن �� و<�ے ان %ے ��!� ہے %$ ده��� ہے 

)v*+�( زور �ہ8ں۔ اور ;R� ے ہ8ں ان /� !�8ا�H� )�=,^8/ ہے ) اے �G�� ہ�را /�ورد-�ر ��ر%�ز,!)KD( ہ�را /�ورد-�ر,! 
!Aش ��و۔ �ے�Q وہ !� /� ) روز?(وہ ہے �� !,ہ�رے �sے در�� �8ں �89r�ں AB!� ہے !��ہ !� اس �ے EFG %ے 

9� ہے)KK(�ہ���ن ہے RH/ہ �8*c! 8ں� ��ف ہ�!� ہے ( اور �$ !� �� در��� ڈو�Hے �� H � ( را ��!ے ہ��c/ �! �� I� �!
� /� �ے ��!� ہے !� !� �Hہ ) ڈو�Hے %ے(�ے %�ا -� ہ���!ے ہ8ں۔ /_� �$ وہ !� �� ) /�ورد-�ر(%$ اس cr� �� �R�

� #�ف ) اس %ے( �8� !� )K٧(/_�8 �98ے ہ� اور ا�e�ن ہے ہ� ����cا � �cr��ا !,ہ8ں ��� �ے �� (�ے��ف ہ� �ہ 
� �:ہ=�ن �ہ /�ؤ ) ز�I8 �8ں\�� �H/دے۔ /_� !� اAB ��ه�P �) اس %ے( �� )K٨(دهeH� دے �� !� /� %H:��'وں �� �_�? ہ�\

�ے��ف ہ� �� !� دو%�? دG ہ در�� �8ں �ے ��\ے /_� !� /� !8' ہ�ا AB\ے اور !,ہ�رے ��i �ے %=$ !,ہ8ں ڈ�� دے۔ 
� اور ان )K٩(را /R8_� ���ے وا� �ہ /�ؤ /_� !� اس �Lق �ے %=$ ا/Hے �sے ��\� ہ,�r+� دم �� <'تP �H� اور ہ� �ے 


 د? *8FG �/ ت�)�*+� �% 
� �ہH/اور ا �� �Y> ?8ں %�ار? د? اور /��8'ہ روز� ��اور در E:H� ��)دن ہ� )٧٠ o� 
 I� �! 8ں -ے۔\A� ;!�% اؤں �ے�r8/ ے) �ے ا<,�ل(%$ ��-�ں �� ان �ےH9�ب ان �ے داہ� � ہ�!; �8ں د? ��\ے -� وہ �

� �9�ب �� H/ش ہ� ہ� ��(ا���8ں ) د�8�( اور �� �+v اس )٧١(/ڑه8ں -ے اور ان /� ده�-ے ��ا�� �_� �*� �ہ ہ�-� ) 
��ت �8ں �_� ا��ه� ہ�-�۔ اور P ه� ہ� وہ� اور اے /8^,=� �� و�� ہ� �ے !,ہ�ر? )٧٢(ر%9ے %ے �ہ
 دور ) �>�ت �ے(ا�


 �H���۔ اور ) ���G( !_� �ہ �ہ #�ف �_8>� ہے (��$=e� ?ں !��ہ !� اس �ے %�ا اور ��!8ں ہ,�ر�د AR� گ !� �� اس %ے��
�ر ان �� #�ف ��\E ہ��ے ہ� )٧٣(اس و(
 وہ !� �� دو%
 �H� �98ے ) �e� �! �! 9ے�ے دHم �ہ رہ�) 
 اور ا-� !� �� ث��

� �8ں )@٧(�:ے !_ے -��� اور ���ے /� �_� دو�� �'ا cB_�!ے /_� !� ہ,�رے �`��*ے دو) <dاب ��( اس و(
 ہ� !� �� ز�
�د-�ر �ہ /�!ے � �H/ا �� �e� ٧(�8ںD( I8ہ ��گ !,ہ8ں ز��ہ � �_! $��) ہ( اورc� ( ں !��ہ !,ہ8ں وہ�ں %ے�د Ae_/ ے%

ہ*ے �_8>ے !_ے  �� /8^,=� ہ� �ے !� %ے /)٧K(�Aو#I �� د�ں۔ اور اس و(
 !,ہ�رے /R8_ے �ہ �_� �ہ رہ9ے �:� �� 
� ()٧٧(#��� رہ� ہے اور !� ہ,�رے #��� �8ں !^�8و!=�ل �ہ /�ؤ -ے ) اور ان �ے ��رے �8ں ہ,�را �ہ�(ان �� ,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے (

�( !Q %�رج �ے ڈه*Hے %ے رات �ے ا��ه�8ے� �r> ،ن /ڑه� ��و۔ ��8ں ) �ہ�، <�4، �^�بPں اور ص=� �� (��ز�,�
� ( اور � f �4ہ �$ �8ں �8�ار ہ�ا ��و )٧٨(ہے ) �c\Aہ(ص=� �ے و(
 (�Pن �� /ڑه�F� $��� �Hر � �اور !ہ>
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�ا !� ) ث�اب اور �,�ز !ہ>� !� �� �Ei(ز��دت ہے ) %=$(!,ہ�ر? �sے ) �ہ �$ �8'?(۔ )�,�ز /ڑه� ��و�ہے (��$ ہے �ہ 
� #�ح د) ���Hے �8ں( اور �ہ� �ہ اے /�ورد-�ر �>_ے )٧٩(�� �`�م �Z,�د �8ں دا�E ��ے _B8>�8 اور ا� E��cے (ا

� #�ح �c���8۔ اور ا/Hے ہ�ں %ے زور و(�ت �� ��8ا ��د-�ر �H�\�8 ) %ے_Bد )٨٠(ا���� E#�� 8� اور-P �� اور �ہہ دو �ہ 
%ے وہ 8B' ��زل ��!ے ہ8ں �� ����Hں �ے ) �ے ذر� ے( اور ہ� (�Pن )٨١(ہ�-8�۔ �ے�E#�� Q ����د ہ��ے وا� ہے 

 اور �$ ہ� ا�e�ن �� � ,
 )٨٢(ر ���,�ں �ے �� �8ں !� اس %ے �`4�ن ہ� �ڑه9� ہے �sے �i� اور ر�,
 ہے او
9� ہے !� ��ا�8� ہ���!� ہے RHہ/ � �ہہ دو �ہ )٨٣(�+9rے ہ8ں !� رد-�داں ہ���!� اور /ہ*� /_�8 �98� ہے۔ اور �$ ا%ے %+9

 v+� ہے۔ %� !,ہ�را /�ورد-�ر اس �!�� E,> ���Y� ے� ��ے #�H/ا v+� دہ ہ���ہے �� %$ %ے ز �ب وا(��%ے 
٨(8%�هے ر%9ے /� ہے @( Q�ا � اور !� %ے روح �ے ��رے �8ں %�ال ��!ے ہ8ں۔ �ہہ دو �ہ وہ ��8ے /�ورد-�ر �

ہ� !,ہ�ر? #�ف �_8>9ے ہ8ں ) �9�ب( اور ا-� ہ� B�ہ8ں !� �� )٨D(�� <*� د�� -8� ہے ) �ہ
 ہ�(��ن ہے اور !� ��-�ں �� 
�د-�ر �ہ /�ؤ �) د��ں %ے(ا%ے � �� �e� ے ہ,�رے �`��*ے �8ںs� ں۔ /_� !� اس �ے�د�� �Z)٨K( �:� )�Hاس �� (�\� رہ (

 �ہہ دو �ہ ا-� ا�e�ن اور �I اس )٨٧(!,ہ�رے /�ورد-�ر �� ر�,
 ہے۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ !� /� اس �� �ڑا EFG ہے 
 )٨٨(%8cں -ے ا-�Bہ وہ ا�Q دو%�ے �� ��د-�ر ہ�ں ��ت /� �>u,9 ہ�ں �ہ اس (�Pن �H� �e8� �\8ں !� اس �e8� �ہ �

اور ہ� �ے (�Pن �8ں %$ ��!8ں #�ح #�ح %ے �8�ن ��د? ہ8ں۔ �:� ا��w ��-�ں �ے ا�c�ر ���ے �ے %�ا (=�ل �ہ �8� 
� �� !�( اور �ہHے �:ے �ہ ہ� !� /� ا�,�ن �ہ8ں �\8ں -ے �$ !Q �ہ )٨٩(H � 8ں �ہ د�_�ؤ!�� $��Lے ہ,�رے ) <>8$ وs�

 �� !,ہ�را �_>�روں اور ا�:�روں �� ��\� ��غ ہ� اور اس �ے �8{ �8ں �ہ��ں �ہ� �c��� )٩٠(ز�I8 %ے rB,ہ ��ر? ��دو 
�ا اور �9��Gں �� )٩١(� �� !� )H��%)٩٢ے �ؤ ( ہ,�رے( �� �e8� !� �ہ� ��!ے ہ� ہ� /� P%,�ن �ے ٹcڑے � -�اؤ �� 

 /� Bڑه ��ؤ۔ اور ہ� !,ہ�رے BڑهHے �� �_� �ہ8ں ���8ں -ے �$ !Q �ہ ��\� �9�ب !,ہ�را %��ے �� -_� ہ� �� !� P%,�ن
 )٩٣(�ہ �ؤ �eے ہ� /ڑه �_� �8ں۔ �ہہ دو �ہ ��8ا /�ورد-�ر /�y ہے �8ں !� ص�ف ا�Q /8^�م /ہRH��ے وا� ا�e�ن ہ�ں 

� '8B �� !� ان �� ا�,�ن ��ے %ے اس �ے %�ا ��\s-P 
��u �ہ ہ�\� �ہ �ہHے �:ے �ہ �8� اور �$ ��-�ں �ے /�س ہ�ا�
�ا �ے Pد�� �� /8^,=� ���ے �_8>� ہے �) اورB)*9ے /_�!ے ( �ہ اس �8ں) �ہہ دو �ہ ا-� ز�I8 �8ں 9��Gے ہ�!ے (@٩(

� �9eے(Pرام ��!ے H � 8>9ے )_� �� �H� �=,^8/ �� 9ے��G ٩(!� ہ� ُان �ے /�سD( ہہ دو �ہ ��8ے اور !,ہ�رے در�8�ن� 
�ا ہ� -�ا��وں %ے �=�دار H� ےH/ا �� ہے۔ وہG�� ے وا� ہے ) اور ان ��(ہH_c�٩(دK( دے 
�ا ہ�ا�� �� v+� o� اور 

�ا �ے %�ا ُان �ے ر�8G �ہ8ں /�ؤ -ے۔ اور ہ� ُان �� (8��
 �ے دن �وہ� ہ�ا�
 ��ب ہے۔ اور �I �� -,�اہ ��ے !� !� 
�>_Hے �� ) اس �� Pگ(اور ان �� ٹ_c��ہ دوزخ ہے۔ �$ اٹ_�\8ں -ے۔ ) �H� ��(او��هے �Hہ ا��هے -��:ے اور �ہ�ے 

 �ہ ان �� %'ا ہے اس �sے �ہ وہ ہ,�ر? P��9ں %ے ��i )٩٧(اور �_ڑ�� د�ں -ے ) <dاب د�Hے �ے �sے(ہ�-� !� ہ� ان �� 
 ��\8ں ہڈ��ں اور ر�'ہ ر�'ہ ہ���\8ں -ے !� �8� از%��� /8�ا �sے) �� �� ��8%�ہ(��!ے !_ے اور �ہ9ے !_ے �ہ �$ ہ� 

8�ا �8� ہے اس ��ت /� (�در ہے �ہ ان �e8ے )٩٨(-ے / �� I8ں اور ز����,%P ے� o� ا�� �8� ا�ہ�ں �ے �ہ8ں د�c_� �ہ 
� �Q �ہ8ں۔ !� ���,�ں �ے ا�c�ر ) ��گ(_� ;R� 8ں� o� ہے ��ر �� د�`� 
8�ا ��دے۔ اور اس �ے ان �ے �sے ا�Q و(/

ہہ دو �ہ ا-� ��8ے /�ورد-�ر �� ر�,
 �ے �'ا�ے !,ہ�رے ہ�!; �8ں ہ�!ے  �)٩٩((=�ل �ہ �8� ) ا%ے(���ے �ے %�ا 
� ر�_9ے۔ اور ا�e�ن دل �� �ہ
 !�H ہے ) ان ��(!� !� ��چ ہ����ے �ے ��ف %ے H�)١٠٠( �� �� ٰ� اور ہ� �ے ��%


 ���� �ہ �$ وہ ان �ے /�س P\ے !� �G<�ن �ے ان %ے G��ے در% E8\ا%�ا �H� �! ں�8�ں د��r� ��ہ� �ہ ��%�ٰ �8ں �_*
 ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ !� �ہ ���9ے ہ� �ہ P%,���ں اور ز�I8 �ے /�ورد-�ر �ے )١٠١(�8�ل ��!� ہ�ں �ہ !� /� ��دو �8� -8� ہے 

� �ے ��زل �ہ8ں �8�۔ e� �� ں �ے(%�ا ان�-�� �! �%,>_��ے ��۔ اور اے �G<�ن �8ں �8�ل ��!� ہ�ں �ہ !� ) اور وہ �_
%ے �c�ل دے !� ہ� �ے اس �� اور �� اس �ے %�!; ) ��4( !� اس �ے B�ہ� �ہ ان �� %� ز�I8 )١٠٢(ہyA ہ���ؤ -ے 

��ت �� و<�ہ )١٠٣(!_ے %$ �� ڈ�� د�� P $� �_/ 8ں رہ� %ہ�۔� Q*� ے �ہ� �ہ !� اس% E8\ا%�ا �H� � اور اس �ے � 
� �ے %�!; ��زل �8� ہے اور وہ  اور ہ� �ے اس (�P)@١٠(�P�\ے -� !� ہ� !� %$ �� �,u ���ے �ے P\8ں -ے \�R% �� ن

� �ے %�!; ��زل ہ�ا اور \�R%)�,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے (�H� ے وا���H% ے وا� اور ڈرH�د ?�=+��� �� �_8>� ہے ہ� �ے !� �� ص�ف 
)١٠D( �� ؤ اور ہ� �ے اس�H% �� ن �� �'و �'و ���ے ��زل �8� ہے !��ہ !� ��-�ں �� ٹ_�8 ٹ_�8 �� /ڑهP�) اور ہ� �ے 

eہP 9ہ ُا!�را ہےeہP ١٠(9ہK( ہ �ؤ� ��,�ن �ؤ �ہہ دو �ہ !� اس /� ا� )ہ �� ہےei� �G ہ�ں �� اس %ے /ہ*ے <*� ) �-�� I�
�ے �8ں -� /ڑ!ے ہ8ں ) �9�ب(<% E� ں �ے��ہے !� وہ !_�ڑ �!�� ���H% �� ہے۔ �$ وہ ان �� /ڑه ��اور �ہ9ے )١٠٧(د 
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 اور وہ !_�ڑ��ں �ے �E -� )١٠٨(ے /�ورد-�ر �� و<�ہ /�را ہ� �� رہ� ہ8ں �ہ ہ,�را /�ورد-�ر /�y ہے �ے�Q ہ,�ر
�ا ��( �ہہ دو �ہ !� )١٠٩(رو!ے ��!ے ہ8ں اور اس %ے ان �� اور ز��دہ <��'? /8�ا ہ�!� ہے ) اور(/ڑ!ے ہ8ں �ا� ) 

� Pواز %ے �o ��م %ے /c�رو اس �ے %$ اB_ے ��م ہ8ں۔ اور) �ے ��م %ے(/c�رو �� ر�,Iٰ ) �ے ��م %ے(H*� ز �ہ�,� 
�ا ہ� �� ہے �o �ے �ہ !� )١١٠(/ڑه� اور �ہ Pہ9eہ �*cہ اس �ے �8{ �� #��`ہ ا�89�ر ��و � اور �ہ� �ہ %$ ! ��� 

� �� �8ٹ� �H��� ہے اور �ہ اس �� ��د��ہ� �8ں ��\� ���Q ہے اور �ہ اس و�ہ %ے �ہ وہ <��' و��!�اں ہے ��\� اس e�
  )١١١( �ڑا ��ن �� اس �� �ڑا\� ��!ے رہ� �� ��د-�ر ہے اور اس ��
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رة ا�45+� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�ے H� ےH/ے ا� o� ہے �� ��ا ہ� ��� ! $%)�,Zہ(/� ) ملسو هيلع هللا ىلص��اور)  �� �9�ب ��زل �<� �� #�ح �e� اور ( اس �8ں
�-�8R8/ ( ��Pے (!��ہ ��-�ں �� <dاب %+
 %ے �� اس �� #�ف %ے ) o8 ا!�ر?اور %*(8%�ه� ) �*cہ ()١(�ہ ر�_

��ہ ) ان �ے ����ں ��(ہے ڈرا\ے اور ����Hں �� �� �E,> Q8 ��!ے ہ8ں ���+=�? %H�\ے �ہ ُان �ے �sے ) وا�� Q8�
)�H � ( ہے 
rد رہ8ں -ے )٢(�ہ��P� ا��ا �ے  اور ان ��-�ں �� �_� ڈرا\ے �� �ہ9ے ہ8ں �)٣( �o �8ں وہ ا��� (ہ e�

� <*� �ہ8ں اور �ہ ان �ے ��پ دادا ہ� �� !_�۔ )@(�8ٹ� �H� �8� ہے ) ��_� ;R� �� ہ( ان �� اس ��ت�ت ہے �� ) �� 
�ڑ? %+
9� ہے *c� ہ %ےH� ہ8ں(ان �ے� Q� ;R� ٹ ہے ) اور�_� fZ� ہ �� �ہ9ے ہ8ں�(�ہ D() �=,^8/ م ) اےA� ہ اس�ا-� 

� !� �ے ان /R8_ے ر�� �� �� �ے ا/Hے !8sں ہyA ��دو -ے /� ا�,�ن �ہ �\8ں !� ���)K( ہے ہ� �ے اس �/ I88' ز�B �� 
 اور �� )٧(�� ز�I8 �ے �sے Pرا\� �H��� ہے !��ہ ��-�ں �� Pز��\� ���ں �ہ ان �8ں ��ن اB_ے <,E ���ے وا� ہے 

8�ان ��د�ں -ے ) ����د ���ے(8B' ز�I8 /� ہے ہ� اس �� � �<H�)٨(8�  ر اور ��ح وا�ے ہ,�رے�L 8�ل ��!ے ہ� �ہ� �! �
 �$ وہ ��ان L�ر �8ں �� رہے !� �ہHے �:ے �ہ اے ہ,�رے /�ورد-�ر ہ� /� ا/Hے ہ�ں )٩(�r���8ں �8ں %ے <>8$ !_ے 

 �� %�ل !Q ان �ے ����ں )١٠(�ہ8� �� ) �ے %���ن(%ے ر�,
 ��زل ��G�۔ اور ہ,�رے ��م در9%s� ر �8ں�L ہ� �ے �! 
 �/)�� �H8� ( دہ ڈا�ے�/)ے\A% �� ان �H � ( �_ر�)ت وہ )١١�ّ� �H9� ں �ہ�!��ہ � *�م �� ��ر �8ں( /_� ان �� �:� ُاٹ_��L (

��ب ��د ہے  �� o� ار�`� � ہ� ُان �ے ���ت !� %ے ص�8Z ص�8Z �8�ن )١٢(رہے دو��ں �,�<�9ں �8ں %ے اس �
� ��ان !_ے �� ا/Hے /�ورد-�ر s� ے ہ8ں۔ وہ!�� � اور )١٣(/� ا�,�ن �\ے !_ے اور ہ� �ے ان �� اور ز��دہ ہ�ا�
 د? !_

� �F=�ط(ان �ے د��ں �� ����ط H � ۔ �$ وہ )��ں اور ) ُاٹ;(��د���,%P ے �:ے �ہ ہ,�را /�ورد-�رHڑے ہ�\ے !� �ہ_�
� �� � =�د e� ہے۔ ہ� اس �ے %�ا Q��� �� I8ں -ے ) %,>; ��(ز��ر�c/ 8�(�ہ� �e�ا-� ا (�! E`> از � اس و(
 ہ� �ے � 8

 ��ا ہ��ے( ان ہ,�ر? �)م �ے ��-�ں �ے اس �ے %�ا اور � =�د �H� ر�_ے ہ8ں۔ �_A �ہ ان (@١(��ت �ہ�� ) �ے \�� �/
�ا /� �_�ٹ ا�9Gاء ��ے �� د�E8 ��8ں �ہ8ں �!ے۔ !� اس %ے ز��دہ ��ن ���� ہے �� *_�)١D( اور �$ !� �ے ان 

�) ����rں(� I� رہ� !,ہ�را %ے اور EB ر �8ں�L �! رہ ���8� ہے�H� ا �ے %�ا <=�دت ��!ے ہ8ں ان %ے�� �ہ 
 ���%P دے -� اور !,ہ�رے ����ں �8ں�� u8%و 
� ر�,H/ے اs� ١(�ہ8� ��ے -� ) �ے %���ن(/�ورد-�ر !,ہ�رےK( اور 

� #�ف %,ٹ ��\ے اور �$ �L) ده�پ(�$ %�رج �c*ے !� !� د�c_� �ہ Hر %ے داہ�L وب ہ� !� ان %ے ��\8ں ان �ے
�ا ہ�ا�
 دے �� وہ ہ�ا�
 ��ب � �� o� �8ں �8ں %ے ہ8ں۔��r� ��ا ��#�ف ��9ا ��\ے اور وہ اس �ے �8�ان �8ں !_ے۔ �ہ 

 اور !� ان �� �8�ل ��و �ہ )١٧(ہے اور �o �� -,�اہ ��ے !� !� اس �ے �sے ��\� دو%
 راہ �9��ے وا� �ہ /�ؤ -ے 
 %�!ے ہ8ں۔ اور ہ� ان �� دا\8ں اور ��\8ں ��وٹ ���!ے !_ے۔ اور ان �� ���B �9_ٹ /� دو��ں ��گ رہے ہ8ں ����cہ وہ


 �8ں �P�!ے r9ے !� /8ٹ; /_�8 �� �_�گ ��!ے اور ان %ے دہ_c�د �� Q��_� �� ے ہ�\ے !_�۔ ا-� !� ان\A8_/ ;!�١٨(ہ( 

 ���ں۔ ا�Q �ہHے وا�ے �ے �ہ� �ہ !� اور اس #�ح ہ� �ے ان �� اٹ_��� !��ہ o/P �8ں ا�Q دو%�ے %ے در��G)ہ�ں� (

 ��ت !� رہے ہ� !,ہ�را /�ورد-�ر ہ� �H9� ۔ ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ�� ��ت رہے؟ ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ا�Q دن �� اس %ے �_� �H9�
� �� �ہ رو/8ہ دے �� �ہ� �� �_8>� وہ د�c_ے �ہ �o8i �_��� ��ن %� ہے !�e� ے �8ں %ےH/ب ���9� ہے۔ !� ا�� اس �� 

� �� �ہ �9�\ے e� ے ��\ے اور !,ہ�را ��ل\P 9ہeہP 9ہeہP ے اور\P ا-� وہ !� /� د%�9س /��8ں )١٩(اس �8ں %ے �_��� �ے 
� AGح �ہ8ں /�ؤ -ے _=� �! 
 )٢٠(-ے !� !,ہ8ں %e:H�ر ��د�ں -ے �� /_� ا/Hے �dہ$ �8ں دا�E ���8ں -ے اور اس و(

�ا �� و<�ہ %R� ہے اور �ہ �ہ (8��
 ) ل�ے ��(ان ) ��-�ں ��(اور ا%� #�ح ہ� �ے �%ے �=�دار ��د�� !��ہ وہ ���8ں �ہ 
اس �8ں �Q� ;R �ہ8ں۔ اس و(
 ��گ ان �ے ��رے �8ں ��ہ� �_:ڑ�ے �:ے اور �ہHے �:ے ) �o �� و<�ہ �8� ��!� ہے(

�ے � ��*ے �8ں L*=ہ %ے ��ب وا(� ہے۔ �� ��گ ان ) �ے ��ل(/� <,�رت �H� دو۔ ان �� /�ورد-�ر ان ) �ے L�ر(�ہ ان 
� �H�\8ں -ے ) �ے L�ر(ر�_9ے !_ے وہ �ہHے �:ے �ہ ہ� ان <e� �/)گ ()٢١�� f � ( I8! ہ8ں -ے �ہ وہ� �R/ Ecاٹ

�ہ8ں -ے �ہ وہ ) � f(�ہ8ں -ے �ہ وہ /��{ !_ے اور B_ٹ� ان �� �9ّ� !_�۔ اور ) � f(�B!_� ان �� �9ّ� !_�۔ اور ) اور(!_ے 



Qura’an Al-Kareem (Urdu)                             UrduDost Libray,   www.urdudost.com                              

Page 119 of 286 

 �� �9ّ� !_�۔ �ہہ دو �ہ ��8ا /�ورد-�ر ہ� ان �ے �,�ر %ے ��ب وا(� ہے ان �� ���9ے �_� ہ8ں %�ت !_ے اور Pٹ_�اں ان
�8ں -9i:� �ہ ���� �:� %�%�? %� -9i:�۔ اور �ہ ان �ے ��رے ) �ے � ��*ے(!� !� ان ) ���9ے ہ8ں(!� !_�ڑے ہ� ��گ 

 ���� �
 ہG��در ;R� ے% �e� ٢٢(�8ں ان �8ں( 
=e� �� ��م �e� دوں -�  اور�� E� ہ �8ں ا%ے� �H٢٣(�ہ �ہ( �:� 
� ا-�(H � �� ء ا� �ہہ�rہے !� ) ا��B ا���ا �� ��م �H8� �_�ل ��ؤ !� ��د �Pے /� �ے ��۔ اور �ہہ دو ) ��دوں -�(�اور �$ 

� ��!8ں �9�\ے � 
ر �8ں ��  اور اصZ�ب �ہ� ا/Hے L�)@٢(�ہ ا�8� ہے �ہ ��8ا /�ورد-�ر �>_ے اس %ے �_� ز��دہ ہ�ا�
� )٢D(او/� !I8 %� %�ل رہے � I8ں اور ز����,%P �� ���ب ���9� ہے۔ ا% ��ا ہ��ت وہ رہے ا%ے ّ� �H9� ہہ دو �ہ� 

ہ8ں۔ وہ �8� ��ب د�H_cے وا� اور �8� ��ب %HHے وا� ہے۔ اس �ے %�ا ان �� ��\� ��ر%�ز �ہ8ں اور ) � *�م(/��8�ہ ��!8ں 
� Q��� �e� 8ں� �c� ےH/٢(� ��!� ہے �ہ وہ اK( ہے �!�� � اور ا/Hے /�ورد-�ر �� �9�ب �� !,ہ�رے /�س �_8>

��Hے وا� �ہ8ں۔ اور اس �ے %�ا !� �ہ8ں /H�ہ �� �:ہ �_� �ہ8ں /�ؤ -ے � � )٢٧(/ڑه9ے رہ� ��و۔ اس �� ��!�ں �� ��\
����Hد? �ے #��$ ہ8ں۔  �ان �ے %�!; ص=� ��!ے رہ�۔ اور �� ��گ ص=� و ��م ا/Hے /�ورد-�ر �� /c�ر!ے اور اس �

� د�8� �ے ��ا%9:�ر ہ���ؤ۔ اور �v+� o ) -'ر �� اور #�ف(اور !,ہ�ر? �:�ہ8ں ان �8ں ��-��ہ دوڑ�ں �ہ !� Pرا\ِ� ز�
��اہ� �� /�8و? ��!� ہے اور اس �� ��م �� %ے �ڑه -8� ہے  �H/ہے اور وہ ا ��د�� EG�L د %ے�� �H/ے دل �� ہ� �ے ا�

H��� ,�ن ) ��-�( اور �ہہ دو �ہ )٢٨(� اس �� �ہ� �ہ�ہے ا�B �� �! ف %ے ���� ہے�# ��ہ (�Pن !,ہ�رے /�ورد-�ر �
 �� (H�!8ں ان �� -_�8 رہ� o� ہے ��\ے اور �� B�ہے ���G رہے۔ ہ� �ے ���,�ں �ے �sے دوزخ �� Pگ !8�ر �� ر�_

� ��\ے -� ہ�ں -�۔ اور ا-� �G��د ���ں -ے !� ا�eے �_��9ے ہ�\ے /��� %ے ان �� د� �/:_*ے ہ�\ے !��=ے ) ��(ادر%
� ��ا اور Pرام -�ہ �_� ��? ) ان �ے /H8ے ��(���ہ�ں �� �_�ن ڈا�ے -� ) -�م ہ�-� اور ��(�� #�ح _� �) اور ()٢٩(/��

  ا�eے ��-�ں �ے)٣٠(�� ا�,�ن �\ے اور ��م �_� �Q8 ��!ے رہے !� ہ� �Q8 ��م ���ے وا��ں �� ا�� ض�\u �ہ8ں ��!ے 
�R8ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں ان �� وہ�ں %��ے �ے �I:H /ہH�\ے ) �Z*�ں �ے(�sے ہ,r8ہ رہHے �ے ��غ ہ8ں �I �8ں ان �ے 

!+�9ں /� !s8cے �:� �� �8ٹ_� ���ں -ے۔ ) اور(��\8ں -ے اور وہ ��ر�Q د�=� اور ا#*o �ے %=' ��ڑے /ہH� ���ں -ے 
 اور ان %ے دو �+�4ں �� ��ل �8�ن ��و �I �8ں %ے ا�Q ہ� �ے )٣١(��ب Pرام -�ہ ہے ) �8�(��ب ���ہ اور ) �8�(


(ا�:�ر �ے دو ��غ ��H> ( ے !_ے اور ان �ے در�8�نs�د �:� 
��sے !_ے اور ان �ے -�دا -�د �_>�روں �ے در
 �8�ا ��د? !_/ �8�اوارE_/) �!ے۔ اور اس �w� (ت %ے( دو��ں ��غ )٣٢(�_98/ �� (�� �ہ ہ�!,� �� #�ح �e� اور �8ں 

 �_! �8�اوار ) ان ��(�� ) �+v(اس ) اس #�ح( اور )٣٣(دو��ں �8ں ہ� �ے ا�Q �ہ� �_� ��ر? �� ر�_/)�9� رہ9*� (
 �! ��$ �ہ وہ ا/Hے دو%
 %ے ��!8ں �� رہ� !_� �ہHے �:� �ہ �8ں !� %ے ��ل ودو�
 �8ں �_� ز��دہ ہ�ں ) ا�Q دن(!_

� �8+�8ں( اور )@٣( <'ت وا� ہ�ں �ے �Z�ظ %ے �_� ز��دہ) اور �,�<
(اور �9_ے e�ے �� �8ں �*� ��!� ) اH/ے ا%
 اور �ہ �8�ل ��!� ہ�ں �ہ (8��
 )٣D(ہ�ا ا/Hے ��غ �8ں دا�E ہ�ا۔ �ہHے �:� �ہ �8ں �ہ8ں �8�ل ��!� �ہ �ہ ��غ �=_� !=�ہ ہ� 

� �:ہ /�ؤں -� ض�ور اس) وہ�ں(��/� ہ�۔ اور ا-� �8ں ا/Hے /�ورد-�ر �� #�ف ��ٹ��� �_� ��ؤں !� _B٣( %ے اK( �! 
�ا(اس �� دو%
 �� اس %ے -9i:� �� رہ� !_� �ہHے �:� �ہ �8� !� اس �%ے ��i ��!ے ہ� �o �ے !� �� �ٹ� %ے /8�ا ) 

 ���H� ے %ے /_� !,ہ8ں /�را ��دiY� �_/ �8�)ے )٣٧H/�8ا /�ورد-�ر ہے اور �8ں ا� ��ا ہ� �:� �8ں !� �ہ �ہ9� ہ�ں �ہ 
� �� ���Q �ہ8ں ��!� /�ورد-�ر �e� ;!�% ( اور )٣٨(ےA_� ہ�\ے !� !� �ے ����ا� �(�ة ) E��$ !� ا/Hے ��غ �8ں دا

 !� <>$ �ہ8ں �ہ ��8ا /�ورد-�ر �>_ے )٣٩(ا���� ��8ں �ہ �ہ�۔ ا-� !� �>_ے ��ل واو�د �8ں ا/Hے %ے �,�9 د�c_9ے ہ� 

 �_�8 دے !� وہ ص�ف �8�ان ہ���\ے ) ے ��غ!,ہ�ر(!,ہ�رے ��غ %ے �ہ��G �Y> �9�\ے اور اس GP ن %ے�,%P �/)@٠( �� 

� �ہ�(اس � ( �c%� ہ�ا ہ���\ے !� /_� !� ا%ے �ہ- ���/ ��)@١( �H/�8ا اور وہ ا_-P اب �ےd> �� اور اس �ے ��8وں 
 �:� اور �ہHے �:� �ہ ہ�!; �*Hے) ��eت %ے(B_�9��ں /� -� �� رہ -8�۔ !� �� ��ل اس �ے اس /� ��چ �8� !_� اس /� 

 �!�H� ہ� Q��� �� �e� ;!�% ے /�ورد-�ر �ےH/٢@(��ش �8ں ا() 
�د-�ر �ہ ) اس و(� �
 اس �>�,� ��ا �ے %�ا ��\�
 �c% ہ �ے��� ہے۔ ا%� �� ص*ہ �ہ�9 اور ) %ے ث��
 ہ�ا �ہ( �ہ�ں )٣@(ہ�\� اور �ہ وہ �� ��ا\ے ���� ہ� $% 
��c�

)�� �� �w�ل �_� �8�ن ��دو )@@(���ہ اB_� ہے ) ا%� �-�� ہے( اور ان %ے د�8� �� ز�e�ے ہ� �ے ) وہ اe� ��e8ے /��
� ہ8ں۔ !�_/ �� �ہ ہ�ا\8ں ا%ے اڑا!s-را ہ��B را�B ۔ /_� وہ�s- E� �-�� رو\8� I8۔ !� اس �ے %�!; ز���ن %ے ��%��,%P

�رت ر�_9� ہے ) �/ '8B ا !� ہ����  ��ل اور �8ٹے !� د�D( �8@(اور � �-�
 ہ8ں۔ اور �8c8�ں �� ��(� ) رو�� و(�� ز�H�ز
� اور ا�8� �ے �Z�ظ %ے �ہ
 �ہ�9 ہ8ں _Bا 
 )K@(رہHے وا�� ہ8ں وہ ث�اب �ے �Z�ظ %ے !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے ہ�ں �ہ
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!� ہ� �,u ���8ں -ے ) ��-�ں ��(اور �o دن ہ� /ہ�ڑوں �� AB\8ں -ے اور !� ز�I8 �� ص�ف �8�ان د�c_� -ے اور ان 
� �ہ8ں B_�ڑ�ں -ے _� �� �e� ه �� �\ے ��\8ں -ے )٧@(ان �8ں %ے� اور %$ !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے %��Hے ص� ���

!� ہ,�رے %��Hے P\ے �Ic8 !� �ے ) ا%� #�ح Pج(�o #�ح ہ� �ے !� �� /ہ*� ��ر /8�ا �8� !_� ) !� ہ� ان %ے �ہ8ں -ے �ہ(
�9�ب ) <,*�ں ��( اور )٨@(��\� و(
 �`�ر ہ� �ہ8ں �8� ) (8��
 ��(!� �ہ �8�ل �� ر�_� !_� �ہ ہ� �ے !,ہ�رے �sے 

ہ�-� اس %ے ڈر رہے ہ�ں -ے اور ) �c_�(ر�_� ��\ے -� !� !� -Hہ:�روں �� د�c_� -ے �ہ �� �R; اس �8ں ) �_�ل ��(
� �9�ب ہے �ہ �ہ B_�ٹ� ��ت �� B_�ڑ!� ہے �ہ �ڑ? ��۔ e8� ہ� 
�:� ا%ے ) ہ8ں��\� ��ت �_� �(�ہ8ں -ے ہ�\ے ���

� /� �*� �ہ8ں ��ے -� e� ے ہ�ں -ے %$ �� ��ض� /�\8ں -ے۔ اور !,ہ�را /�ورد-�رs� E,> �� ر�_� ہے۔ اور ;c�)@٩( 
 o8*ہ �8� �:� ا��وہ �H�ت �8ں %ے ) �ے �ہ �8�(اور �$ ہ� �ے �9��Gں �� ��c د�� �ہ Pدم �� %>�ہ ��و !� %$ �ے %>

�ہ� ہ�-8�۔ �8� !� اس �� اور اس �� او�د �� ��8ے %�ا دو%
 �H�!ے ہ�۔ ����cہ وہ !_� !� ا/Hے /�ورد-�ر �ے ��c %ے �
�ا �� دو9%� ��(���,�ں �ے �sے ) اور �Y8�ن �� دو9%�(!,ہ�رے د�,I ہ8ں � �8ں �ے ان �� �ہ !� )D٠(��ا ��ل ہے ) 

ے �ے و(
۔ اور �8ں ا�e� �ہ !_� �ہ -,�اہ P%,���ں اور ز�I8 �ے /8�ا ���ے �ے و(
 �A�� !_� اور �ہ ��د ان �ے /8�ا ���
 �!�H� د-�ر��ا ��G�\ے -� �ہ )D١(���ے وا��ں �� ��
 !� -,�ن ) اب( اور �o دن =e� �� I� �� ں�c��� �8ے�)
) ا��ہ8

 �� 
�Aہ Q�ں -ے۔ اور ہ� ان �ے �8{ �8ں ا�اب �ہ د�� ;R� �� 8ں -ے �:� وہ ان\A� ؤ !� وہ ان �ےA� ر�_9ے !_ے
 اور -Hہ:�ر ��گ دوزخ �� د�c_8ں -ے !� �`I8 ���8ں -ے �ہ وہ اس �8ں /ڑ�ے وا�ے ہ8ں۔ اور اس )H�)D٢�د�ں -ے �:ہ 

�ے �sے #�ح #�ح �� ) �ے %,>_��ے( اور ہ� �ے اس (�Pن �8ں ��-�ں )D٣(%ے �HRے �� ��\� ر%9ہ �ہ /�\8ں -ے 
� ہ8ں۔ �Ic8 ا�e�ن %$ 8B'وں %ے �ڑه �� �\���G 8ں �8�ن��w� ڑا�� ہے:_)D@( ان �! �s-P 
 اور ��-�ں �ے /�س �$ ہ�ا�

اس ��ت �ے ���9H ہ�ں (�� �8B o' �ے �uH �8� �ہ ا�,�ن �\8ں۔ اور ا/Hے /�ورد-�ر %ے �+�r ���:8ں۔ �>' اس �ے �ہ 
�� �_8>� ��!ے  اور ہ� �� /8^,=�وں )DD(ا�ہ8ں �_� /ہ*�ں �� %� � ��*ہ /P �8\ے �� ان /� <dاب %��Hے ����Pد ہ� ) �ہ

�ا �� � ,�9ں ��(ہ8ں !� ص�ف اس �sے �ہ �ڈرا\8ں۔ اور �� ���G ہ8ں ) <dاب %ے(���+=���ں %H�\8ں اور ) ��-�ں �� 
 �� E#�� وہ)�H% ( '8B o� �9ں �� اور�P ?ں اور ا�ہ�ں �ے ہ,�ر�د Ae_/ �� �� ے �_:ڑا ��!ے ہ8ں !��ہ اس %ے%

 �8� �H� �eH!� ہے ہ�� ��ے ان �� ڈرا%)DK( �8- ���_<,% م %ےA� اس �ے /�ورد-�ر �ے �� o� اور اس %ے ���� ��ن 
!� ُاس �ے اس %ے �Hہ /_�8 �8�۔ اور �� ا<,�ل وہ P-ے ��cB� اس �� �_�ل -8�۔ ہ� �ے ان �ے د��ں /� /�دے ڈال د�sے �ہ 

 E`8ں۔ اور ����ں �8ں ثc% 8ں(ا%ے %,>; �ہc% ہ� I% ہے �ہ ��ا ��د�ن �� ر%9ے �� #�ف �Aؤ !� �=_� اور ا-� !� ا) /8
 اور !,ہ�را /�ورد-�ر �+Hrے وا� ص��$ ر�,
 ہے۔ ا-� وہ ان �ے ��!�!�ں /� ان �� )D٧(ر%9ے /� �ہ P\8ں -ے 

 
ہے �ہ اس �ے <dاب %ے ��\� ) �`�ر �� ر�_�(/cڑ�ے �:ے !� ان /� �_ٹ <dاب �_�8 دے۔ �:� ان �ے �sے ا�Q و(
�*� �8� !� ہ� �ے ان �� !=�ہ ) ��i %ے(�$ ا�ہ�ں �ے ) �� و��ان /ڑ? ہ8ں( اور �ہ �89e�ں )H/)D٨�ہ �� �:ہ �ہ /�\8ں -ے 

 اور �$ ��%�ٰ �ے ا/Hے ��-�د %ے �ہ� �ہ �$ !Q دو )D٩(�� د��۔ اور ان �� !=�ہ� �ے �sے ا�Q و(
 �`�ر ��د�� !_� 
9*B اہ ��%�ں�� �$ ان �ے �*Hے �ے �`�م /� /ہRHے )K٠(� رہ�ں در��ؤں �ے �*Hے �� �:ہ �ہ /ہH{ ��ؤں ہٹHے �� �ہ8ں 

 �8��H� ر%9ہ �H/ح ا�# �� �_�ل -sے !� اس �ے در�� �8ں %��� �*_R� �H/ا �!)K١( �! ے*B ے-P $� )ے� ٰ�ا/Hے ) ��%
� ہے s-ن ہ��c! 
�ہ� �ہ �_P Aپ �ے ) اس �ے ()K٢(��-�د %ے �ہ� �ہ ہ,�رے �sے �_��� �ؤ۔ اس %�i %ے ہ� �� �ہ

 �*_R� رام �8� !_� !� �8ںP ;!�% ہ �$ ہ� �ے /9_� �ے� �_c�پ %ے(�_�ل -8�۔ اور �>_ے ) وہ8ں(دP ( ���� اس �� ذ��
�ٰ �ے ()Y8�)K٣�ن �ے �_A د��۔ اور اس �ے <>$ #�ح %ے در�� �8ں ا/H� ر%9ہ �8� %�� ( �! �ہے �eے ) وہ �`�م(�ہ� �ہ

�وں �8ں %ے ) وہ�ں ()@K(د�c_9ے د�c_9ے ��ٹ -sے ہ� !Aش ��!ے !_ے !� وہ ا/Hے /�ؤں �ے �r�ن H� ا�ہ�ں �ے ہ,�رے
 
�ہ د�o� �_c �� ہ� �ے ا/Hے ہ�ں %ے ر�,H� Q�ا)
� �=�ت �� � ,
 و��H � ( �_! �r+� �*> ے /�س %ےH/اور ا �د? !_

)KD( ے ان %ے� ٰ�%�� )�_! �F��ا �� #�ف %ے�)ہ� �ہ �� <*� I� ( �� ��م � (- ���_c% �� پP پ اس �8ںP �-8� ہے ا
 �\A_� ;R� 8ں(%ے �>_ے!�� ��ہ� �ہ !� ��8ے %�!; رہ �� ) ��F �ے ()c%)KK_�\8ں !� �8ں Pپ �ے %�!; رہ�ں ( �
�ٰ  ()K٨( اور �o ��ت �� !,ہ8ں �=� ہ� �ہ8ں اس /� ص=� �� �_� ��8ں ��%9cے ہ� )K٧(ص=� �ہ8ں ��%�c -ے %��

�ا �ے B�ہ� !� Pپ �>_ے) �ے���F �ے ()K٩( ص��� /��sے -�۔ اور �8ں Pپ �ے ار��د �ے �Aف �ہ8ں ��وں -� �ہ�  (
�>; %ے ��\� ��ت �ہ /�Q! $� �H_B �8ں ��د اس �� ذ�� !� %ے ) ��ط �ہ ہے(�ہ� �ہ ا-� !� ��8ے %�!; رہB �H�ہ� !� 

9� �8ں %�ار ہ�\ے !� )٧٠(�ہ ��وں r� $� ہ� Q! ہ�ں�ڑے۔ / EB ے( !� دو��ں� �F�9� �� /_�ڑ ڈا�۔ �) r) ٰ�%��
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��F �ے ()٧١(��ت �� ) <>8$(�ہ� �P �8پ �ے اس �sے /_�ڑا ہے �ہ %�اروں �� �Lق ��د�ں �ہ !� Pپ �ے �ڑ? ) �ے (
�ہ� �ہ �� �_�ل �>; %ے ہ�\� اس ) ��%�ٰ �ے ()٧٢(�ہ�۔ �8� �8ں �ے �ہ8ں �ہ� !_� �ہ !� ��8ے %�!; ص=� �ہ ��%�c -ے 

) ر%9ے �8ں(/_� دو��ں B*ے۔ �ہ�ں !Q �ہ ) ٧٣( اور ��8ے � ��*ے �8ں �>; /� �Ecr �ہ ڈا�sے /� ��ا�dہ �ہ �s8<8ے
 �! A� �ڑ�� Q�ے(ا� �F��ہ� �ہ Pپ �ے ا�Q �ے-H�ہ �+v �� ���� �^�8 (4�ص �ے ) ��%�ٰ �ے)ُا%ے ��ر ڈا�۔ ( 

 �ہ� !_� �ہ !� %ے ��8ے %�!; ص=� �ہ8ں �ہ� �8� �8ں �ے �ہ8ں) ��F �ے ()@٧(Pپ �ے ��? ��ت �� ) �ہ !�(��ر ڈا�۔ 
� ا<�9اض ��وں(��\� ��ت /�B_�ں ) /_�( ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ا-� �8ں اس �ے � � )٧D(��%�c -ے H � ( ےH/ے ا_<� �!


(%�!; �ہ ر�_s8ے -� �ہ Pپ ��8? #�ف %ے <dر ��L ے ) �ے (=�ل ���ے �8ںs- }H٧(�� /ہK( ہ�ں�ے۔ *B دو��ں �_/ 
�- Q�ہ ا� Q! ۔��ر �� د�cے %ے ا���� 
G�8ض �ؤں وا��ں �ے /�س /ہRHے اور ان %ے �_��� #*$ �8�۔ ا�ہ�ں �ے ان �

 �� �_c�ار د��د Q�ا�ہ�ں �ے وہ�ں ا �_/)�� Q_� ( �-ے �ہ� ا� ٰ��۔ ��F �ے اس �� 8%�ه� �� د��۔ ��%_! �-�ا B�ہ9
��F �ے �ہ� اب �>; �8ں اور !>; �8ں )٧٧) (!��ہ �_��ے �� ��م B*9�(� �وضہ �98ے ) اس ��(Pپ B�ہ9ے !� ان %ے  

�۔ -�Z8*>)�:� ( 9� ہ�ں�9�\ے د� �9� ) �ہ وہ �� ()٧٨(�I ��!�ں /� !� ص=� �ہ ��%cے �8ں ان �� !,ہ8ں �_8r�)�_! (
 
HZ� 8ں� ��در �� �_! �� �89r�ں d- �� ABارہ(�L�$ ��-�ں �H � ے ) ���ےH��% (��!ے !_ے۔ اور ان �ے ��

9� �� ز��د9%� I8_B �98� !_� !� �8ں �ے B�ہ� �ہ ا%ے <8$ دار ��دوں ا�Q) #�فr� Q�ہ وہ ( ��د��ہ !_� �� ہ� ا��!
وہ �ڑا ہ� �� ( اور وہ �� �ڑ�� !_� اس �ے ��ں ��پ د��ں ���I !_ے ہ,8ں ا���rہ ہ�ا �ہ )٧٩) (ا%ے 4L$ �ہ ��%cے

� اور ��i �8ں �ہ /_eH� دے) ����دار ہ�!� �ہ8ںr��% �� ہ ان �� )٨٠ (ان:� � !� ہ� �ے B�ہ� �ہ ان �� /�ورد-�ر اس �

 �8ں اس %ے �ہ�9 ہ� ) �Rّہ(اور =Z� 8ں اور� �9H8# y�/ �� ے\���G �Y>)٨١( �89� وہ دو �% � اور وہ �� د��ار !_

 �_! ���Gن(اور اس �ے �R8ے ان �� �'ا�ہ ) رہ9ے !_ے(�ہ� �8ں ) ��(�ڑ��ں �� (Q�اور ان �� ��پ ا �_! 
+� Q8� 
� ��ا�� �� /ہH{ ��\8ں اور H/ہ� �ہ وہ ا�B ۔ !� !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے�_! ��'ا�ہ �c��8ں۔ �ہ !,ہ�رے ) /_�(Pد� �H/ا

� #�ف %ے �ہ8ں �sے۔ �ہ ان ��!�ں �� راز ہے �I /� !� ص=� �ہ H/ہ ��م �8ں �ے ا�ہے۔ اور  �/�ورد-�ر �� �ہ����
�ر ��ل !,ہ8ں /ڑه ��  اور !� %ے ذوا�`��I8 �ے ��)٨٢(��%cے ) �e� �� ے ہ8ں۔ �ہہ دو �ہ �8ں اس!�� 
G��رے �8ں در
%�i ( !� اس �ے )@٨( ہ� �ے اس �� ز�I8 �8ں �ڑ? د%�9س د? !_� اور ہ� #�ح �� %���ن <8� �Y� !_� )٨٣(%H�!� ہ�ں 

�?  �ہ�ں !Q �ہ �$ %�رج �ے �Lوب ہ��ے �� �:ہ /ہRH� !� ا%ے ا�)٨D(ا�Q %���ن �8� ) ��� �e� /��� �ہ ا�R8� Qڑ �
�?(�8ں ڈوب رہ� ہے اور اس � (I8��`۔ ہ� �ے �ہ� ذوا��_c�م د�) Q�اہ ان ! �ے /�س ا���ے (!� ان �� ��اہ !c*8� دو 

� ا�89�ر ��و ) ��رے\A_� رت ہے(�8ں�) ��i و����دار? %ے) ذوا�`��I8 �ے �ہ� �ہ �� ٨K() (دو��ں ��!�ں �8ں !� �� (
وہ ا/Hے /�ورد-�ر �� #�ف ��ٹ��� ��\ے -� !� وہ �_� ا%ے ُ��ا <dاب دے ) �$( ہ� <dاب د�ں -ے۔ /_� �*� ��ے -� ا%ے

��ہ ہے۔ اور ہ� ا/Hے � ��*ے �8ں )٨٧(-� � �_Bا 
اس /� ( اور �� ا�,�ن �\ے -� اور <,Q8� E ��ے -� اس �ے �sے �ہ
9� �ہ8ں ���ں -ے �*cہ+% �� #�ح �e� اور %���ن )٨٨ (اس %ے ��م ��ت �ہ8ں -ے) Q�( /_� اس �ے ا�� �i% ( �8�

 �ہ�ں !Q �ہ %�رج �ے #*�ع ہ��ے �ے �`�م /� /ہRH� !� د�c_� �ہ وہ ا�eے ��-�ں /� #*�ع ��!� ہے �I �ے �sے )٨٩(
 �_! �\�H� اوٹ �ہ8ں �اور �� �R; اس �ے /�س !_� ہ� �� ) !_�(��ں ) �`8`
 ��ل ()٩٠(ہ� �ے %�رج �ے اس #�ف ��\

% �_! �=� � �ہ�ں !Q �ہ دو د��اروں �ے در�8�ن /ہRH� !� د�c_� �ہ ان ))٩٢ /_� اس �ے ا�Q اور %���ن �٩١( �8($ �
����ج اور ����ج ز�I8 !  ان ��-�ں �ے �ہ� ذوا�`��I8)٩٣(�ے اس #�ف �R; ��گ ہ8ں �ہ ��ت �� %,>; �ہ8ں %9cے 

��د�ں �ہ Pپ ہ,�رے اور ان �ے در�8�ن ا�Q د��ار �_H8{ ) �� ا��9�م(�8ں eG�د ��!ے رہ9ے ہ8ں �_A ہ� Pپ �ے �sے ��چ 
�ا �ے �>_ے �+r� ہے وہ �ہ
 اB_� ہے۔ !� �>_ے (�ت )@٩(د�ں �%ے ) ��زو( ذوا�`��I8 �ے �ہ� �ہ ��چ �� �� �`�ور 

٩(��د دو۔ �8ں !,ہ�رے اور ان �ے در�8�ن ا�F� Q=�ط اوٹ �H� دوں -� D9ے �ؤ ) ے�ڑے �ڑ( !� !� ��ہے �ے )+!
اب (��ا�� �� د��۔ اور �ہ� �ہ ) �� �4ہ(�ہ�ں !Q �ہ �$ اس �ے دو��ں /ہ�ڑوں �ے در�8�ن ) R��HBہ ��م ��ر? ��د�� -8�(

��8ے /�س !��=ہ �ؤ اس /� /:_A ) اب(�� Pگ �� د�� !� �ہ� �ہ ) ده��Q ده��Q(ده���c۔ �ہ�ں !Q �ہ �$ اس �� ) ا%ے
 )٩٧(�ہ (�رت �ہ رہ� �ہ اس /� Bڑه %8cں اور �ہ �ہ #�(
 رہ� �ہ اس �8ں �`$ �:� %8cں  /_� ان �8ں )٩K(�� ڈال دوں 

ہ,�ار ��دے -� ) ڈه� ��(��� �ہ �ہ ��8ے /�ورد-�ر �� �ہ����� ہے۔ �$ ��8ے /�ورد-�ر �� و<�ہ P/ہRHے -� !� اس �� 
ا�Q ) رو\ے ز�E8_/ �/ I8 ��(-ے �ہ ہ� ان �� B_�ڑ د�ں ) اس روز ()٩٨(اور ��8ے /�ورد-�ر �� و<�ہ %R� ہے 

 اور ُاس روز �ہ�G�� �� �Hوں )٩٩(دو%�ے �8ں -_o ��\8ں -ے اور ص�ر /_��c� ��\ے -� !� ہ� %$ �� �,u ���8ں -ے 
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 �ہ8ں ر�_9ے !_ے )١٠٠(�ے %��Hے �\8ں -ے )�# �� c�P_8ں ��8? ��د %ے /�دے �8ں !_8ں اور وہ %HHے �� I� 
)١٠١(� �G�� �8�  وں �� ہ,�رے %�ا�H� 8�ل ��!ے ہ8ں �ہ وہ ہ,�رے�) !� ہ� �i� �ہ8ں ہ�ں -ے�)�ر%�ز �H�\8ں -ے ( ا/H�(ہ 

� ) ا�eے(ہ� �ے � �Hے �ہs� وں �ے�G��)� �ہہ دو �ہ ہ� !,ہ8ں �9�\8ں �� <,*�ں �ے )١٠٢(!8�ر �� ر�_� ہے ) �ہ,��
� د�8�)١٠٣(�Z�ظ %ے �ڑے �`4�ن �8ں ہ8ں  % �� I� ہ %,>_ے ہ�\ے  وہ ��گ�۔ اور وہ �s-8ں ����د ہ�� �-�� ز�� 
 �ہ وہ ��گ ہ8ں �Hہ�ں �ے ا/Hے /�ورد-�ر �� P��9ں اور اس �ے %��Hے ���ے %ے )@١٠(ہ8ں �ہ اB_ے ��م �� رہے ہ8ں 

� وزن (�\� �ہ8ں ���ں -ے _� ;R� ےs� ے دن ان �ے� 
�ہ ان  )١٠D(ا�c�ر �8� !� ان �ے ا<,�ل ض�\u ہ�-sے اور ہ� (8��
� %'ا ہے �)�H � ( �� ُاڑا\eHہ � �� )١٠K(�ہ�H۔ اس �sے �ہ ا�ہ�ں �ے ��i �8� اور ہ,�ر? P��9ں اور ہ,�رے /8^,=�وں �


 �ے ��غ �ہ,��� ہ�ں -ے rے �ہs� ے ان �ےs� Q8� E,> ,�ن �\ے اور�ہ ان �8ں رہ8ں -ے اور وہ�ں )١٠٧(��گ اr8,ہ 
�ر ��8ے /�ورد-�ر �� ��!�ں �ے  )١٠٨(%ے �c�ن ���H� �ہ B�ہ8ں -ے H,% �-ے �ے(�ہہ دو �ہ اH_c� ( �! ہ� ��sے %8�ہ

�ر ��9 ہ���\ے ا-�Bہ ہ� و�e� ہ� اور H,% 8ں !,�م ہ�ں!�� ��ر((=E اس �ے �ہ ��8ے /�ورد-�ر �H,% ( �� د�� �اس �
� ہے ) ا�=9ہ( �ہہ دو �ہ �8ں !,ہ�ر? �� ا��r� Q ہ�ں۔ )١٠٩(�\8ں !P �ا�Q � =�د ) وہ�(�ہ !,ہ�را � =�د ��8? #�ف و�

ہے۔ !� �� �+v ا/Hے /�ورد-�ر %ے �*Hے �� ا�8� ر�_ے B�ہs8ے �ہ <,Q8� E ��ے اور ا/Hے /�ورد-�ر �� <=�دت 
� �� ���Q �ہ �H�\ے e� ١١٠(�8ں(  
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رة َم�َ),� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 v ٰ8ہ ()١(�ہ�8�ن ) � �� ��ے ز���� /� ) ہے �� اس �ے(!,ہ�رے /�ورد-�ر �� �ہ����H� ےH/ا)�_! � �$ ا�ہ�ں )٢) (�
�ہ� �ہ اے ��8ے /�ورد-�ر ��8? ہڈ��ں �ڑه�/ے �ے %=$ �,'ور ) اور ()٣(�ے ا/Hے /�ورد-�ر �� د�� Pواز %ے /c�را 

� ہ8ں اور %� s-و�ہ %ے(�ڑه�/ے ) ہے �ہ(ہ� �ہے اور اے ��8ے /�ورد-�ر �8ں !>; %ے ���� �� � *ہ ��ر�ے �:� ) �
�وں %ے ڈر!� ہ�ں اور ��8? ��8? ���>; ہے !� �>_ے ا/Hے )@(�=_� ��Zوم �ہ8ں رہ� H� � اور �8ں ا/Hے � � ا/Hے �_�\

 ���G �Y> وارث Q�س %ے ا�/)D( ہ�۔ اور Q��� �� �8اث� ���8ے /�ورد-�ر اس �� ) اے( �� ��8? اور او�د � `�ب �
 �8\�H� ش ا#�ار��)K( ہے۔ اس %ے /ہ*ے ہ� �ے اس ٰ�8Z� م�� �� o� 9ے ہ8ں�رت د�r� � اے ز���� ہ� !� �� ا�Q �ڑ�ے �

8�ا �ہ8ں �8� / v+� � �ڑ�� ہ�-�۔ �o ��ل �8ں ��8? ��8?  ا�ہ�ں �ے �ہ� /�ورد-�ر ��8ے ہ�ں �o #�ح)٧(��م �� ��\
!,ہ�رے /�ورد-�ر �ے ��G��� ہے �ہ ) ہ�-�( ��c ہ�ا �ہ ا%� #�ح )٨(���>; ہے اور �8ں �ڑه�/ے �� ا�9ہ� �� /ہH{ -8� ہ�ں 

8�ا ��cB� ہ�ں اور !� �8B ;R' �ہ !_ے / �! � �ہ� �ہ /�ورد-�ر ��8ے �sے )٩(�>_ے �ہ P%�ن ہے اور �8ں /ہ*ے !� �� �_
 I8! �� �8 و%��� ہ�Zہ ہے �ہ !� ص� ���r� �����G ۔���G ر�`� ���r� � )��)١٠-�ں %ے ��ت �ہ ��%�c -ے ( رات دن(��\

� (�م �ے /�س P\ے !� ان %ے ا��رے %ے �ہ� �ہ ص=� و��م ) <=�دت �ے(/_� وہ H/ا �� Ec� ا ��(�>�ے %ے����د ) 
8�ٰ )١١(��!ے رہ� Z� 9�ب �� زور %ے) ہ,�ر?( اے� �_! �\���G �Y> � /cڑے رہ�۔ اور ہ� �ے ان �� �ڑ��I �8ں دا��\


 اور /��8'-� د? !_�۔ اور /�ہ8'-�ر !_ے )١٢(`i� ے /�سH/ے وا�ے !_ے )١٣( اور ا��� �c8� ;!�% اور ��ں ��پ �ے 
o دن ز��ہ ���ے  اور �o دن وہ /8�ا ہ�\ے اور �o دن وG�ت /�\8ں -ے اور �)@١(اور %��� اور ����G�ن �ہ8ں !_ے 

 
�8ں ���� �� �_� ���dر ��و، �$ وہ ا/Hے ��-�ں ) P�)ن) اور �9�ب (١D( (ہے(اٹ_�\ے ��\8ں -ے۔ ان /� %Aم اور ر�,
� -8sں *B ف�# �ہ� �ے ان �� ) اس و(
( !� ا�ہ�ں �ے ان �� #�ف %ے /�دہ ���8�۔ )١K(%ے ا�� ہ� �� ��rق �

8� ) �� �H�)Ecے ٹ_P Q8د�� #�ف ا/9��G �Hہ �_8>�۔ !� ان �ے %�- I8ں �ہ ا-� !� /�ہ8'-�ر ہ� !� �8ں !� )١٧(���� ���� 
�ا �� /H�ہ ���:9� ہ�ں �� 9��Gہ( ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ �8ں !� !,ہ�رے /�ورد-�ر �� �_8>� ہ�ا )١٨(%ے H � اور اس (ہ�ں )

� ��r �ے B_�ا  ���� �ے �ہ� �ہ ��8ے)١٩(�ہ !,ہ8ں /��8'ہ �ڑ�� �+�rں ) �sے P�� ہ�ںe� ہ�-� �>_ے �c��8� �ہ�ں �ڑ� 
!,ہ�رے /�ورد-�ر �ے ��G��� �ہ �ہ �>_ے ) ہ�-�(�ہ� �ہ ���ہ� ) 9��Gے �ے ()٢٠(!Q �ہ8ں اور �8ں ����ر �_� �ہ8ں ہ�ں 

8�ا ��وں -�(P%�ن ہے۔ اور / �/ ���# �� اور ) �8ں ا%ے ا%��r� ف %ے�# �H/ے اs� ۂ(!��ہ اس �� ��-�ں �ے �ذر (
�ے %�!; ���*ہ ہ�-8sں اور ا%ے �ے �� ) �Rّے( !� وہ اس )٢١(�H�ؤں اور �ہ ��م �`�ر ہ�cB� ہے ) �ہ�����(ر�,
 اور 

� -8sں *B دور �:ہ Q�ے �:8ں �ہ ��ش �8ں اس %ے )٢٢(اH۔ �ہ��P ف �ے�# � /_� درد زہ ان �� �_>�ر �ے !Hے �
 �� ہ�!s-ہ� ?�e� �9� اور �_��cB�� واز د? �ہ  اس )٢٣(/ہ*ےP �� 9ے �ے ان��G ے% $��� �و(
 ان �ے �R8ے �

 اور �_>�ر �ے !Hے �� /cڑ �� )@٢(y�H,L �ہ ہ� !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے !,ہ�رے �R8ے ا�rB Q,ہ ��ر? ��د�� ہے 
 �� #�ف ہAؤ !� /� !�زہ !�زہ �_>�ر�ں �_ڑ /ڑ�ں -H/٢(اD(e� �! �-ڈ? ��و۔ اH_8ں ٹ_c�P ؤ اور /�8 اور�_� �!  �� �� Pد�

 �� Pد�� %ے ہ�-' �Aم �ہ8ں ��وں -e� ج �8ںP �! ���� 
H� ��ا �ے �sے روزے �� )٢K(د�c_� !� �ہH� �ہ �8ں �ے 
� (�م �ے ��-�ں �ے /�س �ے P\8ں۔ وہ �ہHے �:ے �ہ ���� �ہ !� ُ!��ے ��ا ��م �8� ) �Rّے(/_� وہ اس H/٢٧(�� اٹ_� �� ا( 

���ر !_� اے ہ�رون �� �ہI �ہ !� !�8ا ��� ��ا#�ار Pد�� !_� اور �ہ !�8? ��ں ہ� � !� ���� �ے اس �ڑ�ے �� )٢٨(پ ہ
�ہ ہ�ں )٢٩(#�ف ا��رہ �8�۔ وہ ���ے �ہ ہ� اس %ے �ہ -�د �� �Rہ ہے ��c��8 ��ت ���ں H� �� ا�� �Rے �ے �ہ� �ہ �8ں 

�>_ے ص��$ ���
 �o�  ( �8 ��ل �8ں ہ�ںاور( اور �8ں �ہ�ں ہ�ں )٣٠(اس �ے �>_ے �9�ب د? ہے اور �=� �H��� ہے 
� ��ں �ے %�!; �y�*% Q8 ) �>_ے( اور )٣١(ہے اور �$ !Q ز��ہ ہ�ں �>; �� �,�ز اور ز��ٰة �� ار��د ��G��� ہے H/ا


 �ہ8ں ��H�� H� (��� ہے(���ے وا� +�� اور �o دن �8ں /8�ا ہ�ا اور �o دن ��وں -� اور �o دن ز��ہ )٣٢(اور %��� و�
�ٰ ہ8ں )٣٣(ہے ) ور�,
(�ے اٹ_��� ��ؤں -� �>; /� %Aم ��e8> ے �8ٹے� ��ہ ���ہ( �8ں ) اور � o� ت ہے�� �R%

� 8B' �� ارادہ ��!� ہے !� اس )@٣(��گ �Q ��!ے ہ8ں e� $� ہے y�/ ے۔ وہ\�H� �8ٹ� �� �e� ا �� %'اوار �ہ8ں �ہ�� 
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� <=�دت  ا)٣D(�� �ہ� �ہ9� ہے �ہ ہ��� !� وہ ہ���!� ہے � ��ا ہ� ��8ا اور !,ہ�را /�ورد-�ر ہے !� ا%� Qور �ے�
8%�ه� ر%9ہ ہے  ��G(�ں �ے ��ہ� ا�A9ف �8�۔ %� �� ��گ ���G ہ�\ے ہ8ں ان �� �ڑے ) اہE �9�ب �ے( /_� )٣K(��و۔ �ہ

8��
 �ے روز(دن ) �H � ( ہے �Hے وا�ے  وہ �o دن ہ,�رے %��Hے P\8ں -ے۔ �e8ے %H)٣٧(��ض� ہ��ے %ے ��ا�
�ے دن %ے ) وا�eGس( اور ان �� ��eت )٣٨(اور �e8ے د�H_cے وا�ے ہ�ں -ے �:� ���� Pج ص��� -,�اہ� �8ں ہ8ں 


 �8ں ) ہ8ہ�ت(ڈراؤ �$ ��ت E48G ��د? ��\ے -�۔ اور *iL ,�ن �ہ8ں �!ے ) /ڑے ہ�\ے ہ8ں(وہ�٣٩(اور ا( I8ز� � ہ� ہ
 اور �9�ب �8ں ا��اہ�8 )٠@(ث ہ8ں۔ اور ہ,�ر? ہ� #�ف ان �� ��ٹH� ہ�-� ہ8ں ان �ے وار) �9eے(�ے اور �� ��گ اس /� 

� 8B'وں �� ��8ں )١@(�� ��د ��و۔ �ے�Q وہ �ہ��
 %Rے /8^,=� !_ے e�پ اP ��ّے ��پ %ے �ہ� �ہ اH/ا�ہ�ں �ے ا $� 
A� �*> �e ہے �� Pپ �� �ہ8ں �A  اّ�� �>_ے ا�)٢@(/��9ے ہ8ں �� �ہ %8Hں اور �ہ د�c_8ں اور �ہ Pپ �ے �R; ��م 8c%Pں 

 اّ�� �Y8�ن �� /�%�9 �ہ �s8<8ے۔ �ے�Y8� Q�ن )٣@(ہے !� ��8ے %�!; ہ��s8ے �8ں Pپ �� 8%�ه� راہ /� AB دوں -� 
�ا �� ����G�ن ہے ��ا �� <dاب c/Pڑے !� Pپ �Y8�ن �ے %�!_� ہ���\8ں )@@(� اس )D@( اّ�� �>_ے ڈر �:9� ہے �ہ Pپ �� 

 ا��اہ�8 �8� !� ��8ے � =�دوں %ے ��-9rہ ہے؟ ا-� !� ��ز �ہ P\ے -� !� �8ں !>_ے %e:H�ر ��دوں -� اور !� �ے �ہ�
�8ں Pپ �ے �sے ا/Hے /�ورد-�ر %ے ) اور �ہ� �ہ( ا��اہ�8 �ے %Aم <*Q8 �ہ� )K@(ہ,r8ہ �ے �sے �>; %ے دور ہ��� 

�ا �ے %�ا /c�را )٧@(�+�r ���:�ں -�۔ �ے�Q وہ �>; /� �ہ��
 �ہ���ن ہے � اور �8ں Pپ ��-�ں %ے اور �P �� Iپ 
��!ے ہ8ں ان %ے �H�رہ ��!� ہ�ں اور ا/Hے /�ورد-�ر ہ� �� /c�روں -�۔ ا�8� ہے �ہ �8ں ا/Hے /�ورد-�ر �� /c�ر �� 

�ا �ے %�ا /�%�9 ��!ے !_ے ُان %ے )٨@(��Zوم �ہ8ں رہ�ں -� �� وہ � I� ا��  اور �$ ا��اہ�8 ان ��-�ں %ے اور
� ر�,
 %ے )٩@(� `�ب �+rے۔ اور %$ �� /H� �=,^8��� ) ا%Z�ق ��(ہ�-sے !� ہ� �ے ان �� ا%Z�ق اور H/اور ان �� ا 

� 8B'�ں(% 
� �8� ) �ہH*� E8,� 8ں۔ اور ان �� ذ��� 
��H>)Dوہ )٠ Qذ�� ��و۔ �ے� �_� �� ٰ� اور �9�ب �8ں ��%
�ہ اور /E%��ُ �=,^8 !_ے ) ہ,�رے(�'-��)Dے )١s� را اور ��!8ں ���ے �ے�c/ $��� �Hداہ � اور ہ� �ے ان �� #�ر �

 ��A� Q�د'�)D٢( �8� �Y> �=,^8/ ہ�رون �� �ہ����� %ے ُان �� ُان �� �_�\H/اور ا )Dذ�� )٣ �_� �� E8 ٰ,%اور �9�ب �8ں ا 
ں �� �,�ز اور ز��ٰة �� ��c ��!ے  اور ا/Hے -_� وا��)@D(��و وہ و<�ے �ے %Rے اور ہ,�رے �_8>ے ہ�\ے �=� !_ے 

�ہ ��He/ ے /�ورد-�ر �ے ہ�ںH/ہ(!_ے اور ا�� ذ�� ��و۔ وہ �_� �ہ��
 )DD(!_ے ) و��-'�_� �� o�اور �9�ب �8ں ادر 
� �:ہ ُاٹ_� �R%)DK( �_! �8ے �=� !_ے Rاور ہ� �ے ان �� او� )Dے /8^,=�وں �8ں )٧H/ا �ے ا�� �/ I� ہ وہ ��گ ہ8ں� 

EFG 8�۔ %ے� )�H � ( ;!�% ح �ے�� �� I� دم �8ں %ے اور ان ��-�ں �8ں %ےP او�د)8ں� �9r� ( �8ار �8� اور ا��اہ�%
اور � `�ب �� او�د �8ں %ے اور ان ��-�ں �8ں %ے �I �� ہ� �ے ہ�ا�
 د? اور ��-'��ہ �8�۔ �$ ان �ے %��Hے ہ,�ر? 

� !_8ں !� %>�ے �8ں -� /ڑ!ے اور رو!ے ر!�� ��*� ان �ے ���8rں )D٨(ہ9ے !_ے P�89ں /ڑه�� �HB � /_� ان �ے � 
� �ے /R8_ے �� -sے۔ %� <H`��$ ان �� ) B_�ڑ د�� -��� ا%ے(ہ�\ے �Hہ�ں �ے �,�ز �� ��ei� ت�rاہ���_� د��۔ اور 

 �� %'ا(-,�اہ� ( �
 �8ں دا)D٩(�*ے -rے !� ا%ے ��گ �ہs� Q8� E,> اور ��,�ن ��اور ا ��E  ہ�ں �o �ے !��ہ �
� ()K٠(ہ�ں -ے اور ان �� ذرا �`4�ن �ہ �8� ��\ے -� H � ( �
 ��ودا�rہ ) �8ں(�ہ��وں %ے و<H� ےH/ا �ے ا�� �� o�

 وہ )K١(�Pے وا� ہے ) ���c8�روں �ے %��Hے(۔ �ے�Q اس �� و<�ہ )ہے(/��8�ہ ) اور �� ان �� c�P_�ں %ے(�8� ہے 
8H% م �ہA� 8ہ�دہ� �
 ہے )K٢(ں -ے، اور ان �ے �sے ص=� و��م �� �_��� !8�ر ہ�-� اس �8ں %Aم �ے %�ا ��\H� وہ � �ہ

�وں �8ں %ے ا�eے �+v �� وارث �H�\8ں -ے �� /�ہ8'-�ر ہ�-� H� ےH/ہ� ا �� o�)K�9ں �ے /8^,=� �� ( اور )٣��G
R8_ے ہے اور �� ان ہ� !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے ��c %�ا ُا!� �ہ8ں %9cے۔ �� �R; ہ,�رے P-ے ہے اور /) ��اب د�� �ہ

� ()@K(�ے در�8�ن ہے %$ ا%� �� ہے اور !,ہ�را /�ورد-�ر �_��Hے وا� �ہ8ں H � ( اور �� ان دو��ں �� I8ن اور ز��,%P
� اس �� ہ� \�� �! A_� م رہ�۔�) 
� <=�دت /� ث��� �� <=�دت ��و اور ا%� ��ے در�8�ن ہے %$ �� /�ورد-�ر ہے۔ !� ا%

) ا�KK( �8� )�e(ا�e�ن �ہ9� ہے �ہ �$ �8ں �� ��ؤ -� !� �8� ز��ہ ���ے �c�� ��ؤں -�؟ ) ���G( اور )KD(��م ���9ے ہ� 
� 8B' �ہ !_� _� ;R� ا �8� !_� اور وہ�8/ �ہ� !  !,ہ�رے /�ورد-�ر �� K٧(�e)(ا�e�ن ��د �ہ8ں ��!� �ہ ہ� �ے اس �� /ہ*ے �_

-_ٹ�Hں /� -�ے ) اور وہ(ن %$ �� �ہ�H �ے -�د ��ض� ���ں -ے ان �� �,u ���ں -ے اور �Y8���ں �� �_�۔ /_� ا
� ��!ے )K٨) (ہ�ں -ے(ہ�\ے r��% 
�ا %ے %+� /_� ہ� �,�<
 �8ں %ے ہ� ا�eے ��-�ں �� �_c� }H8��8ں -ے �� 
�  اور !� �8ں ��)٧٠( اور ہ� ان ��-�ں %ے ��ب وا(� ہ8ں �� ان �8ں دا�E ہ��ے �ے ز��دہ �\� ہ8ں )K٩(!_ے \

)v+� ( ہ !,ہ�رے /�ورد-�ر /� �زم اور �`�ر ہے�ہ8ں �:� ا%ے اس /� -'ر�� ہ�-�۔ �)ہ� /�ہ8'-�روں �� )٧١ �_/ 
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 اور �$ ان ��-�ں �ے %��Hے ہ,�ر? )٧٢(�>�ت د�ں -ے۔ اور ���,�ں �� اس �8ں -_ٹ�Hں �ے �E /ڑا ہ�ا B_�ڑ د�ں -ے 
� ہ8ں !� �� ���G ہ8ں وہ ����Hں!�� � %ے �ہ9ے ہ8ں �ہ دو��ں �G�� �8ں %ے �c�ن �o �ے اB_ے اور P�89ں /ڑه

� �ہ�9 ہ8ں � o� 8ںe*<�)ں۔ وہ ��گ )٧٣�د�� yAُا�89ں ہ �% 
ٹ_�ٹ; اور �,�د �8ں ) ان %ے( اور ہ� �ے ان %ے /ہ*ے �ہ
�ا اس �� Pہ9eہ Pہ9eہ �ہ*
 د�sے )@٧(�ہ8ں اB_ے !_ے ���!� ہے۔ �ہ�ں !Q  �ہہ دو �ہ �� �+v -,�اہ� �8ں /ڑا ہ�ا ہے 

��ن �8ں -ے ) اس و(
(�ہ �$ اس 8B' �� د�c; �8ں -ے �o �� ان %ے و<�ہ �8� ��!� ہے ��اہ <dاب اور ��اہ (8��
۔ !� 
�ا ان �� ز��دہ ہ�ا�
 د�9� ہے۔ )٧D(�ہ �c�ن �o �� ��ا ہے اور �o� �cr �� �,'ور ہے � اور �� ��گ ہ�ا�
 ��ب ہ8ں 

ا�� ہ8ں وہ !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے ص*ے �ے �Z�ظ %ے ��ب اور ا�>�م �ے ا<9=�ر %ے �ہ�9 اور �8c8�ں �� ��(� رہHے و
ا-� �8ں از%��� ز��ہ ہ�ا ( �_A !� �ے اس �+v �� د�o� �_c �ے ہ,�ر? P��9ں %ے ��i �8� اور �ہHے �:� �ہ )٧K(ہ8ں 

��=)٧٧(�*ے -� ) وہ�ں(��ل اور او�د �>_ے ) �_� !� �ہ �� $8L ہ�ں  �8� اس �ے�ا �ے ��<ہ� �ے ) %ے(� /��� ہے �� 
 ہ�-' �ہ8ں۔ �ہ �� �R; �ہ9� ہے ہ� اس �� �c_9ے ��!ے اور اس �ے �sے Pہ9eہ Pہ9eہ <dاب �ڑه�!ے ��!ے )٧٨(�8� ہے؟ 

 اور ان ��-�ں �ے )٨٠( اور �� 8B'�ں �ہ �9�!� ہے ان �ے ہ� وارث ہ�ں -ے اور �ہ ا�A8 ہ,�رے %��Hے P\ے -� )٧٩(ہ8ں 
�ا �ے %�ا اور � =�د �s��Hے ہ8ں !��ہ وہ ان �ے �sے �ان ) � =�دان ��#E( ہ�-' �ہ8ں وہ )٨١(��د ہ�ں ) ���$ <'ت و(

 I,ں -ے اور ان �ے د��ر ���c�9 %ے ا�%�/ � �8� !� �ے �ہ8ں د�c_� �ہ ہ� �ے �Y8���ں �� )٨٢(ہ�ں -ے ) و�+���(�
�? �ہ ��و۔ اور ہ� ) <dاب �ے �sے( !� !� ان /� )٨٣(��!ے رہ9ے ہ8ں ���Gوں /� B_�ڑ ر�_� ہے �ہ ان �� ��ا�:8+9ہ *�

�ا �ے %��Hے )@٨(�,�ر �� رہے ہ8ں ) دن(!� ان �ے �sے ��ہ,�ن �,u ���ں -ے ) ��Yر( �o روز ہ� /�ہ8'-�روں �� 
)٨D( ے ��\8ں -ے� Q��ف /8�%ے ہ�# �� %i�رش) !� ��گ ()٨K( اور -Hہ:�روں �� دوزخ �� �e� 89�ر �ہ ر�_8ں� �� ا

�ا %ے ا(�ار �8� ہ� ��ا �8ٹ� ر�_9� ہے )٨٧(-ے �:� �o �ے �!� ��? ) ا�e� �ہHے وا�� �ہ !� ()٨٨( اور �ہ9ے ہ8ں �ہ 
%ے P%,�ن /_ٹ /ڑ�ں اور ز�I8 �� ہ���\ے اور /ہ�ڑ /�رہ /�رہ ہ� ) ا�9Gاء( (��$ ہے �ہ اس )٨٩(�\ے ہ� ) ز��ن /�(��ت 

�ا �ے �sے �8ٹ� !>��' �8� )٩٠(�� -� /ڑ�ں �� �� �8ٹ� �H�\ے )٩١( �ہ ا�ہ�ں �ے e� ں �ہ8ں �ہ��ا �� ���� !,�م )٩٢( اور 
�ے ہ� �� P\8ں -ے H� ا �ے رو��و��ا/Hے <*� (�� ) %$( ُاس �ے ان )٩٣(�+P �� v%,���ں اور ز�I8 �8ں ہ8ں %$ 

 اور %$ (8��
 �ے دن اس �ے %��Hے ا�8*ے ا�8*ے ��ض� )@٩(�,�ر �� ر�_� ہے ) ا�Q ا�Q ��(-_�8 ر�_� اور ) %ے

 )٩D(ہ�ں -ے =Z� ��ا ان ��٩(/8�ا ��دے -� ) �+*�(�ت �ے دل �8ں( اور �� ��گ ا�,�ن �\ے اور <,s� Q8� Eے K( 

? /ہRH� دو �8� ہے !��ہ !� اس %ے /�ہ8'-�روں �� ���+=�) ��زل(!,ہ�ر? ز��ن �8ں P%�ن ) (�Pن(ہ� �ے �ہ ) اے /8^,=�(
 اور ہ� �ے اس %ے /ہ*ے �ہ
 %ے -�وہ�ں �� ہyA ��د�� ہے۔ �_A !� ان �8ں %ے )٩٧(اور �_:ڑا��ؤں �� ڈر %H� دو 

� �� د�c_9ے ہ� �� e�)9ے ہ� ) �ہ8ںH% QH_� �  )٩٨(ان �
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رة 7ٰ9� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�اے � ()١(#ہٰ ,Zے ��زل �ہ8ں �8� �ہ !�) ملسو هيلع هللا ىلصs� ن اسP8ں /ڑ ��ؤ ہ� �ے !� /� (�� 
`r� )٢( 
Z84� �� v+� ہ اسc*� 
�� ا!�را ہ�ا ہے �o �ے ز�I8 اور او�Rے ) ذات ��!�( �ہ اس )٣(�� ��ف ر�_9� ہے ) ��زل �8� ہے(د�Hے �ے �sے 

�ا\ے ()@(او�Rے P%,�ن �H�\ے � �H � (/ ار�) �/ ے<�ش� o� Iٰ,ڑا ر�c)D( ;R� �� ں �8ں ہے اور���,%P ;R� �� 
 ;R� �� ان دو��ں �ے �8{ �8ں ہے اور ;R� �� 8ں ہے اور� I8ز�)�� I8ہے ) ز� �� � )K(�ٹ� �ے �R8ے ہے %$ ا%

8�ہ ��ت !Q �� ���9� ہے ��/ 
 اس) وہ � =�د ���� ہے �ہ ()٧(اور ا-� !� /c�ر �� ��ت �ہ� !� وہ !� B_�ے �_8� اور �ہ��
� ہے ) �ے ��ل( اور �8� !,ہ8ں ��%�ٰ )٨(��م اB_ے ہ8ں ) %$(�ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں ہے۔ اس �ے *� �=� ��)٩( 

� !� ا/Hے -_� وا��ں %ے �ہ� �ہ !� _c�گ دP ہ�ں(�$ ا�ہ�ں �ے�ہے )  �_c�گ دP 8ں وہ�ں ��!� ہ�ں(ٹ_ہ�و �8ں �ے� (
 �$ وہ�ں /ہRHے !� )١٠(�� ر%9ہ � *�م ��%�cں ) �ے �`�م(Pگ ���� اس �8ں %ے �8ں !,ہ�رے /�س ا�:�ر? �ؤں �� 

 ٰ�� �ہ ��%\P وازP)8�ں ا!�ر دو۔ !� )١١!�� �H/ہ�ں( �8ں !� !,ہ�را /�ورد-�ر ہ�ں !� ا�ان ) �8� y�/)�H � ( 8ں ہ�� ٰ?�#
)١٢( �H% \ے ا%ے�� ��د �c� �� �! اور �8ں �ے !� �� ا�9+�ب ���8� ہے )8ں )١٣� Qے��  ��ا ہ�ں۔ ��8ے %�ا ��\� �ہ

8��
 �`�P �ًH8ے وا�� ہے۔ �8ں B�ہ9� ہ�ں �ہ )@١(� =�د �ہ8ں !� ��8? <=�دت ��و اور ��8? ��د �ے �sے �,�ز /ڑه� ��و ) 
١(�� /��8�ہ ر�_�ں !��ہ ہ� �+v �� ���� ��ے اس �� ��� /�\ے ) �ے و(
(اس D( ,�ن �ہ8ں�اس /� ا v+� �� �! 

 �H/9� ہے ر�_9� اور ا*B ے_R8/ اہ� �ے��!� ہyA ) اس ص�رت �8ں)%ے روy �ہ دے !� ( �ے �`I8(!� �� اس ) �ہ8ں(
 ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ��8? �ٹ_� ہے۔ اس /� �8ں %ہ�را �:�!� )١٧( اور ��%� �ہ !,ہ�رے داہHے ہ�!; �8ں �8� ہے )١K(ہ���ؤ 

� ��c��ں �ے �sے /9ے �_�ڑ!� ہ�ں اور اس H/ے ہ8ں ہ�ں اور اس %ے ا�\�G �s� � ��G��� �ہ )١٨(�8ں ��8ے �sے اور �_
�ا �ے ��G��� �ہ ا%ے )٢٠( !� ا�ہ�ں �ے اس �� ڈال د�� اور وہ ��-ہ�ں %��¦ �I �� دوڑ�ے �:� )١٩(��%�ٰ ا%ے ڈال دو � 


 /� ��ٹ� د�ں -ے ��� �� )٢١(/cڑ �� اور ڈر�� �
۔ ہ� اس �� ا�_� اس �� /ہ*H/ہ�!; ا �H/اور ا  �e� ے �:��� وہ% E^�
8� )و�8,�ر?(<$8 i% �8^� 9�(�ےc9� د�c,B ے -�۔ )*cہ(�� ( ���r� ?�%ت <��8 )٢٢) (ہے(دو���r� ےH/ہ ہ� !,ہ8ں ا��! 

��8ا H8%ہ ) اس ��م �ے �sے( �ہ� ��8ے /�ورد-�ر )@٢(وہ %��� ہ� رہ� ہے ) �ہ( !� �G<�ن �ے /�س ��ؤ )٢٣(د�_�\8ں 
 اور )٢٨( !��ہ وہ ��ت %,>; �8ں )٢٧( اور ��8? ز��ن �� -�ہ �_�ل دے )٢K( ��8ا ��م P%�ن ��دے  اور)٢D(�_�ل دے 

�د-�ر(��8ا وز�� ) ا�Q ��(��8ے -_� وا��ں �8ں %ے � �H � ( ���G ر�`�)٢٩() �H � ( �� ہ�رون � اس )٣٠(��8ے �_�\
 ���G ط�=F� �� ٣١(%ے ��8? (�ت(اور ا%ے ��8ے ��م �8  �� Q��� ں)ں )٣٢��8 ��=e! �% 
 )٣٣( !��ہ ہ� !�8? �ہ
� )٣D(د�c; رہ� ہے ) ہ� ��ل �8ں( !� ہ� �� )@٣(اور !>_ے ��wت %ے ��د ���ں s- ��ٰ !,ہ�ر? د<� (=�ل �%�� �����G 

)٣K( �_! �8� ن�eا� ��8� !_� �� !,ہ8ں �9��� ��!�  �$ ہ� �ے !,ہ�ر? وا��ہ �� ا�ہ�م )٣٧( اور ہ� �ے !� /� ا�Q ��ر اور �_
�ٰ ��(�ہ ا%ے ) وہ �ہ !_� ()٣٨(ہے %�� �H � ( وق �8ں ر�_� /_� اس�Hوق(ص�Hا%ے ) ص ��8ں ڈال دو !� در� ��در ��


 ڈال ) ��%�ٰ(��8ا اور اس �� د�,I ا%ے اٹ_� �ے -�۔ اور ) اور(�H�رے /� ڈال دے -� =Z� ف %ے�# �H/8ں �ے !� /� ا�
� ��\ےاس �sے �(د? ہے � � �$ !,ہ�ر? �ہI ))٣٩اور اس �sے �ہ !� ��8ے %��Hے /�ورش /�ؤ ( ہ !� /� �ہ����

� اور �ہHے �:� �ہ �8ں !,ہ8ں ا�v+� �e �9�ؤں �� اس �� /��ے۔ !� ) �G<�ن �ے ہ�ں(s-)%ے ��ہ� �ے !� �� ) اس #�
 ���ں۔ اور !� �ے ا�v+� Q �� ��ر ڈا� !� ہ� !,ہ�ر? ��ں �ے /�س /ہRH� د�� !��ہ ان �� c�P_8ں ٹ_Hڈ? ہ�ں اور وہ ر�� �ہ

� ��ر(�ے !� �� �L %ے �+*4� د? اور ہ� �ے !,ہ�ر? s� ( �_/ 8ں ٹ_ہ�ے رہے۔� I��� Eل اہ�% �s� �! �_/ ۔�Pز��\� �
 �! ٰ� !�  !�)١@(�sے �H��� ہے ) ��م �ے( اور �8ں �ے !� �� ا/Hے )٠@(ا��ازے /� P /ہRHے ) (��*8
 ر%��
 �ے(اے ��%

9� �ہ ���� e% د �8ں��8�ں �ے �� ��ؤ اور ��8? ��r� ?دو��ں ہ,�ر � دو��ں �G<�ن �ے /�س ��ؤ وہ )٢@(اور !,ہ�را �_�\
 دو��ں �ہHے �:ے �ہ )@@( اور اس %ے ���� %ے ��ت ���� ���� وہ �Lر ��ے �� ڈر ��\ے )٣@(%��� ہ� رہ� ہے 

 ?��ا �ے ��G��� �ہ ڈرو �
 �8ں )D@(���ے �:ے �� ز��دہ %��� ہ���\ے ہ,�رے /�ورد-�ر ہ,8ں ��ف ہے �ہ ہ� /� ! � 
!� اس �ے /�س ��ؤ اور �ہ� �ہ ہ� Pپ �ے /�ورد-�ر �ے ) اK() �_B@(%9H� اور د�c_9� ہ�ں ) اور(!,ہ�رے %�!; ہ�ں 
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� ا%�ا\E8 �� ہ,�رے %�!; ���ے �� ا��زت د�>s8ے۔ اور ا�ہ8ں <dاب �ہ �8H� �! پ �ے /�س �_8>ے ہ�\ے ہ8ںP ے۔ ہ�s8<
9� ہ� �A% �� ت ���ے اس�� �� 
� �ے �� P\ے ہ8ں۔ اور �� ہ�ا���r� ف %ے�# � ہ,�ر? )٧@(Pپ �ے /�ورد-�ر �

� ہے �ہ �� �_ٹA\ے اور �Hہ /_�8ے اس �ے �sے <dاب \P ��Lض ��%�ٰ اور ہ�رون  ()٨@(ہے ) !8�ر(#�ف �ہ و�
 �ہ� �ہ ہ,�را /�ورد-�ر وہ ہے �o �ے ہ� )٩@(,ہ�را /�ورد-�ر ��ن ہے؟ اس �ے �ہ� �ہ ��%�ٰ !) �G<�ن �ے /�س -sے

 �� /_� راہ د�_�\r+� وص�رت Ec� � �ہ� �ہ ان �� <*� )D١( �ہ� !� /ہ*� �,�<�9ں �� �8� ��ل؟ )8B)D٠' �� اس �
) وہ� !� ہے( وہ )D٢(� ہے ۔ ��8ا /�ورد-�ر �ہ 9��B� ہے �ہ �_��9)�c_� ہ�ا ہے(�9�ب �8ں ) ��(��8ے /�ورد-�ر �� ہے 

�o �ے !� ��-�ں �ے �sے ز��G �� I8ش �H��� اور اس �8ں !,ہ�رے �sے ر%9ے ��ر? �sے اور P%,�ن %ے /��� ��%���۔ 
�_�ؤ اور ا/Hے B�ر/���ں �� �_� �Bاؤ۔ ) ��د �_�( �ہ )D٣(/_� اس %ے ا��اع وا(e�م �� �+9*� رو\8�-8�ں /8�ا �8ں 

�(<`E وا��ں �ے �sے �8ں ) ��!�ں(�ے�Q ان % 
%ے ہ� !� �� /8�ا �8� اور ا%� �8ں ) ز�I8( ا%� )@r�)D��8�ں ہ8ں ( �ہ
� %$ �r��8�ں د�_�\8ں �:� وہ )DD(!,ہ8ں ��ٹ�\8ں -ے اور ا%� %ے دو%�? دG ہ �c��8ں -ے H/ن �� ا�>�G اور ہ� �ے 

%ے ہ,8ں ) �ے زور(س اس �sے P\ے ہ� �ہ ا/Hے ��دو  �ہHے �:� �ہ ��%�ٰ !� ہ,�رے /�)dc!)DK�$ وا�c�ر ہ� ��!� رہ� 
 !� ہ� �_� !,ہ�رے �`��E ا�e� ہ� ��دو �\8ں -ے !� ہ,�رے اور ا/Hے در�8�ن ا�Q و(
 )D٧(ہ,�رے �*Q %ے �c�ل دو 

 �ے �ہ� Pپ  ��%�ٰ)D٨) (ہ�-�(ا�Q ہ,�ار �8�ان �8ں ) اور �ہ �`��*ہ(�`�ر �� �� �ہ �ہ !� ہ� اس �ے �Aف ���ں اور �ہ !� 

 �ے و(
 ا�_ٹے ہ���\8ں ) �`�ر �8� ��!� ہے(دن �� روز ) �`��*ے ��(�ے �sے ��B ہ �ہ ��گ اس دن�اور )D٩( �! 

 ��P �_/ ے��� u,� ے %���نH/ن ��ٹ -8� اور ا�>�G)Kے ان )٠� ٰ�%ے �ہ� �ہ ہ�\ے !,ہ�ر? �,=+9�۔ ) ��دو-�وں( ��%
�ا /� �_�ٹ ا�9Gاء �ہ ��و �ہ وہ !,ہ� !� وہ ��ہ� )K١(8ں <dاب %ے HG� ��دے -� اور �o �ے ا�9Gاء �8� وہ ����اد رہ� 

 �ہHے �:ے �ہ دو��ں ��دو-� ہ8ں B�ہ9ے ہ8ں )K٢(ا/Hے � ��*ے �8ں �_:ڑا�ے اور c�Bے c�Bے %�-��� ���ے �:ے 
 !� !� )K٣(���د ��د�ں %ے !� �� !,ہ�رے �*Q %ے �Ec د�ں اور !,ہ�رے ��\9eہ �dہ$ �� �) �ے زور(�ہ ا/Hے ��دو 

� ( ���ے �ہ ��%�ٰ �� !� )@K(%���ن ا�_ٹ� ���� اور /_� (Y�ر ����ه �� Pؤ۔ Pج �� L��$ رہ� وہ� ���8�ب ہ�ا ) ��دو ��(H/ا
'8B ( ہ� ��ڈا�� )ں�8'B �H/(/ہ*ے ڈا�9ے ہ8ں ) اKD( ڈا��۔ � !� ��-ہ�ں) �$ ا�ہ�ں �ے 8B'�ں ڈا�8ں( ��%�ٰ �ے �ہ� �ہ8ں !� ہ

� �Pے �:8ں �ہ وہ e�8�ل �8ں ا�ُاس  ()KK(�8ں اده� ُاده� دوڑ رہ� ہ8ں ) �8�ان(ان �� ر%8�ں اور �ٹ_8�ں ��%� �ے 

�ٰ �ے ا/Hے دل �8ں ��ف � *�م �8� ) و(%��)Kہ� )٧ $��L � اور �� 8B' )K٨( ہ� �ے �ہ� ��ف �ہ ��و ��A=ہ !� ہ

)�� �ٹ_H � (%ے ہ�!; �8ں ہے اHا�ہ�ں !,ہ�رے داہ ;R� �� ۔�ے ڈال دو �ہ �� �R; ا�ہ�ں �ے �H��� ہے اس �� �:E ��\ے -
!� ) ا�`4ہ ��ں ہ� ہ�ا ()K٩(��دو-�وں �ے ہHc_9ڈے ہ8ں اور ��دو-� �ہ�ں ��\ے AGح �ہ8ں /�\ے -� ) �ہ !�(�ے �H��� ہے 

��� ) �G<�ن ()٧٠(ا�,�ن �\ے �ہHے �:ے �ہ ہ� ��%�ٰ اور ہ�رون �ے /�ورد-�ر /� ) اور(��دو-� %>�ے �8ں -� /ڑے 
� ا%9�د(�ہ /�9r8 اس �ے �8ں !,ہ8ں ا��زت دوں !� اس /� ا�,�ن �ے P\ے۔ �ے�Q وہ !,ہ�را �ڑا H � ( �� �! ے� o� ہے

�Aف %ے �ٹ�ا دوں -� اور �_>�ر �ے !�Hں /� %��� Bڑه�ا ) ���$(��دو %c_��� ہے۔ %� �8ں !,ہ�رے ہ�!; اور /�ؤں 
 ا�ہ�ں �ے )٧١(� �� � *�م ہ�-� �ہ ہ� �8ں %ے �d> �� oاب ز��دہ %+
 اور د�� !Q رہHے وا� ہے !) اس و(
(دوں -� 

�ہ� �� د�\E ہ,�رے /�س s-Pے ہ8ں ان /� اور �o �ے ہ� �� /8�ا ہے اس /� ہ� Pپ �� ہ�-' !���8 �ہ8ں د�ں -ے !� Pپ �� 
� �8ں ��c دے %9cے ہ8ں وہ ) ��(�� ��c د�H� ہ� دے د�>s8ے۔ اور Pپ -� )٧٢) (دے %9cے ہ8ں(ص�ف ا%� د�8� �� ز�

�� Pپ �ے ہ� %ے ز��د9%� ) ا%ے �_�(ہ� ا/Hے /�ورد-�ر /� ا�,�ن �ے P\ے !��ہ وہ ہ,�رے -H�ہ�ں �� � �ف ��ے اور 
�ا �ہ�9 اور ��(� رہHے وا� ہے �س  �� �+v ا/Hے /�ورد-�ر �ے /�س -Hہ:�ر ہ� �� P\ے -� !� ا)٧٣(��دو ��ا��۔ اور 

� )@٧(�ے �sے �ہ�H ہے۔ �o �8ں �ہ ��ے -� �ہ �s8ے -� _� E,> ے -� اور\P �� ار ہ�� اور �� اس �ے رو��و ا�,��
� ()٧D(�s� Q8ے ہ�ں -ے !� ا�eے ��-�ں �ے �sے او�Rے او�Rے در�ے ہ8ں H � ( ےR8� ے� I� ے �ے ��غHہ رہr8,ہ

��ہ ہے �� /�y ہ�ا �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں۔ ہ,r8ہ ان �8ں رہ8ں -ے۔ اور �ہ اس� �� v+� )٧K( ف�# �� ٰ� اور ہ� �ے ��%
�وں �� را!�ں رات �c�ل �ے ��ؤ /_� ان �ے �sے در�� �8ں H� ہ ہ,�رے� �<8_� ��Qr ر%9ہ �H� دو ) �ٹ_� ��ر ��(و�

��cr �ے  /_� �G<�ن �ے ا/Hے )٧٧(ڈر ) �Lق ہ��ے ��(c/Pڑ�ے �� ��ف ہ�-� اور �ہ ) �G<�ن �ے(/_� !� �� �ہ !� 
8� ) �� ����ں(%�!; ان �� ! �($ �8� !� در�� � Q��ڑه �� ا�ہ8ں ڈهB �/ (�ے ان��ڈ�� د �H �) (٧٨( �H/ن �ے ا�>�G اور 

 اے Pل � `�ب ہ� �ے !� �� !,ہ�رے د�,I %ے �>�ت د? اور )٧٩((�م �� -,�اہ ��د�� اور 8%�هے ر%9ے /� �ہ ڈا� 
� #�ف �`�ر �� اور !� /� �I اور %*�?ٰ ��زل �8� !�رات د�Hے �ے �sے !� %ے ��ہ #�ر �Hداہ �) اور ��c د�� �ہ ()٨٠(
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�� /��8'ہ 8B'�ں ہ� �ے !� �� د? ہ8ں ان �� �_�ؤ۔ اور اس �8ں �� %ے �ہ �H*c�۔ ور�ہ !� /� ��8ا FL$ ��زل ہ�-�۔ اور 
�\ے اور <,Q8� E ��ے /_� 8%�هے  اور �� !��ہ ��ے اور ا�,�ن )٨١(�o /� ��8ا FL$ ��زل ہ�ا وہ ہyA ہ�-8� 
� (�م %ے )٨٢(ر%9ے B*ے اس �� �8ں �+� د�Hے وا� ہ�ں H/ے ا� �! ٰ���8ں �*�? ) P-ے B*ے �Pے �8ں( اور اے ��%

 ��? اس �sے �� �ہ !� ) �Pے ��)ہ8ں اور اے /�ورد-�ر �8ں �ے !�8? #�ف P ( رہے) �ہ� وہ ��8ے /R8_ے ٨٣((�*�
��ش ہ� )٨@(�����G  ہے ��د �cہے اور %���? �ے ان �� �ہ ��ز��\� �8ں ڈال دP � �ہ ہ� �ے !,ہ�ر? (�م �� !,ہ�رے � 

)٨D( ے\P o/م �ے /�س وا�) �H/8ں ا� 
��� �� �L 4ّے اورL ٰ��ہHے �:ے �ہ اے (�م �8� !,ہ�رے ) اور( اور ��%
�(/�ورد-�ر �ے !� %ے ا�Q اB_� و<�ہ �ہ8ں �8� !_�؟ �8� � �ہ�\� �� !� �ے B�ہ� �ہ ) � *�م(��ت !,ہ8ں دراز ) ��8? ��ا\

�Aف ) اس �ے(!� �ے �>; %ے �� و<�ہ �8� !_� ) اس �sے(!� /� !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے FL$ ��زل ہ�۔ اور 
 �8�)٨K( ;��� �� روں��ہ ہ� ��-�ں �ے زc*� ف �ہ8ں �8�۔A� وہ �ہHے �:ے �ہ ہ� �ے ا/Hے ا�89�ر %ے !� %ے و<�ہ 

 !� اس �ے ان �ے �sے )٨٧(ڈال د�� اور ا%� #�ح %���? �ے ڈال د�� ) Pگ �8ں( ہ�\ے !_ے۔ /_� ہ� �ے اس �� اٹ_�\ے
� اس ��(ا�R� Q_ڑا �H� د�� H � ( ہ�را � =�د ہے اور,! ��۔ !� ��گ �ہHے �:ے �ہ �ہ_! �% �� Pواز -�\ے �� o� $��)

� � =�د ہے۔ �:� وہ �_�ل -sے ہ8ں _� �� ٰ�� ��ت �� ��اب �ہ8ں د�9�۔  �)٨٨(��%e� �8� �ہ ��گ �ہ8ں د�c_9ے �ہ وہ ان �
 اور ہ�رون �ے ان %ے /ہ*ے ہ� �ہہ د�� !_� �ہ ��-� اس %ے )٨٩(اور �ہ ان �ے �`4�ن اور �R� �� ui; ا�89�ر ر�_9� ہے 

�ا ہے !� ��8? /�8و? ��و اور ��8ا�� ہے۔ اور !,ہ�را /�ورد-�ر !� s- � وہ )٩٠( �ہ� ���� ص�ف !,ہ�ر? Pز��\� �
�ٰ ہ,�رے /�س وا/o �ہ P\8ں ہ� !� اس �� /��� /� (�\� رہ8ں -ے %�� Q! $� ے �:ے �ہHے ہ�رون  ()٩١(�ہ� ٰ�%�� �_/

� ()٩٢(�ہ� �ہ ہ�رون �$ !� �ے ان �� د�c_� !_� �ہ -,�اہ ہ� رہے ہ8ں !� !� �� �8B o' �ے رو�� ) %ےH � ( اس ��ت
*B ے_R8/ ف %ے �ہ !� ��8ےA� �ہHے �:ے �ہ �_�\� ��8? ڈاڑه� )٩٣(�8�؟ ) ��8ں(ے Pؤ۔ �_A !� �ے ��8ے ��c �ے 

� ا%�ا\E8 �8ں !�i(ہ ڈال د�� اور ) �ے ����ں(اور %� H� ہ �ہ �ہ8ں �ہ !� �ے�پ P ے۔ �8ں !� اس %ے ڈرا �ہs�ڑc/ ہ� ��
 اس �ے �ہ� �ہ �8ں )٩D( !�8ا �8� ��ل ہے؟ �ہHے �:ے �ہ %���?) %���? %ے( /_� )@٩(��8? ��ت �� �*�Zظ �ہ ر�_� 

� !� �8ں �ے 9��Gے �ے �`� /� %ے _c�اوروں �ے �ہ8ں د �� �_c�8' دB �e�ے ا�)�� ��۔ /_� ) �ٹ� �_� �ا�Q �ٹ_
�ہ� �� !>; �� ) ��%�ٰ �ے ()٩K(اB_� �9��� ) اس ��م ��(ڈال د�� اور �>_ے ��8ے �� �ے ) �R_ڑے �ے (��$ �8ں(اس �� 

� �8ں �ہ د�8� -�� <dاب ��(ہے �ہ �ہ9� رہے �ہ �>; �� ہ�!; �ہ �:��� اور !�8ے �sے ا�Q اور و<�ہ ہے ) %'ا(�� ز�H � (
� c9� !_� اس �� د�c;۔ ہ� ا%ے �Aد�ں -ے /_� ) (�\� و(/� !� ) �� /���(�� !>; %ے ٹE �ہ %cے -� اور �o � =�د 

�ا ہ� ہے �o �ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں۔ اس �� )٩٧(�� ُاڑا �� در�� �8ں �c_�8 د�ں -ے ) �� را�;(اس � !,ہ�را � =�د 
 اس #�ح /� ہ� !� %ے وہ ���ت �8�ن ��!ے ہ8ں �� -dر cBے ہ8ں۔ اور ہ� �ے !,ہ8ں ا/Hے )٩٨(<*� ہ� �8Z� �/ '8B ہے 

 
Z84� 9�ب(/�س %ے� �� ہے ) �\���G �Y>)ے دن )٩٩� 
���; ) -H�ہ ��( �� �+v اس %ے �Hہ /_�8ے -� وہ (8��
رہ8ں -ے اور �ہ ���; (8��
 �ے روز ان �ے �sے ��ا ہے ) �=A9(�8ں ) <dاب(ہ,r8ہ اس ) ا�eے ��گ ()١٠٠(ُاٹ_�\ے -� 

)١٠١( �� ہ�ں -*8� � )١٠٢( �o روز ص�ر /_��c� ��\ے -� اور ہ� -Hہ:�روں �� ا�_ٹ� ���ں -ے اور ان �� c�P_8ں �8*
)�! (eہP 9ہeہP 8ں� o/P 9ہ �ہ8ں -ے �ہ !� وہ)دن رہے ہ� ) د�8� �8ں � �� ��!8ں �ہ ���ں -ے ہ� ��ب )١٠٣(ص�ف دس ہ

� راہ وا� _Bان �8ں %$ %ے ا 
�(���9ے ہ8ں۔ اس و(H,وہ�� E)�> �H � ( ہے -� �ہ�)ہc*� روز ) �ہ8ں �ص�ف ا�Q ہ

 ��!ے ہ8ں۔ �ہہ دو �)@١٠(ٹ_ہ�ے ہ� G���8 دے -�  اور !� %ے /ہ�ڑوں �ے ��رے �8ں در_c� �� ا ان �� ُاڑا�� )١٠D(ہ 

9�( �o �8ں �ہ !� �>� )١٠K(اور ز�I8 �� ہ,�ار �8�ان �� B_�ڑے -� e/ ) اور A8ے �ہ ٹ- �_c�(د?�H*� ١٠٧) (اور( 
�ا �ے �اس روز ��گ ا�c/ Q�ر�ے وا�ے �ے /R8_ے B*8ں -ے اور اس �� /�8و? %ے ا��Zاف �ہ ��%8cں -ے اور 

� �ے %�ا ��\� Pواز �ہ %�H -ے %��Hے Pواز�ں i�
 ہ���\8ں -� !� !� Pواز e/)( اس روز )١٠٨�� �e� ( ;R� رش�i%
� ��G�\ے He/ �� ت�� ��ا ا��زت دے اور اس ��� �eے � v+� اس �:� ��ہ �ہ دے -\�G)ے )١٠٩-P ان �ے ;R� �� 

�ا <*� %ے ) ا/Hے(ہے اور �R; ان �ے /R8_ے ہے وہ اس �� ���9� ہے اور وہ �/� ا��#ہ �ہ8ں ��%9cے ) �ے <*�(
اور ) ١١١( اور اس ز��ہ و (�\� �ے رو ��و �Hہ �R8ے ہ���\8ں -ے۔ اور �o �ے �*� �� ���; اٹ_��� وہ ����اد رہ� )١١٠(

� ہ�-� !� اس �� �ہ �*� �� ��ف ہ�-� اور �ہ �`4�ن �� _� I��� م ��ے -� اور�� Q8� ��)١١٢( � اور ہ� �ے اس �� ا%
�ا ان #��ح �� (�Pن <��� ��زل �8� ہے اور اس �8ں #�ح #�ح �ے ڈراوے �8�ن ��د�sے ہ8ں !��ہ ��گ /�ہ8'-�ر �8Hں �� 

8�ا ��دے / 
Z84� ےs� ١١٣(�ے( ��ر ہے۔ اور (�Pن �� و�� �� !,ہ�ر? #�ف �_8>) ��ا �� %R� ��د��ہ ہے <��� �! 
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�sے �*�? �ہ �8� ��و اور د<� ��و �ہ ��8ے /�ورد-�ر ) �ے/ڑهHے (��!� ہے اس �ے /�را ہ��ے %ے /ہ*ے (�Pن �ے 
�_�ل -sے اور ہ� �ے ان �8ں ص=� ) ا%ے( اور ہ� �ے /ہ*ے Pدم %ے <ہ� �8� !_� �:� وہ )@١١(�>_ے اور ز��دہ <*� دے 

 �_c�١١(وث=�ت �ہ دD(� ے �8ں -� /ڑے�:�  اور �$ ہ� �ے �9��Gں %ے �ہ� �ہ Pدم �ے P-ے %>�ہ ��و !� %$ %>

 )١١K(ا�*o8 �ے ا�c�ر �8� rہ �ہ8ں !� دو��ں �� �ہ�ہے !�  I,ہ !,ہ�را اور !,ہ�ر? ��8? �� د��دم P ہ� �����G ہ� �ے 

 اور �ہ )١١٨(ہ�-� �ہ �ہ �_��ے رہ� �ہ �H:ے ) P%�\�( �ہ�ں !� �� �ہ )١١٧(%ے �c*�ا �ہ دے۔ /_� !� !c*8� �8ں /ڑ��ؤ 
�ہ� �ہ Pدم �_A �8ں !� �� ) اور( !� �Y8�ن �ے ان �ے دل �8ں و%�%ہ ڈا�۔ )١١٩(�_�ؤ �ہ �ہ /8�%ے رہ� اور �ہ ده�پ 

)�e�9�ؤں ) ا� 
�� �� ) ��(در-��(اور ) ث,�ہ دے(ہ,r8ہ �� ز�e�ہ ہ� ) ا� E\زا � !� دو��ں �ے )١٢٠(��د��ہ
 �ہ �=_

 �� /_E �_� �8� !� ان /� ان �� ���:�ہ8ں ��ہ� ہ�-8sں اور وہ�
 �ے /9ّے c�B��ے �:ے۔ ) ����ں( ا/Hے اس درrہ� �/

�Aف �8� !�  �c� ے /�ورد-�ر �ےH/دم �ے اP ب %ے(اور�*Y� ےH/ے ) وہ اs- ان �ے /�ورد-�ر )١٢١(�ےراہ ہ� �_/ 
 �� اور 8%�ه� راہ �9�\\���G ے !��ہ% � ��G��� �ہ !� دو��ں �ہ�ں %ے �R8ے ا!� )١٢٢(�ے ان �� ��ازا !� ان /� �ہ����

 I,ے د�� f � f � �8? ) ہ�ں -ے(��ؤ۔ !� �8ں� v+� �� �! ے\P 
/_� ا-� ��8? #�ف %ے !,ہ�رے /�س ہ�ا�
� /�8و? ��ے -� وہ �ہ -,�اہ ہ�-� اور �ہ !c*8� �8ں /ڑے -� � 

 %ے �Hہ /_�8ے -� )١٢٣(ہ�ا�Z84� ?�8� �� اور 

� !�H ہ���\ے -� اور (8��
 �� ہ� ا%ے ا��ه� ���ے ا-� وہ �ہے -� ��8ے /�ورد-�ر !� �ے )@١٢(ٹ_�\8ں -ے اس �� ز�
 �_! �9��_� �9_c�8ں !� د� ��ه� ���ے ��8ں اٹ_���ا ��G�\ے -� �ہ ا�e� ہ� )١٢D(�>_ے ا��!�8ے /�س �B ( ?�8�ہs8ے !_�( 

� %ے �١٢K(c(P�89ں P\8ں !� !��ے ان �� �_A د��۔ ا%� #�ح Pج ہ� !>; �� �_A د�ں -ے � v+� �� ے اور  اور\�� E

 اور �ہ
 د�� +% 
��ت �� <dاب �ہP 9ے ہ8ں۔ اور�ہ د��� �ا/Hے /�ورد-�ر �� P��9ں /� ا�,�ن �ہ �\ے ہ� اس �� ا�e� ہ

 �8� �ہ ��ت ان ��-�ں �ے �sے ���$ ہ�ا�
 �ہ ہ�\� �ہ ہ� ان %ے /ہ*ے �ہ
 %ے ��-�ں �� ہyA )١٢٧(رہHے وا� ہے 
�(�8ں �ہ B*9ے /_�!ے ہ8ں۔ <`E وا��ں �ے �sے اس �8ں ��cBے ہ8ں �I �ے رہHے �ے �`���ت % 
�r��8�ں ہ8ں ) �ہ

ا�Q �8 �د �`�ر �ہ ) �'ا\ے ا<,�ل �ے �sے( اور ا-� ا�Q ��ت !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے /ہ*ے ص�در اور )١٢٨(
 �! �� ہ�!cBاب �زم ہ���!� ) �'ول(ہ�d>اس ��!ے ہ8ں اس /� ص=� �)١٢٩(�c� ہ� ;R� �� o/  و۔ اور %�رج �ے�

8� �8� ��و۔ اور رات �� %�<�ت ,Z!�8 و=e! ��H*cے %ے /ہ*ے اور اس �ے �Lوب ہ��ے %ے /ہ*ے ا/Hے /�ورد-�ر �
)I8ا#�اف ) او� ��(�8ں �_� اس �� !e=�8 �8� ��و اور دن �_� 
� دو/ہ� �ے (��$ �ہ� �ے و(H � ( ش��!��ہ !� 

� #�ح �ے ��-�ں �� �� ہ)١٣٠(ہ���ؤ s� 8� ہے !��ہ ان  اور� �H� 8'وں %ے �ہ�ہB �� �8ں Pرا\� �-�� �ے د�8� �� ز�
 �� Pز��\� ���ں ان /� �:�ہ �ہ ����۔ اور !,ہ�ر? /�ورد-�ر ��)�� ہ�\\���G �Y> ( �روز? �ہ
 �ہ�9 اور ��(� رہHے وا�

 �ے ��ا%9:�ر �ہ8ں۔ �*cہ  اور ا/Hے -_� وا��ں �� �,�ز �� ��c ��و اور اس /� (�\� رہ�۔ ہ� !� %ے روز?)١٣١(ہے 
ا/Hے /�ورد-�ر �� ) /8^,=�( اور �ہ9ے ہ8ں �ہ �ہ )١٣٢(!`�?ٰ �� ہے ) اہE(ا�>�م ) �Q8(!,ہ8ں ہ� روز? د�9ے ہ8ں اور 

�؟ \P ہ8ں� ���r� �� ��8ں �ہ8ں �!ے۔ �8� ان �ے /�س /ہ*� �9���ں ���r� � اور ا-� ہ� )١٣٣(#�ف %ے ہ,�رے /�س ��\
� <dاب %ے ہyA ��د�9ے !� وہ �ہ9ے �ہ اے ہ,�رے /�ورد-�ر !� �ے ہ,�ر? ) �ے �_H<8ے(ان �� /8^,=� e� �9r8/ ے%

 �ہہ )@١٣(�� /�8و? ��!ے ) وا�c�م(#�ف ��\� /8^,=� ��8ں �ہ �_8>� �ہ ہ� ذ�E8 اور ر%�ا ہ��ے %ے /ہ*ے !�8ے �Aم 
8%�هے ) د�I �ے(��$ !� �� � *�م ہ���\ے -� �ہ �ے ���9H ہ8ں %� !� �_� ���9H رہ�۔ <H`) �9�\� ا<,�ل(دو �ہ %$ 

� #�ف(ر%9ے /� H*Bے وا�ے ��ن ہ8ں اور � 
H� ( راہ /��ے وا�ے ��ن ہ8ں)�! �� ١٣) (ہ�D(  
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رة ا!ٔن�َ-�ء� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 


 �8ں �'د�P Q/ہRH� ہے اور ) ا<,�ل �� و(
(��-�ں �� �e�ب *iL ہ /_�8 رہے ہ8ں ) /ڑے اس %ے(وہHان �ے /�س )١(� 
� �:� وہ ا%ے �_8*9ے ہ�\ے %9Hے ہ8ں !P ف %ے �ہ8ں�# �
 ان �ے /�ورد-�ر �Z84� �s� �\��)٢( 
*iL ان �ے دل 

�(c�Bے c�Bے ��!8ں ��!ے ہ8ں �ہ �ہ ) o/P �8ں(�8ں /ڑے ہ�\ے ہ8ں اور ���� ��گ _� ;R� v+� (�رے �ہ8ں �:� !,ہ
�ہ� �ہ �� ��ت P%,�ن اور ز�I8 ) /8^,=� �ے ()٣(�8ں ��8ں P!ے ہ� ) �� ��8ٹ(�P �e8د�� ہے۔ !� !� c�P_�ں د�c_9ے ��دو 

�(�8ں !�� ��ہHے �:ے ) ����c*� )ہ H���)@(ے وا� ہے ( اور)ہے ��8ا /�ورد-�ر ا%ے ���9� ہے۔ اور وہ %HHے وا� ( �ہ
��اب ) ����!8ں ہ8ں (/��r�ن ) �ہ (�Pن(�ہ )�� ;c�8� ہے ) �ہ8ں(ہ8ں۔ ) �8ں د� �H� ف %ے�# �H/ہ اس �ے اس �� اc*�
�_8>ے -sے !_ے ) /r� �=,^8��8�ں دے ��(ہے۔ !� �e8ے /ہ*ے ) �� �89>ۂ #=u(��<� ) �ہ � � ہے �� اس(�*cہ ) �ہ8ں(
� �\ے ) ا%� #�ح(��r� ��ے ہyA �8� وہ ا�,�ن �ہ8ں �!�  ان %ے /ہ*ے ��89e� Iں �� ہ� )D(�ہ �_� ہ,�رے /�س ��\

� #�ف ہ� و�� ) /H� �=,^8� ��( اور ہ� �ے !� %ے /ہ*ے ��د ہ� )K(!_8ں۔ !� �8� �ہ ا�,�ن �ے P\8ں -ے � I� 8>ے_�
 �� ;B�/ د ر�_9ے ہ8ں ان %ے��ے )٧(�_8>9ے !_ے۔ ا-� !� �ہ8ں ���9ے !� �� \�H� ہ8ں� �e� ےe�ے اs� اور ہ� �ے ان �ے 

و<�ہ %R� ��د�� !� ان ) ا/H�( /_� ہ� �ے ان �ے ��رے �8ں )٨(��� �ہ �_�\8ں اور �ہ وہ ہ,r8ہ رہHے وا�ے !_ے !_ے �ہ �_
� �9�ب ��زل �� )٩(�� اور �B �� o�ہ� �>�ت د? اور �� %ے �Ec ���ے وا��ں �� ہyA ��د�� e�ہ� �ے !,ہ�ر? #�ف ا 

� ��89eں �� �� %9,:�ر !_8ں ہyA �� ��را )١٠(ہے �o �8ں !,ہ�را !��dہ ہے۔ �8� !� �ہ8ں %,>_9ے % 
 اور ہ� �ے �ہ
 )١٢(<dاب �� د�c_� !� �:ے اس %ے �_�-Hے ) �`��ہ( �$ ا�ہ�ں �ے ہ,�رے )١١(اور ان �ے � � اور ��گ /8�ا ��د�sے 

 I� اور �-�_� 
۔ ���� !� %ے �8ں !� <�8 وP%�\� ��!ے !_ے ان �� اور ا/Hے -_�وں �� #�ف ��ٹ ��ؤ) � ,�9ں(�

 �8� ��\ے ) اس ��رے �8ں(G��ہ� ���� !_ے )١٣(در Qے�� 
 !� وہ ہ,r8ہ ا%� #�ح )@١( �ہHے �:ے ہ�\ے ���

� #�ح(/c�ر!ے رہے �ہ�ں !Q �ہ ہ� �ے ان �� � � اور ہ� )١D(�>_� �� ڈه�8 ��د�� ) اور Pگ �� #�ح�)�ٹ �� 98_� (
 ا-� ہ� )١K(ان دو��ں �ے در�8�ن ہے اس �� �ہ�و� $ �ے �sے /8�ا �ہ8ں �8� ) �+*�(�ت(�ے P%,�ن اور ز�I8 �� �� اور 

 E8_� ہ9ے �ہ�B)�� زن و�Gز�H � ں�8'B ��*cہ ) �ہ8ں ()H�)١٧�\8ں !� ا-� ہ� �� ���� ہ�!� !� ہ� ا/Hے /�س %ے �H��98ے ( �
� و(
 ����د ہ���!� ہے۔ اور �� ��!8ں !� ہ� %{ �� �_�ٹ /� �_H8{ ��ر!ے ہ8ں !� وہ اس �� %� !�ڑ د�9� ہے اور �_�ٹ ا%

��ا�� ہے  ��,*�y اور ( اور �� ��گ P%,���ں �8ں اور �� ز�I8 �8ں ہ8ں %$ ا%� �ے )١٨(�H�!ے ہ� ان %ے !,ہ�ر? ہ
 رات )١٩(ُاس �ے /�س ہ8ں وہ اس �� <=�دت %ے �ہ �8H�!ے ہ8ں اور �ہ ا�9�!ے ہ8ں ) 9��Gے(ہ8ں۔ اور �� ) ُا%� �� ��ل

� 8B'وں %ے )٢٠(�ہ ا�9�!ے ہ8ں ) �ہ !_9cے ہ8ں(!e=�8 ��!ے رہ9ے ہ8ں ) ُاس �� (دن� I8ں �ے �� ز��-�� A_� ) f �
�ا �ے %�ا )٢١(ُاٹ_� �_ڑا ���ں -ے؟ ) ���ے �ے � �(وہ ان �� ) !� �8�(� =�د �H� �8� ہے ) ��� ا-� P%,�ن اور ز�I8 �8ں 

�ا\ے ���Q <�ش ان %ے /�y ہے اور � =�د ہ�!ے !� ز�I8 وP%,�ن درہ� ���ہ� ہ���!ے۔ �� ��!8ں �ہ ��گ �9�!ے ہ8ں 
 )٢٣(ان %ے /�%�9 ہ�-� ) �� ��م �ہ ��گ ��!ے ہ8ں اس ��( وہ �� ��م ��!� ہے اس �� /�%�9 �ہ8ں ہ�-� اور )٢٢(

�ا �� B_�ڑ �� اور � =�د �s��Hے ہ8ں۔ �ہہ دو �ہ �� د�E8 /�8) اس ��ت /�(�8� ��-�ں �ے H/ہ ا��8ے ) ��8? اور( ��و۔ �
ان ) ��ت �ہ ہے �ہ(ہ�\ے ہ8ں۔ ان �� �9��8ں �_� ہ8ں۔ �*cہ ) /8^,=�(%�!; وا��ں �� �9�ب �_� ہے اور �� �>; %ے /ہ*ے 

 اور �� /8^,=� ہ� �ے!� %ے /ہ*ے �_8>ے ان )@٢(ا��w �� ��ت �� �ہ8ں ���9ے اور اس �sے اس %ے �Hہ /_�8 �98ے ہ8ں 
 �� �ہ ��8ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں !� ��8? ہ� <=�دت ��و �� #�ف �ہ� و�<٢(�_8D( �9_ا �8ٹ� ر��� اور �ہ9ے ہ8ں �ہ 

وہ اس �ے <'ت ) �I �� �ہ ��گ اس �ے �8ٹے �8ٹ8�ں %,>_9ے ہ8ں(�*cہ ) اس �ے �ہ �8ٹ� ہے �ہ �8ٹ�(ہے۔ وہ /�y ہے 
�ے ہ8ں H� ٢(وا�ےK9ے۔ اور اس )c% ے �ڑه �� ��ل �ہ8ں-P ے ہ8ں  اس �ے!�� E,> �/ �c� ان �ے )٢٧(�ے ;R� �� 

�(P-ے ہ�cB� ہے اور /R8_ے ہ�-� وہ %$ %ے وا(� ہے اور وہ � �e� 9ے �:� اس ) اس �ے /�سc%�� رش �ہ8ں�i%
�ا ��ش ہ� اور وہ اس �� ہ8=
 %ے ڈر!ے رہ9ے ہ8ں �� �o %ے � v+�)ہ �ہے �ہ )٢٨�ان �8ں %ے  v+� �� اور 

�ا �ے %�ا �8ں � =�د�� ہ� %'ا د�� ��!ے ہ8ں e�ں -ے اور ���,�ں �� ہ� ا�ا د'% � �8� )٢٩( ہ�ں !� ا%ے ہ� دوزخ �
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���Gوں �ے �ہ8ں د�c_� �ہ P%,�ن اور ز�I8 دو��ں �*ے ہ�\ے !_ے !� ہ� �ے ��ا ��ا ��د��۔ اور !,�م ����ار 8B'�ں ہ� �ے 
%ے ) �ے ���;( ہ� �ے ز�I8 �8ں /ہ�ڑ �H�\ے !��ہ ��-�ں  اور)٣٠(/��� %ے �H�\8ں۔ /_� �ہ ��گ ا�,�ن ��8ں �ہ8ں �!ے؟ 


 �H���۔ )٣١(�ہ �:ے اور اس �8ں �r�دہ را%9ے �H�\ے !��ہ ��گ ان /� B*8ں ) اور �_Hcے(ہ*Hے _B ظ�iZ� �� ن�,%P اور 
� ��  اور وہ� !� ہے �o �ے رات اور دن اور %�رج ا)٣٢(اس /� �_� وہ ہ,�ر? �r���8ں %ے �Hہ /_�8 رہے ہ8ں ��B ور

� اور %9�رے(%$ ) �ہ(�H���۔ ��B رج اور�% �H � ( ن �8ں�,%P)���- 9ے ہ8ں*B اے ( اور )٣٣(!�8 رہے ہ8ں ) اس #�ح
� Pد�� �� �`�\ے دوام �ہ8ں �+r�۔ �_A ا-� !� ����ؤ !� �8� �ہ ��گ ہ,r8ہ رہ8ں -ے ) /8^,=�e� ٣(ہ� �ے !� %ے /ہ*ے@( 

H_cB ت �� �'ا�� �� oiH9� ے ہ8ں۔ ہ�!�� A9=� �/ ز��\� �ے #�رP 8ں� �� ہے۔ اور ہ� !� ��-�ں �� %+9� اور P%�د-
 اور �$ ���G !� �� د�c_9ے ہ8ں !� !� %ے ا%9ہ'اء ��!ے ہ8ں �ہ �8� �ہ� )٣D(اور !� ہ,�ر? #�ف ہ� ��ٹ �� Pؤ -ے 
 )٣K(,Iٰ �ے ��م %ے ��cH ہ8ں �8� ��!� ہے ����cہ وہ ��د ر�) ��ا\� %ے(�+v ہے �� !,ہ�رے � =�دوں �� ذ�� 

� ��ز ہے �ہ -���(ا�e�ن *� �e�ا ;R� ( �! �- 8�ں د�_�ؤں��r� �H/ا $��`H> �� 8� ہے۔ �8ں !� ��-�ں- ���H� ے% �� ��ز? ہ*�
 اے )٣٨(؟ )P\ے -�(�$ ) ہے وہ(�ہ و<8� ) �d> oاب ��( اور �ہ9ے ہ8ں �ہ ا-� !� %Rے ہ� !� )٣٧(!� �*�? �ہ ��و 

� /8ٹ_�ں /� ) دوزخ ��(��G اس و(
 �� ���8ں �$ وہ ا/Hے ���ہ�ں /� %ے ��ش �H/8ں -ے اور �ہ اc% ہ� yگ �� روP
�د-�ر ہ�-� � ��*cہ (8��
 ان /� ��-ہ�ں P وا(u ہ�-�۔ اور ان �ے ہ�ش �_� دے -�۔ /_� �ہ !� ) ٣٩(%ے اور �ہ ان �� ��\

 اور !� %ے /ہ*ے �_� /8^,=�وں �ے %�!; ا%9ہ'اء ہ�!� رہ� )٠@(-� وہ اس �� ہٹ� %8cں -ے اور �ہ ان �� �ہ*
 د? ��\ے 
 �� ُاڑا!ے !_ے P-_�8ا ) <dاب(ہے !� �� ��گ ان �8ں %ے !,e+� �8� ��!ے !_ے ان �� ا%eHہ �� o� ہ� �ہ )١@(�ے� 


 ��%9c� ہے؟ ��ت �ہ ہے �ہ ا/Hے /�ورد-�ر �� ��د %ے ���i� ا %ے !,ہ�ر? ��ن��Hہ /_�8ے ہ�\ے رات اور دن �8ں 
�د !� �� ہ� �ہ8ں %9cے ) �4�\$ %ے( �8� ہ,�رے %�ا ان �ے اور � =�د ہ8ں �ہ ان �� )٢@(ہ8ں � �H/پ اP 8ں۔ وہc%�R�

 �*cہ ہ� ان ��-�ں �� اور ان �ے ��پ دادا �� �u9,9 ��!ے رہے �ہ�ں !Q �ہ )٣@(اور �ہ ہ� %ے /H�ہ ہ� د�sے ��\8ں -ے 

 �8ں(��� ��ں ��e ہ�-8sں۔ �8� �ہ �ہ8ں د�c_9ے �ہ ہ� ز�I8 �� اس �ے �H�روں %ے -_ٹ�!ے B*ے P!ے ان �� <,�) ا%


 ��!� ہ�ں۔ اور �ہ�وں )@@(ہ8ں۔ !� �8� �ہ ��گ L*=ہ /��ے وا�ے ہ8ں؟ Z84� ���Y� ا �ے�� �c� �� �! ہہ دو �ہ �8ں� 
� ��\ے !� وہ /c�ر �� %9Hے ہ� �ہ8ں � 
Z84� $���)@D(! �� اور ا-� ان  �,ہ�رے /�ورد-�ر �� !_�ڑا %� <dاب �_

 اور ہ� (8��
 �ے دن ا�4�ف �� !�ازو �_ڑ? )K@(/ہRHے !� �ہHے �:8ں �ہ ہ�\ے �� �+9� ہ� �ے�Q %9,:�ر !_ے 
 �� �ہ �� ��\ے -�۔ اور ا-� را\� �ے دا�ے �ے ��ا�� �_i*! �� �� ذرا �_� v+� �e� �! ں -ے���)E,> �� �e� (

� ہ8ں ہ�-� !� ہ� اس �� ��G�� �� ب ���ے�e� ں -ے۔ اور ہ��اور ہ�رون �� )٧@(�ض� �� ٰ�ہ�ا�
 اور ( اور ہ� �ے ��%

 ) %�!�/�(�Gق �� د�Hے وا�� اور ) -,�اہ� �8ںZ84� اور �H9�ب(رو�� �� ( �� �Y>)�H � ( ےs� ہ8' -�روں �ے�/

��ف )٨@( �_� �� 

 ہے )٩@(ر�_9ے ہ8ں  �� �I د�c_ے ا/Hے /�ورد-�ر %ے ڈر!ے ہ8ں اور (8��Z84� yہ �=�ر� 

 د? !_�  �� /ہ*ے ہ� %ے ہ�ا�ملسو هيلع هللا ىلص اور ہ� �ے ا��اہ�8)e�)D٠ے ہ� �ے ��زل ��G��� ہے !� �8� !� اس %ے ا�c�ر ��!ے ہ�؟ 

� (�م �ے ��-�ں %ے �ہ� �ہ �8� ��ر!8ں ہ8ں �I )D١(اور ہ� ان �ے ��ل %ے وا(� !_ے H/ے ��پ اور اH/ا�ہ�ں �ے ا $� 
)/ ���9%� ( �c9 � �! �/)�\�)(ہ�؟ ) وDہے )٢ �_c��9 ��!ے د%�/ � وہ �ہHے �:ے �ہ ہ� �ے ا/Hے ��پ دادا �� ان �
)Dا��اہ�8 �ے ()٣ ( � وہ ���ے �D@( �8(اور !,ہ�رے ��پ دادا �_� ص��� -,�اہ� �8ں /ڑے رہے ) -,�اہ ہ�(�ہ� �ہ !� �_

�*cہ !,ہ�را ) �ہ8ں(�ہ� ) ا��اہ�8 �ے ()DD(��!ے ہ�؟ ) �� ��!8ں(�_E8 ) ہ� %ے(�� �\ے ہ� �� ) وا( �(!� ہ,�رے /�س 
) اور ا%� �� (�\E(�� -�اہ ) ��ت(/�ورد-�ر P%,���ں اور ز�I8 �� /�ورد-�ر ہے �o �ے ان �� /8�ا �8� ہے۔ اور �8ں اس 

�ا �� (�e �$ !� /8ٹ; /_B �� �8*ے ��ؤ -ے !� �8ں !,ہ�رے ��9ں %ے ا)DK(ہ�ں � /_� ان ))D٧�B Q�ل B*�ں -�  اور 
 �ہHے �:ے �ہ )D٨(!��ہ وہ اس �� #�ف ر��ع ���ں ) �ہ !�ڑا(�� ) �
(�� !�ڑ �� ر�'ہ ر�'ہ ��د�� �:� ا�Q �ڑے 

 ��-�ں �ے �ہ� �ہ ہ� �ے ا�Q ��ان �� ان �� )D٩(ہ,�رے � =�دوں �ے %�!; �ہ � ��*ہ �o �ے �8�؟ وہ !� ��\� ���� ہے 
 )K١( وہ ���ے �ہ ا%ے ��-�ں �ے %��Hے �ؤ !��ہ -�اہ رہ8ں )H)K٠� ہے اس �� ا��اہ�8 �ہ9ے ہ8ں ذ�� ��!ے ہ�\ے %


 /�%�9ں �ے �ہ� �ہ ا��اہA_� �8 �ہ ��م ہ,�رے � =�دوں �ے %�!; !� �ے �8� ہے؟ ) �$ ا��اہP �8\ے !�(�)K٢()  �8ا��اہ
 ا�ہ�ں �ے ا/Hے )K٣(۔ ا-� �ہ ���9ے ہ8ں !� ان %ے /�B; �� )�ہ�-(�ے �8� ) �
(�*cہ �ہ ان �ے اس �ڑے ) �ہ8ں(�ہ� ) �ے

�ہ ہ� ��( /_� )@K(دل �Lر �o/P �! �8 �8ں �ہHے �:ے �ے�Q !� ہ� �ےا�4�ف ہ� H��� ( �8��� �R8� �%) �اس /� �_
�ا �� B_�ڑ ) ا��اہ�8 �ے ()KD(!� ���9ے ہ� �ہ ���9ے �ہ8ں ) ا��اہ�8 %ے �ہHے �:ے �ہ�� 8B'وں �ہ� /_� !� e��8ں ا� ��
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�ہ دے %8cں اور �`4�ن /ہ8c% �RHں؟ \�G ;R� 9ے ہ� �� �ہ !,ہ8ں��/ ��)KK( ا �ے %�ا�� �! �� I� ہے !� /� اور �! 
اس %ے ا/Hے � =�د �� ا�9`�م �H8� (�ہHے �:ے �ہ ا-� !,ہ8ں ) !$ وہ ()K٧(/��9ے ہ� ان /� �_� �E`> �! �8 �ہ8ں ر�_9ے؟ 

�د ��و �R; ���� ہے !) اور� � ہ� �ے ��c د�� اے Pگ %�د ہ��� اور ا��اہ�8 /� )K٨(� اس �� �A دو اور ا/Hے � =�دوں �
)$��� ( �9�A%)�� I�) (K)٩ ��4�ن �8ں ڈال د`� �� � اور )٧٠( اور ان ��-�ں �ے ��ا !� ان �� B�ہ� !_� �:� ہ� �ے ان ہ

� ��c� �R� ف�# �� I8ا��اہ�8 اور ��ط �� اس %�ز� �_! � اور ہ� �ے )٧١(o �8ں ہ� �ے اہE <��� �ے �sے ���
 ر�_
 �8� 
+� Q8� �� $% `�ب۔ اور �ں P�� 9'ادe� ے۔ اورs� �Y> �Z%٧٢(ا��اہ�8 �� ا( �c� ہ ہ,�رے� ���H� ا�r8/ �� اور ان 

اور وہ ہ,�ر? <=�دت �8� %ے ہ�ا�
 ��!ے !_ے اور ان �� �Q8 ��م ���ے اور �,�ز /ڑهHے اور ز��ٰة د�Hے �� ��c �_8>�۔ 

 و�=�ت(�$ ان �� ہ� �ے ��c ) �� (4ہ ��د ��و( اور ��ط )٧٣(��!ے !_ے ,c� �H � ( �9e� اور اس �r+� �*> اور

�ے ��م �8� ��!ے !_ے۔ �c� �R��۔ �ے�Q وہ ��ے اور ����دار ��گ !_ے H- ٧(%ے �ہ�ں �ے ��گ@( �H/اور ا�ہ8ں ا 
�$ ) �� (4ہ �_� ��د ��و( اور ��ح )٧D( �Q� ;R �ہ8ں �ہ وہ �Q8 �+�9ں �8ں !_ے دا�E �8�۔) �EZ �8ں(ر�,
 �ے 

� اور ان �� اور ان �ے %�!_�8ں �� �ڑ? -_=�اہٹ ) اس %ے(\���G د<� (=�ل �/�9r8 ا�ہ�ں �ے ہ� �� /c�را !� ہ� �ے ان �
�۔ وہ �ے�Q ��ے ��گ !_ے  اور �� ��گ ہ,�ر? P��9ں �� !dc�$ ��!ے !_ے ان /� ��4ت �)٧K(%ے �>�ت د? r+

��ہ 48G*ہ ) �� ��ل �_� %I �� �ہ( اور داؤد اور %*8,�ن )٧٧(%� ہ� �ے ان %$ �� �Lق ��د�� `� �� �98_� Q�وہ ا $�
 �s- �B �� ں رات���c� ��(���ے �:ے �o �8ں �R; ��-�ں �s- �!_8ں اور ہ� ان �ے 48G*ے �ے و(
 ) اور ا%ے رو�


 (%*8,�ن �� %,>_� د��۔ اور ہ� �ے دو��ں �� ��c ) ���ے �� #���(�ے 48G*ہ  !� ہ� )٧٨(����د !_ے ,c� �H �
اور <*� �+r� !_�۔ اور ہ� �ے /ہ�ڑوں �� داؤد �� �e+� ��د�� !_� �ہ ان �ے %�!; !e=�8 ��!ے !_ے اور ����روں ) و�=�ت

 �_� ��)�e�ا ��� �=�س �H��� ) #�ح)ے !,ہ�رے �sے ان �� ا�Q  اور ہ� ����)٧٩(ے وا�ے !_ے e� (+� ��د�� !_� اور ہ� ہ
 � اور ہ� �ے !8' ہ�ا %*8,�ن )٨٠(%ے �R�\ے۔ /�c� �� �! o-'ار ہ��� B�ہs8ے ) �ے ض�ر(�_� %c_� د�� !��ہ !� �� �ڑا\

 u��! ن(�ے���G ( �� �o �8ں ہ� �ے ���
 د? !__! �9*B 8ں� Q*� ے اس% �c� ان �ے �� �� ��م(��د? !_H � ( اور
� ان �ے !��u ��د�� !_� �ہ ان( اور د��ؤں )٨١( ہ� 8B' %ے �=�دار ہ8ں ہ�_� �� 
>�,� ��8ں %ے � f ان �ے �sے ) �

) ��د ��و( اور ا��ب �� )٨٢(�L#ے ��ر!ے !_ے اور اس �ے %�ا اور ��م �_� ��!ے !_ے اور ہ� ان �ے �:ہ=�ن !_ے 
 )٨٣( ہ� رہ� ہے اور !� %$ %ے �ڑه �� ر�� ���ے وا� ہے �$ ا�ہ�ں �ے ا/Hے /�ورد-�ر %ے د<� �� �ہ �>_ے ا�dا

 �H/ے اور ا\���G �Y> �� وہ دور ��د? اور ان �� ��ل �Rے �__! �8*c! �� اور �� ان �!� ہ� �ے ان �� د<� (=�ل ���

 ہے ) �ہ(اور <=�دت ���ے وا��ں �ے �sے ) �+rے(�ہ����� �ے %�!; ا!Hے ہ� اور Z84�)٨@(E8 ٰ,%اور ا  o�اور ادر 

 Eicد ��و(اور ذوا��� �� ر�,
 �8ں دا�E �8�۔ ��A=ہ وہ ))٨D�ہ %$ ص=� ���ے وا�ے !_ے ( �� �_H/اور ہ� �ے ان �� ا 
� (�م %ے ��راض ہ� ��(�$ وہ ) �� ��د ��و( اور ذوا��Hن )٨K(���c8�ر !_ے H/ے اور ) اs�د EB 8ں� 
��� �4Lے �

�� ا��ه�8ے �8ں �8�ل �8� �ہ ہ� ان /� (��� �ہ8ں P 8ں -ے۔c%�/)�� ا��/c�ر�ے �:ے �ہ !�8ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں۔ !� ) 
�۔ اور )٨٧(�ے�Q �8ں (�4روار ہ�ں ) اور(/�y ہے r+� ے �>�ت% �L �� اور ان � !� ہ� �ے ان �� د<� (=�ل ���

 ا�ہ�ں �ے ا/Hے /�ورد-�ر �� /c�را �$) �� ��د ��و( اور ز���� )٨٨(ا�,�ن وا��ں �� ہ� ا%� #�ح �>�ت د�� ��!ے ہ8ں 
8�ٰ )٨٩(�ہ /�ورد-�ر �>_ے ا�A8 �ہ B_�ڑ اور !� %$ %ے �ہ�9 وارث ہے Z� �� ۔ اور ان�� I% ر�c/ � !� ہ� �ے ان �

(��H� E�د��۔ �ہ ��گ ��8c8� �� Q�� Q�ں ��!ے اور ہ,8ں ا�8� %ے ) �Ie � ���ت �ے(�+rے اور ان �� ��8? �� ُان �ے 

 �� ��iZظ ) �_� ��د ��و(�� ) ����( اور ان )٩٠( ہ,�رے P-ے <��'? �8� ��!ے !_ے /c�ر!ے اورiّ> �H/ہ�ں �ے اH�

� �H� د�� ��r� ےs� ے� ���> Eد? اور ان �ے �8ٹے �� اہ Q��_/ روح �H/٩١(ر�_�۔ !� ہ� �ے ان �8ں ا( 
 �ہ !,ہ�ر? �,�<

 ہے اور �8ں !,ہ�را /�ورد-�ر ہ�ں !� �8>�,� � اور �ہ ��گ ا/Hے � ��*ے �8ں ��ہ� )٩٢(�? ہ� <=�دت �8� ��و ا�Q ہ

� ہ�-� !� اس �� )٩٣(%$ ہ,�ر? #�ف ر��ع ���ے وا�ے ہ8ں ) �:�(��i9ق ہ�-sے۔ _� I��� م ��ے -� اور�� Q8� �� 
9� )@٩(�c; رہے ہ8ں ) ث�اب ا<,�ل(���� را\8:�ں �ہ ��\ے -�۔ اور ہ� اس �ے �sے e� o� ہ� �ے ) وا��ں( اور ��

 �ہ�ں !Q �ہ ����ج ����ج �_�ل )٩D(وہ ر��ع �ہ8ں ���ں -ے ) وہ د�8� �� #�ف ر��ع ���ں(ہyA ��د�� �Z�ل ہے �ہ 
�? %ے دوڑ رہے ہ�ں H*� ے ��\8ں اور وہ ہ�s�٩(دK( اور )�� 
%R� و<�ہ (��$ �P�\ے !� ��-�ہ ���Gوں �� c�P_8ں ) (8��

� رہ ��\8ں *_� �� �
 �8ں رہے �*cہ ) ��ل(ہ�\ے ���
 ہ� اس ) �:8ں �ہاور �ہHے (�_**iL ے �� �8ں(%ےH/ا ( ����
�هI ہ�ں -ے۔ اور !� %$ اس �8ں ) ���Gو اس روز ()٩٧(!_ے H�ا �ے %�ا <=�دت ��!ے ہ� دوزخ �� ا�� �! �� I� اور �!
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) �*9ے(ے۔ %$ اس �8ں ہ,r8ہ � =�د ہ�!ے !� اس �8ں دا�E �ہ ہ�!) در�`8`
( ا-� �ہ ��گ )٩٨(دا�E ہ� �� رہ� -ے 
 �I ��-�ں �ے �sے ہ,�ر? #�ف %ے )١٠٠(�ہ %8c% Iں -ے ) �R;( وہ�ں ان �� �AّB� ہ�-� اور اس �8ں )٩٩(رہ8ں -ے 

� ہے۔ وہ اس %ے دور ر�_ے ��\8ں -ے cBر ہ��`� �\A_� ہ ()١٠١(/ہ*ے� Q! ہ�ں�8ں ) H% ہ8ں� �! �اس �� Pواز �_
� B�ہے -� اس �8ں -ے۔ اور �� �R; ان �� �)�H � ( ہ رہ8ں -ےr8,8ں ہ� �Y� ہ� #�ح �ے <�8 اور)اس ( ان �� )١٠٢

�ہ� وہ دن ہے �o �� ) اور �ہ8ں -ے �ہ(�ڑا �_�ر? ��ف I8:,L �ہ8ں ��ے -�۔ اور 9��Gے ان �� �H8ے P\8ں -ے ) دن ��
�e8ے ��Yں �� #���ر ��8ٹ �98ے ہ8ں۔ �o�  o دن ہ� P%,�ن �� اس #�ح ��8ٹ �8ں -ے )١٠٣(!� %ے و<�ہ �8� ��!� ہے 

) ا�e�(ہے۔ ہ� ) �o �� /�را ���� �زم(و<�ہ ) �ہ(/ہ*ے /8�ا �8� ا%� #�ح دو��رہ /8�ا ��د�ں -ے۔ ) ��\H�ت ��(#�ح ہ� �ے 

 )@١٠(ض�ور ���ے وا�ے ہ8ں Z84� رات( اور ہ� �ے�! �H � 9�ب� ��ے � � ز��ر �8ں �c; د�� !_� �ہ ��8ے ) �

���c8� ے وارث ہ�ں -ے� Q*� ے�H� ١٠(رD( ے اس �8ںs� دت ���ے وا�ے ��-�ں �ے�=> )��ا �ے �c,�ں �� ( �8*=!
�( اور )١٠K(ہے ,Z� ہ� �ے !� �� !,�) ملسو هيلع هللا ىلصاے 
�ا ( �ہہ دو �ہ �>; /� )�)١٠٧_8>� ہے H� (� ��(م �ہ�ن �ے �sے ر�,�

� #�ح %ے� ( ��ا\ے وا��� ہے �ہ !� %$ �� � =�د !P � ا-� )١٠٨(ہے۔ !� !� �� B�ہs8ے �ہ ��G��=�دار �I ��ؤ �ہ و�
P-�ہ ��د�� ہے۔ اور �>; �� � *�م �ہ8ں �ہ ) ا�c�م ا�ہ�ٰ %ے(�ہ ��گ �Hہ /_�8�ں !� �ہہ دو �ہ �8ں �ے !� �� %$ �� �ec�ں 

اور �� ��ت /c�ر  )١٠٩(دور ہے ) اس �� و(
(ہے �� ) �Pے وا��((��$ ) <8B o�)I' �� !� %ے و<�ہ �8� ��!� ہے وہ 
 اور �8ں �ہ8ں ���9� ���� وہ )١١٠(�� ��\ے وہ ا%ے �_� ���9� ہے اور �� !� /��8�ہ ��!ے ہ� اس %ے �_� وا(� ہے 

 Q! ت�� Q�ز��\� ہ� اور اP ےs� ہ ) !� اس %ے(!,ہ�رے�\�G)8^,=� �ے �ہ� �ہ اے ��8ے )١١١) (اٹ_�!ے رہ�/ 
 ہ,�را /�ورد-�ر �ڑا �ہ���ن ہے ا%� %ے ان ��!�ں �8ں �� !� �8�ن ��!ے ہ� ��د /�ورد-�ر �� �ے %�!; 48G*ہ ��دے۔ اور

� ہے !�� �:���)١١٢(  
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رة ا�َ�ّ:� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 دن !� اس �� د�c_ے �o) اے �+�#$ ()١(ا/Hے /�ورد-�ر %ے ڈرو۔ �ہ (8��
 �� ز�'�ہ ا�Q ��دثۂ <��8 ہ�-� ! ��-�
!,�م دوده /�Aے وا�� <�ر!8ں ا/Hے ��Rں �� �_�ل ��\8ں -�۔ اور !,�م �,E وا��8ں �ے �,E ) ُاس دن �ہ ��ل ہ�-� �ہ(-� 

�ہ�ش ہ� رہے ) <dاب د�c; ��(-� /ڑ�ں -ے۔ اور ��گ !>; �� ��9ا�ے ��� P\8ں -ے �:� وہ ��9ا�ے �ہ8ں ہ�ں -ے �*cہ �
d> �� ا�� Qہے ہ�ں -ے۔ �ے� 
�ا )٢(اب �ڑا %+��ے �^�8 ) ودا��(�8ں <*� ) �� ��ن( اور � f ��گ ا�eے ہ8ں �� 

 �o �ے ��رے �8ں �c; د�� -8� ہے �ہ �� ا%ے دو%
 ر�_ے )٣(�_:ڑ!ے اور ہ� �Y8�ن %��� �� /�8و? ��!ے ہ8ں 
� ُاٹ_Hے �8ں  ��-� ا-� )@(-� !� اس �� -,�اہ ��دے -� اور دوزخ �ے <dاب �� ر%9ہ د�_�\ے -� � �!� �� ���ے �ے � 

� ا�9�ا �8ں(/8�ا �8� !_� ) /ہ*� ��ر �_� !�(�Q� ;R ہ� !� ہ� �ے !� �� H � ( ۔ /_� اس %ے�� �H� ہiY� ے /_� اس %ے% ��ٹ
� !��ہ !� /� _� v)�� ہے اور �� ہ�!_� E��� وٹ�H� �� o� �� �H� ���ن �� ��!_ڑا �H� ��۔ /_� اس %ے ��ٹ)
8`��� �H/ا (

��ہ� ��د�ں۔ اور ہ� �B �� o�ہ9ے ہ8ں ا�Q �8 �د �`�ر !Q /8ٹ �8ں ٹ_ہ�ا\ے ر�_9ے ہ8ں /_� !� �� �Rہ �c� �� �H��9ے 
 f � 9ے ہ�۔ اورRHہ/ �� �� ہ���!ے اور �ڑه�/ے ��(ہ8ں۔ /_� !� ��ا���G ¤8� f � از /�8? ����!ے ہ8ں اور E=) (

� 
��اب <,� �� #�ف ��ٹ�\ے ��!ے ہ8ں �ہ �ہ 
اے د�H_cے (H��� ;Rے �ے � � ���Ec �ے<*� ہ���!ے ہ8ں۔ اور �ہ��
�Qr ) �ہ ا�Q و(
 �8ں(!� د�c_9� ہے ) وا�ے I8ہے(ز� �/_� �$ ہ� اس /� �H8ہ ��%�!ے ہ8ں !� ��داب ) /ڑ? ہ�!

�ا ہ� )D(ہ���!� اور ا�_��ے �:9� ہے اور #�ح #�ح �� ��رو�� 8B'�ں ُا-�!� ہے �(�در ( ان (�ر!�ں %ے ��ہ� ہے �ہ 
�رت ر�_9� ہے ) �Y*� ہے ��) �/ '8B ہ �ہ وہ ہ��9� ہے۔ اور �ہ ��د� اور �ہ �ہ )K(���� ہے اور �ہ �ہ وہ ��دوں �� ز�

�ا %$ ��-�ں �� �� (=�وں �8ں ہ8ں �A اٹ_�\ے -� � اور )٧((8��
 �Pے وا�� ہے۔ اس �8ں �Q� ;R �ہ8ں۔ اور �ہ �ہ 
�ا�� ہے �� _� �e�ا ��ے اور �^�8 ہ�ا�
 �ے اور �^�8 �9�ب رو�I ) ودا��(�8ں �^�8 <*� ) �� ��ن (��-�ں �8ں ��\

�ا �ے ر%9ے %ے -,�اہ ��دے۔ اس �ے ) ��-�ں ��(!��ہ ) ہے(-�دن ��ڑ �98� ) اور !c=� %ے ()٨(�ے �_:ڑ!� ہے �
) ��i(�ہ اس ) اے %��� ()٩(%�زاں �� �'ہ cB_�\8ں -ے ) s�)�!Pے د�8� �8ں ذ�
 ہے۔ اور (8��
 �ے دن ہ� ا%ے <dاب 

�وں /� �*� ���ے وا� �ہ8ں H� ےH/ا ا��١٠(�� %'ا ہے �� !�8ے ہ�!_�ں �ے P-ے �_8>� ہے اور ( f � اور ��-�ں �8ں 
� ہے �� �H�رے /� _� �e�ڑا ہ� ��(ا_� ( ��ا �� <=�دت ��!� ہے۔ ا-� اس �� ��\��ہ /ہRHے !� اس �ے %=$ ) د�8�و?(\�G


 /ڑے !� �Hہ �ے �E ��ٹ ��\ے �Is,Y ہ���\ے اور اGP �� /_� ���G ہ���\ے(-� ��\H � ( 4�ن`� �اس �ے د�8� �8ں �_
��ت �8ں �_�۔ �ہ� !� �`4�ن ص��� ہے P اور ��ر!� ہے �� �ہ ا%ے �`4�ن )١١(اٹ_��c/ �� '8B �e�ا �ے %�ا ا�� �ہ 

�ہ دے %cے۔ �ہ� !� /��ے در�ے �� -,�اہ� ہے \�G ے اور �ہ\�RHہ ()١٢(/ہc*� ( �� o� ر!� ہے�c/ �� v+� ےe�ا
� ��ا _� 
=Zہ� ص �e�اور ا ��ہ %ے ز��دہ (��$ ہے۔ ا�e� دو%
 ��ا �_\�G ١٣(�`4�ن( E,> ,�ن �\ے اور�گ ا�� �� 

�ا �� B�ہ9� ��ا ان �� �ہ�9rں �8ں دا�E ��ے -� �I �ے �R8ے �ہ��ں EB رہ8ں ہ8ں۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ ��Q8 ��!ے رہے 
��ت �8ں ��د �ہ8ں دے -� !� اس �� B�ہs8ے �ہ )@١ (ہے ��!� ہےP ا اس �� د�8� اور�� �� �+v �ہ -,�ن ��!� ہے �ہ 


 �8ں(او/� �� #�ف _B �� ا/Hے -_� �H � ( �_/ هے���� �-A -_��ٹ �ے۔ /_� د�c_ے �ہ P�� �ہ ) اس %ے ا/H�(ا�Q ر%
���8 اس �ے 4Lے �� دور ��د�9� ہے !)١D( ح ہ��# �� !,�م(�ے اس (�Pن �� ُا!�را ہے  اور ا%� o� ( ���!8ں �_*

 ��ا �B �� o�ہ9� ہے ہ�ا��ت د�9� ہے ) ��د ر�_�(اور �ہ ) ہ8ں(ہ�\�� �e*,�ن) �� ��گ ���١K( I(�ہ H � ( �� ہ8ں اور
�ا ان �� اور �>�%� اور �y�r۔ \�e8> اور 
 �8ں (8��
 �ے دن 48G*ہ ��دے -�۔) %$(�ہ�د? ہ8ں اور %9�رہ /�%

�ا ہ� 8B' %ے ���=� ہے � Q١٧(�ے�( �� ہ� �_c�8� !� �ے �ہ8ں د� )8ں ہے ) �+*�ق� I8ں �8ں ہے اور �� ز����,%P
�ا �� %>�ہ ��!ے ہ8ں۔ اور �ہ
 %ے �
 اور B�ر /�\ے اور �ہ
 %ے ا�e�ن �� %9�رے اور /ہ�ڑ اور در��B اور %�رج اور

 v+� o� ہے۔ اور �cBہ� 
�ا �� ا�eے ہ8ں �d> �/ Iاب ث��� Qے وا� �ہ8ں۔ �ے�H�ے اس �� <'ت د�� E8ا ذ��� ��
�8ں �_:ڑ!ے ہ8ں۔ !� ���G ) �ے ��رے(ا�Q دو%�ے �ے د�,I ا/Hے /�ورد-�ر ) �G��( �ہ دو )١٨(B�ہ9� ہے ��!� ہے 

%ے ان  اس )١٩(ان �ے %�وں /� �*9� ہ�ا /��� ڈا� ��\ے -� ) اور(ہ8ں ان �ے �sے Pگ �ے ��ڑے (s� uYے ��\8ں -ے 
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 ��ے �sے ��ہے �ے ہ9_�ڑے ) �ے ��ر�ے ٹ_��Hے( اور ان )٢٠(�ے /8ٹ �ے ا��ر �� 8B'�ں اور �_��8ں -E ��\8ں -
� و�ہ %ے دوزخ %ے �Ec ��\8ں !� /_� ا%� �8ں ��ٹ� د�sے ) و!c*8�( �$ وہ B�ہ8ں -ے �ہ اس ر�� )٢١(ہ�ں -ے �

 �� ��گ ا�,�ن �\ے اور <,Q8� E ��!ے )٢٢('ہ cB_9ے رہ� �*Hے �ے <dاب �� �) �ہ� ��\ے -� �ہ(��\8ں -ے۔ اور 
�ا ان �� �ہ�9rں �8ں دا�E ��ے -� �I �ے !*ے �ہ��ں �ہہ رہ8ں ہ8ں۔ وہ�ں ان �� %��ے �ے �I:H /ہH�\ے ��\8ں �رہے 

� ہ�-� ,r�۔ اور وہ�ں ان �� �=�س ر�� اور )٢٣(-ے اور ��!s- �� 
�ا( اور ان �� /��8'ہ �Aم �� ہ�ا��� راہ ) \ے� �8,�
 �s- �� ��9Zم %ے �eے ہ� �ے ��-�ں �ے ) ��-�ں ��) �� ��گ ���G ہ8ں اور (@٢(�9�\<e� ا �ے ر%9ے %ے اور��

�H��� ہے رو�9ے ہ8ں۔ ��اہ وہ�ں �ے رہHے وا�ے ہ�ں �� ��ہ� %ے �Pے وا�ے۔ اور �� اس �8ں ) <=�دت -�ہ(�sے �ec�ں 
) اور ا�Q و(
 !_� ()٢D(�� ہ� درد د�Hے وا�ے <dاب �� �'ہ cB_�\8ں -ے۔ ���� B�ہے اس ) و��i(��ارت %ے �� رو? 

� �� �� '8B�Q �ہ �8>�8 اور ) اور ار��د ��G���(�$ ہ� �ے ا��اہ�8 �ے �sے ���ہ � =ہ �� �`�ر �8� e� ;!�% ہ ��8ے�
 �sے ��8ے -_� �� ص�ف %>�ہ ���ے وا��ں �ے) اور(#�اف ���ے وا��ں اور (8�م ���ے وا��ں اور ر��ع ���ے وا��ں 

 اور ��-�ں �8ں �� �ے �sے ��ا �� دو �ہ !,ہ�ر? /8�ل اور د�*ے د�*ے او�ٹ�ں /� �� دور دراز ر%�9ں )٢K(ر�_� ��و 
�ے �ے ����ں �ے �sے ��ض� ہ�ں۔ اور )٢٧(B*ے P\8ں ) %�ار ہ� ��(%ے B*ے P!ے ہ� \�G ےH/ے( !��ہ ا� �ا��م ) (����

� � *�م �8ں Bہ�ر /���ں �r��)
�ا �� ��م �8ں۔ اس �8ں %ے !� ��د ) �ے ذ�� �ے و(��ا �ے ان �� د�sے ہ8ں ان /� � ��
 /_� B�ہs8ے �ہ ��گ ا/E8R� E8� �H دور ���ں اور �dر�ں /�ر? ���ں اور )٢٨(�_� �_�ؤ اور G`�8 در����ہ �� �_� �_Aؤ 

 ���8
 ا�(���ۂ (� �H � ( ں�اف ���# ��)ہ )٢٩�( �c� ہےہ,�را  ( ��ا �ے �`�ر �� �� ��� �+v ادب �� 8B'وں �
� �Aل ��د�sے -sے r��� ےs� اس �ے �� �8ں �ہ�9 ہے۔ اور !,ہ�رے Q�ہ /�ورد-�ر �ے �'د�ر�_ے !�  
ہ8ں <�,

8�? %ے ��R اور �_�ٹ� ��ت %ے ا�H9�ب ��و */ � )٣٠(ہ8ں۔ %�ا ان �ے �� !,ہ8ں /ڑه �� %H�\ے ��!ے ہ8ں !� ��9ں �
 Q�ص�ف ا v+� �� ہ ٹ_�8ا ��۔ اور� Q��� ;!�% ا �ے ہ� �� اس �ے��)�� �e� ( ر ��ے�`� Q��� ;!�% ا �ے��

� دور �:ہ ُاڑا �� /_QH8 دے e� ہ�ا ��ے ��\8ں � QBے ُا�!� وہ -��� ا�e� ہے �e8ے P%,�ن %ے -� /ڑے /_� اس �� /��
�ا �ے ) �ہ ہ,�را ��c ہے ()٣١(� �� �د��ں ) E G(�`�ر �� ہ8ں <�,
 ر�_ے !� �ہ اور �� �+v ادب �� 8B'وں �

٣٢(�� /�ہ8'-�ر? �8ں %ے ہے ( ����ے ہ8ں /_� ان �� ���ۂ (\�G ےs� ہ�رے,! Q! ر�`� 
8
 ( ان �8ں ا�Q و(� �H �
� )٣٣(ہے ) اور ذ�� ہ���(!Q /ہRH��� ) ا�r��� �� ہے !��ہ ��ر ��د�`� ���# �� � اور ہ� �ے ہ� ُا�
 �ے �sے (����
�B ے ہ8ںs�ا �ے ان �� د���ا �� ��م �8ں۔ %� !,ہ�را � =�د ا�Q ہ� ہے !� ا%� ) ان �ے ذ�� ���ے �ے و(
(ر/�\ے �ان /� 

�ا �� ��م �8� ��!� ہے )@٣(�ے ��G��=�دار ہ���ؤ۔ اور <��'? ���ے وا��ں �� ���+=�? %H�دو � �ہ وہ ��گ ہ8ں �ہ �$ 

 /ڑ!� ہے !� ص=� ��!ے ہ8ں اور �,�ز Pداب %ے /ڑه9ے ہ8ں اور �� !� ان �ے دل ڈر ��!ے ہ8ں اور �$ ان /� �84=

��چ ��!ے ہ8ں ) �Q8 ����ں �8ں) (اس �8ں %ے(ہ� �ے ان �� <��G �Y��� ہے ) ��ل()٣D( � اور (����� �ے او�ٹ�ں �� �_
�ے ہ8ں۔ !� \�G ےs� ا �`�ر �8� ہے۔ ان �8ں !,ہ�رے��� ���ے �ے(ہ� �ے !,ہ�رے �sے � �\� ����)
(Y�ر ����ه �� )  و(


 %ے �8ٹ; رہHے وا��ں اور %�ال ���ے وا��ں >�H) ں !� ان �8ں %ے �_�ؤ اور�ڑ/ �- E� ا �� ��م ��۔ �$ /ہ*� �ے��ان /� 
� �_Aؤ۔ اس #�ح ہ� �ے ان �� !,ہ�رے ز����G�ن ��د�� ہے !��ہ !� ��c ��و _� ��)٣K( �9RHہ/ 
�ا !Q �ہ ُان �� -��� 

�ا �ے ان �� !,ہ�را �e+� �� د�� ہے !��ہ اس ہے اور �ہ ��ن۔ ��9� ہے۔ ا%� #�ح RHہ�ر? /�ہ8'-�ر? /ہ,! Q! ہ اسc*
� ہے ا%ے �'ر-� %ے ��د ��و۔ اور r+� 
���c8�روں �� ���+=�? ) اے /8^,=�(��ت �ے ���ے �ہ اس �ے !� �� ہ�ا�

�ا !� ����Hں %ے ان �ے د�,�Hں �� ہٹ�!� رہ9� ہے۔ �ے�Q )٣٧(%H� دو �  
8��
 ���ے وا�ے اور ��iان � ,� �e� ا��
� ہے ان �� ا��زت ہے ) ��اہ �+�اہ( �e� I*,���ں %ے )٣٨(���ے وا�ے �� دو%
 �ہ8ں ر�_9�۔ !�� �� ��ہ وہ (�ڑا\

�ا ) �_� �ڑ�ں��د ��ے -� وہ(�c��8ہ ان /� �*� ہ� رہ� ہے۔ اور � ��د /� (�در ہے ) ان �� �ہ8ں  �ہ وہ ��گ )٣٩(�`H8ً� ان �
�ا ہے۔ ) ا�ہ�ں �ے �R; (�4ر �ہ8ں �8�(�ہ ا/Hے -_�وں %ے ���� �c�ل د�sے -sے �ہ�ں �ہ �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ,�را /�ورد-�ر 

�ا ��-�ں �� ا�Q دو%�ے %ے �ہ ہٹ�!� رہ9� !� �-��ے اور ) <e8�\�8ں �ے(ص�� ے اور ) راہ=�ں �ے(اور ا-� 
��ں ) �e*,���ں ��(<=�دت ���ے اور ) �ہ�د��ں �ے(<e� ہ�!8ں۔ �cBان ہ���ذ�� �8� ��!� ہے و �% 
�ا �� �ہ��I �8ں 

�ا !�ا�� اور L��$ ہے � Qد ��!� ہے۔ �ے���ا اس �� ض�ور ���د ��!� ہے � ��ا �� v+� �� ہ وہ ��گ )٠@(اور� 
 اور ��ے ہ8ں �ہ ا-� ہ� ان �� �*Q �8ں د%�9س د�ں !� �,�ز /ڑه8ں اور ز��ٰة ادا ���ں اور �Q8 ��م ���ے �� ��c د�ں

�ا ہ� �ے ا�89�ر �8ں ہے � اور ا-� �ہ ��گ !� �� �_ٹA!ے ہ8ں ان )١@(����ں %ے �uH ���ں اور %$ ����ں �� ا�>�م 
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 � اور (�م ا��اہ�8 اور (�م ��ط �_� )٢@(�_ٹcB Aے ہ8ں ) ا/Hے /8^,=�وں ��(%ے /ہ*ے ��ح �� (�م اور <�د وث,�د �_
� !� �_ٹA\ے ��cBے ہ8ں �Ic8 �8ں ���Gوں �� �ہ*
 د�9� رہ� /_� ان  اور ���I �ے رہHے وا�ے �_)٣@(_� ٰ��۔ اور ��%

� �89e�ں ہ8ں �ہ ہ� �ے ان �� !=�ہ �� ڈا� �ہ وہ )@@(!_� ) %+
(�ہ ��8ا <dاب �e8� ) د�c/ ��)�� ;cڑ �8�۔ !� % 
 اور �ہ
� B_�9ں /� -�? /ڑ? ہ8ں۔ اور H/ن !_8ں۔ %� وہ ا���G��)ے% 
�EZ و��ان /ڑے ہ8ں ) �ہ
 %ے�)\8ں �ے��ر اور �(H �ہ

)@D( ہ ان �ے دل��! �) ا�eے)ہ�!ے �ہ ان %ے %,>; %9cے۔ اور ��ن ( ا�eے( �8� ان ��-�ں �ے �*Q �8ں %�8 �ہ8ں �
ا��هے ہ�!ے ہ8ں ) وہ(ہ�!ے �ہ ان %ے %9c% Iے۔ ��ت �ہ ہے �ہ c�P_8ں ا��ه� �ہ8ں ہ�!8ں �*cہ دل �� �H8%ں �8ں ہ8ں 

)@K( اور )ہ ��گ� ( Qف �ہ8ں ��ے -�۔ اور �ے�A��ا ا/H� و<�ہ ہ�-' �!� %ے <dاب �ے �sے �*�? �� رہے ہ8ں اور 
� �89e�ں )٧@(!,ہ�رے /�ورد-�ر �ے �'د�Q ا�Q روز !,ہ�رے �e�ب �ے رو %ے ہ'ار ��س �ے ��ا�� ہے % 
 اور �ہ

 )٨@(8ں �ے ان �� /cڑ �8�۔ اور ��8? #�ف ہ� ��ٹ �� �P� ہے ہ8ں �ہ �8ں ان �� �ہ*
 د�9� رہ� اور وہ ����G�ن !_8ں۔ /_� �

 ���ے وا� ہ�ں ! �ہہ دو �ہ ��-�) اے /8^,=�(Z84� A_� �*_� �� �! م )٩@(�8ں�� Q8� ,�ن �\ے اور�گ ا�� �� �! 

ہ,8ں ) #E �8ںا/Hے ز<� ��( اور �I ��-�ں �ے ہ,�ر? P��9ں �8ں )s�)D٠ے ان �ے �sے �+�r اور ��Pو �� روز? ہے 
�، وہ اہE دوزخ ہ8ں � �اس ( اور ہ� �ے !� %ے /ہ*ے ��\� ر%�ل اور �=� �ہ8ں �_8>� �:� )D١(<��' ���ے �ے �sے % 

�Y8�ن ) و%�%ہ(ڈال د�9� !_�۔ !� �� ) و%�%ہ(�$ وہ ��\� Pرزو ��!� !_� !� �Y8�ن اس �� Pرزو �8ں ) �� �ہ ��ل !_� �ہ
�ا اس �� دور ��د�9�
 وا� ہے ڈا�9� ہے ,c� ا <*� وا� اور��� P��9ں �� �F=�ط ��د�9� ہے۔ اور H/ا ا�� )D٢(� ہے۔ /_� 

�Y8�ن ڈا�9� ہے اس �� ان ��-�ں �ے �sے �I �ے د��ں �8ں �8,�ر? ہے اور ) و%�%ہ(�ہ ہے �ہ �� ) اس %ے(�Lض 

 �8ںi��+� � اور �ہ �_� �Lض )D٣( ہ8ں �I �ے دل %+
 ہ8ں ذر� ہ Pز��\� ٹ_ہ�ا\ے۔ �ے�Q ���� /��ے در�ے �

� و��(ہے �ہ �I ��-�ں �� <*� <Y� ہ�ا ہے وہ ��ن �8ں �ہ وہ H � ( ف %ے �� ہے !� وہ اس�# �!,ہ�رے /�ورد-�ر �
 ��ا ان �� 8%�هے ر%9ے ���ا �ے P-ے <��'? ���ں۔ اور �� ��گ ا�,�ن �\ے ہ8ں �/� ا�,�ن �\8ں اور ان �ے دل 

ور ���G ��گ ہ,r8ہ اس %ے �Q �8ں رہ8ں -ے �ہ�ں !Q �ہ (8��
 ان /� ��-ہ�ں �P�\ے ��  ا)@D(#�ف ہ�ا�
 ��!� ہے 
� ہ�-�۔ اور ان �8ں 48G*ہ ��دے -� !� �� ��گ )DD(ا�Q ���=�رy دن �� <dاب ان /� وا(u ہ� � ��ا ہ� � اس روز ��د��ہ

ور �� ���G ہ�\ے اور ہ,�ر? P��9ں ��  ا)DK(ا�,�ن �\ے اور <,Q8� E ��!ے رہے وہ � ,
 �ے ���Lں �8ں ہ�ں -ے 
�ا �� راہ �8ں ہ>�ت �� /_� ��رے )D٧(�_ٹA!ے رہے ان �ے �sے ذ�E8 ���ے وا� <dاب ہ�-� � اور �I ��-�ں �ے 

�ا %$ %ے �ہ�9 رزق د�Hے وا� ہے � Qروز? دے -�۔ اور �ے� �_Bا ا�� وہ ان �� ا�eے )s-)D٨ے �� �� -sے۔ ان �� 
� E��ا !� ���Hے وا� �`�م �8ں دا�� ���ں -ے۔ اور He/ ے وہe� �- (��د��ر ہے ) اور(�ےDہ )٩�ا �ے ہ�ں ٹ_ہ� ( ����ت 

� ہےcB ) v+� �� (اور�� �e� ( ا��� ��\ے !� � �� /_� اس �+v /� ز��د!s- ?ا اس �� دd�ا �H9� ا دےd�ا �� ہH!ا
�ا � �ف ���ے وا� اور �+Hrے وا� � Qد ��ے -�۔ �ے��� ��ا رات �� دن �8ں دا�E )K٠(ہے اس �� �ہ اس �sے �ہ 

�ا !� %HHے وا� د�H_cے وا� ہے ��ا ہ� ���� )K١(��د�9� ہے اور دن �� رات �8ں دا�E ��!� ہے۔ اور � �ہ اس �sے �ہ 
 �� '8B o� ہے اور)�G�� ( ن اور �ڑا ہے�rا� u8Gا ر���ا �ے %�ا /c�ر!ے ہ8ں وہ ��#E ہے اور اس �sے �)K٢( �! �8� 

�ا ��ر�I8� Q اور �=�دار ہے � Qہے۔ �ے� ��ا P%,�ن %ے �H8ہ ��%�!� ہے !� ز�I8 %�%=' ہ���!��ہ8ں د�c_9ے �ہ 
)K٣( 9�\� ہے۔% E��) ا �ے�8�ز اور�� Qہے۔ اور �ے� �� � �� �P ;R%,���ں �8ں ہے اور �� �R; ز�I8 �8ں ہے ا%
)K@( I8ں ز��8'B �H9� 9ے �ہ_c�89�ں ) %$(�8ں ہ8ں  �8� !� �ہ8ں دr� ہ8ں اور ��ا �ے !,ہ�رے ز����G�ن �� ر�_�)�_� (

 �/ I8ن �� !_��ے رہ9� ہے �ہ ز��,%P ہ8ں۔ اور وہ �9*B 8ں� ��ے در% �c� ے� �-ڑ /ڑے �:� اس �ے ��c ) �ہ(�� ا%

 ���ے وا� �ہ���ن ہے `i� 
�ا ��-�ں /� �ہ��� Qے۔ �ے�%)KD(8� �� �! ے� o� ہے �! ��۔ /_� !�  اور وہr+� ت�


 )KK(�� ��ر!� ہے۔ /_� !,ہ8ں ز��ہ �_� ��ے -�۔ اور ا�e�ن !� �ڑا ����c ہے  ��� Q�ے اs� ے� 
 ہ� �ے ہ� ا�Q ُا�
ا/Hے /�ورد-�ر ) ��-�ں ��(�`�ر ��د? ہے �o /� وہ B*9ے ہ8ں !� �ہ ��گ !� %ے اس ا�� �8ں �_:ڑا �ہ ���ں اور !� 

8% �! Qے رہ�۔ �ے�!A� ف�# ��هے ر%9ے /� ہ� �)K٧( �! E,> �� ں !� �ہہ دو �ہ�ہ !� %ے �_:ڑا ���اور ا-�  
�ا ان %ے ��ب وا(� ہے ��ا !� �8ں (8��
 �ے روز ان �� 48G*ہ )K٨(��!ے ہ� � �I ��!�ں �8ں !� ا�A9ف ��!ے ہ� 

�ا اس �� ���9)K٩(��دے -� ��9�ب �8ں ) %$ �R;(� ہے۔ �ہ  �8� !� �ہ8ں ���9ے �ہ �� �P ;R%,�ن اور ز�I8 �8ں ہے 
�ا �� P%�ن ہے ) �c_� ہ�ا(�� 8B'وں �� <=�دت ��!ے ہ8ں �I ) �ہ ��گ( اور )٧٠(ہے۔ �ے�Q �ہ %$ e�ا �ے %�ا ا��

�د-�ر �ہ8ں � �_� �� د�E8 ہے۔ اور ���,�ں �� ��\\�� �� اور �ہ ان �ے /�س اس �\���G زل �ہ8ں�� �H% �� اس �ے ��\�
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� !�  اور �$)٧١(ہ�-� !�� �\�H% �� 89ں /ڑه�P ?ہے اور( ان �� ہ,�ر �!� ان �ے Bہ�وں �8ں ) ان �� �Ec �:ڑ ��!
 ����د�c_9ے ہ�۔ �)�$ ہ�!ے ہ8ں �ہ �� ��گ ان �� ہ,�ر? P�89ں /ڑه �� %H�!ے ہ8ں ان /� ( �ے Pث�ر(ص�ف #�ر /� ��

�ا �ے ���Gوں %ے و<�ہ �,*ہ ��د�ں۔ �ہہ دو �ہ �8ں !� �� اس %ے �_� ��? 8B' �9�ؤں؟ وہ دوزخ � �� o� گ ہے۔P ��
�ا �ے !  ��-�)٧٢(�8� ہے۔ اور وہ ��ا ٹ_c��� ہے �� ہے ا%ے �Lر %ے %�H۔ �ہ �I ��-�ں �� !� !�� �ا�w� Q�ل �8�ن �

 �\�� �_c� ہ���\8ں۔ اور ا-� ان %ے u,9<� $% ےs� ہ اس �ےB�-9ے اc% �H� ہ8ں� �_� �_c� Q�ر!ے ہ� وہ ا�c/ ا�%
� اور � =�د دو��ں(�\ے !� ا%ے اس %ے B_ڑا �ہ8ں %9cے۔ #��$ اور �Y*�ب 8B' �ے ���> �H � ( ے -'رے ہ8ںs-)٧٣( 

�ا ز��د%
 اور L��$ ہے �� B�ہs8ے !_� �ہ8ں ��۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ ��� �e8� ر�) ��ا ���ا )@٧(ان ��-�ں �ے � 
��e9+$ ���98� ہے اور ا�H� ے وا�ے��RH�9ں �8ں %ے /8^�م /ہ��G ے وا�HH% ا�� Q۔ �ے��د�H_cے ) اور(�ں �8ں %ے �_

� ) ٧D(وا� ہے � ��ا ہ��� ان �ے P-ے ہے اور �I ان �ے /R8_ے ہے وہ اس %ے وا(� ہے۔ اور %$ ����ں �� ر��ع 
ر��ع ��!ے اور %>�ے ��!ے اور ا/Hے /�ورد-�ر �� <=�دت ��!ے رہ� اور �Q8 ��م ��و !��ہ !  ���٧K(�H(#�ف ہے 

�ا )٧٧(/�ؤ AGح �� راہ( اور � ( I�ہ �8� ہے اور !� /� د��8ں �ہ�د ��و �e8� �ہ�د ���ے �� �� ہے۔ اس �ے !� �� ��-'�
 �� ��ت(�e� ( ۔�� �ہ8ں �:H! ے(�8ںs� ) اور !,ہ�رے I�8�(!,ہ�رے ��پ ا��اہ�8 �� د� �He/ ( ے /ہ*ے� �� /ہ*� (ُا%H �

!��ہ /8^,=� !,ہ�رے ��رے ) وہ� ��م ر�_� ہے !� �ہ�د ��و(ور اس �9�ب �8ں �_� !,ہ�را ��م �e*,�ن ر�_� !_� ا) �9���ں �8ں
 �� I�ا �ے د��/cڑے رہ�۔ ) ر%� ��(�8ں ��ہ� ہ�ں۔ اور !� ��-�ں �ے �`��*ے �8ں ��ہ� اور �,�ز /ڑه� اور ز��ٰة دو اور 

  )٧٨(وہ� !,ہ�را دو%
 ہے۔ اور ��ب دو%
 اور ��ب ��د-�ر ہے 
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 م�ن�رة ا��;

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 اور �� �8ہ�دہ ��!�ں %ے �Hہ ��ڑے )٢( �� �,�ز �8ں <>'و �8�ز ��!ے ہ8ں )١(�ے�Q ا�,�ن وا�ے ر%9:�ر ہ�-sے 

 ��!ے ہ8ں )@( اور �� ز��ٰة ادا ��!ے ہ8ں )٣(رہ9ے ہ8ں ��i� �� ���:�ہ�ں �H/اور �� ا )D( ں %ے���8� �H/ا �:� 


 �ہ8ں ) ان %ے(�� ان �� ِ�*Q ہ�!� ہ8ں �ہ ) �8H'وں %ے(�� �A� ت ���ے %ے ا�ہ8ں���=�)K( اور �� ان �ے %�ا 
� %ے(اوروں �ے #��$ ہ�ں وہ � ��ا �� �`�ر �� ہ�\� اور �� ا����9ں اور ا(�اروں �� )Ec�)٧ ���ے وا�ے ہ8ں ( 

�? ��!ے ہ8ں اور �) ٨(�*�Zظ ر�_9ے ہ8ں H��/ �� ()١٠( �ہ ہ� ��گ ��8اث ��صE ���ے وا�ے ہ8ں )٩(� �,�زوں �H � (
� ��8اث ��صE ���ں -ے۔ اور اس �8ں ہ,r8ہ رہ8ں -ے � 
rا )١١(�� �ہ� اور ہ� �ے ا�e�ن �� �ٹ� �ے �Aصے %ے /8

 /_� �iYے �� ��!_ڑا �H���۔ /_� )١٣ (�:ہ �8ں �iYہ �H� �� ر�_�) اور ��iZظ( /_� اس �� ا�F� Q=�ط )١٢(�8� ہے 
 
� ہڈ��ں �H�\8ں /_� ہڈ��ں /� -��� �� /_� ��ٹ\�H� �� ص�رت �8ں �H� د��۔ ) /�%
(��!_ڑے �� ��ٹs� �� ۔ /_� اس��ڑه�B

�ا �� %$ %ے �ہH� �9��ے وا� �ڑا �����
 ہے �8��
 �ے روز ُاٹ)١D( /_� اس �ے � � !� ����!ے ہ� )@١(!� ) �_/  �_

 %ے EG�L �ہ8ں ہ8ں ) �� ���$( اور ہ� �ے !,ہ�رے او/� )١K(�_ڑے �sے ��ؤ -ے `*�%�ت P%,�ن /8�ا �sے۔ اور ہ� 

 اور ہ� ہ� �ے P%,�ن %ے ا�Q ا��ازے �ے %�!; /��� ��زل �8�۔ /_� اس �� ز�I8 �8ں ٹ_ہ�ا د�� اور ہ� اس �ے ����د )١٧(
ے اس %ے !,ہ�رے �sے �_>�روں اور ا�:�روں �ے ��غ �H�\ے، ان �8ں !,ہ�رے  /_� ہ� �)١٨(��د�Hے /� �_� (�در ہ8ں 

� )١٩(�sے �ہ
 %ے ��8ے /8�ا ہ�!ے ہ8ں۔ اور ان �8ں %ے !� �_�!ے �_� ہ� _� 
��� ) ہ� ہ� �ے /8�ا �8�( اور وہ در

 �ہ(#�ر H8%� �8ں /8�ا ہ�!� ہے �� ز��9ن �� درH � ے ہ)s� I��% اور ILے روs� اور )٢٠(�\ے ُا-9� ہے �_��ے �ے 

�(!,ہ�رے �sے B�ر/���ں �8ں �_� <=�ت ��r� ے ہ8ں اور ) دوده(ہے �ہ ان �ے /8ٹ�ں �8ں ہے اس %ے ہ� !,ہ8ں ) اور!A/
�ے ہ8ں اور � f �� !� �_�!ے �_� ہ� \�G ے% 
 اور ان /� اور ��89rں /� !� %�ار )٢١(!,ہ�رے �sے ان �8ں اور �_� �ہ

� <=�دت ��و ! ر ہ� �ے ��ح �� ان �� (�م �� #�ف �_8>� !� ا�ہ�ں �ے ان %ے �ہ� �ہ اے (�م او)٢٢(ہ�!ے ہ� � ��ا ہ�
 !� ان �� (�م �ے %�دار �� ���G !_ے �ہHے �:ے �ہ �ہ !� )٢٣(اس �ے %�ا !,ہ�را ��\� � =�د �ہ8ں، �8� !� ڈر!ے �ہ8ں 

� B�ہ9� ہے۔ اور��� Eص�� ��ا B�ہ9��G �! �9ے ُا!�ر د�9�۔ ہ� �ے ا/Hے ا-*ے ��پ دادا !� ہ� �P �e8د�� ہے۔ !� /� �ڑا\� ا-� 
 �� �ہ8ں !_H% ��ت ا��9�ر ) �� <�رضہ( اس Pد�� �� !� د��ا�:� )@٢(�8ں !� �ہ ��ت �=_� ;R� ہے !� اس �ے ��رے �8ں

�ے ان �� #�ف و��  /o ہ� )٢K( ��ح �ے �ہ� �ہ /�ورد-�ر ا�ہ�ں �ے �>_ے �_ٹA�� ہے !� ��8? ��د �� )٢D(��و 
9� �H�ؤ۔ /_� �$ ہ,�را �P �c /ہRHے اور !�Hر r� Q�ے ا% �c� ے اور ہ,�رےH��% ہ ہ,�رے� �� %ے �_� ��(�_8>��/ (

� �� اور ��دہ(�8ں ��ڑا ��ڑا ) (�e �ے ��8ا��ت(��ش ��ر�ے �:ے !� %$ H � ( �_- ےH/8ں �ٹ_� دو اور ا� �9r� دو دو
 �� I� ان �ے �% ،�
 ان �8ں %ے وا��ں �� �_=e�)�� ہ��ے yAہے۔ اور ���,�ں �ے ��رے ) ہ �cBہ*ے ص�در ہ�/ �c�

9� �8ں �8ٹ; ��ؤ !� )٢٧(�8ں ہ� %ے �R; �ہ �ہH�، وہ ض�ور ڈ�� د�sے ��\8ں -ے r� ��ا ( اور �$ !� اور !,ہ�رے %�!_�
�ا ہ� �� ) �� ��c ���� اور�� ���� ��-�ں %ے ہے۔ �o �ے ہ� �� �>�ت ) %'اوار(�ہH� �ہ %$ ! ��� r+�)اور )٢٨ 

)� �ے�Q اس ))٢٩د<� ���� �ہ اے /�ورد-�ر ہ� �� �=�رy �:ہ ُا!�ر�� اور !� %$ %ے �ہ�9 ُا!�ر�ے وا� ہے ( �ہ �_
� ) (4ے(_! �8�ا �� )٣٠(�8ں �r��8�ں ہ8ں اور ہ,8ں !� Pز��\� ���/ 
 اور )٣١( /_� ان �ے � � ہ� �ے ا�Q اور �,�<

� <=�دت ��و ) �o �ے ان %ے �ہ�(%ے ان �8ں ا�Q /8^,=� �_8>� ان ہ� �8ں � ��ا ہ�اس �ے %�ا !,ہ�را ��\� ) �ہ(�ہ 
��ت �ے �Pے �� �_�ٹ %,>_9ے )٣٢(� =�د �ہ8ں، !� �8� !� ڈر!ے �ہ8ں P ے اور_! �G�� �� م �ے %�دار�) � !� ان �

�۔_! �� �8ں ہ� �ے ان �� P%�د-� دے ر�_-� �ہHے �:ے �ہ �ہ !� !� ہ� �P �e8د�� ہے، ��e) o �� !_ے اور د�8� �� ز�
 اور ا-� !� )٣٣(�_��� !� �_�!ے ہ�، ا%� #�ح �� �ہ �_� �_�!� ہے اور �� /��� !� /98ے ہ� ا%� (�e �� �ہ �_� /98� ہے 

� ��ؤ -ے اور �ٹ�  �8� �ہ !� %ے �ہ �ہ9� ہے �ہ �$ !� �)@٣(ا/Hے ہ� �e8ے Pد�� �� �ہ� ��ن �8� !� -_�ٹے �8ں /ڑ -sے 
 �o ��ت �� !� %ے و<�ہ �٣D( �8(�c��ے ��ؤ -ے ) ز�I8 %ے(!� !� ) �ے %�ا �R; �ہ رہے -�(ہ� ��ؤ -ے اور ا%9+�ان 

8� اور ) �ہ
(��!� ہے  �)
٣(� 8� ہے ) �ہK( ہے �ہ �-�� !� �ہ� ہ,�ر? د�8� �� ز�-�ہ� ��!ے اور �98ے ) ا%� �8ں( ز�
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�ا /� �_�ٹ ا�9Gاء �8� ہے اور ہ� اس �� )٣٧(ٹ_�\ے ��\8ں -ے ہ8ں، اور ہ� /_� �ہ8ں ُا� �ہ !� ا�Q ا�P �eد�� ہے �o �ے 
 ��G��� )٣٩( /8^,=� �ے �ہ� �ہ اے /�ورد-�ر ا�ہ�ں �ے �>_ے �_�ٹ� %,>_� ہے !� ��8? ��د �� )٣٨(���Hے وا�ے �ہ8ں 

زور �� Pواز �ے ) و<�ۂ ���� �ے �Y���(!� ان ��  )٠@(�ہ �ہ !_�ڑے ہ� <�صے �8ں /8r,�ن ہ� �� رہ ��\8ں -ے 

 ہے H � �/ ں�-�� ���� o/ ڑا، !� ہ� �ے ان �� ��ڑا ��ڈا�۔c/P)@ا �8ں )١� )٢@( /_� ان �ے � � ہ� �ے اور �,�<89ں /8

9� ہے c% ے رہ_R8/ ہے �ہ �9c%�� ے-P ے �ہ% 

 ا/Hے و(>�,� ��  /_� ہ� �ے /ے در/ے ا/Hے /8^,=)٣@(��\
� ُا�
 �ے /�س اس �� /P �=,^8!� !_� !� وہ ا%ے �_ٹA!ے !_ے !� ہ� �_� � f � �� f �ے e� $� 8>9ے رہے۔_�

�!ے رہے اور ان �ے اeG��ے �H�!ے رہے۔ /o �� ��گ ا�,�ن �ہ8ں �!ے ان /� ) ہyA ��!ے اور ان /� <dاب(/R8_ے 
 
H �)@@(ہ�رون �� ا �� �r��8�ں اور د�E8 ��ہ� دے �� �_8>�  /_� ہ� �ے ��%�ٰ اور ان �ے �_�\H/)@D() �H � ( ن�>�G

� #�ف، !� ا�ہ�ں �ے !c=� �8� اور وہ %��� ��گ !_ے � 
>�,� � �ہHے �:ے �ہ �8� ہ� ان ا/Hے �e8ے )K@(اور اس �

 -�ر ہ8ں ���� %�  !� ُان ��-�ں �ے ُان)٧@(دو Pد��8ں /� ا�,�ن �ے P\8ں اور ُان �� (�م �ے ��گ ہ,�رے � $�dc! �� 

)��P ( ےs- ےs�د �� yAہ)@8ں )٨\�/ 
 اور ہ� �ے ���� �ے )٩@( اور ہ� �ے ��%�ٰ �� �9�ب د? !_� !��ہ وہ ��گ ہ�ا�
�ٰ(�8ٹے e8> ( �� ں�� ��(اور ان �H/اور �ہ�ں ) ا �� �:ہ /� �� رہHے �ے �\� !_Rاو� Q�اور ان �� ا �_! ���H� ���r�

� ��ر?) �9_�ا ہ�ا(��/ �/��8'ہ 8B'�ں �_�ؤ اور <,Q8� E ��و۔ �� <,E !� ��!ے ہ� !  اے /8^,=�و)H/ ،�_! )D٠�ہ د? !_

 ہے اور �8ں !,ہ�را /�ورد-�ر ہ�ں !� ) �`8`
 �8ں( اور �ہ !,ہ�ر? �,�<
 )D١(�8ں ان %ے وا(� ہ�ں >�,� �ا�Q ہ

�ا ��د��۔ �� 8B'�ں ��G o(ے �ے /�س ہے وہ اس  !� /_� o/P �8ں ا/Hے ��م �� ��i9ق ���ے ��ا �)D٢(�>; %ے ڈرو 

 �8ں رہHے دو )D٣(%ے ��ش ہ� رہ� ہے *iL ��ت !Q ان �� Q�ان �� ا �! )D@( �� 8�ل ��!ے ہ8ں �ہ ہ�� �8� �ہ ��گ 

� �8ں �*�? �� رہے ہ8ں ) اس %ے( !� )DD(د�8� �8ں ان �� ��ل اور �8ٹ�ں %ے ��د د�9ے ہ8ں \A_� �cہ �ہ �*) �ہ8ں(ان �
 اور �� ا/Hے /�ورد-�ر �� P��9ں /� ا�,�ن )D٧( �� ا/Hے /�ورد-�ر �ے ��ف %ے ڈر!ے ہ8ں )DK(%,>_9ے ہ� �ہ8ں 

 اور �� دے %9cے ہ8ں د�9ے ہ8ں اور ان �ے )D٩( اور �� ا/Hے /�ورد-�ر �ے %�!; ���Q �ہ8ں ��!ے )D٨(ر�_9ے ہ8ں 
 �ہ� ��گ ��8c8ں �8ں �*�? ��ے )K٠( /�ورد-�ر �� ��ٹ �� ���� ہے دل اس ��ت %ے ڈر!ے رہ9ے ہ8ں �ہ ان �� ا/Hے


 %ے ز��دہ !c*8� �ہ8ں د�9ے اور )K١(اور �ہ� ُان �ے �sے P-ے �Ec ��!ے ہ8ں )�# �� �+v �� اس �e� اور ہ� 
) ��!�ں( دل ان  �:� ان �ے)K٢(ہ,�رے /�س �9�ب ہے �� %{ %{ �ہہ د�9� ہے اور ان ��-�ں /� �*� �ہ8ں �8� ��\ے -� 


 �8ں *iL ف %ے�# � �ہ�ں !Q �ہ )K٣(ہ8ں، اور ان �ے %�ا اور ا<,�ل �_� ہ8ں �� �ہ ��!ے رہ9ے ہ8ں ) /ڑے ہ�\ے(�
�د !  Pج �
 AّBؤ)@K(�$ ہ� �ے ان �8ں %ے P%�دہ ��ل ��-�ں �� /cڑ �8� !� وہ اس و(
 AّB\8ں -ے � ;R� ہ� %ے �� �!

 �� !_8ں اور !� ا�ٹے /�ؤں /_� /_� ��!ے !_ے  �P ?�8�KD((�ہ8ں �*ے -!�� �\�H% �� 89ں !� �� /ڑه /ڑه)KK( ان %ے 
� ��!ے، �ہ���8ں �8ں �r^�ل ہ�!ے اور �8ہ�دہ ��cاس ��!ے !_ے r��%)K٧( �� �8� ر �ہ8ں�L م �8ںA� 8� ا�ہ�ں �ے اس� 

� ہے �� ان �ے ا-*ے ��پ دادا �ے /�س �ہ\P '8B �e�ا � �� �ہ ا/Hے /8^,=� �� ���9ے )K٨(8ں !_� ان �ے /�س ��\
�*cہ وہ ان �ے /�س �� ) �ہ8ں( �8� �ہ �ہ9ے ہ8ں �ہ ا%ے %�دا ہے )K٩(/ہRH��9ے �ہ8ں، اس و�ہ %ے ان �� �ہ8ں ���9ے 

� ��!ے ہ8ں He/�� �� �� �wے ہ8ں اور ان �8ں %ے ا�\P �� ا\ے )٧٠(�� �ے����اہ�rں /� B*ے !� ) ����( اور  �ان �
P 
Z84� �/ہRH� د? ) �� �9�ب(%,�ن اور ز�I8 اور �� ان �8ں ہ8ں %$ درہ� ��ہ� ہ���\8ں۔ �*cہ ہ� �ے ان �ے /�س ان �

 �H/ہ /_�8 رہے ہ8ں ) �9�ب(ہے اور وہ اH� ے% 
Z84�)ل ���:9ے ہ�، ) !=*�8 �ے ص*ے �8ں( �8� !� ان %ے )٧١�� ;R�
 اور !� !� ان �� 8%�هے را%9ے )٧٢( %$ %ے �ہ�9 رزق د�Hے وا� ہے !� !,ہ�را /�ورد-�ر �� ��ل �ہ
 اB_� ہے اور وہ

��ت /� ا�,�ن �ہ8ں �!ے وہ ر%9ے %ے ا�� ہ� رہے ہ8ں )٧٣(�� #�ف �A!ے ہ� P اور ا-� ہ� ان /� )@٧( اور �� ��گ 
� /� اڑے رہ8ں r��% �H/ں !� ا�ہ8ں، وہ دور ��د � )٧D) (/_��ں�)_ٹ9cے ( اور(ر�� ���ں اور �� !8i8*cں ان �� /ہH{ رہ

�ا �ے P-ے <��'? �ہ �� اور وہ <��'? ��!ے ہ� �ہ8ں � �ہ�ں )٧K(اور ہ� �ے ان �� <dاب �8ں /cڑا !� �_� ا�ہ�ں �ے 
� �� دروازہ �_�ل د�� !� اس و(
 وہ�ں ��ا�8� ہ�-sے �� اور وہ� !� ہے �o �ے )٧٧(!Q �ہ �$ ہ� �ے /� <dاب �

8_c�P ے۔ !,ہ�رے ��ن اور\�H� ں اور دل)Ic8� ( ار? ��!ے ہ�'-�c� �� �!)8ں )٧٨� I8ے !� �� ز�� o� ہے �! � اور وہ
� #�ف !� �,u ہ� �� ��ؤ -ے � �� �+9r� ہے اور ��ت د�9� ہے اور رات اور )٧٩(/8�ا �8� اور ا%-� اور وہ� ہے �� ز�

�ہ9ے !_ے ا%� ) ���G(�ت �ہ ہے �ہ �� ��ت ا-*ے  �)٨٠(دن �� ���9ے رہH� ا%� �� !�4ف ہے، �8� !� %,>_9ے �ہ8ں 
 �8%�ہ �ے ( �ہ9ے ہ8ں �ہ �$ ہ� �� ��\8ں -ے اور �ٹ� ہ� ��\8ں -ے اور ا%9+�ان )٨١(�ہ9ے ہ8ں ) ��ت �ہ(#�ح ���
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;R� ٨٢(�ہ رہے -� !� �8� ہ� /_� اٹ_�\ے ��\8ں -ے؟ ) %�ا(�  �ہ و<�ہ ہ� %ے اور ہ� %ے /ہ*ے ہ,�رے ��پ دادا %ے �_
 �ہ� �ہ ا-� !� ���9ے ہ� !� �9�ؤ �ہ ز�I8 اور �� )٨٣(�ہ !� ص�ف ا-*ے ��-�ں �� �ہ��8�ں ہ8ں ) ا��(ہ�!� P AB�� ہے 

�ا ��۔ �ہ� �ہ /_� !� %�9Bے ��8ں �ہ8ں؟ )@٨(�R; ز�I8 �8ں ہے %$ �o �� ��ل ہے؟ � )٨D( �_ٹ ��ل اٹ_8ں -ے �ہ 
 �ے%��9ہ �ہہ د�ں -ے )٨K) (ہے؟(���Q ) ��ن(�Q ہے اور <�ش <�B�/ �� �8_� �ہ %�ت P%,���ں �� ��ن ��) ان %ے(

� ہ8ں، �ہ� �ہ /_� !� ڈر!ے ��8ں �ہ8ں؟ ) 8B'�ں(�ہ �ہ � ��ا ہ�)٨٧( o� ہ� �ہ ا-� !� ���9ے ہ� !� �9�ؤ �ہ وہ ��ن ہے� 
 �e� �\�� E��`� 9� ہے اور اس �ے�ہ د�H/ ہے اور وہ �8' �� ��د��ہB 9� �ے ہ�!; �8ں ہ�c% ہ �ہ8ں دے�H/ ��)رًا )٨٨�G 

� ��د��ہ� !�(�ہہ د�ں -ے �ہ e�ہے، !� �ہ� /_� !� /� ��دو �ہ�ں %ے /ڑ ��!� ہے؟ ) ا �� ��ا ہ� ��ت �ہ ہے �ہ ہ� )٨٩(
9%� �sے ��!ے ہ8ں(�ے ان �ے /�س �� /ہRH� د�� ہے اور �� �/ 
�ا �ے �ہ !� )�)٩٠ے�Q �_�ٹے ہ8ں ( �� )�H/ا ( �e�

8� �� Q�9� اور ا�د EB �� ت �� �ے�)�*+� �H/ا �H/ہ�!� !� ہ� � =�د ا �e�د ہے، ا�= � �ٹ� �H��� ہے اور �ہ اس �ے %�!; ��\
�ا اس %ے /�y ہے ��ا �ے ��رے �8ں �8�ن ��!ے ہ8ں � ;R� �� ہ ��گ�۔ �!��P $��L �/ ہ اور )٩١(دو%�ے� وہ /��8

� ہے �� اس �ے %�!; �) �y�r(��ہ� �� ���9� ہے اور Rن اس %ے او��� �� ()٩٢(��Q ��!ے ہ8ں اس �,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے (
� �8ں ان /� ��زل ���ے �>_ے %ے) �i�ر(�ہ� �ہ اے /�ورد-�ر �d> oاب �� ان -� و<�ہ ہ� رہ� ہے، ا-� !� ��8? ز�

 اور �� )@٩(ان ���,�ں �8ں ���E �ہ �s8<8ے ) اس %ے ��iZظ ر�_s8ے اور( !� اے /�ورد-�ر �>_ے )٩٣(�_� د�_�دے 
� ��ت )٩D(و<�ہ ہ� ان %ے �� رہے ہ8ں ہ� !� �� د�_� �� ان /� ��زل ���ے /� (�در ہ8ں e�اور ��? ��ت �ے ��اب �8ں ا 

� ہ�۔ اور �ہ �� �R; �8�ن ��!ے ہ8ں ہ,8ں ��ب � *�م ہے _Bا 
�8ں !  اور �ہ� �ہ اے /�ورد-�ر)٩K(�ہ� �� �ہ��
اس %ے �_� !H/ ?�8�ہ ���:9� ہ�ں �ہ وہ ��8ے !  اور اے /�ورد-�ر)٩٧(9� ہ� �Y8���ں �ے و%�%�ں %ے !H/ ?�8�ہ ���:


 �8ں رہ8ں -ے ()٩٨(/�س ����Pد ہ�ں *iL ح�# �� �ے /�س ��ت �P�\ے ) �ہ ��گ ا%e� ہ �$ ان �8ں %ے� Q! ہ�ں�
ں �eے B_�ڑ P�� ہ�ں �Q8  !��ہ �8ں اس �8)٩٩(وا/o �_�8 دے ) د�8� �8ں(�>_ے /_� ! -� !� �ہے -� �ہ اے /�ورد-�ر

� ��ت ہے �ہ وہ ا%ے ز��ن %ے �ہہ رہ� ہ�-� e�ا Q�ہ ا�ہ8ں ہ�-�(��م �8� ��وں۔ ہ�-' �ہ8ں۔ � E,> ;!�% اور ) اور اس �ے
 /_� �$ ص�ر )١٠٠) (رہ8ں -ے(اٹ_�\ے ��\8ں -ے، ) دو��رہ(اس دن !Q �ہ ) �ہ�ں وہ(اس �ے /R8_ے ��زخ ہے 
) <,*�ں �ے( !� �I �ے )١٠١( �8ں (�ا�89ں ہ�ں -� اور �ہ ا�Q دو%�ے �� /�B_8ں -ے /_��c� ��\ے -� !� �ہ !� ان

 اور �I �ے ���; ہ*cے ہ�ں -ے وہ ��گ ہ8ں �Hہ�ں �ے ا/Hے !8sں )١٠٢(���; �_�ر? ہ�ں -ے۔ وہ AGح /��ے وا�ے ہ8ں 
ے -� اور وہ اس �8ں !�8ر?  Pگ ان �ے ���ہ�ں �� �_*o د)١٠٣(�e�رے �8ں ڈا�، ہ,r8ہ دوزخ �8ں رہ8ں -ے 

� ��!8ں !_8ں )@١٠(Bڑه�\ے ہ�ں -ے \�H% 89ں /ڑه �� �ہ8ں�P ?�8� �� �! �8� )9ے !_ے ) �ہ8ںH% �� ے ) اور(!� ان!Aٹ_�
� اور ہ� ر%9ے %ے �_ٹs- Qے !  اے ہ,�رے /�ورد-�ر)١٠D(!_ے s-ہ� $��L � اے )١٠K(ہ� /� ہ,�ر? �� �+9

�ا ()١٠٧(���ں !� ���� ہ�ں -ے ) ا�eے ��م(%ے �c�ل دے، ا-� ہ� /_� ہ� �� اس �8ں ! /�ورد-�ر� ( ���G�\ے -� �ہ ا%
�وں �8ں ا�Q -�وہ !_� �� د<� �8� ��!� !_� �ہ اے )١٠٨(�8ں ذ�
 �ے %�!; /ڑے رہ� اور �>; %ے ��ت �ہ ��و H� �8ے� 

 )١٠٩(�� اور !� %$ %ے �ہ�9 ر�� ���ے وا� ہے ہ,�رے /�ورد-�ر ہ� ا�,�ن �\ے !� ُ!� ہ� �� �+� دے اور ہ� /� ر�� 
� �8� ) ہ,r8ہ(!� !� ان %ے !,e+� ��!ے رہے �ہ�ں !Q �ہ ان �ے /R8_ے ��8? ��د �_� �_�ل -sے اور !� eHان %ے ہ

�ا ()١١١( Pج �8ں �ے ُان �� ُان �ے ص=� �� ���ہ د��، �ہ وہ ���8�ب ہ�-sے )١١٠(��!ے !_ے �B�/ I8_ے -� �ہ !� ز�) 
 وہ �ہ8ں -ے �ہ ہ� ا�Q روز �� ا�Q روز %ے �_� �� رہے !_ے، �,�ر ���ے وا��ں %ے )١١٢(�8ں �H9ے ��س رہے؟ 

�ا ()١١٣(/�s8<8� ;Bے � �8� !� �ہ �8�ل ��!ے )@١١(�� رہے۔ ��ش !� ���9ے ہ�!ے ) �ہ
 ہ�(!� ) وہ�ں��G)�\ے -� �ہ ( 
�ہ /8�ا �8� ہے اور\�Gؤ -ے؟ ہ� �ہ ہ� �ے !� �� �ےP ہ !� ہ,�ر? #�ف ��ٹ �� �ہ8ں�١١( D( د��ہ ہے�� �R% �� ا��اس ( !� 

� ہے، اس �ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں، وہ� <�ش �'رگ �� ���Q ہے ) �� ��نR١١(اس %ے او�K( ا�� v+� �� اور 
� ��ا ہ�� �ہ8ں !� اس �� �e�ب H% �_� ;R� اس �ے /�س �� o� ر!� ہے�c/ �� ے %�!; اور � =�د� ;R� ے ہ�ں ہ�-�۔

�ا %ے د<� ��و �ہ ��8ے /�ورد-�ر �>_ے �+� دے اور )١١٧(�Q �ہ8ں �ہ ���G ر%9:�ر? �ہ8ں /�\8ں -ے ��>; ( اور 
  )١١٨(ر�� �� اور !� %$ %ے �ہ�9 ر�� ���ے وا� ہے ) /�
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رة ا��>ر� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�� �Gض �� د��، اور اس �8ں واض� ا�,P $��Y�89ں ) �ے ا�c�م(%�رت ہے �o �� ہ� �ے ��زل �8� اور اس ) ا�Q(�ہ 
���ر? ث��
 ہ���\ے ( ����ر? ���ے وا�� <�رت اور ����ر? ���ے وا� ��د )١(��زل �8ں !��ہ !� ��د ر�_� � ��$ ان �

�ا) !���ا دو��ں �8ں %ے ہ� ا�Q �� %� درے ��رو۔ اور ا-� !� ���ت /� ا�,�ن ر�_9ے ہ� !� ��ع P ے ( اور روز�
�c� ( د ہ����� �_� 
>�,� Q�ا ��8ں !,ہ8ں ان /� ہ�-' !�س �ہ P\ے۔ اور B�ہs8ے �ہ ان �� %'ا �ے و(
 �e*,���ں �

���ر �� �y�r ��د �ے %�)٢(� �ا  ����ر ��د !� ����ر �� �y�r <�رت �ے %�ا �c�ح �ہ8ں ��!� اور ����ر <�رت �� �_
���ر <�رت %ے �c�ح ����(اور ��\� �c�ح �8ں �ہ8ں �!� اور �ہ � �H � ( ں /� ��ام ہے�H���)اور �� ��گ /�ہ8'-�ر )٣ 

<�ر!�ں �� ����ر? �� <8$ �:�\8ں اور اس /� B�ر -�اہ �ہ �\8ں !� ان �� ا%� درے ��رو اور �=_� ان �� �ہ�دت (=�ل �ہ 
���دار ہ8ں � �
( �� اس �ے � � !��ہ ���8ں اور  ہ�ں)@(��و۔ اور �ہ��� �H/ا ) ا���+Hrے وا� ) �_�(%�Hار �8ں !� 

� <�ر!�ں /� ����ر? �� !ہ,
 �:�\8ں اور ��د ان �ے %�ا ان �ے -�اہ �ہ ہ�ں !� ہ� )D(�ہ���ن ہے H/اور �� ��گ ا 
�ا �� (�e �_�\ے �ہ �ے�Q وہ %R� ہے �� �ہ�دت �ہ ہے �ہ /ہ*ے !� B�ر ��ر � Q�ا)Kہ )�ں ��ر ��R��/ ہ ) �ہے( اور�

 
H � ��ا ���ا �� )٧(ا-� وہ �_�ٹ� ہ� !� اس /� �9� ہے �ہ وہ /ہ*ے B�ر ��ر c% ہ ��ت ٹ�ل�اور <�رت %ے %'ا ��  
�ا �� FL$ ) �ہے( اور /���R�ں دG ہ ��ں )٨((�e �_�\ے �ہ �ے�Q �ہ �_�ٹ� ہے ���زل (�ہ ا-� �ہ %R� ہ� !� �>; /� 

��ا�8�ں /8�ا ہ���!8ں۔ �:� وہ ص��$ ��م ہے  )٩) (ہ� �% 
�ا �� EFG اور اس �� �ہ����� �ہ ہ�!� !� �ہ�اور ا-� !� /� 
�ا !��ہ (=�ل ���ے وا� ��8c ہے �
 ہے اس �� )١٠(اور �ہ �ہ >�,� Q�8ں %ے ا� � �I ��-�ں �ے �ہ9�ن ����ه� ہے !� ہ

 اB_� ہے۔ ان �8ں %ے �v+� o �ے -H�ہ �� �H9� �4ہ �8� اس �ے ا/Hے �� �8ں ��ا �ہ %,>_H�۔ �*cہ وہ !,ہ�رے �sے
 �$ !� �ے وہ )١١(�sے ا!H� ہ� و��ل ہے۔ اور �o �ے ان �8ں %ے اس �ہ9�ن �� �ڑا ���; اٹ_��� ہے اس �� �ڑا <dاب ہ�-� 

� !� ���I ��دوں اور <�ر!�ں �ے ��8ں ا/Hے د��ں �8ں �Q8 -,�ن �ہ �8�۔ اور ��8ں �ہ _! �H% ت�� ��ہ ص��ہ� �ہ �
� ��ت ) ا�9Gاء /�داز( �ہ )١٢(#�G�ن ہے H/ا)���4! �B�ر -�اہ ��8ں �ہ �\ے۔ !� �$ �ہ -�اہ �ہ8ں �%cے ) �sے�)ے ( �

�ا �ے �'د�Q �ہ� �_�ٹے ہ8ں � �!)١٣( �! ��ا �� EFG اور اس �� ر�,
 �ہ ہ�!���ت �8ں !� /� P اور ا-� د�8� اور 
� ز����ں %ے اس �� )@١(<dاب ��زل ہ�!� ) %+
(_ے اس �� و�ہ %ے !� /� �ڑا �o ��ت �� !� B�B� ��!ے !H/ا �! $� 

 Q�ہ !_� اور !� ا%ے ا� �*> ;R� �� �! �� o� ت �ہ9ے !_ے�� �e�ہ %ے اH� ےH/دو%�ے %ے ذ�� ��!ے !_ے اور ا Q�ا
 ��ا �ے �'د�Q وہ �ڑ? �_�ر? ��ت !_�� ��ت %,>_9ے !_ے اور c*١(ہD(! $� �8ں �ہ �ہہ  اور� �! �_! �H% ے ا%ے� �

� ��ت ز��ن /� �ہ �\8ں۔ e�ں �ہ8ں �ہ ا��ہ ہ,8ں ��� ��ہ !� ) /�ورد-�ر(د�ہے  y�/ �!(
�ا !,ہ8ں )١K(�ڑا �ہ9�ن ہے ) �ہ� 

 ��!� ہے �ہ ا-� ���I ہ� !� /_� �=_� ا�e� ��م �ہ ���� Z84�)ا !,ہ�رے )١٧��� P�89ں ) %,>_��ے �ے �sے( اور H/ا


 وا� ہے ,c� ے وا�H��� ا��� ��!ے ہ8ں �ہ )١٨(�_�ل �_�ل �� �8�ن ��G�!� ہے۔ اور He/ �� اور �� ��گ اس ��ت 
 �H � ��=�(����Hں �8ں �ے�8�\ ����ر? �� 
�ا ) !ہ,���ت �8ں د�; د�Hے وا� <dاب ہ�-�۔ اور P 8*ے ان �� د�8� اور_/
�ا �� EFG اور اس �� ر�,
 �ہ ہ�!�  اور ا-� )١٩(���9� ہے اور !� �ہ8ں ���9ے �!� �R� �8; �ہ ہ�!� �:� وہ ���� (!� /� 

�ا �ہ��
 �ہ���ن اور ر��8 ہے ) ہے��Y8�ن �ے (���ں /� �ہ H*B�۔ اور �� �+Y8� v�ن �ے !  اے ����H)٢٠(اور �ہ �ہ 
 ��ا �� EFG اور اس �� اور ��ے ��م ہ� �9�\ے -�۔ اور ا) �� ��!8ں((���ں /� B*ے -� !� �Y8�ن !� �ے�8�\� �/ �! �-

�ا %HHے وا� ��ا �B �� o�ہ9� ہے /�y ��د�9� ہے۔ اور �� !� �8ں /�y �ہ ہ�%9c�۔ �:� _� v+� Q�ا �! ��ہ����� �ہ ہ�!
و% 
 ہ8ں، وہ اس ��ت �� (�e �ہ �_�\8ں �ہ ) اور ص��$( اور �� ��گ !� �8ں ص��$ EFG )٢١(���Hے وا� ہے ) اور(

��چ /�ت �ہ8ں د�ں -ے۔ ان �� B�ہs8ے �ہ � �ف ��د�ں ر�9ہ داروں ا ;R� �� ڑ ���ے وا��ں�_B I#9���ں اور وZ� ور
�ا !� �+Hrے وا� �ہ���ن ہے ��ا !� �� �+� دے؟ اور �� �ہ8ں ��!ے �ہ He/ �! �8� ں۔�گ )٢٢(اور در-'ر ���� �� 

��ت /�ہ8'-�ر اور ��ے ����ں %ے �ے�=� اور ا�,�ن دار <�ر!�ں /� ����رPے ہ8ں ان /� د�8� و!�:� 
) دو��ں(? �� !ہ,

 ہے۔ اور ان �� %+
 <dاب ہ�-� H � ے روز ()٢٣(�8ں� 
��8) �H � ( ز���8ں ہ�!; اور /�ؤں %$ ان �ے ��o دن ان �
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�ا ان �� )@٢(����ں �� -�اہ� د�ں -ے ���ہ دے -� اور ان �� �) اور(/�را /�را ) ان �ے ا<,�ل ��( اس دن � Q8_م ٹ�* 
�ا ���� � ��/�y <�ر!8ں ��/�y ��دوں �ے �sے اور ��/�y ��د )٢D(��ہ� ���ے وا� ہے ) اور �� ��(ہ���\ے -� �ہ 

ان ) /�y ��گ(��/�y <�ر!�ں �ے �sے۔ اور /�y <�ر!8ں /�y ��دوں �ے �sے۔ اور /�y ��د /�y <�ر!�ں �ے �sے۔ �ہ 
ا/Hے -_�وں �ے %�ا !  ���٢K(�H( �+�r اور �Q8 روز? ہے ان �ے �sے) اور(�� ��!�ں %ے ��? ہ8ں ) ��-���ں(

-_�وں �8ں -_� وا��ں %ے ا��زت �sے اور ان �� %Aم �sے �^�8 دا�E �ہ ہ�ا ��و۔ �ہ !,ہ�رے �� ) ��-�ں �ے(دو%�ے 

 اس �sے ��!ے ہ8ں �ہ ���� !� ��د ر�_� ) اور ہ�(�8ں �ہ�9 ہے Z84� ہ�٢٧((��� �� �e� د �ہ /�ؤ !�  ا-� !� -_� �8ں�

��ٹ ��ؤ !� ��ٹ ���� ��و۔ ) اس و(
(�$ !Q !� �� ا��زت �ہ د? ��\ے اس �8ں �
 دا�E ہ�۔ اور ا-� �ہ �ہ� ��\ے �ہ 
�ا %$ ���9� ہے �� ��ت ہے۔ اور �� ��م !� ��!ے ہ� � �� ا�eے �c�ن )٢٨(�ہ !,ہ�رے �sے �ڑ? /��8'-e� �! �-ہ�ں ا 

ہ�، !� /� �H- ;R�ہ �ہ8ں، اور �� �R; !� ��ہ� ��!ے ) ر�_�(اور اس �8ں !,ہ�را ا%=�ب �8ں ��ؤ �o �8ں ��\� �ہ �9e� ہ� 
�ا �� %$ � *�م ہے �� ر�_� ���ں اور )٢٩(ہ� اور �� /��8�ہ ��!ے ہ� R8� ں���� �H/دوں %ے �ہہ دو �ہ ا�� I��� 

� ��ت ہے او� �
 �8� ���ں۔ �ہ ان �ے �sے �ڑ? /��8'-��i� �� ��م -�ہ�ں �H/ا ان %ے ا��ر �� ��م �ہ ��!ے ہ8ں 
�=�دار ہے )٣٠( �� ��م -�ہ�ں �H/ں اور ا�ر�_� �� �R8� ہ8ں�:� �H/ا � اور ���I <�ر!�ں %ے �_� �ہہ دو �ہ وہ �_

� Pرا\� H/ں اور ا�8� ��� 
��i�)ر �ے �`���ت��ز �H � ( رہ9� ہ�۔ A_� ں �:� �� ان �8ں %ے��� ��ہ� �ہ ہ��ے د�� ��
�Hں /� اوڑه8H�ں اوڑهے رہ� ���ں اور ا/Hے ��و�� اور ��پ اور ��e اور �8ٹ�8ں اور ��و�� �ے �8ٹ�ں اور اور ا/Hے 8%

 �H/�8ں اور �_89>�8ں اور �_��>�ں اور ا\�_�)�� �e) ��ام �ے �� ) ہ�<�ر!�ں اور ���ڈ? ��ALں �ے %�ا �8' ان 
��اہ� �ہ ر�_8ں �� ا�eے �ڑ��ں �ے �� <�ر!�ں �ے /� ��Lض ان (دے �� 8B'وں %ے وا(� �ہ ہ�ں <�ر!�ں �


 ) ��-�ں �ے %�اH�ز �H/ا �/ �e�)ر �ے �`���ت�:H% اور ( ے /�ؤںH/ں۔ اور ا�ہ� �ہ ہ��ے د�� ��) ے #�ر %ےe�ا
�/ I8ں ) ز��ے اور(�ہ ��رRHر ����ں �8ں /ہ�cH_� ہ� (�H��� ر � *�م ہ���\ے۔ اور��ہ ز��ا �ے P-ے ! ان �� /��8� $%

� (�م �� ��8ہ <�ر!�ں �ے �c�ح ��د�� ��و۔ اور ا/Hے ��ALں اور ���ڈ��ں �ے �_� )٣١( AGح /�ؤ !��ہ ��و !��ہH/اور ا 
�ا ) �c�ح ��د�� ��و(�� �Q8 ہ�ں ��ا ان �� ا/Hے EFG %ے ��ش ��ل ��دے -�۔ اور �) �ہ
(ا-� وہ �o*i ہ�ں -ے !� 

� �� ا�89�ر �sے رہ8ں �ہ�ں  اور �I �� )٣٢(���Hے وا� ہے ) %$ �R;(و% 
 وا� اور Hدا� y�/ ور �ہ ہ� وہ��8�ہ �� �`

 B�ہ8ں ا-� !� ان �8ں =!�c� م !� %ےAL �� دے۔ اور�� �HL ے% EFG ےH/ا ان �� ا��8
 اور(!Q �ہ �Aؤ ) ص�/ �c8�

� ���ڈ��ںH/دو۔ اور ا ��ا �ے �� ��ل !� �� �+r� ہے اس �8ں %ے ان �� �_�
 ����۔ اور =!�c� ان %ے �! y�/ ا-� وہ �� 
� �ے �Gا\� ��صE ���ے �ے �sے ����ر? /� �>=�ر �ہ ����۔ اور �� ان ) �ے���� %ے(دا�I رہB �H�ہ8ں !� -�د�8�و? ز�

�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے ) �R8�ر��ں(�� �>=�ر ��ے -� !� ان � � اور ہ� �ے !,ہ�ر? )٣٣(�ے �>=�ر �sے ���ے �ے � 
�=��ں اور /�ہ8'-�روں �ے �sے #�ف رو�P I�89ں ��زل �� ہ8ں او �ر �� ��گ !� %ے /ہ*ے -'ر cBے ہ8ں ان �

 
Z84�)اغ )@٣�B 8ں� o� ق ہے�# Q�ا ��ہے �ہ -� �e�ل ا�w� ��ا P%,���ں اور ز�I8 �� ��ر ہے۔ اس �ے ��ر �� 
 E��H) 8ں ہے۔ اور� E��H) Q�اغ ا�B ف ہے �ہ(ہے۔ اور�i� ص�ف �e�9� ہ�ا) اc,B �% �� �!�� ���- Q�رہ ہے اس �8ں ا�! 


 �� !A� E8�� ��!� ہے ��(�=�رy درH � ( ف۔�# �) ا�e� � *�م ہ�!� ہے �ہ(ز��9ن �ہ �ہ ��rق �� #�ف ہے �ہ �^�ب �
��اہ Pگ ا%ے �ہ �_� B_�\ے �*Hے �� !8�ر ہے  E8! �� ڑ?(اس/ ( �Hرو� �/ �Hہے(رو� ��ا ا/Hے ��ر %ے ) ہ� رہ�

�ا �ے �B �� o�ہ9� ہے 8%�ه� راہ د�_�!��sے ) %,>_��ے �ے��)-�ں �ے 8�)�! (�ن ��G�!� ہے w� �� (��8ں(� ہے۔ اور 
�ا ہ� 8B' %ے وا(� ہے ���٣D() E(اور H) ہے(ان -_�وں �8ں ) وہ ( �H*� ہے �ہ �����G ا �ے ار��د���I �ے ��رے �8ں 

�ا �ے ��م �� ذ�� �8� ��\ے �� ا�eے ()٣K( !e=�8 ��!ے رہ8ں ان �8ں ص=� و��م اس ��) اور(�sے ��\8ں اور وہ�ں H � (

۔ وہ اس دن �� و�Gو���� ہے �ہ !�� EG�L ?�-ے %ے �ہ %�داH�ے اور ز��ٰة دHا �ے ذ�� اور �,�ز /ڑه�� �� I� گ��

 !��ہ )٣٧(ڈر!ے ہ8ں ) او/� �� Bڑه ��\8ں -�(ا�ٹ ��\8ں -ے اور c�P_8ں ) ��ف اور -_=�اہٹ �ے %=$(%ے �$ دل 
�ا ان �� ان �ے��ا ���ہ دے اور ا/Hے EFG %ے ز��دہ �_� <Y� ��ے۔ اور �B �� o�ہ9� ہے � �_Bا 
 <,*�ں �� �ہ

� ہے �e8ے �8�ان �8ں ر�
 �ہ /8�%� ا%ے )٣٨(�ے�,�ر رزق د�9� ہے e�ل ا�w� � �I ��-�ں �ے ��i �8� ان �ے ا<,�ل �
� �ہ /�\ے اور_� ;R� ے !� ا%ے\P ہ �$ اس �ے /�س� Q! ہ�ں�ے _<,% ��ا ہ� �� ا/Hے /�س د�c_ے !� وہ ا%ے /��� 

�ا �*� �e�ب ���ے وا� ہے �� ہے( �� )٣٩(اس �� �e�ب /�را /�را cB� دے۔ اور e�ل ا�w� ��e8ے ) ان �ے ا<,�ل �
� ہ� اور اس �ے او/� اور �ہ� !P �*B �اور اس �ے او/� ��دل ہ�، ) Pرہ� ہ�(در��\ے <,�8 �8ں ا��ه�8ے �o /� �ہ� Bڑه
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�ا ) B_��� ہ�ا(�ے ہ� ا��ه�8ے ہ�ں، ا�Q /� ا��L Qض ا��ه8� �� o� ے۔ اورc% ;c�ہ د� ;R� �! ے��c� ;!�ہ �H/ا $�
� �ہ دے اس �� Hرو�)�� �ہ8ں ) �ہ8ں �_Hرو�)�9c% E�) (@8ں )٠� I8ں اور ز����,%P ہ �� ��گ� �_c�8� !� �ے �ہ8ں د� 

�ا �� !e=�8 ��!ے ہ8ں اور /� /_A8\ے ہ�\ے ����ر �� �,�ز اور !e=�8 �ے #��`ے %ے وا(� ہ8ں۔ ہ8ں H/۔ اور %$ ا�_�
�ا �� � *�م ہے ) %$(اور �� �R; وہ ��!ے ہ8ں �)@١( ��ا ہ��ا �ے �sے ہے۔ اور � �� ��د��ہ� I8ن اور ز��,%P اور 
٢@(�� #�ف ��ٹ �� ���� ہے (� o/P �� ہے، اور ان �!AB �� د��ں�� ��ا ہ�8ں �A د�9� ہے،  �8� !� �ے �ہ8ں د�c_� �ہ 

 Ec� ہH8� 9ے ہ� �ہ ��دل �8ں %ے_c�9� ہے، /_� !� د�س(/_� ان �� !ہ �ہ !ہ ��د�� �� ( �� ن �8ں�,%P رہ� ہے اور) او��ں
/ہ�ڑ ہ8ں، ان %ے او�ے ��زل ��!� ہے !� �B �/ o�ہ9� ہے اس �� ��%� د�9� ہے اور �o %ے B�ہ9� ہے ہٹ� د�9� ہے۔ ) �ے

� �� ُاcBے �sے ��!� ہے اور ��دل �8ں �� �>*� ہ\�H8� �8ہ ���ے�� ہے اس �� c�P Q,B_�ں �� !�)@٣( ��ا ہ� اور 
�ا ہ� �ے ہ� H*Bے /_��ے وا�ے )@@(رات اور دن �� ���9� رہ9� ہے۔ اہE �4�رت �ے �sے اس �8ں �ڑ? <=�ت ہے � اور 
9*B E� ے ہ8ں �ہ /8ٹ �ےe�ے اF � ا �8�۔ !� اس �8ں�ے ہ8ں اور � f ا�eے ہ8ں �� دو /�ؤں /� ����ار �� /��� %ے /8

�ا ہ� 8B' /� (�در ہے � Qا ��!� ہے، �ے���ا �� B�ہ9� ہے /8�B*9ے ہ8ں اور � f ا�eے ہ8ں �� B�ر /�ؤں /� B*9ے ہ8ں۔ 
)@D( ت ��!� ہے��ا��ا �B �� o�ہ9� ہے 8%�هے ر%9ے �� #�ف ہ� اور )K@( ہ� ہ� �ے رو�P I�89ں ��زل �8ں ہ8ں اور 

 f � ,�ن �\ے اور�ا /� اور ر%�ل /� ا����c ��ن �8� /_� اس �ے � � ان �8ں %ے ا�Q ) ان ��(��گ �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� 
�ا اور اس �ے ر%�ل �� #�ف �A�� ��!� )٧@(�G(ہ /_� ��!� ہے اور �ہ ��گ ص��$ ا�,�ن ہ� �ہ8ں ہ8ں � اور �$ ان �� 

�ا(ہے !��ہ �ان ) ہ� اور(�� ) � ��*ہ( ا-� )٨@( %ے ا��G Q(ہ �Hہ /_�8 �98� ہے ان �� 8F)ہ cB� د�ں !� ان �8ں( ر%�ل 
 ��)�9RHے ہ8ں ) /ہ!P ے*B �� ہ� u8Y� ف�# ��Q �8ں ہ8ں �� ان ) �ہ( �8� ان �ے د��ں �8ں �8,�ر? ہے �� )٩@(ہ� !� ان �

�ا اور اس �� ر%�ل ان �ے �� �8ں �*� ���ں -ے � ����Hں �� !� )D٠(���� ہ8ں �*cہ �ہ ��د ) �ہ8ں(�� �ہ ��ف ہے �ہ 
�ا اور اس �ے ر%�ل �� #�ف �A\ے ��\8ں !��ہ وہ ان �8ں 48G*ہ ���ں !� �ہ8ں �ہ ہ� �ے �) ��c(�ہ ��ت ہے �ہ �$ 

�ا اور اس �ے ر%�ل �� ��G��=�دار? ��ے )I%)D١ �8� اور ��ن �8�۔ اور �ہ� ��گ AGح /��ے وا�ے ہ8ں � v+� �� اور 

 (e,8ں �_�!ے ہ8ں �ہ ) �ہ( اور )D٢(-� !� ا�eے ��گ ��اد �� /ہHRHے وا�ے ہ8ں -� اور اس %ے ڈرے +% 
+% ��ا ��

�ہ ��G��=�دار? ) %$ -_�وں %ے(ا-� !� ان �� ��c دو !� ��He/ ،ؤ�_� 
در��ر (�Ec �_ڑے ہ�ں۔ �ہہ دو �ہ (e,8ں �
�ا !,ہ�رے %$ ا<,�ل %ے �=�دار ہے )ہے� Q۔ �ے�)Dا )٣���ا �ے  �ہہ دو �ہ �� ��G��=�دار? ��و اور ر%�ل �

) اس 8B' �� ادا ����(�� ان �ے ذ�ے ہے اور !� /� ) اس 8B' �� ادا ����(�B �/ �c*�۔ ا-� �Hہ ��ڑو -ے !� ر%�ل /� 
ہے �� !,ہ�رے ذ�ے ہے اور ا-� !� ان �ے ��G�ن /� B*� -ے !� 8%�ه� ر%9ہ /��� -ے اور ر%�ل �ے ذ�ے !� ص�ف 

�ا �(ص�ف ��ا �� و<�ہ )@)D/ہRH� د�H� ہے ( �ا�c�م � �� ��گ !� �8ں %ے ا�,�ن �\ے اور �Q8 ��م ��!ے رہے ان %ے 
ہے �ہ ان �� �*H� ���� �� Q�دے -� �e8� ان %ے /ہ*ے ��-�ں �� ���� �H��� !_� اور ان �ے د�e� �� Iے اس �ے ان �ے 

� �8� ہے ��cZ9e و/�\8�ار ��ے -� اور ��ف �ے � � ان ��He/ ےs� ں -ے اور ��8ے�ے -�۔ وہ ��8? <=�دت ��r+� Iا� 
� �� �� '8B�Q �ہ �H�\8ں -ے۔ اور �� اس �ے � � ��i ��ے !� ا�eے ��گ ����دار ہ8ں e� ;!�%)DD( اور �,�ز /ڑه9ے 

� ��\ے � 
�ا �ے ��G�ن /� B*9ے رہ� !��ہ !� /� ر�,��8�ل �)DK(رہ� اور ز��ٰة د�9ے رہ� اور /8^,=�  �e�ہ ����  اور ا
 )D٧(ان �� ٹ_c��� دوزخ ہے اور وہ �ہ
 ��ا ٹ_c��� ہے ) وہ �� ہ� �ہ�ں %9cے ہ8ں(�ہ !� /� ���G ��گ �P $��L�\8ں -ے 

�H��� ! �H � ہ Gد I8! ےRHے !� �8ں %ے �*�غ �� �ہ8ں /ہRّ� �� ں اور��م ���ڈAL او(�ت �8ں(!,ہ�رے I8! ( ے ا��زت% �!
� دو/ہ� ��(%ے /ہ*ے اور �,�ز ص=� ) ا�Q !�(�8� ���ں۔ � ��$ !� ��ڑے ا!�ر د�9ے ہ�۔ اور !�e8ے <r�ء ) دو%�ے -��

� دو%�ے و(�9ں �8ں(/R8_ے ) P-ے(ہ8ں ان �ے ) �ے(!,ہ�رے /�دے ) و(
(!I8 ) �ہ(�� �,�ز �ے � �۔ H � ( ;R� �/ �! ہ�
� P�89ں !� %ے �_�ل -H�ہ ہے اور �ہ ان /�۔ �ہ ��م ��ج �ے �sے ا�Q دو%�ے �ے /�س P!ے رہ9ے ہ�۔ اس H/ا ا��#�ح 


 وا� ہے ,c� ا �ڑا <*� وا� اور �ڑا�� اور �$ !,ہ�رے �ڑ�ے ���� ہ���\8ں !� ان �� )D٨(�_�ل �� �8�ن ��G�!� ہے اور 
� B�ہs8ے �o #�ح ان %ے ا-*ے H8� ح ا��زت�# �� ا%_�)�� �ڑے Pد�H � ( ے رہے ہ8ں۔ اس #�ح!�� Eا��زت ��ص

�P �H/ا !� %ے ا��
 وا� ہے ,c� ے وا� اورH��� ا�� اور �ڑ? <,� �� <�ر!8ں )D٩(89ں �_�ل �_�ل �� %H�!� ہے۔ اور 
 �� 
H�ز �H/ہ اc8#�r� ہ �ہ8ں�H- ;R� �/ ں !� ان�8� ����� �:H� �% �� اور وہ ��ڑے ا!�ر ،��c� �� I�ح �� !�(u �ہ8ں رہ

�ا %9H� اور ���9� ہے 8B'�ں �ہ ��ہ� ���ں۔ اور اس %ے �_� �8Rں !� �ہ ان �ے �� �ہ !� ا��هے )K٠(� �8ں �ہ�9 ہے۔ اور 
/� �H- ;R�ہ ہے اور �ہ �H:ڑے /� اور �ہ �8,�ر /� اور �ہ ��د !� /� �ہ ا/Hے -_�وں %ے �_��� �_�ؤ �� ا/Hے ��/�ں �ے 
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� �ہ�Hں �ے -_�وں %ے �� اH/ا ��_�\�8ں �ے -_�وں %ے � ��ؤں �ے -_�وں %ے �� �H/ا ��ؤں �ے -_�وں %ے �RB ےH/
���ؤں �ے -_�وں %ے �� اس  �H/ا ��ے ����ؤں �ے -_�وں %ے H/ا ���8ں �ے -_�وں %ے _/�_/ �H/ا ��وں %ے �_-

� �H>8�ں !,ہ�رے ہ�!; �8ں ہ�ں �� ا/Hے دو%�9ں �ے -_�وں %ے � o� ے% �_-)�!� /� �H- ;R�ہ �ہ8ں �ہ ) اور اس �� �_
�ا �� #�ف ) �ہ(%Aم �8� ��و۔ ) -_� وا��ں ��(-_�وں �8ں ���� ��و !� ا/Hے %$ �E �� �_��� �_�ؤ �� ��ا ��ا۔ اور �$ �

� P�89ں �_�ل �_�ل �� �8�ن ��G�!� ہے !��ہ !� %,>_� H/ا ا�� ���I !� وہ )K١(%ے �=�رy اور /��8'ہ !iZہ ہے۔ اس #�ح 
�ا /� اور اس �ے ر%�ل /� ا�,�ن �\ے اور �$ �=_� ا�eے ��م �ے �sے ����ا ہ8ں �� � �,u ہ� �� ���ے �� ہ� /8^,=� 

 ��ے /�س �,u ہ�ں !� ان %ے ا��زت �sے �^B �8*ے �ہ8ں ��!ے۔ اے /8^,=� �� ��گ !� %ے ا��زت ��صE ��!ے ہ8ں وہ
� ��م �ے �sے ا��زت ���:� ���ں !� ان �8ں e� ہ ��گ !� %ے�,�ن ر�_9ے ہ8ں۔ %� �$ �ا /� اور اس �ے ر%�ل /� ا��

�ا �+Hrے وا� %ے �eے B�ہ� ��و ا����ا %ے �+8rrں ���:� ��و۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ �زت دے د�� ��و اور ان �ے �sے 
�ا )K٢(�ہ���ن ہے � Qے ہ�۔ �ے�!A� �� دو%�ے Q�8ں ا� o/P �! �e8� ���� 8�ل �ہ� �e�ے �� ا�A� 8^,=� �ے/ �H��� 


 ��!ے ہ8ں ان �� ڈر�� �� �ہ ��گ � *�م ہ8ں �� !� �8ں %ے EB �� �R� ;c�P د�9ے ہ8ں !� �� ��i��+� �� �c� گ ان �ے

 /ڑ ��\ے �� !c*8� د�Hے وا� <dاب ��زل ہ� ) ا�e� �ہ ہ� �ہ(B�ہs8ے �ہ GP � د�P ;R� �� �_c%,���ں اور )K٣(ان /� ��\

 o� ہے۔ �� ��ا ہ�/� !� ہ� وہ ا%ے ���9� ہے۔ اور �o روز ��گ اس �� #�ف ��ٹ�\ے ) #���(ز�I8 �8ں ہے %$ 
�ا ہ� 8B' /� (�در ہے۔ ��\8�  )@K(ں -ے !� �� ��گ <,E ��!ے رہے وہ ان �� �9� دے -�۔ اور 
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رة ا�ُ��=�ن� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�ا\ے L'و�E(وہ ��ے /� (�Pن ��زل ��G��� !��ہ اہE ��ل �� ہ�ا�
 ��ے ) H� ےH/ے ا� o� ہے 
����� � وہ� )١(�ہ
 ہ
� ہے اور �o �ے � �� ��د��ہ� ا%� I8ن اور ز��,%P ہ�)�� �e� ( Q��� ��8ٹ� �ہ8ں �H��� اور �o �� ��د��ہ� �8ں ��\

8' �� /8�ا �8� اور /_� اس �� ا�Q ا��ازہ ٹ_ہ�ا�� B ے ہ�� o� ں �ے( اور )٢(�ہ8ں اور�-�� ( �H� اس �ے %�ا اور � =�د
8�ا / �_� '8B ��ہ8ں ��%9cے اور ��د /8�ا �sے -sے ہ8ں۔ اور �ہ ا/Hے �`4�ن اور �R� �� ui; ا�89�ر �sے ہ8ں �� ��\

 اور ���G �ہ9ے ہ8ں �ہ �ہ )٣(ر�_9ے ہ8ں اور �ہ ���� ان �ے ا�89�ر �8ں ہے اور �ہ �H8� اور �ہ �� �� ُاٹ; �_ڑے ہ��� 
� ر%��
(�I -_ڑت ��!8ں ہ� �� اس ) (�Pن(>�� ہ8ں۔ اور ��-�ں) ���H� ہ ��گ �ے�ہے۔  ��د �� �ا�e� ( �ے اس �8ں اس �

 اور �ہ9ے ہ8ں �ہ �ہ /ہ*ے ��-�ں �� �ہ��8�ں ہ8ں �o �� اس �ے �c; )@(P\ے ہ8ں ) ُا!�(�*� اور �_�ٹ /� ) �ہHے %ے
� ہ8ں !�� �\�H% �� ر�_� ہے اور وہ ص=� و��م اس �� /ڑه /ڑه)D(ں ا���,%P �� ور  �ہہ دو �ہ ُاس �ے ُاس �� ُا!�را ہے

8�ہ ��!�ں �� ���9� ہے۔ �ے�Q وہ �+Hrے وا� �ہ���ن ہے ��/ �� I8ز�)K( �!�_� 8^,=� ہے �ہ/ �e8� ہ�اور �ہ9ے ہ8ں �ہ  
ہے اور ��زاروں �8ں B*9� /_�!� ہے۔ ��8ں ��زل �ہ8ں �8� -8� اس �ے /�س ��\� 9��Gہ اس �ے %�!; ہ�ا�
 ���ے �� رہ9� 

�ہ ا!�را ��!� �� اس �� ��\� ��غ ہ�!� �ہ اس �8ں �_��� ��!�۔ اور ���� �ہ9ے ہ8ں �ہ !� �'ا) P%,�ن %ے( �� اس �� #�ف )٧(
� /�8و? ��!ے ہ� � v+� دو زدہ�� Q�8ں ) اے /8^,=� ()٨(!� ا!�� �د�c_� !� �ہ !,ہ�رے ��رے �8ں �o� o #�ح �

�ا( وہ )٩(��!ے ہ8ں %� -,�اہ ہ�-sے اور ر%9ہ �ہ8ں /�%9cے � ( 
����� 
ہے �� ا-� B�ہے !� !,ہ�رے �sے اس %ے �ہ
�(�H� دے ) 8B'�ں(�ہ�9 H � ( دے�H� EZ� ےs� ہ�ں۔ �8' !,ہ�رے � �*cہ �ہ !� )١٠(��L�ت �I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ

 �o و(
 وہ ان )١١((8��
 ہ� �� �_ٹA!ے ہ8ں اور ہ� �ے (8��
 �ے �_ٹ�Aے وا��ں �ے �sے دوزخ !8�ر �� ر�_� ہے 
اور H+8Bے �ABے �� %8Hں -ے ) FL$(اس �ے ��ش ) !� y�H=FL ہ� رہ� ہ�-� اور �ہ(د�c_ے -� �� دور %ے 

� !�H �:ہ �8ں )١٢(e� ��cڑ �� ڈا�ے ��\8ں -ے !� وہ�ں ��ت �� /c�ر�ں -ے ) ز�>�8وں �8ں( اور �$ �ہ دوزخ �
� ��!�ں �� /c�رو )١٣(% 

 ��ودا�� �B�/  �� o_� �ہ �)@١( Pج ا�Q ہ� ��ت �� �ہ /c�رو �ہrہ� ��ہ �ہ�9 ہے 

١(�� ���ہ اور رہHے �� ٹ_c��ہ ہ�-� ) �ے <,*�ں(/�ہ8'-�روں %ے و<�ہ ہے۔ �ہ ان D( ےs� ہ8ں -ے ان �ے�B �� وہ�ں 
�ا �� � اور )١K(�زم ہے اور اس �\� ہے �ہ ���� �8� ��\ے ) /�را ����(��e8 ہ�-� ہ,r8ہ اس �8ں رہ8ں -ے۔ �ہ و<�ہ 

�وں ) �ا�(�o دن H� ے -� �8� !� �ے ��8ے ان\���G �! �- ے�� u,� ا �ے %�ا /��9ے ہ8ں��ان �� اور ُان �� �Hہ8ں �ہ 
 وہ �ہ8ں -ے !� /�y ہے ہ,8ں �ہ ��ت ����ن �ہ !_� �ہ !�8ے %�ا )١٧(�� -,�اہ �8� !_� �� �ہ ��د -,�اہ ہ�-sے !_ے 

ے ��پ دادا �� ��!Hے �� � ,89ں د�ں �ہ�ں !Q �ہ وہ !�8? ��د �� اوروں �� دو%
 �H�!ے۔ �Ic8 !� �ے ہ� ان �� اور ان �
) اب(ا�ہ�ں �ے !� !� �� !,ہ�ر? ��ت �8ں �_ٹA د��۔ /o ) ���Gو( !� )١٨(�_�ل -sے۔ اور �ہ ہyA ہ��ے وا�ے ��گ !_ے 

� %ے(�ہ /_9c% �8ے ہ�۔ �ہ ) <dاب ��(!� e� (8ں %ے �*� ��ے� �! v+� �� 9ے ہ�۔ اورc% د �ے� -� ہ� اس �� �
 اور ہ� �ے !� %ے /ہ*ے �H9ے /8^,=� �_8>ے ہ8ں %$ �_��� �_�!ے !_ے اور )١٩(�ڑے <dاب �� �'ا cB_�\8ں -ے 

��زاروں �8ں B*9ے /_�!ے !_ے۔ اور ہ� �ے !,ہ8ں ا�Q دو%�ے �ے �sے Pز��\� �H��� ہے۔ �8� !� ص=� ��و -ے۔ اور 
ور �� ��گ ہ� %ے �*Hے �� ا�8� �ہ8ں ر�_9ے۔ �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� /� 9��Gے  ا)٢٠(!,ہ�را /�ورد-�ر !� د�H_cے وا� ہے 

� c�P; %ے ا/Hے /�ورد-�ر �� د�c; �8ں۔ �ہ ا/Hے �8�ل �8ں �ڑا\� ر�_9ے ہ8ں اور H/ہ� ا ��ے۔ s- ےs� �8ں �ہ ��زل�) �ا%
�/ �H� ( �� ��ت �ہ8ں  �o دن �ہ �9��Gں �� د�c_8ں -ے اس دن -Hہ:�روں �ے )٢١(�ڑے %��� ہ� رہے ہ� �����sے 

�ا ��ے !�(ہ�-� اور �ہ8ں -ے �� ��د�sے)روs� yے ( H� ٢٢(��ؤ ) اور( � اور �� ا�ہ�ں �ے <,s� Eے ہ�ں -ے ہ� ان �
��y ��د�ں -ے  �� �ہ�9 ہ�-� اور �`�م ا%�9ا�
 )٢٣(#�ف ���9ہ ہ�ں -ے !� ان �� ُاڑ!_� ���c_ٹ �� 
H� Eاس دن اہ 

� ہ�-� _�))@٢o� ے ��\8ں -ے  اورs� 9ے ��زل��G ن ا�� �ے %�!; /_ٹ ��\ے -� اور�,%P ٢( دنD( �R% اس دن 
� ہ�-�۔ اور وہ دن ���Gوں /� � ��ا ہ� ����� ا/Hے ہ�!; ) ��<�(=
 ا����( اور �o دن )٢K(�Ecr ہ�-� ) %+
(��د��ہ

 ہ�\ے ���
 ��ش )٢٧( ا�89�ر �8� ہ�!� �ہ اے ��ش �8ں �ے /8^,=� �ے %�!; ر�9ہ) اور �ہے -�(��ٹ ��ٹ �� �_�\ے -� 
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 �ے ��8ے /�س �Pے �ے � � �ہc� د��۔ ) �9�ب( اس �ے �>; �� )٢٨(�8ں �ے AGں �+v �� دو%
 �ہ �H��� ہ�!� Z84�
 اور /8^,=� �ہ8ں -ے �ہ اے /�ورد-�ر ��8? (�م �ے اس (�Pن �� )٢٩(اور �Y8�ن ا�e�ن �� و(
 /� دL� د�Hے وا� ہے 

 اور ا%� #�ح ہ� �ے -Hہ:�روں �8ں %ے ہ� /8^,=� �� د�,H� I� د��۔ اور !,ہ�را /�ورد-�ر ہ�ا�
 د�Hے )٣٠(_� !_� B_�ڑ ر�
� ہے G�� �� د ���ے�Pہ9eہ ( اور ���G �ہ9ے ہ8ں �ہ اس /� (�Pن ا�Q ہ� دG ہ ��8ں �ہ8ں ُا!�را -8�۔ اس #�ح )٣١(اور �

ے دل �� (�\� ر�_8ں۔ اور ا%� وا%Yے ہ� اس �� ٹ_ہ� ٹ_ہ� �� /ڑه9ے رہے ہ8ں اس �sے ُا!�را -8� �ہ اس %ے !,ہ�ر) Pہ9eہ
��ت �!ے ہ8ں ہ� !,ہ�رے /�س اس �� � `�ل اور ��ب ��rح ��اب ) ا<�9اض ��( اور �ہ ��گ !,ہ�رے /�س �� )٣٢(

� ��ا ہے اور وہ  �� ��گ ا/Hے ���ہ�ں �ے �E دوزخ �� #�ف �,s� uے ��\8ں -ے ان �� ٹ_c�)٣٣(�_�8 د�9ے ہ8ں _� ��
 اور ہ� �ے ��%�ٰ �� �9�ب د? اور ان �ے �_�\� ہ�رون �� ��د-�ر �H� �� ان �ے )@٣(ر%9ے %ے �_� �ہcے ہ�\ے ہ8ں 

 �8� ;!�%)٣D( ۔�� $�dc! ��$ !dc�$ /� اڑے ( اور �ہ� �ہ دو��ں ان ��-�ں �ے /�س ��ؤ �I ��-�ں �ے ہ,�ر? P��9ں �
 اور ��ح �� (�م �ے �_� �$ /8^,=�وں �� �_ٹA�� !� ہ� �ے ا�ہ8ں �Lق �� ڈا� )٣K(y �� ڈا� !� ہ� �ے ان �� ہA) رہے

� �H� د��۔ اور ���,�ں �ے �sے ہ� �ے د�; د�Hے وا� <dاب !8�ر �� ر�_� ہے ��r� ےs� اور <�د اور )٣٧(اور ��-�ں �ے 
� �,�<�9ں% 
%,>_��ے ( اور %$ �ے )٣٨) (ہyA �� ڈا�( �� �_� ث,�د اور ��H\8ں وا��ں اور ان �ے در�8�ن اور �ہ

� -'ر cBے )٣٩(%$ �� !ہo �ہo ��د�� ) �ہ ���Hے /�(ہ� �ے �w��8ں �8�ن �8ں اور ) �ے �sے_� �/ �9e� اس �G�� ہ�اور  
� ُاٹ_Hے )���ے �ے � �(ہ8ں �o /� ��? #�ح �� �H8ہ ��%��� -8� !_�۔ �8� وہ اس �� د�c_9ے �ہ ہ�ں -ے۔ �*cہ ان �� � 

٠@(�� ا�8� ہ� �ہ8ں !_�۔ ( �� o� ہے v+� �� ُاڑا!ے ہ8ں۔ �ہ �8� �ہeH9ے ہ8ں !� !,ہ�ر? ہ_c�ہ ��گ �$ !� �� د�اور  
�ا �ے /H� �=,^8� �� �_8>� ہے �)@١( �cہ ض�ور ہ� �� �ہ�م �ہ رہ9ے !� �) 
 ا-� ہ� �ے ا/Hے � =�دوں �ے ��رے �8ں ث��

اور �ہ <H`��$ � *�م ���8ں -ے �$ <dاب د�c_8ں -ے �ہ 8%�هے ر%9ے %ے ��ن �_ٹc� ہ�ا ) 9�اور ان %ے /_�8 د�(د�9�۔ 
 �8� !� �ے اس �+v �� د�o� �_c �ے ��اہ� �oi �� � =�د �H� ر�_� ہے !� �8� !� اس /� �:ہ=�ن ہ�%9cے ہ� )٢@(ہے 

�ہ !� �B/���ں �� #�ح ہ8ں �*cہ ان %ے �_� ) �ہ8ں( �� !� �ہ �8�ل ��!ے ہ� �ہ ان �8ں ا�9H% �wے �� %,>_9ے ہ8ں )٣@(
�رت( �*cہ !� �ے ا/Hے /�ورد-�ر )@@(ز��دہ -,�اہ ہ8ں ) ��ے ��) �ہ8ں د�c_� �ہ وہ %�\ے �� �o #�ح دراز �� ( �

A8_/ ( �� ہ9� !� اس�B 9� ہے۔ اور ا-� وہ�د)
 اس  /_�))@Dٹ_�8ا ر�_9� /_� %�رج �� اس �� رہH� �,H� د�9� ہے ( �ے���
� #�ف %,8ٹ �98ے ہ8ں H/9ہ اeہP 9ہeہP ہ� ��)@K( رامP �� �H8� ے /�دہ اورs� ے رات �� !,ہ�رے� o� ہے �! � اور وہ

� ر�,
 �ے �H8_ہ �ے P-ے ہ�اؤں �� ��ش )٧@(�H��� اور دن �� ُاٹ; �_ڑے ہ��ے �� و(
 ٹ_ہ�ا�� H/ہے �� ا �! � اور وہ
�=�? �H� �� �_8>9� ہے۔ اور ہ� P%,�ن y�/ ے ہ8ں ) اور �9_�ا ہ�ا( %ے!�%�� �� ( !��ہ اس %ے �ہ� ��دہ )٨@(/��H �

 اور )٩@(�� ز��ہ ��د�ں اور /_� ا%ے �ہ
 %ے �B/���ں اور Pد��8ں �� �� ہ� �ے /8�ا �sے ہ8ں /A!ے ہ8ں ) ز�I8 ا9G�دہ

 /cڑ) (�Pن �� P��9ں(ہ� �ے اس Z84� ر �� #�ح #�ح %ے ��-�ں �8ں �8�ن �8� !��ہ�cے ��-�ں �ے ا�% 
�ں �:� �ہ

9� �8ں ڈرا�ے وا� �_�8 د�9ے )D٠(�ے %�ا (=�ل �ہ �8� e� ہ9ے !� ہ��B اور ا-� ہ� )Dوں �� �ہ� �ہ ���� اور )١�G�� �! �! 
 اور وہ� !� ہے �o �ے دو در��ؤں �� �A د�� ا�Q �� )D٢(ان %ے اس (�Pن �ے ��c �ے �Y��� �ڑے ��و�� %ے �ڑو 

8� �� ��Aے وا�۔ اور دو��ں �ے در�8�ن ا�P Qڑ اور �F=�ط /��!�_B ?ں ہے /8�س �>_��ے وا� اور دو%�ے �� �_�ر��
8�ا �8�۔ /_� اس �� ص��$ �e$ اور ص��$ (�ا�
 دا��د? �H���۔ )D٣(اوٹ �H�د? / � اور وہ� !� ہے �o �ے /��� %ے Pد�

�رت ر�_9� ہے ) ہ� #�ح ��(اور !,ہ�را /�ورد-�ر ))D@( �9 �� !ے ہ8ں%�/ �� '8B �e�ڑ �� ا�_B �� ا�� اور �ہ ��گ 

 �8ں �ڑا زور ��ر!� ہے i��+� ��ہ /ہc% �RHے اور �ہ ض�ر۔ اور ���G ا/Hے /�ورد-�ر �\�G �� ہ ان� ��)DD( اور ہ� �ے 

)�,Z� ے �� �_8>� ہے) ملسو هيلع هللا ىلصاے��H% �=� �� اور <dاب ����� ) ��م)س  �ہہ دو �ہ �8ں !� %ے اDK( (!� �� ص�ف �
�ا\ے( اور اس )D٧(ا��ت �ہ8ں ���:9�، ہ�ں �� �+B v�ہے ا/Hے /�ورد-�ر �� #�ف ���ے �� ر%9ہ ا�89�ر ��ے � (

�وں �ے ) �=_�(ز��ہ /� �_�و%ہ ر�_� �� H� ےH/�8 ��!ے رہ�۔ اور وہ ا=e! ;!�% ے� ��� ! ��ہ8ں ��ے -� اور اس �
� ہے G�� �� ےH_ر� �=��ے P%,���ں اور ز�I8 �� اور �� �R; ان دو��ں �ے در�8�ن ہے B; دن  �o )H-)D٨�ہ�ں %ے 
� �ڑا �ہ���ن ہے(ر�,Iٰ ) �o �� ��م(�8ں /8�ا �8� /_� <�ش /� �� ٹ_ہ�ا وہ H � ( 
G��ے در% �=��� �e� اس �� ��ل �!

 ����)Dر( اور �$ ان )٩�i� (�8� Iٰ,ہ ��و !� �ہ9ے ہ8ں ر��<% �� Iٰ,ے !� ہ� %ے �ہ� ��!� ہے �ہ ر�s� ے� o� �8� ؟
�ا( اور )K٠(%ے �ہ9ے ہ� ہ� اس �ے P-ے %>�ہ ���ں اور اس %ے ���9ے ہ8ں ��ڑ? ���
 وا� ہے �o �ے P%,���ں ) 

� ��H�� 9GP (�ب �� �ہ��
 رو�I(�8ں ��ج �H�\ے اور ان �8ں _� ���B 9� ہ�اc,B اغ اور�B)Kے رات )١� o� ہے �! � اور وہ
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اس �+v �ے �sے �� �Lر ���� B�ہے �� ) �ہ ��!8ں(�ے /R8_ے �Pے ���ے وا� �H���۔ اور دن �� ا�Q دو%�ے 
� %ے )HB�%) (K٢ے اور %,>_Hے �� ہ8ں(��c-'ار? �� ارادہ ��ے :9eہP �/ I8ے !� وہ ہ8ں �� ز��H� ا �ے�� اور 

 اور �� وہ ا/Hے /�ورد-�ر �ے )K٣(-9i:� ��!ے ہ8ں !� %Aم �ہ9ے ہ8ں ) ��ہ�Aہ(B*9ے ہ8ں اور �$ ��ہE ��گ ان %ے 
 اور �� د<� ���:9ے رہ9ے ہ8ں �ہ اے )@K(�_ڑے رہ �� را!8ں ��e ��!ے ہ8ں ) <>' وادب %ے(P-ے %>�ے ���ے اور 

� 8B' ہے � �8*c! ?اب �ڑd> �� اب �� ہ� %ے دور ر�_�8 �ہ اسd> ورد-�ر دوزخ �ے�/)KD( اور دوزخ ٹ_��8ے اور 
� �� ��م �8ں �!ے ہ8ں )KK(رہHے �� �ہ
 ��? �:ہ ہے :H! چ ��!ے ہ8ں !� �ہ �ے�� ُاڑا!ے ہ8ں اور �ہ�� اور وہ �$ 

� اور � =�د �� �ہ8ں /c�ر!ے اور )c*�)K٧ہ ا<9�ال �ے %�!;۔ �ہ ض�ورت %ے ز��دہ �ہ �� e� ;!�% ا �ے�� اور وہ �� 
�ا �ے ��ام �8� ہے اس �� (E9 �ہ8ں ��!ے �:� � �Hار �� ��ر ڈا����� I� �/ ���# '\��)���Y� ے� 
 ��� �H � ( اور

���ر? �ہ8ں ��!ے۔ اور �� �ہ ��م ��ے -� %+
 -H�ہ �8ں �=A9 ہ�-� �)K٨( 
8��
 �ے دن اس �� دو�� <dاب ہ�-� اور ذ�) 
 �:� �o �ے !��ہ �� اور ا�,�ن ��� اور اB_ے ��م �sے !� ا�eے ��-�ں �ے )K٩(و��ار? %ے ہ,r8ہ اس �8ں رہے -� 

H- ے وا� �ہ���ن ہےHr+� �! ا���ا ��8c8ں %ے ��ل دے -�۔ اور � اور �� !��ہ ��!� اور <,Q8� E ��!� ہے )٧٠(�ہ�ں �� 
�ا �� #�ف ر��ع ��!� ہے � اور وہ �� �_�ٹ� -�اہ� �ہ8ں د�9ے اور �$ ان �� �8ہ�دہ 8B'وں �ے )٧١(!� �ے�Q وہ 

 اور وہ �ہ �$ ان �� /�ورد-�ر �� ��!8ں %,>_�\� )٧٢( -'ر!ے ہ8ں /�س %ے -'ر�ے �� ا!i�ق ہ� !� �'ر-��ہ ا��از %ے
�ا %ے( اور وہ �� )٧٣) (�*cہ �Lر %ے %9Hے ہ8ں(��!� ہ8ں !� ُان /� ا��هے اور �ہ�ے ہ� �� �ہ8ں -�!ے �د<� ) 

� ٹ_Hڈy اور او�د �� #�ف %ے c�P) دل �� I8B(���:9ے ہ8ں �ہ اے /�ورد-�ر ہ� �� ہ,�ر? ��8��ں �� #�ف %ے � ;
 �H� اور ہ,8ں /�ہ8'-�روں �� ا��م ���G �Y>)ت �ے( ان )@٧�iص ( EZ� ےRے او�Rے او�����-�ں �� ان �ے ص=� �ے �

 اس �8ں وہ ہ,r8ہ رہ8ں -ے۔ اور )٧D(د�sے ��\8ں -ے۔ اور وہ�ں 9��Gے ان %ے د<� و%Aم �ے %�!; �A(�ت ���ں -ے 
�ہ �:,> ��ا ��( �ہہ دو �ہ ا-� !� )٧K(ہ ہے وہ ٹ_��8ے اور رہHے �� �ہ
 ہ� ( ��ہ8ں /c�ر!ے !� ��8ا /�ورد-�ر �_

� ہے %� اس �� %'ا � $�dc! وا �ہ8ں ��!�۔ !� �ے�/ ;R� ?ے(!,ہ�رs� ہ�رے,! ( �  )٧٧(�زم ہ�-
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رة ا�<>َ�َ�اء� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� P�89ں ہ8ں  �ہ )١(#oٰٓمٓ � Iاس) ملسو هيلع هللا ىلصاے /8^,=� ()٢(�9�ب رو� �! �%ے �ہ �ہ ��گ ا�,�ن �ہ8ں �!ے ا/Hے !8sں ) ر�� (���
� ُا!�ر د�ں۔ /_� ان �� -�د�8ں اس �ے P-ے �_Q ��\8ں )٣(ہyA ��دو -ے ��r� ن %ے�,%P �/ ہ8ں !� ان�B ا-� ہ� )@( 
�ا\ے(اور ان �ے /�س � (
Z84� �� #�ف %ے ��\� Iٰ,ہ /_�8 �98ے ہ8ں ر�H� ہ اس %ے� �:� �!P ہ8ں� )D( �! ہ� �% 

� ُاڑا!ے !_ے eHہ �� o� �
 � *�م ہ�-`8`� �� '8B ے اب ان �� اسcB Aٹ_�)K( ف �ہ8ں�# �� I88� ا�ہ�ں �ے ز�� 
� �8B o8i'�ں ُا-�\� ہ8ں H9� �� �e) ہ ہ� �ے اس �8ں ہ�� �_c�٧(د( ہ8ں �ہ اس �8ں� Q� ;R� )ا���رت )�� ہے )  ���r�

 اور �$ !,ہ�رے /�ورد-�ر )٩(�ہ���ن ہے ) اور( اور !,ہ�را /�ورد-�ر L��$ )٨(�:� �ہ ا��w ا�,�ن ��ے وا�ے �ہ8ں ہ8ں 
� ()١٠(�ے ��%�ٰ �� /c�را �ہ ���� ��-�ں �ے /�س ��ؤ H � ہ ڈر!ے �ہ8ں )�ن �ے /�س، �8� �>�G ا�ہ�ں �ے �ہ� )١١((�م 

 اور ��8ا دل !�H ہ�!� ہے اور ��8? ز��ن ر�9� ہے )١٢(�8ں ڈر!� ہ�ں �ہ �ہ �>_ے �_�ٹ� %,>_8ں �ہ ��8ے /�ورد-�ر 
� �ے ��ن �� د<�?ٰ( اور ان ��-�ں �� �>; /� ا�H- Q�ہ )١٣(!� ہ�رون �� ��c �_�8 �ہ ��8ے %�!; B*8ں Y=) �H � ( �_�

��ف ہے �ہ �>; �� ��ر ہ� ڈا�8ں  ������ ہ�-' �ہ8ں۔ !� دو��ں ہ,�ر? �r��8�ں �ے �� ��ؤ ہ�  G)@١(ہے %� �>_ے �ہ �_
 !� دو��ں �G<�ن �ے /�س ��ؤ اور �ہ� �ہ ہ� !,�م �ہ�ن �ے ���Q �ے �_8>ے ہ�\ے )١D(!,ہ�رے %�!; %HHے وا�ے ہ8ں 

� ا%�ا\E8 �� ہ,�رے %�!; ���ے �� ا��زت د�ں ) اور اس �sے P\ے ہ8ں ()١K(ہ8ں H� پP ن �ے ()١٧(�ہ�>�G ے% ٰ�%�� 
 اور !� )١٨(�� ) �ہ8ں(�8� ہ� �ے !� �� �ہ ا�_� �Rّے !_ے /�ورش �ہ8ں �8� اور !� �ے ��%�ں ہ,�رے ہ�ں <,� ��e ) �ہ�

وہ ���
 �>; %ے ��-ہ�ں %�زد ) ہ�ں(�ہ�ں ) ��%�ٰ �ے ()١٩(�ے وہ ��م �8� !_� �� �8� اور !� ����cے � *�م ہ�!ے ہ� 
� اور �8ں �Y� ��روں_! ��ا �ے �>; �� )٢٠( �8ں !_� ہ�\� !� �$ �>_ے !� %ے ڈر �:� !� !� �8ں %ے �_�گ -8�۔ /_� 

�ہ� ا�e�ن ہے �� Pپ �>; /� ر�_9ے ہ8ں �ہ Pپ �ے ) �8�( اور )٢١(�=�ت و<*� �+r� اور �>_ے /8^,=�وں �8ں %ے �8� 
� ا%�ا\AL �� E8م �H� ر�_� ہے H�))٢٢Q��� ن �ے �ہ� �ہ !,�م �ہ�ن�>�G  �8� اور �� )٢٣( I8ں اور ز����,%P ہ� �ہ� 

 �G<�ن �ے ا/Hے اہ��� ��ا�� %ے �ہ� �ہ �8� !� )@٢(�R; ان دو��ں �8ں ہے %$ �� ���Q۔ �c8#�rہ !� ��-�ں �� �`I8 ہ� 
�ٰ �ے ()٢D(%9Hے �ہ8ں %�� ) Q��� �� ٢(�ہ� �ہ !,ہ�را اور !,ہ�رے /ہ*ے ��پ داداK() ن �ے�>�G ہ(�ہ� �ہ )�8^,=� �� ) /

�ٰ �ے �ہ� �ہ ��rق اور �^�ب اور �� �R; ان دو��ں �8ں ہے %$ �� )٢٧(!,ہ�ر? #�ف �_8>� -8� ہے ��ؤ� ہے %�� 
� اور �� � =�د �H��� !� �8ں !,ہ8ں (8� ) �G<�ن �ے ()٢٨(���c8#�r� ،Qہ !� �� %,>; ہ� e� ہ� �ہ ا-� !� �ے ��8ے %�ا�

� � >'ہ(� ��اہ �8ں Pپ �ے /�س رو�8B I' �ؤں �ہ) ��%�ٰ �ے ()٢٩(��دوں -� H �) (ے )٣٠R% �-ن �ے �ہ� ا�>�G 
� )٣١) (د�_�ؤ(ہ� !� ا%ے �ؤ s- I� �اژدہ ��ص� 
� �ٹ_� ڈا�� !� وہ ا%� و(H/ا�ہ�ں �ے ا o/ )٣٢( ��c� ;!�ہ �H/اور ا 

 �8i% ےs� ے وا��ں �ےH_c�دم د ��ن �ے ا/Hے -�د �ے %�داروں %ے �ہ� �ہ �ہ !�  �G<)٣٣) (��اق ��� �Pے �:�(!� ا%
%ے !,ہ�رے �*Q %ے �c�ل دے !� !,ہ�ر? �8� ) �ے زور( B�ہ9� ہے �ہ !� �� ا/Hے ��دو )@٣(���IG E ��دو-� ہے 

�8ں �R; !�(� �s8<8ے اور �ہ�وں �8ں ہ���رے ) �ے ��رے( ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ا%ے اور اس �ے �_�\� )٣D(را\ے ہے؟ 
s8<�٣(ے �_�8 دK( �� ہ %$ ��ہ� ��دو-�وں� )ے��� u,� ( 8ں\P پ �ے /�س �ےP)٣٧( � !� ��دو-� ا�Q �`�رہ دن �

 !��ہ ا-� ��دو-� )٣٩(�� ا�_ٹے ہ� �� ���� B�ہs8ے ) %$( اور ��-�ں %ے �ہہ د�� -8� �ہ !� )٣٨(�8 �د /� �,u ہ�-sے 
� s-Pے !� �G<�ن %ے �ہHے �:ے ا-� ہ� L��$ رہے !� ہ,8ں ص*ہ  �$ ��دو-)٠@(L��$ رہ8ں !� ہ� ان �ے /�8و ہ���\8ں 

�ٰ �ے ان %ے �ہ� �ہ )٢@( �G<�ن �ے �ہ� ہ�ں اور !� �`���ں �8ں �_� دا�s��� Eے ��ؤ -ے )١@(�_� <Y� ہ�-�؟ %�� 
� B�ہ9ے ہ�، ڈا�� H8' ڈا�B ��)@٣(G ے �:ے �ہHر%8�ں اور �ٹ_8�ں ڈا�8ں اور �ہ �H/ا�ہ�ں �ے ا �!  ��<�ن �ے ا(=�ل �

� !_8ں )@@((�e ہ� ض�ور L��$ رہ8ں -ے \�H� 8'وں �� �� ��دو-�وں �ےB وہ ان �! �� �ٹ_� ڈا�H/ے ا� ٰ�%�� �_/ 
 ��ہHے �:ے �ہ ہ� !,�م �ہ�ن �ے ���Q /� ا�,�ن �ے ) اور ()K@( !$ ��دو-� %>�ے �8ں -� /ڑے ))@D��c�H*:� Qے �:

 �G<�ن �ے �ہ� �8� اس %ے /ہ*ے �ہ �8ں !� �� ا��زت دوں !� اس /� )٨@(ون �� ���Q ہے  �� ��%�ٰ اور ہ�ر)٧@(P\ے 
 �! $��`H> �% ہے۔ ���_c% ے !� �� ��دو� o� ہ !,ہ�را �ڑا ہے� Qے، �ے�\P ,�ن �ے�م ���� -ے �ہ ) اس �� ا�>�م(ا�* �
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 ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ )٩@(�� /� Bڑه�ا دوں -� �8ں !,ہ�رے ہ�!; اور /�ؤں ا#�اف �+��� %ے �ٹ�ا دوں -� اور !� %$ �� %�
 ہ,8ں ا�8� ہے �ہ ہ,�را /�ورد-�ر )D٠(�ہ8ں ہ� ا/Hے /�ورد-�ر �� #�ف ��ٹ ���ے وا�ے ہ8ں ) �� ��ت(�R; �`4�ن 

� �ہ )D١(ہ,�رے -H�ہ �+� دے -�۔ اس �sے �ہ ہ� اول ا�,�ن ��ے وا��ں �8ں ہ8ں <8_� �� #�ف و�� ٰ� اور ہ� �ے ��%
�وں �� رات �� �ے �c*� �ہ ہ,�H� ف %ے(رے�# � !� �G<�ن �ے �ہ�وں )D٢(!,ہ�را ! �)$ �8� ��\ے -� �G (<���8ں �


 ہے ) اور �ہ� ()D٣(�8ں �`8$ راو�ہ �sے >�,� � اور ))DD اور �ہ ہ,8ں 4Lہ د� رہے ہ8ں D@((�ہ �ہ ��گ !_�ڑ? %
 اور �'ا��ں اور �c� o8i���ت %ے )D٧(���Lں اور rB,�ں %ے �c�ل د��  !� ہ� �ے ان �� )DK(ہ� %$ ��%�زو %���ن ہ8ں 

)D) �8�(اس #�ح ) ان �ے %�!; ہ� �ے ()٨ ��د �� �� E8\ا%�ا �H� 8'وں �� وارثB اور ان)Dا�ہ�ں �ے %�رج )٩ �! 
� ص=� ��(�c*9ے H � ( �8� $)� ! �� ان)K٠(ٰ� �ے %�!_� �ہHے �:ے �ہ  �$ دو��ں �,�<89ں H�Pے %��Hے ہ�\8ں !� ��%

�ٰ �ے �ہ� ہ�-' �ہ8ں ��8ا /�ورد-�ر ��8ے %�!; ہے وہ �>_ے ر%9ہ �9�\ے -� )K١(ہ� !� /cڑ �sے -sے %�� )Kاس )٢ 
� �ٹ_� در�� /� ��رو۔ !� در�� /_ٹ -8�۔ اور ہ� ا�Q ٹcڑا H/ہ ا� �<8_� �� #�ف و�� ٰ�) �ہ(ہ�-8� ) ��ں(و(
 ہ� �ے ��%

 اور ��%�ٰ اور ان �ے %�!; وا��ں �� !� �K@( �8� �R( اور دو%�وں �� وہ�ں ہ� �ے (��$ ��د�� )K٣) (ےہ(-��� �ڑا /ہ�ڑ 
)KD( ��دو%�وں �� ڈ�� د �_/ )KK( اس Qے�� ),�ن ��ے وا�ے �ہ8ں ) (4ے�ا �wہ ا�� Ic8� ہے۔ ���r� 8ں�)Kاور )٧ 

 $��L �! (�ہ���ن ہے ) اور(!,ہ�را /�ورد-�رK٨(دو  او �H% �� ر ان �� ا��اہ�8 �� ��ل /ڑه)Kے ��پ )٩H/ا�ہ�ں �ے ا $� 
� (�م �ے ��-�ں %ے �ہ� �ہ !� �8B o' �� /��9ے ہ� H/٧٠(اور ا( � وہ �ہHے �:ے �ہ ہ� ��9ں �� /��9ے ہ8ں اور ان �

 �� !,ہ8ں �R; )٧٢(ز �� %9Hے ہ8ں؟  ا��اہ�8 �ے �ہ� �ہ �$ !� ان �� /c�ر!ے ہ� !� �8� وہ !,ہ�ر? Pوا)٧١(/��� /� (�\� ہ8ں 
�ے دے %9cے �� �`4�ن /ہ9c% �RHے ہ8ں؟ \�G)ح ��!ے ) �ہ8ں( ا�ہ�ں �ے �ہ� )٧٣�# ��*cہ ہ� �ے ا/Hے ��پ دادا �� ا%

� اور !,ہ�رے ا-*ے ��پ دادا �_�)٧D( ا��اہ�8 �ے �ہ� �8� !� �ے د�c_� �ہ �I �� !� /��9ے رہے ہ� )@٧(د�c_� ہے _� �!  
)٧K( I8,�� ا\ے رب ا��� �o �ے �>_ے /8�ا �8� ہے اور وہ� �>_ے )٧٧) (��8ا دو%
 ہے( وہ ��8ے د�,I ہ8ں۔ �:� 

 اور �$ �8ں �8,�ر /ڑ!� ہ�ں !� �>_ے �9r+� �i� ہے )٧٩( اور وہ �� �>_ے �_A!� اور /A!� ہے )٧٨(ر%9ہ د�_�!� ہے 
 اور وہ �o %ے �8ں ا�8� ر�_9� ہ�ں �ہ (8��
 �ے دن ��8ے )٨١( ��ے -�  اور �� �>_ے ��رے -� اور /_� ز��ہ)٨٠(

 اور /R_*ے ��-�ں )٨٣( اے /�ورد-�ر �>_ے <*� ودا�� <��G �Y� اور ���c8�روں �8ں ���E �� )٨٢(-H�ہ �+rے -� 
 Q8� ے وارث�ں �8ں �� )@٨(�� ) ��ر?(�8ں ��8ا ذ��� 
rہ� �� 
��8ے ��پ �� �+� دے  اور )٨D( اور �>_ے � ,

 �o دن �ہ )٨٧( اور �o دن ��گ اٹ_� �_ڑے �sے ��\8ں -ے �>_ے ر%�ا �ہ ��8<8 )٨K(�ہ وہ -,�اہ�ں �8ں %ے ہے 
�ہ دے %c� -� اور �ہ �8ٹے \�G ;R� ��ا �ے /�س /�y دل �ے �� P�� ) ٨٨(��ل ہ� v+� �� ٨٩) (وہ �{ ��\ے -�(ہ�ں( 


 /�ہ8'-�روں �ے (��rاور �ہ � اور ان %ے )٩١( اور دوزخ -,�اہ�ں �ے %��Hے �\� ��\ے -� )٩٠($ ��د? ��\ے -
�ا �ے %�ا )٩٢(�ہ� ��\ے -� �ہ �I �� !� /��9ے !_ے وہ �ہ�ں ہ8ں؟ � �� I� �H � )د ) /��9ے !_ے��8� وہ !,ہ�ر? �


 اور �( !� وہ اور -,�اہ )٩٣(��%9cے ہ8ں �� ��د ���ہ �ے %9cے ہ8ں � �H �
%�/ 
او��هے �Hہ دوزخ �8ں ڈال د�sے ) 
وہ o/P �8ں �_:ڑ�ں -ے اور ) وہ�ں ()٩D) (دا�E �ہ�H ہ�ں -ے( اور �Y8�ن �ے ��cr %$ �ے %$ )@٩(��\8ں -ے 
�ا �� (�e ہ� !� ص��� -,�اہ� �8ں !_ے )٩K(�ہ8ں -ے ��ا\ے( �$ �ہ !,ہ8ں )٩٧( �ہ �رب ا� ��,I8 �ے ��ا�� ) 

�ہ ��\� ہ,�را %i�رش ���ے وا� ہے ) Pج( !� )٩٩( اور ہ� �� ان -Hہ:�روں ہ� �ے -,�اہ �8� !_� )٩٨(ٹ_ہ�ا!ے !_ے 
)١٠٠( 
 �ے�Q اس ))١٠٢/_� ���� ہ� !� ہ� ����Hں �8ں ہ���\8ں ( د�8� �8ں( ��ش ہ,8ں )١٠١( اور �ہ -�م ��ش دو%

� ہے اور ان �8ں ا��w ا�,�ن ��ے وا�ے �ہ8ں ��r� اور �ہ���ن ہے )١٠٣(�8ں $��L �! (�م )@١٠( اور !,ہ�را /�ورد-�ر 
 ��A8^,=�وں �� �_ٹ/ � �8ں !� )١٠K( �$ ان %ے ان �ے �_�\� ��ح �ے �ہ� �ہ !� ڈر!ے ��8ں �ہ8ں )١٠D(��ح �ے �_

�ا %ے ڈرو اور ��8ا �ہ� ���� )١٠٧(!,ہ�را ا���
 دار ہ�ں �R; ص*ہ �ہ8ں ���:9�۔ ��8ا  اور اس ��م �� !� %ے �)١٠٨( !� 
�ا\ے رب ا� ��,I8 ہ� /� ہے ��ا %ے ڈرو اور ��8ے �ہHے /� B*� )١٠٩(ص*ہ !� � وہ ���ے �ہ �8� ہ� !� �� )١١٠( !� 

 ان )١١٢( ��ح �ے �ہ� �ہ �>_ے �8� � *�م �ہ وہ �8� ��!ے ہ8ں )١١١(��ن �8ں اور !,ہ�رے /�8و !� رذ�E ��گ ہ�!ے ہ8ں 
 اور �8ں ����Hں �� �c�ل د�Hے وا� �ہ8ں ہ�ں )١١٣(��8ے /�ورد-�ر �ے ذ�ے ہے ��ش !� %,>_� ) <,�لا(�� �e�ب 


 ���ے وا� ہ�ں )@١١(Z84� �� ١١( �8ں !� ص�ف �_�ل �_�لD( �! ؤ -ےP ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ��ح ا-� !� ��ز �ہ 
 %� !� ��8ے اور )١١٧( �ے !� �>_ے �_ٹA د��  ��ح �ے �ہ� �ہ /�ورد-�ر ��8? (�م)١١K(%e:H�ر ��د�sے ��ؤ -ے 

 /o ہ� �ے ان �� اور �� )١١٨(ان �ے در�8�ن ا�48G A_� Q*ہ ��دے اور �>_ے اور �� ��8ے %�!; ہ8ں ان �� �R� �ے 
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 �8� �R� �� 8ں %�ار !_ے، ان� �9r� ;!�% )١١٩(ان �ے ��ں �� ڈ�� د�-�� �)�� �8ں  �ے�Q اس �)١٢٠( /_� اس �ے � 
� ہے اور ان �8ں ا��w ا�,�ن ��ے وا�ے �ہ8ں !_ے ��r�))١٢١ $��L �! ١٢٢(�ہ���ن ہے ) اور( اور !,ہ�را /�ورد-�ر( 

 ��A8^,=�وں �� �_ٹ/ � �8ں !� !,ہ�را )@١٢( �$ ان %ے ان �ے �_�\� ہ�د �ے �ہ� �8� !� ڈر!ے �ہ8ں )١٢٣(<�د �ے �_
�ا %ے ڈرو اور ��8ا �ہ� ����  !� �)١٢D(ا���
 دار /8^,=� ہ�ں )١٢K( ہ �ہ8ں ���:9�۔ ��8ا��� ;R� اور �8ں اس �� !� %ے 

�ا\ے(���ہ �� �:ہ /� �r�ن ! ,�8 ��!ے ہ� ))١٢٧رب ا� ��,I8 �ے ذ�ے ہے ( Rہ� او� �! A_� )ے ہ� )١٢٨!�H� EZ� اور 
� ��( اور �$ )١٢٩(���� !� ہ,r8ہ رہ� -ے e� ڑ!ے ہ� !� ���,�)c/ ڑ!ے ہ�c/ ا %ے ڈرو اور ��8? )١٣٠(�ہ�� �! 

 اس �ے !,ہ8ں )١٣٢( اور اس %ے �o �ے !� �� ان 8B'وں %ے ��د د? �I �� !� ���9ے ہ�۔ ڈرو )١٣١(ا#�<
 ��و 
دن ) %+
( �>; �� !,ہ�رے ��رے �8ں �ڑے )@١٣( اور ���Lں اور rB,�ں %ے )١٣٣(B�ر/���ں اور �8ٹ�ں %ے ��د د? 

��ف ہے �ے <dاب �� )١٣D( ں ہے�ec� ےs� ہ ��و ہ,�رے� ��و �� 
Z84� اہ�� �ہ !� )١٣K( وہ �ہHے �:ے �ہ ہ,8ں 
 !� ا�ہ�ں �ے ہ�د �� �_ٹA�� !� ہ� �ے ان �� )١٣٨( اور ہ� /� ��\� <dاب �ہ8ں P\ے -� )١٣٧(ا-*�ں ہ� �ے #��� ہ8ں 

� ہے۔ اور ان �8ں ا��r� اس �8ں Qڈا�۔ �ے� �� yA,�ن ��ے وا�ے �ہ8ں !_ے ہ�ا �w�)اور !,ہ�را /�ورد-�ر !� )١٣٩ 
 �$ ان %ے ان �ے �_�\� ص��� �ے )١@١((�م ث,�د �ے �_� /8^,=�وں �� �_ٹA د�� ) اور ()٠@١(L��$ اور �ہ���ن ہے 

�ا %ے ڈرو اور )٣@١( �8ں !� !,ہ�را ا���
 دار ہ�ں )٢@١(�ہ� �ہ !� ڈر!ے ��8ں �ہ8ں؟ � اور )@@١(��8ا �ہ� ����  !� 
�ا(�8ں اس �� !� %ے ���ہ �ہ8ں ���:9�۔ ��8ا ���ہ �ہ8ں ) !,ہ8ں �ہ�ں �)�e8 �8� وہ 8B'�ں D(@)١رب ا� ��,I8 �ے ذ�ے ہے ( 
� ()K@١(ان �8ں !� �ے��ف B_�ڑ د�sے ��ؤ -ے H � ے ),rB ے )٧@١(��غ اور� I� ں�اور �_898�ں اور �_>�ر 

 yو��ز �8Y� ے����ا %ے )٩@١( اور !c*� %ے /ہ�ڑوں �8ں !�اش ��اش �� -_� �H�!ے ہ� )٨@١(ہ�!ے ہ8ں � �! 
 �*B �/ ےH١(ڈرو اور ��8ے �ہDت �ہ ���� )٠�� � �� �*Q �8ں eG�د ��!ے )١D١( اور �� %ے !>�وز ���ے وا��ں �

 !� اور �R; �ہ8ں ہ,�ر? #�ح Pد�� ہ�۔ ا-� )١D٣( وہ �ہHے �:ے �ہ !� !� ��دو زدہ ہ� )١D٢(ہ8ں اور اصAح �ہ8ں ��!ے 
� /�8 ��و ��r� �� ہے ) د�)�_c ص��� �ے �ہ� ١D@((%Rے ہ� !� ��\Hہ او�ٹ�دن( Q�ر? ہے ) ا�� �� /H8ے ���/ �اس �

 <dاب c/ Pڑے -� ) �ہ8ں !�( اور اس �� ��\� !c*8� �ہ د�١DD( �H(اور ا�I8 � Q روز !,ہ�ر? ��ر? +% �� �!)١DK( 

� ہے۔ )١D٧(!� ا�ہ�ں �ے اس �� ���8Rں ��ٹ ڈا�8ں /_� ��دم ہ�\ے ��r� اس �8ں Qڑا۔ �ے�c/ نP اب �ےd> �� ان �% 
) اور (�م ()١D٩(�ہ���ن ہے ) اور( اور !,ہ�را /�ورد-�ر !� L��$ )١D٨(اور ان �8ں ا��w ا�,�ن ��ے وا�ے �ہ8ں !_ے 

 ��A8^,=�وں �� �_ٹ/ � �8ں !� )١K١( �$ ان %ے ان �ے �_�\� ��ط �ے �ہ� �ہ !� ��8ں �ہ8ں ڈر!ے؟ )١K٠(��ط �ے �_
�ا %ے ڈرو اور ��8ا �ہ� ���� )١K٢(!,ہ�را ا���
 دار /8^,=� ہ�ں � �! )١Kہ �ہ8ں ) ��م( اور �8ں !� %ے اس )٣��� ��

�ا\ے(���:9�۔ ��8ا ���ہ � اور )8)١KDں %ے �ڑ��ں /� ��\E ہ�!ے ہ�  �8� !� اہ)١K@(� ���> Eرب ا� ��,I8 �ے ذ�ے ہے ( 
 Ec� ے% �!,ہ�رے /�ورد-�ر �ے �� !,ہ�رے �sے !,ہ�ر? ��8��ں /8�ا �� ہ8ں ان �� B_�ڑ د�9ے ہ�۔ �`8`
 �ہ ہے �ہ !� �

 ��ط �ے �ہ� �ہ )١K٧(وہ �ہHے �:ے �ہ ��ط ا-� !� ��ز �ہ Pؤ -ے !� �ہ� ��ر ��د�sے ��ؤ -ے ) ١KK(���ے وا�ے ہ� 
�ے ( اے ��8ے /�ورد-�ر �>; �� اور ��8ے -_� وا��ں �� ان �ے ����ں )١K٨(ں !,ہ�رے ��م �� %+
 د�,I ہ�ں �8

 �:� ا�Q �ڑه8� �ہ )١٧٠( %� ہ� �ے ان �� اور ان �ے -_� وا��ں �� %$ �� �>�ت د? )١K٩(%ے �>�ت دے ) و��ل
 �s- ے رہ_R8/)١٧١( ��د�� yAہ� �ے اوروں �� ہ �_/ )١٧٢( ہ ان_H8� �� �% ۔��ہ ��%�_H8� �/ اور ان )ں�-�� ( �/

� ہے۔ اور ان �8ں ا��w ا�,�ن ��ے وا�ے �ہ8ں !_ے )١٧٣(�� ڈرا\ے -sے ��ا !_� ) ��%�(��r� اس �8ں Q١٧( �ے�@( 
 $��L �! ١٧(�ہ���ن ہے۔ ) اور(اور !,ہ�را /�ورد-�رD(_� �� 8^,=�وں/ � )١٧K(ٹA��  اور �I �ے رہHے وا��ں �ے �_

�ا %ے ڈرو )١٧٨( �8ں !� !,ہ�را ا���
 دار /8^,=� ہ�ں )١٧٧(�$ ان %ے � 8$ �ے �ہ� �ہ !� ڈر!ے ��8ں �ہ8ں؟ � �! 
�ا\ے رب ا� ��,I8 �ے ذ�ے ہے )١٧٩(اور ��8ا �ہ� ���� ���ہ �ہ8ں ���:9� ��8ا ���ہ !� � ;R� اور �8ں اس ��م �� !� %ے 

)١٨٠() �_c�ر�; �� !�� ��و )١٨١( /�را �_�ا ��و اور �`4�ن �ہ �8� ��و /8,��ہ) د � اور )١٨٢( اور !�ازو 8%�ه
 اور اس %ے ڈرو �o �ے !� �� اور /ہ*� )١٨٣(��-�ں �� ان �� 8B'�ں �� �ہ د�� ��و اور �*Q �8ں eG�د �ہ ��!ے /_�و 

8�ا �8� / �� 
`*� اور !� اور �R; �ہ8ں ہ� ہ� �e8ے Pد�� ہ�۔ اور ہ,�را ))١٨D وہ �ہHے �:ے �ہ !� ��دو زدہ ہ� (@١٨(
�8�ل ہے �ہ !� �_�ٹے ہ� )١٨Kڑا � �� -�اؤ )cٹ Q�ن %ے ا�,%P �/ ے ہ� !� ہ�R% �-8$ �ے �ہ� �ہ )١٨٧( اور ا � 

ن �ے <dاب  !� ان ��-�ں �ے ان �� �_ٹA��o/ ، %�\=�)١٨٨(�� ��م !� ��!ے ہ� ��8ا /�ورد-�ر اس %ے ��ب وا(� ہے 
� ہے۔ اور ان �8ں ا��w ا�,�ن ��ے )١٨٩(دن �� <dاب !_� ) %+
(�ے ان �� c/ Pڑا۔ �ے�Q وہ �ڑے ��r� �ًH8`� اس �8ں 
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�ا\ے( اور �ہ (�Pن )١٩١(�ہ���ن ہے ) اور( اور !,ہ�را /�ورد-�ر !� L��$ )١٩٠(وا�ے �ہ8ں !_ے �/�ورد-�ر <��� �� ) 
� اس �ے ()١٩٣(� ا���
 دار 9��Gہ �ے �� ُا!�ا ہے  اس �)١٩٢(ُا!�را ہ�ا ہے H � 8� ہے !��ہ ) ا�`�(!,ہ�رے دل /� )�


 ��!ے رہ� ) ��-�ں ��(Z84�)( اور )@١٩��84 <��� ز��ن �8ں ) ا�`� �_G)١٩) (�8� ہےD( ہ*ے/ �=� � اور اس �
� ہ�\�(/8^,=�وں �� �9���ں �8ں _c� ١٩(ہے )K(�H% ہ�ے s� اس  �8� ان �ے E8\ا%�ا �H� ت( �ہ8ں ہے �ہ <*,�\ے�� ( ��

� �8L اہE ز��ن /� ُا!�ر!ے )١٩٧(���9ے ہ8ں e� �� ہ ) ��-�ں ��( اور وہ ا%ے ان )١٩٨( اور ا-� ہ� اس� �! �!�H% �� ڑه/
Q درد  وہ �$ !)٢٠٠( ا%� #�ح ہ� �ے ا�c�ر �� -Hہ:�روں �ے د��ں �8ں دا�E ��د�� )١٩٩(�ہ ���9ے ) �=_�(ا%ے 

� �ہ ہ�-� )٢٠١(د�Hے وا� <dاب �ہ د�c; �8ں -ے، اس �� �ہ8ں ���8ں -ے _� �=� وہ ان /� ��-ہ�ں P وا(u ہ�-� اور ا�ہ8ں 
 �_A )@٢٠( !� �8� �ہ ہ,�رے <dاب �� �*�? #*$ �� رہے ہ8ں )٢٠٣( اس و(
 �ہ8ں -ے �8� ہ,8ں �*ہ
 �*ے -�؟ )٢٠٢(

�ے د�9ے رہے د�c_� !� ا-� ہ� ان �� ��%�ں\�G )٢٠Dاب( /_� ان /� وہ )d> ( ہ �8� ��!� ہے�P وا(u ہ� �o �� !� %ے و<
)٢٠K( 8ں -ے\P م�� o� ہ اٹ_�!ے رہے ان �ے�ے �\�G �� �! )اس �ے )٢٠٧ �:� �9� ہyA �ہ8ں �e� � اور ہ� �ے ��\


 ���ے وا�ے Z84� ےs�)9ے�ں) !��ہ ()٢٠٨(!_ے ) /ہ*ے �_�8 د�د�� 
Z84� اور اس )٢٠٩( اور ہ� ���� �ہ8ں ہ8ں 

 ر�_9ے ہ8ں )٢١٠(�� �Y8�ن �ے �� ��زل �ہ8ں ہ�\ے ) (�Pن()�# � �ہ ��م �ہ !� ان �� %'اوار ہے اور �ہ وہ اس �
� ��!�ں( وہ )٢١١(��,%P ے )HH% ے ہ8ں ) �ے �`���ت(�ےs- ےs�اور � =�د )٢١٢(%ے ا�� �� د �e� ا �ے %�ا�� �! 

�c/ 
 اور �� ���I )@٢١( اور ا/Hے �)�$ �ے ر�9ہ داروں �� ڈر %H� دو ٢١٣((ر��، ور�ہ !� �� <dاب د�� ��\ے -� �� �
� ���ں !� �ہہ دو �ہ �8ں !,ہ�رے )٢١D(!,ہ�رے /�8و ہ�-sے ہ8ں ان %ے ��9اضP �8/ uؤ ����G�� ?ا-� ��گ !,ہ�ر �_/ 

�ا\ے( اور )٢١K(ا<,�ل %ے �ے! *� ہ�ں ��ے ) !ہ>�( �� !� �� �$ !� ))٢١٧ر �ہ���ن /� �_�و%� ر�_� L��$ او( 
 �ے�Q وہ %HHے اور ���Hے وا� ہے )٢١٩( اور �,�ز��ں �8ں !,ہ�رے /_��ے �� �_� )٢١٨(و(
 ُاٹ_9ے ہ� د�c_9� ہے 

)٢٢٠() �_Bا ( ُا!�!ے ہ8ں �/ o� ن�Y8� 8ں !,8ں �9�ؤں �ہ�)٢٢١(ہ:�ر /� ُا!�!ے ہ8H- ں  ہ� �_�ٹے)٢٢٢( �� ہ�\H% �� 
 اور ��<�وں �� /�8و? -,�اہ ��گ �8� ��!ے ہ8ں )٢٢٣(� ڈا�9ے ہ8ں اور وہ ا��w �_�ٹے ہ8ں ) اس �ے ��م �8ں(��ت 

 )٢٢K( اور �ہ9ے وہ ہ8ں �� ��!ے �ہ8ں )٢٢D( �8� !� �ے �ہ8ں د�c_� �ہ وہ ہ� واد? �8ں %� ��ر!ے /_�!ے ہ8ں )@٢٢(
�ا �� �ہ
 ��د ��!ے رہے اور ا/Hے او/� �*� ہ��ے �ے � � ا�9`�م �8� اور �:� �� ��گ ا�,�ن ��\ے اور �Q8 ��م �sے اور 

  )٢٢٧(���� <H`��$ ��ن �8ں -ے �ہ ��ن %� �:ہ ��ٹ �� ��!ے ہ8ں 
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رة ا��?�0� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� Iن اور رو�P�) ہ�ٓ۔ oٰ#ٰ 89ں ہ8ں�P � وہ �� �,�ز /ڑه9ے اور ز��ٰة )٢( ����Hں �ے �sے ہ�ا�
 اور �r�رت )١(9�ب �
��ت �� �`I8 ر�_9ے ہ8ں P 9ے اور�ر%9ہ )٣(دP ےs� ,�ن �ہ8ں ر�_9ے ہ8ں ہ� �ے ان �ے ا<,�ل ان �ے�ت /� ا��P گ�� �� 

��ت �8ں �_� وہ �ہ
  �ہ� ��گ ہ8ں �I �ے �s)@(��د�sے ہ8ں !� وہ %�-�داں ہ� رہے ہ8ں P اب ہے اور وہd> ے �ڑا
�ا\ے( اور !� �� (�Pن )D(�`4�ن اٹ_��ے وا�ے ہ8ں ��ٰ �ے )�8c�)K و<*�8 �� #�ف %ے <Y� �8� ��!� ہے ) %�� $� 

�_c�گ دP ے -_� وا��ں %ے �ہ� �ہ �8ں �ےH/%*:9� ہ�ا ا�:�رہ !,ہ�رے ) ر%9ے(ہے، �8ں وہ�ں %ے  ا ��9ہ �!� ہ�ں / ��
� �ہ وہ �� Pگ �8ں )٧(س �!� ہ�ں !��ہ !� !�/� /�\P ا�ہے �����
 ہے۔ اور ) !>ّ*� د�_�!�( �$ ��%�ٰ اس �ے /�س P\ے !� �

�ا �� !,�م <��� �� /�ورد-�ر ہے /�y ہے ��ا\ے L��$ ودا�� ہ�ں )٨(�� Pگ �ے ارد-�د ہ8ں اور � � )٩( اے ��%�ٰ �8ں ہ
� �ٹ_� ڈال دو۔ �$ ُا%ے H/اور ا �! �_c�ے �ڑ ) اس #�ح(د_R8/ ہے !� /8ٹ; /_�8 �� �_�-ے اور ¦��% ���- �_! �ہE رہ

 �_c�ہ�ا �ہ(�� �ہ د �c� ( ۔ ہ,�رے /�س /8^,=� ڈرا �ہ8ں ��!ے
 ہ�ں �o �ے �*� �8� /_� ��ا\� �ے )١٠(��%�ٰ ڈرو �
� %ے ��ل د�� !� �8ں �+Hrے وا� �ہ���ن ہ�ں c8� ا%ے �8� �c*ے -�۔  اور ا/H� ہ�)١١(� i% =�ن �8ں ڈا���ے -�H/ان دو (!; ا

 )١٢(�G<�ن اور اس �� (�م �ے /�س ��ؤ �ہ وہ �ے��c ��گ ہ8ں ) دا�E ہ8ں(�� � >'وں �8ں ) � >'وں �ے %�!; ��
� اور �Lور %ے ان )١٣(�$ ان �ے /�س ہ,�ر? رو�r� I��8�ں /ہ8RHں، �ہHے �:ے �ہ ص��� ��دو ہے G�4اور �ےا� 

 اور ہ� �ے )@١(�Ic8� �8 ان �ے دل ان �� ��ن cBے !_ے۔ %� د�eG �� ;c�د ���ے وا��ں �� ا�>�م �e8� ہ�ا %ے ا�c�ر 
8
 د? *FG �/ وں�H� I��� ے% 
�ا �� ��c ہے �o �ے ہ,8ں �ہ�داؤد اور %*8,�ن �� <*� �+r� اور ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ 

)١D(ےHم ہ�\ے۔ اور �ہ�`� �\�) ف %ے(ہ,8ں !  �:ے �ہ ��-� اور %*8,�ن اور داؤد �ے�# ��ا �� ( ���� �����روں �
� ہے۔ �ے�Q �ہ s- �\���G 
��H> '8B ہے اور ہ� �s- �\�_c%)�� ُاس ( ہے EFG ��ص�)١K( ےs� اور %*8,�ن �ے 

 �ہ�ں !Q �ہ �$ ��8Bٹ�8ں )١٧(��Hں اور ا�e���ں اور /���وں �ے �s� u,� �crے -sے اور (�e وار �sے ��!ے !_ے 
8�ان �8ں /ہRHے !� ا���8B Qٹ� �ے �ہ� �ہ ��8Bٹ�8ں ا/Hے ا/Hے �*�ں �8ں دا�E ہ� ��ؤ ا�e� �ہ ہ� �ہ %*8,�ن اور اس �ے� 

� �ہ ہ� _� �=� !� وہ اس �� ��ت %I �� ہoH /ڑے اور �ہHے �:ے �ہ اے )١٨(�ے �ER� �� �! �cr ڈا�8ں اور ان �� 
��ے �>; /� اور ��8ے ��ں ��پ /� �sے ہ8ں ان �� ��c ��وں اور �>_ے !���G �Y> �8G� �ہ �� ا�e�ن !! /�ورد-�ر

 ���G E��وں �8ں داH� Q8� ےH/ے ا% 
� ر�,H/ش ہ���\ے اور �>_ے ا�� )١٩(ا�eے �Q8 ��م ��وں �ہ !� ان %ے 
 �8ں ا%ے )٢٠(؟ ا�ہ�ں �ے ����روں �� ��\'ہ �8� !� �ہHے �:ے �8� %=$ ہے �ہ ُہ�ُہ� ��� �ہ8ں P!�۔ �8� �ہ8ں L�\$ ہ�-8� ہے


 %'ا دوں -� �� ذ�� �� ڈا��ں -� �� ��8ے %��Hے +%)�� �ے(�4ر? �H//�8 ��ے ) ا ��ص� E8٢١(د�( � ا�_� !_�ڑ? ہ
� Pپ �� �=� �ہ8ں اور � o� ہے �� 8B' � *�م ہ�\e�ا Q�ے �:� �ہ �>_ے اHد ہ�ا اور �ہ���� P �� �ہ ُہ�ُہ_! �د�� ہ�\

�=� �ے �� P�� ہ�ں %=� %ے) �ہ�(�8ں Pپ �ے /�س  �R% Q�ہ ان ��-�ں /� )٢٢( ا� �_c�رت د�> Q�8ں �ے ا� 
� ہے اور ہ� 8B' ا%ے ��e8 ہے اور اس �� ا�Q �ڑا !+
 ہے !�� 
 �8ں �ے د�c_� �ہ وہ اور اس �� (�م )٢٣(��د��ہ

�ا �� B_�ڑ �� 9GP�ب �� %>�ہ ��!ے ہ8ں اور �Y8�ن �ے ان �ے ا<,�ل ا�ہ8ں Pرا%9ہ �� د��_�\ے ہ8ں اور ان �� ر%9ے 
� ) اور �ہ8ں %,>_9ے ()@٢(%ے روy ر�_� ہے /o وہ ر%9ے /� �ہ8ں P\ے �_B 8ں� I8ں اور ز����,%P �� ا���ہ 

�ا �ے %�ا ��\� )٢D(8B'وں �� ��ہ� ��د�9� اور !,ہ�رے /��8�ہ اور ��ہ� ا<,�ل �� ���9� ہے ��8ں %>�ہ �ہ ���ں � 
ہ� د�c_8ں -ے، !��ے %{ �ہ� ہے �� !� ) اB_�( %*8,�ن �ے �ہ� )٢K( <�Q��� �� �8 ہے <=�دت �ے �\� �ہ8ں وہ� <�ش

 �ہ ��8ا �� �ے �� اور ا%ے ان �� #�ف ڈال دے /_� ان �ے /�س %ے /_� P اور د�c; �ہ وہ �8� ��اب )٢٧(�_�ٹ� ہے 
 وہ %*8,�ن �� #�ف %ے ہے )٢٩( -8� ہے ��8? #�ف ا�Q ���ہ -�ا�� ڈا�!  �*cہ �ے �ہ� �ہ در��ر وا��)٢٨(د�9ے ہ8ں 

�ا �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے ��ہ �>_ے ) � � اس �ے �ہ ()٣٠(اور �F,�ن �ہ ہے �ہ ��وع 
� �ہ ��و اور �u8Y و�H`�د ہ� �� ��8ے /�س B*ے Pؤ r��%)٣١() �� �H% ��وہ �ہHے �:� �ہ اے اہE در��ر ��8ے اس ) 

� ��م �� E48G ���ے وا�� �ہ8ں ) اور صAح �ہ دو(ں �>_ے ��rرہ دو، �$ !Q !� ��ض� �ہ ہ� � ��*ے �8e� ٣٢(�8ں( 
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) اس �ے � ل /�(وہ ���ے �ہ ہ� �ڑے زورPور اور %+
 �H:>� ہ8ں اور �P �cپ �ے ا�89�ر ہے !� �� ��c د�>s8ے -� 
� �ہ� �8ں )٣٣(��� ���s8<8ے -� e� $� 9ے ہ8ں اور وہ�ں �ے  اس �ے �ہ� �ہ ��د��ہ�ہ�!ے ہ8ں !� اس �� !=�ہ �� د E�دا

 اور �8ں ان �� #�ف �iZ! ;Rہ �_8>9� ہ�ں )@٣(<'ت وا��ں �� ذ�E8 �� د�� ��!ے ہ8ں اور ا%� #�ح �ہ �_� ���ں -ے 
9� ہ�ں �ہ (�ص� �8� ��اب �!ے ہ8ں _c�٣(اور دD( $� )� !� �>_ے %*8,�ن �ے /�س /ہRH� !� %*8,�ن �ے �ہ� �8�) (�ص

�ا �ے �>_ے <��G �Y��� ہے وہ اس %ے �ہ�9 ہے �� !,ہ8ں د�� ہے �`8`
 �ہ ہے � ;R� �� ،ہ9ے ہ��B �H�د د���ل %ے �
 ان �ے /�س وا/o ��ؤ ہ� ان /� ا�eے ��cr %ے �,*ہ ���ں -ے �٣K( o(�ہ !� ہ� ا/Hے !iZے %ے ��ش ہ�!ے ہ�-ے 

 )٣٧(وہ�ں %ے �ے<'ت ���ے �c�ل د�ں -ے اور وہ ذ�E8 ہ�ں -ے �ے �`��*ے �� ان �8ں #�(
 �ہ ہ�-� اور ان �� 
� !� �8ں ا�e� ہے �ہ (=E اس �ے �ہ وہ ��گ ��G��=�دار ہ� �� ہ,�رے /�س P\8ں ! %*8,�ن �ے �ہ� �ہ اے در��ر وا��\��
� �:ہ %ے  �H�ت �8ں %ے ا�Q (�? ہI� Ec8 �ے �ہ� �ہ (=E اس �ے �ہ Pپ ا/H)٣٨(�*cہ �� !+
 ��8ے /�س �ے P\ے 

ا���
 دار ہ�ں ) اور(#�(
 ر�_9� ہ�ں ) �ے اٹ_��ے ��(اٹ_8ں �8ں اس �� Pپ �ے /�س ���ض� ��!� ہ�ں اور �8ں اس 
 ا�o� v+� Q �� �9�ب ا�ہ�ٰ �� <*� !_� �ہHے �:� �ہ �8ں Pپ �� c�P; �ے �_�Hcے %ے /ہ*ے /ہ*ے ا%ے Pپ �ے )٣٩(

� 
� ا/Hے /�س ر�_� ہ�ا د�c_� !� �ہ� �ہ �ہ ��8ے /�ورد-�ر �� EFG ہے /�س ��ض� �sے د�9� ہ�ں۔ �$ %*8,�ن �ے !+
�ے �ے �sے \�G �!��ہ �>_ے Pز��\ے �ہ �8ں ��c ��!� ہ�ں �� ��iان � ,
 ��!� ہ�ں اور �� ��c ��!� ہے !� ا/Hے ہ

8,�ن �ے �ہ� �ہ  %*)٠@(��م ���ے وا� ہے ) اور(��c ��!� ہے اور �� ����c? ��!� ہے !� ��8ا /�ورد-�ر �ے/�وا 
� ص�رت ��ل دو۔ د�c_8ں �ہ وہ %��; ر�_9� ہے �� ان ��-�ں �8ں ہے ) ا�Z9�ن <`E �ے(�*cہ �ے � 
�sے اس �ے !+

� ا%� #�ح �� ہے؟ اس �ے �ہ� �ہ �ہ !� )١@(�� %��; �ہ8ں ر�_9ے _� 
� !� /�B_� -8� �ہ �P �8پ �� !+RHہ/ P وہ $� 

 ��ن(ے /ہ*ے ہ� -��� ہ� �ہ� وہ� ہے اور ہ� �� اس %,�> � اور )٢@�)� <*� ہ�-8� !_� اور ہ� ��G��=�دار ہ8ں ( %*8,�ن �

�ا �ے %�ا ��، %*8,�ن �ے اس �� اس %ے �uH �8� ) اور ��(وہ �� _! �وہ ���Gوں �8ں ) اس %ے /ہ*ے !�(/��9% ��!
 �� د�c_� !� ا%ے /��� �� ��ض �) �ے �Gش)اس %ے �ہ� -8� �ہ �EZ �8ں B*8ے، �$ اس �ے اس ( /_� ()٣@(%ے !_

� /Hڈ�8�ں �_�ل د�ں۔ %*8,�ن �ے �ہ� �ہ ا�EZ� �e ہے �o �8ں ) ��ڑا اٹ_� ��(%,>_� اور H/ا)��r8ے �ڑے ) �R8ے �_
� اور _! ��ا\ے رب ) اب(ہ�\ے ہ8ں۔ وہ ��ل اٹ_� �ہ /�ورد-�ر �8ں ا/Hے Pپ /� �*� ��!� رہ��8ں %*8,�ن �ے ہ�!; /� 

�ا �� <=�دت ��و !� وہ دو )@@(!� ہ�ں ا� ��,I8 /� ا�,�ن �� اور ہ� �ے ث,�د �� #�ف اس �ے �_�\� ص��� �� �_8>� �ہ 
� %ے /ہ*ے ��ا\� �ے �sے ��8ں �*�? ��!ے )�G)@D�� ہ� �� o/P �8ں �_:ڑ�ے �:ے \A_� �! �8\�_� ص��� �ے �ہ� �ہ 

�ا %ے �+�r ��8ں �ہ8ں ���:9ے !��ہ !� /� ر�� �8� ��) اور(ہ� � وہ �ہHے �:ے �ہ !� اور !,ہ�رے %�!_� )K@(\ے 
 �� I� ے ��گ ہ�e�ہ !� اc*� ف %ے ہے�# ��ا �� ���:��ہ,�رے �sے �:�ن �� ہے۔ ص��� �ے �ہ� �ہ !,ہ�ر? �

� ہے !�� � اور �ہ� �8ں �� �+v !_ے �� �*Q �8ں eG�د �8� ��!ے !_ے اور اصAح %ے ��م �ہ8ں �98ے )٧@(Pز��\� �
�ا �� (�e �_�ؤ �ہ ہ� رات �� اس /� اور اس �ے -_� وا��ں /� �$ ��ن ��ر�ں -ے /_� اس  �)٨@(!_ے �ہHے �:ے �ہ 


 /� -sے ہ� �ہ8ں اور ہ� %{ �ہ9ے ہ8ں �Aہ u)�� ں -ے �ہ ہ� !� ص��� �ے -_� وا��ں �ے�٩@(�ے وارث %ے �ہہ د( 
 ��=� �ہ ہ�\ ;R� �� ے اور ان*B ل�B Q�اور وہ ا)D٠( ;c�د �!  ��� ان �� B�ل �� �e8� ا�>�م ہ�ا۔ ہ� �ے ان �� اور ان �

� /ڑے ہ8ں۔ �� ��گ دا�� ر�_9ے ہ8ں، ان )D١((�م %$ �� ہyA �� ڈا� ��� اب �ہ ان �ے -_� ان �ے �*� �ے %=$ 
� ہے ��r� ے اس �8ںs� ے�)D,�ن �\ے اور ڈر!ے !_ے ان �� ہ� �ے �>�ت د? )٢�( اور �� ��گ اDد ( ��  اور ��ط)٣��

� (�م %ے �ہ� �ہ !� �ے�8�\� ) ��وH/9ے ہ� ) �ے ��م(�$ ا�ہ�ں �ے ا_c�(��8ں ��!ے ہ� اور !� دD@( �� 8� !� <�ر!�ں� 
 !� ان �� )DD(�ے �sے ��دوں �� #�ف ��\E ہ�!ے ہ�۔ �`8`
 �ہ ہے �ہ !� ا�,� ��گ ہ� ) �dت ��صE ���ے(B_�ڑ �� 

اس �ے %�ا ان �� �R; ��اب �ہ !_� �ہ ��ط �ے -_� وا��ں �� ا/Hے �ہ� %ے �c�ل �ہ ���ے اور ) ���ے !�((�م �ے ��گ 
 !� ہ� �ے ان �� اور ان �ے -_� وا��ں �� �>�ت د?۔ �:� ان �� ��8? �ہ اس �� )DK(دو۔ �ہ ��گ /�y رہB �H�ہ9ے ہ8ں 

 ہ� �ے �`�ر �� ر�_� ہے =e�)��H8_ہ ) ��)ے ان /� �H8_ہ ��%��� %�  اور ہ� �D٧() (�ہ وہ /R8_ے رہHے وا��ں �8ں ہ�-

�ا ہ� �� %'اوار ہے اور اس �ے )D٨(ان ��-�ں /� ��%� �H9� �� I=ہ ��د�� -8� !_�، ��ا !_� � �ہہ دو �ہ %$ ! ��� 
�ا �ہ�9 ہے �� وہ �I �� �ہ � A_� ۔�����G $+9H� اس �ے �� I� م ہےA% �/ وں�H�)Q��� �� (ٹ_ہ�ا!ے ہ8ں ) اسD٩( A_� 

8�ا �8� اور �/ �� I8ں اور ز����,%P ے� o)ے� o� ( ۔���%�� �/_� ہ� ہ� �ے اس %ے ) ہ� �ے(!,ہ�رے �sے P%,�ن %ے /��
�ا �ے %�!; ��\� اور �_� � =�د ہے؟ �%�%=' ��غ ُا-�\ے۔ !,ہ�را ��م !� �ہ !_� �ہ !� ُان �ے در��9ں �� ا-�!ے۔ !� �8� 
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 �_o� A �ے ز�I8 �� (�ار -�ہ �H��� اور اس �ے �8{ �ہ��ں )K٠(رہے ہ8ں �*cہ �ہ ��گ ر%9ے %ے ا�� ہ� ) ہ�-' �ہ8ں(
� ) �o �ے(�H�\8ں اور اس �ے �sے /ہ�ڑ �H�\ے اور \�H� ؤں �ے �8{ اوٹ��دو در)���H� ا �ے�� ;R� $% ہ�ا �ے ) �� �8� �!

 �_A ��ن �8`�ار �� ا�9>� (=�ل ��!� )K١(�*cہ ان �8ں ا��w دا�� �ہ8ں ر�_9ے ) ہ�-' �ہ8ں(%�!; ��\� اور � =�د �_� ہے؟ 
) ا-*�ں ��(!� �� ز�I8 �8ں ) ��ن(!c*8� �� دور ��!� ہے اور ) ��ن اس ��(ہے۔ �$ وہ اس %ے د<� ��!� ہے اور 

�ا ��!� ہے(���H� I8r�!� ہے � ;R� $% ہ�ہے )  ��ا �ے %�!; ��\� اور � =�د �_�!� �ہ
 �� ) ہ�-' �ہ8ں �:�(!� �8� 
� ر�,
 ) ��ن( �_A ��ن !� �� �E:H اور در�� �ے ا��ه�8وں �8ں ر%9ہ �H�!� ہے اور )�L �)K٢ر ��!ے ہH/ہ�اؤں �� ا

�ا ��!� ہے(�ے P-ے ���+=�? �H��� �_8>9� ہے � ;R� $% ہ�ہے؟ )  ��ا �ے %�!; ��\� اور � =�د �_�ہ�-' (!� �8� 
�ا )�ہ8ں�� ہے) �� ��ن(۔ �ہ ��گ �� ��y ��!ے ہ8ں H*� اس %ے) Kا ��!�۔ /_� اس �� )٣�
 �� /ہ*� ��ر /8`*� �_A ��ن 

�ا ��!� ہے(!� �� P%,�ن اور ز�I8 %ے رزق د�9� ہے ) ��ن(��ر ��ر /8�ا ��!� رہ9� ہے اور � ;R� $% ہ�ا �ے ) �� �8� �!
 �ہہ دو �ہ �� )@K(ا-� !� %Rے ہ� !� د�E8 /�8 ��و ) ����r(�ہہ دو �ہ ) ہ�-' �ہ8ں(%�!; ��\� اور � =�د �_� ہے 

$8 �� ��!8ں �ہ8ں ���9ے۔ اور �ہ �ہ ���9ے ہ8ں �ہ �$ L ا �ے %�ا��) ز��ہ ���ے(��گ P%,���ں اور ز�I8 �8ں ہ8ں 
��ت )KD(اٹ_�\ے ��\8ں -ے P ہc*� )ہ اس ) �ے ��رےc*� 8ں ہ8ں۔� Q� ہ وہ اس %ےc*� ہے �cBہ� ��8ں ان �� <*� �9Hہ

�� ��گ ���G ہ8ں �ہ9ے ہ8ں �$ ہ� اور ہ,�رے ��پ دادا �ٹ� ہ� ��\8ں -ے !� �8� ہ� /_�  اور )KK(%ے ا��هے ہ� رہے ہ8ں 
�ہ�ں �� ُاٹ_H� ( �ہ و<�ہ ہ� %ے اور ہ,�رے ��پ دادا %ے /ہ*ے %ے ہ�!� P AB�� ہے )K٧(�c��ے ��\8ں -ے ) (=�وں %ے(


��8) �e8� ہ��8�ں ہ8ں ) اور� �ہ �*Q �8ں B*� /_�و /_� د�c_� �ہ -Hہ:�روں  �ہہ دو �)K٨(�ہ !� ص�ف /ہ*ے ��-�ں �
 )٧٠(/� �L �ہ ���� اور �ہ ُان B���ں %ے �� �ہ �� رہے ہ8ں !�H دل ہ��� ) �ے ��ل( اور ان )K٩(�� ا�>�م �8� ہ�ا ہے 

ے ہ� �ے �sے !� �*�? �� رہ) <dاب( �ہہ دو �ہ �o )٧١(اور �ہ9ے ہ8ں �ہ ا-� !� %Rے ہ� !� �ہ و<�ہ �$ /�را ہ�-�؟ 
 اور !,ہ�را /�ورد-�ر !� ��-�ں /� EFG ���ے وا� ہے �Ic8 ان )٧٢(���� اس �8ں %ے �R; !,ہ�رے �'د�P Q/ہRH� ہ� 

 اور �� ��!8ں ان �ے �H8%ں �8ں /��8�ہ ہ�!� ہ8ں اور �� ��م وہ ��ہ� ��!ے ہ8ں )٧٣(�8ں %ے ا��c� �w �ہ8ں ��!ے 
8�ہ 8B' �ہ8ں ہے �:� )@٧(�� ���9� ہے ) %$(!,ہ�را /�ورد-�ر ان ��/ ��9�ب ) وہ( اور P%,���ں اور ز�I8 �8ں ��\

� ہ�\�(رو�I �8ں _c� ٧(ہے )D( ،ف ��!ے ہ8ںA9�� ا%�ا\E8 �ے %��Hے ا��w ��!8ں �I �8ں وہ اH� نP�) ہ� Qے�� 
8��
 �ے روز(د-�ر  !,ہ�را /�ور)٧٧( اور �ے�Q �ہ ����Hں �ے �sے ہ�ا��ت اور ر�,
 ہے )٧K(�8�ن �� د�9� ہے ) (

 $��L 48*ہ �� دے -� اور وہG ے% �c� ےH/)٧٨(<*� وا� ہے ) اور(ُان �8ں ا ��ا /� �_�و%ہ ر�_� !� !� �� ص��� �! 
�ہ8ں %9c% �Hے اور �ہ �ہ�وں �� �$ �ہ وہ /8ٹ; /_�8 �� /_� ��\8ں ) ��ت( �Q� ;R �ہ8ں �ہ !� ��دوں �� )٧٩(/� ہ� 

ر%9ہ د�9c% �_cے ہ�۔ !� ان ہ� �� %9c% �Hے ہ� �� ) �c�ل ��( اور �ہ ا��ه�ں �� -,�اہ� %ے )٨٠(Pواز %9c% �Hے ہ� 
�� و<�ہ /�را ) <dاب( اور �$ ُان �ے ��رے �8ں )٨١(ہ,�ر? P��9ں /� ا�,�ن �!ے ہ8ں اور وہ ��G��=�دار ہ� ��!ے ہ8ں 
ن %ے �8�ن �� دے -�۔ اس �sے �ہ ��گ ہ,�ر? P��9ں /� ہ�-� !� ہ� ُان �ے �sے ز�I8 �8ں %ے ا�Q ����ر �c��8ں -ے �� ا

 اور �o روز ہ� ہ� ُا�
 �8ں %ے اس -�وہ �� �,u ���ں -ے �� ہ,�ر? P��9ں �� !dc�$ )٨٢(ا�,�ن �ہ8ں �!ے !_ے 
 �� ��\ے -� ?�H� 
>�,� ��ا�P)�\8ں -ے !� )$% ( �ہ�ں !Q �ہ �$ ٨٣((��!ے !_ے !� ُان ��� ��G�\ے -� �ہ �8� !) 

 )@٨(<*� %ے ان /� ا��#ہ !� �8� ہ� �ہ !_�۔ �_A !� �8� ��!ے !_ے ) ا/Hے(�ے �P ?�8��9ں �� �_ٹA د�� !_� اور !� �ے 
 �8� ُا�ہ�ں )٨D(/�را ہ��� رہے -� !� وہ ��ل �_� �ہ %8cں -ے ) <dاب(اور ُان �ے �*� �ے %=$ ُان �ے �� �8ں و<�ہ 

�H��� ہے �ہ اس �8ں ��م (�H��� ہے �ہ اس �8ں Pرام ���ں اور دن �� رو�I )  �sےاس(�ے �ہ8ں د�c_� �ہ ہ� �ے رات �� 
 اور �o روز ص�ر /_��c� ��\ے -� !� �� ��گ P%,���ں )٨K(�ے�Q اس �8ں ���I ��-�ں �ے �sے �r��8�ں ہ8ں ) ���ں

�ا B�ہے اور %$ اس �ے /�س <��' ہ� )٨٧(� �� B*ے P\8ں -ے اور ز�I8 �8ں ہ8ں %$ -_=�ا ُاٹ_8ں -ے �:� وہ �eے 
� �:ہ /�(اور !� /ہ�ڑوں �� د�c_9ے ہ� !� �8�ل ��!ے ہ� �ہ H/ں ) اس روز(�_ڑے ہ8ں �:� وہ ) ا�اس #�ح ُاڑے /_�

�ا �� ��ر�:�? ہے �o �ے ہ� F� �� '8B=�ط �H���۔ �ے�Q وہ !,ہ�رے %$ اG �ل %ے ���=� ) �ہ(-ے �e8ے ��دل۔ �
� �ے�� P\ے)٨٨(ہے c8� v+� ��  �9ے اس %ے �ہs� ہ !8�ر( -� !� اس �ے��-_=�اہٹ ) ُاس روز)ہے اور ا�eے ��گ ( �

 اور �� ��ا\� �ے �� P\ے -� !� ا�eے ��گ او��هے �Hہ دوزخ �8ں ڈال د�sے ��\8ں -ے۔ !� )٨٩(%ے �ے��ف ہ�ں -ے 
) �cہ(ہ� ار��د ہ�ا ہے �ہ اس �ہ� �ہ �>; �� �) �ہہ دو ()٩٠(�� !� ُان ہ� ا<,�ل �� ���ہ �*ے -� �� !� ��!ے رہے ہ� 

� <=�دت ��وں �o �ے اس �� ��9Zم � Q��� ہ�ا ) اور �`�م ادب(�ے �c� �� ہے اور �ہ �_� ��H��� ہے اور %$ 8B' ُا%
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 اور �ہ �_� �ہ (�Pن /ڑه� ��وں۔ !� �� �+v راہ را%
 ا�89�ر ��!� ہے !� ا/Hے ہ� )٩١(ہے �ہ اس �� ��c ��دار رہ�ں 
�ے �ے �\�G ے وا� ہ�ں��� 
Z84� 89�ر ��!� ہے۔ اور �� -,�اہ رہ9� ہے !� �ہہ دو �ہ �8ں !� ص�ف� اور )٩٢(sے ا

� �r��8�ں د�_�\ے -� !� !� ُان �� /ہR�ن �� -ے۔ اور �� ��م !� ��!ے ہ� !,ہ�را H/ا $��`H> �� �! ہے۔ وہ �c� �� ا���ہ� �ہ 
  )٩٣(/�ورد-�ر ُان %ے �ے�=� �ہ8ں ہے 
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رة �@Aَ�َا� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� P�89ں ہ8ں )١(#oٰٓمٓ � Iہ �9�ب رو��٢( () �,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے (� اور �G<�ن �ے �R; ���ت ���I ��-�ں �� ہ� !,ہ8ں ��%ٰ
�وں �� -�وہ  �ہ �G<�ن �ے �*Q �8ں %� ُاٹ_� ر�_� !_� اور و)٣(%H��ے �ے �sے ص�8Z صH% �8Z�!ے ہ8ں H��� ہ�ں �ے

�,'ور �� د�� !_� �ہ ُان �ے �8ٹ�ں �� ذ�� �� ڈا�9� اور ُان �� ) �ہ�ں !Q(-�وہ �H� ر�_� !_� ُان �8ں %ے ا�Q -�وہ �� 
�وں �8ں !_� ei� وہ Qr8� 9�۔�ے دHہ رہ� اور ہ� B�ہ9ے !_ے �ہ �� ��گ �*Q �8ں �,'ور �� د�sے -sے )@(�ڑ��8ں �� ز�

e8ں اور ا�ہ8ں ہ8ں ُان /� ا�\�H� ا�r8/ �� ں اور ُان�ن ���)�� Q*� ( ں�وارث ��)D( ں اور�رت د� اور �*Q �8ں ان �� (
� ��ں �� )�G)K<�ن اور ہ���ن اور ُان �ے ��cr �� وہ 8B'�ں د�_� د�ں �o %ے وہ ڈر!ے !_ے � � اور ہ� �ے ��%ٰ

� �ہ اس �� دوده /Aؤ �$ !� �� اس �ے ��رے �8<8_� ���ف /8�ا ہ� !� ا%ے در�� �8ں ڈال د�H� اور �ہ #�ف و� ;R� ں
 !� )٧(ُا%ے /H� �=,^8� د�ں -ے ) /_�(!� ��ف ���� اور �ہ ر�� ����۔ ہ� اس �� !,ہ�رے /�س وا/o /ہRH� د�ں -ے اور 

�L ہ�۔ ) ���$ان �ے �sے (وہ ُان �� د�,I اور ) �89>ہ �ہ ہ��� !_� �ہ(�G<�ن �ے ��-�ں �ے اس �� ُاٹ_� �8� اس �sے �ہ 
دو��ں (��8? اور !,ہ�ر? ) �ہ( اور �G<�ن �� ��8? �ے �ہ� �ہ )٨(��G Qr8<�ن اور ہ���ن اور ُان �ے �s- y�B �crے 

�� ( �=��ہ /ہRH�\ے �� ہ� ُا%ے �8ٹ� �H��8ں اور وہ ا�>�م %ے �ے\�G ہ ہ,8ں� �c�P_�ں �� ٹ_Hڈy ہے اس �� (E9 �ہ ����۔ ���
�)٩(!_ے � �) (4ّے( ��ں �� دل �ے ص=� ہ� -8� ا-� ہ� ُان �ے دل �F=�ط �ہ �� د�9ے !� (��$ !_� �ہ وہ اس  اور ��%ٰ

� �� )١٠(�� ��ہ� �� د�ں۔ �Lض �ہ !_� �ہ وہ ����Hں �8ں رہ8ں *B ے_R8/ ے_R8/ ے �ہ� �ہ اس �ے% Iہ� � اور اس �
9� رہ� اور ان _c�ں(!� وہ ُا%ے دور %ے د�-�� ( ��=� �ہ !_ ;R� ��)ے اس /� )١١% ��ے ) دا\�8ں( اور ہ� �ے /ہ*ے ہ

� �ہI �ے �ہ� �ہ �8ں !,ہ8ں ا�eے -_� وا�ے �9�ؤں �ہ !,ہ�رے �sے اس � ��� ) �Rے(دوده ��ام �� د�sے !_ے۔ !� ��%ٰ
 ���اہ �8� �ُان �� ان �� ��ں �ے /�س وا/o /ہRH� ) اس #��� %ے( !� ہ� �ے )١٢(���ں ) %ے /�ورش(/��8ں اور اس �

�ا �� و<�ہ %R� ہے �Ic8 �ہ ا��w �ہ8ں ���9ے د��� !��ہ ُان �� c�P_8ں ٹ_Hڈ? ہ�ں اور وہ �L �ہ �_�\8ں اور � *�م ���ں �ہ 

 �8�۔ اور ہ� ) ��ان( اور �$ ��%ٰ� ��ا�� �� /ہRHے اور �_�/�ر )١٣(��H> �*> اور 
,c� �� ے !� ہ� �ے ُانs- ہ�

��ہ د�� ��!ے � ��ے �ے�=� ہ� )@١(ہ8ں ��c8 ��روں �� ا�e� ہH��� ہ�\ے �ہ وہ�ں �ے E� اور وہ ا�eے و(
 �ہ� �8ں دا
� (�م �� ہے اور دو%�ا ُان �ے د�,�Hں �8ں %ے !� � �ٰ%�� �! Q�ڑ رہے !_ے ا� v+� ہ وہ�ں دو� �_c�رہے !_ے !� د

 %ے !_� ��د #*$ �� �+v ُان �� (�م �8ں %ے !_� اس �ے دو%�ے �+v �ے �`��*ے �8ں �� ��%ٰ� �ے د�,�Hں �8ں
�Y8�ن %ے ہ�ا �Qr8 وہ ) ا�Lا\ے(�� !� ُا�ہ�ں �ے اس �� �c� ��را اور اس �� ��م !,�م �� د�� �ہHے �:ے �ہ �ہ ��م !� 

 ���ے �ہ اے /�ورد-�ر �8ں �ے ا/Hے Pپ /� �*� �8� !� �>_ے �+� )١D(د�,I اور ص��� �ہc��ے وا� ہے ) ا�e�ن ��(
�ا �ے ُان �� �+� د�� �ہHے �:ے �ہ اے /�ورد-�ر !� �ے �� �>; /� )١K(�۔ �Qr8 وہ �+Hrے وا� �ہ���ن ہے دے !� 

� ہے �8ں \���G ��ہ(�ہ����H\P ( ں�H� د-�ر �ہ� ا�^�ض ص=� �ے و(
 �ہ� �8ں ڈر!ے ڈر!ے )١٧(�=_� -Hہ:�روں �� �
� /_� ُان �� /c�ر رہ� ہے۔ !� ��-ہ�ں وہ� �+o� v �ے �E ُان %ے ��د �) �8� ہ�!� ہے(دا�E ہ�\ے �ہ د�c_8ں _! �:��

� �ے اس %ے �ہ� �ہ ُ!� !� ص��� -,�اہ ہے ٰ%��)١٨( I,ان دو��ں �� د� �� �� v+� ے ارادہ �8� �ہ اس� �ٰ%�� $� 
� (�م �� Pد��(!_� /cڑ �8ں !� وہ � �ٰ%�� �H � ( ح�# ���ل ُاٹ_� �ہ �o #�ح !� �ے �E ا�v+� Q �� ��ر ڈا� !_� ا%

 �>_ے �_� ��ر ڈا��۔ !� !� �ہ� B�ہ9ے ہ� �ہ �*Q �8ں �*� و%�9 ��!ے /_�و اور �ہ �ہ8ں B�ہ9ے ہ� �ہ �B �c8�ہ9ے ہ� �ہ
� #�ف %ے دوڑ!� ہ�ا P�� )١٩(��روں �8ں ہ� ��/ �ر\o8 ) �ہ� �ے(��� �ہ ��%ٰ� ) اور( اور ا�v+� Q �ہ� �

��اہ ہ�ں !,ہ�رے ��رے �8ں ص8�Aں ��!ے ہ8ں �ہ !� �� ��ر ڈا�8ں %� !� �ہ �8�� )٢٠(�ں %ے �Ec ��ؤ۔ �8ں !,ہ�را ٰ%�� 
اور د<� ���ے �:ے �ہ اے /�ورد-�ر �>_ے ���� ) �8� ہ�!� ہے(وہ�ں %ے ڈر!ے ڈر!ے �Ec �_ڑے ہ�\ے �ہ د�c_8ں 

� #�ف رخ �8� !� �ہHے �:ے ُا�8� ہے �ہ ��8ا /�ورد-�ر �>_ے 8%�ه� )٢١(��-�ں %ے �>�ت دے۔ � I�� اور �$ �
اور ا/Hے B�ر/���ں (/� /ہRHے !� د�c_� �ہ وہ�ں ��گ �,u ہ� رہے ) �ے �`�م( اور �$ ���I �ے /��� )٢٢(9�\ے ر%9ہ �

� ��c��ں ��(/��� /A رہے ہ8ں اور ان �ے ا�Q #�ف دو <�ر!8ں ) ��H/ے ) ا� ��ہ� ) ُان %ے(رو�ے �_ڑ? ہ8ں۔ ��%ٰ
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�ے �ہ ��\8ں ہ� /��� �ہ8ں /9c% Aے اور ہ,�رے وا�� ) �ر/���ں ��ا/Hے B(!,ہ�را �8� ��م ہے۔ وہ ���8ں �ہ �$ !�B Qواہے 
� /A د�� /_� %�\ے �� #�ف B*ے -sے۔ اور ) ��c��ں ��( !� ��%ٰ� �ے ُان �ے �sے )٢٣(�ڑ? <,� �ے ��ڑهے ہ8ں ��/


 ��زل ��G�\ے , � �H/9�ج ہ�ں �ہ !� �>; /� اZ� �� ے �:ے �ہ /�ورد-�ر �8ں اسHڑ?  ()@٢(�ہ�_!�ان �8ں ) د�� �ے � 
� اور �ہHے �:� �ہ !� �� ��8ے وا�� �A!ے ہ8ں \P ے /�س� ��۔ ��%ٰ_! �!P �*B �%ے ا�Q <�رت �� ����!� اور �>�!
�ہ !� �ے �� ہ,�رے �sے /��� /A�� !_� اس �� !� �� ُا��ت د�ں۔ �$ وہ ُان �ے /�س P\ے اور ُان %ے ا/H� ����ا �8�ن �8� 

��ف �ہ ��و۔ !� ���� ��-�ں %ے �{ P\ے ہ� !� ُا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ � ;R)٢D( ےs<8� ;ہ اّ�� ان �� ���� ر�� ���� � ا�Q �ڑ�
�ہ� �ہ �8ں B�ہ9� ہ�ں ) ��%ٰ� %ے(  ُا�ہ�ں �ے)٢K) (ہ�(!�ا�� اور ا���
 دار ) ��(�c��8ہ �ہP �� ���� �9پ ر�_8ں وہ ہے 

�� دو �8ٹ�8ں �8ں %ے ا�Q �� !� %ے �8�ہ دوں اس <ہH/و اور ا-� دس %�ل /�رے �� ا�� 
��� /� �ہ !� Pٹ; ��س ��8? 
� �ہ8ں B�ہ9�۔ �>_ے ا�r�ء ا� �Q8 ��-�ں �8ں /�ؤ -ے ) ا�e�ن(دو !� !,ہ�ر? #�ف %ے Hڈا� �8*c! �/ �! ہے اور �8ں

�ت ) <ہ� /+9ہ ہ�ا( ��%ٰ� �ے �ہ� �ہ �>; �8ں اور Pپ �8ں �ہ )٢٧(� �e��� ہ�ں(�8ں�B (_/ ر? ��دوں�/ �\�� �/ ;<� �
�ا اس �� -�اہ ہے �� �ے ��ت /�ر? ��د? اور ا/Hے -_� �ے )٢٨(ز��د!� �ہ ہ�۔ اور ہ� �� � �ہ�ہ ��!ے ہ8ں ٰ%�� $� 

��-�ں �� �ے �� B*ے !� #�ر �� #�ف %ے Pگ د�_�\� د? !� ا/Hے -_� وا��ں %ے �ہHے �:ے �ہ !� �ہ�ں ٹ_�8و۔ 
� ہے ���� �8ں وہ�ں %ے \P ��� گP ؤں !��ہ !� !�/� ) %9ے ��ر(�>_ےP گ �� ا�:�رہ �ےP �� 9ہ �ؤں/ ;Rاس )٢٩(� $� 

� �ہ ��%ٰ� �8ں !� \P وازP 8ں %ے� 
��ے /�س /ہRHے !� �8�ان �ے دا\8ں �H�رے %ے ا�Q �=�رy �:ہ �8ں ا�Q در
�ا\ے رب ا� ��,I8 ہ�ں �� �ٹ_� ڈا��و۔ �$ د�c_� �ہ وہ ���
 �� رہ� ہے )٣٠(H/ہ �ہ ا�ہے، !� /8ٹ;  اور  ¦��% ���-

� P-ے Pؤ اور ڈرو�
 !� ا�I /��ے وا��ں �8ں ہ� ) ہ� �ے �ہ� �ہ(/_EB �� �8 د�sے اور /R8_ے /_� �� �_� �ہ د�c_�۔ ٰ%��
8� �P Ec\ے -� اور ��ف دور ہ��ے )٣١(i% 8$ �ے> �e� �8^� �! =�ن �8ں ڈا���ہ�!; -� �H/و�ہ( ا �%ے ا/Hے ��زو �� ) �

� #�ف c8%ڑ�H/ف %ے ہ8ں ا�# ��G<�ن اور اس �ے در��ر��ں �ے ) ان �ے %�!;(�۔ �ہ دو د�8*8ں !,ہ�رے /�ورد-�ر �
� �ے �ہ� اے /�ورد-�ر ُان �8ں �� ا�v+� Q ��8ے ہ�!; %ے (E9 ہ�cB� ہے )٣٢(/�س ��ؤ �ہ وہ ����G�ن ��گ ہ8ں ٰ%�� 

اس �� ز��ن �>; %ے ) ہے(��8ا �_�\� ) ��(ون  اور ہ�ر)٣٣(�>; �� ��ر �ہ ڈا�8ں ) �ہ8ں(%� �>_ے ��ف ہے �ہ وہ 
ز��دہ �84G ہے !� اس �� ��8ے %�!; ��د-�ر �H��� �_�8 �ہ ��8? !4��� ��ے �>_ے ��ف ہے �ہ وہ ��8? ��گ 

�ا �ے ()@٣(!dc�$ ���ں -ے ���G��� ہ� !,ہ�رے �_�\� %ے !,ہ�رے ��زو �F=�ط ���ں -ے اور !� دو��ں �� L*=ہ د�ں ) 
!� اور �Hہ�ں �ے !,ہ�ر? /�8و? �� L��$ رہ� -ے ) اور( �r���8ں �ے %=$ وہ !� !Q /ہH{ �ہ %8cں -ے -ے !� ہ,�ر?

)٣D( ڑا_� �H� ہ ��دو ہے �� ُاس �ے�ے �:ے �ہ Hے !� وہ �ہ\P 8�ں �ے����r� � اور �$ ��%ٰ� ُان �ے /�س ہ,�ر? �_*
� �ہ8ں )�=_�(�8� ہے اور �ہ ��!8ں ہ� �ے ا/Hے ا-*ے ��پ دادا �8ں !� H% )٣K( ے �ہ� �ہ ��8ا /�ورد-�ر اس� � اور ��%ٰ

 �_- �� 
��ب ���9� ہے �� اس �� #�ف %ے �� �ے�� P�� ہے اور �o �ے �sے <�(= �� v+�)
rہ� �H � ( ہے۔
�ا �ہ8ں ��)٣٧(�Qr8 ���� �>�ت �ہ8ں /�\8ں -ے � �� �e� ے %�اH/در��ر �8ں !,ہ�را ا Eِن �ے �ہ� �ہ اے اہ�>�G 9�  اور�

�ا �� #�ف ) ُاو�R�(دو /_� ا�Q ) �� ا�Hٹ8ں /�cا(!� ہ���ن ��8ے �sے -�رے �� Pگ �:�ا ��H� EZ�دو !��ہ �8ں ��%ٰ� �ے 
 اور وہ اور اس �ے �Q*� �cr �8ں ���� �^�ور ہ�رہے !_ے اور )٣٨(Bڑه ��ؤں اور �8ں !� ُا%ے �_�ٹ� %,>_9� ہ�ں 
 !� ہ� �ے ُان �� اور ُان �ے ��crوں �� /cڑ�8� اور در�� )٣٩(ہ8ں P\8ں -ے �8�ل ��!ے !_ے �ہ وہ ہ,�ر? #�ف ��ٹ �� �

�� دوزخ �� #�ف ) ��-�ں( اور ہ� �ے ان �� /�r8ا �H��� !_� وہ )٠@(�8ں ڈال د��۔ %� د�c; �� ���,�ں �� �e8� ا�>�م ہ�ا 
 ��د �ہ8ں �� ��\ے -� �
 �:�د?  اور اس د�8)١@(�A!ے !_ے اور (8��
 �ے دن ُان �H � ے_R8/ ے ہ� �ے ُان �ے% �

�����ں �8ں ہ�ں -ے � �� �� �9�ب )٢@(اور وہ (8��
 �ے روز �_ٰ%�� � اور ہ� �ے /ہ*� ُا��9ں �ے ہyA ���ے �ے � 

 /cڑ�ں Z84� ہے !��ہ وہ 
� #�ف )٣@(د? �� ��-�ں �ے �sے ��84ت اور ہ�ا�
 اور ر�,� � اور �$ ہ� �ے ��%ٰ

�! �! �<8_� �c�) � �Ic8 ہ� �ے )@@(�Lب �� #�ف �ہ8ں !_ے اور �ہ اس وا) ے �ے د�H_cے وا��ں �8ں !_ے ( #�ر �
)�� اور �ہ !� ���I وا��ں �8ں رہHے وا�ے !_ے �ہ ان ) ��%ٰ� �ے � s- رd- E��# ت�� ُا��9ں �� /8�ا �8� /_� ان /� �s�

� �=,^8/ �! � اور �ہ !� اس و(
 �$ �ہ ہ� �ے )H<8_)@Dے وا�ے !_ے �� ہ,�ر? P�89ں /ڑه /ڑه �� %H�!ے !_ے۔ ہ�ں ہ� ہ
)�� �!,ہ�رے /�ورد-�ر �� ر�,
 ہے !��ہ !� ُان ��-�ں ) !,ہ�را �_P)���� �<8واز د? #�ر �ے �H�رے !_ے �*cہ ( ��%ٰ


 /cڑ�ں Z84� و !��ہ وہ�� 
/8^,=� ہ� اے ( اور )I� ��)@K �ے /�س !� %ے /ہ*ے ��\� ہ�ا�
 ���ے وا� �ہ8ں P�� ہ�ا�
�ے %=$ �� ُان �ے ہ�!; P-ے �_cB �8ے ہ8ں ان /� ��\� ) ا<,�ل(ا�e� �ہ ہ� �ہ ا-� ان ) �ے !� �� اس �sے �_8>� ہے �ہ
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 �
 وا(u ہ� !� �ہ �ہHے �:8ں �ہ اے /�ورد-�ر !� �ے ہ,�ر? #�ف ��\� /8^,=� ��8ں �ہ �_8>� �ہ ہ� !P ?�8��9ں �=84�
 /_� �$ ُان �ے /�س ہ,�ر? #�ف %ے �� P/ہRH� !� �ہHے �:ے �ہ )٧@( �8ں ہ�!ے /�8و? ���ے اور ا�,�ن ��ے وا��ں

 �e8�)8�ں��r� ( �� �8� اس �� ��8ں �ہ8ں �*8ں۔ �e�8ں و_! �*� �� �� !_8ں ُا�ہ�ں ) �r��8�ں(��%ٰs- ?د �� �/ہ*ے ��%ٰ
اور ���ے �ہ ہ� %$ %ے ��cH ہ8ں �ے ُان %ے ��i �ہ8ں �8�۔ �ہHے �:ے �ہ دو��ں ��دو-� ہ8ں ا�Q دو%�ے �ے ��ا�G۔ 

�ا �ے /�س %ے ��\� �9�ب �ے Pؤ �� ان دو��ں )٨@(�%ے �ڑه �� ہ�ا�
 ���ے ) �9���ں( �ہہ دو �ہ ا-� %Rے ہ� !� !� 
� /�8و? ��وں � �� )٩@(وا�� ہ�۔ !��ہ �8ں �_� ا%H/ہ ص�ف ا�ں !� ��ن �� �ہ �ہ !,ہ�ر? ��ت (=�ل �ہ ���ا-�  �_/ 

8/ ���اہ� �ے ��اہ�rں � �H/ڑ �� ا�_B �� 
�ا �� ہ�ا���و? ��!ے ہ8ں۔ اور اس %ے ز��دہ ��ن -,�اہ ہ�-� �� 
�ا ���� ��-�ں �� ہ�ا�
 �ہ8ں د�9� � Qr8� ے۔*B ے_R8/)D( اور ہ� /ے در/ے ُان ��-�ں �ے /�س )٠�� 
��!8ں ) ہ�ا�


 /cڑ�ں Z84� 8>9ے رہے ہ8ں !��ہ_�)Dں �� ہ� �ے اس %ے /)١�-�� I�  ے!P ,�ن �ے�وہ اس /� ا �ہ*ے �9�ب د? !_
ُان �� /ڑه �� %H��� ��!� ہے !� �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� اس /� ا�,�ن �ے P\ے �Qr8 وہ ہ,�رے ) (�Pن( اور �$ )D٢(ہ8ں 

��ہ د�� ��\ے -� )D٣(/�ورد-�ر �� #�ف %ے ���� ہے اور ہ� !� اس %ے /ہ*ے �ے �c,=�دار ہ8ں � �H-ان ��-�ں �� د 
� �ے %�!; ��ا\� �� دور ��!ے ہ8ں اور �� �c��8ہ ص=\A_� ہے اس �8ں ) ��ل(� ��!ے رہے ہ8ں اور ��ہ� �ے ُان �� د

 اور �$ �8ہ�دہ ��ت %9Hے ہ8ں !� اس %ے �Hہ /_�8 �98ے ہ8ں اور �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� �� ہ,�رے )@D(%ے ��چ ��!ے ہ8ں 
��ا%9:�ر �ہ8ں ہ8ں ا<,�ل اور !� �� !,ہ�رے ا<,�ل۔ !� �� %Aم۔ ہ� ��ہ*�ں �ے )DD() �,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے ( 
!� �o �� دو%

�ا ہ� �B �� o�ہ9� ہے ہ�ا�
 ��!� ہے اور وہ ہ�ا�
 /���8ا��ں �� ��ب ���9� ر�_9ے ہ� ُا%ے ہ�ا�
 �ہ8ں ��� %9cے �*cہ 
� /�8و? ���ں !� ا/Hے �*Q %ے ُاs� QBے ��\8ں۔ )DK(ہے � 
�8� ہ� �ے ُان  اور �ہ9ے ہ8ں �ہ ا-� ہ� !,ہ�رے %�!; ہ�ا�

رزق ہ,�ر? #�ف ) اور �ہ(�� ��م �8ں �� ا�I �� �`�م ہے �:ہ �ہ8ں د?۔ �ہ�ں ہ� (�e �ے ��8ے /ہRH�\ے ��!ے ہ8ں 
� )D٧(%ے ہے �Ic8 ان �8ں %ے ا��w �ہ8ں ���9ے H/ڈا� �� ا �� yA�89ں �� ہe� �% 
�( اور ہ� �ے �ہ�
 ) �Gاr8 �

�c� ہ ُان �ے�ُان �8ں ا!�ا رہے !_ے۔ %�  ���ت ہ8ں �� ُان �ے � � �P�د ہ� �ہ8ں ہ�\ے �:� �ہ
 ��۔ اور ُان �ے /R8_ے ہ� ہ
 اور !,ہ�را /�ورد-�ر ��89eں �� ہyA �ہ8ں �8� ��!�۔ �$ !Q ُان �ے �ڑے �ہ� �8ں /8^,=� �ہ �_�8 )D٨(�ے وارث ہ�\ے 

ں �8� ��!ے �:� اس ���
 �8ں �ہ وہ�ں �ے �ے �� ُان �� ہ,�ر? P�89ں /ڑه /ڑه �� %H�\ے اور ہ� ��89eں �� ہyA �ہ8
�ے ���� ہ�ں H���)Dا �ے )٩��
 ہے۔ اور �� H�ز ��ہ اور اس �\�G �� �-�� ہے وہ د�8� �� ز�s- ?8' !� �� دB �� اور 

 �_v+� o� A %ے ہ� �ے �Q8 و<�ہ �8� اور ُاس )K٠(/�س ہے وہ �ہ�9 اور ��(� رہHے وا�� ہے۔ �8� !� %,>_9ے �ہ8ں؟ 
� �8� /_� وہ �ےH� ے %ے �ہ�ہ�\�G ے� �-� ُا%ے ��صE ���8� !� �8� وہ اس �+v �� %� ہے �o �� ہ� �ے د�8� �� ز�

�ا ُان �� /c�رے -� )K١(��ض� �sے ��\8ں -ے ) ہ,�رے رو��و((8��
 �ے روز ان ��-�ں �8ں ہ� �� � اور �o روز 
��c ث��
 ہ�d> ( �cBاب ��(�I ��-�ں /� ) !� ()K٢( !_� اور �ہے -� �ہ ��8ے وہ ���Q �ہ�ں ہ8ں �I �� !,ہ8ں د<�?ٰ

ہ�-� وہ �ہ8ں -ے �ہ ہ,�رے /�ورد-�ر �ہ وہ ��گ ہ8ں �I �� ہ� �ے -,�اہ �8� !_�۔ اور �o #�ح ہ� ��د -,�اہ ہ�\ے !_ے 
 )K٣(/��9ے !_ے ُان %ے �8'ار ہ�!ے ہ8ں �ہ ہ,8ں �ہ8ں ) ���9ہ ہ���(ہ� !�8? #�ف ) اب(ا%� #�ح ُان �� -,�اہ �8� !_� 

) �$(اور �ہ� ��\ے -� �ہ ا/Hے ����cں �� �Aؤ۔ !� وہ ُان �� /c�ر�ں -ے اور وہ ُان �� ��اب �ہ دے %8cں -ے اور 
�ا ُان �� /c�رے -� اور )@K(��ش وہ ہ�ا�
 ��ب ہ�!ے ) !� !,H� ���ں -ے �ہ(<dاب �� د�c; �8ں -ے � اور �o روز 

 !� وہ اس روز �=�وں %ے ا��هے ہ� ��\8ں -ے، اور o/P �8ں �KD( ;R(8� ��اب د�� �ہے -� �ہ !� �ے /8^,=�وں �� �
� /�B; �ہ %8cں -ے _�)KK( ہے �ہ وہ �>�ت /��ے � �o� Ic8 �ے !��ہ �� اور ا�,�ن ��� اور <,s� Q8� Eے !� ُا�8

�ہ ���98� ہے۔ ان �� اس �� ) �ہ9� ہے�eے B( اور !,ہ�را /�ورد-�ر �� B�ہ9� ہے /8�ا ��!� ہے اور )K٧(وا��ں �8ں ہ� �'-��
�ا اس %ے /�y و���!� ہے �� ��!ے اور )K٨(ا�89�ر �ہ8ں ہے۔ �ہ �� ��y ��!ے ہ8ں i+� ;R� �� ےH8% اور ان �ے 

�ا ہے اس �ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں د�8� اور )K٩(�� �ہ ��ہ� ��!ے ہ8ں !,ہ�را /�ورد-�ر اس �� ���9� ہے � � اور وہ
��ت P ف !� ��ٹ�\ے ��ؤ -ے�# �� �� ! ��� ہے اور ُا%� �� ��c اور ا%� ��ا )٧٠(�8ں ُا%� �ہ� �_A د�c_� !� ا-� 

�(!� /� ہ,r8ہ (8��
 �ے دن !Q رات c�ر�! �� � دے ) �Hا �ے %�ا ��ن � =�د ہے ہے �� !� �� رو����sے رہے !� 
�ا �ے %�ا ��ن � =�د  �ہ� !� �_A د�c_� !� ا-�)٧١(!� �9H% �! �8ے �ہ8ں؟ ��ا !� /� ہ,r8ہ (8��
 !Q دن �sے رہے !� � 

� ر�,
 %ے !,ہ�رے �sے )٧٢(ہے �ہ !� �� رات � دے �o �8ں !� Pرام ��و۔ !� �8� !� د�c_9ے �ہ8ں؟ H/اور اس �ے ا 
�c� ش ��و اور !��ہA! EFG �� رام ��و اور اس �8ں اسP ہ !� اس �8ں��! ���H� �� ٧٣( ��و رات �� اور دن( o� اور 
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 اور ہ� ہ� ا�Q ُا�
 �8ں )@٧(دن وہ ُان �� /c�رے -� اور �ہے -� �ہ ��8ے وہ ���I� Q �� !,ہ8ں د<�?ٰ !_� �ہ�ں -sے؟ 
�ا �� ہے اور �� �R; وہ �� د�E8 /�8 ��و !� وہ ��ن �8ں -ے �ہ %{ ��ت H/ل �8ں -ے /_� �ہ8ں -ے �ہ ا�c� ے -�اہ%

� (�م �8ں %ے !_� اور ان /� ! ّ�? ��!� !_�۔ اور ہ� �ے )٧D( %ے ��!� رہے -� ا�9Gاء �8� ��!ے !_ے ان� � (�رون ��%ٰ
اس �� ا!Hے �'ا�ے د�sے !_ے �ہ ُان �� �H>8�ں ا�Q #�(�9ر �,�<
 �� ُاٹ_��� �Ecr ہ�!8ں �$ اس %ے اس �� (�م 

� �ہ8ں ��!� He/ �� ا ا!�ا�ے وا��ں���ا �ے <��G �Y��� ہے اس ) ��ل( اور �� )٧K(�ے �ہ� �ہ ا!�ا\8ے �
۔ �ہ � �� �!
� ہے � �\A_� ا �ے !� %ے�� �e8� 8ے اور\A_� 4ہ �ہ� �H/ے اور د�8� %ے اs<8� $*# �\A_� ���ت �P ے%)�e�و (

 ��ا eG�د ���ے وا��ں �� دو%
 �ہ8ں ر�_9� ) ��-�ں %ے(!� �_�� ��و۔ اور �*Q �8ں #��$ eG�د �ہ ہ�۔ �c��8ہ \A_�
�ا �ے اس %ے /ہ*ے �ہ
 ) �ے زور(�>_ے ��8? دا�� ) ��ل( ��� �ہ �ہ )٧٧(�%ے �A ہے �8� اس �� � *�م �ہ8ں �ہ 

� ُا�89ں �� اس %ے (�ت �8ں �ڑه �� اور �, 8
 �8ں ��9r8 !_8ں ہyA �� ڈا�� ہ8ں۔ اور -Hہ:�روں %ے ُان �ے -H�ہ�ں %
� (�م �ے %��Hے �Ac۔ ) اور ٹ_�ٹ;(Pرا\� ) �ڑ?( (�رون )ا�Q روز( !� )٧٨(�ے ��رے �8ں /�B_� �ہ8ں ��\ے -� H/ے ا%

 �e8� ے �:ے �ہHے #��$ !_ے �ہ� �-�(�رون �� �A ہے ��ش ا�e� ہ� ہ,8ں �_� �*ے۔ ) ��ل و�9�ع(�� ��گ د�8� �� ز�
���Hں اور  اور �I ��-�ں �� <*� د�� -8� !_� وہ �ہHے �:ے �ہ !� /� ا�eGس۔ �)٧٩(وہ !� �ڑا ہ� ص��$ �84$ ہے 

�ا ) ��(���c8�روں �ے �sے ��ہ8ں �ہ�9 ہے اور وہ ص�ف ص=� ���ے وا��ں ہ� �� �*ے -� ) �ے ہ�ں !8�ر ہے وہ(ث�اب 
�د-�ر �ہ )٨٠(� �
 اس �>�,� ��ا �ے %�ا ��\� /o ہ� �ے (�رون �� اور اس �ے -_� �� ز�I8 �8ں دهeH� د�� !� 

 �c% ہ �ے���۔ اور �ہ وہ �c%ے �:ے ہ�\ے  اور و)٨١(ہ�Hے !_ے ص=� �� �ہ!�� �H,! �ہ ��گ �� �E ُاس �ے ر!=ے �

�وں �8ں %ے �o �ے �sے B�ہ9� ہے رزق �Gاخ �� د�9� ہے اور ! ���H� ےH/ا �! ��ا ہ�!o� ( �H �ے �sے B�ہ9� ہے(

��ا ہ� /� ا�e�ن �ہ ��!� !� ہ,8ں �_� دهeH� د�9�۔ ہ�\ے ��ا��) ��( وہ )٨٢(� %9cے ���G �>�ت �ہ8ں /! �� د�9� ہے۔ ا-� 
��ت �� -_� P)ے ) ہےs� د �� ارادہ �ہ8ں ر�_9ے ) !8�ر(ہ� �ے ُا%ے ُان ��-�ں �ے�eG 8ں �*� اور� Q*� �� ر�_� ہے ��

� �ے �� P\ے -� اس �ے �sے اس %ے �ہ�9 )٨٣(!� /�ہ8'-�روں ہ� �� ہے ) �Q8(اور ا�>�م c8� v+� �� )ص*ہ ����د (
 !� �I ��-�ں �ے ��ے ��م �sے ان �� ���ہ �_� ا%� #�ح �� �*ے -� �o #�ح �ے وہ ��م ہے اور �� ��ا\� �\ے -�

�ا(�o ) اے /8^,=� ()@٨(��!ے !_ے �� �:ہ ��ٹ� ) �ے ا�c�م(�ے !� /� P�)ن ( � 
r-ض �8� ہے وہ !,ہ8ں ��ز�G ��
�P ے��� 
��ب ���9� ہے �� ہ�ا� �_� �� v+� اور دے -�۔ �ہہ دو �ہ ��8ا /�ورد-�ر اس �)��� ص��� ) اس �� �_

 اور !,ہ8ں ُا�8� �ہ !_� �ہ !� /� �9�ب ��زل �� ��\ے -�۔ �:� !,ہ�رے /�ورد-�ر �� �ہ����� %ے )٨D(-,�اہ� �8ں ہے 
)��ا �� P��9ں �� !=*�8 %ے � � اس �ے �ہ وہ !� )٨K(!� !� ہ�-' ���Gوں �ے ��د-�ر �ہ ہ��� ) ��زل ہ�\� اور وہ !,ہ8ں 

� ہ8ں روy �ہ د�ں اور ا/Hے /�ورد-�ر �� /c�ر!ے رہ� اور ����rں �8ں ہ�-' �ہ ہ� ��8 /� ��زل ہcB�)ا )٨٧�� اور 
� اور �� � =�د e� ;!�% ذات ) %,>; ��(�ے ��ے %�ا ہ� y�/ ( �HG '8B(�ہ /c�ر�� اس �ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں۔ اس �

� #�ف !� ��ٹ �� � �  )٨٨(��ؤ -ے ہ��ے وا�� ہے۔ ا%� �� ��c ہے اور ا%
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�5ت��رة ا�َ� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 �8� ��گ �ہ �8�ل �sے ہ�\ے ہ8ں �ہ ص�ف �ہ �ہHے %ے �ہ ہ� ا�,�ن �ے P\ے B_�ڑ د�sے ��\8ں -ے اور ُان �� )١(ا�� 
 �اور ان �� �_� ( ہ8ں ہ� �ے ُان �� �_� Pز���� !_�  اور �� ��گ ُان %ے /ہ*ے ہ� cBے)٢(Pز��\� �ہ8ں �� ��\ے -

�ا ُان �� ض�ور � *�م ���ں -ے �� ) Pز��\8ں -ے� )٣(%Rے ہ8ں اور ُان �� �_� �� �_�ٹے ہ8ں ) ا/Hے ا�,�ن �8ں(%� 
ں �8� وہ ��گ �� ��ے ��م ��!ے ہ8ں �ہ %,>_ے ہ�\ے ہ8ں �ہ �ہ ہ,�رے (��� %ے �Ec ��\8ں -ے۔ �� �8�ل �ہ ��!ے ہ8

�ا �� )@(��ا ہے ��ا �� �A(�ت �� ُا�8� ر�_9� ہ� � v+� �� )ے ) �`�ر �8� ہ�اHH% ے وا� ہے۔ اور وہ�P ض�ور 
و(
�ا !� %�رے )D(وا� اور ���Hے وا� ہے �
 ��!� ہے۔ اور HZ� ےs� ے �ے�\�G �
 ��!� ہے !� ا/Hے ہHZ� v+� �� اور 
ن �\ے اور �E,> Q8 ��!ے رہے ہ� ان �ے -H�ہ�ں �� ُان %ے دور ��د�ں  اور �� ��گ ا�,�)K(�ہ�ن %ے �ے/�وا ہے 

��ہ د�ں -ے � �_Bا 
 اور ہ� �ے ا�e�ن �� ا/Hے ��ں ��پ �ے %�!; �y�*% Q8 )٧(-ے اور ان �� ان �ے ا<,�ل �� �ہ
� �� ��) اے �+�#$( ���ے �� ��c د�� ہے۔ e� ;!�% ا-� !�8ے ��ں ��پ !�8ے در/ے ہ�ں �ہ !� ��8ے o� ے\�H� Q�

8
 �ہ8ں۔ !� ان �� �ہH� �ہ ����8۔ !�i)ے وا_<! �� 
`8`� ��� ��8? #�ف ��ٹ �� �P� ہے۔ /_� �� �R; !� ��!ے ) %$( �
 اور �� ��گ ا�,�ن �\ے اور �E,> Q8 ��!ے رہے ان �� ہ� �Q8 ��-�ں �8ں دا�E ���ں )٨(!_ے �8ں !� �� �9� دوں -� 

�ا اور � f ��گ ا�eے ہ8ں) ٩(-ے ��ا /� ا�,�ن �\ے �$ ُان �� ��8ں ��\� ا�dا ) �ے ر%9ے( �� �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� 
9� ہے !� ��-�ں �� ا�dا �� RHں(/ہ��د ) ��ا �� <dاب۔ ا-� !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے ��%,>_9ے ہ8ں �e8ے 

�ا اس %ے��ا )١٠( وا(� �ہ8ں؟ /ہRHے !� �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� !,ہ�رے %�!; !_ے۔ �8� �� اہE <��� �ے �H8%ں �8ں ہے � اور 
 اور �� ���G ہ8ں وہ )١١(���I ہ8ں اور �G�H`�ں �� �_� � *�م ���ے رہے -� ) %Rے(ُان �� ض�ور � *�م ��ے -� �� 

 ;R� �� ہ�ں�H- ہ وہ ُان �ےc���� ہ ُاٹ_��8ں -ے۔�H- �8و? ��و ہ� !,ہ�رے/ �����Hں %ے �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ,�رے #��� �
 اور �ہ ا/Hے ���; �_� ُاٹ_�\8ں -ے اور ا/Hے ���_�ں )١٢(وا�ے �ہ8ں۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ �ہ �_�ٹے ہ8ں �_� ���; ُاٹ_��ے 

�۔ اور �� �ہ9�ن �ہ ����ه9ے رہے (8��
 �ے دن ُان �� ُان %ے ض�ور /�%� ہ�-� ) ��-�ں �ے(�ے %�!; اور _� ;���
8ں /R�س ��س �� ہ'ار ��س رہے /_� ُان �� #�G�ن � #�ف �_8>� !� وہ ان � �� ُان �� (�م �ملسو هيلع هللا ىلص اور ہ� �ے ��ح)١٣(
9� �� اہE <��� ملسو هيلع هللا ىلص /_� ہ� �ے ��ح)@١(�ے c/Pڑا۔ اور وہ ���� !_ے ) �ے <dاب(r� وا��ں �� �>�ت د? اور �9r� اور �� 

� �H� د�� �ے��r� ےs� )١D)�8د ��و( �� ملسو هيلع هللا ىلص اور ا��اہ��(�م %ے �ہ)  �H/دت ��و �$ ُا�ہ�ں �ے ا�=> ��ا ��اور اس � �ہ 
�ا �� B_�ڑ �� ��9ں �� /��9ے اور #�G�ن )١K(%ے ڈرو ا-� !� %,>; ر�_9ے ہ� !� �ہ !,ہ�رے �� �8ں �ہ�9 ہے � �! �! 

�ا ہ� �ے ہ�ں � o/ 89�ر �ہ8ں ر�_9ے��ا �ے %�ا /��9ے ہ� وہ !� �� رزق د�Hے �� ا��ه9ے ہ� !� �I ��-�ں �� !� ���
� <=�دت ��و � �� #�ف !� ��ٹ �� ��ؤ -ے %ے رزق #*$ ��و اور ا%� � اور ا-� !� )١٧(اور ا%� �� ��c ��و ا%

� ہ8ں۔ اور /8^,=� �ے ذ�ے �_�ل �� ) ا/Hے /8^,=�وں ��(!dc�$ ��و !� !� %ے /ہ*ے �_� ُا�89ں ) ��8?(cB�� $�dc!

 �� /ہ*�)١٨(%H� د�Hے �ے %�ا اور �R; �ہ8ں `*��ا �o #�ح ��o ( ��ر /8�ا ��!� /_�  �8� ُا�ہ�ں �ے �ہ8ں د�c_� �ہ 

�ا �� P%�ن ہے ) #�ح� �ہہ دو �ہ �*Q �8ں B*� /_�و اور د�c_� �ہ اس �ے )١٩(اس �� ��ر ��ر /8�ا ��!� رہ9� ہے۔ �ہ 
�ا ہ� 8B' /� (�در ہے � Qا ��ے -�۔ �ے��8�ا\� /8/ �*_R/ ��ا ہ�
 �� /ہ*� دG ہ /8�ا �8� ہے /_� `*� وہ )٢٠(�o #�ح 

� #�ف !� ��ٹ�\ے ��ؤ -ے �eے B�ہے <dاب� ��ہ ) ُاس ��( اور !� )٢١( دے اور �B �/ o�ہے ر�� ��ے۔ اور ُا%
�ا �ے %�ا !,ہ�را ��\� دو%
 ہے اور �ہ ��د-�ر � اور �I )٢٢(ز�I8 �8ں <��' ��%9cے ہ� �ہ P%,�ن �8ں اور �ہ 

 
�ا �� P��9ں %ے اور اس �ے �*Hے %ے ا�c�ر �8� وہ ��8? ر�,�%ے ��ُا�8� ہ�-sے ہ8ں اور ان �� درد ��-�ں �ے 
�ا �ے )٢٣(د�Hے وا� <dاب ہ�-� � !� ُان �� (�م �ے ��گ ��اب �8ں ���ے !� �ہ ���ے �ہ ُا%ے ��ر ڈا�� �� �A دو۔ �:� 

  اور ا��اہ�8 �ے �ہ�)@٢(%ے �R��8�۔ �� ��گ ا�,�ن ر�_9ے ہ8ں ُان �ے �sے اس �8ں �r��8�ں ہ8ں ) �� %�زش(ُان �� Pگ 
� �8ں ��ہ� دو9%� �ے �sے -��ا �� B_�ڑ �� ��9ں �� �ے �8ٹ_ے ہ� !� د�8� �� ز��8��
 �ے دن !� ) �:�(�ہ !� �� ) �_/


 �_8>� -ے اور !,ہ�را ٹ_c��� دوزخ ہ�-� اور ) �� دو9%�(ا�Q دو%�ے H � �/ دو%�ے Q�ر �� دو -ے اور ا�cے ا�%
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� !,ہ�را ��د-�ر �ہ ہ�-� \��)٢Dُان /� ) o/ (Q�,�ن �\ے اور ) ا�ا��اہ�8(��ط ا ( ��ہHے �:ے �ہ �8ں ا/Hے /�ورد-�ر �

 وا� ہے ,c� $��L وہ Qr8� ٢(#�ف ہ>�ت ���ے وا� ہ�ں۔K( � اور ہ� �ے ُان �� ا%Zٰ� اور � `�ب �+rے اور ُان �


 �8�) �`�ر(او�د �8ں /8^,=�? اور �9�ب ��H> ُان �� ص*ہ ���ت �8ں �_� �Q8 �� د? اور ان �� د�8� �8ں �_P اور وہ 
� (�م %ے �ہ� �ہ !� ) �� ��د ��و( اور ��ط )٢٧(��-�ں �8ں ہ�ں -ے H/ُا�ہ�ں �ے ا $�)$<> ( $c!�� ے� ��ے�8�\

� �ے ا�e� ��م �ہ8ں �8� e� 8ں %ے� ���> Eت �ے ارادے %ے( !� ��8ں )٢٨(ہ�!ے ہ�۔ !� %ے /ہ*ے اہd� ( ����ڈوں �
�ہ ��م ��!ے ہ�۔ !� ُان �� (�م �ے ) وں ����G�e(#�ف ��\E ہ�!ے اور ��He/�� ں �8ں�e*<� �H/ے ہ� اور ا!�� �رہ'�

 ��ط �ے �ہ� �ہ اے ��8ے /�ورد-�ر ان )٢٩(��گ ��اب �8ں ���ے !� �ہ ���ے �ہ ا-� !� %Rے ہ� !� ہ� /� <dاب �ے Pؤ 
 ���G 
��H> ں �ے �`��*ے �8ں �>_ے ��4ت�-�� �ei�)٣٠(�G اور �$ ہ,�رے  �=� �� �����9ے ا��اہ�8 �ے /�س 

9� �ے ��-�ں �� ہyA �� د�Hے وا�ے ہ8ں �ہ �ہ�ں �ے رہHے وا�ے ����G�ن ہ8ں e� ے �:ے �ہ ہ� اسHے !� �ہ\P �� ے�
ہ8ں ہ,8ں %$ � *�م ہ8ں۔ ہ� ُان ) رہ9ے( ا��اہ�8 �ے �ہ� �ہ اس �8ں !� ��ط �_� ہ8ں۔ وہ �ہHے �:ے �ہ �� ��گ �ہ�ں )٣١(

 اور �$ ہ,�رے )٣٢( �ے -_� وا��ں �� �R��8ں -ے �>' ُان �� ��8? �ے وہ /R8_ے رہHے وا��ں �8ں ہ�-� �� اور ُان
��ف �ہ �s<8ے۔ اور ) �� و�ہ(9��Gے ��ط �ے /�س P\ے !� وہ ُان  ;R� ��9ں �ے �ہ��G دل ہ�\ے۔ �H! ش اور��%ے ��

 )٣٣(Pپ �� ��8? �ہ /R8_ے رہHے وا��ں �8ں ہ�-� �ہ ر�� �s<8ے ہ� Pپ �� اور Pپ �ے -_� وا��ں �� �R��8ں -ے �:� 
9� �ے رہHے وا��ں /� اس %=$ %ے �ہ �ہ ����دار? ��!ے رہے ہ8ں P%,�ن %ے <dاب ��زل ���ے وا�ے ہ8ں e� ہ� اس

� B_�ڑ د? )@٣(��r� �*_� Q�ے ا% �9e� ے اسs� ے وا�ے ��-�ں �ےH_<,% ٣( اور ہ� �ےD( ف ُان�# �� I�� اور �
�ا �� <=�دت ��و اور /R_*ے دن �ے �Pے �� ُا�8� ر�_� اور ) اے (�م(!� ُا�ہ�ں �ے �ہ� ) �_8>�(� � 8$ �� �ے �_�\�

�ے c/Pڑا اور وہ ا/Hے ) �ے <dاب( �:� ُا�ہ�ں �ے ُان �� �_�ٹ� %,>_� %� ُان �� ز�'�ے )٣K(�*Q �8ں eG�د �ہ �R�ؤ 
) و��ان -_�(R��HBہ ُان �ے ) ہ� �ے ہyA �� د��(�د �� �_�  اور <�د اور ث,)٣٧(-_�وں �8ں او��هے /ڑے رہ -sے 

ر%9ے %ے ) 8%�هے(!,ہ�ر? c�P_�ں �ے %��Hے ہ8ں اور �Y8�ن �ے ُان �ے ا<,�ل ان �� Pرا%9ہ �� د�_�\ے اور ان �� 
اور ُان ) ہyA �� د��( اور (�رون اور �G<�ن اور ہ���ن �� �_� )٣٨(!_ے )��گ (روy د��۔ ����cہ وہ د�H_cے وا�ے 

� �ے�� P\ے !� وہ �*Q �8ں �^�ور ہ�-sے اور ہ,�رے (��� %ے �Ec ���ے وا�ے �ہ !_ے ��r� �*_� ��ے /�س ��%ٰ
 !� ہ� �ے %$ �� ُان �ے -H�ہ�ں �ے %=$ /cڑ �8�۔ %� ان �8ں �R; !� ا�eے !_ے �I /� ہ� �ے /9_�وں �� �H8_ہ )٣٩(

P ڑ �ے�_:HB �� I� ے !_ےe�ا ;R� ۔ اور���%�� ;R� ۔ اور��د �eH8ں ده� I8ہ� �ے ز� �� I� ے !_ےe�ا ;R� ڑا اورc/
�ا ا�e� �ہ !_� �ہ ُان /� �*� ��!� �Ic8 وہ� ا/Hے Pپ /� �*� ��!ے !_ے � �I )٠@(ا�eے !_ے ��L �� Iق �� د�� اور 

�ا �ے %�ا �� ہے �ہ وہ �_� ) اوروں ��(��-�ں �ے % �-_� ) #�ح ��(ا�Q ��ر%�ز �H� ر�_� ہے ُان �� �w�ل �cڑ? �
� ہے۔ اور �Q� ;R �ہ8ں �ہ !,�م -_�وں %ے �,'ور �cڑ? �� -_� ہے ��ش �ہ !�H�)�� ١@(���9ے ) اس ��ت( o� ہ� 

�ا �ے %�ا /c�ر!ے ہ8ں � �� '8B)اہ��
 وا� ہے ) ,c� اور $��L ا ُا%ے ���9� ہے۔ اور وہ�� اور �ہ )٢@(وہ �R; ہ� ہ� 
�ا �ے P%,���ں )٣@(�sے �8�ن ��!ے ہ8ں اور ُا%ے !� اہEِ دا�� ہ� %,>_9ے ہ8ں ) ے �ے%,>_��(�w��8ں ہ� ��-�ں �ے � 

� ہے ��r� ے اس �8ںs� ,�ن وا��ں �ے�ہ8ں �ہ ا� Q� ;R� ا �8� ہے۔�
 �ے %�!; /8,c� �� I8اور ز�)@@() �,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے !
� ہے اس �� /ڑه) �ہs- �� �� رہ�۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ �,�ز �ے�8�\� � ��و اور �,�ز �ے /��9�H�ب �� !,ہ�ر? #�ف و�

�ا �� ذ�� �ڑا ��ا ُا%ے ���9� ہے ) اB_� ��م(اور ��? ��!�ں %ے رو�9� ہے۔ اور � اور )D@(ہے۔ اور �� �R; !� ��!ے ہ� 
� ���ں G�4ہ�۔ ہ�ں �� ُان �8ں %ے �ےا� �_Bا 
ُان �ے %�!; (اہEِ �9�ب %ے �_:ڑا �ہ ��و �:� ا�eے #��� %ے �ہ �ہ��

�!� /� ُا!��ں ہ� %$ /� ا�,�ن ر�_9ے ہ8ں اور ) �9��8ں(ہ� /� ُا!�? اور �� ) �9�ب(اور �ہہ دو �ہ �� )  #�ح �>�د�ہ ��وا%
 اور ا%� #�ح ہ� �ے !,ہ�ر? #�ف �9�ب ُا!�ر? )K@(ہ,�را اور !,ہ�را � =�د ا�Q ہ� ہے اور ہ� ُا%� �ے ��G��=�دار ہ8ں 

��-�ں �8ں %ے �_� اس ) �y�r(  !_8ں وہ اس /� ا�,�ن �ے P!ے ہ8ں۔ اور � f انہے۔ !� �I ��-�ں �� ہ� �ے �9��8ں د?
 �G�� �� ر ��!ے ہ8ں�cا� � اور !� اس %ے /ہ*ے ��\� )٧@(ہ8ں ) از��(/� ا�,�ن �ے P!ے ہ8ں۔ اور ہ,�ر? P��9ں %ے وہ

Eِہ�!� !� اہ �e�9ے !_ے اc% � )٨@( ��#E ض�ور �Q ��!ے �9�ب �ہ8ں /ڑه9ے !_ے اور �ہ ُا%ے ا/Hے ہ�!; %ے �c; ہ
اور ہ,�ر? P��9ں %ے وہ� ��گ ا�c�ر ) ��iZظ(�*cہ �ہ رو�P I�89ں ہ8ں۔ �I ��-�ں �� <*� د�� -8� ہے ُان �ے �H8%ں �8ں 

�ہ9ے ہ8ں �ہ اس /� اس �ے /�ورد-�ر �� #�ف %ے �r��8�ں ��8ں ��زل ) ���G( اور )٩@(��!ے ہ8ں �� �ےا�4�ف ہ8ں 
�ا ہ� �ے /�س ہ8ں۔ اور �8ں !� �_*� �_A ہ�ا�
 ���ے وا� ہ�ں �ہ8ں ہ�\8ں �ہہ دو� �8� ُان ��-�ں �ے )D٠( �ہ �r��8�ں !� 
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� ہے۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ ���I ��-�ں �ے !�� �\�H% �� ُان �� /ڑه �� �� �ہ8ں �ہ ہ� �ے !� /� �9�ب ��زل �G�� ہ�ے s�

 ہے Z84� اور 
� ہے �� P '8B%,���ں  �ہہ دو �ہ ��8ے )D١(�8ے اس �8ں ر�,G�� اہ�- ��ا ہ�اور !,ہ�رے در�8�ن 

�ا %ے ا�c�ر �8� وہ� �`4�ن ُاٹ_��ے ��8ں اور ز�I8 �8ں ہے وہ %$ �� ���9� ہے۔ اور �I ��-�ں �ے ��#E �� ���� اور 
!� ُان /� ہ�!� ) ہ� cB�(  اور �ہ ��گ !� %ے <dاب �ے �sے �*�? �� رہے ہ8ں۔ ا-� ا�Q و(
 �`�ر �ہ)D٢(وا�ے ہ8ں 

� -8� ہ�!�۔ اور وہ _�P ابd>)8ں� 
� و(e� ( �-ہ ہ�� � �ہ !� )D٣(ُان /� ض�ور ��-ہ�ں ��P رہے -� اور ُان �� � *�م �_
 �o دن <dاب ُان �� ُان �ے )@D(%ے <dاب �ے �sے �*�? ��رہے ہ8ں۔ اور دوزخ !� ���Gوں �� -_H8� �8ے وا�� ہے 

�ا(-� اور ُاو/� %ے اور �R8ے %ے ڈه��Q �ے � ))DDُان �� �'ہ ( �_cB اب��G)�\ے -� �ہ �� ��م !� �8� ��!ے !_ے ( 
�و �� ا�,�ن �\ے ہ� ��8? ز��G I8اخ ہے !� ��8? ہ� <=�دت ��و H� اے ��8ے)DK( ے وا�H_cB ت �� �'ہ�� oiH9� ہ� 


 �ے  اور �� ��گ ا�,�ن �\ے اور �8)D٧(ہے۔ /_� !� ہ,�ر? ہ� #�ف ��ٹ �� Pؤ -ے rے رہے ُان �� ہ� �ہ!�� E,> Q
<,E ���ے )�Q8 (ُاو�Rے ُاو�Rے �Z*�ں �8ں �:ہ د�ں -ے۔ �I �ے �R8ے �ہ��ں �ہ رہ� ہ8ں۔ ہ,r8ہ ان �8ں رہ8ں -ے۔ 

��ب ���ہ ہے ) �ہ(وا��ں �� )Dے /�ورد-�ر /� �_�و%ہ ر�_9ے ہ8ں )٨H/( �� ص=� ��!ے اور اDے ����ر )٩% 
 اور �ہ
�ا ہ� ان �� رزق د�9� ہے اور !� �� �_�۔ اور وہ %HHے وا� اور ���Hے وا� ہے ہ8ں �� ا/H� رز�ق ُاٹ_�\ے �ہ8ں /_�!ے 

)Kے )٠� o� �� ���B ا �8�۔ اور %�رج اور�ز�� ) !,ہ�رے( اور ا-� ُان %ے /�B_� �ہ P%,���ں اور ز�o� �� I8 �ے /8
�ا �ے۔ !� /_� �ہ �ہ�ں ُا�ٹے ��وں �8ں %ے �o �ے �sے B�ہ9� )K١(�� رہے ہ8ں ��G�ن �8� !� �ہہ د�ں -ے H� ےH/ا ��ا ہ� 

�ا ہ� 8B' %ے وا(� ہے � Qr8� 9� ہے�د �� �H! ہ9� ہے�B ےs� ے� o� 9� ہے اور�اخ �� د�G ?ہے روز)Kاور ا-� )٢ 
 � ز��ہ )�o �ے(!� ان %ے /�B_� �ہ P%,�ن %ے /��� �o �ے ��زل ��G��� /_� اس %ے ز�I8 �� اس �ے ���ے �ے � 

�ا �� ��c ہے۔ �Ic8 ان �8ں ا��w �ہ8ں %,>_9ے ��ا �ے۔ �ہہ دو �ہ �� !� )K٣(�8� !� �ہہ د�ں -ے �ہ -� اور �ہ د�8� �� ز�
� ) ہ,r8ہ ��( ص�ف �_E8 اور !,��ہ ہے اور-���ت �� -_� ہے۔ ��ش �ہ ) �� �`�م(ز�P �!)(%,>_9ے ) ��گK@( �_/ 

�9� �8ں %�ار ہ�!ے ہ8ں !� r� ہ�ر!ے �$ �c/ �� ا�� <=�دت ��!ے ہ8ں۔ �Ic8 �$ وہ ُان �� �>�ت ) اور(� ����v ُا%
� /� /ہRH� د�9� ہے !� �_ٹ ��y ���ے �:ے ��!ے ہ8ں cr� !��ہ �� ہ� �ے ُان �� �+r� ہے ُاس �� )KD(دے �� 

�ہ اٹ_�\8ں \�G ں اور��� ?�c���)�8�ں �ے �ہ8ں د�c_� �ہ ہ� �ے ��م  �8� ُا�ہ�)H>)KK`��$ ُان �� � *�م ہ���\ے -� ( %� 
�� �`�م ا�H� I��� ہے اور ��گ اس �ے -�د و��اح %ے ُاs� QBے ��!ے ہ8ں۔ �8� �ہ ��گ ��#E /� ا<9`�د ر�_9ے ہ8ں اور 

�ا �� � ,�9ں �� ����c? ��!ے ہ8ں �)K$ �� ��ت ُاس )٧� ��هے ��ا /� �_�ٹ �ہ9�ن ���� اور اس %ے ���� ��ن �� 
� !dc�$ ��ے۔ ��G�� �8وں �� ٹ_c��� �ہ�H �8ں �ہ8ں ہے؟ �ے /�س P\ے !� اس� )Kے )٨s� ں �ے ہ,�رے�-�� I� اور 

�ا !� ��c8 ��روں �ے %�!; ہے �� ہ� ُان �� ض�ور ا/Hے ر%9ے د�_� د�ں -ے۔ اور � ����)K٩(  
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رة ا��>وم� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 )٣( �'د�Q �ے �*Q �8ں اور وہ �^*�ب ہ��ے �ے � � <�`H��P $��L $�\8ں -ے )٢(روم �^*�ب ہ�-sے ) اہEِ  ()١(الٓمٓ 
��ش ہ���\8ں -ے  I��� ہے اور ُاس روز �c� �� ��ا ہ� �� ہ� %�ل �8ں /ہ*ے �_� اور /R8_ے �_HB)@() �H � ( ��ا ��

L 9� ہے اور وہ�د د��ا �� و<�ہ ) �ہ ()D(�ہ���ن ہے ) اور(��$ ��د %ے۔ وہ �eے B�ہ9� ہے ���ا ا/Hے و<�ے �ے ) ہے(�
�Aف �ہ8ں ��!� �Ic8 ا��w ��گ �ہ8ں ���9ے )K( ت��P 9ے ہ8ں۔ اور��� �� �-�%ے ) �� #�ف( �ہ !� د�8� �� ��ہ�? ز�

�ا �ے P%,���ں اور ز�I8 ��)٧(EG�L ہ8ں � اور �� �R; ان دو��ں �ے  �8� ُا�ہ�ں �ے ا/Hے دل �8ں �Lر �ہ8ں �8�۔ �ہ 

 %ے اور ا�Q و(
 �`�ر !Q �ے �sے /8�ا �8� ہے۔ اور �ہ
 %ے ��گ ا/Hے /�ورد-�ر %ے ,c� �� در�8�ن ہے ُان

!� د�c; �98ے �ہ �� ��گ ُان %ے /ہ*ے )%�8 ��!ے ( �8� ُان ��-�ں �ے �*Q �8ں %�8 �ہ8ں �� )٨(�*Hے �ے (�\E ہ� �ہ8ں 
 وہ ُان %ے زورو (�ت �8ں �ہ8ں ز��دہ !_ے اور ُا�ہ�ں �ے ز�I8 �� ��!� اور اس �� اس %ے !_ے ان �� ا�>�م �e8ے ہ�ا۔

�ا ا�e� �ہ !_� �ہ ُان /� �ز��دہ �P�د �8� !_� �� ُا�ہ�ں �ے �P�د �8�۔ اور ُان �ے /�س ُان �ے /r� �=,^8��8�ں �ے�� P!ے رہے !� 
�ا  /_� )٩(�*� ��!�۔ �*cہ وہ� ا/Hے Pپ /� �*� ��!ے !_ے �� ُان �� ا�>�م �_� ��ا ہ�ا اس �8ے �ہ � ��I ��-�ں �ے ��ا\

� ُاڑا!ے رہے !_ے eHہ �
 �� /ہ*� ��ر /8�ا ��!� ہے وہ� اس �� /_� /8�ا )١٠(�� P��9ں �� �_ٹA!ے اور ُان �`*� ��ا ہ� 
� #�ف ��ٹ ��ؤ -ے � � اور ان )١٢(8� ہ���\8ں -ے  اور �o دن (8��
 ��/� ہ�-� -Hہ:�ر ��ُا�)١١(��ے -� /_� !� ُا%

 )١٣(����cں �8ں %ے ��\� ان �� %i�ر�� �ہ ہ�-� اور وہ ا/Hے ����cں %ے ��� 9`� ہ���\8ں -ے ) �H�\ے ہ�\ے(�ے 
 !� �� ��گ ا�,�ن �\ے اور <,Q8� E ��!ے )@١(اور �o دن (8��
 ��/� ہ�-� اس روز وہ ا�� ا�� �G(ے ہ���\8ں -ے 


 �ے(رہے وہ rش ��ل ہ�ں -ے ��) �ہ����ت �ے �Pے �� )١D(غ �8ں P �9ں اور�P ?8� اور ہ,�ر� �i� ہ�ں �ےH� اور 
�ا �� !e=�8 ��و )١K(�_ٹA��۔ وہ <dاب �8ں ڈا�ے ��\8ں -ے �� ( !� �o و(
 !� �� ��م ہ� اور �o و(
 ص=� ہ� H �

� ! ��� ہے۔ اور !)١٧) (�,�ز /ڑه�� �� (�e8ے /ہ� �_� اور �$ دو/ہ� ہ�  اور P%,���ں اور ز�I8 �8ں ُا%_� 
ُاس و(
ز�I8 �� اس ) وہ�( ��دے �� ز��ے %ے �c��9� ہے اور) وہ�( وہ� ز��ے �� ��دے %ے �c��9� اور )١٨) (�,�ز /ڑه� ��و

 اور ا%� �ے �r���ت )١٩(�c��ے ��ؤ -ے ) دو��رہ ز�I8 �8ں %ے(�ے ���ے �ے � � ز��ہ ��!� ہے۔ اور ا%� #�ح !� 
 اور ا%� )٢٠(�8ں %ے ہے �ہ ُاس �ے !,ہ8ں �ٹ� %ے /8�ا �8�۔ /_� اب !� ا�e�ن ہ��� �� �>� /_E8 رہے ہ� ) !G�4�تاور (

� <�ر!8ں /8�ا �8ں !��ہ ُان �� #�ف ) اور !G�4�ت(�ے �r���ت � oH� ��8ں %ے ہے �ہ ُاس �ے !,ہ�رے �sے !,ہ�ر? ہ

 اور �) ��\E ہ���(=Z� و اور !� �8ں�� Eرام ��صP ے ان ��!�ں �8ںs� ر ��!ے ہ8ں ُان �ے�L ا �� د? �� ��گ�8/ �ہ����
)�% 
8�ا ���� اور !,ہ�ر? ) اور !G�4�ت( اور ا%� �ے �r���ت )r�)٢١��8�ں ہ8ں ( �ہ/ �� I8ں اور ز����,%P 8ں %ے ہے�

�(�8ں ) ��!�ں(ز����ں اور ر�:�ں �� ��ا ��ا ہ���۔ اہEِ دا�� �ے �8ے ان % 
 اور ا%� �ے �r���ت )8)٢٢ں �r��8�ں ہ( �ہ
�8ں %ے ہے !,ہ�را رات اور دن �8ں %��� اور ُاس �ے A! �� EFGش ����۔ �� ��گ %9Hے ہ8ں ُان �ے ) اور !G�4�ت(

�(�8ے ان ��!�ں �8ں % 
�8ں %ے ہے �ہ !� �� ��ف اور ُا�8� ) اور !G�4�ت( اور ا%� �ے �r���ت )r�)٢٣��8�ں ہ8ں ( �ہ
�) و ��داب( د�_�!� ہے اور P%,�ن %ے �H8_ہ ��%�!� ہے۔ /_� ز�I8 �� اس �ے �� ���ے �ے � � ز��ہ د��ے �ے �sے �>*

�(�8ں ) ��!�ں(�� د�9� ہے۔ <`E وا��ں �ے �sے ان % 
�8ں ) اور !G�4�ت( اور ا%� �ے �r���ت )@r�)٢��8�ں ہ8ں ( �ہ
Pواز دے -� !� ) �H*cے �ے �sے(�� ز�I8 �8ں %ے %ے ہے �ہ P%,�ن اور ز�I8 اس �ے ��c %ے (�\� ہ8ں۔ /_� �$ وہ !� 

ہ8ں )�,*�y ( ا%� �ے) �H9ے 9��Gے اور ا�e�ن و�8Lہ ہ8ں( اور P%,���ں اور ز�I8 �8ں )٢D(!� �_ٹ �Ec /ڑو -ے 

 �� /ہ*� دG ہ /8�ا ��!� ہے /_� ُا%ے دو��رہ /8�ا ��)٢K(!,�م اس �ے ��G��=�دار ہ8ں ) اور(`*�ے  اور وہ� !� ہے �� 


 وا� ہے ,c� $��L ہے۔ اور وہ �H*� 
 )٢٧(-�۔ اور �ہ اس �� �ہ
 P%�ن ہے۔ اور P%,���ں اور ز�I8 �8ں اس �� ��ن �ہ
 I� A_� ہے �ہ �!���G ل �8�ن�w� Q�ا �) ��ل(�ے !� ���Q ہ� وہ اس ) ���ڈ? ��ALں(وہ !,ہ�رے �sے !,ہ�رے ہ� ��ل �

( ہ�) ���Q %,>_9ے(��ا�� ) ُان �� ا/Hے(!� اس �8ں )�8� (رے ���Q ہ8ں، اور �8ں �� ہ� �ے !� �� <��G �Y��� ہے !,ہ�
� P�89ں �_�ل ) اور �8�H/ے اs� وا��ں �ے E`> ح�# �!� ُان %ے اس #�ح ڈر!ے ہ� �o #�ح ا/�Hں %ے ڈر!ے ہ�، ا%
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��اہ�rں �ے /R8_ے B*9ے ہ8ں !)٢٨(�_�ل �� �8�ن ��!ے ہ8ں  �H/ا -,�اہ  �:� �� ���� ہ8ں �ے%,>_ے ا�� �� o� �
�د-�ر �ہ8ں � ��ا �ے ر%9ے( !� !� ا�Q #�ف �ے ہ��� د�I )٢٩(��ے ُا%ے ��ن ہ�ا�
 دے %9c� ہے؟ اور ان �� ��\� (

�ا �� �YGت �� �o /� ُاس �ے ��-�ں �� /8�ا �8� ہے ) اور(/� 8%�ه� �Hہ �sے B*ے ��ؤ ��ا �� ) ا�89�ر �sے رہ�(�
 �� ہ�\\�H�)ت�YG (!گ �ہ8ں ���9ے �8ں !^�8 و�� �wا� Ic8� ہے I�ه� د�8% ��ل �ہ8ں ہ� %9c�۔ �ہ=)٣٠() �H��� ( ��ا (ُا%�

ُان ) اور �ہ ()٣١(�� #�ف ر��ع �sے رہ� اور اس %ے ڈر!ے رہ� اور �,�ز /ڑه9ے رہ� اور ����rں �8ں �ہ ہ��� )
 �G(ے ہ� -sے۔ %$ �G(ے ا%� %ے �G(ے) ��د(�Hہ�ں �ے ا/Hے د�I �� ٹcڑے ٹcڑے �� د�� اور ) ہ���(��-�ں �8ں 

��ش ہ8ں �� ُان �ے /�س ہے )٣٢( �� �9� ہے !� ا/Hے /�ورد-�ر �� /c�ر!ے اور ا%RH/ہ �8*c! �� اور �$ ��-�ں 
� ر�,
 �� �'ا cB_�!� ہے !� ا��G Q(ہ ُان �8ں %ے ا/Hے /�ورد-�ر %ے H/ف ر��ع ہ�!ے ہ8ں۔ /_� �$ وہ ان �� ا�#

��8( !��ہ �� ہ� �ے ان �� �+r� ہے ُاس �� ����c? ���ں %� )٣٣(��y ���ے �:9� ہے  ( �� �! $��`H> ���_ے ُاٹ�\�G
�ا �ے %�!; ��y ���� )@٣(� *�م ہ� ��\ے -� ) اس �� ا�>�م(�� د�E8 ��زل �� ہے �ہ ُان �� e�ا � �8� ہ� �ے ان /� ��\

� ہے !�٣(�9D(8ے ہ!�_cB ا'� �� 
� ر�,H/ش ہ� ��!ے ہ8ں اور ا-� ُان �ے  اور �$ ہ� ��-�ں �� ا��ں !� ُاس %ے 
� /ہRHے !� ��ُا�8� ہ� �� رہ ��!ے ہ8ں �'- � �8� ُا�ہ�ں )٣K(<,*�ں �ے %=$ �� ُان �ے ہ�!_�ں �ے P-ے �_8>ے ہ8ں ��\

�ا ہ� �o �ے �sے B�ہ9� ہے رزق �Gاخ ��!� ہے اور�!�H ��!� ہے۔ �o� ( Qr8 �ے �sے B�ہ9� ہے( �ے �ہ8ں د�c_� �ہ 
 !� اہEِ (�ا�
 اور �9Z���ں اور ��G�eوں �� ان �� �� د�9ے رہ�۔ )٣٧(اس �8ں ا�,�ن ��ے وا��ں �ے �sے �r��8�ں ہ8ں 

�ا �ے #��$ ہ8ں �ہ ُان �ے �� �8ں �ہ�9 ہے۔ اور �ہ� ��گ �>�ت ��صE ���ے وا�ے ہ8ں � اور )٣٨(�� ��گ رض�\ے 
�ا �ے �'د�Q اس �8ں اG'ا\� �ہ8ں ہ�!� اور �� !� ز��ٰة د�9ے �� !� %�د د�9ے ہ� �ہ ��-�ں �ے ��ل �8ں اG'ا\�� ہ� !� 

�? #*$ ��!ے ہ� !� H� �رض ��ا ��� %ہ ) ا/Hے ��ل ��(ا�eے ہ� ��گ ) وہ ���ِ$ ���
 ہے اور(ہ� اور ُاس %ے HB دو
� ���ے وا�ے ہ8ں HB)/_� !,ہ8ں )٣٩ ��ا �8� /_� !� �� رزق د��ا ہ� !� ہے �o �ے !� �� /8���رے -�۔ /_� ز��ہ ��ے -�۔  

� ا�e� ہے �� ان ����ں �8ں %ے �c% �� ;Rے۔ وہ /�y ہے اور ) �H�\ے ہ�\ے(�_A !,ہ�رے \�� �اس (����cں �8ں �_
� ہے ) �� ��نH*� ں %ے�c��� ا )٠@(ان �ے��� اور !�? �8ں ��-�ں �ے ا<,�ل �ے %=$ eG�د /_E8 -8� ہے !��ہ cr� 

 �ہہ دو �ہ �*Q �8ں B*� /_�و اور د�c_� �ہ )١@(�� �'ہ cB_�\ے <>$ �ہ8ں �ہ وہ ��ز �P�\8ں ُان �� ُان �ے � f ا<,�ل 
 !� اس روز %ے /ہ*ے )٢@(/ہ*ے ہ�\ے ہ8ں ان �� �e8� ا�>�م ہ�ا ہے۔ ان �8ں ز��دہ !� �y�r ہ� !_ے ) !� %ے( �� ��گ

 I�ے -� دc% ہ8ں� yرہے -� اور ر ��P ف %ے�# ��ا ��8%�ه� �Hہ �sے B*ے B*� اس روز /) �ے ر%9ے(��  �)$% (
 �v+� o �ے ��i �8� !� اس �ے ��i �� ض�ر ُا%� �� ہے اور �o �ے �s� E,> Q8ے )٣@(��گ ��r9H ہ���\8ں -ے 

�ا )@@(!� ا�eے ��گ ا/Hے ہ� �sے Pرام -�ہ در%
 ��!ے ہ8ں � �� ��گ ا�,�ن �\ے اور �E,> Q8 ��!ے رہے ُان �� 
� �r���8ں �8ں %ے ہے �ہ ہ�اؤں �� )D@(دے -�۔ �Qr8 وہ ���Gوں �� دو%
 �ہ8ں ر�_9� ا/Hے EFG %ے ���ہ � � اور ُا%

� ر�,
 �ے �'ے cB_�\ے اور !��ہ اس �ے ��c %ے �89r�ں B*8ں اور H/ہ8ں !��ہ !� �� ا ��_8>9� ہے �ہ ���+=�? د�9
اور ہ� �ے !� %ے /ہ*ے �_� /8^,=� ان ��  )K@(#*$ ��و <>$ �ہ8ں �ہ !� ��c ��و ) روز?(!��ہ اس �ے EFG %ے 

� ��!ے !_ے ہ� �ے ُان %ے ���ہ �ے�� ����G�� ے %� �� ��گ\P 8�ں �ے����r� ف �_8>ے !� وہ ُان �ے /�س�# �(�م �
 ��د ہ� /� �زم !_� ��ا )٧@(B_�ڑا اور ����Hں ���ا ہ� !� ہے �� ہ�اؤں �� AB!� ہے !� وہ ��دل �� ُا�_�ر!� ہ8ں۔ /_� � 

اس �� �o #�ح B�ہ9� ہے P%,�ن �8ں /_A8 د�9� اور !ہ �9ہ �� د�9� ہے /_� !� د�c_9ے ہ� �ہ اس �ے �8{ �8ں %ے �H8_ہ 
�وں �8ں %ے �B �/ I�ہ9� ہے ُا%ے ��%� د�9� ہے !� وہ ��ش ہ� ��!ے ہ8ں H� ےH/ے �:9� ہے /_� �$ وہ اH*c�)@اور )٨ 

� �r���8ں �� ) اے د�H_cے وا�ے( !� )٩@(�8� ہ� رہے !_ے ��9r8 !� وہ �H8_ہ �ے ُا!��ے %ے /ہ*ے ��ُا� 
�ا �� ر�,�
#�ف د�c; �ہ وہ �o #�ح ز�I8 �� اس �ے ���ے �ے � � ز��ہ ��!� ہے۔ �Qr8 وہ ��دوں �� ز��ہ ���ے وا� ہے۔ اور 

� ہ�ا �_8>8ں �ہ وہ )D٠(وہ ہ� 8B' /� (�در ہے e�اس �ے %=$( اور ا-� ہ� ا (_c�د �� �� ہے(زرد ) �ہ(8ں �_98s- ہ� (
�ہ8ں %9c% �Hے اور �ہ �ہ�وں �� �$ وہ /8ٹ; ) ��ت( !� !� ��دوں �� )D١(!� اس �ے � � وہ ����c? ���ے �� ��\8ں 

راہ را%
 /� �%9cے ہ�۔ !� ) �c�ل ��( اور �ہ ا��ه�ں �� ُان �� -,�اہ� %ے )D٢(/_�8 �� /_� ��\8ں Pواز %9c% �Hے ہ� 
�ا ہ� !� ہے �o �ے )9c% �H% ��)D٣ے ہ� �� ہ,�ر? P��9ں /� ا�,�ن �!ے ہ8ں %� وہ� ��G��=�دار ہ8ں !� ا�ہ� ��-�ں � 


 �ے � � �,'ور? اور �ڑه�/� ) ا�9�ا �8ں(!� �� )�# �_/ �� 
��H> 
)�# ��,'ور ���
 �8ں /8�ا �8� /_� �,'ور? �ے � 
 اور �o روز (8��
 ��/� ہ�-� -Hہ:�ر )@D(ر ص��$ (�رت ہے د��۔ وہ �� B�ہ9� ہے /8�ا ��!� ہے اور وہ ص��$ دا�� او
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ُا�ٹے ��!ے !_ے ) ر%9ے %ے(ا�Q -_ڑ? %ے ز��دہ �ہ8ں رہے !_ے۔ ا%� #�ح وہ ) د�8� �8ں((e,8ں �_�\8ں -ے �ہ وہ 
)DD(رہے Q! 
��8) �! ���Y� 9�ب �ے� ��ا �� ہ�۔ اور �ہ  اور �I ��-�ں �� <*� اور ا�,�ن د�� -8� !_� وہ �ہ8ں -ے �ہ 

8��
 ہ� �� دن ہے �Ic8 !� �� اس �� �`I8 ہ� �ہ8ں !_� ))DK( �- ہ �ہ دے�\�G ;R� رd> �� اس روز ���� ��-�ں �� ان �! 
 ��sے اس (�Pن �8ں ہ� #�ح �� �w�ل ) %,>_��ے �ے( اور ہ� �ے ��-�ں �ے )D٧(اور �ہ ُان %ے !��ہ (=�ل �� ��\ے -

� /�8 ��و !� �ہ ���G �ہہ د�ں -ے �ہ !� !� �_�ٹے ہ� �8�ن �� د? ہے اور ا-� !� ُا��r� � ا%� )D٨(ن �ے %��Hے ��\
�ا ُان ��-�ں �ے د��ں /� �� %,>; �ہ8ں ر�_9ے �ہ� �:� د�9� ہے ��ا �� و<�ہ %R� )D٩(#�ح � Qr8� ص=� ��و �! o/ 

  )K٠(�� ��گ �`I8 �ہ8ں ر�_9ے وہ !,ہ8ں اوB_� �ہ �H�د�ں ) د�c_�( ہے اور
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رة ��َ��ن� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� )١(الٓمٓ � 
,c� ہ� )� �� �,�ز �� )٣( ���c8�روں �ے �sے ہ�ا�
 اور ر�,
 ہے )٢(�9�ب �� P�89ں ہ8ں ) �_�? ہ�\
��ت �� �`I8 ر�_9ے ہ8ں P 9ے اور�ے اور ز��ٰة د!�� ?�H��/)@( ےH/ا �%ے ہ�ا�
 /� ہ8ں اور ) �� #�ف(/�ورد-�ر  �ہ

�!� ہے !��ہ)D(�ہ� �>�ت /��ے وا�ے ہ8ں ����ے%,>_ے ) ��-�ں ��(  اور ��-�ں �8ں � f ا�e� ہے �� �8ہ�دہ �c��89ں 
�ا �ے ر%9ے %ے -,�اہ ��ے اور اس %ے ا%9ہ'اء ��ے �ہ� ��گ ہ8ں �I �� ذ�E8 ���ے وا� <dاب ہ�-� �)K( $� اور 

� ہ8ں !� ا�ڑ �� �Hہ /_�8 �98� ہے -��� ُان �� %H� ہ� �ہ8ں �e8ے ُان �ے ����ں �8ں ث`E ہے اس �� ہ,!�� �\�H% 89ں�P ?ر�
���+=�? %H�دو  � �� ��گ ا�,�ن �\ے اور �Q8 ��م ��!ے رہے ُان �ے �sے )٧(!� اس �� درد د�Hے وا�ے <dاب �

�ا �)٨(� ,
 �ے ��غ ہ8ں �
 وا� ہے  ہ,r8ہ ُان �8ں رہ8ں -ے۔ ,c� $��L ہے اور وہ �R% ہ� ُا%� �ے P%,���ں )٩(� و<
ر�; د�sے !��ہ !� �� ہA ہA �ہ دے اور اس ) �H� ��(�� %���9ں �ے �^�8 /8�ا �e8� �8� �ہ !� د�c_9ے ہ� اور ز�I8 /� /ہ�ڑ 

� �o8i ) ےُاس %(�8ں ہ� #�ح �ے ����ر /_A8 د�sے۔ اور ہ� ہ� �ے P%,���ں %ے /��� ��زل �8� /_� � �e) اس �8ں ہ�
�ا �ے %�ا �� ��گ ہ8ں ُا�ہ�ں �ے �8� /8�ا �8� ہے؟ )١٠(8B'�ں ُا-�\8ں �8�ا\� ہے !� �>_ے د�_�ؤ �ہ / ��ا �� �ہ !� 

�ا �� ��c ��و۔ اور �� )١١(�`8`
 �ہ ہے �ہ �ہ ���� ص��� -,�اہ� �8ں ہ8ں ��۔ �ہ r+� � اور ہ� �ے �`,�ن �� دا��\
 �!�� �c� v+� ے/�وا اور� ��ا �_��ے �ے �sے ��c ��!� ہے۔ اور �� ����c? ��!� ہے !� \�G �ہے !� ا/Hے ہ

 ��ا ) ُاس و(
 �� ��د ��و( اور )١٢(ہے ) وثH�(%'اوار �,�
 ��!ے ہ�\ے �ہ� �ہ �8ٹ� Z84� �� ے �8ٹےH/ن �ے ا�,`� $�
ے ا�e�ن �� �eے ُاس �� ��ں !8*c� c! �/*8� %ہہ  اور ہ� �)١٣(�*� ہے ) �_�ر?(�ے %�!; ��y �ہ ����۔ ��y !� �ڑا 

� ہے(�� /8ٹ �8ں ُاٹ_�\ے ر�_9� ہے !A/ ر( اور) /_� اس �� دوده����P ( ڑا�� ہ�!� ہے_B دو ��س �8ں اس �� دوده) ےH/ا
'8� ( �� ہے �ہ ��8ا �_� ��c ��!� رہ اور ا/Hے ��ں ��پ �� �_� � ��8? )�ہ !� ��(اس �ے ��ں ��پ �ے ��رے �8ں !��8

� �� �� '8B�Q ��ے �o �� )@١(ہ� #�ف ��ٹ �� �P� ہے e�ا �e� ;!�% اور ا-� وہ !�8ے در/ے ہ�ں �ہ !� ��8ے 
� <*� �ہ8ں !� ان �� �ہ� �ہ ���H�۔ ہ�ں د�8� _� ;R� �8? ) �ے ����ں(!>_ے� v+� �� اور �H�ح %�!; د�# �_B8ں ان �� ا�

 �! �_/ �H*B �/ ہے۔ !� �� ��م !� ��!ے رہے �8ں %$ %ے #�ف ر��ع �\ے اس �ے ر%9ے ��P �� �8? #�ف ��ٹ� ��
) B_�ٹ�(را\� �ے دا�ے �ے ��ا�� �_� ) ����iض(�8ٹ� ا-� ��\� <,E ) �`,�ن �ے �ہ �_� �ہ� �ہ ( )١D(!� �� P-�ہ ��وں -� 

� /9_� �ے ا��ر �� P%,���ں �8ں e� �� ہ�(ہ� اور ہ� �_i+� (��8) �� ا ُاس��
 �ے دن �����د ��ے -�۔ �� ز�I8 �8ں۔ 
 I8� Q�ا ��ر���=�دار ہے ) اور(�Q� ;R �ہ8ں �ہ )١K( اور �H_ر� ?�H��/ �اB_ے ����ں �ے ) ��-�ں ��( �8ٹ� �,�ز �

 
���ے �� ا�� اور ��? ��!�ں %ے �uH ��!ے رہH� اور �� �84=
 !>; /� وا(u ہ� اس /� ص=� ����۔ �Qr8 �ہ �ڑ? ہ,
� ا!�ا�ے وا�ے ) ازراہ �Lور( اور )١٧(�ے ��م ہ8ں e� ا����-�ں %ے -�ل �ہ /_�A� اور ز�I8 �8ں ا�ڑ �� �ہ H*B�۔ �ہ 

� �ہ8ں ��!� He/ �� �He/ د��� B�ل �8ں ا<9�ال �sے رہH� اور )١٨(H/اور ا )
� ر�_c��8� �Hہ ) ���9ے و(R8� وازP) �Rُاو�
 �8� !� �ے �ہ8ں د�c_� �ہ �� )١٩( Pواز -�ه�ں �� ہے %$ Pوازوں %ے ُ��?) Pواز -�ه�ں �� ہے اور �Q� ;R �ہ8ں �ہ

� ��ہ�? اور H/ہے اور !� /� ا ��ا �ے !,ہ�رے (��� �8ں �� د���P ;R%,���ں �8ں اور �� �R; ز�I8 �8ں ہے %$ �� 
�ا �ے ��رے �8ں �_:ڑ!ے ہ8ں �ہ <*� ر�_9ے ہ8ں اور ��� � ,89ں /�ر? ��د? ہ8ں۔ اور � f ��گ ا�eے ہ8ں �ہ H#�� ہ

 Iاور �ہ �9�ب رو� 
� ہے ُاس �� /�8و? ��و۔ ) �9�ب( اور �$ ُان %ے �ہ� ��!� ہے �ہ �� )٢٠(ہ�ا�\���G ا �ے ��زل��
� /�8و? ���ں -ے �o /� ا/Hے ��پ دادا �� /���۔ �_A ا-�Bہ �Y8�ن ان �� دوزخ �ے <dاب � �!� �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� !� ا%

�ا �� ��G��=�دار ��دے اور ���c8�ر �_� ہ� !� ُاس �ے  اور �)٢١) (!$ �_�؟(�� #�ف �A!� ہ� �� �+v ا/Hے !8sں 
� #�ف ہے )%$(�F=�ط د%9�و�' ہ�!; �8ں �ے ��۔ اور � ��ا ہ� اور �� ��i ��ے !� ُاس �� ��i )٢٢(����ں �� ا�>�م 

�ا !,ہ8ں y�H,L �ہ ��دے ان �� ہ,�ر? #�ف ��ٹ �� �P� ہے /_� �� ��م وہ �8� ��!ے !_ے ہ� ُا� Qr8� ن �� �9� \8ں -ے۔
� #�ف �>=�ر �� �ے �8>�\8ں )٢٣(د��ں �� ��!�ں %ے وا(� ہے � ����ہ /ہRH�\8ں -ے /_� <dاب �\�G �% ہ� ُان �� !_�ڑا 

�ا �ے۔ �ہہ دو �ہ )@٢(-ے � اور ا-� !� ُان %ے /�B_� �ہ P%,���ں اور ز�o� �� I8 �ے /8�ا �8� !� ��ل ُاٹ_8ں -ے �ہ 
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�c� �� ا���ا ہ� �� ہے۔ ) %$P ;R� �� )%,���ں اور ز�I8 �8ں ہے ٢D(( ہے �Ic8 ان �8ں ا��w %,>; �ہ8ں ر�_9ے �
 ��ا �ے/�وا اور %'ا واِر �,� Qr8�)�H٢(ہے ) وثK( ہ8ں 
�(*� ) %$ �ے %$( اور ا-� ��ں ہ� �ہ ز�I8 �8ں �H9ے در

�ر H,% ہ�ں اور)��ر اور اس �ے � � %�) اور(%8�ہ� ہ� ) �� !,�م /��H,% ہ� ��\8ں(ت ��ا �� ��!8ں ) %8�ہ�� اس (!� H �

 وا� ہے ) �� ص89iں,c� $��L ا�� Qr8� �9 �ہ ہ�ں۔��ا �� ()٢٧(� ( v+� Q�ُاٹ_��� ا A�ِ ا ���� اور��ے (!,ہ�را /8

�ا %HHے وا� د�H_cے وا� ہے ) /8�ا ���ے اور �A ُاٹ_��ے� Qr8� ح ہے۔�# ��ا ہ�  �8� !� �ے �ہ)٢٨(��8ں د�c_� �ہ 
� �� ) وہ�(رات �� دن �8ں دا�E ��!� ہے اور ��B ے %�رج اور� �ز�� ) !,ہ�رے(دن �� رات �8ں دا�E ��!� ہے اور ُا%

�ا !,ہ�رے %$ ا<,�ل %ے �=�دار ہے � �ہ )٢٩(��G�ن �� ر�_� ہے۔ ہ� ا�Q ا�Q و(ِ
 �`�ر !EB Q رہ� ہے اور �ہ �ہ 
�ا �� ذات ���� �� ر!=ہ اس �sے �ہ ��> ��ا ہ��ا �ے %�ا /c�ر!ے ہ8ں وہ �^� ہ8ں اور �ہ �ہ �ہے اور �I �� �ہ ��گ 

�ر ہے ) �� )٣٠(اور -�ا�H/ہ8ں۔ !��ہ وہ !� �� ا �9*B 8ں� ��89�ں درr� ے% �� �ہ����� ��ا ہ� �8� !� �ے �ہ8ں د�c_� �ہ 
 اور �$ ُان )٣١(ے وا�ے �ے �sے �r��8�ں ہ8ں ��c ���) اور(�r� ;R��8�ں د�_�\ے۔ �Qr8 اس �8ں ہ� ص=� ���ے وا�ے 

 �/)��ا �� /c�ر�ے ) در�� ��� ہ8ں !� !�� �_B ح�# ����v اس �� <=�دت ���ے �:9ے ہ8ں /_� ) اور(�ہ��ں %�\=���ں �
 �� /� /ہRH� د�9� ہے !� � f ہ� ا�4�ف /� (�\� رہ9ے ہ8ں۔ اور ہ,�ر? �r���8ں %ے وہcr��$ وہ ُان �� �>�ت دے �� 

 ��-� ا/Hے /�ورد-�ر %ے ڈرو اور ُاس دن �� ��ف ��و �ہ �ہ !� )٣٢(�c�ر ��!ے ہ8ں �� <ہ� �Ic اور ����cے ہ8ں ا
 �! �-��ا �� و<�ہ %R� ہے /o د�8� �� ز�� Qr8� ے۔c%P م�� ;R� ے۔ اور �ہ �8ٹ� ��پ �ے\P م�� ;R� ے �8ٹے �ےH/پ ا��

� #�ح �� �G�$ دے ) �Y8�ن (�� ده��ے �8ں �ہ ڈال دے۔ اور �ہ �G�$ د�Hے وا�e� ا �ے ��رے �8ں���ا )٣٣(!,ہ8ں � 
 �8��
 �� <*� ہے اور وہ� �H8_ہ ��%�!� ہے۔ اور وہ) �� �) �ہ �� ہے �� ��دہ(/8ٹ �� 8B'وں �� ���9� ہے ) ���*ہ �ے(ہ

I8 �8ں ُا%ے ��ت P\ے اور ��\� �+v �ہ8ں ���9� �ہ وہ �E �8� ��م ��ے -�۔ اور ��\� �oiH9 �ہ8ں ���9� �ہ �o %�ز�
�ا ہ� ���Hے وا� � Qr8� ��=�دار ہے ) اور(-)٣@(  
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رة ا��?/َ�ة� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 �8� �ہ )٢( اس �8ں �Q� ;R �ہ8ں �ہ اس �9�ب �� ��زل �8� ���� !,�م �ہ�ن �ے /�ورد-�ر �� #�ف %ے ہے )١(الٓمٓ 
�*cہ وہ !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے ���� ہے !��ہ ) �ہ8ں(گ �ہ �ہ9ے ہ8ں �ہ /8^,=� �ے اس �� از ��د �H� �8� ہے ��

�ا ہ� )٣(!� ان ��-�ں �� ہ�ا�
 ��و �I �ے /�س !� %ے /ہ*ے ��\� ہ�ا�
 ���ے وا� �ہ8ں P�� !��ہ �ہ ر%9ے /� B*8ں � 
8B �� اور �� I8ں اور ز����,%P ے� o� ا �8� /_� <�ش /� �� ٹ_ہ�ا۔ !� ہے�'�ں ان دو��ں �8ں ہ8ں %$ �� B; دن �8ں /8


 �ہ8ں /cڑ!ے؟ Z84� �! �8� رش ���ے وا�۔�i% ہے اور �ہ 
 وہ� P%,�ن %ے ز�I8 )@(اس �ے %�ا �ہ !,ہ�را ��\� دو%
 Q!)ہ) �ے ���Y� ار !,ہ�رے �,�ر �ے�`� �� o� روز Q�ہ� ��م �� ا��9�م ��!� ہے۔ /_� وہ ا �'ار ��س ہ�-�۔ اس �

8�ہ اور ��ہ� �� ���Hے وا� )D(��ے -� ) اور ر��ع(#�ف ص �د ��/ �! ��اL)��$ اور ر�� وا� ( اور( �ہ� ))Kہے ( 
 ���H� ح�# �_Bا 
�(�o �ے ہ� 8B' �� �ہH � ( �8� ے ��وع% �8�ا\� �� �ٹ/ � /_� اس )٧(اس �� /8�ا �8�۔ اور ا�e�ن �

�Aصے %ے  Ee� ��)�H � ( �٨(�`�8 /��� %ے /8�ا �(�H/8� /_� اس �8ں ا� 
روح ) #�ف %ے(  /_� ُاس �� در%
� اور !,ہ�رے ��ن اور c�P_8ں اور دل �H�\ے �:� !� �ہ
 �� ��c ��!ے ہ� c��_/)٩( I8ے �:ے �ہ �$ ہ� ز�Hاور �ہ 

�گ ا/Hے /�ورد-�ر �ے %��Hے ���ے ہ� �ے �8ں �*8��8ٹ ہ���\8ں -ے !� �8� از%��� /8�ا ہ�ں -ے۔ �`8`
 �ہ ہے �ہ �ہ �
 �ہہ دو �ہ ��ت �� 9��Gہ �� !� /� �`�ر �8� -8� ہے !,ہ�ر? رو�8ں (=f �� �98� ہے /_� !� ا/Hے )١٠((�\E �ہ8ں 

�$ د�c_� �ہ -Hہ:�ر ا/Hے /�ورد-�ر �ے %��Hے ) ! >$ ��و( اور !� )١١(/�ورد-�ر �� #�ف ��ٹ�\ے ��ؤ -ے 
وا/o �_�8 ) د�8� �8ں(اے ہ,�رے /�ورد-�ر ہ� �ے د�c; �8� اور %I �8� !� ہ� �� ) اور �ہ8ں -ے �ہ(%��_c�\ے ہ�ں -ے 

 اور ا-� ہ� B�ہ9ے !� ہ� �+v �� ہ�ا�
 دے د�9ے۔ �Ic8 )١٢(دے �ہ �E,> Q8 ���ں �Qr8 ہ� �`I8 ���ے وا�ے ہ8ں 
���eں اور ا��H� �� ہے �ہ �8ں دوزخ �cB�/ ہ ��ت (�ار�گ �ے( %� )١٣(ں %$ %ے �_�دوں -� ��8? #�ف %ے P اب (

ہ� �_� !,ہ8ں �_A د�ں -ے اور �� ��م !� ��!ے ) Pج(�'ے cB_� اس �sے �ہ !� �ے ُاس دن �ے �Pے �� �_A ر�_� !_� 
 ہ,�ر? P��9ں /� !� وہ� ��گ ا�,�ن �!ے ہ8ں �ہ �$ )@١(!_ے ُان �� %'ا �8ں ہ,r8ہ �ے <dاب �ے �'ے cB_9ے رہ� 

� ہے !� %>�ے �8ں -�/ڑ!ے اور ا/Hے /�ورد-�ر �� ! ��� �ے %�!; !e=�8 ��!ے ہ8ں ُان �� ُا!�� �� 
Z84� ن %ے
وہ ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ف اور ُا�8� %ے ) اور( ُان �ے /ہ*� �R_���ں %ے ا�� رہ9ے ہ8ں )١D(اور �Lور �ہ8ں ��!ے 

� �oiH9 �ہ8ں ���9� �ہ ُان �ے �sے )١K(ہ8ں ہ� �ے ُان �� د�� ہے اس �8ں %ے ��چ ��!ے ) ��ل(/c�ر!ے اور �� \�� 
� ہے۔ �ہ ان ا<,�ل �� ص*ہ ہے �� وہ ��!ے !_ے s- �� c�P_�ں �� ٹ_HڈB y_�� �� ر�_e8�)ہ� وہ )١٧ I��� �� A_� 

� #�ح ہ�%9c� ہے �� ����G�ن ہ�؟ دو��ں ��ا�� �ہ8ں ہ� %9cے � v+� ١٨(اس( E,> Q8� ,�ن �\ے اور�گ ا�� �� 
 اور �Hہ�ں �ے )١٩(�sے ��غ ہ8ں �ہ �ہ,��� ُان ����ں �� �'ا ہے �� وہ ��!ے !_ے ) رہHے �ے(ے رہے ُان �ے ��!

� ُان �ے رہHے �ے �sے دوزخ ہے �$ B�ہ8ں -ے �ہ اس �8ں %ے �Ec ��\8ں !� اس �8ں ��ٹ� د�sے ��\8ں -ے۔ � �����G��
 اور ہ� ُان �� )٢٠( %,>_9ے !_ے اس �ے �'ے cB_� اور ُان %ے �ہ� ��\ے -� �ہ �o دوزخ �ے <dاب �� !� �_�ٹ

8��
 �ے() ( � اور اس �+v )٢١(��ٹ P\8ں ) ہ,�ر? #�ف(�ڑے <dاب �ے %�ا <dاب د�8� �� �_� �'ہ cB_�\8ں -ے۔ ���
� ��\ے !� وہ ُان %ے �Hہ /_�8 �ے۔ ہ� � 
Z84� �9ں %ے�P �%ے �ڑه �� ���� ��ن �o �� اس �ے /�ورد-�ر �

 اور ہ� �ے ��%ٰ� �� �9�ب د? !� !� ُان �ے �*Hے %ے �Q �8ں �ہ ہ��� )٢٢(%ے ض�ور ���ہ �H8ے وا�ے ہ8ں -Hہ:�روں 
� ا%�ا\E8 �ے �sے) �� ��%ٰ� ��(�� ) �9�ب(اور ہ� �ے اس H� )ہ �ذر ( ���H� 
 اور ان �8ں %ے ہ� �ے /�r8ا )٢٣(ہ�ا�

ہ ص=� ��!ے !_ے اور وہ ہ,�ر? P��9ں /� �`I8 ر�_9ے !_ے �H�\ے !_ے �� ہ,�رے ��c %ے ہ�ا�
 �8� ��!ے !_ے۔ �$ و
 �8� ُان )٢D( ��A=ہ !,ہ�را /�ورد-�ر ان �8ں �I ��!�ں �8ں وہ ا�A9ف ��!ے !_ے۔ (8��
 �ے روز 48G*ہ �� دے -� )@٢(


 �8ں �)ا�� (�� اس ��c% ے �`���ت� I� �� ُا��9ں �% 
ہ B*9ے /_�!ے %ے ہ�ا�
 �ہ ہ�\� �ہ ہ� �ے ُان %ے /ہ*ے �ہ
� )٢K(ہ8ں ہyA �� د��۔ �Qr8 اس �8ں �r��8�ں ہ8ں۔ !� �ہ %9Hے ��8ں �ہ8ں � I8ز� �<H� ہ ہ�� �_c�8� ُا�ہ�ں �ے �ہ8ں د� 

8�ا ��!ے ہ8ں �o �8ں %ے ان �ے �B/�\ے �_� �_�!ے ہ8ں اور وہ ��د / �#�ف /��� رواں ��!ے ہ8ں /_� اس %ے �_98
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 � �ہہ دو �ہ ))٢٨ اور �ہ9ے ہ8ں ا-� !� %Rے ہ� !� �ہ 48G*ہ �$ ہ�-�؟ )٢٧( ��8ں �ہ8ں۔ !� �ہ د�c_9ے( �_�!ے ہ8ں(�_
 ��ہ �ہ دے -� اور �ہ ُان �� �ہ*
 د? ��\ے -\�G �_� ;R� ��� ,�ن�وں �� ان �� ا�G�� 48*ے �ے دنG)ہ )٢٩H� ُان %ے �! 

  )٣٠(/_�8 �� اور ا��9�ر ��و �ہ �_� ا��9�ر �� رہے ہ8ں 
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رة ا!ٔحEَاب� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 


 وا� ہے ,c� ے وا� اورH��� ا�� Q۔ �ے��H��� ں �� �ہ� �ہ�`G�H� وں اور�G�� اور �Hا %ے ڈر!ے رہ�� )١(اے /8^,=� 
� /8) �9�ب(اور �� � �� ہے ُا%!�� �� ��ا !� �� !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے و�� Qے ����۔ �ے�s� ?و�

� ہے )٢(!,ہ�رے %$ <,*�ں %ے �=�دار ہے G�� ر%�ز�� ��ا ہ��ا /� �_�و%ہ ر�_H�۔ اور �� Pد�� )٣( اور e� ا �ے�� 
�ے /ہ*� �8ں دو دل �ہ8ں �H�\ے۔ اور �ہ !,ہ�ر? <�ر!�ں �� �I �� !� ��ں �ہہ �8ٹ_9ے ہ� !,ہ�ر? ��ں �H��� اور �ہ !,ہ�رے 

8%�ه� ر%9ہ �ے /���cں ��  �� ��ت ��G�!� ہے اور وہR% �! ا��!,ہ�رے �8ٹے �H���۔ �ہ %$ !,ہ�رے �Hہ �� ��!8ں ہ8ں۔ اور 
�ا �ے �'د�Q �ہ� ��ت در%
 ) اص*�(�ے/���cں �� ُان �ے !  ����H)@(د�_�!� ہے ���/�ں �ے ��م %ے /c�را ��و۔ �ہ 

I�ہے۔ ا-� !� �� ُان �ے ��/�ں �ے ��م � *�م �ہ ہ�ں !� د �Y*L ہ8ں اور �� ��ت !� %ے 
 �8ں وہ !,ہ�رے �_�\� اور دو%
4� د�� %ے ��و ) �� Ic8� ہ �ہ8ں۔�H- ;R� �/ �! ہ� اس �8ں �s-ہ ہے(%ے ہ�d��ا �+Hrے وا� �ہ���ن ) اس /� ��ا�اور 

��\8ں ہ8ں۔ اور ر�9ہ  /�H��� �=,^8ں /� ُان �� ����ں %ے �_� ز��دہ �� ر�_9ے ہ8ں اور /8^,=� �� ��8��ں ُان �� )D(ہے 
�ے ز��دہ �`�ار ہ8ں۔ �:� �ہ ) �ے !��ے(دار o/P �8ں �9�ب ا� �ے ُرو %ے �e*,���ں اور �ہ���وں %ے ا�Q دو%�ے 

� )!� اور ��ت ہے(�ہ !� ا/Hے دو%�9ں %ے ا�e�ن ���� B�ہ�۔ H � 9�ب� �c� ہ�ن(۔ P�) -8� ہے ) ��د ;c� (�8ںK( $� اور 
 ��ٰ %ے۔ اور ہ� �ے /8^,=�وں %ے <ہe8> ے �8ٹے� ��ے اور ��% ٰ��8� اور !� %ے ��ح %ے اور ا��اہ�8 %ے اور ��%
 �8� �cّ/ ُان %ے �_� �
 ��ے اور اس �ے ���Gوں )٧(<ہG��ے ��رے �8ں در� �\�R% � !��ہ %{ �ہHے وا��ں %ے ُان �

�ا �� ُاس �ہ����)٨(�ے �sے د�; د�Hے وا� <dاب !8�ر �� ر�_� ہے � �H���  �� د ��و�� �� �ُاس و(
 (!� /� ) ُاس �ے(
��I �� !� د�c; �ہ8ں ) ��زل �sے(P\8ں۔ !� ہ� �ے ُان /� ہ�ا �_8>� اور ا�eے ��cr ) �,*ہ ���ے ��8��G $�)ں !� /� ( �

�ا ُان �� د�c; رہ� ہے � �$ وہ !,ہ�رے ُاو/� اور �R8ے �� #�ف %ے !� /� )٩(%9cے !_ے۔ اور �� ��م !� ��!ے ہ� 
B 8ں اور دلs- �_/ 8ں_c�P $� ے اور\P ے(ڑه� 
rح #�ح �ے ) ��رے دہ�# 
=e� ��ا ��-*�ں !Q /ہs- }Hے اور !� 

 اور �$ ��G�H اور وہ ��گ �I �ے )١١( وہ�ں ���P Iز��\ے -sے اور %+
 #�ر /� ہA\ے -sے )١٠(-,�ن ���ے �:ے 
�ا اور اس �ے ر%�ل �ے � اور �$ ُان )١٢(ہ� %ے �fZ ده��ے �� و<�ہ �8� !_� د��ں �8ں �8,�ر? ہے �ہHے �:ے �ہ 

��Hہ � Eہ اے اہ� �_! �
 �ہ9>�,� Q�ہ�ں(�8ں %ے ا�وہ ان �8ں ) �- Q�۔ اور ا�*B ہ�رے ٹ_ہ��ے �� �`�م �ہ8ں !� ��ٹ,!
�ف %ے /8^,=� %ے ا��زت ���:Hے اور �ہHے �:� �ہ ہ,�رے -_� �_*ے /ڑے ہ8ں ����cہ وہ �_*ے �ہ8ں !_ے۔ وہ !� ص

� �ے �sے �ہ� ��\ے ) 8��Gں( اور ا-� )١٣(�_�-B �H�ہ9ے !_ے :H� ہ���ا#�اف ���Hہ %ے ان /� P دا�E ہ�ں /_� ُان %ے 
�ا %ے ا(�ار �� cBے !_ے �ہ /8ٹ; )@١(���ے �:8ں اور اس �ے �sے �ہ
 ہ� �� !�(� ���ں ) �Gرًا(!� � ����cہ /ہ*ے 

�ا %ے � �ہہ دو �ہ ا-� !� ���ے �� )١D(ض�ور /�%� ہ�-� ) �8� ��!� ہے ُاس ��(ا(�ار ) ��(�ہ8ں /_��ں -ے۔ اور 
�ہ اٹ_�ؤ -ے \�G �� ��ہ �ہ8ں دے -� اور اس و(
 !� �ہ
 ہ\�G �� �! �H-�_� �! ١(��رے %ے �_�-9ے ہ�K( ا�� �ہہ دو �ہ ا-� 

� B�ہے !� !,ہ�رے %�!; ��ا\� �� ارادہ ��ے !� ��ن !� �� اس %ے �9c% �R� ہے �� ا-� !� /��� ���ن اس �� (� �ہ����
� �� �ہ ا/H� دو%
 /�\8ں -ے اور �ہ ��د-�ر ) ہٹ� %9c� ہےe� ا �ے %�ا���ا !� �8ں %ے ان ��-�ں �� )١٧(اور �ہ ��گ � 

�uH ��!ے ہ8ں اور ا/Hے �_�\�8ں %ے �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ,�رے /�س B*ے Pؤ۔ اور �ڑا\� �8ں �ہ8ں ) ��-�ں ��(�_� ���9� ہے �� 
!P �� �:� ے �ہ ()١٨(ےs� ہ اس� ( ے ہ8ں۔ /_� �$ ڈر!�� E+� ہ�رے ��رے �8ں,!)
P\ے !� !� ان �� د�c_� �ہ ) �� و(

� Pرہ� ہ�۔ /_� ) ا%� #�ح(ُان �� c�P_8ں ) اور(!,ہ�ر? #�ف د�c; رہے ہ8ں rL ت %ے�� �� �e� ےe8� ہ8ں �/_� رہ
 �8ں ز��ن دراز? ���ں اور ��ل �8ں �+E ���ں۔ �ہ ��گ �$ ��ف ��!� رہے !� !8' ز����ں �ے %�!; !,ہ�رے ��رے

�ا �� P%�ن !_� ) �`8`
 �8ں(��ا �ے ان �ے ا<,�ل ����د �� د�sے۔ اور �ہ ���ف �ے  ()١٩(ا�,�ن �\ے ہ� �ہ !_ے !� 
) اور(8ں -�Hاروں �8ں �� رہ) ��ش(�8�ل ��!ے ہ8ں �ہ 8��Gں �ہ8ں -8sں۔ اور ا-� ��P �cr�\8ں !� !,H� ���ں �ہ ) %=$

�ا �� /�8و? )٢٠(!,ہ�ر? �=� /�B_� ���ں۔ اور ا-� !,ہ�رے در�8�ن ہ�ں !� �ڑا\� �ہ ���ں �:� �� � �=,^8/ �� �! 
)���)ہ�9 ہے ( ���H � ( ا���ا �� ذ�� ) �ے �Pے(اور روز (8��
 ) %ے �*Hے(اس �+e� �� vے �� ُا�8� ہ� اور وہ �
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�ا اور ) ���Gوں �ے(ے  اور �$ ����Hں �)٢١(��wت %ے ��!� ہ� � �� o� ہے ���cr �� د�c_� !� �ہHے �:ے �ہ وہ
 
�ا اور اس �ے /8^,=� �ے %{ �ہ� !_�۔ اور اس %ے ان �� ا�,�ن اور ا#�<�اس �ے /8^,=� �ے ہ� %ے و<�ہ �8� !_� اور 

 �s-دہ ہ���ا %ے �)٢٢(اور ز��8� !_� اس �� %{ ��  ����Hں �8ں �H9ے ہ� ا�eے �+v ہ8ں �ہ �� ا(�ار ُا�ہ�ں �ے 
� �dر %ے G�رغ ہ�-sے اور � f ا�eے ہ8ں �ہ ا��9�ر �� رہے ہ8ں اور ُا�ہ�ں H/ے ہ8ں �� اe�ا f � ۔ !� ان �8ں��د�_�

��ہ دے اور �G�H`�ں �� B�ہے !� <dاب )٢٣(ذرا �_� �ہ8ں ��� ) ا/Hے (�ل ��(�ے � �� �\�R% ��ا %�Rّں �� ُان �� !��ہ 
�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے !� ُا) B�ہے(دے اور � Qے۔ �ے��� ��ا �ے /_�8 )@٢(ن /� �ہ����� اور �� ���G !_ے ُان �� 

�ا ����Hں �� �ڑا\� �ے ��رے �8ں ) �_�ے ہ�\ے !_ے(د�� وہ ا/Hے 4Lے �8ں �� ��صE �ہ �� %cے۔ اور \A_� ;R�
�ا #�(�9ر �� ہ�ا۔ اور G��)ہے ) اور 
� ُان �� ُان �ے  اور اہE �9�ب �8ں %ے)٢D(ز��د%_! ��د �� � �Hہ�ں �ے ُان �


 ڈال د?۔ !� ��H9ں �� !� (E9 �� د�9ے !_ے اور ��H9ں �� (8� ���98ے !_ے rاور ُان �ے د��ں �8ں دہ ��ں %ے ُا!�ر د� *)
)٢K( �_ہ8ں ر�� �!_� !�  اور ُان �� ز�I8 اور ان �ے -_�وں اور ان �ے ��ل �� اور اس ز�o� �� I8 �8ں !� �ے /�ؤں �_

�رت ر�_9� ہے ) �/ '8B ا ہ���� )٢٧(�� وارث �H� د��۔ اور -�� ��8��ں %ے �ہہ دو �ہ ا-� !� د�8� �� ز�H/اے /8^,=� ا 
4
 ��دوں �� #�ح %ے ر_Bل دوں اور ا�� ;R� ؤ �8ں !,ہ8ںP �! ا%9:�ر ہ��� �
 وPرا\� �H�ز � اور )٢٨(اور اس �

�ا اور اس �ے /8^,=� اور <��
 �ے -_� ا-� !� =))
rہ� �H � ( ہ8ں �� #*=:�ر ہ� !� !� �8ں �� ���c8�ر? ���ے وا��
�ا �ے ا�� <��8 !8�ر �� ر�_� ہے �ا�i�ظ ( اے /8^,=� �� ��8�� !� �8ں %ے �� ��\� ص��� ����\9eہ )٢٩(ُان �ے �sے 

��ا �� P%�ن ہے ) ��ت(ر �ہ ���
 ��ے -�۔ اس �� دو�� %'ا د? ��\ے -�۔ او) �ہہ �� ر%�ل ا� �� ا�dا د�Hے ��
�ا اور اس �ے ر%�ل �� ��G��=�دار رہے -� اور <,Q8� E ��ے -�۔ اس �� ہ� دو�� ث�اب )٣٠(� اور �� !� �8ں %ے 

 اے /8^,=� �� ��8�� !� اور <�ر!�ں �� #�ح )٣١(د�ں -ے اور اس �ے �sے ہ� �ے <'ت �� روز? !8�ر �� ر�_� ہے 
� �ہ8ں ہ�۔ ا-� !� /�ہ8'-�ر e� �! ہ� �� �+v %ے(رہB �H�ہ9=Hے دل ) ا�� o� v+� م ��م ��!8ں �ہ �8� ��و !��ہ وہ��

 �� #�ح �� ��ض ہے ��\� ا�8e� ت �8� ��و ) �ہ(�8ں�� ���Y� ا ��ے۔ اور ان د%�9ر �ے� اور ا/Hے -_�وں �8ں )٣٢(/8
� !_) �ے د��ں(��ہ*8
 ) /ہ*ے(ٹ_ہ�? رہ� اور �o #�ح !�� E,<! ہ د�_�ؤ۔ اور �,�ز �8ں ا�ہ�ر� 
H�8ں اس #�ح ز

�ا اور اس �ے ر%�ل �� ��G��=�دار? ��!� رہ�۔ اے ��ا ) /8^,=� �ے(/ڑه9� رہ� اور ز��ٰة د�9� رہ� اور � 
8� Eاہ
 � اور !,ہ�رے -_�وں �8ں ))٣٣دور ��دے اور !,ہ8ں ���y�/ Ec ص�ف ��دے B)E8R� E8� �� (�ہ9� ہے �ہ !� %ے ��/��

9�P ��ا �� �� 
,c� ہ8ں اور �!�� �� ہ8ں(8ں /ڑه!�� �\�H% 8ں!�� ��ا ��ر�Q �8ں اور ) �� Qد ر�_�۔ �ے���ان �� 
�=� ہے ��)٣@() �H � ے وا�ے ہ8ں��� �� 
�ا �ے P-ے %� ا#�<��e*,�ن ��د اور �e*,�ن <�ر!8ں اور ���I ) �� ��گ 

8ں اور را%
 ��ز ��د اور را%
 ��ز <�ر!8ں اور ��د اور ���I <�ر!8ں اور ��G�ں ��دار ��د اور ��G�ں ��دار <�ر!
� ���ے وا�� <�ر!8ں اور H!و�G ے وا�ے ��د اور��� �H!و�G ر!8ں اور�> �ص=� ���ے وا�ے ��د اور ص=� ���ے وا�
 ���8ات ���ے وا�ے ��د اور اور ��8ات ���ے وا�� <�ر!8ں اور روزے ر�_Hے وا�ے ��د اور روزے ر�_Hے وا�

� �H/د <�ر!8ں اور ا��ت %ے �w� �� ا��
 ���ے وا�� <�ر!8ں اور ��i� ے وا�ے ��د اور��� 
��i� ���:�ہ�ں �
�ا �ے �+�r اور ا�� <��8 ����ے وا�ے ��د اور ��wت %ے ��د ���ے وا�� <�ر!8ں۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ ان �ے �sے 

�ا)٣D(!8�ر �� ر�_� ہے �� ���I ��د اور ���I <�رت �� �� �ہ8ں ہے �ہ �$ e� ا��  اور � اور اس �� ر%�ل ��\
� ��ے وہ ����G�� ��ا اور اس �ے ر%�ل �� �� �R; ا�89�ر %,>_8ں۔ اور �� ��\_� �H/ں !� وہ اس ��م �8ں ا�ر ��د�`�

�ا �ے ا�e�ن �8� اور !� �ے �_� ا�e�ن �٣K( �8(ص��� -,�اہ ہ�-8� � �/ o� ے% v+� ہ( اور �$ !� اس�ہ9ے !_ے ) �
� ��8? �� ا/HےH/ا ��ہ� �ہ ا�� �� o� ہ ��!ے !_ے��ا %ے ڈر اور !� ا/Hے دل �8ں وہ ��ت /��8� /�س رہHے دے اور 

�ا ہ� اس �� ز��دہ ��Z9e ہے �ہ اس %ے ڈرو۔ /_� �$ ز�� �ے ����ے وا� !_� اور !� ��-�ں %ے ڈر!ے !_ے۔ ����cہ 
�(اس %ے \�� ( 
���)�* 9� ( �� اس �� #Aق دے د?(�ہ ر�_H � (! ں !� ہ� �ے�H��� !��ہ ��ح ��د�c� �� ے اس% �


 ) �ے %�!; �c�ح ���ے �ے ��رے(�ے �sے ان �ے �Hہ ���ے �8ٹ�ں �� ��8��ں ��� �H/ہ ) �9 *�(�8ں �$ وہ ان %ے ا�
� #Aق دے د�ں(ر�_8ں H � ے وا� !_� )Hہ� �� رہ uوا( �c� �� ا��� �ہ رہے۔ اور :H! ;R�)8^,=� /� اس ��م �8ں )٣٧/ 

 �:H! ;R� �د%�9ر رہ ��ا �� �ہ� ��ا �ے ان �ے �sے �`�ر ��د��۔ اور �� ��گ /ہ*ے -'ر cBے ہ8ں ان �8ں �_��ہ8ں �� 
�ا �� ��c ٹ_cB �8� ہے ��ا �ے /8^�م )٣٨(ہے۔ اور ��ا ) ��ں �ے !�ں( اور �� �/ہRH�!ے اور اس %ے ڈر!ے ہ8ں اور 

�ا ہ� �e�ب ���ے �� �� %ے �ہ8ں ڈر!ے !_ے۔ اور e� ہے �ے %�ا �G��)٣٩(�,Z� ملسو هيلع هللا ىلص �e� ہ�رے ��دوں �8ں %ے,! 
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�ا �ے /8^,=� اور �=�8ں �ے وا�� �ہ8ں�� اس �� ��9 ��د�Hے وا�ے(�� �ہ� ) �� �=�ت( ہ8ں �*cہ H � ( '8B ا ہ���ہ8ں اور 
�ا �� �ہ
 ذ�� �8� ��و )٠@(%ے وا(� ہے �� �8�ن ��!ے رہ)١@( اے اہE ا�,�ن ��/ � )٢@(�  اور ص=� اور ��م اس �

� #�ف �ے � �Hل �� رو��c� ه�8وں %ے�وہ� !� ہے �� !� /� ر�,
 �_8>9� ہے اور اس �ے 9��Gے �_�۔ !��ہ !� �� ا�
�ا ����Hں /� �ہ���ن ہے ��ا �� #�ف %ےo� ) روز وہ اس %ے �*8ں -ے ان �� !iZہ ٣(@(��\ے۔ اور �%Aم ہ�-� ) 

 اے /8^,=� ہ� �ے !� �� -�اہ� د�Hے وا� اور ���+=�? %H��ے )@@(ے اور اس �ے ان �ے �sے �ڑا ث�اب !8�ر �� ر�_� ہ
�ا �� #�ف ��Aے وا� اور �Bاغ رو�D( I@(اور ڈرا�ے وا� �H� �� �_8>� ہے � اور ����Hں �� ���+=�? )K@( اور 

�ا �� #�ف %ے �ڑا EFG ہ�-� ��ہ ���H� اور �ہ ان �ے  اور ���Gوں اور �G�H`�ں �� �ہ� )٧@(%H� دو �ہ ان �ے �sے 
� ہے G�� ر%�ز�� ��ا ہ��ا /� �_�و%ہ ر�_H�۔ اور ��$ !� ���I <�ر!�ں !  ����H)٨@(!c*8� د�Hے /� ��� ���� اور 

� ان �ے /�س ���ے(%ے �c�ح ���ے ان �� ہ�!; �:��ے H � ( 89�ر �ہ8ں �ہ ان %ے�%ے /ہ*ے #Aق دے دو !� !� �� �R; ا
R� �� ت /�ر? ��اؤ۔ ان��ہ <\�G ;)چ�� �H � ( دو�� 
4�� #�ح %ے ر_Bاے /8^,=� ہ� �ے !,ہ�رے )٩@(دے �� ا 

�ا �ے !� �� ��i�ر (�sے !,ہ�ر? ��8��ں �I �� !� �ے ان �ے �ہ� دے د�sے ہ8ں �Aل ��د? ہ8ں اور !,ہ�ر? ���ڈ��ں �� 

,8HL ر ��ل�Y� 8ٹ8�ں اور !,ہ�ر? /_�/_8) %ے� �� �RB ہ8ں اور !,ہ�رے ��ں �� �8ٹ8�ں اور !,ہ�رے ����ؤں �� د��ا\

� ہ8ں \P �� ڑ�_B I#8ٹ8�ں �� !,ہ�رے %�!; و� �اور ��\� ���I <�رت ا-� ) %$ �Aل ہ8ں(�8ٹ8�ں اور !,ہ�ر? ���ؤں �
� �ہ� �H8ے �ے �^c� �8�ح �8ں B ��P�ہے(ا/Hے !8sں /8^,=� �� �+� دے H � ( ���� ح�c� ان %ے ��c8#�rہ /8^,=� �_

�(�ہ ا��زت ) _� �Aل ہے �Ic8وہ �(B�ہ8ں ,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے (� ��8��ں ��ص !� ہ� �� ہے %$ �e*,���ں �� �ہ8ں۔ ہ� �ے ان �
�ہ !� /� ) �8� -8� ہے(اس �sے ) �ہ(�`�ر ��د�� ہے ہ� �� � *�م ہے ) �ہ� وا�$ ا�دا(اور ���ڈ��ں �ے ��رے �8ں �� 

�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے �� �ہ رہے۔ اور :H! �� #�ح �e�)D89�ر ہے �ہ ()٠��B �� ?�8� o�ہ� ) اور !� �� �ہ �_� ا
�ہ ��د�� ہ� ا-� اس �� /_� ا/Hے /�س #*$ ���� !� Z8*> ے� �! �� o� ے /�س ر�_�۔ اورH/ہ� ا�B ےe� ہ ر�_� اور�Z8*>

R; !� ان �� اس �sے ہے �ہ ان �� c�P_8ں ٹ_Hڈ? رہ8ں اور وہ y�H,L �ہ ہ�ں اور �� �) ا��زت(!� /� �H- ;R�ہ �ہ8ں۔ �ہ 
�ا ���Hے وا� اور ��د��ر ��ا ا%ے ���9� ہے۔ اور �دو۔ ا%ے �ے �� %$ ��ش رہ8ں۔ اور �� �R; !,ہ�رے د��ں �8ں ہے 

ان �ے %�ا اور <�ر!8ں !� �� ��\' �ہ8ں اور �ہ �ہ �ہ ان ��8��ں �� B_�ڑ �� اور ��8��ں ��و ��اہ ) اے /8^,=� ()D١(ہے 
 �� �! Ie� �� ان)�� ���ڈ��ں �ے ��رے �8ں !� �� ا�89�ر ہے)اB_� �:ے �:� وہ �� !,ہ�رے ہ�!; �� ��ل ہے e8� (� ہH � (

�ا ہ� 8B' /� �:�ہ ر�_9� ہے � ����H /8^,=� �ے -_�وں �8ں �ہ ���� ��و �:� اس ص�رت �8ں �ہ !� �� �_��ے )D٢(اور 
Ic8 �$ !,ہ�ر? د<�ت �� ��\ے !� ��ؤ اور �ے �sے ا��زت د? ��\ے اور اس �ے /Hcے �� ا��9�ر �_� �ہ ���� /ڑے۔ �

�$ �_��� �_�EB �! �cB دو اور ��!�ں �8ں �� �:� �� �ہ �8ٹ; رہ�۔ �ہ ��ت /8^,=� �� ا�dا د�9� ہے۔ اور وہ !� %ے ��م 
� ��ت �ے �ہHے %ے ��م �ہ8ں ��!�۔ اور �$ /8^,=�وں �� ��8��ں %ے ) اور �ہ9ے �ہ8ں ہ8ں(��!ے ہ8ں R% ا�� Ic8�

�% �� ��ت ہے۔ ��\� �-'8��/ 
��ن ���:� !� /�دے �ے ��ہ� ���:�۔ �ہ !,ہ�رے اور ان �ے دو��ں �ے د��ں �ے �sے �ہ
 Qح ��و۔ �ے��c� ��ا �� !c*8� دو اور �ہ �ہ �ہ ان �� ��8��ں %ے �=_� ان �ے � �اور !� �� �ہ ����ں �ہ8ں �ہ /8^,=� 

�ا �ے �'د�Q �ڑا �� ر�_� !�  ا-� !�))D٣ہے H- (�ہ �� ��م(�ہ i+� �� اس ��8' �� ��ہ� ��و B �e� )د ر�_� �ہ��ا ) ��
�H- ;R�ہ �ہ8ں اور �ہ ا/Hے �8ٹ�ں %ے اور ) /�دہ �ہ ���ے �8ں( <�ر!�ں /� ا/Hے ��/�ں %ے )@D(ہ� 8B' %ے ���=� ہے 

 �H/ے �_��>�ں %ے �ہ اH/ے �_89>�ں %ے اور �ہ اH/ے �_�\�8ں %ے اور �ہ اH/ہ ا�)�� �e) (�!ں <�ر��ں %ے اور �ہ ���ڈ
�ا ہ� 8B' %ے وا(� ہے ) اے <�ر!�(%ے۔ اور � Qرہ�۔ �ے� ��ا %ے ڈر!�)DD( �/ �=,^8/ 9ے��G ا اور اس �ے�� 

� ان /� ُدرود اور %Aم �_8>� ��و _� �! �H��� درود �_8>9ے ہ8ں۔)DK( ے!�RHا اور اس �ے /8^,=� �� ر�� /ہ�� �� ��گ 
�P ا د�8� اور��
 ��!� ہے اور ان �ے �sے اس �ے ذ�E8 ���ے وا� <dاب !8�ر �� ر�_� ہے ہ8ں ان /� H � ت �8ں�)D٧( 

�� ا�ہ�ں �ے �ہ �8� ہ� ا�dا د�ں !� ا�ہ�ں �ے ) �� !ہ,
 %ے(اور �� ��گ ���I ��دوں اور ���I <�ر!�ں �� ا�eے ��م 
� �)D٨(�ہ9�ن اور ص��� -H�ہ �� ���; ا/Hے %� /� ر�_� H/ر!�ں %ے  اے /8^,=� ا�> ��8��ں اور �8ٹ�8ں اور �e*,���ں �

�8� ���ں۔ �ہ ا�� ان �ے �sے ���$ ) �� -_��:_ٹ �c�ل(/� B�در �ٹc� ) ���ہ�ں(ا/Hے ) ��ہ� �Ac ���ں !�(�ہہ دو �ہ 
 
��H�)ے وا� �ہ���ن ہے ) وا�89�زHr+� ا�� �I �ے  ا-� ��G�H اور وہ ��گ)D٩(ہ�-� !� ��\� ان �� ا�dا �ہ دے -�۔ اور 

%ے ��ز �ہ P\8ں -ے !� ) ا/Hے ��دار(��? ��? �=��ں ُاڑا�� ��!ے ہ8ں ) �ے �ہ� �8ں(د��ں �8ں ��ض ہے اور �� ���Hے 
) وہ �_� ()K٠(ہ� !� �� ان �ے /R8_ے �:� د�ں -ے /_� وہ�ں !,ہ�رے /ڑوس �8ں �ہ رہ %8cں -ے �:� !_�ڑے دن 
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 �� ��گ /ہ*ے -'ر cBے ہ8ں ان �ے )K١(ن %ے ��ر ڈا�ے -sے /_ٹc�رے ہ�\ے۔ �ہ�ں /�\ے -sے /cڑے -sے اور ��
�ا �� <�دت �8ں !^�8 و!=�ل �ہ /�ؤ -ے ��ا �� �ہ� <�دت رہ� ہے۔ اور !� � �� )K٢(��رے �8ں �_� 
 ��گ !� %ے (8��


 ��!ے ہ8ں G��در 
=e�)��ا ہ� �� ہے۔ اور !,ہ8ں �8� � *�م ہے �) �ہ �$ P\ے -�8��
 (��$ �ہہ دو �ہ اس �� <*� ) ���
� ہ� s-P �� ہے اور ان �ے �sے )K٣(ہ� 
H � �/ وں�G�� ا �ے�� Qے�� )�� �Hہے ) �ہ � اس )@P)Kگ !8�ر �� ر�_

� �� دو%
 /�\8ں -ے اور �ہ ��د-�ر e� ا ¢��د رہ8ں -ے۔ �ہ� �o دن ان �ے �Hہ Pگ �8ں ا�ٹ�\ے ��\8ں -ے )KD(�8ں ا�
�=����G ��ا ���ا(دار? ��!ے اور ر%�ل �ہ8ں اے ��ش ہ� � اور �ہ8ں -ے �ہ اے ہ,�رے /�ورد-�ر )�c� ��)KK ���9ے ( 

 اے ہ,�رے /�ورد-�ر )K٧(ہ� �ے ا/Hے %�داروں اور �ڑے ��-�ں �� �ہ� ���� !� ا�ہ�ں �ے ہ� �� ر%9ے %ے -,�اہ ��د�� 
 �� 
H � ?اب دے اور ان /� �ڑd> �H-ان �� د)Kے)٨e8� ان ��-�ں �! �H���  ٰ�) �� <8$ �:� ��( �ہ ہ��� �Hہ�ں �ے ��%

�ا �ے �'د���P Qو وا�ے !_ے ��ا �ے ان �� �ے<8$ ث��
 �8�۔ اور وہ � �! ���RHر�� /ہ)Kا %ے ڈرا ��و اور )٩�� �H��� 
�ا اور اس )٧٠(��ت 8%�ه� �ہ� ��و � v+� �� ہ �+� دے -�۔ اور�H- دے -� اور !,ہ�رے�� 
 وہ !,ہ�رے ا<,�ل در%

ا���
 �� P%,���ں اور ز�I8 /� /�8 ) ��ر( ہ� �ے )٧١(ر%�ل �� ��G��=�دار? ��ے -� !� �ے�Q �ڑ? ��اد /�\ے -� �ے 
�8� !� ا�ہ�ں �ے اس �ے اٹ_��ے %ے ا�c�ر �8� اور اس %ے ڈر -sے۔ اور ا�e�ن �ے اس �� اٹ_� �8�۔ �ے�Q وہ ���� اور 

 �_! E٧٢(��ہ(�G�H� دوں اور�� �G�H� ا���ا  !��ہ � <�ر!�ں اور �y�r ��دوں اور �y�r <�ر!�ں �� <dاب دے اور 
�ا !� �+Hrے وا� �ہ���ن ہے �  )٧٣(���I ��دوں اور ���I <�ر!�ں /� �ہ����� ��ے۔ اور 
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رة َ�َ��ٕ� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 �� ��ا ہ���� %$ 8B'(ہے ) %'اوار(%$ ! ��� H � ہے Q��� �� وں ( ;R� �� ں �8ں ہے اور���,%P ;R� �� وہ �ہ

 وا� �=�دار ہے ,c� ہے۔ اور وہ ��� ! �� ���ت �8ں �_� ا%P ہے اور �� � �� �R; ز�I8 )١(ز�I8 �8ں ہے %$ ا%

 اس �� � *�م �8ں دا�E ہ�!� ہے اور �� اس �8ں %ے �c*9� ہے اور �� P%,�ن %ے ُا!�!� ہے اور �� اس /� Bڑه9� ہے %$
�( اور ���G �ہ9ے ہ8ں �ہ )٢(�+Hrے وا� ہے ) اور(ہے۔ اور وہ �ہ���ن � 
-_ڑ? ہ� /� �ہ8ں P\ے -�۔ �ہہ دو ��8ں ) (8��

ذرہ �_� ) ہے(H��� �� $8Lے وا� ) وہ /�ورد-�ر(��8ے /�ورد-�ر �� (�e وہ !� /� ض�ور ��P رہے -� ) P\ے -�(�ہ8ں 
� اس %ے /��8�ہ �ہ8ں _� '8B)ہ8ں �:� ) �ہ� �e�ڑ? ا� �� �P%,���ں �8ں اور �ہ ز�I8 �8ں اور ��\� 8B' ذرے %ے B_�ٹ

� ہ�\�(�9�ب رو�I �8ں _c� ٣(ہے )( � اس �sے �ہ �� ��گ ا�,�ن �\ے اور <,Q8� E ��!ے رہے ان �� ���ہ دے۔ �ہ
� �ہ ہ,8ں ہ�ا د�ں -ے۔  اور �Hہ�ں �ے ہ,�ر? P��9ں �8ں )@(ہ8ں �I �ے �sے �+�r اور <'ت �� روز? ہے � ����

) (�Pن( اور �I ��-�ں �� <*� د�� -8� ہے وہ ���9ے ہ8ں �ہ �� )D(ان �ے �sے %+
 درد د�Hے وا�ے <dاب �� %'ا ہے 
�ا\ے(!,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے !� /� ��زل ہ�ا ہے وہ �� ہے۔ اور �L��$ اور %'اوار ! ��� �� ر%9ہ �9�!� ہے ) 

)K(ہ� �G�� 9� ہے �ہ �$ !�  اور�د �=����Ec /�رہ /�رہ ہ� ��ؤ ) �� ��(9ے ہ8ں �ہ �_A ہ� !,ہ8ں ا�P �eد�� �9�\8ں �� !,ہ8ں 
�ا /� �_�ٹ ����ه �8� ہے۔ �� ا%ے ��Hن ہے۔ ��ت �ہ ہے �ہ �� ��گ )٧(-ے !� �sے %�ے %ے /8�ا ہ�-ے � �� !� اس �ے 


 اور /��ے در�ے �GP ,�ن �ہ8ں ر�_9ے وہ�ت /� ا��P 8ں� �� -,�اہ)A9=� ٨(ہ8ں )( �� �_c�8� ا�ہ�ں �ے اس �� �ہ8ں د� 
� P%,�ن اور ز�I8۔ ا-� ہ� B�ہ8ں !� ان �� ز�I8 �8ں دهeH� د�ں �� ان /� P%,�ن �ے ٹcڑے H � ے ہے_R8/ ے اور-P ان �ے

� ہے ��r� Q�ے �� ر��ع ���ے وا� ہے اs� ے �ے�H� ں۔ اس �8ں ہ��ف %ے  اور ہ� �ے داؤ)٩(-�ا د�# �H/د �� ا
�۔ اے /ہ�ڑو ان �ے %�!; !e=�8 ��و اور /���وں �� _! �r+� ?�!��)��د�� �+e� �� ے ہ� �ے ��ہے �� ) انs� اور ان �ے

 �ہ �r�دہ زرہ8ں �H�ؤ اور �ڑ��ں �� ا��ازے %ے ��ڑو اور �E,> Q8 ��و۔ �� <,E !� ��!ے ہ� �8ں ان )١٠(��م ��د�� 
%*8,�ن �� !��u ��د�� !_� اس �� ص=� �� �H'ل ا�Q �ہH8ے �� راہ ہ�!� ) ہ� �ے( اور ہ�ا �� )١١(�� د�H_cے وا� ہ�ں 

اور ��م �� �H'ل �_� �ہH8ے �_� �� ہ�!�۔ اور ان �ے �sے ہ� �ے !��=ے �� rB,ہ �ہ� د�� !_� اور �Hّ�ِں �8ں %ے ا�eے 
� ان �8ں %ے ہ,�رے ��c %ے /_�ے !_ے �� ان �ے /�ورد-�ر �ے ��c %ے ان �ے P-ے ��م ��!ے !_ے۔ اور �� \��

�(-� اس �� ہ� � �H8ں -ے ) �ہ\�_cB گ �� �'ہPے اور )١٢(,e<� (* ے اور �H � ے!�H� ےs� ہ ان �ے�ہ9ے �B �� وہ 
��c ��و اور ��8ے ) ��8ا(�:e8� Iے !��ب اور د�:8ں �� ا�Q ہ� �:ہ ر�_� رہ8ں۔ اے داؤد �� او�د ) �ڑے �ڑے(

�وں �8ں ��c-'ارH� 8' %ے ان �� ���� )١٣( !_�ڑے ہ8ںB �e� �! �8� ص�در �c� �� ے ��تs� ہ� �ے ان �ے $� �_/ 
اور �ہHے (� *�م �ہ ہ�ا �:� -_I �ے �8ڑے %ے �� ان �ے <4� �� �_�!� رہ�۔ �$ <4� -� /ڑا !$ ��Hں �� � *�م ہ�ا 

� !c*8� �8ں �ہ رہ9ے ) �:ے� 
%=� �ے �sے ان �ے �`�م ��دو��ش �8ں ) اہE ()@١(�ہ ا-� وہ 8L$ ���9ے ہ�!ے !� ذ�
 �_! ���r� Q�ا)�H � ( دو ��غ)Q�ف اور ) ا�# �Hداہ)Q�ا ( �c� �� ے /�ورد-�ر �� رزق �_�ؤ اور اسH/8ں #�ف۔ ا\��

�ا\ے iL�ر ) وہ�ں �+Hrے ��(/��8'ہ �ہ� ہے اور ) �ہ�ں !,ہ�رے رہHے �� �ہ(��و۔ �)١D( ا�ہ�ں �ے �! ) ?ار'-�c�
/_o/ �8� �8 ہ� �ے ان /� زور �� A8%ب B_�ڑ د�� اور ا�ہ8ں ان �ے ���Lں �ے ���ے دو ا�eے ��غ د�sے �I �ے �Hہ ) %ے

� ان �� %'ا د?۔ )١K(��8ے ���'ہ !_ے اور �I �8ں �R; !� �_�ؤ !_� اور !_�ڑ? %� ��8��ں � ?�c��� � �ہ ہ� �ے ان �
ان ��89eں �ے در�8�ن �I �8ں ہ� �ے ) ��م ��(� �ے ان �ے اور  اور ہ)١٧(اور ہ� %'ا ����cے ہ� �� د�� ��!ے ہ8ں 

 �
 د? !_���)E49� دو%�ے �ے Q�ازہ ) ا�
 �� ا�Gور ��P ے !_ے اور ان �8ں!P ��� ےH��% �� ے !_ے\�H� ہ�ت�د
�8ں  !� ا�ہ�ں �ے د<� �� �ہ اے /�ورد-�ر ہ,�ر? ��9G�eں )١٨(�`�ر ��د�� !_� �ہ رات دن �ے��ف و�B �Y*9ے رہ� 

 �ان �ے اeG��ے ) ا�ہ8ں ����د ���ے(ا�ہ�ں �ے ا/Hے �� �8ں �*� �8� !� ہ� �ے ) اس %ے(��دے اور ) اور #�ل /8�ا(ُ� 
 اور �Y8�ن �ے ان �ے ��رے )١٩(�H�د�sے اور ا�ہ8ں ����r9H� Ec ��د��۔ اس �8ں ہ� ص��� و���� �ے �sے �r��8�ں ہ8ں 

�8�ل %{ �� د�_��� �ہ ����Hں  �H/ڑے �8ں ا/ EB ے_R8/ ے %�ا وہ اس �ے� 
>�,� Q�ا ��)٢٠( ;R� �/ اور اس �� ان 
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��ت �8ں �Q ر�_9ے ہ8ں ان %ے ان ��-�ں �� �� اس /� ا�,�ن ) ہ,�را(زور �ہ !_� �:� P ہ !_� �ہ �� ��گ��4د `�
�ا �ے %�ا  �ہہ دو �ہ �I �� )٢١(ر�_9ے !_ے �8,9' ��د�ں۔ اور !,ہ�را /�ورد-�ر ہ� 8B' /� �:ہ=�ن ہے �) � =�د(!� 

 
��� ��8�ل ��!ے ہ� ان �� �Aؤ۔ وہ P%,���ں اور ز�I8 �8ں ذرہ �_� 8B' �ے �_� ���Q �ہ8ں ہ8ں اور �ہ ان �8ں ان �
�ا �� ��د-�ر ہے � ��ا �ے ہ�ں )٢٢(ہے اور �ہ ان �8ں %ے ��\�� �ے �sے( اور e� ( اس �:� ��ہ �ہ دے -\�G رش�i%

وہ ا��زت �+rے۔ �ہ�ں !Q �ہ �$ ان �ے د��ں %ے اض�Yاب دور ��د�� ��\ے -� !� �ہ8ں �ے �sے �o �ے ��رے �8ں 
�ر ہے ) ��G��� ہے(�ہ8ں -ے �ہ �� ) 9��Gے(-ے !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے ���G �8��� ہے۔ ) �اور وہ <��� ر!=ہ اور -�ا�

�ا اور ہ)٢٣(�8%�هے ر%9ے /� ہ8ں �� ) �� !�(� �� !�  /�B_� �ہ !� �� P%,���ں اور ز�I8 %ے ��ن رزق د�9� ہے؟ �ہ� �ہ 
 �ہہ دو �ہ �ہ ہ,�رے -H�ہ�ں �� !� %ے /�%� ہ�-� اور �ہ !,ہ�رے ا<,�ل �� ہ� %ے /�%� )@٢(ص��� -,�اہ� �8ں 

 � �ہہ دو �ہ ہ,�را /�ورد-�ر ہ� �� �,u ��ے -� /_� ہ,�رے در�8�ن ا�4�ف �ے %�!; 48G*ہ ��دے -�۔ اور وہ )٢D(ہ�-
�ا( �ہ� �ہ �>_ے وہ ��گ !� د�_�ؤ �I �� !� �ے ���Q )٢K(���ے وا� اور ص��$ <*� ہے ��ب 48G*ہ ��H� �� اس ) 

 ��ا L��$ ) ا�A8(�ے %�!; �A ر�_� ہے۔ ��\� �ہ8ں �*cہ وہ�
 وا� ہے ) اور(,c�)( اور )٢٧�,Z� ہ� �ے !� �� ) ملسو هيلع هللا ىلصاے
 اور �ہ9ے )٢٨(�H� �� �_8>� ہے �Ic8 ا��w ��گ �ہ8ں ���9ے  ��-�ں �ے �sے ���+=�? %H��ے وا� اور ڈرا�ے وا� !,�م

 �ہہ دو �ہ !� %ے ا�Q دن �� و<�ہ ہے �o )٢٩(و<�ہ �$ و(�ع �8ں P\ے -� ) (8��
 ��(ہ8ں ا-� !� %{ �ہ9ے ہ� !� �ہ 
 اس (�Pن ��  اور �� ���G ہ8ں وہ �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� �ہ !�)٣٠(%ے �ہ ا�Q -_ڑ? /R8_ے رہ�-ے اور �ہ P-ے �ڑه� -ے 

���,�ں �� !� اس و(
 د�c_� �$ �ہ ا/Hے ) ان(�� �� ان %ے /ہ*ے �� ہ8ں اور ��ش ) �9���ں(���8ں -ے اور �ہ ان 
/�ورد-�ر �ے %��Hے �_ڑے ہ�ں -ے اور ا�Q دو%�ے %ے ردو�� �� رہے ہ�ں -ے۔ �� ��گ �,'ور %,>_ے ��!ے 

 �ڑے ��گ �,'وروں %ے �ہ8ں )٣١(� ض�ور ���I ہ���!ے !_ے وہ �ڑے ��-�ں %ے �ہ8ں -ے �ہ ا-� !� �ہ ہ�!ے !� ہ
� رو�� !_�؟ _! �cBP ے �$ وہ !,ہ�رے /�س% 
 اور )٣٢(�*cہ !� ہ� -Hہ:�ر !_ے ) �ہ8ں(-ے �ہ �_A ہ� �ے !� �� ہ�ا�

� �$ !� ہ) ہ,8ں روy ر�_� !_�(رات دن �� B���ں �ے ) !,ہ�ر?(�*cہ ) �ہ8ں(�,'ور ��گ �ڑے ��-�ں %ے �ہ8ں -ے 
�ا %ے ��i ���ں اور اس �� ���H� Q�\8ں۔ اور �$ وہ <dاب �� د�c_8ں -ے !� دل �8ں /8r,�ن �%ے �ہ9ے !_ے �ہ ہ� 

 )٣٣(ہ�ں -ے۔ اور ہ� ���Gوں �� -�د��ں �8ں #�ق ڈال د�ں -ے۔ �E,> �� o وہ ��!ے !_ے ان ہ� �� ان �� ���ہ �*ے -� 
9� �8ں ��\� ڈرا�ے وا� �ہ8ں e� �e� 8' !� دے �� اور ہ� �ےB �� ش ��ل ��-�ں �ے �ہ� �ہ���_8>� �:� وہ�ں �ے 

�ہHے �:ے �ہ ہ� �ہ
 %� ��ل اور او�د ر�_9ے ہ8ں اور ہ� �� ) �ہ �_�( اور )@٣(�_8>ے -sے ہ� ہ� اس �ے (�\E �ہ8ں 
) �sے B�ہ9� ہےاور �o �ے ( �ہہ دو �ہ ��8ا رب �o �ے �sے B�ہ9� ہے روز? �Gاخ ��د�9� ہے )٣D(<dاب �ہ8ں ہ�-� 

� 8B' �ہ8ں �ہ !� �� ہ,�را �`�ب �H� د�ں۔ )٣K(!�H ��د�9� ہے �Ic8 ا��w ��گ �ہ8ں ���9ے e�اور !,ہ�را ��ل اور او�د ا 
��ہ �*ے ) ہ,�را �`�ب وہ ہے(ہ�ں � �H-ں �� ان �ے ا<,�ل �ے %=$ د�-�� ��� ا�,�ن ��� اور <,Q8� E ��!� رہ�۔ ا�eے ہ

 u,� �#�� �� ��گ ہ,�ر? P��9ں �8ں ���� ��!ے ہ8ں �ہ ہ,8ں ہ�ا )٣٧(%ے �������ں �8ں �8ٹ_ے ہ�ں -ے -� اور وہ 
�وں �8ں %ے �o �ے �sے B�ہ9� ہے )٣٨(د�ں وہ <dاب �8ں ��ض� �sے ��\8ں -ے H� ےH/ہہ دو �ہ ��8ا /�ورد-�ر ا� 

��چ ��و -ے وہ اس �� !�H ��د�9� ہے اور !� ��) �o �ے �sے B�ہ9� ہے(روز? �Gاخ ��د�9� ہے اور  '8B )ہ8ں,! (
 اور �o دن وہ ان %$ �� �,u ��ے -� /_� �9��Gں %ے )٣٩(<�ض دے -�۔ اور وہ %$ %ے �ہ�9 رزق د�Hے وا� ہے 

 وہ �ہ8ں -ے !� /�y ہے !� ہ� ہ,�را دو%
 ہے۔ �ہ �ہ۔ �*cہ �ہ Hّ�ِ�ت )٠@(��G�\ے -� �8� �ہ ��گ !� �� /��� ��!ے !_ے 
� �� �ui اور �`4�ن /ہRH��ے �� )١@(ے !_ے۔ اور ا��w ا�ہ� �� ���9ے !_ے �� /��� ��!e� � !� Pج !� �8ں %ے ��\

 �_cB ٹ %,>_9ے !_ے �'ہ�_� �! �� o� �� ابd> 89�ر �ہ8ں ر�_9�۔ اور ہ� ���,�ں %ے �ہ8ں -ے �ہ دوزخ �ے� )٢@(ا
� ہ8ں !� �ہ9!�� �\�H% �� 89ں /ڑه�P Iاور �$ ان �� ہ,�ر? رو� Q�ہ ا�ے ہ8ں )�e�ا ( I� ہ9� ہے �ہ�B �� ہے v+�

�P�) ( fZن(�ہ9ے ہ8ں �ہ �ہ ) �ہ �_�(8B'وں �� !,ہ�رے ��پ دادا /�%�9 �8� ��!ے !_ے ان %ے !� �� روy دے اور 
� #�ف %ے(�_�ٹ ہے H/ہ ) �� ا�ے �:ے �ہ Hاس �ے ��رے �8ں �ہ �! ��P �� $� وں �ے /�س�G�� 8� -8� ہے۔ اور� �H�
�� �9��8ں د�ں �I �� �ہ /ڑه9ے ہ8ں اور �ہ !� %ے /ہ*ے ان �� ) ����rں( اور ہ� �ے �ہ !� ان )٣@( ��دو ہے !� ص���

 �� $�dc! ڈرا�ے وا� �_8>� �:� ا�ہ�ں �ے �� )@@(#�ف ��\_! �� $�dc! اور �� ��گ ان %ے /ہ*ے !_ے ا�ہ�ں �ے 
� �ہ8ں /ہRHے !� ا�ہ�ں �ے ��8ے /8^,=�وں �� �_ٹA��۔ اور �� �R; ہ� �ے ان �� د�� !_� �ہ اس �ے د%��ں �4ے ��_� 

�ا �ے �sے دو دو اور )D@(%� ��8ا <dاب �e8� ہ�ا �
 ��!� ہ�ں �ہ !� Z84� � �ہہ دو �ہ �8ں !,ہ8ں ص�ف ا�Q ��ت �
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ص�ف %ے /ہ*ے ) �ے �Pے(ا�8*ے ا�8*ے �_ڑے ہ���ؤ /_� �Lر ��و۔ !,ہ�رے ر�8G �� %�دا �ہ8ں وہ !� �� <dاب %+
�ا ہ� �ے )�=�رy رہے( �ہہ دو �ہ �8ں �ے !� %ے �R; ص*ہ ���:� ہ� !� وہ !� ہ� �� )K@(ڈرا�ے وا�ے ہ8ں �۔ ��8ا ص*ہ 

$8 �� ) اور وہ( �ہہ دو �ہ ��8ا /�ورد-�ر او/� %ے �� ُا!�ر!� ہے )٧@(ذ�ے ہے۔ اور وہ ہ� 8B' %ے �=�دار ہے L
��#E �ہ !� /ہ*� ��ر /8�ا ��%9c� ہے اور �ہ دو��رہ /8�ا ) � =�د( �� cBP� اور  �ہہ دو �ہ)٨@(��!�ں �� ���Hے وا� ہے 

 �ہہ دو �ہ ا-� �8ں -,�اہ ہ�ں !� ��8? -,�اہ� �� ض�ر �>_� �� ہے۔ اور ا-� ہ�ا�
 /� ہ�ں !� �ہ اس �� )٩@(��ے -� 
 اور ��ش !� )D٠( �'د�Q ہے )اور(#E8i ہے �� ��8ا /�ورد-�ر ��8? #�ف و�� �_8>9� ہے۔ �ے�Q وہ %HHے وا� 

 اور )D١(�{ �ہ8ں %8cں -ے اور �'د�Q ہ� %ے /cڑ �sے ��\8ں -ے ) <dاب %ے(د�c_� �$ �ہ -_=�ا ��\8ں -ے !� 
� دور %ے ان �� ہ�!; ا�,�ن �ے �H8ے �� ��c��8 /ہ9c% }H� ہے ) اب(�ہ8ں -ے �ہ ہ� اس /� ا�,�ن �ے P\ے اور H!ا)D٢( 

 اور ان �8ں اور ان )D٣(!AB �8!ے رہے ) �I �ے(�c�ر ��!ے رہے اور �I د�c_ے دور ہ� %ے اور /ہ*ے !� اس %ے ا
��اہ� �� 8B'وں �8ں /�دہ ��\E ��د�� -e8� �8� �ہ /ہ*ے ان �ے ہ� ��eHں %ے �8� -8� وہ �_� ا�>_I �8ں ڈا�Hے وا�ے  ��

  )@Q�)D �8ں /ڑے ہ�\ے !_ے 

 
 



Qura’an Al-Kareem (Urdu)                             UrduDost Libray,   www.urdudost.com                              

Page 177 of 286 

�9ِ�Gَ رة� 

 
 �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا� �� ��م 

 

 �� ��ا ہ�8�ا ���ے وا� ) %'اوار ہے(%$ ! ��� / �� I8ں اور ز����,%P ��)اور ( I� ے وا� ہے��H� ��9��Gں �� (�ص
�(�ے دو دو اور !I8! I8 اور B�ر B�ر /� ہ8ں۔ وہ H/8' /� (�در ) اB ا ہ��� Qہ9� ہے �ڑه�!� ہے۔ �ے��B �� ت �8ں�)�*+�

� ر�,
 )١(ہے H/ا �� ا��� ��دے !� اس �ے � � ) �� دروازہ( H� �� ے وا� �ہ8ں۔ اور��� �H� �� اس ��_�ل دے !� ��\

 وا� ہے ,c� $��L ے وا� �ہ8ں۔ اور وہH��_� �� اس ��ا �ے �� !� /� ا�e���ت ہ8ں ان �� ��د ��و۔ �8� )٢(��\� �-�� 

 �����ا �ے %�ا ��\� اور ��� !� �� P%,�ن اور ز�I8 %ے رزق دے۔ اس �ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں /o ) ہےاور رازق (
ا-� �ہ ��گ !� �� �_ٹA\8ں !� !� %ے /ہ*ے �_� /8^,=� �_ٹA\ے -sے ہ8ں۔ ) اے /8^,=�( اور )٣(!� �ہ�ں �ہcے /_�!ے ہ�؟ 

� #�ف ��ٹ�\ے ��\8ں -ے ) %$(اور � ��ا ہ��ا �� و<�ہ %R� ہے۔ !)@(��م �� ده��ے �8ں �ہ  ��-� -�� !� �� د�8� �� ز�
 �Y8�ن !,ہ�را د�,I ہے !� �_� ا%ے د�,I ہ� %,>_�۔ وہ )D(�G�$ د�Hے وا� !,ہ8ں �G�$ دے ) �Y8�ن(ڈال دے اور �ہ 

 �ہ�Hں �ے ��i �8� ان �ے �sے %+
 <dاب ہے۔ اور )K(-�وہ �� �A!� ہے !��ہ دوزخ وا��ں �8ں ہ�ں ) /�8وؤں �ے(ا/Hے 
 �_v+� o� A �� اس �ے ا<,�ل )٧(�ن �\ے اور <,Q8� E ��!ے رہے ان �ے �sے �+�r اور �ڑا ث�اب ہے �� ا�,

�ا )�8� وہ ���c8�ر Pد�� �e8� ہ�%9c� ہے(�� Pرا%9ہ ���ے د�_�\ے ��\8ں اور وہ ان �� <,�ہ %,>_Hے �:ے !� � Q۔ �ے�
9� ہے۔ !� ان ��-�ں /� ا�eGس ���ے !,ہ�را دم �ہ �B �� o� Ec�ہ9� ہے -,�اہ ��!� ہے اور �B �� o�ہ9� ہے ہ�ا�
 د�

�ا اس %ے وا(� ہے ��ا ہ� !� ہے �� ہ�ا\8ں AB!� ہے اور وہ ��دل �� ُا�_�ر!� )٨(��\ے۔ �ہ �� �R; ��!ے ہ8ں � اور 
ہ8ں۔ ہ8ں /_� ہ� ان �� ا�Q �ے��ن �ہ� �� #�ف AB!ے ہ8ں۔ /_� اس %ے ز�I8 �� اس �ے ���ے �ے � � ز��ہ ��د�9ے 

� #�ف )٩(ا%� #�ح ��دوں �� �� ُاٹ_H� ہ�-� � �� ہے۔ ا%� ��ا ہ� �� �+v <'ت �� #*$ -�ر ہے !� <'ت !� %$ 
 
� ��!ے ہ8ں۔ اور �� ��گ ��ے ��ے ��c ��!ے ہ8ں ان �ے �sے %+H*� �� اس E,> Q8� ڑه9ے ہ8ں اورB 8'ہ �*,�ت��/

�ا ہ� �ے !� �� �ٹ� %ے /8�ا �iY� �_/ �8ے %ے /_� !� �� ��ڑا  او)١٠(<dاب ہے۔ اور ان �� ��c ����د ہ���\ے -� �ر 
� �ڑ? <,� وا�ے �� e� ہے �:� اس �ے <*� %ے۔ اور �ہ �9H� ہے اور �ہ ���ڑا �H� د��۔ اور ��\� <�رت �ہ ���*ہ ہ�!

� ہے �:� !�� �� �� �,> ��ا �� ہے۔ �) �c_� ہ�ا(�9�ب �8ں ) %$ �R;(<,� ز��دہ د? ��!� ہے اور �ہ اس ��ے�Q �ہ 
���:�ار ) �E ��( اور دو��ں در�� )١١(P%�ن ہے  ���/ �� o� ہ !� �8ٹ_� ہے /8�س �>_��ے وا�۔�ں �ہ8ں ہ���!ے۔ �ec�

ہے اور �ہ �_�ر? ہے �ڑوا۔ اور %$ %ے !� !�زہ -��
 �_�!ے ہ� اور ز��ر �c��9ے ہ� �eے /ہ9Hے ہ�۔ اور !� در�� �8ں 
� ہ8ں !��ہ !� اس �ے EFG %ے ) � ��/��(��89rں �� د�c_9ے ہ� �ہ !P �*B �!Aش ��و اور !��ہ ��c ��و ) � �ش(/_�ڑ!

� �� ��م �8ں ) وہ�( وہ� رات �� دن �8ں دا�E ��!� اور )١٢(��B ے %�رج اور� �دن �� رات �8ں دا�E ��!� ہے اور ا%
�ا !,ہ�را /�ورد-�ر� �� ��د��ہ� ہے۔ اور �I ��-�ں �:� د�� ہے۔ ہ� ا�Q ا�Q و(
 �`�ر !EB Q رہ� ہے۔ �ہ� � ہے ا%

 �! �� 8B' �ے(�� !� اس �ے %�ا /c�ر!ے ہ� وہ �_>�ر �� -ٹ_*� �ے c*_Bے �ے ��ا�� �_e� ہ8ں )� Q��ا-� )١٣(� 
� �8ں !� !,ہ�ر? ��ت �� (=�ل �ہ ��%8cں۔ اور (8��
 �ے دن _� I% �-8ں اور اH% ر �ہ�c/ ?رو !� وہ !,ہ�ر�c/ �� ان �!

�ا\ے(�y %ے ا�c�ر ��د�ں -ے۔ اور !,ہ�رے ���=� �ہ8ں دے -� )  �� #�ح !� �� ��\� �=��ا ) %$( ��-� !� )@١(���
�ا �ے/�وا %'اوار �� �+*�(�ت � �P�د ��ے )١D(ہے ) �,� وثH�(�ے �9Z�ج ہ� اور s� ہے !� !� �� ����د ��دے اور�B �-ا 

)١K( ہ8ں� Ecr� ;R� �� ا��� اٹ_��ے وا� دو%�ے �� ���; �ہ اٹ_�\ے -�۔ اور ��\� ���; �8ں د��  اور �)١٧( اور �ہ \�
� �� �A\ے !� ��\� اس �8ں %ے �R; �ہ اٹ_�\ے -� ا-�Bہ (�ا�
 دار ہ� ہ�۔ e� �� ٹ��ے� ;��� �H/اے /8^,=�(ہ�ا ا ( �!


 ��%9cے ہ� �� �I د�c_ے ا/Hے /�ورد-�ر %ے ڈر!ے اور �,�ز ����9'اZ84� �� ں�-�� �م /ڑه9ے ہ8ں۔ اور �� ا�ہ
� #�ف ��ٹ �� ���� ہے ) %$ ��(�+y�/ v ہ�!� ہے ا/Hے ہ� �sے /�y ہ�!� ہے۔ اور � ��ا ہ�)١٨( ;c�P ه� اور� اور ا�

� )١٩(وا� ��ا�� �ہ8ں Hه�8ا اور رو�� اور �ہ ز��ے اور ��دے ��ا�� )٢١( اور �ہ %��ہ اور ده�پ )٢٠( اور �ہ ا�
o� ا�� !� !� )٢٢( �� B�ہ9� ہے %H� د�9� ہے۔ اور !� ان �� �� (=�وں �8ں ���Gن ہ8ں �ہ8ں %9c% �Hے ہ�%9cے ہ8ں۔ 
 ہ� �ے !� �� �� �ے %�!; ���+=�? %H��ے وا� اور ڈرا�ے وا� �_8>� ہے۔ اور ��\� ُا�
 )٢٣(ص�ف ڈرا�ے وا�ے ہ� 
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!,ہ�ر? !dc�$ ���ں !� �� ��گ ان %ے /ہ*ے !_ے وہ  اور ا-� �ہ )@٢(�ہ8ں �:� اس �8ں ہ�ا�
 ���ے وا� -'ر cB� ہے 
� !dc�cB�� $ے ہ8ں ان �ے /�س ان �ے /r� �=,^8��8�ں اور صi8Zے اور رو�I �9��8ں �ے �ے �� P!ے رہے _�)٢D( 

�ا �ے P%,�ن %)٢K(��8ا <dاب �e8� ہ�ا ) د�c; �� �ہ(/_� �8ں �ے ���Gوں �� /cڑ �8� %� �ے  �8� !� �ے �ہ8ں د�c_� �ہ 
8� اور %�خ ر�:�ں �ے i% ے۔ اور /ہ�ڑوں �8ںs� ا��H8ہ ��%���۔ !� ہ� �ے اس %ے #�ح #�ح �ے ر�:�ں �ے ��8ے /8

�ا )٢٧(���ے %8�ہ ہ8ں ) � Y))f �ت ہ8ں اور �� #�ح �ے ر�� ہ8ں۔ s� � ا�e���ں اور ����روں اور B�ر/���ں �ے �_
�وں �8ں %ے وہ� ڈر!ے ہ8ں �� ص��$ <*�H� ے !� اس �ے% $��L ا�� Qاور( ہ8ں۔ �ے� ( ے وا� ہےHr+�)٢٨( �� 

�? ��!ے ہ8ں اور �� �R; ہ� �ے ان �� د�� ہے اس �8ں %ے /��8�ہ اور ��ہ� H��/ ��ا �� �9�ب /ڑه9ے اور �,�ز ����گ 
�ے(��چ ��!ے ہ8ں وہ اس !>�رت \�G ے� ( ��ا ان �� /�)٢٩(�ے ا�8�وار ہ8ں �� �=_� !=�ہ �ہ8ں ہ�-�را /�را  �c��8ہ 

 اور �ہ �9�ب �� ہ� �ے )٣٠((�ردان ہے ) اور(���ہ دے -� اور ا/Hے EFG %ے �R; ز��دہ �_� دے -�۔ وہ !� �+Hrے وا� 
�ا ا/Hے ) �9���ں(!,ہ�ر? #�ف �_8>� ہے ���� ہے۔ اور ان � Qہ8ں۔ �ے� �� ہے �� اس %ے /ہ*ے �!�� ���4! ��

�وں %ے �=�دار H�)�� ے وا� ہ) اور انH_c�وں )٣١(ے د�H� ےH/ا �� I� ��ہ� �ے ان ��-�ں �� �9�ب �� وارث ٹ_�8ا �_/ 
 �c� ا �ے�� ;R� 8��ہ رو ہ8ں۔ اور� ;R� پ /� �*� ��!ے ہ8ں۔ اورP ےH/ان �8ں %ے ا �! ;R� �! ہ �8�۔��8ں %ے ��-'�


) ان ��-�ں �ے �sے ()٣٢(%ے ��8c8ں �8ں P-ے �Ec ���ے وا�ے ہ8ں۔ �ہ� �ڑا EFG ہے ِrہ� ��I �8ں وہ ) ہ8ں( ��ودا�
 �� ہ�-,r�ر y���/ � وہ �ہ8ں )٣٣(دا�E ہ�ں -ے۔ وہ�ں ان �� %��ے �ے �I:H اور ��!� /ہH�\ے ��\8ں -ے۔ اور ان �

�ا �� ��c ہے �o �ے ہ� %ے �L دور �8�۔ �ے�Q ہ,�را /�ورد-�ر �+Hrے وا� ��ردان ہے ) اور(-ے �ہ ))٣@ ( o�
rہ �ے رہHے �ے -_� �8ں ُا!�را۔ �ہ�ں �ہ !� ہ� �� ر�� /ہRHے -� اور �ہ ہ,8ں !c�ن ہ� ہ�-� �ے ہ� �� ا/Hے EFG %ے ہ,8

)٣D( � اور �I ��-�ں �ے ��i �8� ان �ے �sے دوزخ �� Pگ ہے۔ �ہ ا�ہ8ں ��ت P\ے -� �ہ ����\8ں اور �ہ ان �� <dاب ہ
��ہ د�� ��� � وہ اس �8ں AB\8ں -ے �ہ اے )٣K(!ے ہ8ں ان %ے ہ*c� �8� ��\ے -�۔ ہ� ہ� ا��c��� Qے �� ا�e� ہ

� <,� �ہ8ں ) /ہ*ے(ہ� �E,> Q8 �8� ���ں -ے۔ �ہ وہ �� ) اب(/�ورد-�ر ہ� �� �c�ل �ے H!ے !_ے۔ �8� ہ� �ے !� �� ا!��
 �د? !_� �ہ اس �8ں �� %�B �HB�ہ9� %�چ �98� اور !,ہ�رے /�س ڈرا�ے وا� �_� P��۔ !� اب �'ے cB_�۔ ���,�ں �� ��\

8�ہ ��!�ں �� ���Hے وا� ہے۔ وہ !� دل �ے �_8�وں !Q %ے )٣٧(�د-�ر �ہ8ں ���/ �� I8ں اور ز����,%P ��ا ہ� Qے�� 
���H� I8r���۔ !� �o �ے ��i �8� اس �ے ��i �� ض�ر ) /ہ*�ں ��( وہ� !� ہے �o �ے !� �� ز�I8 �8ں )٣٨(وا(� ہے 

� ہ� �ڑه9� ہے اور ���Gوں �� ان �� ا%� �� ہے۔ اور ���Gوں �ے �� �8ں ان �ے ��i %ے ���/�ورد-�ر �ے ہ�ں ��
�ا �ے %�ا /c�ر!ے ہ�۔ �>_ے د�_�ؤ )٣٩(��i �`4�ن ہ� ز��دہ ��!� ہے � �! �� I� �_c�ں �� د�c��� ےH/ے ا� �! A_� 

8' /8�ا �� ہے �� B �
 ہے۔ �� ہ� �ے ان) �9�ؤ �ہ(�ہ ا�ہ�ں �ے ز�I8 %ے ��ن %��� � �� �9�ب د? P%,���ں �8ں ان �
� ر�_9ے ہ8ں H% ��*cہ ���� �� ا�Q دو%�ے �� و<�ہ د�9ے ہ8ں �fZ ) ان �8ں %ے ��\� ��ت �_� �ہ8ں(ہے !� وہ اس �

�ا �ے %�ا ��\� ا�e� )٠@(�G�$ ہے ��ا ہ� P%,���ں اور ز�I8 �� !_��ے ر�_9� ہے �ہ ٹE �ہ ��\8ں۔ ا-� وہ ٹE ��\8ں !� � 
Qے۔ �ے�c% اور( وہ ��د��ر �ہ8ں �� ان �� !_�م ( ے وا� ہےHr+�)@١( 8ں �_�!ے ہ8ں,e) 
+% 
+% ��ا �� اور �ہ 

 
�ہ ا-� ان �ے /�س ��\� ہ�ا�
 ���ے وا� P\ے !� ہ� ا�Q ُا�
 %ے �ڑه �� ہ�ا�
 /� ہ�ں۔ �:� �$ ان �ے /�س ہ�ا�
 �� ) ٢@(���ے وا� P�� !� اس %ے ان �� ��iت ہ� �ڑهH �)و) ا�ہ�ں �ے�L 8ں� Q*� �H*B ل�B ?�� 89�ر (ر ���� اور�ا

� 8B' �ے ) �8�e� روش �ے %�ا اور �اور ��? B�ل �� و��ل اس �ے H*Bے وا�ے ہ� /� /ڑ!� ہے۔ �ہ ا-*ے ��-�ں �
�ا �ے #��`ے �8ں �=_� !^�8 �ہ د�c_� -ے ��ا �� <�دت �8ں ہ�-' !=�ل �ہ /�ؤ -ے۔ اور � �8� )٣@(���9H �ہ8ں۔ %� !� 

8� I8ہ وہ ان %ے ا�ہ�ں �ے ز�c���� 9ے �ہ �� ��گ ان %ے /ہ*ے !_ے ان �� ا�>�م �8� ہ�ا_c�ہ د��! �ں �=_� %�8 �ہ8ں �
�ا ا�e� �ہ8ں �ہ P%,���ں اور ز�I8 �8ں ��\� 8B' اس �� <��' ��%cے۔ وہ <*� وا� �) اور((�ت �8ں �ہ
 ز��دہ !_ے۔ اور 

�ا ��-�ں �� ان �ے ا<,�ل )@@((�رت وا� ہے ��ے %=$ /cڑ�ے �:9�۔ !� رو\ے ز�I8 /� ا�H*B Qے /_��ے  اور ا-� 
ان �ے (وا�ے �� �ہ B_�ڑ!�۔ �Ic8 وہ ان �� ا�Q و(
 �`�ر !Q �ہ*
 د�sے ��!� ہے۔ %� �$ ان �� و(
 �P�\ے -� !� 

�وں �� د�c; رہ� ہے ) ا<,�ل �� ���ہ دے -�H� ےH/ا !� ا��)@D(  
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رة )&ٓ� 

 
 �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا� �� ��م �ے �� �� 

 

 ٓoٰ�)ے �_�ا ہ�ا ہے )١% 
,c� �� ��)٢( (�e ہے (�Pن �,Z� 8^,=�وں �8ں %ے ہ� ) ملسو هيلع هللا ىلص اے/ �! Qهے )٣(�ے��8% 
�ا\ے)@(ر%9ے /� � !��ہ !� ان ��-�ں �� �I �ے ��پ دادا �� �H9=ہ �ہ8ں �D( �8(�ہ���ن �ے ��زل �8� ہے ) اور( $��L)  �ہ 


 �8ں /ڑے ہ�\ے ہ8ں -8� !_*iL ہ ��دو وہ=H9� �)K) �/ �w( ان �8ں %ے ا���ا ��� ہے %� وہ ا�,�ن ) cBت /�ر? ہ���
!� ان �ے %� ) /_eHے ہ�\ے ہ8ں( ہ� �ے ان �� -�د��ں �8ں #�ق ڈال ر�_ے ہ8ں اور وہ ٹ_�ڑ��ں !Q )٧(�ہ8ں �\8ں -ے 
 �H� د? اور ان �ے /R8_ے �_�۔ /_� ان /� /�دہ ڈال د�� !� �ہ د�c; �ہ8ں  اور ہ� �ے ان �ے P-ے �_� د��ار)٨(ُا�E رہے ہ8ں 


 ��و �� �ہ ��و ان �ے �sے ��ا�� ہے وہ ا�,�ن �ہ8ں ��ے �ے )٩(%9cے Z84� �� ص�ف اس )١٠( اور !� ان �! �! 
�ا %ے L�\=��ہ ڈرے %� اس �� �^�iت �� /�8و? ��ے اور � 
Z84� �� 9ے ہ�c%�� 
Z84� �� v+� اور �ڑے

ان �ے ) ��( �ے�Q ہ� ��دوں �� ز��ہ ���ں -ے اور �� �R; وہ P-ے �_cB �8ے اور )١١(ث�اب �� �r�رت %H� دو 
 I8' �� ہ� �ے �9�ب رو�B 98ے ہ8ں۔ اور ہ���� �H=,*) �� ے ہ� انs- ے رہ_R8/ ن�r�)ظ�iZ� ح�� �H � ( ر�_� ہے۔ ;c� 8ں�

� ()١٣(ن ��و �$ ان �ے /�س /P �=,^8\ے  اور ان %ے -�ؤں وا��ں �� (4ہ �8�)١٢(H � ( ف دو�# ��$ ہ� �ے ان �
�_8>ے !� ا�ہ�ں �ے ان �� �_ٹA��۔ /_� ہ� �ے !�e8ے %ے !`��
 د? !� ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ہ� !,ہ�ر? #�ف ) /8^,=�(

�ا �ے ��\� 8B' ��زل اور) ہ�(�ہ8ں �:� ہ,�ر? #�ح �ے Pد�� ) اور �R;( وہ ���ے �ہ !� )@١(/8^,=� ہ� �� P\ے ہ8ں � 
) /8^�م دے ��( ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ہ,�را /�ورد-�ر ���9� ہے �ہ ہ� !,ہ�ر? #�ف )١D(�ہ8ں �� !� �fZ �_�ٹ ���9ے ہ� 

 وہ ���ے �ہ ہ� !� �� ���=�رy )١٧( اور ہ,�رے ذ�ے !� ص�ف ص�ف /ہRH� د�H� ہے اور �o )١K(�_8>ے -sے ہ8ں 
 )١٨( Pؤ -ے !� ہ� !,ہ8ں %e:H�ر ��د�ں -ے اور !� �� ہ� %ے د�; د�Hے وا� <dاب /ہRHے -� %,>_9ے ہ8ں۔ ا-� !� ��ز �ہ

 ��۔ �*cہ !� ا�eے ��گ ہ� �� �s- �� 
Z84� �� �! ے �ہs� ہ�رے %�!; ہے۔ �8� اس,! 
%�Z� ?ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ !,ہ�ر
 ہ�ا P�� �ہHے �:� �ہ اے ��8? (�م /8^,=�وں  اور �ہ� �ے /��ے �H�رے %ے ا�P Qد�� دوڑ!�)١٩(%ے !>�وز �� -sے ہ� 

 �*B ے_R8/ هے ر%9ے /� ہ8ں )٢٠(�ے� اور �>_ے �8� ہے )٢١( ا��eں �ے �� !� %ے ص*ہ �ہ8ں ���:9ے اور وہ 8%
� #�ف !� �� ��ٹ �� ���� ہے � � �8� �8ں ان �� )٢٢(�8ں اس �� /�%�9 �ہ ��وں �o �ے �>_ے /8�ا �8� اور ا%

�ہ �ہ B_�ڑ �� اور\�G �_� ;R� رش �>_ے�i% ��ا ��8ے �� �8ں �`4�ن ���� B�ہے !� ان ��وں �� � =�د �H�ؤں؟ ا-� 
 �8ں !,ہ�رے /�ورد-�ر )@٢( !$ !� �8ں ص��� -,�اہ� �8ں �=A9 ہ�-8� )٢٣(دے %cے اور �ہ وہ �>; �� B_ڑا ہ� %8cں 

 �8ں دا�E ہ���۔ ��� ��ش ��c ہ�ا �ہ)٢D(/� ا�,�ن ��� ہ�ں %� ��8? ��ت %I ر�_� rہ� !  �ہ �=� )٢K(��8? (�م �� 

�ا �ے �>_ے �+� د�� اور <'ت وا��ں �8ں �8� � اور ہ� �ے اس �ے � � اس �� (�م /� ��\� ��cr �ہ8ں ُا!�را )٢٧(�ہ 
 �>; �� رہ -sے ��-ہ�ں �) اس %ے(%� وہ ) I8r!P( وہ !� ص�ف ا�HB Q:_�ڑ !_� )٢٨(اور �ہ ہ� ُا!�ر�ے وا�ے !_ے ہ

�وں /� ا�eGس ہے �ہ ان �ے /�س ��\� /8^,=� �ہ8ں P!� �:� اس %ے !,e+� ��!ے ہ8ں )٢٩(H� )8� ا�ہ�ں �ے �ہ8ں )٣٠� 
 اور )٣١(د�c_� �ہ ہ� �ے ان %ے /ہ*ے �ہ
 %ے ��-�ں �� ہyA ��د�� !_� اب وہ ان �� #�ف ��ٹ �� �ہ8ں P\8ں -ے 

� ان �ے �sے ز�I8 ��دہ ہے �ہ ہ� �ے اس �� )٣٢(��\8ں -ے %$ �ے %$ ہ,�رے رو��و ��ض� �8ے ��r� Q�اور ا 
 اور اس �8ں �_>�روں اور ا�:�روں �ے ��غ )٣٣(ز��ہ �8� اور اس �8ں %ے ا��ج ُا-���۔ /_� �ہ اس �8ں %ے �_�!ے ہ8ں 

�!_�ں �ے !� ان �� �ہ8ں �H��� !�  !��ہ �ہ ان �ے /_E �_�\8ں اور ان �ے ہ)@٣(/8�ا �8ے اور اس �8ں rB,ے ��ر? ��د�sے 
� �=�!�ت �ے اور ��د ان �ے اور �8B I'وں �� )٣D(/_� �ہ ��c ��8ں �ہ8ں ��!ے؟ � I8ے ز�� o� ہے y�/ ا�� وہ 

� ان �ے �sے رات ہے �ہ اس �8ں %ے ہ� دن �� �_H8{ �98ے )٣K(ان �� �=� �ہ8ں %$ �ے ��ڑے �H�\ے ��r� Q�اور ا 
�ا\ے( اور %�رج ا/Hے �`�ر ر%9ے /� B*9� رہ9� ہے۔ �ہ )٣٧( ا��ه�8ا B_� ��!� ہے ہ8ں !� اس و(
 ان /��L��$ اور دا�� ) 

� ہ� �ے �H'�8ں �`�ر ��د�ں �ہ�ں !Q �ہ )٣٨(ا��ازہ ہے ) �`�ر �8� ہ�ا(�� _� �� ���B ٹ9ے -_ٹ9ے( اور_- ( ��_>�ر �
� �� �� /cڑے اور �ہ رات ہ� دن %ے /ہ*ے  �ہ !� %�رج ہ� %ے ہ)٣٩(/�ا�� ��خ �� #�ح ہ� ��!� ہے ��B 9� ہے �ہc%�

9� ہے۔ اور %$ ا/Hے ا/Hے دا\�ے �8ں !�8 رہے ہ8ں c%P)@او�د )٠ �� ان �ے �sے �ہ ہے �ہ ہ� �ے ان ���r� Q�اور ا 
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9� �8ں %�ار �8� r� �� ہ� اور 8B'�ں /8�ا �8ں �I /� وہ %�ار ہ�!)١@(�� �_�? ہ�\e�ے وs� ٢@(ے ہ8ں  اور ان �ے( 
 �:� �ہ ہ,�ر? )٣@(اور ا-� ہ� B�ہ8ں !� ان �� �Lق ��د�ں۔ /_� �ہ !� ان �� ��\� �G��د رس ہ�ا اور �ہ ان �� رہ�\� �*ے 

�ے ہ8ں \�G ے� Q! ت�� Q�اور ا 
 اور �$ ان %ے �ہ� ��!� ہے �ہ �� !,ہ�رے P-ے اور �� !,ہ�رے /R8_ے )@@(ر�,
� �:� اس )D@( �8� ��\ے ہے اس %ے ڈرو !��ہ !� /� ر��!P ہ8ں� ���r� �\�� � اور ان �ے /�س ان �ے /�ورد-�ر �

�ا �ے !� �� د�� ہے اس �8ں %ے ��چ ��و۔ !� )K@(%ے �Hہ /_�8 �98ے ہ8ں � اور �$ ان %ے �ہ� ��!� ہے �ہ �� رزق 
�ا �B�ہ9� !� ��د �_A د�9�۔ !� !� ص��� ���H��� �Gں %ے �ہ9ے ہ8ں �ہ �_A ہ� ان ��-�ں �� �_��� �_A\8ں �I �� ا-� 

� �8ں ہ� Y*L)@ہ �$ )٧� �ہ !� ا�HB Q:_�ڑ �ے ���9H )٨@(ہ�-�؟ ) /�را( اور �ہ9ے ہ8ں ا-� !� %{ �ہ9ے ہ� !� �ہ و<
 � /_� �ہ وص8
 ��%8cں -ے اور �ہ ا/Hے -_� )٩@(ہ8ں �� ان �� اس ��ل �8ں �ہ ��ہ� �_:ڑ رہے ہ�ں -ے c/Pڑے -

ا/Hے /�ورد-�ر �� ) �Ec ��(ص�ر /_��c� ��\ے -� �ہ (=�وں %ے ) �o و(
( اور )D٠( وا/8c%�� oں -ے وا��ں �8ں
�ا ) �:�( �ہ8ں -ے اے ہے ہ,8ں ہ,�ر? ��ا�:�ہ�ں %ے �o �ے )D١(#�ف دوڑ /ڑ�ں -ے � �� o� ہے �! �ُاٹ_���؟ �ہ وہ

زور �� Pواز �� ہ��� ہ�-� �ہ %$ �ے %$ ہ,�رے رو��و  ص�ف ا�Q )D٢(�ے و<�ہ �8� !_� اور /8^,=�وں �ے %{ �ہ� !_� 
� �+R� �/ v; �*� �ہ8ں �8� ��\ے -� اور !� �� ���ہ و�e� ہ� �*ے -� �e8ے !� ��م )�P)D٣�ض� ہ�ں -ے e� اس روز 


 اس روز <�8 و�r�ط �ے �r^*ے �8ں ہ�ں -ے )@D(��!ے !_ے H� Eاہ )DD( ں���% � وہ �_� اور ان �� ��8��ں �_
 )D٧) (����د ہ�-�( وہ�ں ان �ے �sے ��8ے اور �� B�ہ8ں -ے )DK(�8ں !+�9ں /� !8cے �:�\ے �8ٹ_ے ہ�ں -ے 

 اے Pدم �� او�د ہ� �ے !� )D٩(Pج ا�� ہ���ؤ !  اور -Hہ:�رو)D٨) (�ہ� ��\ے -�(/�ورد-�ر �ہ���ن �� #�ف %ے %Aم 
8%�ه� )K٠(ہ�را �_A د�,I ہے %ے �ہہ �ہ8ں د�� !_� �ہ �Y8�ن �� �ہ /��H� وہ !, � اور �ہ �ہ ��8? ہ� <=�دت ����۔ �ہ


 �� -,�اہ ��د�� !_�۔ !� �8� !� %,>_9ے �ہ8ں !_ے؟ )K١(ر%9ہ ہے `*� �% 
 �ہ� وہ )K٢( اور اس �ے !� �8ں %ے �ہ
� !,ہ8ں �=� د? ��!� ہے � o� ہے �Hہ�)Kج ) %� ()٣P ے��اس �8ں دا�E ہ���ؤ �� !� ��i ��!ے رہے ہ� اس �ے �

)K@( ں -ے اور�ہ ��!ے رہے !_ے ان �ے ہ�!; ہ� %ے �8�ن ��د� ;R� �� ں -ے اور�ج ہ� ان �ے ���ہ�ں /� �ہ� �:� دP 
د�ں۔ /_� �ہ ر%9ے ) ا��ه� ��( اور ا-� ہ� B�ہ8ں !� ان �� c�P_�ں �� �ٹ� �� )KD(-�اہ� د�ں -ے ) اس ��(ان �ے /�ؤں 

 ;c�ں !� �ہ�ں د�8ں -ے �� دوڑc%)KK( ں /_� وہ�ں %ے �ہ�ل د� اور ا-� ہ� B�ہ8ں !� ان �� �:ہ /� ان �� ص�ر!8ں �

 �8ں او��ه� ��د�9ے ہ8ں )K٧(��ٹ %8cں ) /R8_ے(P-ے ��%8cں اور �ہ `*� اور �o �� ہ� �ڑ? <,� د�9ے ہ8ں !� ا%ے 

� �ہ) /8^,=�( اور ہ� �ے ان )K٨(!� �8� �ہ %,>_9ے �ہ8ں؟ \�- � � �� fZ� �! ہ�ں ہے۔ ��اور �ہ وہ ان �� �� �\�_c% 8ں

 اور ص�ف ص�ف (�Pن Z84�)
,c(ہے ) ُ/�از�Kوں )٩�G�� ر%9ہ د�_�\ے اور �� 
 !��ہ اس �+v �� �� ز��ہ ہ� ہ�ا�

ن  �8� ا�ہ�ں �ے �ہ8ں د�c_� �ہ �� 8B'�ں ہ� �ے ا/Hے ہ�!_�ں %ے �H�\8ں ان �8ں %ے ہ� �ے ا)٧٠(/� ��ت /�ر? ہ���\ے 
 اور ان �� ان �ے (��� �8ں ��د�� !� ��\� !� ان �8ں %ے )٧١(�ے �sے B�ر/�\ے /8�ا �� د�sے اور �ہ ان �ے ���Q ہ8ں 

� �� �ہ �_�!ے ہ8ں e� ار? ہے اور�% ��ے اور /H8ے �� 8B'�ں ہ8ں۔ !� �ہ ) اور) اور ان �8ں ان �ے �sے ٧٢((ان �\�G
�ا �ے %�ا  اور ا�ہ�ں )٧٣(��c ��8ں �ہ8ں ��!ے؟ �ان �� ��د /ہRHے ) ان %ے(� =�د �H� �8ے ہ8ں �ہ ���� ) اور(�ے 

)٧@() �:� ( ��د �� �
 �ہ8ں ر�_9ے۔ اور وہ ان �� �Gج ہ� �� ��ض� �8ے ��\8ں -ے ) ہ�-'(وہ ان �)�#)٧D( ان �! 
 �8� ا�e�ن �ے )٧K($ � *�م ہے �� ��!8ں !,ہ8ں y�H,L �ہ ��د�ں۔ �ہ �� �B ;R_��!ے اور �� �R; ��ہ� ��!ے ہ8ں ہ,8ں %

 اور ہ,�رے ��رے �8ں �w��8ں �8�ن )٧٧(�ہ8ں د�c_� �ہ ہ� �ے اس �� �iYے %ے /8�ا �8�۔ /_� وہ !ڑاق /ڑاق �_:ڑ�ے �:� 
8�ا\� �� �_�ل -8�۔ �ہHے �:� �ہ / �H/ہ ��ے -�؟ ) �$(���ے �:� اور ا� )٧٨(ہڈ��ں ��8%�ہ ہ���\8ں -� !� ان �� ��ن ز�

8�ا ���� ���9� ہے �ہہ/ �� �e) $% ا �8� !_�۔ اور وہ�) وہ� ()٧٩( دو �ہ ان �� وہ ز��ہ ��ے -� �o �ے ان �� /ہ*� ��ر /8

 %ے Pگ /8�ا �� /_� !� اس � �_A )٨٠(%ے Pگ �c��9ے ہ� ) �� ٹہ�8Hں �� ر-ڑ �� ان(�o �ے !,ہ�رے �sے %=' در

8�ا �8�، �8� و/ �� I8ں اور ز����,%P ے� o� ا �� دے۔ ��8ں �ہ8ں۔ اور ) ان �� /_�(ہ اس ��ت /� (�در �ہ8ں �ہ�8/ �و�eے ہ
� 8B' �� ارادہ ��!� ہے !� اس %ے ��G� )٨١(وہ !� �ڑا /8�ا ���ے وا� اور <*� وا� ہے e� ہ ہے �ہ �$ وہ�ن �� � اس �

� #�ف /�y ہے �o �ے ہ�!; �8ں ہ�) ذات( وہ )٨٢(د�9� ہے �ہ ہ��� !� وہ ہ���!� ہے � �8' �� ��د��ہ
 ہے اور ا%B 
  )٨٣(!� �� ��ٹ �� ���� ہے 
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رة ا��G�?Aت� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� (�Pن( /_� ذ�� )٢( /_� ڈا�ٹHے وا��ں �� �_ڑy �� )١((�e ہے ص� ����هHے وا��ں �� /�ا �,� �� H � ( ے وا��ںHڑه/
 ��)�L���� ٣) (ر( ہے Q�ہ !,ہ�را � =�د ا� )@( ہے Q��� �� $% ں ان �8ں ہ8ں�8'B �� اور I8ں اور ز����,%P �� 


 %ے )D(اور %�رج �ے #*�ع ہ��ے �ے �`���ت �� �_� ���Q ہے H�ز � �ے�Q ہ� ہ� �ے P%,�ن د�8� �� %9�روں �
 �8� I�'�)K( �� 
��i� �� #�ف ��ن �ہ �:�%8cں اور ہ� )٧( اور ہ� �Y8�ن %��� %ے اس �� o*<� � �ہ او/� �

� وہ�ں %ے ()٨(/_cH8ے ��!ے ہ8ں ) ان /� ا�:�رے(#�ف %ے H � ( اب ہےd> � )٩(�c�ل د�Hے �� اور ان �ے �sے دا\,
 �� ��ت ��(ہ�ں �� ��\e� � )�B)١٠ر? %ے �_�ٹ �B �H8�ہ9� ہے !� �*9� ہ�ا ا�:�رہ ان �ے /R8_ے �:9� ہے �9��G (ں �

� ہے؟ ا�ہ8ں ہ� �ے 9c�Bے -�رے %ے �H��� ہے \�H� ہ� �ے 
`*� �H9� �� ہے Ecr� ���H� �� ہ ان� �_B�/ ١١(!� ان %ے( 

 (=�ل �ہ8ں )١٢(ہ�ں !� !� ! >$ ��!ے ہ� اور �ہ !,e+� ��!ے ہ8ں Z84� �! ہے �
 د? ��!Z84� �� اور �$ ان 

� د�c_9ے ہ8ں !)١٣(��!ے ��r� � )١D( اور �ہ9ے ہ8ں �ہ �ہ !� ص��� ��دو ہے )@١(� ٹ_ٹ_ے ��!ے ہ8ں  اور �$ ��\
/ہ*ے ) ��( اور �8� ہ,�رے ��پ دادا �_� )١K(�_A �$ ہ� ��-sے اور �ٹ� اور ہڈ��ں ہ�-sے !� �8� /_� اٹ_�\ے ��\8ں -ے؟ 

واز ہ�-� اور �ہ اس و(
 د�H_cے �:8ں  وہ !� ا�Q زور �� P)١٨( �ہہ دو �ہ ہ�ں اور !� ذ�E8 ہ�-ے )١٧) (ہ� -'رے ہ8ں(
48G*ے �� دن �o �� !� �_�ٹ ) �ہ� ��\ے -� �ہ ہ�ں ()٢٠( اور �ہ8ں -ے، ہ�\ے ���
 �ہ� �'ا �� دن ہے )١٩(-ے 

 �� ��گ �*� ��!ے !_ے ان �� اور ان �ے ہ� ��eHں �� اور �I �� وہ /��� ��!ے !_ے )٢١(%,>_9ے !_ے �ہ� ہے 
)�� $% ( ���� u,�)٢٢() �� I� �H � ( ا �ے %�ا�� اور ))٢٣/_� ان �� �ہ�H �ے ر%9ے /� AB دو ( /��� ��!ے !_ے(

�د �ہ8ں ��!ے؟ )@٢(/�H_B� ہے ) �R;(ان �� ٹ_�8ا\ے ر�_� �ہ ان %ے � � �*cہ Pج )٢D( !� �� �8� ہ�ا �ہ ا�Q دو%�ے �
 �ہ8ں -ے �8� !� ہ� )٢٧(���ں -ے ) و��اب(�ے %�ال  اور ا�Q دو%�ے �� #�ف رخ ��)٢K(!� وہ ��G��=�دار ہ8ں 

 اور ہ,�را !� /� )٢٩( وہ �ہ8ں -ے �*cہ !� ہ� ا�,�ن ��ے وا�ے �ہ !_ے )٢٨(%ے P!ے !_ے ) اور ��\8ں(ہ,�رے /�س دا\8ں 
� اب ہ� �'ے  %� ہ,�رے ��رے �8ں ہ,�رے /�ورد-�ر �� ��ت /�ر? ہ�-s)٣٠(�R; زور �ہ !_�۔ �*cہ !� %��� ��گ !_ے 

 /o وہ اس روز <dاب �8ں ا�Q دو%�ے )٣٢(ہ� ��د �_� -,�اہ !_ے ) اور( ہ� �ے !� �� �_� -,�اہ �8� )٣١(cB_8ں -ے 
 ان �� �ہ ��ل !_� �ہ �$ ان %ے �ہ� ��!� !_� )@٣( ہ� -Hہ:�روں �ے %�!; ا�e� ہ� �8� ��!ے ہ8ں )٣٣(�ے ���Q ہ�ں -ے 

�ا �ے %�ا ��\� � =�د� اور �ہ9ے !_ے �ہ �_A ہ� ا�Q د��ا�ے ��<� �ے �ہHے %ے )٣D( �ہ8ں !� �Lور ��!ے !_ے �ہ 
/8^,=�وں �� %R� ) /ہ*ے(�*cہ وہ �� �ے �� P\ے ہ8ں اور ) �ہ8ں ()٣K(�ہ8ں ا/Hے � =�دوں �� B_�ڑ د�Hے وا�ے ہ8ں 

 اور !� �� ���ہ و�e� ہ� �*ے -� �e8ے )٣٨( �ے�c! �! Q*8� د�Hے وا�ے <dاب �� �'ہ H_cBے وا�ے ہ� )٣٧(�ہ9ے ہ8ں 
�-�ن ��ص ہ8ں )٣٩(!� ��م ��!ے !_ے H� ا �ے�� )١@( �ہ� ��گ ہ8ں �I �ے �sے روز? �`�ر ہے )٠@( �:� �� 

)�H � ( �- �8ے اور ان �� ا<'از �8� ��\ے�)@ں �8ں )٢�L�� ے� 
�8ٹ_ے ) ا�Q دو%�ے �ے %��Hے !+�9ں /� ٣(@( � ,
8� اور /H8ے وا��ں �ے �sے )D@( ��اب �8Y� �ے ��م �� ان �8ں دور EB رہ� ہ�-� )@@) (ہ�ں -ےi% � �� ر�� �

 اور ان �ے /�س <�ر!8ں ہ�ں )٧@( �ہ اس %ے درِد %� ہ� اور �ہ وہ اس %ے ��9ا�ے ہ�ں -ے )d�)@Kت ہ�-� ) %�ا%�(
� ر�_9� ہ�ں -� اور c�P_8ں �ڑ? �ڑ? R8� ہ8ں�:� �� � /_� وہ ا�Q دو%�ے �� )٩@)-��� وہ ��iZظ ا�ڈے ہ8ں  ٨(@(-

 )D١( ا�Q �ہHے وا� ان �8ں %ے �ہے -� �ہ ��8ا ا�Q ہ� �I8r !_� )D٠(���ں -ے ) و��اب(#�ف رخ ���ے %�ال 
� ��!�ں �ے ��ور ���ے وا��ں �8ں ہ� ) ��(e�ا �_� �! A_� ہ9� !_� �ہ�)Dاور ہ)٢ �ڈ��ں  �_A �$ ہ� �� -sے اور �ٹ

وہ ) ا!Hے �8ں ()@D(�_��Q �� د�B �H_c�ہ9ے ہ�؟ ) ا%ے(�ہے -� �ہ �_A !� ) /_� ()D٣(ہ�-sے !� �8� ہ� �� ���ہ �*ے -�؟ 
�ا �� (�e ُ!� !� �>_ے ہyA ہ� ��DD( �_! �cB(�_��cے -� !� اس �� و%� دوزخ �8ں د�c_ے -� ) ��د(� �ہے -� �ہ 
)DK(� ان �8ں ہ�!� ��  اور ا-� ��8ے /�ورد-�ر � )D٧(��ض� �sے -sے ہ8ں ) <dاب �8ں(� �ہ����� �ہ ہ�!� !� �8ں �_

�ہ �=_�(ہ� ) �ہ �ہ8ں �ہ(�8� H\P (���ے �ے �ہ8ں )Dر ���� ) ��( ہ�ں )٨�� �اور ہ,8ں <dاب �_� �ہ8ں ) !_� %� ��cBے(/ہ*
� ہ� )K٠( �ے�Q �ہ �ڑ? ���8��� ہے )D٩(ہ��ے �� e�8ں �) � ,�9ں( اsہ�B ے��� E,> �� ے وا��ں��� E,> ےs� ے
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)K؟ )١
�� ہے �� !_�ہ� �� در_Bا � وہ ا�Q ))K٣ ہ� �ے اس �� ���,�ں �ے �sے <dاب �H� ر�_� ہے A_� )K٢( �ہ �ہ,��

 ہے �ہ �ہ�H �ے ا%Ei �8ں ُا-ے -� � %� وہ )KD( ُاس �ے ���ے ا�eے ہ�ں -ے �e8ے �Y8���ں �ے %� )@K(در

� ��ے %�!; ان �� -�م /��� �A �� د�� ��\ے ) �_��ے( /_� اس )KK(8ں %ے �_�\8ں -ے اور ا%� %ے /8ٹ �_��ں -ے ا%
 �-)K\ے -� )٧�� ��ف ��ٹ��# � %� وہ ان ہ� �ے )K٩( ا�ہ�ں �ے ا/Hے ��پ دادا �� -,�اہ ہ� /��� )K٨( /_� ان �� دوزخ �

 اور ہ� �ے ان �8ں )٧١(ے /�9r8 �ہ
 %ے ��گ �_� -,�اہ ہ�-sے !_ے  اور ان %)٧٠(/R8_ے دوڑے B*ے ��!ے ہ8ں 
�-�ن ��ص )٧٣( %� د�c; �� �ہ �H9� �� I=ہ �8� -8� !_� ان �� ا�>�م �e8� ہ�ا )٧٢(�H9=ہ ���ے وا�ے �_8>ے H� ا �ے�� ہ�ں 

اB_ے (=�ل ���ے وا�ے ہ8ں ) � �� �e8ےد<(ہ� ) د�c; �� �ہ( اور ہ� �� ��ح �ے /c�را %� )@٧) (�� ا�>�م �ہ
 اB_� ہ�ا(
)٧D( ?ے �>�ت د% 
 اور ان �� او�د �� ا�e� �8� �ہ وہ� )٧K( اور ہ� �ے ان �� اور ان �ے -_� وا��ں �� �ڑ? �84=

�( اور /R8_ے �Pے وا��ں �8ں ان �� ذ�� )٧٧(��(� رہ -sے )�� E8,� ) ��ڑ د�_B٧٨((�H �  ( م �ہ�ن �8ں�,!)ح /�) �ہ�� 
��ہ د�� ��!ے ہ8ں )٧٩(%Aم � ��وں �8ں %ے !_� )٨٠( ���c8�روں �� ہ� ا�e� ہH� I��� وہ ہ,�رے Qہ� )٨١( �ے� �_/ 

) <8$ %ے( �$ وہ ا/Hے /�ورد-�ر �ے /�س )٨٣( اور ان ہ� �ے /�8ووں �8ں ا��اہ�8 !_ے )٨٢(�ے دو%�وں �� ڈ�� د�� 
� (�م %ے �ہ� �ہ !� �8B I'وں �� /��9ے ہ�؟  �$ ا�ہ�ں �ے ا)@٨(/�y دل �ے �� P\ے H/ے ��پ %ے اور اH/)٨D( �8ں� 

�ا �ے %�ا اور � =�دوں �ے #��$ ہ�؟ ) �H� ��(�_�ٹ �)٨K( 8�ل ہے؟� �_A /�ورد-�ر <��� �ے ��رے �8ں !,ہ�را �8� 
)٨٧( �� ��� Q�ف ا�# � !$ وہ ان %ے /8ٹ; /_�8 �� )٨٩( اور �ہ� �8ں !� �8,�ر ہ�ں )٨٨( !$ ا�ہ�ں �ے %9�روں �

 !,ہ8ں )٩١( /_� ا��اہ�8 ان �ے � =�دوں �� #�ف ���9ہ ہ�\ے اور �ہHے �:ے �ہ !� �_�!ے ��8ں �ہ8ں؟ )٩٠(��ٹ -sے 
 !� وہ ��گ ان �ے /�س )٩٣(��وع �8� ) اور !�ڑ��( /_� ان �� داہHے ہ�!; %ے ��ر�� )٩٢(�8� ہ�ا ہے !� ���9ے �ہ8ں؟ 

��د !�ا�9ے ہ�؟ )@٩(\ے P\ے دوڑے ہ� �� I� 8'وں �� ��8ں /��9ے ہ�B �e�٩( ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ !� اD( �� �! ہc���� 
�ا ہ� �ے /8�ا �8� ہے � وہ �ہHے �:ے �ہ اس �ے �sے ا�Q <,�رت �H�ؤ /_� اس �� Pگ )٩K(اور �� !� �H�!ے ہ� اس �� 

� B�ہ� اور ہ� �ے ان ہ� �� ز�� ��د��  �Lض ا�ہ�ں �ے ان �ے %)٩٧(�ے ڈه�8 �8ں ڈال دو H*B ل�B Q�اور )٩٨(�!; ا 
 اے /�ورد-�ر �>_ے )٩٩(ا��اہ�8 ���ے �ہ �8ں ا/Hے /�ورد-�ر �� #�ف ���ے وا� ہ�ں وہ �>_ے ر%9ہ د�_�\ے -� 

�وں �8ں %ے ) ��(<��G �Y� ) او�د(H� ١٠٠) (ہ�(% �دت(+��� � )١٠١(=�? د?  !� ہ� �ے ان �� ا�Q ��م دل �ڑ�ے �
!� �� ذ�� ) -���(�� /ہRH� !� ا��اہ�8 �ے �ہ� �ہ �8ٹ� �8ں ��اب �8ں د�c_9� ہ�ں �ہ ) �� <,�(�$ وہ ان �ے %�!; دوڑ�ے 

�ا �ے B�ہ� !� ��� رہ� ہ�ں !� !� %��B �ہ !,ہ�را �8� �8�ل ہے؟ ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ا�� �� Pپ �� ��c ہ�ا ہے وہ� �s8<8ے 
 )١٠٣( �$ دو��ں �ے ��c ��ن �8� اور ��پ �ے �8ٹے �� ��!_ے �ے �E �ٹ� د�� )١٠٢(/��sے -� Pپ �>_ے ص���وں �8ں 

��ہ د�� ��!ے ہ8ں )@١٠(!� ہ� �ے ان �� /c�را �ہ اے ا��اہ�8 � � !� �ے ��اب �� %R� �� د�_���۔ ہ� ���c8�روں �� ا�e� ہ
)١٠D( ���ہ د��  اور ہ� �ے ا�)١٠K( ��A=ہ �ہ ص��� Pز��\� !_G �� ان �� � اور /R8_ے �Pے وا��ں )١٠٧(Q �ڑ? (����

�(�8ں ا��اہ�8 �� )�� �8���ہ د�� ��!ے ہ8ں ))١٠٩ �ہ ا��اہA% �/ �8م ہ� B)١٠٨(_�ڑ د�� ( ذ�� � � ���c8�روں �� ہ� ا�e� ہ
�وں �8ں %ے !_ے )١١٠(H� I��� رت )١١١( وہ ہ,�رے�r� �) اور(�=� ) �ہ وہ(�_� د?  اور ہ� �ے ان �� ا%Z�ق �

 اور ہ� �ے ان /� اور ا%Z�ق /� ���89ں ��زل �� !_8ں۔ اور ان دو��ں او�د �� �8ں )١١٢) (ہ�ں -ے(���c8�روں �8ں %ے 
� -Hہ:�ر(%ے ���c8�ر �_� ہ8ں اور ا/Hے Pپ /� ص��� �*� ���ے وا�ے H � ( ہ8ں � اور ہ� �ے ��%�ٰ اور )١١٣(�_

� )@١١( �sے ہ�رون /� �_� ا�e�نr+� 8,ہ %ے �>�ت�> 
�د )١١D( اور ان �� اور ان �� (�م �� �84=� � اور ان �
١١(�� !� وہ L��$ ہ�-sے K( اور ان دو��ں �� �9�ب واض� )$��Y,ا� ( �� 
��H>))١١٧ ��ه� ر%9ہ د�_�� اور ان �� 8%

�( اور /R8_ے �Pے وا��ں �8ں ان �� ذ�� )١١٨()�� �8� �ے�Q )١٢٠( �ہ ��%�ٰ اور ہ�رون /� %Aم )B �)١١٩_�ڑ د�( 
��ہ د�� ��!ے ہ8ں � ��وں �8ں %ے !_ے )١٢١(ہ� ���c8�روں �� ا�e� ہH� I��� ١٢٢( وہ دو��ں ہ,�رے( � اور ا�8�س �_

� (�م %ے �ہ� �ہ !� ڈر!ے ��8ں �ہ8ں؟ )١٢٣(/8^,=�وں �8ں %ے !_ے H/١٢( �$ ا�ہ�ں �ے ا@( E � �! �8�  ر!ے�c/ ��
� ()١٢D(ہ� اور %$ %ے �ہ�9 /8�ا ���ے وا�ے �� B_�ڑ د�9ے ہ� ) اور ا%ے /��9ے(H � ( ا �� �� !,ہ�را اور !,ہ�رے��

��ض� �sے ��\8ں -ے ) دوزخ �8ں( !� ان ��-�ں �ے ان �� �_ٹA د��۔ %� وہ )١٢K(ا-*ے ��پ دادا �� /�ورد-�ر ہے 
�-�ن ��ص )١٢٧(H� ا �ے��B_�ڑ ) ��(�(/R_*�ں �8ں ) ��8( اور ان �� ذ�� ))١٢٨ہ�ں -ے A (\ے <dاب �ہ8ں�=9( ہ�ں 

��ہ د�9ے ہ8ں )١٣٠( �ہ ِال ��A% �/ I8%م )١٢٩(د�� � ��وں )١٣١( ہ� �Q8 ��-�ں �� ا�e� ہH� I��� وہ ہ,�رے Qے�� 
 �� اور ان �ے -_� وا��ں �� %$ ��  �$ ہ� �ے ان)١٣٣( اور ��ط �_� /8^,=�وں �8ں %ے !_ے )١٣٢(�8ں %ے !_ے 
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 /_� ہ� �ے اوروں �� ہ١٣D( yA( �:� ا�Q �ڑه8� �ہ /R8_ے رہ ���ے وا��ں �8ں !_� )@١٣(�>�ت د? ) <dاب %ے(
 اور رات �� �_�۔ !� �E`> �! �8 )١٣٧(�ے /�س %ے -'ر!ے رہ9ے ہ� ) �� ��89eں( اور !� دن �� �_� ان )١٣K(��د�� 

� /8^,=�وں �8ں %ے !_ے )١٣٨(�ہ8ں ر�_9ے _� o��� ے )١٣٩( اورRH8ں /ہ� �9r� � )٠@١( �$ �_�گ �� �_�? ہ�\
 �� �ے ان �� �:E �8� اور وہ )١@١(اس و(
 (�<ہ ڈا� !� ا�ہ�ں �ے زy ُاٹ_�\*_R� �_/ )E��) ( 
�A�)ے وا�ے ) ��م���

�ا ��( /_� ا-� وہ )٢@١(!_ے �٣@١(/��� �8�ن �ہ ��!ے ) ( � !� اس روز !Q �ہ ��گ دو��رہ ز��ہ �sے ��\8ں -ے ا%

 )D@١( /_� ہ� �ے ان �� �$ �ہ وہ �8,�ر !_ے �Gاخ �8�ان �8ں ڈال د�� )@@١(�ے /8ٹ �8ں رہ9ے � اور ان /� ��و �� در

� #�ف ) ��-�ں( اور ان �� ��; �� اس %ے ز��دہ )K@١(ُا-��� �)�� �H� �=,^8/ ( �<8_�)ے %� ہ�  )٧@١\P ,�ن �ے�وہ ا �!
�ے د�9ے رہے ) �`�ر(ا�Q و(
 ) د�8� �8ں(�ے �_� ان �� \�G Q!)ہ�رے /�ورد-�ر )٨@١,! A_� ہ� �! �_B�/ ان %ے 

 )١D٠(����د !_ے ) اس و(
( �� ہ� �ے �9��Gں �� <�ر!8ں �H��� اور وہ )٩@١(�ے �sے !� �8ٹ8�ں اور ان �ے �sے �8ٹے 
�_� �H/ہ ا� �_c�د �� ہ�\\�H� ١(�ہ9ے ہ8ں ) ��ت(ٹDہ �_�ٹے ہ8ں )١�ہ8ں �ہ � Q� ;R� ا �ے او�د ہے�� )١D٢( �ہ 

� �8� ہے؟ He/ �� 8ٹ�8ں� 
=e� � �_e8� �! )١D@( �! Aے ��گ ہ�، �o #�ح �� 48G*ہ ��!ے ہ� ١D٣((�8� اس �ے �8ٹ�ں �
� �9�ب /�8 ��و )١DK(E ہے  �� !,ہ�رے /�س ��\� ص��� د�١DD(8(�Lر ��8ں �ہ8ں ��!ے H/ے ہ� !� اR% �! �-ا 

)١Dت ���9ے ہ8ں �ہ وہ )٧�H� ہc���� ں �8ں ر�9ہ �`�ر �8�۔�H� ا �8ں اور���ا �ے %��Hے( اور ا�ہ�ں �ے ���ض� ) 
�ا اس %ے /�y ہے )١D٨(�sے ��\8ں -ے ��-�ن ���v )١D٩( �ہ �� �R; �8�ن ��!ے ہ8ں H� ا �ے���=A9\ے ( �:� 

�ا �ے �Aف �ہc� �ہ8ں %9cے )١K١( %� !� اور �I �� !� /��9ے ہ� )١K٠) (<dاب �ہ8ں ہ�ں -ے� )١Kاس �� )٢ �:� 
 اور ہ� )@١K(ہ� �8ں %ے ہ� ا�Q �� ا�Q �`�م �`�ر ہے ) 9��Gے �ہ9ے ہ8ں �ہ( اور )١K٣(�� �ہ�H �8ں ���ے وا� ہے 

�ا\ے( اور )١KD(ص� ����هے رہ9ے ہ8ں � (/ y�)١(�� ذ�� ��!ے رہ9ے ہ8ں ) ذاتKK( ہ ��گ �ہ� ��!ے !_ے�اور  
)١K٧ ( 
Z84� �\�� �� �9�ب(�ہ ا-� ہ,�رے /�س ا-*�ں �� ( ��ے ہ�!ے )١K٨(ہ�!H� v����ا �ے � )١K٩( !� ہ� 

 Ic8�)اب ( �� ان $��`H> �% ے ہ8ں!�� �i� اس %ے)١٧٠(� *�م ہ���\ے -� ) اس �� �89>ہ(H/ے  اور ا��RHے /8^�م /ہ
�وں %ے ہ,�را و<�ہ ہ�cB� ہے H� ١٧١(وا�ے( � اور ہ,�را �L �cr��$ رہے -� )�4H�)١٧٢ر ہ8ں �i�� (و( �ہ وہ

د�c; �8ں ) ��i �� ا�>�م( اور ا�ہ8ں د�c_9ے رہ�۔ �ہ �_� <H`��$ )@١٧( !� ا�Q و(
 !Q ان %ے ا<�اض �sے رہ� )١٧٣(
 �:� �$ وہ ان �ے �8�ان �8ں P ُا!�ے -� !� �١٧K( �� I( �ے �sے �*�? �� رہے ہ8ں  �8� �ہ ہ,�رے <dاب)١٧D(-ے 

 اور د�c_9ے رہ� �ہ )١٧٨( اور ا�Q و(
 !Q ان %ے �Hہ /_�8ے رہ� )١٧٧(ڈر %H� د�� -8� !_� ان �ے �sے ��ا دن ہ�-� 
 $��`H> �ا /�ورد-�ر �� ص��$ <'ت ہے اس %ے  �ہ �� �R; �8�ن ��!ے ہ8ں !,ہ�ر))١٧٩د�c; �8ں -ے ( �89>ہ(�_

�ا\ے رب ا� ��,I8 �� )١٨١( اور /8^,=�وں /� %Aم )١٨٠) (/�y ہے(� ��� ! �  )١٨٢(ہے ) %'اوار( اور %$ #�ح �
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رة صٓ� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 


 د�Hے وا� ہے Z84� �� �
 )١) ( !� �� /� ہ��ہ(ص۔ (�e ہے اس (�Pن �i��+� ور اور�L ہ8ں وہ �G�� گ�� �� �:� 
� ُا��9ں �� ہyA ��د�� !� وہ )٢(�8ں ہ8ں % 
�:ے �G��د ���ے اور وہ رہ�\� �� ) <dاب �ے و(
( ہ� �ے ان %ے /ہ*ے �ہ

اور ���G �ہHے �:ے �ہ �ہ  اور ا�ہ�ں �ے ! >$ �8� �ہ ان �ے /�س ان ہ� �8ں %ے ہ�ا�
 ���ے وا� P�� )٣(و(
 �ہ8ں !_� 
 !� ان )D( �8� اس �ے ا!Hے � =�دوں �� �:ہ ا�Q ہ� � =�د �H� د��۔ �ہ !� �ڑ? <>8$ ��ت ہے )@(!� ��دو-� ہے �_�ٹ� 

� /���(�ہ B*� اور ا/Hے � =�دوں ) اور ���ے(�8ں �� � 'ز !_ے وہ EB �_ڑے ہ�\ے � ( �e�ہ ا� Qرہ�۔ �ے� �\�) �/
8
!� /(��ت ہے �o %ے *FG(�`�4د ہے ) � ��ف وK( �\�H� Ec��� ہ�ہ8ں۔ � �� ہH% � �ہ /R_*ے �dہ$ �8ں ہ� �ے �=_


 )٧(ہ�\� ��ت ہے Z84� �/ �� �9�ب %ے ) �ہ8ں(ُا!�? ہے؟ ) �� �9�ب( �8� ہ� %$ �8ں %ے ا%� 
Z84� ?�8� ہ�ہ c*�
 �_cB اب �� �'ہ �ہ8ںd> �8ے� �8� ان �ے /�س !,ہ�رے /�ورد-�ر �� ر�,
 �ے  �)٨(�Q �8ں ہ8ں۔ �*cہ ا�ہ�ں �ے ا�_

/� ان ہ� ) %$( �� P%,���ں اور ز�I8 اور �� �R; ان �8ں ہے ان )٩(�'ا�ے ہ8ں �� L��$ اور �ہ
 <Y� ���ے وا� ہے 

 ہے۔ !� B�ہs8ے �ہ ر%8�ں !�ن �� ��c� �
 �_�\ے ہ�\ے -�وہ�ں �8ں %ے )B �/)١٠ڑه ��\8ں P (%,���ں(�ec� ہ�ں� 

� ) اور اس �� (�م �ے ��گ( ان %ے /ہ*ے ��ح �� (�م اور <�د اور �8+�ں وا� �G<�ن )١١(� ا��cr� Q ہے �ہ �__�
%$ �ے ) ان ()١٣( اور ث,�د اور ��ط �� (�م اور �I �ے رہHے وا�ے �_�۔ �ہ� وہ -�وہ ہ8ں )١٢(�_ٹcB Aے ہ8ں 

��وع ( اور �ہ ��گ !� ص�ف ا�Q زور �� Pواز �� �o �8ں )@١(P وا(u ہ�ا ) ان /�(/8^,=�وں �� �_ٹA�� !� ��8ا <dاب 
 اور �ہ9ے ہ8ں �ہ اے ہ,�رے /�ورد-�ر ہ� �� ہ,�را �4ہ )١D(�R; و(iہ �ہ8ں ہ�-�، ا��9�ر ��!ے ہ8ں ) ہ�\ے /R8_ے

�ے) اے /١K() �=,^8(�e�ب �ے دن %ے /ہ*ے ہ� دے دے H� ہ9ے ہ8ں اس /� ص=� ��و۔ اور ہ,�رے� ;R� �� ہ�داؤد ��  
 ہ� �ے /ہ�ڑوں �� ان �ے ز�� ��G�ن ��د�� )١٧(�ے�Q وہ ر��ع ���ے وا�ے !_ے ) اور(��د ��و �� ص��$ (�ت !_ے 
�ا\ے(!_� �ہ ص=� و��م ان �ے %�!; � ( y�/)�� ( ذ�� ��!ے !_ے)رہ9ے !_ے۔ %$ ان )١٨ u,� ہ� � اور /���وں �� �_

� اور  اور ہ� �ے ان ��)١٩(�ے ��G��=�دار !_ے � �Y> 
,c� �� 8� اور ان� �cZ9e� �� ��( ��د��ہ� 
��4���ت ) 
� ہے �$ وہ د��ار /_��� �� <=�دت ���ے )٢٠) (%�_c��48G ��)*ہ \P �=� �_� � �_A !,ہ�رے /�س ان �_:ڑ�ے وا��ں �

��ف �ہ �s8<8ے۔ ہ�  �o و(
 وہ داؤد �ے /�س P\ے !� وہ ان %ے -_=�ا -sے ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ )٢١(�8ں دا�E ہ�\ے 
� ہے !� Pپ ہ� �8ں ا�4�ف �� 48G*ہ �� د�>s8ے � ���ہ ہے �ہ ہ� �8ں %ے ا�Q �ے دو%�ے /� ز��د!`� Q�دو��ں �� ا

� �ہ �s8<8ے -� اور ہ� �� 8%�ه� ر%9ہ د�_� د�>s8ے G�4ہ ہے �ہ ()٢٢(اور �ےا�� 
8i8� ( ہے اس �ے �) ہ�ں(�ہ ��8ا �_�\
ا�Q ُد�=� ہے۔ �ہ �ہ9� ہے �ہ �ہ �_� ��8ے ��ا�ے ��دے اور -9i:� �8ں �>; /� ) /�س(�ے �H���ے د�=8�ں ہ8ں اور �8

� د�=�8ں �8ں ��Aے �ے�Q !>; /� �*� )٢٣(ز��د9%� ��!� ہے H/9� ہے �ہ ا:��� � ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ �ہ �� !�8? د�=
,�ن �\ے اور <,Q8� E ��!ے رہے اور ��!� ہے۔ اور ا��� �w�Q ا�Q دو%�ے /� ز��د!� ہ� �8� ��!ے ہ8ں۔ ہ�ں �� ا�

ہ� �ے ان �� Pز���� ہے !� ا�ہ�ں �ے ا/Hے /�ورد-�ر ) اس وا( ے %ے(ا�eے ��گ �ہ
 �� ہ8ں۔ اور داؤد �ے �8�ل �8� �ہ 
�ا �� #�ف(%ے �^�iت ���:� اور �_Q �� -ڑ /ڑے اور � !� ہ� �ے ان �� �+� د��۔ اور �ے�Q ان )@)٢ر��ع �( �8 

 اے داؤد ہ� �ے !� �� ز�I8 �8ں ��د��ہ �H��� ہے !� ��-�ں �8ں ا�4�ف )٢D(ہ�ں (�ب اور <,�ہ �`�م ہے �ے �sے ہ,�رے 
�ا �ے ��ا �ے ر%9ے %ے �_ٹc� دے -�۔ �� ��گ ��ے 48G*ے �8� ��و اور ��اہ� �� /�8و? �ہ ���� �ہ وہ !,ہ8ں 

 اور ہ� �ے )٢K(�ب �ے دن �� �_A د�� ہے �ہ ا�ہ�ں �ے �e) !8�ر(ر%9ے %ے �_ٹ9cے ہ8ں ان �ے �sے %+
 <dاب 

 �ہ8ں /8�ا �8�۔ �ہ ان �� -,�ن ہے �� ���G ہ8ں۔ %� Z*4� از ����P%,�ن اور ز�I8 �� اور �� ��\H�ت ان �8ں ہے اس �� 

 �� ��گ ا�,�ن �\ے اور <,Q8� E ��!ے رہے۔ �8� ان �� ہ� ان �� #�ح �� )٢٧(���Gوں �ے �sے دوزخ �� <dاب ہے 
�9�ب �� ہ� �ے !� /� ) �ہ ()٢٨(ے �� �*Q �8ں eG�د ��!ے ہ8ں۔ �� /�ہ8'-�روں �� ����روں �� #�ح �� د�ں -ے د�ں -


 /cڑ�ں Z84� E`> Eں اور !��ہ اہ�ر ���L �9ں �8ں�P � اور ہ� �ے داؤد )٢٩(��زل �� ہے �����
 ہے !��ہ ��گ اس �
�ے H� ب�� 
�(وہ ) !_ے اور(�� %*8,�ن <s� �Yے۔ �ہ� �$ ان �ے %��Hے )٣٠(ر��ع ���ے وا�ے !_ے ) ا �� #�ف
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) EG�L ہ� ��( !� �ہHے �:ے �ہ �8ں �ے ا/Hے /�ورد-�ر �� ��د %ے )٣١(��م �� ��صے �ے -_�ڑے /s� �8ے -sے 

 ا�89�ر ��۔ �ہ�ں !Q �ہ =Z� � ان �� ��8ے /�س وا/o �ے Pؤ۔ /_�) ���ے �ہ ())٣٢/�دے �8ں 9GP ( �8- ¦_B�ب(��ل �

 اور ہ� �ے %*8,�ن �� Pز��\� �� اور ان �ے !+
 /� ا�Q دهڑ ڈال )٣٣(ان �� ٹ��:�ں اور -�د��ں /� ہ�!; /_��8ے �:ے 
�ا �� #�ف(د�� /_� ا�ہ�ں �ے �� ) اور ()@)٣ر��ع �( �8 e�ت �� اور �>; �� ا�i^� ہ اے /�ورد-�ر �>_ے� �د<� �

� �� ����ں �ہe� � /_� ہ� �ے ہ�ا �� ان �ے )٣D( ہ�۔ �ے�Q !� �ڑا <��G �Y��ے وا� ہے ��د��ہ� <Y� �� �ہ ��8ے � 
 �ان �ے ( َاور د��وں �� �_� )٣K(ز����G�ن ��د�� �ہ �ہ�ں وہ /ہB �HRH�ہ9ے ان �ے ��c %ے ��م ��م H*Bے �:9

�� ز�>�8وں �8ں  اور َاوروں �� �_� )٣٧(وہ %$ <,�ر!8ں �H��ے وا�ے اور �L#ہ ��ر�ے وا�ے !_ے ) ز����G�ن �8�
�R; ) !� %ے(ر�; B_�ڑو ) B�ہ� !�(!� ا�e�ن ��و �� ) B�ہ�(�ہ ہ,�ر? �+�r ہے ) ہ� �ے �ہ� ()٣٨(�cڑے ہ�\ے !_ے 

�ے ا��ب �� ��د )٠@( اور �ے�Q ان �ے �sے ہ,�رے ہ�ں ُ(�ب اور <,�ہ �`�م ہے )٣٩(�e�ب �ہ8ں ہے H� اور ہ,�رے 
ہ� �ے �ہ� �ہ  ()١@(�Y8�ن �ے �>; �� ا�dا اور !c*8� دے ر�_� ہے ) ��ر ا�ہٰ�(ا �ہ ��و �$ ا�ہ�ں �ے ا/Hے رب �� /c�ر

�/ I8(�ت ��رو ) ز��_c�ہ ) د�(��P Ec� ہ,rB ( �� ےH8/ ڈا اورH_ہ��ے �� ٹ�)ں�و <8�ل )٢@) (��8 Eاور ہ� �ے ان �� اہ 
� ہ,�ر? #�ف %ے ر�,
 اور) �ہ(اور ان �ے %�!; ان �ے ��ا�� اور �+rے۔ _! 
Z84� ےs� وا��ں �ے E`> )@اور )٣ 

�ے !_ے H� ب�� 
�م /���۔ �ہ) 
ا/Hے ہ�!; �8ں �_�ڑو �� اور اس %ے ��رو اور (�e �ہ !�ڑو۔ �ے�Q ہ� �ے ان �� ث��
�وں ا��اہ�8 اور ا%Z�ق اور � `�ب �� ��د ��و �� ہ�!_�ں وا�ے )@@(�ے�Q وہ ر��ع ���ے وا�ے !_ے H� اور ہ,�رے 

�_c�P ں وا�ے !_ے اور)@D( Q�ہ� �ے ان �� ا )
iص ) ص����ت �ے(P ( �_! �8� د %ے �,9�ز�� �� �_-)@K( اور 
 اور ا%,ٰ E8 اور ا�ue8 اور ذوا�Eic �� ��د ��و۔ وہ %$ �Q8 )٧@(ہ,�رے �'د�9H� Q+$ اور �Q8 ��-�ں �8ں %ے !_ے 


 ہے اور /�ہ8'-�روں �ے �sے)٨@(��-�ں �8ں %ے !_ے Z84� ہ�ہ �`�م ہے  � ہ,r8ہ رہHے �ے ��غ �I �ے )٩@( !� <,
�ٔے �:�\ے �8ٹ_ے ہ�ں -ے اور )D٠(دروازے ان �ے �sے �_*ے ہ�ں -ے c! ے( ان �8ںs� ے �ےH8/ ے ) �_��ے% 
�ہ
� �:�ہ ر�_Hے وا�� )D١(��8ے اور ��اب �H:�ا!ے رہ8ں -ے R8� ر!8ں(ہ� <,� ) اور( اور ان �ے /�س�> ( �ہ�ں -

)D٢(�  �_! �!�� �8� ہ���9 �ہ8ں )D٣(ہ وہ 8B'�ں ہ8ں �e� �� I�ب �ے دن �ے �sے !� %ے و< � �ہ ہ,�را رزق ہے �� �=_
� ()DD(اور %���rں �ے �sے ��ا ٹ_c��� ہے ) � ,89ں !� ��G��=�داروں �ے �sے ہ8ں( �ہ )@D(ہ�-� H � ( 8ں� o� دوزخ۔

 اور )D٧(اب اس �ے �'ے cB_8ں ) ہے( �ہ �_��9� ہ�ا -�م /��� اور /DK( ¦8(وہ دا�E ہ�ں -ے اور وہ ��? Pرام -�ہ ہے 
� �ہ ہ� �ہ )d>) (D٨اب ہ�ں -ے(ا%� #�ح �ے اور �ہ
 %ے ��� �ہ ا��G Qج ہے �� !,ہ�رے %�!; دا�E ہ�-�۔ ان �� 
� �ہ ہ�۔ !� ہ� !� �ہ )D٩(دوزخ �8ں ���ے وا�ے ہ8ں ��� �� ���ا ) �ہ)رے %��Hے �\ے %� ہ,�A� (( �ہ8ں -ے �*cہ !� ہ

 اور )K١( وہ �ہ8ں -ے اے /�ورد-�ر �� اس �� ہ,�رے %��Hے ��� ہے اس �� دوزخ �8ں دو�� <dاب دے )K٠(ٹ_c��� ہے 
 �8� ہ� �ے ان )K٢(ہ� ان �+�4ں �� �ہ8ں د�c_9ے �I �� ��وں �8ں �,�ر ��!ے !_ے ) �ہ�ں(�ہ8ں -ے �8� %=$ ہے �ہ 

� ہ8ں؟ ) �� #�ف(c�P_8ں ان ) ہ,�ر?(� %ے ٹ_ٹ_� �8� ہے �s- �_/ ے%)Kدوزخ �� �_:ڑ�� ���� ہے )٣ Eہ اہ� Qے�� 
)K@( د �ہ8ں�= � ��ا\ے �9c� اور L��$ �ے %�ا ��\� �� )KD( �ہہ دو �ہ �8ں !� ص�ف ہ�ا�
 ���ے وا� ہ�ں۔ اور 

 $��L ہے Q��� �� $% اور �� �+*�ق ان �8ں ہے I8ں اور ز����,%P)اور ( ے وا�Hr+�)KK( ?ڑ� Q�ہ ا�ہہ دو �ہ � 
)�� '8B y�Hہے ) ہ�� �=�)K٧( ده8�ن �8ں �ہ8ں �!ے �! �� o� )K٨( o*<� ��� �$ وہ ) وا��ں( �>; �� او/� �

� <*� �ہ !_� _� ;R� ڑ!ے !_ے:_�)Kے وا� ہ�ں )٩��� 
� ہے �ہ �8ں �_*� �_A ہ�ا�!�� �� � ��8? #�ف !� �ہ� و�
 �$ اس �� در%
 ����ں )٧١(�$ !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے �9��Gں %ے �ہ� �ہ �8ں �ٹ� %ے ا�e�ن �H��ے وا� ہ�ں  )٧٠(

� روح /_��Q دوں !� اس �ے P-ے %>�ے �8ں -� /ڑ�� H/ہ �8� )٧٢(اور اس �8ں ا� �:� )٧٣( !� !,�م �9��Gں �ے %>
�ا �ے)@٧(�Y8�ن ا�ڑ �8ٹ_� اور ���Gوں �8ں ہ�-8� �  (G ���H� ے ہ�!_�ں %ےH/8ں �ے ا� �� v+� o� o8*ہ اے ا�� �����

 )٧D(اس �ے P-ے %>�ہ ���ے %ے !>_ے �8B o' �ے �uH �8�۔ ��L �! �8ور �8ں P-8� �� او�Rے در�ے وا��ں �8ں !_�؟ 
�� �ہ�ں %ے �٧K(���G  Ec(!� �ے �>; �� �� Pگ %ے /8�ا �8� اور ِا%ے �ٹ� %ے �H��� )�ہ (��� �ہ �8ں اس %ے �ہ�9 ہ�ں 


 )٧٧(�� !� ��دود ہے H � ?�8� Q! ے دن� 
 �ہHے �:� �ہ ��8ے /�ورد-�ر )٧٨(رہے -� ) /ڑ!�( اور !>; /� (8��
 اس روز !o� Q )٨٠( ��G��� �ہ !>; �� �ہ*
 د? ��!� ہے )٧٩(�>_ے اس روز !Q �ہ ��گ اٹ_�\ے ��\8ں �ہ*
 دے 

 %�ا ان �ے �� )٨٢( �>_ے !�8? <'ت �� (�e �8ں ان %$ �� �ہc�!� رہ�ں -�  �ہHے �:� �ہ)٨١(�� و(
 �`�ر ہے 
�ے ہ8ں H� v��� �ہ �8ں !>; %ے اور �� ان �8ں %ے !�8? )@٨(اور �8ں �_� %{ �ہ9� ہ�ں ) ہے���G )�� ٨٣( }%(!�8ے 
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 �� ص*ہ �ہ8ں ���:9� اور �ہ �8ں  اے /8^,=� �ہہ دو �ہ �8ں !� %ے اس)٨D(/�8و? ���ں -ے %$ %ے �ہ�H �� �_� دوں -� 

 ہے )٨K(�H�وٹ ���ے وا��ں �8ں ہ�ں Z84� ےs� ے� ���> Eن !� اہP�) ہ�ے )٨٧( � 
 اور !� �� اس �� ��ل ا�Q و(

� � *�م ہ���\ے -�  �)٨٨(  
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رة ا�E>َم�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�ا\ے L��$ اس �9�ب �� ُا!��
 وا�ے �� #�ف %ے ہے ) اور(را ���� ,c�)١() �=,^8/ ہ �9�ب !,ہ�ر? #�ف ) اے�ہ� �ے 
�ا �� <=�دت ��و �� �ے %�!; ��زل �� ہے !� \�R%)�H � ( �� دت�=> ����v ���ے ) ��y %ے(اس �)٢( �_c�د 

�ا ہ� �ے �sے �ہ� ان ) وہ �ہ9ے ہ8ں �ہ(%
 �H�\ے ہ8ں۔ اور �I ��-�ں �ے اس �ے %�ا اور دو) ز�=� ہے(���v <=�دت 
�ا ان �8ں ان �� 48G*ہ ��ا �� �`�ب �H�د�ں۔ !� �I ��!�ں �8ں �ہ ا�A9ف ��!ے ہ8ں ��� اس �sے /��9ے ہ8ں �ہ ہ� �� 

�ا اس �+v �� �� �_�ٹ� ����cا ہے ہ�ا�
 �ہ8ں د�9� � Q٣(��دے -�۔ �ے�(H/ہ9� !� ا�B ���H� �8ٹ� �H/ا �� �e� ا���  ا-� 
 �9c� ا�� �! � ا%� �ے P%,���ں اور ز�L)@( I8��$ ہے ( اور(�+*�ق �8ں %ے �B �� o�ہ9� ا�9+�ب ���98�۔ وہ /�y ہے وہ

وہ� رات �� دن /� ��8ٹ9� ہے اور دن �� رات /� ��8ٹ9� ہے اور ا%� �ے %�رج اور ) اور(�� !���8 �ے %�!; /8�ا �8� ہے۔ 
 Q�8ں �� ر�_� ہے۔ %$ ا� o� �� ���B $��L � ا%� )D(�+Hrے وا� ہے ) اور(و(
 �`�ر !B Q*9ے رہ8ں -ے۔ د�c_� وہ

�ے !� �� ا�v+� Q %ے /8�ا �8� /_� اس %ے اس �� ��ڑا �H��� اور ا%� �ے !,ہ�رے �sے B�ر /���ں �8ں %ے Pٹ; 
 �8ں �H�!� ہے۔ �ہ� ا�Q #�ح /_� دو%�? #�ح !I8 ا��ه�8وں) /ہ*ے(��ڑے �H�\ے۔ وہ� !� �� !,ہ�ر? ��ؤں �ے /8ٹ �8ں 

� ��د��ہ� ہے۔ اس �ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں /_� !� �ہ�ں /_�ے ��!ے ہ�؟ � ��ا !,ہ�را /�ورد-�ر ہے ا%�)K( �-ا 
� �ہ8ں ��!� اور ا-� ��c ��و -ے He/ ?�c��� ےs� وں �ے�H� ےH/ا !� %ے �ے/�وا ہے۔ اور وہ ا������c? ��و -ے !� 

� �He/ ےs� وہ اس �� !,ہ�رے �! ��ے -�۔ اور ��\� اٹ_��ے وا� دو%�ے �� ���; �ہ8ں اٹ_�\ے -�۔ /_� !� ا/Hے /�ورد-�ر �
8�ہ ��!�ں !Q %ے P-�ہ ہے ��/ � اور �$ )٧(#�ف ��ٹH� ہے۔ /_� �� �R; !� ��!ے رہے وہ !� �� �9�\ے -�۔ وہ !� د��ں �

9� ہے !� ا/Hے /�ورد-�ر �� /c�ر!� RH/ہ �8*c! �� ن�eاور(ا� ( �#�ف دل %ے ر��ع ��!� ہے۔ /_� �$ وہ اس �� اس �
 Q��� �� ا��
 د�9� ہے !� �o ��م �ے �sے /ہ*ے اس �� /c�ر!� ہے ا%ے �_�ل ��!� ہے اور , � �� #�ف %ے ��\H/ا


(اس �ے ر%9ے %ے -,�اہ ��ے۔ �ہہ دو �ہ ) ��-�ں ��(�H��ے �:9� ہے !��ہ , � �G�� ے !_�ڑا %� ) اے% ?�c��� �H/ا
�ہ اٹ_��\�G �-�8ں �8ں ہ��� ر�; ) �_y�r� A اB_� ہے ()٨(ے۔ /_� ُ!� !� دوز��r8/ �/ I8وہ �� رات �ے و(�9ں �8ں ز� ��

 �� A_� ر�_9� ہے۔ �ہ� �� ا�8� 
��ت %ے ڈر!� اور ا/Hے /�ورد-�ر �� ر�,P اور �_ڑے ہ� �� <=�دت ��!� اور ��
c%ہ8ں ) اور(9ے ہ8ں؟ ��گ <*� ر�_9ے ہ8ں اور �� �ہ8ں ر�_9ے دو��ں ��ا�� ہ� �H,*`> �� ڑ!ے ہ8ںc/ �
 !� وہZ84�

� ان �ے �sے )٩(� �c8� ہ�ں �ے اس د�8� �8ںH� ے /�ورد-�ر %ے ڈرو۔H/,�ن �\ے ہ� ا�و �� ا�H� ہہ دو �ہ اے ��8ے� 
�ا �� ز�r� I8�دہ ہے۔ �� ص=� ���ے وا�ے ہ8ں ان �� �ے�,�ر ث�اب �*ے -� �� ہے۔ اور \A_�)ہ �>;  �ہہ دو �)١٠

� ��وں -�H� ��ا �� <=�دت �� ���v ���ے اس �� اور �ہ �_� ار��د ہ�ا ہے �ہ �8ں %$ )١١(%ے ار��د ہ�ا ہے �ہ 
 �ہہ دو �ہ ا-� �8ں ا/Hے /�ورد-�ر �� ��c �ہ ����ں !� �>_ے �ڑے دن �ے <dاب %ے ڈر )١٢(%ے اول �e*,�ن ��Hں 

 !� !� اس �ے %�ا )@١(���v ���ے اس �� <=�دت ��!� ہ�ں ) y %ے��( �ہہ دو �ہ �8ں ا/Hے د�I �� )١٣(�:9� ہے 
� B�ہ� /�%�9 ��و۔ �ہہ دو �ہ �`4�ن اٹ_��ے وا�ے وہ� ��گ ہ8ں �Hہ�ں �ے (8��
 �ے دن ا/Hے Pپ �� اور ا/Hے � o�

 اور �R8ے  ان �ے او/� !� Pگ �ے %�\=�ن ہ�ں -ے)١D(-_� وا��ں �� �`4�ن �8ں ڈا�۔ د�c_� �ہ� ص��� �`4�ن ہے 
�و �>; %ے ڈر!ے رہ� ) <dاب(�Gش ہ�ں -ے۔ �ہ وہ ) اس �ے(H� وں �� ڈرا!� ہے۔ !� اے ��8ے�H� ےH/ا ا��ہے �o %ے 
)١K( �! رت ہے۔�r� ےs� ف ر��ع �8� ان �ے�# ��ا �� اور �Hہ�ں �ے اس %ے ا�H9�ب �8� �ہ ��9ں �� /��8ں اور 

�وں �� �r�رت %H� دو H� ا  �� ��ت ��)١٧(��8ے�� �� I� وہ ��گ ہ8ں �� ��!�ں �� /�8و? ��!ے ہ8ں۔ �ہ_B9ے اور اH% 
� �� ) ا�eے( �_d> �/ v+� o� Aاب �� ��c ص�در ہ�cB�۔ !� �8� !� )١٨(�ے ہ�ا�
 د? اور �ہ� <`E وا�ے ہ8ں �دوز

١٩(�+*4� دے %�c -ے؟ (Z� ےRے او�Rے او�s� ے /�ورد-�ر %ے ڈر!ے ہ8ں ان �ےH/گ ا�� �� Ic8�  ے� I� ہ8ں E
�ا و<�ے �ے �Aف �ہ8ں ) �ہ(ان �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں۔ ) اور(او/� ��� ���ے �Hے ہ�\ے ہ8ں۔ ��ا �� و<�ہ ہے۔ �

�ا P%,�ن %ے /��� ��زل ��!� /_� اس �� ز�I8 �8ں rB,ے �H� �� ��ر? ��!� /_� اس )٢٠(��!� � �8� !� �ے �ہ8ں د�c_� �ہ 
) �ہ( #�ح #�ح �ے ر�� ہ�!ے ہ8ں۔ /_� وہ �Qr ہ���!� ہے !� !� اس �� د�c_9ے ہ� %ے �_98� ُا-�!� ہے �o �ے
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� ہے(زرد s-ہے ) ہ� 
Z84� ےs� وا��ں �ے E`> اس �8ں Q9� ہے۔ �ے��را �� د�B را�B ٢١(/_� ا%ے( o� A_� 
 �/ �Hف %ے رو��# ��ا �ے ا%Aم �ے �sے �_�ل د�� ہ� اور وہ ا/Hے /�ورد-�ر ��!� �8� وہ %+
 (ہ� �+H8% �� vہ 

� #�ح ہ�%9c� ہے� �G�� ) دل ��گ ص��� ��ا �� ��د %ے %+
 ہ� رہے ہ8ں۔ اور �ہ�/o ان /� ا�eGس ہے �I �ے دل 
� ہ8ں ) ٢٢(-,�اہ� �8ں ہ8ں \���G 8ں ��زل!�� �_Bا 
�ا �ے �ہ���)�H � ( 9�ب�)89ں ��ہ��P �� o� ( �9*� �اور ) ہ8ں(�*9

 �!�� �رو�:ٹے �_ڑے ہ���!ے ہ8ں۔ /_� ) اس %ے(ا/Hے /�ورد-�ر %ے ڈر!ے ہ8ں ان �ے ��ن �ے �� ��گ ) ہ8ں(دہ�ا\
�ا �� ��د �� #�ف ) ہ� ��(ان �ے ��ن اور دل ��م ��ا �� ہ�ا�
 ہے وہ اس %ے �o �� ) ���9ہ(� �ہ���!ے ہ8ں۔ �ہ

�ا -,�اہ ��ے اس �� ��\� ہ�ا�
 د�Hے وا� �ہ8ں� �� o� 9� ہے۔ اور�د 
8��
 �ے )٢٣ (B�ہ9� ہے ہ�ا�) v+� �� A_� 
اور ���,�ں %ے �ہ� ��\ے -� �ہ �� ) �8� وہ و�e� ہ�%9c� ہے �� I8B �8ں ہ�(دن ا/Hے �Hہ %ے ��ے <dاب �� رو�9� ہ� 

 �_cB ے رہے !_ے اس �ے �'ے!�� �! ;R�)ان /� )@٢ �! �_! �� $�dc! � �� ��گ ان %ے /ہ*ے !_ے ا�ہ�ں �ے �_
 �8-P ہ %ے:� �e�اب اd> �� �8ں ر%�ا\� �� �'ہ cB_� د��۔ )٢D(�ہ ان �� �=� ہ� �ہ !_-��ا �ے د�8� �� ز�� /_� ان �� 

��ت �� <dاب !� �ہ
 �ڑا ہے۔ ��ش �ہ %,>; ر�_9ے P ٢(اورKن ) %,>_��ے �ے( اور ہ� �ے ��-�ں �ے )Pے اس (�s�

 /cڑ�ں Z84� ہ8ں !��ہ وہ �اور (�o �8ں ��\� <8$ ) ہے(Pن <��� (�)  �ہ)٢٧(�8ں ہ� #�ح �� �w��8ں �8�ن �

� )٢٨(�ہ8ں !��ہ وہ ڈر ���8ں ) ا�A9فs� 8ں� o� ہے v+� Q�ل �8�ن ��!� ہے �ہ ا�w� Q�ا ا�� )����Q ہ8ں۔ ) Pد�
��ص ا�v+� Q �� ) �+9*� ا�,'اج اور( ��� اور ا�P Qد��
 ��ا�� ہے۔ ) ALم(���� ��� ) �ہ8ں(ہے۔ �_A دو��ں �,Zا�

� �� ��ؤ -ے اور �ہ �_� �� ��\8ں -ے ) اے /8^,=� ()٢٩(��w ��گ �ہ8ں ���9ے �*cہ �ہ ا_� �!)٣٠( 
��8) $% �! �_/ 
 !� اس %ے �ڑه �� ���� ��ن )٣١) (اور �_:ڑا E48G ��د�� ��\ے -�(�ے دن ا/Hے /�ورد-�ر �ے %��Hے �_:ڑو -ے 

� ��ت �$ اس �ے /�س /ہH{ ��\ےR% ا /� �_�ٹ ���ے اور�� !� ا%ے �_ٹA\ے۔ �8� �ہ�H �8ں ���Gوں �� ٹ_c��� �ہ8ں �� 
� وہ� ��گ �9`� ہ8ں )٣٢(ہے؟ � ���4! �� ��ت �ے �� P�� اور �o �ے اس �R% v+� �� ہ8ں )٣٣( اور�B �� وہ 

��ہ ہے ) ����د(-ے ان �ے �sے ان �ے /�ورد-�ر �ے /�س � ��ا ان %ے ��ا\�8ں �)@٣(ہے۔ ���c8�روں �� �ہ��  !��ہ 
� )٣D(�� ا�ہ�ں �ے �8ں دور ��دے اور �Q8 ����ں �� �� وہ ��!ے رہے ان �� ���ہ دے G�� �� وں�H� ےH/ا ا�� �8� 

�ا %ے(�ہ8ں۔ اور �ہ !� �� ان ��-�ں %ے �� اس �ے %�ا ہ8ں � �8L �H � ( ا -,�اہ ��ے ا%ے�� �� o� ڈرا!ے ہ8ں۔ اور
� ہ�ا�
 د�Hے وا� �ہ8ں \��)٣K(� �� o� اور  $��L ا����ہ ) اور(�ا ہ�ا�
 دے اس �� ��\� -,�اہ ���ے وا� �ہ8ں۔ �8� �

�ا �ے۔ �ہ� )٣٧(�H8ے وا� �ہ8ں ہے؟ � اور ا-� !� ان %ے /�B_� �ہ P%,���ں اور ز�o� �� I8 �ے /8�ا �8� !� �ہہ د�ں �ہ 
 �8*c! ��ا �>; �� ��\��ا �ے %�ا /c�ر!ے ہ�۔ ا-� � �! �� I� �! �_c�د A_� ہ� �� �8*c! ہے !� �8� وہ اس�B ���RHہ/

 ��ا ہ�دور ��%9cے ہ8ں �� ا-� �>; /� �ہ����� ���� B�ہے !� وہ اس �� �ہ����� �� رو9c% yے ہ8ں؟ �ہہ دو �ہ �>_ے 
� ہے۔ �_�و%ہ ر�_Hے وا�ے ا%� /� �_�و%ہ ر�_9ے ہ8ں G��)ے ��ؤ �8ں )٣٨s� E,> ہ:� �H/ہہ دو �ہ اے (�م !� ا� 

� �:ہ(H/م ہ���\ے -� <) ا�* � �� �! $��`H> ے ��!� ہ�ں۔s� E,ہے �� ا%ے ر%�ا ��ے -�۔ )٣٩( �!P ابd> �/ o� ہ� 
� ہ�ا�
( ہ� �ے !� /� �9�ب ��-�ں )٠@(اور �o /� ہ,r8ہ �� <dاب ��زل ہ�!� ہے � ( �� �ے %�!; ��زل �\�R% ےs� ے�
� -,�اہ ہ�!� ہے -,�اہ� %ے !� ا/H� ہ� �`4�ن ��!� ہے۔ �sے اور �) �_*ے �ے(ہے۔ !� �� �+v ہ�ا�
 /�!� ہے !� ا/Hے 

�ا ��-�ں �ے ���ے �ے و(
 ان �� رو�8ں (=f ���98� ہے اور �� )١@(!� ان �ے ذ�ہ دار �ہ8ں ہ� ) اے /8^,=�(اور � 
اور /_� �I /� ��ت �� �9cB�� �c� ہے ان �� روy ر�_9� ہے ) (=f ���98� ہے(%�!ے �8ں ) ان �� رو�8ں(��ے �ہ8ں 

� رو��ں �� ا�Q و(
 �`�ر !Q �ے �sے B_�ڑ د�9� ہے۔ �� ��گ �cG ��!ے ہ8ں ان �ے �sے اس �8ں �r��8�ں ہ8ں )��
� ا�89�ر �ہ ر�_9ے ہ�ں اور �ہ )٢@(_� �� '8B �e� اہ وہ���ا �ے %�ا اور %i�ر�� �s��Hے ہ8ں۔ �ہ� �ہ � �8� ا�ہ�ں �ے 
);R� ( ہ�ں ��  �ہہ دو �ہ %i�ر)٣@(%,>_9ے ہ� I8ں اور ز����,%P ےs� ے� ��ا ہ� �ے ا�89�ر �8ں ہے۔ ا%�ش !� %$ 

� #�ف ��ٹ �� ��ؤ -ے � ���ت /� )@@(��د��ہ
 ہے۔ /_� !� ا%P ا �� ذ�� �8� ��!� ہے !� �� ��گ�� اور �$ !Hہ� 
��ش ہ���!ے ہ8ں ا�,�ن �ہ8ں ر�_9ے ان �ے دل �f=`H ہ���!ے ہ8ں۔ اور �$ اس �ے %�ا اوروں �� ذ�� �8� ��!� ہے !� 

)@D( ا��8�ہ اور ��ہ� �ے ���Hے وا�ے !� ہ� ا/Hے ) اور(P%,���ں اور ز�I8 �ے /8�ا ���ے وا�ے ) اے( �ہ� �ہ اے ��/
�وں �8ں ان ��!�ں �� �I �8ں وہ ا�A9ف ��!ے رہے ہ8ں 48G*ہ ��ے -� H�)@Kل ( اور ا-� ���,�ں �ے /�س وہ %$ )��

�ر اور ہ� !� (8��
 �ے روز ��ے <dاب ہ� �� ز�I8 �8ں ہے او) و�9�ع) ��ے ) %ے �+*4� /��ے(ر اس �ے %�!; ا%
�ا �� #�ف %ے وہ ا�� ��ہ� ہ���\ے -� �o �� ان �� �8�ل �_� �ہ !_� � اور ان �ے )٧@(���ے �8ں دے د�ں۔ اور ان /� 
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 o� اور �� ُاڑا!ے !_ے و) <dاب(ا<,�ل �� ��ا\8�ں ان /� ��ہ� ہ���\8ں -eHوہ ہ � �$ ا�e�ن )٨@(ہ ان �� P-_�8ے -� �
� #�ف %ے � ,
 �+9rے ہ8ں !� �ہ9� ہے �ہ �ہ !� H/ر�ے �:9� ہے۔ /_� �$ ہ� اس �� ا�c/ ہے !� ہ,8ں �9RH/ہ �8*c! ��

 �� )٩@(�*cہ وہ Pز��\� ہے �:� ان �8ں %ے ا��w �ہ8ں ���9ے ) �ہ8ں(�ے %=$ �*� ہے۔ ) ودا��(<*� ) ��8ے(�>_ے 
� ��م �ہ P�� ��گ ان %ے /ہ_� ;R� وہ �8� ��!ے !_ے ان �ے ;R� �� �! ہ� ��!ے !_ے� � ان /� )D٠(*ے !_ے وہ �_� �ہ

 $��`H> ے۔ اور �� ��گ ان �8ں %ے �*� ��!ے رہے ہ8ں ان /� ان �ے <,*�ں �ے و��لs- ان �ے ا<,�ل �ے و��ل /ڑ
�ا ��(/ڑ�ں -ے۔ اور وہ ��ا ہ� �o �ے �sے B�ہ9� ہے رزق ��  �8� ان �� � *))D١<��' �ہ8ں ��%9cے ( ��م �ہ8ں �ہ 

�(!�H �� د�9� ہے۔ �� ��گ ا�,�ن �!ے ہ8ں ان �ے �sے اس �8ں ) �o �ے �sے B�ہ9� ہے(�Gاخ ��د�9� ہے اور % 
) �ہ
� ) اے /8^,=� ��8? #�ف %ے ��-�ں �� ()r�)D٢��8�ں ہ8ں � �� ����ں /� ز��د!H/ہ�ں �ے اH� و�H� ہہ دو �ہ اے ��8ے�

�ا !� %$ -H�ہ�ں �� �+� د�9� ہے۔ ��ا �� ر�,
 %ے ��ا�8� �ہ ہ���۔ � اور ))D٣وہ !� �+Hrے وا� �ہ���ن ہے ( اور(ہے 
اس %ے /ہ*ے �ہ !� /� <dاب P وا(u ہ�، ا/Hے /�ورد-�ر �� #�ف ر��ع ��و اور اس �ے ��G��=�دار ہ���ؤ /_� !� �� 

 ��د �ہ8ں �*ے -�)D@(! اور اس %ے /ہ*ے �ہ  �_Bا 
� �ہ ہ� اس �ہ��_� �=�) �9�ب(� /� ��-ہ�ں <dاب �P�\ے اور !� �� 
� �� !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے !� /� ��زل ہ�\� ہے /�8و? ��و �)DD( �ہ )
� �oiH9 �ہHے ) �=�دا اس و(\��

� ہ� ) ہ�\ے ہ�\ے(�:ے �ہ eHاور �8ں !� ہ ��ا �ے �� �8ں �� �� �ہ )DK(��!� رہ� اس !`�84 /� ا�eGس ہے �� �8ں �ے 
�ا �>; �� ہ�ا�
 د�9� !� �8ں �_� /�ہ8'-�روں �8ں ہ�!� � �� �$ <dاب د�c; �ے !� �ہHے �:ے �ہ )D٧(�ہHے �:ے �ہ ا-� 
�ا ��G�\ے -� ()D٨(ا-� �>_ے /_� ا�Q دG ہ د�8� �8ں ���� ہ� !� �8ں ���c8�روں �8ں ہ� ��ؤں ���8ں �ہ8ں �P ?�8�89ں ) 

H8� !�8ے /�س /ہ- I� �G�� �! 8� اور-P 8ں� �� ہ8ں �:� !� �ے ان �� �_ٹA�� اور �8+s- })Dا /� )٩�� اور �I ��-�ں �ے 
�_�ٹ ��� !� (8��
 �ے دن د�c_� -ے �ہ ان �ے �Hہ ���ے ہ� رہے ہ�ں -ے۔ ��L �8ور ���ے وا��ں �� ٹ_c��� دوزخ 

�ا ان �� �>�ت دے -� �ہ !� ان �� ��\� ) ور% �دت ا( اور �� /�ہ8'-�ر ہ8ں ان �� )K٠(�8ں �ہ8ں ہے �8��� �ے %=$ ���
9� /ہRHے -� اور �ہ y�H,L ہ�ں -ے +%)K8' �� �:�اں ہے )١B ہ� �8' �� /8�ا ���ے وا� ہے۔ اور وہB ہ� ��ا ہ� )K٢( 

�4`� ��ا �� P��9ں %ے ��i �8� وہ�� �H>8�ں ہ8ں۔ اور �Hہ�ں �ے � I8ں اور ز����,%P ے /�س� �ن ُاٹ_��ے وا�ے ہ8ں ا%
)K�9 ���ے �:�ں !  �ہہ دو �ہ اے ��دا��)٣%�/ ��ا �� �8L ہ �ہ9ے ہ� �ہ �8ں�ے % ;<� �!)K@( اور )�,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے (

� ہے۔ �ہ ا-� !� �ے ��y ) /8^,=�وں( ان !,ہ�ر? #�ف اورs- �<8_� �� #�ف �� !� %ے /ہ*ے ہ�cBے ہ8ں �ہ� و��
� <=�دت ��و اور )KD(ے اور !� ز��ں ��روں �8ں ہ���ؤ -ے �8� !� !,ہ�رے <,E ����د ہ���\8ں -� ��ا ہ� �*cہ 

� B�ہs8ے !_� �ہ8ں ��۔ اور (8��
 �ے دن !,�م )�c�)KK-'اروں �8ں ہ� ��� �e8� �%�H� ر�) ��ا �� اور ا�ہ�ں �ے 
�-�ں �ے ��y %ے /�y وہ ان �) اور(ز�I8 اس �� �ٹ_� �8ں ہ�-� اور P%,�ن اس �ے داہHے ہ�!; �8ں ��ٹے ہ�ں -ے۔ 

 اور �$ ص�ر /_��c� ��\ے -� !� �� ��گ P%,�ن �8ں ہ8ں اور �� ز�I8 �8ں ہ8ں %$ �ےہ�ش ہ� )K٧(اور <��� ��ن ہے 
�ا B�ہے۔ /_� دو%�? دG ہ /_��c� ��\ے -� !� �Gرًا %$ �_ڑے ہ� �� د�H_cے �:8ں � �� o� ں -ے �:� وہ�ڑ/ �- ��

ر�; د? ��\ے -� ) �_�ل ��(�9�ب ) ا<,�ل ��(�ر �ے ��ر %ے �:,:� ُاٹ_ے -� اور  اور ز�I8 ا/Hے /�ورد-)K٨(-ے 
� �ہ8ں ) اور(اور /8^,=� اور G�448*ہ �8� ��\ے -� اور �ےا�G ;!�% ے ��\8ں -ے اور ان �8ں ا�4�ف �ےs� اہ ��ض��-
 �� ��\ے -�)K٩( E� ہ����\ے -� اور �� �R; �ہ ��!ے  اور �v+� o �ے �� <,E �8� ہ�-� اس �� اس �� /�را /�را �

�=� ہے  �� #�ف �ے ��\8ں -ے۔ �ہ�ں !Q �ہ �$ وہ )٧٠(ہ8ں اس �� %$ �� �Hہ� �� �H� وں �� -�وہ -�وہ�G�� اور 
اس �ے /�س /ہH{ ��\8ں -ے !� اس �ے دروازے �_�ل د�sے ��\8ں -ے !� اس �ے داروLہ ان %ے �ہ8ں -ے �ہ �8� 

 �ہ8ں P\ے !_ے �� !� �� !,ہ�رے /�ورد-�ر �� P�89ں /ڑه /ڑه �� %H�!ے اور اس دن !,ہ�رے /�س !� ہ� �8ں %ے /8^,=�
 �_! �cBہ� �`Z9� �c� �� ابd> وں �ے �� �8ں�G�� Ic8� ے %ے ڈرا!ے !_ے �ہ8ں -ے ��8ں �ہ8ں�P �8/ ہ� )٧١(�ے� 

 اور )٧٢( �� ��ا ٹ_c��� ہے ��\ے -� �ہ دوزخ �ے دروازوں �8ں دا�E ہ���ؤ ہ,r8ہ اس �8ں رہ� -ے۔ !c=� ���ے وا��ں
� #�ف �ے ��\8ں -ے �ہ�ں !Q �ہ �$ اس �ے � 
rہ� �� �H� ے /�ورد-�ر %ے ڈر!ے ہ8ں ان �� -�وہ -�وہH/گ ا�� ��
 
/�س /ہH{ ��\8ں -ے اور اس �ے دروازے �_�ل د�sے ��\8ں -ے !� اس �ے داروLہ ان %ے �ہ8ں �ہ !� /� %Aم !� �ہ

�ا �� ��c ہے �o �ے ا/Hے و<�ہ �� ہ� %ے )٧٣( �ے �sے دا�E ہ���ؤ اB_ے رہے۔ اب اس �8ں ہ,r8ہ� وہ �ہ8ں -ے �ہ 

 �8ں �c� o�ن �8ں B�ہ8ں رہ8ں !� rہ� �ہ ��د �H� وارث �� I8اور ہ� �� اس ز� ��د�� �R%)ے_Bے وا��ں �� ) ا��� E,>

��ب ہے  �e8� �ا/Hے /�ورد-�ر ) اور(����هے ہ�\ے ہ8ں  !� �9��Gں �� د�c_� -ے �ہ <�ش �ے -�د -_�8ا )@٧(���ہ �_
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� ! ��� �ے %�!; !e=�8 �� رہے ہ8ں۔ اور ان �8ں ا�4�ف �ے %�!; 48G*ہ �8� ��\ے -� اور �ہ� ��\ے -� �ہ ہ� #�ح �
�ا ہ� �� %'اوار ہے �� %�رے �ہ�ن �� ���Q ہے � ��� ! ��)٧D(  
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 Iرة م;م� /�G�Jَ 

 
 ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �

 

�ا\ے L��$ ودا�� �� #�ف %ے ہے )١(�ٰ� � �� -H�ہ �+Hrے وا� اور !��ہ (=�ل ���ے وا� )٢( اس �9�ب �� ا!�را ���� 
� #�ف /_� �� ���� ہے � � )٣(ہے اور %+
 <dاب د�Hے وا� اور ص��$ ��م ہے۔ اس �ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں۔ ا%

�ا �� P��9ں �8ں و�ہ� ��گ �_:ڑ!ے ہ8ں �� ���G ہ8ں۔ !� ان ��-�ں �� �ہ�وں �8ں H*B� /_��� !,ہ8ں ده��ے �8ں �ہ ڈال 
�۔ اور ہ� ُا�
 �ے ا/Hے ) /8^,=�وں ��( ان %ے /ہ*ے ��ح �� (�م اور ان �ے � � اور ُا��9ں �ے �_� )@(دے � $�dc!

4� �8� �ہ اس �� /cڑ �8ں اور �8ہ�دہ ) ��_:ڑ!ے رہے �ہ اس %ے �� �� زا\E ) �ہ=�ت %ے(/8^,=� �ے ��رے �8ں �ہ
 اور ا%� #�ح ���Gوں �ے ��رے �8ں �_� !,ہ�رے )D(��8ا <dاب �e8� ہ�ا ) %� د�c; ��(��د�ں !� �8ں �ے ان �� /cڑ �8� 

� ہے �ہ وہ اہE دوزخ ہ8ں cBت /�ر? ہ��� � �� ��گ <�ش �� اٹ_�\ے ہ�\ے اور �� اس �ے -�دا -�د )K(/�ورد-�ر �
� 9��Gے(ہ8ں ) �*`ہ ����هے ہ�\ے(H � ( ں �ے�H��� �8 ��!ے رہ9ے ہ8ں اور=e! ;!�% ے� ��� ! �وہ ا/Hے /�ورد-�ر �

�sے �+�r ���:9ے رہ9ے ہ8ں۔ �ہ اے ہ,�رے /�ورد-�ر !�8? ر�,
 اور !�8ا <*� ہ� 8B' �� ا��#ہ �sے ہ�\ے ہے !� 
 اے ہ,�رے )٧(ے اور دوزخ �ے <dاب %ے �R��ے �I ��-�ں �ے !��ہ �� اور !�8ے ر%9ے /� B*ے ان �� �+� د

/�ورد-�ر ان �� ہ,r8ہ رہHے �ے �ہ�9rں �8ں دا�I� �� E �� !��ے ان %ے و<�ہ �8� ہے اور �� ان �ے ��پ دادا اور ان 

 وا� ہے ,c� $��L �! Q۔ �ے�� اور ان �� <dا��ں %ے )٨(�� ��8��ں اور ان �� او�د �8ں %ے �Q8 ہ�ں ان �� �_

�R� ہے �� اور �ہ� �ڑ? ���8��\���G �\ے ر�;۔ اور �o �� !� اس روز <dا��ں %ے �R� �ے -� !� �ے�Q اس /� �ہ����
ا�,�ن �� #�ف �A\ے ��!ے !_ے اور ) د�8� �8ں( �I ��-�ں �ے ��i �8� ان %ے /c�ر �� �ہہ د�� ��\ے -� �ہ �$ !� )٩(

�ا اس %ے �ہ8ں ز��دہ �8'ار ہ�!��ر !� ا/Hے Pپ %ے �8'ار ہ� رہے ہ� ���9ے �ہ8ں !_ے !� ) o� �_! �)وہ �ہ8ں -ے )١٠ 
�۔ ہ� �� ا/Hے -H�ہ�ں �� ا(�ار ہے !� �8� r+� ہ ��ن Gہ �ے��ن �8� اور دو د Gہ اے ہ,�رے /�ورد-�ر !� �ے ہ� �� دو د�

� %=E8 ہے؟ \�� ��ا �� /c�را ��!� !_� !� !� ا�c�ر )١١(�H*cے ����د�9ے !_ے۔ اور ا-� اس �ے  �ہ اس �sے �ہ �$ !Hہ� 
�ا ہ� �� ہے �� � �! �c� �! �8 ���98ے !_ے*e! �! �_! �!�� �8� ر�`� Q��� ;!�%)ڑا ہے ) %$ %ے(او/� اور ) %$ %ے�


 !� وہ� /cڑ!� ہے )١٢(Z84� ن %ے رزق ُا!�ر!� ہے۔ اور�,%P �/ �! 8�ں د�_�!� ہے اور��r� �H/ہے �� !� �� ا �! � وہ
�ا �� <=�دت �� ���v �� �� ُا%� �� /c�رو ا-�Bہ ���G ��ا ہ� ���8ں )١٣( ر��ع ��!� ہے )اس �� #�ف(�� � �! 

�وں �8ں %ے �B �/ o�ہ9� ہے ا/Hے ��c %ے و�� �_8>9� ) وہ ()@١(H� ےH/اور ص��$ <�ش ہے۔ ا ����Q در��ت <��
� �ہ رہے -�۔ Pج  �o روز وہ �Ec /ڑ�ں -ے ان �� �)١D(ہے !��ہ �A(�ت �ے دن %ے ڈراوے i+� ا %ے�� '8B �\�

�ا �� �� ا�A8 اور L��$ ہے �� ��د��ہ
 ہے؟ � o�)١K( \ے -�۔�� ��ہ د�� Pج �ے دن ہ� �+v �� اس �ے ا<,�ل �� �
� �ے �� �8ں(Pج e� ( ے وا� ہےH8� ب�e� ��ا �*� Q۔ �ے��� �ہ8ں ہ�-G�4ے وا�ے دن )١٧(�ےا��P $�اور ان �� (� 

���,�ں �� ��\� دو%
 �ہ ہ�-� اور �ہ ��\� ) اور( دل �L %ے �_� �� -*�ں !P Qرہے ہ�ں -ے۔ %ے ڈراؤ �$ �ہ
� ��ت (=�ل �� ��\ے � o� �8��
 �� ���9� ہے اور �� )١٨(%i�ر�� �ان (�H8%ں �8ں /��8�ہ ہ8ں ) ��!8ں( وہ c�P_�ں �

�� �ے %�!; ���G �c�!� ہے اور �I �� �ہ )١٩) (�� �_\�R% ا��� ��c �ہ8ں دے  اور _� ;R� ر!ے ہ8ں وہ�c/ گ��
�ا %HHے وا� � Q9ے۔ �ے�c%)اور ( ے وا� ہےH_c�د)98ے �ہ �� )٢٠� ;c�ہ د��! � �8� ا�ہ�ں �ے ز�I8 �8ں %�8 �ہ8ں �

�ے �Z�ظ %ے �ہ8ں �ڑه �� ) �H��ے(��گ ان %ے /ہ*ے !_ے ان �� ا�>�م �e8� ہ�ا۔ وہ ان %ے زور اور ز�I8 �8ں �r���ت 
�ا !_ے !��ا �ے ان �� ان �ے -H�ہ�ں �ے %=$ /cڑ �8�۔ اور ان �� �� �R��ے وا� �ہ !_� ) �ے <dاب(� _� �%ے ��\

)٢١( Qڑ �8�۔ �ے�c/ �� ا �ے ان�� �ہ اس �sے �ہ ان �ے /�س /8^,=� �_*� د�8*8ں �!ے !_ے !� �ہ ��i ��!ے !_ے %� 
� �r��8�ں اور د�E8 رو�I دے �� �_8>�  اور )٢٢(%+
 <dاب د�Hے وا� ہے ) اور(وہ ص��$ (�ت H/ا �� ٰ�ہ� �ے ��%

)٢٣() �H � ( �ہ !� ��دو-� ہے �_�ٹ�ف !� ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ �# � �Lض �$ وہ ان )@٢(�G<�ن اور ہ���ن اور (�رون �
�ا /�(�ے /�س ہ,�ر? #�ف %ے �� �ے �� /ہRHے !� �ہHے �:ے �ہ �� اس �ے %�!; ��8ٹ�ں ا�,�ن �\ے ہ8ں ان �ے ) 

���8�ں �ےٹ_c��ے ہ�!� ہ8ں ! � اور �G<�ن ��� �ہ �>_ے )٢D(�� (E9 ��دو اور �8ٹ�8ں �� ز��ہ رہHے دو۔ اور ���Gوں �
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!,ہ�رے د�I �� �ہ ��ل دے ) �ہ8ں(B_�ڑو �ہ ��%�ٰ �� (E9 ��دوں اور وہ ا/Hے /�ورد-�ر �� ��Aے۔ �>_ے ڈر ہے �ہ وہ 
٢(/8�ا ��دے ) �ہ(�� �*Q �8ں eG�د K( ب �ے دن�e� �� ے% �=c9� ے �ہ� �ہ �8ں ہ�� ٰ�%�� )
��8) �H � ( ,�ن �ہ8ں�ا �/

 اور �G<�ن �ے ��-�ں �8ں %ے ا�v+� I��� Q �� ا/Hے )٢٧(�!�۔ ا/Hے اور !,ہ�رے /�ورد-�ر �� /H�ہ �ے cB� ہ�ں 
�ا ہے اور ا�,�ن �� /��8�ہ ر�_9� !_� �ہHے �:� �8� !� ا�eے �+B ���� E9) �� v�ہ9ے ہ� ��� �ہ9� ہے �ہ ��8ا /�ورد-�ر 

� #�ف(وہ !,ہ�رے /�ورد-�ر � ( �%ے �r��8�ں �_� �ے �� P�� ہے۔ اور ا-� وہ �_�ٹ� ہ�-� !� اس �ے �_�ٹ �� ض�ر ا%
�ا اس � Qہ� �� رہے -�۔ �ے� u)ہ ��!� ہے !� /� وا��� ہ�-�۔ اور ا-� %R� ہ�-� !� ��\� %� <dاب �o �� وہ !� %ے و<

 اے (�م Pج !,ہ�ر? ہ� ��د��ہ
 ہے اور !� ہ� �*Q �8ں L��$ ہ�۔ )٢٨(�ا�
 �ہ8ں د�9� �� �ے�Z�ظ �_�ٹ� ہے �+v �� ہ
)Ic8� ( �! �8-P ابd> �� ا��ہ,�ر? ��د ��ن ��ے -�۔ �G<�ن �ے �ہ� �ہ �8ں ) اس �ے دور ���ے �ے �sے(ا-� ہ� /� 

� ہے !,ہ8ں وہ� ��ت ُ%>_�!� ہ�ں �� �>_ے %��_� ہے اور وہ� راہ\A_� 8ں� o� وہ )٢٩( �9�!� ہ�ں �_! I��� �� �! 
��ف ہے �ہ  
=e� ?ے �:� �ہ اے (�م �>_ے !,ہ�رHے ) �=�دا(�ہ\��P ابd> �� ح �ے دن�# � )٣٠(!� /� اور ُا��9ں �

�H � ( ح�# �) ہ���\ے!,ہ�را ��ل �ہ (��ح �� (�م اور <�د اور ث,�د اور �� ��گ ان �ے /R8_ے ہ�\ے ہ8ں ان �ے ��ل �
�وں /� �*� ���� �ہ8ں B�ہ9� H� �! ا��
 /c�ر �ے دن )٣١(اور =e� ?اور اے (�م �>_ے !,ہ�ر )
��8) �H � ( ف ہے�� ��

�ا %ے �R��ے وا� �ہ ہ�-�۔ ) <dاب(!� �� ��\� ) اس دن(�_�-� -ے ) (8��
 �ے دن %ے( �o دن !� /8ٹ; /_�8 �� )٣٢(�
�ا -,�اہ ��ے اس � �� v+� o� ے وا� �ہ8ں اورH�د 
 اور /ہ*ے ��%� �_� !,ہ�رے /�س �r��8�ں )٣٣(�� ��\� ہ�ا�

�ے �� P\ے !_ے !� �� وہ �\ے !_ے اس %ے !� ہ,r8ہ �Q ہ� �8ں رہے۔ �ہ�ں !Q �ہ �$ وہ �Gت ہ�-sے !� !� �ہHے 
�ا اس �+v �� -,�اہ ���� /8^,=� �ہ8ں �_8>ے -�۔ ا%� #�ح \�� �_=� ��ا اس �ے � � د�9� ہے �� �� %ے �:ے �ہ 

�ا �� P��9ں �8ں )@٣(�Ec ���ے وا� اور �Q ���ے وا� ہ� �� ہ� \P E8د� � �� ��گ �^�8 اس �ے �ہ ان �ے /�س ��\
�ا ہ� �c9=� %��� �ے �� ہے۔ ا%� #�ح He/�� 
�ا �ے �'د�Q اور ����Hں �ے �'د�Q �ہ �_:ڑا %+��_:ڑ!ے ہ8ں۔ 

ر%�9ں /� ) اس /� Bڑه ��(�<�ن �ے �ہ� �ہ ہ���ن ��8ے �sے ا�H� EZ� Q�ؤ !��ہ �8ں  اور G)٣D(دل /� �ہ� �:� د�9� ہے 
� ()٣K(/ہH{ ��ؤں H � ( ں اور �8ں !� ا%ے �_�ٹ� %,>_9� ہ�ں۔�� ;c�ا �� د��P%,���ں �ے ر%�9ں /�، /_� ��%�ٰ �ے 

y د�� -8� !_�۔ اور �G<�ن �� اور ا%� #�ح �G<�ن �� اس �ے ا<,�ل �� اB_ے � *�م ہ�!ے !_ے اور وہ ر%9ے %ے رو
 �� �� ر%9ہ )٣٧(!���8 !� �ے��ر !_\A_� 8ں !,ہ8ں� �*B ے_R8/ اس �ے �ہ� �ہ �_�\�8 ��8ے �_! I��� �� v+� اور وہ 

� )٣٨(د�_�ؤ ں -�� روزہ( �_�\�8 �ہ د�8� �� ز�HB ( �_- �� ےHہ رہr8,ہ ���ت ہے وہP �� 8' ہے۔ اورB ��ہ اٹ_��ے �\�G
 �� ��ے ��م ��ے -� اس �� ���ہ �_� و�e� ہ� �*ے -�۔ اور �� �Q8 ��م ��ے -� ��د ہ� �� <�رت اور وہ )٣٩(ہے 


 �8ں دا�E ہ�ں -ے وہ�ں ان �� �ے�,�ر رزق �*ے -� rے ��گ �ہe�ہ�-� !� ا � اور اے (�م ��8ا )٠@(ص��$ ا�,�ن �_
 !� �>_ے )١@(Pگ �� #�ف �A!ے ہ� ) دوزخ ��(>_ے ہے �ہ �8ں !� �� �>�ت �� #�ف �A!� ہ�ں اور !� �) ��ل(�8� 

 �*> �_� ;R� ے_<� �� o� ر ��وں�`� Q��� �� 8' �� اسB وں اور اس�� �i� ;!�% ا �ے��اس �sے �A!ے ہ� �ہ 
�ا\ے(�ہ8ں۔ اور �8ں !� �� � ( $��L)ہ�ں ) اور �!A� ف�# �8' �� #�ف !� )٢@(�+Hrے وا�ے �B o� ہ ہے �ہ� �! }% 

��ت �8ں ��Aے �>_ےP ے ہ� اس �� د�8� اور!A� )د<� (=�ل ���ے �H � ( ہے �Hف ��ٹ�# ��ا ���ور �ہ8ں اور ہ� �� `� ��
� ہ8ں � �� ��ت �8ں !� %ے �ہ9� ہ�ں !� ا%ے P-ے EB �� ��د ��و -ے۔ اور �8ں )٣@(اور �� %ے �Ec ���ے وا�ے دوز

�وں �H� ا�� Qا �ے %��د ��!� ہ�ں۔ �ے����ا �ے ��%�ٰ �� ان ��-�ں �� )@@(� د�H_cے وا� ہے ا/H� ��م � �Lض 
���8وں �� ��ا\�8ں %ے ��iZظ ر�_� اور �G<�ن وا��ں �� ��ے <dاب �ے P-_�8ا !)@D(�H �  ( �!P)�Hہ ص=� و��م ) �ہ�

 �
 <dاب �G<�ن وا��ں �� �ہ��
 %) ��c ہ�-� �ہ(اس �ے %��Hے /s� �8ے ��!ے ہ8ں۔ اور �o روز (8��
 ��/� ہ�-+
 اور �$ وہ دوزخ �8ں �_:ڑ�ں -ے !� اد��ٰ در�ے �ے ��گ �ڑے Pد��8ں %ے �ہ8ں -ے �ہ ہ� !� )K@(�8ں دا�E ��و 

 �ڑے Pد�� �ہ8ں -ے �ہ !� )٧@(�� �R; �4ہ ہ� %ے دور ��%9cے ہ�؟ ) �ے <dاب(!,ہ�رے !��u !_ے !� �8� !� دوزخ 
�ا) رہ8ں -ے(%$ دوزخ �8ں ) �_�(ہ� ) �_� اور(��وں �8ں 48G*ہ ��cB� ہے H� )@گ �8ں )٨P رہے( اور �� ��گ E� (

ہ�ں -ے وہ دوزخ �ے دارو�Lں %ے �ہ8ں -ے �ہ ا/Hے /�ورد-�ر %ے د<� ��و �ہ ا�Q روز !� ہ� %ے <dاب ہ*c� ��دے 
8ں !� وہ �ہ8ں  وہ �ہ8ں -ے �ہ �8� !,ہ�رے /�س !,ہ�رے /r� �=,^8��8�ں �ے �� �ہ8ں P\ے !_ے۔ وہ �ہ8ں -ے ��8ں �ہ)٩@(

 ہ� ا/Hے /8^,=�وں �� اور �� ��گ ا�,�ن �\ے )D٠(�ے��ر ہ�-� ) اس روز(-ے �ہ !� ہ� د<� ��و۔ اور ���Gوں �� د<� 
�د ��!ے ہ8ں اور �o دن -�اہ �_ڑے ہ�ں -ے � �� �8ں �_-��(ہ8ں ان �� د�8� �� ز�_� �� 
��8) �H �) (Dدن )١ o� 
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\�G ;R� رتd � �
 اور ��ا -_� ہے ���,�ں �� ان �H � ےs� اور ان �ے ��ہ �ہ دے -)D٢( 
 اور ہ� �ے ��%�ٰ �� ہ�ا�
� �9�ب(� ( ���H� اس �9�ب �� وارث �� E8\ا%�ا �H� د? اور)Dہے )٣ 
Z84� اور 
 !� )@E`> )D وا��ں �ے �sے ہ�ا�

� ���:� اور ص=� G� � ��ا �� و<�ہ %R� ہے اور ا/Hے -H�ہ�ں �� Qے ص=� ��و �ے�� ��� ! �و��م ا/Hے /�ورد-�ر �
�ا �� P��9ں �8ں �_:ڑ!ے ہ8ں ان �ے )e! ;!�%)DD=�8 ��!ے رہ� �� ہ� \P ے �� ان �ے /�س� E8د� �e� �8^� گ�� �� 
�ا �� /H�ہ ���:�۔ �ے�Q وہ %HHے وا� ) ارادۂ(د��ں �8ں اور �R; �ہ8ں �
 ہے اور وہ اس �� /ہHRHے وا�ے �ہ8ں !� ,�>


 �ڑا )DK(ے وا� ہے د�H_c) اور(=e� �8�ا ���� ��-�ں �ے /8�ا ���ے �/ �� I8ں اور ز����,%P )گ ) ��م�� �wا� Ic8� ہے

 �ہ ) (��ا�� ہ8ں( اور ا��ه� اور c�P; وا� ��ا�� �ہ8ں۔ اور �ہ ا�,�ن ��ے وا�ے ���c8�ر اور �ہ ����ر )D٧(�ہ8ں ���9ے `8`�

8��
 �Pے وا�� ہے اس �8ں �Q� ;R �ہ8ں۔ �Ic8 ا��w ��گ ا�,�ن �ہ8ں ر�_9ے )D٨(!� �ہ
 �� �Lر ��!ے ہ� ) ہے �ہ) 
)D(=�ل ��وں -�۔ �� ��گ ��8? <=�دت ) د<�( اور !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے �ہ� ہے �ہ !� �>; %ے د<� ��و �8ں !,ہ�ر? )٩

�ا ہ� )K٠(%ے ازراہ !8H� �=c�!ے ہ8ں۔ <H`��$ �ہ�H �8ں ذ�E8 ہ� �� دا�E ہ�ں -ے �!� ہے �o �ے !,ہ�رے �sے رات  
 ���H� Iرام ��و اور دن �� رو�P ہ اس �8ں� �\�H�)ہ اس �8ں ��م ��و� ( Ic8� ے وا� ہے۔��� EFG �/ ا ��-�ں�� Qے��

8' �� /8�ا ���ے وا� ہے۔ اس �ے %�ا ��\� � =�د )K١(ا��w ��گ ��c �ہ8ں ��!ے B ا !,ہ�را /�ورد-�ر ہے �� ہ��� � �ہ
�ا �� P��9ں %ے ا�c�ر ��!ے !_ے )K٢(�ہ�ں �_ٹQ رہے ہ�؟ �ہ8ں /_� !� � )K٣( ا%� #�ح وہ ��گ �_ٹQ رہے !_ے �� 


 �H��� اور !,ہ�ر? ص�ر!8ں �H�\8ں اور _B �� ن�,%P ہ اور:� ��ا ہ� !� ہے �o �ے ز�I8 �� !,ہ�رے �sے ٹ_��8ے ��
��ب �H�\8ں اور !,ہ8ں /��8'ہ 8B'�ں �_��ے �� د�ں۔ ��ا\ے /�ورد-�ر ص�ر!8ں �_� o/ ا !,ہ�را /�ورد-�ر ہے۔�� � �ہ


 ہے ����� �اس �ے %�ا ��\� <=�دت �ے �\� �ہ8ں !� اس �� <=�دت ) �eے ��ت �ہ8ں( وہ ز��ہ ہے )@K(<��� �ہ
 ہ
 �� ��ا ہ� ��� ! �اے  ()KD(ہے �� !,�م �ہ�ن �� /�ورد-�ر ہے ) %'اوار(�� ���v �� �� ا%� �� /c�رو۔ ہ� #�ح �

�,Zان %ےملسو هيلع هللا ىلص�  (�s- �� 
 ��,� ��ا �ے %�ا /c�ر!ے ہ� ان �� /�%�9 �ہہ دو �ہ �>_ے اس ��ت �� �! �� I� ہے �ہ 
� #�ف(�$ �ہ ��8ے /�س ��8ے /�ورد-�ر ) اور �8ں ان �� ��c��8 /�%�9 ��وں(��وں � ( �cBP د�8*8ں �%ے �_*

�G u��! �� ��ٹ� %ے ) /ہ*ے( وہ� !� ہے �o �ے !� �� )KK(��ن ہ�ں ہ8ں اور �>; �� �ہ ��c ہ�ا ہے �ہ /�ورد-�ر <��� ہ
� ��ا�� �� /ہ9RHے ہ�۔ ) ہ�!ے ہ�(�Rّے ) �ہ !�(/8�ا �8�۔ ہ_� �iYہ �H� �� /_� ��!_ڑا �c� �� �! �_/ �� �H��9� ہے H/ا �! �_/

/ہH{ ��!ے ہ� اور و(
 �`�ر !Q ) ��ت �ے(/_� ��ڑهے ہ���!ے ہ�۔ اور ��\� !� �8ں %ے /ہ*ے ہ� ����!� ہے اور !� 
8�ا ����( وہ� !� ہے �� �A!� ہے اور ��ر!� ہے۔ /_� �$ وہ ��\� ��م ���� )K٧(!��ہ !� %,>_� / �� �e� ہ9� ہے ) اور�B

�ا �� P��9ں �8ں �_:ڑ!ے ) K٨(!� اس %ے �ہہ د�9� ہے �ہ ہ��� !� وہ ��!� ہے � �� �_c�8� !� �ے ان ��-�ں �� �ہ8ں د�
�ا( �I ��-�ں �ے �9�ب )Q)K٩ رہے ہ8ں؟ ہ8ں۔ �ہ �ہ�ں �_ٹ��� اور �� �R; ہ� �ے /8^,=�وں �� دے �� �_8>� اس �� ) 

-_8eٹے ��\8ں ) اور( �$ �ہ ان �� -�د��ں �8ں #�ق اور ز�>�8�ں ہ�ں -� )٧٠(�_ٹA��۔ وہ <H`��$ � *�م ���8ں -ے 
� ()٧١(-ے H � (s�د Q��_� گ �8ںP �_/ 8ں۔� � /_� ان %ے �ہ� ��\ے -� �ہ وہ )٧٢(ے ��\8ں -ے �_��9ے ہ�\ے /��

 �! �� I� ا �ے(�ہ�ں ہ8ں���ا ()��)٧٣�H� Q�!ے !_ے ( � �8L �H � ( �! ہ ہ�c*� ہ8ں -ے وہ !� ہ� %ے ��!ے رہے�
�ا ���Gوں �� -,�اہ ��!� ہے �� c/ �� '8B�ر!ے ہ� �ہ8ں !_ے۔ ا%� #�ح e� ٧(/ہ*ے@(I8ہ ہے �ہ !� ز���  �ہ اس �� �

� اس �ے �Aف(�8ں �� �ے �^�8 H � ( �) اب ()٧D(�ہ ا!�ا�� ��!ے !_ے ) %'ا ہے(��ش ہ�ا ��!ے !_ے اور اس �
ص=� ) اے /٧K( �! )�=,^8(�ہ�H �ے دروازوں �8ں دا�E ہ���ؤ۔ ہ,r8ہ ا%� �8ں رہ� -ے۔ �c9=�وں �� �8� ��ا ٹ_c��� ہے 

�ا �� و<�ہ %R� ہے۔ ا-� ہ� !� �� �R; اس �8�� ���Gوں /� (ں %ے د�_�د�ں �o �� ہ� !� %ے و<�ہ ��!ے ہ8ں۔ ��و H �
 اور ہ� �ے !� %ے )٧٧(�� !,ہ�ر? ��ت �8�ت /�ر? ��د�ں !� ان �� ہ,�ر? ہ� #�ف ��ٹ �� �P� ہے ) <dاب ��زل ���ں

; ا�eے ہ8ں /8^,=� �_8>ے۔ ان �8ں �R; !� ا�eے ہ8ں �I �ے ���ت !� %ے �8�ن �� د�sے ہ8ں اور �R) �ہ
 %ے(/ہ*ے 
�ا �� �\ے۔ /_� �$ ��r� ��ا �ے ��c �ے %�ا ��\��ور �ہ !_� �ہ `� �� �=,^8/ �e� ے۔ اورs� ے ���ت �8�ن �ہ8ں� I�

�ا ہ� !� ہے �o �ے )٧٨(�� �P �c/ہRH� !� ا�4�ف �ے %�!; 48G*ہ ��د�� -8� اور اہE#�� E �`4�ن �8ں /ڑ -sے � 
 اور !,ہ�رے �sے ان �8ں )٧٩(ں %ے � f /� %�ار ہ� اور � f �� !� �_�!ے ہ� !,ہ�رے �sے B�ر/�\ے �H�\ے !��ہ ان �8

)��ے ہ8ں اور اس �sے �_� �ہ ) اور �_\�G)�/ہB ( }Hڑه �� وہ�ں(!,ہ�رے د��ں �8ں �� ���
 ہ� ان /� ) �ہ8ں ���ے �
� �r��8�ں د)٨٠(��ؤ۔ اور ان /� اور ��89rں /� !� %�ار ہ�!ے ہ� H/�8ں  اور وہ !,ہ8ں ا��r� I� I� ��ا ���_�!� ہے !� !� 

 �8� ان ��-�ں �ے ز�I8 �8ں %�8 �ہ8ں �� !��ہ د�c_9ے �� ��گ ان %ے /ہ*ے !_ے ان �� ا�>�م �e8� )٨١(�� �ہ ���� -ے 
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�ے ا<9=�ر %ے �ہ
 �ڑه �� !_ے۔ !� �� �H� ( ;R��ے(وہ ان %ے �ہ8ں ز��دہ #�(�9ر اور ز�I8 �8ں �r���ت ) ����cہ(ہ�ا۔ 
 اور �$ ان �ے /8^,=� ان �ے /�س �_*� �r��8�ں �ے �� P\ے !� �� <*� )٨٢( ��!ے !_ے وہ ان �ے �R; ��م �ہ P�� وہ
ان �ے /�س !_� اس /� ا!�ا�ے �:ے اور �8B o' %ے !,e+� �8� ��!ے !_ے اس �ے ان �� P -_�8ا ) ا/Hے �8�ل �8ں(
�ا\ے وا�� /� ا�,�ن �\ے اور �8B o' �� اس �ے  /_� �$ ا�ہ�ں �ے ہ,�را <dاب د�c; �8� !� �ہHے �)٨٣(�:ے �ہ ہ� 

ان �ے ا�,�ن �ے ان ) اس و(
( �Ic8 �$ وہ ہ,�را <dاب د�cB ;cے )@٨(%�!; ���H� Q�!ے !_ے اس %ے ��� 9`� ہ�\ے 
�ہ �ہ د��۔ \�G �_� ;R� ��)ہ�دت ) �> ��ا ���وں ) ہے(H� ہے۔ اور وہ�ں �) �ے ��رے(�� اس �ے �!P �*B ٹے �8ں�_- �G�

  )٨D(�8ں /ڑ -sے 
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رة حٰ,ٓ ا��/�ة � /KLَAّGُ 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�ا\ے ()١(�ٰ� �� ()٢(%ے ُا!�? ہے ) �� #�ف)ر�,Iٰ ور��8 ( �ہ �9�ب e�89ں واض� ) ا�P �� o� 9�ب�)�ہ8ں ) ا�, ��
)�H � (� ان ��-�ں �ے � �� �r�رت �_� %H�!� ہے اور ��ف �_� د�!� ہے �Ic8 )٣(sے �� %,>; ر�_9ے ہ8ں (�Pن <��

8' �� #�ف !� ہ,8ں �A!ے ہ� اس )@(ان �8ں %ے ا��wوں �ے �Hہ /_�8 �8� اور وہ %9Hے ہ� �ہ8ں B o� اور �ہ9ے ہ8ں �ہ 
� �ہ�ا/I(%ے ہ,�رے دل /�دوں �8ں ہ8ں اور ہ,�رے ����ں �8ں ���; H � ( ہ,�رے اور !,ہ�رے در�8�ن /�دہ ہے !� ہے اور

 �!)�H/(��م ��و ہ� ) ا�H/(��م ��!ے ہ8ں ) اD( ے !�۔e8� ہ�ں �� ہے �ہ ) ہ�ں( �ہہ دو �ہ �8ں �_� Pد�!P ��>; /� �ہ و�
� #�ف � ��ا\ے وا�� ہے !� 8%�هے ا%�رہ� اور ا%� %ے �^�iت ���:� اور ����rں /� ا�eGس ) ���9ہ(!,ہ�را � =�د 

��ت �ے �_� (�\E �ہ8ں )K(ہے P 9ے اور�ے رہے ان �ے )٧( �� ز��ٰة �ہ8ں د!�� Q8� E,> ,�ن �\ے اور�گ ا�� �� 
 �ہ� �8� !� اس %ے ا�c�ر ��!ے ہ� �o �ے ز�I8 �� دو دن �8ں /8�ا �8�۔ اور )٨(ث�اب ہے �� ��9 ہ� �ہ ہ� ) ا�s�)�eے 

 اور ا%� �ے ز�I8 �8ں اس �ے او/� /ہ�ڑ �H�\ے )٩(ہ�ن �� ���Q ہے اس �� ���`��H� E�!ے ہ�۔ وہ� !� %�رے �) ��9ں ��(

 �`�ر �8� r8 � اور اس �8ں %$ %���ن �#*=:�روں �ے �sے ) اور !,�م(B�ر دن �8ں۔ ) %$(اور ز�I8 �8ں ���
 ر�_

�ہ دو��ں Pؤ  /_� P%,�ن �� #�ف ���9ہ ہ�ا اور وہ ده�اں !_� !� اس �ے اس %ے اور ز�I8 %ے ��G��� )١٠(�ec�ں 
� %ے P!ے ہ8ں ) ��اہ(���� %ے۔ ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ہ� ���� %ے ��اہ ����� /_� دو دن �8ں %�ت P%,�ن �H�\ے )١١(

� %9�روں(�� ��c �_8>� اور ہ� �ے P%,�ن د��B �� �8ا�Lں ) �ے ��م(اور ہ� P%,�ن �8ں اس H � ( 8� اور� I�'� ے%
 /_� ا-� �ہ �Hہ /_�8 �8ں )١٢(ا��ازے ہ8ں ) �`�ر �sے ہ�\ے(�=�دار �ے ) راو(��iZظ ر�_�۔ �ہ ز��د%
 ) �Y8���ں %ے(

) �� <dاب P�� !_�(%ے P-�ہ ��!� ہ�ں �e8ے <�د اور ث,�د /� HB:_�ڑ ) �ے <dاب(!� �ہہ دو �ہ �8ں !� �� ا�eے HB:_�ڑ 
�ا �ے %�ا )١٣(��( �$ ان �ے /�س /8^,=� ان �ے P-ے اور /R8_ے %ے P\ے �ہ � �e� ( ے �:ے �ہHدت �ہ ��و۔ �ہ�=>

 �� <�د !_ے )@١(ا-� ہ,�را /�ورد-�ر B�ہ9��G �! �9ے ُا!�ر د�9� %� �� !� دے �� �_8>ے -sے ہ� ہ� اس �� �ہ8ں ���9ے 
وہ ���� �*Q �8ں �Lور ���ے �:ے اور �ہHے �:ے �ہ ہ� %ے �ڑه �� (�ت �8ں ��ن ہے؟ �8� ا�ہ�ں �ے �ہ8ں د�c_� �ہ 

�ا �o �ے ان �� /�١(8�ا �8� وہ ان %ے (�ت �8ں �ہ
 �ڑه �� ہے۔ اور وہ ہ,�ر? P��9ں %ے ا�c�ر ��!ے رہے D( ہ� �! 
� �8ں ذ�
 �ے <dاب �� �'ہ cB_� د�ں۔ -�� !��ہ ان �� د�8� �� ز�\AB ہ�ا �
 �ے د��ں �8ں زور �%�Z� �/ ان ��ے �_

��ت �� <dاب !� �ہ
 ہ� ذ�E8 ���ے وا� ہے اور P ان) اس روز(اور �١( �� ��د �_� �ہ �*ے -K( اور �� ث,�د !_ے ان 
� �8� !� ان �ے ا<,�ل �� %'ا He/ �Hرہ �Hه� ده��� ہ� �ے 8%�ه� ر%9ہ د�_� د�� !_� �:� ا�ہ�ں �ے ہ�ا�
 �ے �`��*ے �8ں ا�

ان �� ہ� �ے  اور �� ا�,�ن �\ے اور /�ہ8'-�ر? ��!ے رہے )١٧(�8ں �ڑy �ے ان �� c/Pڑا۔ اور وہ ذ�
 �� <dاب !_� 
 �8� �R�)ے ��\8ں -ے )١٨s8��� ے ��\8ں -ے !� !�!8$ وار\AB ف�# ��ا �ے د�,I دوزخ �� �ہ�ں )١٩( اور �o دن 

� دو%�ے ا<Q!)�F �ہ �$ اس �ے /�س /ہH{ ��\8ں -ے !� ان �ے ��ن اور c�P_8ں اور B,ڑے H � ( ف انA�ان �ے 
� ا<F�(Hے B,ڑوں  اور وہ ا/)٢٠(�ے ا<,�ل �� �ہ�دت د�ں -ے H � ( ف ��8ںA�%ے �ہ8ں -ے �ہ !� �ے ہ,�رے 

� د? اور ا%� �ے !� �� \���- ��ا �ے %$ 8B'وں �� �r+� �Y� ا%� �ے ہ� �� �_� o� ہ�دت د?؟ وہ �ہ8ں -ے �ہ�
� #�ف !� �� ��ٹ �� ���� ہے � �ہ8ں ��!ے %ے !� /�دہ �) ��ت �ے ��ف( اور !� اس )٢١(/ہ*� ��ر /8�ا �8� !_� اور ا%

�ا �!_ے �ہ !,ہ�رے ��ن اور !,ہ�ر? c�P_8ں اور B,ڑے !,ہ�رے �Aف �ہ�دت د�ں -ے �*cہ !� �ہ �8�ل ��!ے !_ے �ہ 
�=� ہ� �ہ8ں  ��8�ل �ے �� !� ا/Hے /�ورد-�ر �ے ��رے �8ں ر�_9ے !_ے )٢٢(�� !,ہ�رے �ہ
 %ے <,*�ں � � اور ا%
 اب ا-� �ہ ص=� ���ں -ے !� ان �� ٹ_c��� دوزخ ہے۔ اور )٢٣(8ں ہ�-sے !� �� ہyA ��د�� اور !� �e�رہ /��ے وا��ں �

 �ان �� ہ� �I8r �`�ر ��د�� !_� !� ) �Y8���ں ��( اور ہ� �ے )@٢(ا-� !��ہ ���ں -ے !� ان �� !��ہ (=�ل �ہ8ں �� ��\ے -
�e���ں �� �,�<89ں �� ان %ے ا�ہ�ں �ے ان �ے ا-*ے اور /R_*ے ا<,�ل ان �� <,�ہ �� د�_�\ے !_ے اور �H�ت اور ا

�ا � � اور ���G �ہHے )٢D(�� و<�ہ /�را ہ�-8�۔ �ے�Q �ہ �`4�ن اٹ_��ے وا�ے ہ8ں ) �ے <dاب(/ہ*ے -dر 8cBں ان /� �_
 %� ہ� �_� )٢K(��ر �R� د�� ��و !��ہ !� L��$ رہ� ) �$ /ڑهHے �:8ں !�(�:ے �ہ اس (�Pن �� %H� ہ� �ہ ��و اور 
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> 
�ا )٢٧(dاب �ے �'ے cB_�\8ں -ے اور ان �ے ��ے <,*�ں �� �� وہ ��!ے !_ے %'ا د�ں -ے ���Gوں �� %+� �ہ 
�(�ے د�,�Hں �� ���ہ ہے H � ( �9ں %ے�P ?ا ہے �ہ ہ,�ر'% �دوزخ۔ ان �ے �sے ا%� �8ں ہ,r8ہ �� -_� ہے۔ �ہ اس �

 ا�e���ں �8ں %ے �I ��-�ں �ے ہ� ��  اور ���G �ہ8ں -ے �ہ اے ہ,�رے /�ورد-�ر ��Hں اور)٢٨(ا�c�ر ��!ے !_ے 
 �I ��-�ں �ے )٢٩(ڈا�8ں !��ہ وہ �ہ��
 ذ�E8 ہ�ں ) رو��(-,�اہ �8� !_� ان �� ہ,8ں د�_� �ہ ہ� ان �� ا/Hے /�ؤں �ے !*ے 

�ا ہے /_� وہ �ہ �ہ �ہ ��ف ��و اور �) اور �ہ8ں -ے()�\� رہے ان /� 9��Gے ُا!��ں -ے ( اس /�(�ہ� �ہ ہ,�را /�ورد-�ر 
� �H�ؤ ���� �o �� !� %ے و<�ہ �8� ��!� !_� � 
rہ� اور �ہ y�H,L)٣٠( 
� �8ں �_� !,ہ�رے دو%-� ہ� د�8� �� ز�

 ���ت �8ں �_P �8 ہ8ں(!_ے اورG)!,ہ�رے ر o� (۔ اور وہ�ں
اور �� 8B' ) �*ے -�(�� !,ہ�را �� B�ہے -� !� �� ) � ,
 اور اس )٣٢(�+Hrے وا�ے �ہ���ن �� #�ف %ے �ہ,��� ہے ) �ہ ()٣١) (����د ہ�-�(#*$ ��و -ے !,ہ�رے �sے 

�ا �� #�ف �A\ے اور <,Q8� E ��ے اور �ہے �ہ �8ں �e*,�ن ہ�ں ��+v %ے ��ت �� اB_� ��ن ہ�%9c� ہے �� 
9�۔ !� )٣٣(c%ا�� �ہ8ں ہ��� �� اور ��ا\\A_� اور )�� ��A� 
� ا�e(ا�eے #��� %ے ��اب دو �� �ہ
 اB_� ہ� ) %+

� -��� وہ !,ہ�را -�م ��ش دو%
 ہے ) ���ے %ے !� د�c_� -ے_! �H,8ں اور !� �8ں د�� o� ہ ��ت ان )@٣(�ہ�اور  
ہ� ��-�ں �� ��صE ہ�!� ہے �� ��دا�
 ���ے وا�ے ہ8ں۔ اور ان ہ� �� �84$ ہ�!� ہے �� �ڑے ص��$ �84$ ہ8ں 

)٣D(ا��ا �� /H�ہ ���� �8� ��و۔ �ے�Q وہ %9H� ���9� ہے  اور ا-� !,ہ8ں �Y8�ن �� ���$ %ے ��\� و%�%ہ /8� ہ� !� 
)٣K( ���B ہ ��و اور �ہ�� اس �� �r���8ں �8ں %ے ہ8ں۔ !� ��گ �ہ !� %�رج �� %>��B اور رات اور دن اور %�رج اور 

�ہ ��و �o �ے ان 8B'وں �� /8�ا �8� ہے ا-� !� �� اس �� <=�دت ���Hر ہے <% �� ��ا ہ� ا-� �ہ ��گ )٣٧(��۔ �*cہ 
� ���ں !� r��%)وا �ہ8ں�/ ��ا �� �_� ان ��!,ہ�رے /�ورد-�ر �ے /�س ہ8ں وہ رات دن اس �� !9��G ( �8=eے(�� ) 

�ے �ہ( اور )٣٨(!_9cے ہ� �ہ8ں ) �=_�(��!ے رہ9ے ہ8ں اور H� اے ( ��رت �ے �,��ے ہ8ں �ہ !� ز�I8 �� د�) �� �ا%
 ��Qr(ہ�\ �H � ( 9� ہے۔ �$ ہ�_c�ے د� o� �! ہے �اس /� /��� ��%� د�9ے ہ8ں !� ��داب ہ���!� اور /_��Hے �:9

 �� ��گ ہ,�ر? P��9ں �8ں �� )٣٩(ز�I8 �� ز��ہ �8� وہ� ��دوں �� ز��ہ ���ے وا� ہے۔ �ے�Q وہ ہ� 8B' /� (�در ہے 
ہے �� وہ �� (8��
 �ے دن ا�I راہ� ��!ے ہ8ں وہ ہ� %ے /��8�ہ �ہ8ں ہ8ں۔ �_v+� �� A دوزخ �8ں ڈا� ��\ے وہ �ہ�9 


 )٠@(�� B�ہ� %� ����۔ �� �R; !� ��!ے ہ� وہ اس �� د�c; رہ� ہے ) !� ��8(وا��ن %ے P\ے۔ Z84� ں �ے�-�� I� 
� ر!=ہ �9�ب ہے ��> Q�ہ !� ا�۔ اور �\P 9� )١@(�� �ہ ���� �$ وہ ان �ے /�سc%ے %ے ہ�-P ہ� E� اس /� �_�ٹ �� د

�ا(����8ں وا�ے ) اور(دا�� ) ورا(ہے �ہ /R8_ے %ے۔ � !� %ے وہ� ��!8ں �ہ8ں ��!� ہ8ں �� !� )٢@(�� ُا!�ر? ہ�\� ہے ) 
 �� !_8ں۔ �ے�Q !,ہ�را /�ورد-�ر �+� د�Hے وا� �_� اور <dاب ا��8 د�Hے وا� �_s- �%ے /ہ*ے اور /8^,=�وں %ے �ہ

) ہ,�ر? ز��ن �8ں(�!ے !� �ہ ��گ �ہ9ے �ہ اس �� P�89ں �) ��زل( اور ا-� ہ� اس (�Pن �� �8L ز��ن <�ب �8ں )٣@(ہے 
�۔ �ہہ دو �ہ �� ا�,�ن �!ے ہ8ں ان ) �+�#$(<>,� اور ) ��ب �ہ (�Pن !�(��8ں �_�ل �� �8�ن �ہ8ں �� -8sں۔ �8� ��>

� �ہ�ا/I(ہ�ا�
 اور �i� ہے۔ اور �� ا�,�ن �ہ8ں �!ے ان �ے ����ں �8ں -�ا�� ) �ہ(�ے �sے H � (ہ�ان �ے �� ہے اور  
� ہے۔ -�ا�� �ے %=$ ان �� ) ���$(�8ں \�H8���)���- ( ہے � اور ہ� �ے ��%�ٰ �� �9�ب )@@(دور �:ہ %ے Pواز د? ��!

� ہ�!� !� ان �8ں cB ت /ہ*ے �ہ ٹ_ہ��� Q�ف %ے ا�# �د? !� اس �8ں ا�A9ف �8� -8�۔ اور ا-� !,ہ�رے /�ورد-�ر �
 �� �Q8 ��م ��ے -� !� ا/Hے �sے۔ اور �� ��ے )D@(%ے �Q �8ں ا�>; رہے ہ8ں ) (�Pن(48G*ہ ��د�� ��!�۔ اور �ہ اس 

�وں /� �*� ���ے وا� �ہ8ں H� ہ�-�۔ اور !,ہ�را /�ورد-�ر �� �8��
 �ے <*� �� )K@(��م ��ے -� !� ان �� ض�ر ا%) 
� #�ف د�� ��!� ہے � �8��
 �� <*� ا%� �� ہے(��ا�ہ ا%) �H � ( �- E_/ �! اور �ہ ��_�ں %ے �c*9ے ہ8ں اور �ہ ��\

9� ہے �:� اس �ے <*� %ے۔ اور �o دن وہ ان �� /c�رے -� H� اور �ہ ��ہ ��8ے ���Q ) اور �ہے -�(��دہ ���*ہ ہ�!
 �� �e� ہ�ں ہ8ں !� وہ �ہ8ں -ے �ہ ہ� !>; %ے <�ض ��!ے ہ8ں �ہ ہ� �8ں %ے�)��=� ہ� �ہ8ں ) ان �)@٧( �� I� اور 

�ا �ے %(/ہ*ے وہ �ان %ے L�\$ ہ���\8ں -ے اور وہ �`I8 ���8ں -ے �ہ ان �ے �sے ) %$c/)�را ��!ے !_ے ( �ا
� ہے !� ��ا�8� ہ���!� اور Pس )٨@(�+*4� �ہ8ں !�� }H/ہ �8*c! �-9� �ہ8ں اور اc_! �! �!�� �!�� د<�\8ں �� �\A_� ن�eا� 
� ر�,
 �� �'ہ cB_�!ے ہ8ں !� �ہ9� ہے �ہ �ہ !� ��8ا  اور ا-� !c*8� /ہHRHے �ے � � ہ� اس �� ا/)٩@(!�ڑ �8ٹ_9� ہے H

� ہ� اور(�� !_� اور �8ں �ہ8ں �8�ل ��!� �ہ (8��
 ��/� ہ�۔ اور ا-� _� }� }% 
�8ں ا/Hے /�ورد-�ر �� #�ف ) (8��
� ہے۔ /E,> �� �G�� o �8� ��!ے وہ ہ� ان �� ض�ور �9�\��Z��� �8ں -ے ��ٹ��� �_� ��ؤں !� ��8ے �sے اس �ے ہ�ں �_

 اور �$ ہ� ا�e�ن /� ��م ��!ے ہ8ں !� �Hہ ��ڑ �98� ہے اور /ہ*� /_�8 )D٠(اور ان �� %+
 <dاب �� �'ہ cB_�\8ں -ے 



Qura’an Al-Kareem (Urdu)                             UrduDost Libray,   www.urdudost.com                              

Page 197 of 286 

� د<�\8ں ���ے �:9� ہے =,� �9� ہے !� �,=RH/ہ �8*c! �� 9� ہے۔ اور �$ اس�د EB ��)Dہ )١�ا-�  �_c�د A_� ہ� �ہ� 
�ا �� #�ف %ے ہ� /_� !� ا) (�Pن(�/��ے در�ے ) �� ��(س %ے ا�c�ر ��و !� اس %ے �ڑه �� ��ن -,�اہ ہے �� 


 �8ں ہ� i��+� ��)D٢( ان �� ا#�اف $��`H> ہ� )���> ( 8�ں د�_�\8ں -ے��r� �H/ا ��8ں �_� اور ��د ان �� ذات �8ں �_
� �ہ8ں �ہ !,ہ�ر) (�Pن(�ہ�ں !Q �ہ ان /� ��ہ� ہ���\ے -� �ہ G�� ہ�دار ہے �� ہے۔ �8� !� �� �=�ا /�ورد-�ر ہ� 8B' %ے 

)Dے ہ�\ے )٣s� 8' /� ا��#ہB ر�_� �ہ وہ ہ� I% 8ں ہ8ں۔� Q� ے /�ورد-�ر �ے رو��و ��ض� ہ��ے %ےH/ہ ا� �_c�د 
  )@D(ہے 
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ٰMررة ا�ّ<� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�ا\ے L��$ )٢( عٓسٓقٓ )١(�ٰ�ٓ ��_8>9� ہے �o #�ح !� %ے ) ��اہI8(و دا�� ا%� #�ح !,ہ�ر? #�ف �I8��F اور  
 �� �P ;R%,���ں �8ں اور �� �R; ز�I8 �8ں ہے %$ ا%� �� ہے۔ اور وہ )٣(/ہ*ے ��-�ں �� #�ف و�� �_8>9� رہ� ہے 

�ر ہے ) �/�ورد-�ر �� ! ��� �ے  (��$ ہے �ہ P%,�ن او/� %ے /_ٹ /ڑ�ں اور 9��Gے ا/Hے )@(<��� ر!=ہ اور -�ا�
�ا �� ���:9ے رہ9ے ہ8ں۔ %I ر�_� �ہ G� � ےs� 8ں ہ8ں ان �ے� I8�8 ��!ے رہ9ے ہ8ں اور �� ��گ ز�=e! �%�!; اس �

�ا �� ��د ہ8ں۔ اور !� ان /� )Hr+�)Dے وا� �ہ���ن ہے � اور �I ��-�ں �ے اس �ے %�ا ��ر%�ز �H� ر�_ے ہ8ں وہ 
� �cّے(� #�ح !,ہ�رے /�س (�Pن <��� �_8>� ہے !��ہ !� �ڑے -�ؤں  اور ا%)K(داروLہ �ہ8ں ہ� H � ( ے وا��ںHے رہ�

�� اور �� ��گ اس �ے ارد-�د رہ9ے ہ8ں ان �� ر%9ہ د�_�ؤ اور ا�ہ8ں (8��
 �ے دن �� �_� �o �8ں �Q� ;R �ہ8ں ہے 

 �8ں ہ�-� اور ا��G Q�� دوزخ �8ں rہ� ���G Q�ف د�ؤ۔ اس روز ا��
  اور ا)٧(>�,� ��ا B�ہ9� !� ان �� ا�Q ہ� �-

� ر�,
 �8ں دا�E ���98� ہے اور ���,�ں �� �ہ ��\� ��ر ہے اور �ہ ��د-�ر H/ہ9� ہے ا�B �� o� وہ Ic8� �9�8� )٨(��د� 
 �/ '8B ہ ��ے -� اور وہ ہ���ا ہ� ہے اور وہ� ��دوں �� ز��ا�ہ�ں �ے اس �ے %�ا ��ر%�ز �H�\ے ہ8ں؟ ��ر%�ز !� 

�ا �� #�ف )٩(�_9� ہے (�رت ر��ا ��8ا ) %ے ہ�-�( اور !� �o ��ت �8ں ا�A9ف ��!ے ہ� اس �� 48G*ہ � ��ہ
� #�ف ر��ع ��!� ہ�ں � �8�ا ���ے )١٠(/�ورد-�ر ہے �8ں ا%� /� �_�و%ہ ر�_9� ہ�ں۔ اور ا%/ �� I8ں اور ز����,%P 

ا%� ) �H�\ے اور(H�\ے اور B�ر/���ں �ے �_� ��ڑے ۔ ا%� �ے !,ہ�رے �sے !,ہ�ر? ہ� �oH �ے ��ڑے �)وہ� ہے(وا� 
� 8B' �ہ8ں۔ اور وہ د�9H% �9_c� ہے \�� �e8� رہ9� ہے۔ اس �!A8_/ �� �! �/ ���#)8�ں )١١<H� �� I8ں اور ز����,%P 

۔ !�H ��د�9� ہے) اور �o �ے �sے B�ہ9� ہے(ا%� �ے ہ�!; �8ں ہ8ں۔ وہ �o �ے �sے B�ہ9� ہے رزق �Gاخ ��د�9� ہے 
��ح ) �ے ا�89�ر ���ے ��( ا%� �ے !,ہ�رے �sے د�I �� وہ� ر%9ہ �`�ر �o� �8 )١٢(�ے�Q وہ ہ� 8B' %ے وا(� ہے 

 �� o� !_� اور ��د �c� ��)�,Z� ہ� �ے !,ہ�) ملسو هيلع هللا ىلصاے ٰ�e8> اور ٰ�� ہے اور �o �� ا��اہ�8 اور ��%<8_� �ر? #�ف و�
8' �� #�ف !� ����rں �� �A!ے ہ� وہ ان �ہ د�I �� (�\� ر�_H� اور) وہ �ہ(�� ��c د�� !_� B o� ۔�Hاس �8ں /_�ٹ �ہ ڈا� 

 �H/ف ر��ع ��ے ا%ے ا�# �� ��ر-�ہ �� ��-'��ہ ���98� ہے اور �� اس �H/ہ9� ہے ا�B �� o� ہے۔ ا� ��� د��ار -'ر!
� ض� %ے HcBPے �ے � �) ��( اور �ہ ��گ �� ا�� ا�� ہ�\ے ہ8ں !� <*� )١٣(#�ف ر%9ہ د�_� د�9� ہے � o/P ) ہ�\ے

� ہ�!� !� ان �8ں 48G*ہ )ہ8ںcB ے ��ت �ہ ٹ_ہ�s� ے� Q! ر�`� 
۔ اور ا-� !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے ا�Q و(
 ��ا ��(��د�� ��!�۔ اور �� ��گ ان �ے � �%ے �=ہے �� ا�>_I �8ں ) �� #�ف9�)�ب �ے وارث ہ�\ے وہ اس ( 

�( !� )@١(ہ8ں ) /_eHے ہ�\ے(,Z� ا%) ملسو هيلع هللا ىلصاے �)�� I�ں ��(#�ف ) د�-�� (�� �! �e8� اور �Hے رہ!A� ہ�ا ہے �c� 
)�/ �� ہے �8ں اس /� ) ا%\���G ا �ے ��زل����اہ�rں �� /�8و? �ہ ����۔ اور �ہہ دو �ہ �� �9�ب  �(�\� رہH�۔ اور ان �

�ا ہ� ہ,�را اور !,ہ�را �/�ورد-�ر ہے۔ ہ� �� ہ,�رے ا�,�ن ر�_9� ہ�ں۔ اور �>_ے ��c ہ�ا ہے �ہ !� �8ں ا�4�ف ��وں۔ 
�ا ہ� ) �� ���ہ �*ے -�(ا<,�ل ��� ا�_ٹ� ��ے ) %$(اور !� �� !,ہ�رے ا<,�ل ��۔ ہ� �8ں اور !� �8ں �Z� ;R¡ و!�cار �ہ8ں۔ 

� #�ف ��ٹ �� ���� ہے � ��ا )١D(-�۔ اور ا%���ن ) ����Hں �ے(�8ں � � اس �ے �ہ ا%ے ) �ے ��رے( اور �� ��گ 
�ا ��(ہ8ں ان �ے /�ورد-�ر �ے �'د�Q ان �� �_:ڑا �^� ہے۔ اور ان /� �8� ہ� �_:ڑ!ے � ( 
FL$ اور ان �ے �sے %+

� اور )١K(<dاب ہے \���G ے %�!; �9�ب ��زل� �\�R% ے� o� ہے �! ��ا ہ� )�!�ازو۔ اور !� �� �8� ) <�ل وا�4�ف �
� ہ� RHہ/ P �8��
 (��$ ہ) � �ہ8ں ر�_9ے وہ اس �ے �sے �*�? �� رہے ہ8ں۔ اور  �� ��گ اس /� ا�,�ن)١٧(� *�م ���

�� ���I ہ8ں وہ اس %ے ڈر!ے ہ8ں۔ اور ���9ے ہ8ں �ہ وہ ���� ہے۔ د�c_� �� ��گ (8��
 �8ں �_:ڑ!ے ہ8ں وہ /��ے 
�وں /� �ہ���ن ہے وہ �B �� o�ہ9� ہے رزق د�9� ہے۔ اور وہ زور وا� )١٨(در�ے �� -,�اہ� �8ں ہ8ں H� ےH/ا ا�� 

��ا%9:�ر ہ� اس �� ہ� اس �8ں %ے د�ں -ے۔ اور �� د�8� �� )١٩(ز��د%
 ہے ) راو( �� �98_� ���ت �P v+� �� 
��ت �8ں �R; �4ہ �ہ ہ�-� P �� ں -ے۔ اور اس�ا%9:�ر ہ� اس �� ہ� اس �8ں %ے دے د�� �� � �8� ان �ے وہ )٢٠(�_98

 o� ر �8� ہے�`� I�د �e�ے اs� ہ�ں �ے ان �ےH� ہ8ں Q��� 48*ےG �-۔ اور ا��ہ8ں د� �c� ا �ے���� و<�ہ ) �ے دن(�� 
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 !� د�c_� -ے �ہ ���� )٢١(�ہ ہ�!� !� ان �8ں 48G*ہ ��د�� ��!� اور �� ���� ہ8ں ان �ے �sے درد د�Hے وا� <dاب ہے 
 ��!ے رہے %ے ڈر رہے ہ�ں -ے اور وہ ان /� /ڑے -�۔ اور �� ��گ ا�,�ن �\ے اور �E,> Q8) �ے و��ل(ا/Hے ا<,�ل 


 �ے ���Lں �8ں ہ�ں -ے۔ وہ �� �B ;R�ہ8ں -ے ان �ے �8ے ان �ے /�ورد-�ر �ے /�س rڑا ) ����د(وہ �ہ� �ہ�-�۔ �ہ
�وں �� �� ا�,�ن �!ے اور <,Q8� E ��!ے ہ8ں �r�رت د�9� ) ا� �م ہے( �ہ� وہ )٢٢(EFG ہے H� ے انH/ا ا�� �� o�


 ) !� ��(���:9� �:� ہے۔ �ہہ دو �ہ �8ں اس �� !� %ے ص*ہ �ہ8ں =Z� �� 
� ��ے -� ) !� B�ہs8ے((�ا�c8� �اور �� ��\
�ا �+Hrے وا� (�ردان ہے � Qے اس �8ں ث�اب �ڑه�\8ں -ے۔ �ے�s� ہ ��گ �ہ9ے ہ8ں �ہ /8^,=� �ے )٢٣(ہ� اس �ے�8� � 

�ا B�ہے !� ��ا /� �_�ٹ ����ه �8� ہے؟ ا-� �)�,Z� ا �_�ٹ �� ����د ��!� اور !,ہ�رے دل /� �ہ� �:� دے۔ او) ملسو هيلع هللا ىلصاے��ر 
�H/ہے ا �ں %ے وا(�!�� �� Q! ےH8% وہ Qہے۔ �ے� �!�� 
 اور وہ� !� ہے �� ا/Hے )@٢( ��!�ں %ے �� �� ث��

�وں �� !��ہ (=�ل ��!� اور H�)ہے اور �� !� ��!ے ہ� ) ان �ے �!���G ٢(���9� ہے ) %$((�4ر � �فD( ,�ن�اور �� ا 
(=�ل ��G�!� ہے اور ان �� ا/Hے EFG %ے �ڑه�!� ہے۔ اور �� ���G ہ8ں ان �ے �sے ) د<�( ان �� �\ے اور <,s� Q8� Eے


 <dاب ہے +%)٢K( وہ Ic8� د ���ے �:9ے۔�eG 8ں� I89� !� ز��د�� ���وں �ے �sے رزق �8ں �GاH� ےH/ا ا�� اور ا-� 
�وںH� ےH/وہ ا Qازے �ے %�!; ��زل ��!� ہے۔ �ے�� اور وہ� !� ہے )٢٧( �� ���9� اور د�c_9� ہے �� B '8B�ہ9� ہے ا�

 
� ر�,H/ہ ��%�!� اور اH8� �� ��رش(�� ��-�ں �ے ��ا�8� ہ����ے �ے � H � ( 9� ہے۔ اور وہ�د A8_/ �� 
��� ��
8�ا ���� اور ان ����روں)٢٨(��ر%�ز اور %'اوار ! ��� ہے / �� I8ں اور ز����,%P �8ں �8ں %ے ہے��r� �� �  اور ا%

 اور �� �84=
 !� /� )٢٩(�� �� اس �ے ان �8ں /_A8 ر�_ے ہ8ں اور وہ �$ B�ہے ان �ے �,H8��� uے /� (�در ہے 
�ا ��( اور !� ز�I8 �8ں )٣٠(وا(u ہ�!� ہے %� !,ہ�رے ا/Hے G *�ں %ے اور وہ �ہ
 %ے -H�ہ !� � �ف ہ� ��د�9� ہے � (

�ا �ے %�ا �ہ !,ہ�را �� �r���8ں �8ں %ے )٣١(��\� دو%
 ہے اور �ہ ��د-�ر <��' �ہ8ں ��%9cے۔ اور � � اور ا%
�ر �ے �ہ�ز ہ8ں H,%)�� /ہ�ڑ ) ��ڑے رہ )٣٢) (ہ8ں(-�_� �/ �Y% ��ا B�ہے !� ہ�ا �� ٹ_�8ا دے اور �ہ�ز اس �� ا-� 

�ا �ے �,��ے ہ8ں ) ��!�ں(��\8ں۔ !,�م ص=� اور ��c ���ے وا��ں �ے �sے ان � ان �ے ا<,�ل �ے  ��)٣٣(�8ں (�رت 
�� ��گ ہ,�ر? P��9ں ) ا�9`�م اس �sے �8� ��\ے �ہ( اور )@٣(%=$ ان �� !=�ہ ��دے۔ اور �ہ
 %ے (�4ر � �ف ��دے 

!� �� د�� -8� ہے وہ د�8� �� ) ��ل و�9�ع(�� ) ��-� ()٣D(�8ں �_:ڑ!ے ہ8ں۔ وہ ��ن �8ں �ہ ان �ے �sے �Aص� �ہ8ں 
 �� �-��ہ ہ) ��/�\�ار(ز�\�G ے وا� ہےHا �ے ہ�ں ہے وہ �ہ�9 اور (�\� رہ�� ;R� �� ے۔ اور)�H � ( �� ےs� ان ��-�ں �ے

� ��!�ں %ے /�ہ٣K( '8(ا�,�ن �\ے اور ا/Hے /�ورد-�ر /� �_�و%� ر�_9ے ہ8ں � � اور �� �ڑے �ڑے -H�ہ�ں اور �ے�8�\
ے /�ورد-�ر �� ��G�ن (=�ل ��!ے ہ8ں اور �,�ز  اور �� ا/H)٣٧(��!ے ہ8ں۔ اور �$ 4Lہ P!� ہے !� � �ف ��د�9ے ہ8ں 

/ڑه9ے ہ8ں۔ اور ا/Hے ��م o/P �ے ��rرے %ے ��!ے ہ8ں۔ اور �� ��ل ہ� �ے ان �� <��G �Y��� ہے اس �8ں %ے ��چ 
٣٩(���ہ �98ے ہ8ں ) �H�%$ #��`ے %ے( اور �� ا�eے ہ8ں �ہ �$ ان /� �*� و! �? ہ� !� )٣٨(��!ے ہ8ں ( �� � اور ��ا\

�ا �ے ذ�ے ہے۔ ) � ��*ے ��(��ہ !� ا%� #�ح �� ��ا\� ہے۔ �:� �� در-'ر ��ے اور ��در%
 ��دے !� اس �� ���ہ 
� �ہ8ں ��!� He/ �� ہ8ں �ہ وہ �*� ���ے وا��ں� Q� ا�9`�م �ے !� )٠@(اس �8ں � اور �o /� �*� ہ�ا ہ� ا-� وہ اس �ے � 

 ان ��-�ں /� ہے �� ��-�ں /� �*� ��!ے ہ8ں اور �*Q �8ں ���� eG�د  ا�'ام !�)١@(ا�eے ��-�ں /� �R; ا�'ام �ہ8ں 
 اور �� ص=� ��ے اور (�4ر � �ف ��دے !� �ہ )٢@(/_A8!ے ہ8ں۔ �ہ� ��گ ہ8ں �c! �� I*8� د�Hے وا� <dاب ہ�-� 

�ا -,�اہ ��ے !� اس �ے � � اس �� ��\� دو%
 �ہ8ں۔ اور )٣@(ہ,
 �ے ��م ہ8ں � �� v+� o� ں ��  اور�,��� �!
� %=E8 ہے؟ ) د�8� �8ں(<dاب د�c_8ں -ے !� �ہ8ں -ے �8� ) دوزخ ��(د�c_� -ے �ہ �$ وہ \�� �_� � )@@(وا/o ���ے �

 ��_B ے <��'? ��!ے ہ�\ے% 
�(اور !� ان �� د�c_� -ے �ہ دوزخ �ے %��Hے �\ے ��\8ں -ے ذ�R8� ہ %ے ) اور�:�
ے �ہ �e�رہ اٹ_��ے وا�ے !� وہ ہ8ں �Hہ�ں �ے (8��
 �ے دن ا/Hے Pپ �� اور د�c; رہے ہ�ں -ے۔ اور ���I ��گ �ہ8ں �

�ا �ے )D@(رہ8ں -ے ) /ڑے(ا/Hے -_� وا��ں �� �e�رے �8ں ڈا�۔ د�c_� �ہ �ےا�4�ف ��گ ہ,r8ہ �ے د�; �8ں � اور 
�ا -,�اہ � �� o� 8ں۔ اورc% د دے��ا �ے %�ا ان �� ����ے اس �ے �sے %�ا ان �ے ��\� دو%
 �ہ ہ�ں -ے �ہ 

)�� 
� ر%9ہ �ہ8ں ) ہ�ا�\��)@K(د )  ان %ے �ہہ دو �ہ���� P ف %ے�# ��ا ��(=E اس �ے �ہ وہ دن �� ٹ*ے -� �ہ8ں 
 I� �ہ� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��c (=�ل ��و۔ اس دن !,ہ�رے �sے �ہ ��\� ��\ے /H�ہ ہ�-� اور �ہ !� %ے -H�ہ�ں �� ا�c�ر ہ

) ا�c�م ��(ہ /_�8 �8ں !� ہ� �ے !� �� ان /� �:ہ=�ن �H� �� �ہ8ں �_8>�۔ !,ہ�را ��م !� ص�ف  /_� ا-� �ہ �H)٧@(/ڑے -� 
 �� ر�,
 �� �'ہ cB_�!ے ہ8ں !� اس %ے ��ش ہ���!� ہے۔ اور ا-� ان �� ان ہH/ن �� ا�eہے۔ اور �$ ہ� ا� �H�د �RHہ/
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9� ہے !� RHہ/ �9+% � )٨@�)ے�Q ا�e�ن �ڑا ����cا ہے (  ہ8ں%$ ا�e���ں �� �_�ل ��!ے(�ے ا<,�ل �ے %=$ ��\
�۔ وہ �� B�ہ9� ہے /8�ا ��!� ہے۔ �eے B�ہ9� ہے �8ٹ8�ں ) !,�م(_� �� I8اور ز� �_� �� ہے P%,���ں �� ��ا ہ� 
��د��ہ


 ��G�!� ہے۔ اور �o �� )٩@(<Y� ��!� ہے اور �eے B�ہ9� ہے �8ٹے �+9r� ہے ��H> ان �� �8ٹے اور �8ٹ8�ں دو��ں �� 
B ے وا�H��� �! رت وا� ہے ) اور(�ہ9� ہے �ےاو�د ر�_9� ہے۔ وہ�))Dا اس )٠��� Pد�� �ے �sے �,Ic �ہ8ں �ہ e� اور 

�ا �ے ��c %ے ) �ے ذر� ے(%ے ��ت ��ے �:� ا�ہ�م �%ے �� /�دے �ے /R8_ے %ے �� ��\� 9��Gہ �_�8 دے !� وہ 
�ا B�ہے ا�`� ��ے۔ �ے�Q وہ <��� ر!=ہ �
) اور(�� ,c� وا� ہے )Dے !,ہ�ر? )١% �c� ےH/ح ہ� �ے ا�# � اور ا%

�_8>� ہے۔ !� �ہ !� �9�ب �� ���9ے !_ے اور �ہ ا�,�ن ��۔ �Ic8 ہ� �ے اس �� ) (�Pن(#�ف روح ا�`�س �ے ذر� ے %ے 
 Qے ہ8ں۔ اور �ے�!�� 
�وں �8ں %ے �B �� o�ہ9ے ہ8ں ہ�ا�H� ےH/ہے �ہ اس %ے ہ� ا ���H� ر��)�,Z� ه� !� %) ملسو هيلع هللا ىلصاے�8

� ()D٢(ر%9ہ د�_�!ے ہ� H � ( ��ا ��� %$ 8B'وں �� ���Q ہے۔ د�c_� %$ ��م � I8ں اور ز����,%P �� ا �� ر%9ہ��
  )D٣) (اور وہ� ان �8ں 48G*ہ ��ے -�(#�ف ر��ع ہ�ں -ے 
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رة ا�NEُّ�ف� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� (�e  �9�ب ر)١(�ٰ� � Iہے !��ہ !� %,>_� )٢(و� ���H� �� ��ح ( اور �ہ �ڑ? �9�ب )٣( �ہ ہ� �ے اس �� (�Pن <��H �
� ہ�\� اور(�8ں ہ,�رے /�س ) ��iZظ_c� ( ہے �
 وا�,c� اور 
*8FG ?ے ہ�\ے )@(�ڑ*c� ے% � �_A اس �sے �ہ !� �


 ���ے %ے ��ز رہ8ں -ے Z84� �� �! گ ہ� ہ���)D( ے /8^,=� �_8>ے !_ے  اور ہ�% 
 )K(�ے /ہ*ے ��-�ں �8ں �_� �ہ
 !� �� ان �8ں %+
 زور وا�ے !_ے ان )٧(اور ��\� /8^,=� ان �ے /�س �ہ8ں P!� !_� �:� وہ اس %ے !,e+� ��!ے !_ے 

 �s- ر'- 
��� �o� �� I  اور ا-� !� ان %ے /�B_� �ہ P%,���ں اور ز�8)٨(�� ہ� �ے ہyA ��د�� اور ا-*ے ��-�ں �
�ا(�ے /8�ا �8� ہے !� �ہہ د�ں -ے �ہ ان �� L��$ اور <*� وا�ے � �o �ے !,ہ�رے �sے ز�I8 �� )٩(�ے /8�ا �8� ہے ) 

 اور �o �ے ا�Q ا��ازے �ے %�!; P%,�ن )١٠(�H� ���_R���۔ اور اس �8ں !,ہ�رے �sے ر%9ے �H�\ے !��ہ !� راہ � *�م ��و 
 اور �o �ے )١١(س %ے �ہ� ��دہ �� ز��ہ �8�۔ ا%� #�ح !� ز�I8 %ے �c��ے ��ؤ -ے %ے /��� ��زل �8�۔ /_� ہ� �ے ا

 !��ہ !� ان �� )١٢(!,�م (�e �ے ��8ا��ت /8�ا �sے اور !,ہ�رے �sے �89r�ں اور B�ر/�\ے �H�\ے �I /� !� %�ار ہ�!ے ہ� 
/�y ہے �o ) ذات(� ��د ��و اور �ہ� �ہ وہ /8ٹ; /� Bڑه �8ٹ_� اور �$ اس /� �8ٹ; ��ؤ /_� ا/Hے /�ورد-�ر �ے ا�e�ن �

 اور ہ� ا/Hے /�ورد-�ر �� )١٣(�ے اس �� ہ,�رے ز�� ��G�ن �� د�� اور ہ� �8ں #�(
 �ہ !_� �ہ اس �� �o �8ں ���98ے 
�وں �8ں %ے اس �ے �sے او�د �`�ر ��۔ �ے�Q ا�e�ن )@١(#�ف ��ٹ �� ���ے وا�ے ہ8ں H� اور ا�ہ�ں �ے اس �ے 

� �+*�(�ت �8ں %ے ��د !� �8ٹ8�ں �8ں اور !� �� IB �� �8ٹے د�sے )١D(��cا ہے ص��� ��H/١( �8� اس �ے اK( ہc���� 
�ا �ے �sے �8�ن �� ہے !� اس �� �Hہ %8�ہ ����+=�? د? ��!� ہے �� ا�ہ�ں �ے  �� '8B اس �� �e� ان �8ں %ے $�

�ا (�ر �8ں /�ورش /�\ے اور �_:ڑے �ے و(
 ��ت �ہ ��%cے  �8� وہ �� ز�)١٧(ہ���!� اور وہ �L %ے �_� ��!� ہے �
�9� ہے؟ ) �c%ہ� ��ے ہ8ں )١٨(�8ٹH� ا �ے�� ��ا ��( اور ا�ہ�ں �ے �9��Gں �� �ہ وہ �_��8ٹ8�ں �`�ر �8�۔ �8� �ہ ان ) 

 �� ��\ے -� اور ان %ے ��ز/�س �� ��\ے -� ;c� ہ�دت� �8�ا\� �ے و(
 ��ض� !_ے <H`��$ ان �/ � اور )١٩(�
�ا B�ہ9� !� ہ� ان �� �ہ /��9ے۔ ان �� اس �� �R; <*� �ہ8ں۔ �ہ !� ص�ف اٹc*8ں دوڑا رہے ہ8ں � �� ہ� )٢٠(�ہ9ے ہ8ں ا-� 

� /cڑ!ے ہ8ں H% ہ اس %ے� �! � �*cہ �ہHے �:ے �ہ ہ� �ے ا/Hے ��پ دادا )٢١(�ے ان �� اس %ے /ہ*ے ��\� �9�ب د? !_
9� �8ں )٢٢(ہ� ا�ہ� �ے (�م �`�م EB رہے ہ8ں �� ا�Q ر%9ے /� /��� ہے اور e� �e� ح ہ� �ے !� %ے /ہ*ے�# � اور ا%

� ہ�ا�
 ���ے وا� �ہ8ں �_8>� �:� وہ�ں �ے ���Z�ل ��-�ں �ے �ہ� �ہ ہ� �ے ا/Hے ��پ دادا �� ا�Q راہ /� /��� اور \��
�ؤں �ہ �o ر%9ے /� !� ) د�I( !,ہ�رے /�س ا�e�  /8^,=� �ے �ہ� ا-�Bہ �8ں)٢٣(ہ� (�م �`�م ان ہ� �ے /R8_ے B*9ے ہ8ں 

!� دے �� �_8>ے -sے ہ� ہ� ) د�I(�ے ا/Hے ��پ دادا �� /��� وہ اس %ے �ہ8ں 8%�ه� ر%9ہ د�_�!� ہے �ہHے �:ے �ہ �� 
ر �$ ا��اہ�8  او)٢D( !� ہ� �ے ان %ے ا�9`�م �8� %� د�c; �� �ہ �_ٹ�Aے وا��ں �� ا�>�م �e8� ہ�ا )@٢(اس �� �ہ8ں ���9ے 

� (�م �ے ��-�ں %ے �ہ� �ہ �8B I'وں �� !� /��9ے ہ� �8ں ان %ے �8'ار ہ�ں H/ے ��پ اور اH/٢(�ے اK( ے� o� ہ�ں 
� او�د �8ں /R8_ے B_�ڑ -sے !��ہ وہ )٢٧(�>; �� /8�ا �8� وہ� �>_ے 8%�ه� ر%9ہ د�_�\ے -� H/ت ا�� ��ا �� ( اور �ہ�

ہ ہے �ہ �8ں ان �i�ر �� اور ان �ے ��پ دادا �� �u9,9 ��!� رہ� �ہ�ں !Q �ہ ان �ے /�س  ��ت �)٢٨(ر��ع ���ں ) #�ف
 �RHہ/ P �=,^8/ ن( اور �$ ان �ے /�س �� )٢٩(�� اور ص�ف ص�ف �8�ن ���ے وا�P�) �H � ( ہ�ے �:ے �ہ Hہ� �! ��P

� �cّے اور ( (�Pن ان دو��ں ��89eں �ہHے �:ے �ہ �ہ) �ہ �_�( اور )٣٠(!� ��دو ہے اور ہ� اس �� �ہ8ں ���9ے H �
� �ڑے Pد�� /� ��8ں ��زل �ہ �8� -8�؟ ) #�\�e� ٹ9ے ہ8ں؟ )٣١(�8ں %ے��� �� 
 �8� �ہ ��گ !,ہ�رے /�ورد-�ر �� ر�,

 Q�ے !��ہ اs� �H*� ے دو%�ے /� در�ے� Q�اور ا ���8 ��دe`! 8ں� �-�
 �� د�8� �� ز�r8 � �ہ� �ے ان �8ں ان �
�
 �ے اور �� �R; �ہ �,u ��!ے ہ8ں !,ہ�رے /�ورد-�ر �� ر�,
 اس %ے �ہ8ں �ہ�9 ہے دو%�ے %ے �� اور )٣٢(

 ��ا %ے ا�c�ر ��!ے ہ8ں ہ� ان �ے -_�وں ��
 ہ���\8ں -ے !� �� ��گ >�,� �ا-� �ہ �8�ل �ہ ہ�!� �ہ %$ ��گ ا�Q ہ
� �H� د�9ے اور %8ڑه8�ں � ?���B 89ں_B)� اور ان �ے -_�وں �ے دروازے �_� اور )I�)٣٣ /� وہ Bڑه9ے ہ8ں ( �_

� �8c! �/ Iہ �:�!ے ہ8ں _� 
� �� !_�ڑا %� %���ن ) ��د�9ے(!>,E وPرا\� ) ��ب( اور )@٣(!+-�اور �ہ %$ د�8� �� ز�
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��ت !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے ہ�ں /�ہ8'-�روں �ے �sے ہے P ٣(ہے۔ اورD( �H� 8ں_c�P د %ے�� ��ا �� � اور �� ��\
� !^�EG ��ے� (���ے H ( ہ���!� ہے �) �Y8�ن) اور �ہ ٣K((ہ� اس /� ا�Y8� Q�ن �`�ر ��د�9ے ہ8ں !� وہ اس �� %�!_

 �ہ�ں !Q �ہ �$ ہ,�رے /�س )٣٧(ان �� ر%9ے %ے رو�9ے رہ9ے ہ8ں اور وہ %,>_9ے ہ8ں �ہ 8%�هے ر%9ے /� ہ8ں 
 اور �$ !� �*� )٣٨(�� G�ص*ہ ہ�!� !� ��ا %�!_� ہے P\ے -� !� �ہے -� �ہ اے ��ش �>; �8ں اور !>; �8ں ��rق و�^�ب 

9� �ہ !� c% ہ �ہ8ں دے�\�G ہ ��ت�ج !,ہ8ں P �! ے رہے!��)$% ( ہ� Q��� اب �8ںd>)9ے ہ� )٣٩c% �H% �� 8� !� �ہ�ے� 
وG�ت دے (��  ا-� ہ� !� )٠@) (ا%ے راہ /� �%9cے ہ�(�� ا��هے �� ر%9ہ د�_� %9cے ہ� اور �� ص��� -,�اہ� �8ں ہ� 

� ہ� �8ں( �� )١@(اٹ_� �8ں !� ان ��-�ں %ے !� ہ� ا�9`�م �ے �� رہ8ں -ے ) ��-�د�_� د�ں ) <dاب(!,ہ8ں وہ ) !,ہ�ر? ز�
� ہے اس �� )٢@(-ے �I �� ہ� �ے ان %ے و<�ہ �8� ہے ہ� ان /� (��� ر�_9ے ہ8ں s- �� � /o !,ہ�ر? #�ف �� و�

8%�هے ر �! Qڑے رہ�۔ �ے�c/ ط�=F� ہ )٣@(%9ے /� ہ��ن( اور P�) ( 
Z84� ےs� ے اور !,ہ�ر? (�م �ےs� ہ�رے,!
�( اور )@@(!� %ے <H`��$ /�%� ہ�-� ) ��-�(ہے اور ,Z� ے /8^,=� ہ� �ے !� %ے /ہ*ے �_8>ے ) ملسو هيلع هللا ىلصاےH/ہ8ں ان �� ا


 ����۔ �8� ہ� �ے G��ا\ے(%ے در��� ��\ے ر�,Iٰ �ے %�ا اور � =�د �H�\ے !_ے �ہ ان �� <=�دت ) �)@D( اور ہ� �ے 
� �r��8�ں دے �� �G<�ن اور اس �ے در��ر��ں �� #�ف �_8>� !� ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ �8ں /�ورد-�ر <��� �� H/ا �� ٰ�%��

� ���ے �:ے )K@(�_8>� ہ�ا ہ�ں eH�8ں %ے ہ��r� ے !� وہ\P �� 8�ں �ے��r� ?اور �� )٧@( �$ وہ ان �ے /�س ہ,�ر 
� ہ� ان �� د�_���r� 8ں\P ڑ �8� !��ہ ��زc/ اب �8ںd> �� اور ہ� �ے ان �_! � اور )٨@(!ے !_ے وہ دو%�? %ے �ڑ? ہ�!

�ہHے �:ے �ہ اے ��دو-� اس <ہ� �ے �Y��� �� !�8ے /�ورد-�ر �ے !>; %ے �� ر�_� ہے اس %ے د<� �� �ے�Q ہ� 
� ���ے �:ے  %� �$ ہ� �ے ان %ے <dاب �� دور ��د�� !� و)٩@(ہ�ا�
 ��ب ہ� ��\8ں -ے Hc� � اور �G<�ن )D٠(ہ <ہ


 ��8ے ہ�!; �8ں �ہ8ں ہے۔ اور �ہ �ہ��ں �� ��8ے ��c� �� (�م %ے /c�ر �� �ہ� �ہ اے (�م ��4� �8 �H/ں (�ے ا�*Z�
 �ے�Q �8ں اس �+v %ے �� �R; <'ت �ہ8ں )D١(�8� !� د�c_9ے �ہ8ں ) ��8? �ہ8ں ہ8ں(�R8ے �ہہ رہ� ہ8ں ) �ے

i- 9� �ہ8ں �ہ�9 ہ�ں ر�_9� اور ص�فc%�� ہ8ں� �_� �:9)D٢( �� ےs- �8ں �ہ ُا!�رے� I:H� اس /� %��ے �ے �! ) �!ہ ہ��
� (�م �� <`E ��ر د?۔ اور ا�ہ�ں �ے اس �� ��ت ��ن )D٣(9��Gے �,u ہ� �� اس �ے %�!; P!ے ) �ہH/ض اس �ے ا�L 

�۔ �ے�Q وہ ����G�ن ��گ !_ے �)D@(8� �i�� !� ہ� �ے ان %ے ا�9`�م �ے �� اور ان %$ �� ڈ�� ��  �$ ا�ہ�ں �ے ہ� �� 
�ٰ( اور �$ ���� �ے �8ٹے )DK( اور ان �� -sے -'رے ��د�� اور /R_*�ں �ے �sے <=�ت �H� د�� )B)DD_�ڑا e8> ( ��

 ہ8ں ��  اور �ہHے �:ے �ہ �_A ہ,�رے � =�د اB_ے)D٧(��ل �8�ن �8� -8� !� !,ہ�ر? (�م �ے ��گ اس %ے ABِ ُاٹ_ے 
� �� �w�ل �8�ن �� ہے !� ص�ف �_:ڑ�ے ��۔ �`8`
 �ہ ہے �ہ ��گ ہ8ں ہ� �_:ڑا�� � ٰ�e8> ٰ؟ ا�ہ�ں �ے�e8>)Dوہ )٨ 

� ا%�ا\E8 �ے �sے ان �� H� 8� اور� EFG ہ� �ے �/ I� ے !_ے�H� ےe�رت ��(!� ہ,�رے ا�) �H/ا ( ��د �H� ہ��,�)Dاور )٩ 
9��G ہ9ے !� !� �8ں %ے�B 8ں رہ9ے ا-� ہ�� I89ے �� !,ہ�ر? �:ہ ز��د �H� ے)Kہ8ں۔ !� )٠ ���r� �� 
�ہہ ( اور وہ (8��

8%�ه� ر%9ہ ہے ) دو �ہ ��-� �) اس %ےY8�)�ن !� �� ( �ہ8ں( اور )K١(اس �8ں �Q �ہ ��و اور ��8ے /R8_ے B*�۔ �ہ
�ٰ �r��8�ں �ے)K٢(روy �ہ دے۔ وہ !� !,ہ�را ا<A�Hہ د�,I ہے e8> $� ے �:ے �ہ �8ں !,ہ�رے /�س  اورHے !� �ہ\P �� 

 ��ا %ے ) �� �9�ب(دا��\��ے �� P�� ہ�ں۔ �8' اس �sے �ہ � f ��!8ں �I �8ں !� ا�A9ف �� رہے ہ� !� �� %,>_� دوں۔ !� 
8%�ه)K٣(ڈرو اور ��8ا �ہ� ����  �� <=�دت ��و۔ �ہ� ��ا ہ� ��8ا اور !,ہ�را /�ورد-�ر ہے /o ا%��  �Q� ;R �ہ8ں �ہ 

 /_� �H9ے �G(ے ان �8ں %ے /_ٹ -sے۔ %� �� ��گ ���� ہ8ں ان �� درد د�Hے وا�ے دن �ے <dاب %ے )@K(ر%9ہ ہے 
��ا�� ہے )KD( ہ ہ�� Q! �=���  ()KK( �ہ ص�ف اس ��ت �ے ���9H ہ8ں �ہ (8��
 ان /� ��-ہ�ں ����Pد ہ� اور ان �� 

 )K٧) (�ہ ��ہ� دو%
 ہ� رہ8ں -ے( ہ�ں -ے۔ �:� /�ہ8'-�ر اس روز ا�Q دو%�ے �ے د�,I) ہ8ں(دو%
 ) o/P �8ں
��ف ہے اور �ہ !� y�H,L ہ�-ے  ;R� ج !,ہ8ں �ہP و�H� �8ے�)Kدار )٨�=����G ,�ن �\ے اور��9ں /� ا�P ?گ ہ,�ر�� �� 


 �8ں دا�E) وا��9ام(�ہ !� اور !,ہ�ر? ��8��ں <'ت ) ان %ے �ہ� ��\ے -� ()K٩(ہ�-sے rان )٧٠( ہ���ؤ �ے %�!; �ہ 
اور ) ����د ہ�-�(/� %��ے �� /��Bں اور /8���ں �� دور B*ے -�۔ اور وہ�ں �� �� B�ہے اور �� c�P_�ں �� اB_� �:ے 

)
H� Eاے اہ ( ہ رہ� -ےr8,اس �8ں ہ �!)ے ہ� !,ہ�رے ا<,�ل �� ص*ہ )٧١s- ےs�د �� Q��� �! ے� o� 
H� ہ�اور  
-Hہ:�ر ہ,r8ہ دوزخ �ے <dاب �8ں ) اور �i�ر ()٧٣(%ے ��8ے ہ8ں �I �� !� �_�ؤ -ے  وہ�ں !,ہ�رے �sے �ہ
 )٧٢(ہے 

 اور ہ� �ے ان /� �*� )٧D( �� ان %ے ہ*c� �ہ �8� ��\ے -� اور وہ اس �8ں ���8� ہ� �� /ڑے رہ8ں -ے )@٧(رہ8ں -ے 
 �ے ���Q !,ہ�را /�ورد-�ر ہ,8ں ��ت دے دے۔  اور /c�ر�ں -ے �ہ ا)٧K(�*� ��!ے !_ے ) ا/Hے Pپ /�(�ہ8ں �8�۔ �*cہ وہ
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 �8ں(وہ �ہے -� �ہ !� ہ,r8ہ ��� � ہ� !,ہ�رے /�س �� �ے �� P\ے ہ8ں �Ic8 !� ا��w �� %ے ����ش )٧٧(رہ� -ے ) ا%
 �8� �ہ ��گ �ہ �8�ل )٧٩( �8� ا�ہ�ں �ے ��\� ��ت ٹ_ہ�ا ر�_� ہے !� ہ� �_� �R; ٹ_ہ�ا�ے وا�ے ہ8ں )٧٨(ہ�!ے رہے 

8�ہ ��!�ں اور %�-���8ں �� %9Hے �ہ8ں؟ ہ�ں ہ�ں ���/ �اور ہ,�رے 9��Gے ان �ے ) %$ %9Hے ہ8ں(�!ے ہ8ں �ہ ہ� ان �
�ا �ے او�د ہ� !� �8ں )٨٠(�c; �98ے ہ8ں ) ان �� %$ ��!8ں(/�س �<=�دت ) اس ��(/ہ*ے ) %$ %ے( �ہہ دو �ہ ا-� 

 )٨٢(<�ش �� ���Q اس %ے /�y ہے ) اور(,���ں اور ز�Q��� �� I8  �ہ �� �R; �8�ن ��!ے ہ8ں P%)٨١(���ے وا� ہ�ں 
 اور وہ� )٨٣(!� ان �� �Q� Q ���ے اور �_H*8ے دو۔ �ہ�ں !Q �ہ �o دن �� ان %ے و<�ہ �8� ��!� ہے اس �� د�c; �8ں 

)Q�ا ( ں �8ں � =�د ہے اور���,%P)�
 )@٨(<*� وا� ہے ) اور)ز�I8 �8ں � =�د ہے۔ اور وہ دا�� ( وہ����� 
 اور وہ �ہ
 �*> �� 
��8) �� �� اور �� �R; ان دو��ں �8ں ہے %$ �� ��د��ہ
 ہے۔ اور ا%� I8ں اور ز����,%P ےs� ے� o� ہے

� #�ف !� ��ٹ �� ��ؤ -ے � ��ا �ے %�ا /c�ر!ے ہ8ں وہ %i�رش �� �R; ا�89�ر )٨D(ہے اور ا%� اور �I �� �ہ ��گ 
 اور ا-� !� ان %ے /�B_� �ہ )٨K) (وہ %i�رش ��%9cے ہ8ں(I8 �ے %�!; �� �� -�اہ� د�ں �ہ8ں ر�_9ے۔ ہ�ں �� <*� و�`

�ا �ے۔ !� /_� �ہ �ہ�ں �ہcے /_�!ے ہ8ں؟ �/8^,=� �ہ� ) �e�او(�ت(اور ) ٨٧(ان �� �o �ے /8�ا �8� ہے !� �ہہ د�ں -ے �ہ 
 !� ان %ے �Hہ /_�8 �� اور %Aم �ہہ دو۔ ان �� )٨٨(��!ے ہ8ں �ہ اے /�ورد-�ر �ہ ا�eے ��گ ہ8ں �ہ ا�,�ن �ہ8ں �!ے 

 $��`H>)٨٩(� *�م ہ���\ے -� ) ا�>�م(  
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رة ا��N�ّن� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 �ٰ�)١( �e) �� I٢( اس �9�ب رو�(��_ہ� !� ر%9ہ د� �����G رات �8ں ��زل yے وا�ے ہ8ں  �ہ ہ� �ے اس �� �=�ر)٣( � ا%

 �ے ��م s� E48Gے ��!ے ہ8ں ,c� رات �8ں !,�م)@() �H � ( �) /8^,=� ��(ہ,�رے ہ�ں %ے ��c ہ� ��۔ �ے�Q ہ� ہ

 P%,���ں اور ز�I8 �� اور )K(!,ہ�رے /�ورد-�ر �� ر�,
 ہے۔ وہ !� %HHے وا� ���Hے وا� ہے ) �ہ ()D(�_8>9ے ہ8ں 
) وہ�( اس �ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں۔ )٧( %$ �� ���Q۔ �c8#�rہ !� ��گ �`I8 ���ے وا�ے ہ� �� �R; ان دو��ں �8ں ہے

 �Ic8 �ہ ��گ �Q �8ں �_E8 رہے )٨(��ر!� ہے۔ وہ� !,ہ�را اور !,ہ�رے ��پ دادا �� /�ورد-�ر ہے ) وہ�(A�ِ!� ہے اور 
 �� ��-�ں /� B_� ��\ے -�۔ �ہ درد د�Hے )١٠(-�  !� اس دن �� ا��9�ر ��و �ہ P%,�ن %ے ص��� ده�اں �c*ے )٩(ہ8ں 


 �ہ�ں ) اس و(
 ()١٢( اے /�ورد-�ر ہ� %ے اس <dاب �� دور �� ہ� ا�,�ن �!ے ہ8ں )١١(وا� <dاب ہے Z84� �� ان
8� ہ�-� �$ �ہ ان �ے /�س /cBP �=,^8ے �� �_�ل �_�ل �� �8�ن �� د�9ے ہ8ں i�)ہ /)١٣H� �8  /_� ا�ہ�ں �ے ان %ے_

!� /_� ��i ) �:�( ہ� !� !_�ڑے د��ں <dاب ٹ�ل د�9ے ہ8ں )@١(د��ا�ہ ہے ) اور(/ڑه��� ہ�ا ) �ہ !�(�8� اور �ہHے �:ے 
 اور ان %ے )١K( �o دن ہ� �ڑ? %+
 /cڑ /cڑ�ں -ے !� �ے�Q ا�9`�م �ے �� B_�ڑ�ں -ے )١D(���ے �:9ے ہ� 

�ر /P �=,^8\ے /ہ*ے ہ� �ے (�م �G<�ن �� Pز��\� �� اور ان �ے) ���> Q�ہ�ں �ے ()١٧( /�س اH� ( ہ�)�ا ) �ہ���ہ 
�وں H� ے�)E8\ا%�ا �H� �H � ( دار /8^,=� ہ�ں 
� )١٨(�� ��8ے ��ا�ے ��دو �8ں !,ہ�را ا���r��% ےH��% ا �ے�� اور 

e�ر ��و ا/Hے اور !,ہ�رے %ے �ہ !� �>_ے %H:) ��ت( اور اس )١٩(�ہ ��و۔ �8ں !,ہ�رے /�س �_*� د�E8 �ے �� P�� ہ�ں 
�ٰ �ے ا/Hے )٢١( اور ا-� !� �>; /� ا�,�ن �ہ8ں �!ے !� �>; %ے ا�� ہ� ��ؤ )٢٠(/�ورد-�ر �� /H�ہ ���:9� ہ�ں %�� $! 

�ا �ے ��G��� �ہ ()٢٢(/�ورد-�ر %ے د<� �� �ہ �ہ ����G�ن ��گ ہ8ں ��وں �� را!�ں رات �ے �� B*ے ��ؤ ) H� �8ے�
�(اور ��>�G ں -ے )�%ے )٢٣(ض�ور !,ہ�را ! �($ �� ��ہ( اور در� ( Qr�ان ) !,ہ�رے � �(/�ر ہ� ��ؤ ) ہ� رہ� ہ�-�(

 )٢K( اور �_898�ں اور �c� o8i�ن )٢D( وہ ��گ �ہ
 %ے ��غ اور rB,ے B_�ڑ -sے )@٢(�� !,�م ��cr ڈ�� د�� ��\ے -� 
اور ہ� �ے دو%�ے ��-�ں �� ان 8B'وں �� ���Q ) ہ�ا(ا%� #�ح  )٢٧(اور Pرام �� 8B'�ں �I �8ں <�8 �8� ��!ے !_ے 

� )٢٨(�H� د�� s- ?د �� ا%�ا\E8 )٢٩( /_� ان /� �ہ !� P%,�ن �� اور ز�I8 �� رو�� P�� اور �ہ ان �� �ہ*
 ہH� اور ہ� �ے 
� ()٣٠(�� ذ�
 �ے <dاب %ے �>�ت د? H � وہ %��� ) Qن %ے۔ �ے��>�Gہ�) اور( Ac� ے% � اور ہ� )٣١(ا !_� �

 �_! �8� $+9H� 9ہeے دا�% ���> Eاہ �� E8\ا%�ا �H� ٣٢(�ے( �� �r��8�ں د? !_8ں �I �8ں ص��� Pز��\� !_e�اور ان �� ا 
� ا�Q ��ر( �ہ ہ,8ں ص�ف /ہ*� دG ہ )@٣( �ہ ��گ �ہ �ہ9ے ہ8ں )٣٣(H � ہ8ں ) /_�(���� ہے اور )� �H_٣(ُاٹD( �! �-ا o/ 

� (�م اور وہ ��گ �� !� %ے /ہ*ے ہ�cBے )٣K(�ؤ ) ز��ہ ��(!� ہ,�رے ��پ دادا �� %Rے ہ� � u=ّ!ُ �� ے ہ8ں_Bہ ا� A_� 
 اور ہ� �ے P%,���ں اور ز�I8 �� اور �� �R; ان �8ں )٣٧(�� ہyA ��د��۔ �ے�Q وہ -Hہ:�ر !_ے ) %$(ہ8ں۔ ہ� �ے ان 

 ���H� گ �ہ8ں ���9ے  ان )٣٨(ہے ان �� �_8*9ے ہ�\ے �ہ8ں�� �wا� Ic8� ا �8� ہے� �Q� ;R )٣٩(�� ہ� �ے !���8 %ے /8
� دو%
 �ے �R; ��م �ہ P\ے -� )٠@(�� و(
 ہے ) �ے ُاٹ_Hے(�ہ8ں �ہ 48G*ے �� دن ان %$ e� 
 �o دن ��\� دو%

 ��ا �ہ����� ��ے۔ وہ !� L��$ اور �ہ���ن ہے )١@(اور �ہ ان �� ��د �*ے -� �/ o� �:� )@٢( 
� ��A=ہ !_�ہ� �� در
 �o #�ح -�م /��� �_��D( �9@(�_��ے -� ) اس #�ح( �e8ے /:_A ہ�ا !��=�۔ /8ٹ�ں �8ں )@@( -Hہ:�ر �� �_��� ہے )٣@(

 /_� اس �ے %� )٧@(اس �� /cڑ �� اور �_9RH8ے ہ�\ے دوزخ �ے ��R8ں �8{ �ے ��ؤ ) ��c د�� ��\ے -� �ہ ()K@(ہے 
 �ہ )٩@(%�دار ہے ) اور(�'ہ cB;۔ !� �ڑ? <'ت وا� ) اب ()٨@) (ہ�(<dاب ) �ہ <dاب /�(ا /��� ا�ڈ�E دو /� �_��9� ہ�

 � ))D١ �ے�Q /�ہ8'-�ر ��گ ا�I �ے �`�م �8ں ہ�ں -ے )D٠(ہے �o �8ں !� ��گ �Q �8� ��!ے !_ے ( دوزخ(وہ
)�H � ( ں �8ں�,rB ں اور�L��)D٢('8اور د� Q�ر�� �� ��ے �8ٹ_ے ہ�ں -ے  ��H��% دو%�ے �ے Q�ا �� Iس /ہ�=� 
)Dر!�ں %ے ان �ے ��ڑے �:�\8ں ) �� ��ل ہ�-�(اس #�ح ) وہ�ں ()٣�> �8� ر�� �i% �اور ہ� �ڑ? �ڑ? c�P_�ں وا�

/ہ*� دG ہ �ے ���ے �ے ) اور ()DD) (اور �_�\8ں -ے( وہ�ں ��#� �,u %ے ہ� (�e �ے ��8ے �H:�ا\8ں -ے )@D(-ے 
�ا ان �� دوزخ �ے <dاب %ے �R� �ے -� ) �ہ ��cBے !_ے(%�ا � �ہ !,ہ�رے )DK(��ت �� �'ہ �ہ8ں cB_8ں -ے۔ اور 
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�� !,ہ�ر? ز��ن �8ں P%�ن ��د�� ہے !��ہ �ہ ��گ ) (�Pن( ہ� �ے اس )D٧(/�ورد-�ر �� EFG ہے۔ �ہ� !� �ڑ? ���8��� ہے 

 /cڑ�ں Z84�)Dا�)٨ �� ا��9�ر ��و �ہ �__� �! o/  �9�ر �� رہے ہ8ں)D٩(  

 
 



Qura’an Al-Kareem (Urdu)                             UrduDost Libray,   www.urdudost.com                              

Page 206 of 286 

�-َO�/َرة ا�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 �ٰ�)١( $��L ا\ے�� �ے�P Q%,���ں اور ز�I8 �8ں ا�,�ن )٢(%ے ہے ) �� #�ف(دا�� ) اور( اس �9�ب �� ُا!�را ���� 
�رت ��(وا��ں �ے �sے ) ��ا �� اور !,ہ�ر? /8�ا\� �8ں �_�۔ اور ����روں �8ں �_� �I �� وہ /_A8!� )r�)٣��8�ں ہ8ں ( 

�ا �ے )@(ہے �`I8 ���ے وا��ں �ے �sے �r��8�ں ہ8ں � اور رات اور دن �ے P-ے /R8_ے �Pے ���ے �8ں اور وہ �� 
ور ہ�اؤں �ے رزق ��زل ��G��� /_� اس %ے ز�I8 �� اس �ے �����ے �ے � � ز��ہ �8� اس �8ں ا) ذر� ۂ(P%,�ن %ے 

��Hے �8ں <`E وا��ں �ے �sے �r��8�ں ہ8ں �)D( ہ�ے ہ8ں۔ !� !�H% �� ے %�!; /ڑه� �\�R% �� �! 89ں ہ8ں �� ہ��P ��ا �� �ہ 
�ا اور اس �� P��9ں �ے � � �o ��ت /� ا�,�ن �\8ں -ے؟ �)K( س ہے�eGہ:�ر /� اH- ہ� �_�ٹے )89ں ) �ہ ()٧�P ��ا ��

�\�H% �� 98� ہے اس �� /ڑه� �! I% �� ہ8ں !� ان �/_� �Lور %ے ض� ��!� ہے �ہ -��� ان �� %H� ہ� �ہ8ں۔ ) �:�( ��!
���+=�? %H� دو  � اور �$ ہ,�ر? �P ;R�89ں ا%ے � *�م ہ�!� ہ8ں !� )٨(%� ا�eے �+v �� د�; د�Hے وا�ے <dاب �

� ُاڑا!� ہے۔ ا�eے ��-�ں �ے �sے ذ�E8 ���ے وا� <dاب ہے eHہ � ان �ے %��Hے دوزخ ہے۔ اور �� ��م وہ )٩(ان �
 �� ان �ے ��م �ہ P\8ں -ے۔ اور �ہ وہ_� ;R� 8ں -ے(��!ے رہے\P ر�_� !_�۔ ) ��م �H� ا �ے %�ا � =�د���I �� ا�ہ�ں �ے 

ہے۔ اور �� ��گ ا/Hے /�ورد-�ر �� P��9ں %ے ا�c�ر ��!ے ) �� �9�ب( �ہ ہ�ا�
 )١٠(اور ان �ے �sے �ڑا <dاب ہے 
�ا ہ� !� ہے �o �ے در�� �� !,ہ�رے (��� ��د�� !��ہ اس �ے )١١(ں ان �� %+
 (�e �� درد د�Hے وا� <dاب ہ�-� ہ8� 

 اور �� �R; )١٢(!Aش ��و اور !��ہ ��c ��و ) � �ش(��c %ے اس �8ں �89r�ں B*8ں اور !��ہ !� اس �ے EFG %ے 
%ے !,ہ�رے ��م �8ں �:� د��۔ �� ��گ �Lر ��!ے ہ8ں ان ) �P) �c%,���ں �8ں ہے اور �� �R; ز�I8 �8ں ہے %$ �� ا/Hے

�ا ��(�ے �sے اس �8ں ��ا �ے د��ں �� )١٣(�r��8�ں ہ8ں ) (�رت ��� ا<,�ل �ے ( ����Hں %ے �ہہ دو �ہ �� ��گ 
 )@١(ے !�(u �ہ8ں ر�_9ے ان %ے در-'ر ���ں۔ !��ہ وہ ان ��-�ں �� ان �ے ا<,�ل �� ���ے د) ���ے �ے �sے �`�ر ہ8ں

� <,Q8� E ��ے -� !� ا/Hے �sے۔ اور �� ��ے ��م ��ے -� !� ان �� ض�ر ا%� �� ہ�-�۔ /_� !� ا/Hے /�ورد-�ر \�� ��
١(�� #�ف ��ٹ �� ��ؤ -ے D( 9�ب� �� E8\ا%�ا �H� اور ہ� �ے )
� اور /��8'ہ 8B'�ں ) ہ�ا�r+� اور �=�ت 
��c� اور


 د*8FG �/ ���> E8ں اور اہ\���G �Y> ?)١K( �8� فA9� اور ان �� د�I �ے ��رے �8ں د�8*8ں <Y� �8ں۔ !� ا�ہ�ں �ے �� ا
� ض� %ے �8�۔ �ے�Q !,ہ�را /�ورد-�ر (8��
 �ے دن ان �8ں ان ��!�ں �� �I �8ں وہ � o/P �!� <*� HcBPے �ے � 

/� ) ر%9ے(�� د�� !� ا%� ) (�\�( /_� ہ� �ے !� �� د�I �ے �_*ے ر%9ے /� )١٧(ا�A9ف ��!ے !_ے 48G*ہ ��ے -� 
 �H*B ے �ہ_R8/ ں �ے�rاہ�� �� ��م �ہ8ں P\8ں -ے۔ اور ���� )١٨(B*ے B*� اور ��دا��ں �e� ے !,ہ�رےH��% ا �ے�� �ہ 

�ا /�ہ8'-�روں �� دو%
 ہے �� ��!8ں )١٩(��گ ا�Q دو%�ے �ے دو%
 ہ�!ے ہ8ں۔ اور � � �ہ (�Pن ��-�ں �ے �sے دا��\
 �� ��گ ��ے ��م ��!ے ہ8ں �8� وہ �ہ �8�ل ��!ے )٢٠(�_9ے ہ8ں ان �ے �sے ہ�ا�
 اور ر�,
 ہے ہ8ں اور �� �`I8 ر

� اور ��ت �ec�ں -�ہ8ں �ہ ہ� ان �� ان ��-�ں �e8� ��د�ں -ے �� ا�,�ن �\ے اور <,Q8� E ��!ے رہے اور ان �� ز�
�ا �ے P%,���ں اور )٢١(ہ�-�۔ �ہ �� د<�ے ��!ے ہ8ں ��ے ہ8ں �
 %ے /8�ا �8� ہے اور !��ہ ہ�  اور ,c� �� I8ز�

� )٢٢(�+v ا/Hے ا<,�ل �� ���ہ /�\ے اور ان /� �*� �ہ8ں �8� ��\ے -� H/ے ا� o� �_c�د �� v+� ے اس� �! A_� 
�ا �ے ) -,�اہ ہ� رہ� ہے !�(��اہ� �� � =�د �H� ر�_� ہے اور ��و��د ���Hے ���_Hے �ے �)�اس �� -,�اہ ��د�� ) �_

�ا �ے %�ا اس �� ��ن راہ /� �%9c� اور اس� �ے ����ں اور دل /� �ہ� �:� د? اور اس �� c�P_�ں /� /�دہ ڈال د��۔ اب 

 �ہ8ں /cڑ!ے؟ Z84� �8ں� �! A_� ہے �ہ )٢٣(ہے۔ �� �� !� ص�ف د�8� ہ-���!ے ) �ہ8ں( اور �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ,�ر? ز�

 اور )@٢( ان �� اس �� �R; <*� �ہ8ں۔ ص�ف �I %ے ��م �98ے ہ8ں اور �98ے ہ8ں اور ہ,8ں !� ز���ہ ��ر د�9� ہے۔ اور

 ہ�!� ہے �ہ ا-� !� %Rے ہ� !� ہ,�رے <� �� ہ8ں !� ان �� �ہ!�� �� P�89ں /ڑه*_� ��$ ان �ے %��Hے ہ,�ر? �_*

�ا ہ� !� �� ��ن �+9r� ہے /_� )٢D(�ؤ ) ز��ہ ��(��پ دادا �� � ہے /_� !� �� (8��
 !� �� ��ت د�9�) وہ�( �ہہ دو �ہ 
 o� ے(�ے روز�P ے ��گ �ہ8ں ���9ے ) �ے% 
 اور P%,���ں اور )٢K(�8ں �Q� ;R �ہ8ں !� �� �,u ��ے -� �Ic8 �ہ

�e�رے �8ں /ڑ ��\8ں -ے  E#�� Eاس روز اہ �� ہے۔ اور �o روز (8��
 ��/� ہ�-� ��ا ہ� 
� ��د��ہ� I8اور )٢٧(ز� 
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� �9�ب !� ہ� ا��G Q(ے �� د�c_� -ے �H/ا 
>�,� Q�8ٹ_� ہ�-�۔ اور ہ� ا� E� ں �ے�Hا<,�ل(ہ -_ٹ ( �\A� ف�# ��
 �ہ ہ,�ر? �9�ب !,ہ�رے ��رے �8ں %{ %{ )٢٨(��\ے -�۔ �� �R; !� ��!ے رہے ہ� Pج !� �� اس �� ���ہ د�� ��\ے -� 

�,�ن �\ے اور �Q8 ��م ��!ے رہے  !� �� ��گ ا)٢٩(�8�ن ��دے -�۔ �� �R; !� �8� ��!ے !_ے ہ� �c_�ا!ے ��!ے ہ8ں 
 
ان %ے ( اور �Hہ�ں �ے ��i �8�۔ )٣٠(�8ں دا�E ��ے -�۔ �ہ� ص��� ���8��� ہے ) �ے ��غ(ان �� /�ورد-�ر ا�ہ8ں ر�,

� �ہ8ں ��!� !_8ں؟ /_� !� �ے !c=� �8� اور !� ����G�ن ��گ !_ے ) �ہ� ��\ے -� �ہ\�H% �� 89ں !� �� /ڑه�P ?ہ,�ر A_�
�ا �� و<�ہ %R� ہے اور (8��
 �8ں �Q� ;R �ہ8ں !� !� �ہ9ے !_ے ہ� �ہ8ں ���9ے �ہ  )٣١(�اور �$ �ہ� ��!� !_� �ہ 

 �!P ہ8ں� I8`� 8�ل ��!ے ہ8ں اور ہ,8ں� �H� fZ� �� 8� ہے۔ ہ� اس� 
 اور ان �ے ا<,�ل �� ��ا\8�ں ان /� )٣٢((8��
 o� اور �� ُاڑا!ے ) <dاب(��ہ� ہ���\8ں -eHوہ ہ � اور �ہ� ��\ے -� �ہ �o #�ح !� )٣٣(!_ے وہ ان �� P-_�8ے -� �

�ے اس دن �ے �Pے �� �_A ر�_� !_�۔ ا%� #�ح Pج ہ� !,ہ8ں �_A د�ں -ے اور !,ہ�را ٹ_c��� دوزخ ہے اور ��\� !,ہ�را 
٣(��د-�ر �ہ8ں @(�-��ا �� P��9ں �� �+�ل �H� ر�_� !_� اور د�8� �� ز�� �ے !� �� ده��ے �8ں ڈال  �ہ اس �sے �ہ !� �ے 

 ��ا ہ� �� ہ� )٣D(ر�_� !_�۔ %� Pج �ہ ��گ �ہ دوزخ %ے �c��ے ��\8ں -ے اور �ہ ان �� !��ہ (=�ل �� ��\ے -� o/ 
 ��� ! � اور ))٣Kہے �� P%,���ں �� ���Q اور ز�Q��� �� I8 اور !,�م �ہ�ن �� /�ورد-�ر ہے ( %'اوار(#�ح �

�  )٣٧( �ے �sے �ڑا\� ہے۔ اور وہ L��$ اور دا�� ہے P%,���ں اور ز�I8 �8ں ُا%
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رة ا!ٔح��ف� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�ا\ے L��$ ) �ہ ()١(�ٰ� �
 وا�ے �� #�ف %ے ��زل ہ�\� ہے ) اور(�9�ب ,c�)اور )٢ �� I8ں اور ز����,%P ہ� �ے 
8' �� �� �R; ان دو��ں �8ں ہے �B o� �� وں�G�� ا �8� ہے۔ اور�
 اور ا�Q و(
 �`�ر !Q �ے �sے /8,c��� �H=

� ہے اس %ے �Hہ /_�8 �98ے ہ8ں !�� �� 
Z84�)ا �ے %�ا )٣�� �! �� I� ہے �_c�8'وں �� دB ے ان� �! A_� ہ� �ہ� 
8' /8�ا �� ہ) ذرا(/c�ر!ے ہ� B �
 �>_ے �_� !� د�_�ؤ �ہ ا�ہ�ں �ے ز�I8 �8ں ��ن %��� �ے۔ �� P%,���ں �8ں ان �

� �9�ب ��8ے /�س �ؤ۔ �� <*� \�� �!� P AB)!� ہ� H� (`�ل)%ے �( ;R ا�=8�ء �8ں(ہے۔ ا-� %Rے ہ� !� اس %ے /ہ*ے �
 اور اس �+v %ے �ڑه �� ��ن -,�اہ ہ�%9c� ہے �� ا�eے �� /c�رے �� (8��
 !Q ا%ے ��اب )@) (ا%ے /�8 ��و

�=� �ہ ہ� �ہ دے %cے اور ان �� ان  �� � اور �$ ��گ �,s� uے ��\8ں -ے !� وہ ان �ے د�,I ہ�ں )D(�ے /c�ر�ے ہ
� ہ8ں !� ��K( �� �G(-ے اور ان �� /�%�9 %ے ا�c�ر ���ں -ے !�� � اور �$ ان �ے %��Hے ہ,�ر? �_*� P�89ں /ڑه

ہ �ہ9ے ہ8ں �ہ اس �ے اس �� از ��د  �8� �)٧(�ے ��رے �8ں �$ ان �ے /�س cBP� �ہ9ے ہ8ں �ہ �ہ !� ص��� ��دو ہے 
�ا �ے %��Hے ��8ے �� #�ف %ے �H��� ہ� !� !� H/8� ہے۔ �ہہ دو �ہ ا-� �8ں �ے اس �� ا� �H�)ؤ �ے�R� ( 89�ر��sے �R; ا

��ب ���9� ہے �� !� اس �ے ��رے �8ں ��!ے ہ�۔ وہ� ��8ے اور !,ہ�رے در�8�ن -�اہ  �� �:9i- ہ8ں ر�_9ے۔ وہ اس�
� ہے۔ اورG�� ے وا� �ہ���ن ہےHr+� ۔ اور �8ں �ہ8ں ���9� �ہ ��8ے %�!; )٨( وہ��P 8� /8^,=� �ہ8ں� � �ہہ دو �ہ �8ں ��\

� ہے اور ) �8� ��\ے -�(�y�*% �8 �8� ��\ے -� اور !,ہ�رے %�!; �8� !P �� /�8و? ��!� ہ�ں �� �>; /� و�� ��8ں !� ا%
�ا �� #�ف %ے ہ� اور !� �ے اس %ے ) (�Pن(ہ �_A د�c_� !� ا-� �ہ  �ہ� �)٩(��8ا ��م !� <8�Aہ ہ�ا�
 ���� ہے �

 Q�ا �� ا%�ا\E8 �8ں %ے ا�Q -�اہ ا%� #�ح �H� ر �8� اور�cاور !� �ے ) �9�ب(ا� ��P ,�ن �ے�اور ا �cB دے �� -�اہ�
 �� �r��%)ہے Q� �8� 9� )!� !,ہ�رے ���� ہ��ے �8ں�ہ8ں د� 
�ا ���� ��-�ں �� ہ�ا�� Qں )١٠(۔ �ے��H��� �G�� اور 

�R; �ہ�9 ہ�!� !� �ہ ��گ اس �� #�ف ہ� %ے /ہ*ے �ہ دوڑ /ڑ!ے اور �$ وہ اس %ے ) د�I(%ے �ہ9ے ہ8ں �ہ ا-� �ہ 
� �9�ب !_� )١١(ہ�ا�
 ��ب �ہ ہ�\ے !� اب �ہ8ں -ے �ہ �ہ /�ا�� �_�ٹ ہے � ٰ�) ��-�ں �ے �sے( اور اس %ے /ہ*ے ��%

4��� ���ے وا�� !��ہ ���,�ں �� ڈرا\ے۔ اور ���c8�روں رہH,� اور ر�,
۔ اور �ہ �9�! �� �ب <��� ز��ن �8ں ہے ا%
�ا ہے /_� وہ )١٢(�� ���+=�? %H�\ے �)�\� رہے !� ان �� �ہ �( ;R اس /�( �I ��-�ں �ے �ہ� �ہ ہ,�را /�ورد-�ر 


 ہ8ں �ہ ہ,r8ہ اس �8ں رہ)١٣(��ف ہ�-� اور �ہ وہ y�H,L ہ�ں -ے H� Eاہ ��� وہ �8� ) ہے(اس �� ���ہ ) �ہ(8ں -ے۔  �ہ
� ���ے �� ��c د��۔ اس �� ��ں �ے اس �� !c*8� %ے )@١(��!ے !_ے \A_� ;!�% ے� I�� اور ہ� �ے ا�e�ن �� ا/Hے وا�

/8ٹ �8ں ر�_� اور !c*8� ہ� %ے �H�۔ اور اس �� /8ٹ �8ں رہH� اور دوده B_�ڑ�� ڈه�\� ��س �8ں ہ�!� ہے۔ �ہ�ں !Q �ہ 
��ب ��ان ہ�!� ہے اور o8��B ��س �� /ہH{ ��!� ہے !� �ہ9� ہے �ہ اے ��8ے /�ورد-�ر �>_ے !��8G دے �ہ !� �$ 

 �He/ �! �� I� وں�� E,> Q8� ہ �ہ�ار ہ�ں اور '- �c� �� ے ہ8ں انs� �/ ن �>; /� اور ��8ے ��ں ��پ�eے �� ا��
�8? #�ف ر��ع ��!� ہ�ں اور �8ں ��G��=�داروں �8ں دے۔ �8ں !) و!`�?ٰ(��ے۔ اور ��8ے �sے ��8? او�د �8ں صAح 

اہE ) �ہ�( �ہ� ��گ ہ8ں �I �ے ا<,�ل �Q8 ہ� (=�ل ���ں -ے اور ان �ے -H�ہ�ں %ے در-'ر ��G�\8ں -ے اور )١D(ہ�ں 

 �8ں H�)ہ(۔ )ہ�ں -ے�ہ ) � اور �v+� o �ے ا/Hے ��ں ��پ %ے �ہ� �ہ )١K(�� ان %ے �8� ��!� ہے ) ہے(%R� و<

�c�� ��ؤں -� ����cہ �ہ
 %ے ��گ �>; %ے /ہ*ے -'ر cBے ہ8ں۔ ) ز�I8 %ے(!� �>_ے �ہ �9�!ے ہ� �ہ �8ں ! ف ُافُا
�ا �� �H�ب �8ں �G��د ��!ے ��ا �� و<�ہ !� %R� ہے۔ !� �ہHے ) ہ�\ے �ہ9ے(اور وہ دو��ں �!_ے �ہ �� �+
 ا�,�ن �۔ 

ُا��9ں ) دو%�?( وہ ��گ ہ8ں �I �ے ��رے �8ں ��Hں اور ا�e���ں ��  �ہ�)١٧(�:� �ہ !� /ہ*ے ��-�ں �� �ہ��8�ں ہ8ں 
 اور ��-�ں )١٨(�8ں %ے �� ان %ے /ہ*ے -'ر 8cBں <dاب �� و<�ہ �Z9`� ہ�-8�۔ �ے�Q وہ �`4�ن اٹ_��ے وا�ے !_ے 

ا ���ہ �ے �e8ے ��م �sے ہ�ں -ے ان �ے �Y��� %$ �ے در�ے ہ�ں -ے۔ �Lض �ہ ہے �ہ ان �� ان �ے ا<,�ل �� /�ر
� ) !� �ہ� ��\ے -� �ہ( اور �o دن ���G دوزخ �ے %��Hے �sے ��\8ں -ے )١٩(دے اور ان �� �`4�ن �ہ �8� ��\ے H/ا �!

� �8ں �d!8ں ��صcB�� Eے اور ان %ے �u9,9 ہ�cBے %� Pج !� �� ذ�
 �� <dاب ہے، -�اس �� %'ا ) �ہ(د�8� �� ز�
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���دار? ��!ے !_ے �ہ !� ز�I8 �8ں ���� �Lور �8� ��!ے !_) ہے(� �<�د �ے �_�\� ) (�م( اور )٢٠(ے۔ اور اس �
� اور ان %ے /ہ*ے اور /R8_ے �_� ہ�ا�
 ) ہ�د(� 
� (�م �� %�ز�I8 ا�`�ف �8ں ہ�ا�H/د ��و �ہ �$ ا�ہ�ں �ے ا�� ��

� <=�دت �ہ ��و۔ �>_ے !,ہ�رے ��رے �8ں �ڑے دن �ے <dا� �e� ا �ے %�ا��ب �� ڈر ���ے وا�ے -'رcBے !_ے �ہ 
 �ہHے �:ے �8� !� ہ,�رے /�س اس �sے P\ے ہ� �ہ ہ� �� ہ,�رے � =�دوں %ے /_�8 دو۔ ا-� %Rے ہ� !� �o )٢١(�:9� ہے 

�ا ہ� �� ہے۔ اور �8ں !� �� ) اس ��(�ہ� �ہ ) ا�ہ�ں �ے ()٢٢(8B' %ے ہ,8ں ڈرا!ے ہ� ا%ے ہ� /� �ے Pؤ � �! �*>
 /_� )٢٣(/ہRH� رہ� ہ�ں �Ic8 �8ں د�c_9� ہ�ں �ہ !� ��گ ��دا�� �8ں /_oH رہے ہ� دے �� �_8>� -8� ہ�ں وہ !,ہ8ں )ا�c�م(

ان �ے �8�ا��ں �� #�ف Pرہ� ہے !� �ہHے �:ے �ہ !� ) �� ص�رت �8ں(د�c_� �ہ ��دل ) <dاب ��(�$ ا�ہ�ں �ے اس 
�ه� �o �8ں وہ 8B' ہے �o �ے �sے !� �*�? �) �ہ(�*cہ ) �ہ8ں(��دل ہے �� ہ� /� ��س �� رہے -�۔ �P �H � ے !_ے!�

 ہ� 8B' �� ا/Hے /�ورد-�ر �ے ��c %ے !=�ہ �sے د�9� ہے !� وہ ا�eے ہ�-sے �ہ )@٢(درد د�Hے وا� <dاب �_�ا ہ�ا ہے 
 اور ہ� �ے ان �� )٢D(ان �ے -_�وں �ے %�ا �R; ��� ہ� �ہ8ں P!� !_�۔ -Hہ:�ر ��-�ں �� ہ� ا%� #�ح %'ا د�� ��!ے ہ8ں 

�ا �� ا�eے �`�ور� د�sے !_ے �� !� ��-�ں �� �ہ8ں د�sے اور ا�ہ8ں ��ن اور c�P_8ں اور دل د�sے !_ے۔ !� �$ �ہ وہ 
P��9ں %ے ا�c�ر ��!ے !_ے !� �ہ !� ان �ے ��ن ہ� ان �ے �R; ��م c%Pے اور �ہ c�P_8ں اور �ہ دل۔ اور �8B o' %ے 

رے ارد-�د �� ��89eں �� ہ� �ے ہyA �� د��۔ اور ��ر ��ر  اور !,ہ�)٢K(ا%9ہ'اء �8� ��!ے !_ے اس �ے ان �� P -_�8ا 
)�H/ا ( ں�ں !��ہ وہ ر��ع ���8�ں ��ہ� ��د��r�)٢٧( ان ��-�ں �ے !`�ب �� I� �! )ا���ے %�ا � =�د �H��� !_� ا�ہ�ں ) 

وہ ا�9Gاء �8� ��!ے %ے -� ہ�-sے۔ اور �ہ ان �� �_�ٹ !_� اور �ہ� ) �ے %��Hے(�ے ان �� ��8ں ��د �ہ ��۔ �*cہ وہ ان 
� �+v !,ہ�ر? #�ف ���9ہ �sے �ہ (�Pن %8Hں۔ !� �$ وہ اس �ے /�س )٢٨(!_ے s� ں �8ں %ے�H� اور �$ ہ� �ے 

� ��ادر? �ے ��-�ں �8ں وا/s- oے �ہ ) /ڑهH�(�ہHے �:ے �ہ ����ش رہ�۔ �$ ) o/P �8ں(P\ے !� H/ان ��(!,�م ہ�ا !� ا (

 ���ں Z84�)ے �:ے �ہ ا)٢٩Hہے۔ �� ! ے (�م �ہ �� ہے �� ��%�ٰ �ے � � ��زل ہ�\H% 9�ب� Q�اس ) �9��8ں(ہ� �ے ا

� ہے ) ��زل ہ�\�(%ے /ہ*ے !�� ���4! ��ا �� !  اے (�م)٣٠(اور 8%�ه� ر%9ہ �9�!� ہے ) د�( �R%)I اور(ہ8ں ان ��
�ا !,ہ�رے -H�ہ �+� دے -�� اور !,ہ8ں د�; د�Hے وا�ے <dاب #�ف ��Aے وا�ے �� ��ت (=�ل ��و اور اس /� ا�,�ن �ؤ۔ 

�ا �� #�ف ��Aے وا�ے �� ��ت (=�ل �ہ ��ے -� !� وہ ز�I8 �8ں )٣١(%ے /H�ہ �8ں ر�_ے -� � v+� �� ا ( اور��
 �8� ا�ہ�ں )٣٢(<��' �ہ8ں ��%cے -� اور �ہ اس �ے %�ا اس �ے �,��9� ہ�ں -ے۔ �ہ ��گ ص��� -,�اہ� �8ں ہ8ں ) ��

8�ا �8� اور ان �ے /8�ا ���ے %ے !_c� �ہ8ں۔ وہ اس �ے �ہ8ں %,>_� �ہ �/ �� I8ں اور ز����,%P ا �ے�� o)ت�� ( �_� �/
 اور �o روز Pگ �ے %��Hے �sے ��\8ں -ے )٣٣((�در ہے �ہ ��دوں �� ز��ہ �� دے۔ ہ�ں ہ�ں وہ ہ� 8B' /� (�در ہے 

��c ہ�-� �ہ !� �� ) �� ہے(رے /�ورد-�ر �� (�e �8� �ہ �� �ہ8ں ہے؟ !� �ہ8ں -ے ��8ں �ہ8ں ہ,�) اور �ہ� ��\ے -�(
�( /o )@٣(<dاب �ے �'ے cB_� ) اب(ا�c�ر �8� ��!ے !_ے ) د�8� �8ں(,Z� 8^,=� ) ملسو هيلع هللا ىلصاے/ 
�o #�ح اور <��� ہ,

�? �ہ ���:�۔ �o دن �ہ اس 8B' �� د�c_8ں ) <dاب( ہ8ں ا%� #�ح !� �_� ص=� ��و اور ان �ے �sے ص=� ��!ے رہے*�
 �� o� ہ �8� ��!� ہے !� -ے��ہ (رہے ہ� �ہ !_ے �:� -_ڑ? �_� دن۔ ) د�8� �8ں(-��� ) �8�ل ���ں -ے �ہ(ان %ے و<

  )٣D(وہ� ہyA ہ�ں -ے �� ����G�ن !_ے ) اب(/8^�م ہے۔ %� ) (�Pن

 
 



Qura’an Al-Kareem (Urdu)                             UrduDost Libray,   www.urdudost.com                              

Page 210 of 286 

رة مَ��?�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�ا �ے ان �ے ا<,�ل ����د �� د�sے ) َاوروں �� (�I ��-�ں �ے ��i �8� اور��ا �ے ر%9ے %ے رو��۔ � اور �� ا�,�ن )١(
�) �9�ب(�\ے اور �E,> Q8 ��!ے رہے اور �� ,Zا%ے ���9ے رہے اور وملسو هيلع هللا ىلص� �ہ ان �ے /�ورد-�ر ��  /� ��زل ہ�\


 %�Hار د? ��� �) �=� ا<,�ل اور اصAح ��ل( �ہ )٢(#�ف %ے ���� ہے ان %ے ان �ے -H�ہ دور ��د�sے اور ان �
 �اس �sے ہے �ہ �I ��-�ں �ے ��i �8� ا�ہ�ں �ے �_�ٹ� ��ت �� /�8و? �� اور �� ا�,�ن �\ے وہ ا/Hے /�ورد-�ر �

�ا ��-�ں %ے ان �ے ���ت �8�ن ��G�!� ہے ) د�I(#�ف %ے � �$ !� ���Gوں %ے )٣(�� �ے /R8_ے B*ے۔ ا%� #�ح 
� ) �� ز��ہ /cڑے ��\8ں ان ��(ُاڑا دو۔ �ہ�ں !Q �ہ �$ ان �� ��ب (�cB�� E9 !� �_ڑ ��ؤ !� ان �� -�د�8ں #�=F�

�ڑا\� ) �G�� �E��`(%ے (8� ����۔ /_� اس �ے � � �� !� ا�e�ن ر�; �� B_�ڑ د�B �H�ہs8ے �� �R; ��ل �ے �� �ہ�ں !Q �ہ 
�ا B�ہ9� ) �ہ ��c ��د ر�_�(ر�; دے۔ ) ہ�!; %ے(ہ9_8�ر ) �ے(�ان %ے ا�9`�م �ے �98�۔ �Ic8 اس �ے ) اور #�ح(!� اور ا-� 

 Q�ز��\� اP ?ہ� �ہ !,ہ�ر�B)�� ( دو%�ے %ے)�� ے ان �ے <,*�ں ) �ڑواs- راہ �8ں ��رے ��ا ����ے۔ اور �� ��گ 

 در%
 �� دے -� ) �*cہ ()@(�� ہ�-' ض�\u �ہ ��ے -� ��� � اور ان )D(ان �� 8%�هے ر%9ے /� AB\ے -� اور ان �


 �8ں �o %ے ا�ہ8ں �H�%� �� ر�_� ہے دا�E ��ے -� �rہ� �)K(,�ن�ا Eاے اہ  ! ��د ��و -ے !� وہ �_� ��ا ��ا-� !� 
�م ر�_ے -� ) 

 ہے۔ اور وہ ان �ے ا<,�ل �� )٧(!,ہ�ر? ��د ��ے -� اور !� �� ث���Aے ہs� ہ8ں ان �ے �G�� �� اور 

�ا �ے)٨(����د �� دے -� ��ا �ے �_� ان �ے ا<,�ل  �ہ اس �sے �ہ � �! �8� �He/�� �� ا�ہ�ں �ے اس �\���G 8' ��زلB �� 
 �8� ا�ہ�ں �ے �*Q �8ں %�8 �ہ8ں �� !��ہ د�c_9ے �ہ �� ��گ ان %ے /ہ*ے !_ے ان �� ا�>�م �e8� )٩(ا��رت ��د�sے 

�ا �ے ان /� !=�ہ� ڈال د?۔ اور ا%� #�ح �� � �ہ اس �sے �ہ �� ���I ہ8ں ان �� ))١٠ان ���Gوں �� ہ�-� d> (اب(ہ�ا؟ 
�ا ��ر%�ز ہے اور ���Gوں �� ��\� ��ر%�ز �ہ8ں ��ا �ہ�9rں )١١(� �� ��گ ا�,�ن �\ے اور <,Q8� E ��!ے رہے ان �� 

�ے اٹ_�!ے ہ8ں اور \�G ہ8ں وہ �G�� �� ے -�۔ اور\���G E��_�!ے ہ8ں ) اس #�ح(�8ں �I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں دا
9� %ے �o )١٢(ان �_�!ے ہ8ں۔ اور ان �� ٹ_c��ہ دوزخ ہے �e8ے ��8e� ?89�ں !,ہ�رe� �% 
�وں �ے ( اور �ہH��� ے�
�د-�ر �ہ ہ�ا ) !,ہ8ں وہ�ں� �%ے �c�ل د�� زور و(�ت �8ں �ہ8ں �ڑه �� !_8ں ہ� �ے ان �� %89���س ��د�� اور ان �� ��\

ہے �I ) ہ�%9c�(ہ� وہ ان �� #�ح ) EB رہ�(_*ے ر%9ے /� %ے �) �� �ہ�����( �_v+� �� A ا/Hے /�ورد-�ر )١٣(
��اہ�rں �� /�8و? ���ں  �H/8ں اور �� ا\�� �
 �o �� /�ہ8'-�روں )@١(�ے ا<,�ل �� ا�ہ8ں اB_ے ���ے د�_�\H� 

� �ہ��ں ہ8ں �� �� �ہ8ں ��ے -�۔ اور دوده �� �ہ��ں� �
 �ہ ہے �ہ اس �8ں /��iص � ہ8ں %ے و<�ہ �8� ��!� ہے۔ اس �
� �ہ��ں ) %�ا%�(�o �� �'ہ �ہ8ں ���ے -�۔ اور ��اب �� �ہ��ں ہ8ں �� /H8ے وا��ں �ے �sے � �i4� ��dت ہے۔ اور �ہ

ان �ے �sے ہ� (�e �ے ��8ے ہ8ں اور ان �ے /�ورد-�ر �� #�ف %ے ) وہ�ں(اور ) �� �Aوت ہ� �Aوت ہے(ہ8ں 
 �� ہ,r8ہ دوزخ �8ں رہ8ں -ے اور �I �� �_��9� ہ�ا /��� /A�� ہ8ں) ہ�%9cے(ان �� #�ح ) �8� �ہ /�ہ8'-�ر(�^�iت ہے۔ 

 اور ان �8ں � f ا�eے �_� ہ8ں �� !,ہ�ر? #�ف ��ن �:�\ے �ہ�ں !١D( Q(��\ے -� !� ان �� ا�9ڑ��ں �� ��ٹ ڈا�ے -� 
� -8� ہے ان د�) د�I(�$ !,ہ�رے /�س %ے �B �� Ec*ے ��!ے ہ8ں !� �I ��-�ں �� <*� ) %$ �9H% ;Rے ہ8ں �Ic8(�ہ 

� ) �_A(%ے �ہ9ے ہ8ں �ہ H/ہے اور وہ ا ��ا �ے �ہ� �:� ر�_�ا�ہ�ں �ے ا�_� �8� �ہ� !_�؟ �ہ� ��گ ہ8ں �I �ے د��ں /� 
��اہ�rں �ے /R8_ے EB رہے ہ8ں )١K( 
��H> ?9� اور /�ہ8'-�رr+� ��'� 
 اور �� ��گ ہ�ا�
 ��9Gہ ہ8ں ان �� وہ ہ�ا�

� ) و(�ع �8ں(گ (8��
 ہ� �� د�c; رہے ہ8ں �ہ ��-ہ�ں ان /� P وا(u ہ�۔ %� اس �� �r��8�ں  اب !� �ہ ��)١٧(��!� ہے cBP

 �ہ�ں Z84� ا�ہ8ں 
8� ہ�%cے -�؟(ہ8ں۔ /_� �$ وہ ان /� P ��زل ہ�-� اس و(i�) (ا �ے %�ا )١٨�� /o ��ن ر�_� �ہ 

� ���:� اور G� � ��ا !� ���I ) اور(��\� � =�د �ہ8ں اور ا/Hے -H�ہ�ں ����دوں اور ���I <�ر!�ں �ے �sے �_�۔ اور 
� %�رت ��8ں ) �ہ�د ��( اور ���I ��گ �ہ9ے ہ8ں �ہ )١٩(��-�ں �ے H*Bے /_��ے اور ٹ_��8ے %ے وا(� ہے \��

� ص�ف � �Hں �� %�رت ��زل ہ� اور اس �8ں �ہ�د �� �8�ن ہ� !� �I ��-�ں �ے د��ں �8ں \�� $� Ic8� ؟���زل �ہ8ں ہ�!
� /� ��ت �� �ےہ��� ) ���i�ق (e� ح�# o� ے �:8ںH_c�ہ !,ہ�ر? #�ف اس #�ح د� �_c�ض ہے !� ان �� د��
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��ب ��م !� ()٢٠(ہ� رہ� ہ�۔ %� ان �ے �sے ��ا�� ہے ) #�ر?( ( �Hہ ��ت �ہ���He/ دار? اور�=����G)ہے ( $� �_/
)��ا %ے %Rے رہB �H�ہ9ے !� ) �ہ�د ��� !� ا-� �ہ ��گ s-ہ�!� ��ت /+9ہ ہ� �_Bا 
!� !) اے �G�H`� ()٢١(ان �ے �sے �ہ

 �ہ� ��گ ہ8ں )٢٢(%ے <>$ �ہ8ں �ہ ا-� !� ���� ہ� ��ؤ !� �*Q �8ں ��ا�� ���ے �:� اور ا/Hے ر��9ں �� !�ڑ ڈا�� 
� ہے اور ان � 
H � ا �ے�� �/ I�)(�� �ہ�ا اور ) �ے ����ں��گ (�Pن  �_A �ہ �)٢٣(c�P_�ں �� ا��ه� ��د�� ہے ) ان �

 �� ��گ راہ ہ�ا�
 ��ہ� ہ��ے �ے � � /8ٹ; دے �� /_� )@٢(د��ں /� (Ei �� رہے ہ8ں ) ان �ے(�8ں �Lر �ہ8ں ��!ے �� 
�ا �� )٢D(د�� ) <,� �� و<�ہ(ان �� �'�I �� د�_��� اور ا�ہ8ں #�ل ) �ہ ��م(-sے۔ �Y8�ن �ے � �ہ اس �sے �ہ �� ��گ 

 ��ا ان %ے �8'ار ہ8) �9�ب(ُا!�ر? ہ�\�ں �ہ ان %ے �ہ9ے ہ8ں �ہ � f ����ں �8ں ہ� !,ہ�ر? ��ت �_� ���8ں -ے۔ اور 
ہ�-� �$ 9��Gے ان �� ��ن �c��8ں -ے اور ان ) ��ل(�e8� ) ان ��( !� ُاس و(
 )٢K(�ے /��8�ہ ��rروں %ے وا(� ہے 

�ا �)٢٧(�ے ���ہ�ں اور /8ٹ_�ں /� ��ر!ے ��\8ں -ے ���ش ہے �ہ اس �ے /R8_ے B*ے  �ہ اس �sے �ہ �8B o' %ے �
����Hد? �� اB_� �ہ %,>_ے !� ُاس �ے �_� ان �ے <,*�ں �� ����د �� د��  � �8� وہ ��گ �I �ے د��ں )٢٨(اور اس �

�ا ان �ے ��H8ں �� ��ہ� �ہ8ں ��ے -�؟ � اور ا-� ہ� B�ہ9ے !� وہ ��گ )٢٩(�8ں �8,�ر? ہے �ہ �8�ل �sے ہ�\ے ہ8ں �ہ 
�ا��از -9i:� ہ� %ے /ہR�ن ) ان �ے( د�9ے اور !� ان �� ان �ے Bہ�وں ہ� %ے /ہR�ن �98ے۔ اور !� ا�ہ8ں !� �� د�_� �_

�ا !,ہ�رے ا<,�ل %ے وا(� ہے ! �� -ے� اور ہ� !� ��-�ں �� Pز��\8ں -ے !��ہ �� !� �8ں �ڑا\� ���ے وا�ے )٣٠(اور 
�م رہHے وا�ے ہ8ں ان �� � *�م ���ں۔ اور !,ہ�رے) 
 �I ��-�ں �� 8%�ه� ر%9ہ � *�م ہ�-8� )٣١( ���ت ���{ �8ں اور ث��

� ) ��-�ں ��(/_� �_� ا�ہ�ں �ے ��i �8� اور ) اور(_� ;R� �� ا��� وہ � 
i��+� ��ا �� راہ %ے رو�� اور /8^,=� ��
�ا ان �� %$ �8� ��ا�� ا��رت ��دے -� ��ا �� ار��د ����!  ����H)٣٢(�:�ڑ �ہ8ں %8cں -ے۔ اور � � اور /8^,=� �

�ا �ے ر%9ے %ے رو�9ے رہے )٣٣(��G��=�دار? ��و اور ا/Hے <,*�ں �� ض�\u �ہ ہ��ے دو � �� ��گ ���G ہ�\ے اور 
�ا ان �� ہ�-' �ہ8ں �+rے -� �ص*� �� #�ف �ہ �Aؤ۔ ) د�,�Hں ��( !� !� ہ,
 �ہ ہ�رو اور )@٣(/_� ���G ہ� ��-sے 

�ا !,ہ��� )٣D(�ہ8ں ��ے -� ) اور -�(رے %�!; ہے وہ ہ�-' !,ہ�رے ا<,�ل �� �� اور !� !� L��$ ہ�۔ اور -� د�8� �� ز�
!� �E8_� fZ اور !,��� ہے۔ اور ا-� !� ا�,�ن �ؤ -ے اور /�ہ8'-�ر? ��و -ے !� وہ !� �� !,ہ�را ا�� دے -�۔ اور !� 

ہ8ں !�H ��ے !� !� �+E ���ے �:� اور وہ  ا-� وہ !� %ے ��ل #*$ ��ے اور !,)٣K(%ے !,ہ�را ��ل #*$ �ہ8ں ��ے -� 
)E+� ( ہ� ���ے رہے�� �98���ا �� راہ �8ں ��چ ���ے �ے �sے �A\ے ��!ے )٣٧(!,ہ�ر? �� د�c_� !� وہ ��گ ہ� �ہ 

�ا �� ہ8ں �� �+E ���ے �:9ے ہ8ں۔ اور �� �+E ��!� ہے ا/Hے Pپ %ے �+E ��!� ہے۔ اور _� v+� ےe�ہ�۔ !� !� �8ں ا
 اور !� �9Z�ج۔ اور ا-� !� �Hہ /_�8و -ے !� وہ !,ہ�ر? �:ہ اور ��-�ں �� �ے P\ے -� اور وہ !,ہ�ر? #�ح �ے�8�ز ہے

  )٣٨(�ے �ہ8ں ہ�ں -ے 
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P%ْ�َرة ا�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

)�,Z� وص�ف ) ملسو هيلع هللا ىلصاے ��ص� �_� �9G �9 د?۔G �� �! ١(ہ� �ے(��ا !,ہ�رے ا-*ے اور /R_*ے -H�ہ �+� دے اور !�  !��ہ 

 /�ر? ��دے اور !,ہ8ں 8%�هے ر%9ے AB\ے , � �H/د ��ے )٢(/� ا�� 
�ا !,ہ�ر? ز��د%� وہ� !� ہے �o )٣( اور 

� !��ہ ان �ے ا�,�ن �ے %�!; اور ا�,�ن �ڑهے۔ اور P%,���ں اور ز�I8 �ے \���G زل�� �*e! �/ ں �ے د��ں�H��� ے�
�cr�) $% ( ے وا�H��� ا���ا ہ� �ے ہ8ں۔ اور �
 وا� ہے ) اور(,c�)@() ہ� ( I��� دوں اور�� I��� ے �ہ وہs� اس

<�ر!�ں �� �ہ�9rں �8ں �I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں دا�E ��ے وہ اس �8ں ہ,r8ہ رہ8ں -ے اور ان %ے ان �ے 
�ا �ے �'د�Q �ڑ? ���8��� ہے���G�H ��دوں اور ��G�H <�ر!�ں ) اس �sے �ہ) اور H-) D(�ہ�ں �� دور ��دے۔ اور �ہ 

�ا �ے �� �8ں ��ے ��ے �8�ل ر�_9ے ہ8ں <dاب دے۔ ان ہ� /� ��ے �اور �y�r ��دوں اور �y�r <�ر!�ں �� �� 
� اور ان �ے �sے دوزخ !8�ر ��۔ اور وہ ��? �:ہ ہے � 
H � �/ 4ے ہ�ا اور انL �/ ا ان�� )K(��دثے وا(u ہ�ں۔ اور 

 $��L ا���ا ہ� �ے ہ8ں۔ اور � �cr� ے� I8ں اور ز����,%P وا� ہے ) اور(اور 
,c�)( اور ہ� �ے )٧�,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے ( �!
!� ��گ ) �e*,���( !��ہ )٨(�_8>� ہے ) �H� ��( ���ے وا� اور ���+=�? %H��ے وا� اور ��ف د��ے وا� �� �� ��ہ�

�ا /� اور اس �ے /8^,=� /� ا�,�ن �ؤ اور � �8=e! ��د ��و اور اس �� �'رگ %,>_�۔ اور ص=� و��م اس �� �اس �
�ا �� ہ�!; ان �ے ہ�!_�ں /� ہے۔ /_� �� )٩(��!ے رہ� ��ا %ے �8 
 ��!ے ہ8ں۔ � �� ��گ !� %ے �8 
 ��!ے ہ8ں وہ 

 �8� ��ا %ے <ہ�ہے /�را ��ے <ہ� �� !�ڑے !� <ہ� !�ڑ�ے �� �`4�ن ا%� �� ہے۔ اور �� اس ��ت �� �o �� اس �ے 
 �� -�Hار /R8_ے رہ -sے وہ !� %ے �ہ8ں -ے �ہ ہ� �� ہ,�رے ��ل اور اہE )١٠(!� وہ ا%ے <H`��$ ا�� <��8 دے -� 
�ا %ے(و<8�ل �ے روy ر�_� Pپ ہ,�رے �sے �� ز��ن %ے وہ ��ت �ہ9ے ہ8ں �� ان �ے دل ) H/ہ ��گ ا�8ں۔ :��� �r+�
�ا !� ��ہ /ہRH��ے �� ارادہ ��G�\ے !� ��ن ہے ) �ں��-(�8ں �ہ8ں ہے۔ �ہہ دو �ہ ا-� \�G !,ہ8ں ��ہے �B ���RH4�ن /ہ`� ��

� ��ت �� �R; ا�89�ر ر�_ے e� ےs� ے !,ہ�رےH��% ہ8ں(�� اس �ے� ��ا اس %ے وا(� ) ��\��*cہ �� �R; !� ��!ے ہ� 
8�ل �8ں �=_� ��ٹ �� �Pے ہ� �ے  ��ت �ہ ہے �ہ !� ��گ �ہ %,>; �8ٹ_ے !_ے �ہ /8^,=� اور ���I ا/Hے اہE و<)١١(ہے 

� � *�م ہ�\�۔ اور _Bت !,ہ�رے د��ں �� ا�� �����ر(!� �ے ��ے ��ے �8�ل �sے اور ) ا%� و�ہ %ے(�ہ8ں۔ اور �ہP ( �!

 �8ں /ڑ -sے �A,�ن �ہ �\ے !� ہ� �ے )١٢(ہ�ا /� اور اس �ے /8^,=� /� ا�� v+� �� ے( اورe�ے ) اs� وں �ے�G��

� ہے۔ وہ �eے B�ہے �+rے اور �eے B�ہے )١٣(� ہے Pگ !8�ر �� ر�_� ��ا ہ� �� ��د��ہ� I8ں اور ز����,%P اور 
�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے � �$ !� ��گ 89,8HLں �H8ے B*� -ے !� �� ��گ /R8_ے رہ -sے !_ے وہ )@١(%'ا دے۔ اور 

�ا �ے (�ل �� ��ل د�ں۔ �ہہ دو �ہ !� ہ�-' �ہ8ں -ے ہ,8ں �_� ا��زت د�>s8ے �ہ Pپ �ے %�!; B*8ں۔ �ہ B�ہ9ے ہ8ں ��ہ 
�ا �ے /ہ*ے %ے ��G� د�� ہے۔ /_� �ہ8ں -ے �� ��!ے ہ�۔ ) �ہ8ں(ہ,�رے %�!; �ہ8ں 9c% EBے۔ ا%� #�ح e� ہ� %ے �! �!

 �� 
 �� -�Hار /R8_ے رہ -sے !_ے ان %ے �ہہ دو �ہ !� ا�١D( Q(��ت �ہ ہے �ہ �ہ ��گ %,>_9ے ہ� �ہ8ں �:� �ہ
H� 
��H ��!ے رہ� -ے �� وہ ا%Aم �ے P\8ں ) �� !�(�sے �A\ے ��ؤ -ے ان %ے !� ) %�!; �ڑا\� �ے(:>� (�م �ے %+

��ہ دے -�۔ اور ا-� �Hہ /_�8 �� -ے �e8ے /ہ*� دG ہ /_�8ا !_� !� وہ !� �� � �_Bا !� �� ا��-ے۔ ا-� !� ��c ���� -ے !� 
� %'ا دے -� � �8*c! ?��)١K(- �/ هے�اور �ہ �H:ڑے /� -H�ہ ہے ) �ہ %�H� �i %ے /R8_ے رہ ��\ے(H�ہ ہے  �ہ !� ا�

�ا اس �� �ہ�9rں �8ں دا�E ��ے ��ا اور اس �ے /8^,=� �ے ��G�ن /� B*ے -� � v+� �� ہ ہے۔ اور�H- �/ اور �ہ �8,�ر
�$ ) ے /8^,=�ا ()١٧(-� �I �ے !*ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں۔ اور �� رو-�دا�� ��ے -� ا%ے ��ے د�; �� %'ا دے -� 

�ا ان %ے ��ش ہ�ا۔ اور �� �
 �ے �R8ے �8 
 �� رہے !_ے !� �ان �ے د��ں �8ں ) ص�ق و�*�ص(���I !� %ے در
 �� 
��H> �9G �� اور ا�ہ8ں �*\���G زل�� �*e! �/ 89,8ں �� ا�ہ�ں )١٨(!_� وہ اس �ے � *�م ���8�۔ !� انHL �% 
 اور �ہ


 وا,c� $��L ا��� �9,8HLں �� و<�ہ ��G��� �ہ !� ان �� ��صE )١٩(� ہے �ے ��صE �8ں۔ اور % 
�ا �ے !� %ے �ہ� 
� اور ��-�ں �ے ہ�!; !� %ے روy د�sے۔ �Lض �ہ !_� �ہ �ہ \���G ?�� !,ہ�رے �sے �*� 
,8HL و -ے %� اس �ے��

�ا ��(����Hں �ے �sے ��89,8HL ( �/ Iں د�ں(َاور  اور )٢٠((�رت �� �,��ہ ہ� اور وہ !� �� 8%�هے ر%9ے /� AB\ے ) 
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�ا ہ� 8B' /� (�در ہے ) اور(!� (�رت �ہ8ں ر�_9ے !_ے ��رت �8ں !_8ں۔ اور ) �� ��ا ہ� اور ا-� !� %ے ���G )٢١(وہ 
� �� دو%
 �ہ /�!ے اور �ہ ��د-�ر e� �_/ ٢٢(�ڑ!ے !� /8ٹ; /_�8 �� �_�گ ��!ے() ��ا �� <�دت ہے �� /ہ*ے %ے ) �ہ�

� ہے۔ او!P �*B ے- �_c�ہ د� �9��� ��ا �� <�دت �=_�/� 8Z9G�ب ) ���Gوں( اور وہ� !� ہے �o �ے !� �� ان )٢٣(ر !� 
�ا اس �� �cہ �8ں ان �ے ہ�!; !� %ے اور !,ہ�رے ہ�!; ان %ے روy د�sے۔ اور �� �R; !� ��!ے ہ� ��% ����ے �ے � 

� ��ام %ے روy د�� اور (�����8ں �� �_� �ہ  �ہ وہ� ��گ ہ8ں �Hہ�ں �ے ��i �8� اور )@٢(�� د�c; رہ� ہے <e� �� �!
� �:ہ /ہHRHے %ے ر�� رہ8ں۔ اور ا-� ا�eے �e*,�ن ��د اور �e*,�ن <�ر!8ں �ہ ہ�!8ں �I �� !� ���9ے �ہ !_ے �ہ H/ا

� !,ہ�رے ہ�!; %ے G(ا-� !� ان �� /���ل �� د�9ے !� !� �� ان �� #�ف %ے �ے�=�? �8ں �`4�ن /ہH{ ��!�۔ _� �! �9
�8��! �:� �� ر�,
 �8ں �B �� o�ہے دا�E ���ے۔ اور ا-� دو��ں �G�� ا�� ا�� ) ہ�\�)اس �sے ( ہ���!H/ا ا���ہ 

� اور ض� )٢D(ہ���!ے !� �� ان �8ں ���G !_ے ان ہ� د�; د�Hے وا� <dاب د�9ے � � �$ ���Gوں �ے ا/Hے د��ں �8ں ض
H��� ے /8^,=� اورH/ا �ے ا���۔ !� � 
� ��ہ*8_� �� اور ان �� /�ہ8'-�ر? �\���G زل�� I8ce! ف %ے�# �H/ں /� ا�

�ا ہ� 8B' %ے �=�دار ہے ��ا �ے ا/Hے )٢K(��ت /� (�\� ر�_� اور وہ ا%� �ے ��Z9e اور اہE !_ے۔ اور � Qے�� 
 �R% �� �=,^8/)ڈوا �� اور ا) اورH� �% ےH/ام �8ں ا�� �<e� �! �ہ�B ا �ے����اب د�_���۔ �ہ !�  �8Zے ��ل ��9وا �� صH/

� #�ح �� ��ف �ہ ��و -ے۔ �� ��ت !� �ہ8ں ���9ے !_ے اس �� � *�م !_� %� اس e� ہ�-ے۔ اور E�ا�I وا��ن %ے دا
� �9G ��اد? *� �اور د�I �� دے �� ) �� �9�ب( وہ� !� ہے �o �ے ا/Hے /8^,=� �� ہ�ا�
 )٢٧(�ے اس %ے /ہ*ے ہ
 $��L �/ ں�H�ہے �_8>� !��ہ اس �� !,�م د �G�� ��ا ہ��)٢٨(��ے۔ اور �� ��ہ� ���ے �ے �sے ,Z� ا �ے /8^,=� ملسو هيلع هللا ىلص�� 

!� ان �� ) اے د�H_cے وا�ے( اور �� ��گ ان �ے %�!; ہ8ں وہ ���Gوں �ے �� �8ں %+
 ہ8ں اور o/P �8ں ر�� دل، ہ8ں
�ا �ے P-ے(د�c_9� ہے �ہ �����Hد?)  ��ا �� EFG اور اس �� #*$ �� رہے ہ8ں۔ �_cے ہ�\ے %� �e>�د ہ8ں اور 

ہ8ں۔ اور ) ��(�م(%>�د �ے اث� %ے ان �� /r8���8ں /� �r�ن /ڑے ہ�\ے ہ8ں۔ ان �ے �ہ� اوص�ف !�رات �8ں ) ��wت(
98� ہ8ں �o �ے ) وہ(�ہ� اوص�ف ا�>E8 �8ں ہ8ں۔ _� Q�ا ��ے(-�% I8ط �8� ) /ہ*ے ز��=F� �� اس �_/ ���c� �\�% �H/ا

� ��ل H/اور /_� ا �98� وا��ں �� ��ش ���ے !��ہ ���Gوں �� �� /_� ��ٹ� ہ�\_� �� اور �:s-ڑ? ہ�_� �8%�ه �/
�ا �ے -H�ہ�ں �� �+�r اور ا�� <��8 �� ��A\ے۔ �� ��گ ان �8ں %ے ا�,�ن �\ے اور �E,> Q8 ��!ے رہے ان %ے 

  )٢٩(و<�ہ �8� ہے 
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رة ا�ُ�/َ�ات� 

 
 � وا� ہے��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�

 

�H���) !ت �ے ��اب �8ں�� �e� ( Qا %ے ڈر!ے رہ�۔ �ے����ا اور اس �ے ر%�ل %ے /ہ*ے �ہ ��ل اٹ_� ��و اور �
�ا %9H� ���9� ہے �� �ہ ��و اور �o #�ح o/P �8ں ا�Q !  اے اہE ا�,�ن)١(Rواز %ے او�P �� Pواز�ں /8^,=� �H/ا

�ہ !,ہ�رے ا<,�ل ض�\u ) ا�e� �ہ ہ�(�و زور %ے �ہ ��� ��و ان �ے رو�) اس #�ح(دو%�ے %ے زور %ے ���9ے ہ� 
� �ہ ہ� _� �=��ا �ے ان �ے دل !`�?ٰ )٢(ہ���\8ں اور !� �� ��ا �ے %��Hے د�� Pواز %ے ���9ے ہ8ں � �� ��گ /8^,=� 

ز د�9ے ہ8ں ان  �� ��گ !� �� �>�وں �ے ��ہ� %ے Pوا)٣(�ے �sے Pز�� �sے ہ8ں۔ ان �ے �sے �+�r اور ا�� <��8 ہے 
 اور ا-� وہ ص=� �sے رہ9ے �ہ�ں !Q �ہ !� ��د �Ec �� ان �ے /�س P!ے !� �ہ ان �ے �sے �ہ�9 )@(�8ں ا��w �ے<`E ہ8ں 

�ا !� �+Hrے وا� �ہ���ن ہے ��=� �ے �� P\ے !� ��ب !D(�H���  ! �8`Z(!_�۔ اور  ����دار !,ہ�رے /�س ��\� �ا-� ��\
� (�م �� ��دا�� %ے �`4�ن /ہRH� دو۔ /_� !� �� ا/Hے �sے /� ��دم ہ��� /ڑے �ہ �e) �=�دا(���8� ��و )K( �_اور ��ن ر� 

�ا �ے /8^,=��� ��!�ں �8ں وہ !,ہ�را �ہ� ��نملسو هيلع هللا ىلص�ہ !� �8ں % 
�ا �ے  ہ8ں۔ ا-� �ہ� Ic8� 8ں /ڑ ��ؤ� Ecr� �! �! ں�8� ��� 
� %ے !� �� �8'ار ��د��۔ �ہ� !� �� ا�,�ن <'�' �H� د�� اور اس �� !,ہ�رے د��ں �8ں %>�����G�� ہ اور�H- اور �i� اور ��د 

� ()٧(��گ راہ ہ�ا�
 /� ہ8ں H � ( ے وا�H��� ا���ا �ے EFG اور ا�e�ن %ے۔ اور �
 وا� ہے ) اور(,c�)اور ا-� )٨ 
%�ے /� ز��د!� ��ے !� ����Hں �8ں %ے ��\� دو �G�� o/P �8ں �ڑ /ڑ�ں !� ان �8ں ص*� ��ا دو۔ اور ا-� ا��G Q�� دو

� #�ف ر��ع �\ے۔ /o �$ وہ ر��ع �\ے !� وہ دو��ں � �c� ا �ے��ز��د!� ���ے وا�ے %ے �ڑو �ہ�ں !Q �ہ وہ 
� ��!� ہے He/ �� ا ا�4�ف ���ے وا��ں�� ���I )٩(�G�� �8ں �e�وات �ے %�!; ص*� ��ا دو اور ا�4�ف %ے ��م ��۔ �ہ 

� ہ8ں۔ !�\�_� �� !� o/P �8ں �_�\� 
�ا %ے ڈر!ے رہ� !��ہ !� /� ر�,� ا/Hے دو �_�\�8ں �8ں ص*� ��اد�� ��و۔ اور 
� (�م %ے !,e+� �ہ ��ے �,Ic ہے �ہ وہ ��گ ان %ے �ہ�9 ہ�ں اور �ہ <�ر!8ں !  ����H)١٠(��\ے e� م�) �\��

� ہ�ں۔ اور ا/Hے ) !,e+� ���ں(<�ر!�ں %ے _Bہے �ہ وہ ان %ے ا Ic,�)�\�_� I��� ($8> �� Q�ہ �:�ؤ اور �ہ ا� 
 اے اہE )١١(-H�ہ ہے۔ اور �� !��ہ �ہ ���ں وہ ���� ہ8ں ) ر�_H�(دو%�ے �� ��ا ��م ر�_�۔ ا�,�ن ��ے �ے � � ��ا ��م 

�ہ
 -,�ن ���ے %ے ا��9از ��و �ہ � f -,�ن -H�ہ ہ8ں۔ اور ا�Q دو%�ے �ے ��ل �� !>oe �ہ �8� ��و اور �ہ ! ا�,�ن

 ��ے=8L �� �e� �
 �_�\ے؟ ��\��- �� �� ��ے -� �ہ ا/Hے ��ے ہ�\ے �_�\He/ �� اس ��ت �۔ �8� !� �8ں %ے ��\


 �ہ ��و(اس %ے !� !� ض�ور ��iت ��و -ے۔ =8L �! ا !��ہ (=�ل ���ے وا� �ہ���ن )�� Qا �� ڈر ر�_� �ے���اور 
��8ں اور (=8*ے �H�\ے۔ !��ہ ا�Q ہ� �ے !� �� ا�Q ��د اور ا�Q <�رت %ے /8�ا �8� اور !,ہ�ر? (!  ��-�)١٢(ہے 

 ;R� $% ا�� Qدہ /�ہ8'-�ر ہے۔ �ے���دہ <'ت وا� وہ ہے �� ز��8ں ز� �! Q�ا �ے �'د��
 ��و۔ اور ��H� �� دو%�ے
�*cہ ( د�ہ�!� �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ� ا�,�ن �ے P\ے۔ �ہہ دو �ہ !� ا�,�ن �ہ8ں �\ے )١٣(%$ %ے �=�دار ہے ) اور(���Hے وا� 

�ا اور اس �ے ر%�ل �� �ہ� �ہ) ��ں� ہ� ا%Aم �\ے ہ8ں اور ا�,�ن !� ہ�Hز !,ہ�رے د��ں �8ں دا�E ہ� �ہ8ں ہ�ا۔ اور !� 
�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے � Qہ8ں ��ے -�۔ �ے�� �� ;R� ا !,ہ�رے ا<,�ل %ے�� ���I )@١(��G��=�دار? ��و -ے !� 

Q� �_/ ,�ن �\ے�ا اور اس �ے ر%�ل /� ا���ا �� راہ �8ں ��ل اور ��ن %ے �ڑے۔ !� وہ ہ8ں �� � �8ں �ہ /ڑے اور 
�ا !� P%,���ں اور ز�١D( I8(%Rے ہ8ں ) ا�,�ن �ے(�ہ� ��گ ��ار? �A9!ے ہ�۔ اور H�د �H/ا �� ا�� ان %ے �ہ� �8� !� 

�ا ہ� �ے �� ���9� ہے �١(�� %$ 8B'وں %ے وا(� ہے۔ اور K(ن�,*e� ن ر�_9ے ہ8ں �ہ�eہ ��گ !� /� ا��ے  s-ہ� 
�ا !� /� ا�e�ن ر�_9� ہے �ہ اس �ے !,ہ8ں ا�,�ن �� �ہ8ں۔ �ہہ دو �ہ ا/Hے �e*,�ن ہ��ے �� �>; /� ا�e�ن �ہ ر�_�۔ �*cہ 

8�ہ ��!�ں �� ���9� ہے اور �� )١٧(ہ� ) �e*,�ن(ر%9ہ د�_��� �c8#�rہ !� %Rے ��/ �� I8ں اور ز����,%P ا�� Qے�� 
  )١٨(�R; !� ��!ے ہ� ا%ے د�c_9� ہے 
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رة قٓ� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 �e) �� ��ا ہ8ں(قٓ۔ (�Pن �>8� �=,^8/ �,Z� ے )١) (�ہ��� 
 �Ic8 ان ��-�ں �ے ! >$ �8� �ہ ا�ہ� �8ں %ے ا�Q ہ�ا�
!� /_� ( �$ ہ� �� -sے اور �ٹ� ہ�-sے  �_A)٢(<>8$ ہے ) �ڑ?(وا� ان �ے /�س P�� �G�� �! �ہHے �:ے �ہ �ہ ��ت !� 

)٣(� 8� ہے ) <`E %ے(�ہ ز��ہ ہ��� ) ز��ہ ہ�ں -ے؟ �H9� I8ں �� ز��,e� ہے ہ,8ں ) �_� �_� ��( ان �ے �!�� �!�� ��
� ہے _� 
�� P /ہRH� ) د�I(�$ ان �ے /�س ) <>8$ ��ت �ہ ہے �ہc*� )ہ (@(� *�م ہے۔ اور ہ,�رے /�س !�Z��? ��ددا�

 �8� ا�ہ�ں �ے ا/Hے او/� P%,�ن �� )D(ہ8ں ) /ڑ رہے(ا�ہ�ں �ے اس �� �_�ٹ %,>_� %� �ہ ا�Q ا�>_� ہ�\� ��ت �8ں !� 
 اور ز�K( I8(%>��� اور اس �8ں �ہ8ں �:�ف !Q �ہ8ں ) ��c��8(#�ف �:�ہ �ہ8ں �� �ہ ہ� �ے اس �� �H� �c��8��� اور 

���8B �,H'�ں ُا-�\8ں ہ� �ے /_A8�� اور اس �8ں /ہ) د�c_� ا%ے(��  � !��ہ ر��ع )٧(�ڑ ر�; د�sے اور اس �8ں ہ� #�ح �

 ��صE ���ں Z84� اور 
�ے ہ�ا�H� 9�ن )٨(��ے وا�ےeُا!�را اور اس %ے ��غ و� � اور P%,�ن %ے ���
 وا� /��

� �_>�ر�ں �I �� -��_� !ہہ �ہ !ہہ ہ�!� ہے)٩(ُا-�\ے اور �_98� �� ا��ج =,� ��وں �� روز? ) �ہ %$ �R; ()١٠ ( اور �,=H�
� ز�I8 ا9G�دہ(%ے ہ� �ے �ہ� ��دہ ) /���(اور اس ) �8� ہے(د�Hے �ے �sے H � ( ہ �8�۔�8��
 �ے (ا%� #�ح ) �o(�� ز�)

 اور <�د اور �G<�ن )١٢( ان %ے /ہ*ے ��ح �� (�م اور ��H\8ں وا�ے اور ث,�د �_ٹcB Aے ہ8ں )١١(�Ec /ڑ�� ہے ) روز
� (�م۔ )١٣(��ط �ے �_�\� اور � u=ّ!ُ ے وا�ے اورHے رہ� I� ض( اور�L ( �ان %$ �ے /8^,=�وں �� �_ٹA�� !� ہ,�را و<8

�*cہ �ہ از%��� /8�ا ���ے �8ں �Q ) �ہ8ں( �8� ہ� /ہ*� ��ر /8�ا ���ے !_s- Qے ہ8ں؟ )@١(�_� /�را ہ� �� رہ� ) <dاب(
 ا�e�ن �� /8�ا �8� ہے اور �� �8��ت اس �ے دل �8ں -'ر!ے ہ8ں ہ� ان ��  اور ہ� ہ� �ے)١D(ہ8ں ) /ڑے ہ�\ے(�8ں 

دو �H_cے ) وہ ��\� ��م ��!� ہے !�( �$ )١K(���9ے ہ8ں۔ اور ہ� اس �� رگ ��ن %ے �_� اس %ے ز��دہ (��$ ہ8ں 
� �:)١٧(وا�ے �� دا\8ں ��\8ں �8ٹ_ے ہ8ں، �c; �98ے ہ8ں !P ز��ن /� �ہ8ں �� ا�Q �:ہ=�ن اس �ے /�س  ��\� ��ت اس �

�۔ )١٨(!8�ر رہ9� ہے s-ے �� #�ر? ہ�H��_� 
`8`� �ہے �o %ے !� ) وہ ���
(�ہ� ) اے ا�e�ن( اور ��ت �� �ےہ��
 �_! �9-�_�)١٩( �P\ے -�۔ ) ہ,�رے %��Hے( اور ہ� �+v )٢٠(و<8� �� دن ہے ) <dاب �ے( اور ص�ر /_��c� ��\ے -�۔ �ہ

 Q�9ہ(ا��G (�% اس �ے Q�ے وا� ہ�-� اور ا�AB ;!)�اس ) �ہ وہ دن ہے �ہ ()٢١(-�اہ� د�Hے وا� ) اس �ے <,*�ں �
) 9��Gہ( اور اس �� ہ� �I8r )٢٢(%ے !� EG�L ہ� رہ� !_�۔ اب ہ� �ے !>; /� %ے /�دہ ُاٹ_� د��۔ !� Pج !�8? �:�ہ !8' ہے 

 )@٢(ہ� %��� ����cے �� دوزخ �8ں ڈال دو ) ہ�-� �ہ��c  ()٢٣(��8ے /�س ��ض� ہے ) ا<,�ل ���ہ(�ہے -� �ہ �ہ 
�ا �ے %�!; اور � =�د �`�ر �� )٢D(�� ��ل �8ں �+E ���ے وا� �� %ے �ڑهHے وا� �=ہے �H��cے وا� !_� � �o �ے 

 اس �ہے -� �ہ اے ہ,�رے /�ورد-�ر �8ں �ے) �Y8�ن( اس �� %�!_� )٢K(ر�_ے !_ے۔ !� اس �� %+
 <dاب �8ں ڈال دو 
�ا ()٢٧(�� -,�اہ �ہ8ں �c*� �_! �8ہ �ہ Pپ ہ� ر%9ے %ے دور �_ٹc� ہ�ا !_� ���G�\ے -� �ہ ہ,�رے ��Fر �8ں ردو�� �ہ ) 

 ��وں /� )٢٨(و<8� �_cB �8ے !_ے ) <dاب ��(��و۔ ہ� !,ہ�رے /�س /ہ*ے ہH� اور ہ� � ہ,�رے ہ�ں ��ت ��� �ہ8ں ��!
�؟ وہ �ہے -� �ہ �R; اور �_� ہے؟  اس دن ہ�)٢٩(�*� �ہ8ں �8� ��!ے s- �_� �! �8� 8ں -ے �ہ_B�/ ٣٠( دوزخ %ے( 

 �
 /�ہ8'-�روں �ے (��$ ��د? ��\ے -rاور �ہ)�*Y� ہ� ( � �ہ� وہ 8B' ہے �o �� !� %ے و<�ہ �8� )٣١(دور �ہ ہ�-
 �_! �!��)�H � ( ے وا�ے %ے��� 
��i� ٣٢(ہ� ر��ع ��ے وا�ے(_c�د I� ا %ے��ے ڈر!� ہے اور ر��ع ��ے  �� 

 ��P �� ے �� دن ہے )٣٣(وا� دل �ےHہ رہr8,ہ ہ�ہ���ؤ۔  E�9� �ے %�!; دا�A% ہ8ں -ے ان )@٣( اس �8ں�B �� وہ�ں وہ 
 �� ُا�89ں ہyA �� ڈا�8ں۔ وہ )٣D(ہے ) �ہ
 �R;(�ے �sے ��ض� ہے اور ہ,�رے ہ�ں اور �_s� اور ہ� �ے ان %ے /ہ*ے 


 ���ے �:ے۔ �8� �ہ8ں �_�-Hے �� �:ہ ہے؟ ان %ے (�ت �8ںr- ٣( �ہ8ں �ڑه �� !_ے وہ �ہ�وں �8ںK( دل v+� �� 

 ہے ) P-�ہ(Z84� ے اس �8ںs� 9� ہے اس �ےH% �� دل %ے ���9ہ ہ� ��٣٧(ر�_9� ہے ( I8ں اور ز����,%P اور ہ� �ے 

) �i�ر( !� �� �R; �ہ )٣٨(� ذرا !c�ن �ہ8ں ہ�\� ان �8ں ہے %$ �� B; دن �8ں �H� د��۔ اور ہ� �) �+*�(�ت(�� اور �� 
 ��9cے ہ8ں اس /� ص=� ��و اور 9GP�ب �ے #*�ع ہ��ے %ے /ہ*ے اور اس �ے �Lوب ہ��ے %ے /ہ*ے ا/Hے /�ورد-�ر �

� اس )٣٩(! ��� �ے %�!; !e=�8 ��!ے رہ� _� �� !H'�ہ ) �ے ��م( اور رات �ے � f او(�ت �8ں �_� اور �,�ز �ے � �
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� �:ہ %ے /c�رے -� )٠@( ��و �8�� Q�ر�ے وا� �'د�c/ دن o� �H% 8ں -ے۔ )١@( اور� I% �ًH8`� ¤8B دن ��گ o� 
 )٣@( ہ� ہ� !� ز��ہ ��!ے ہ8ں اور ہ� ہ� ��ر!ے ہ8ں اور ہ,�رے ہ� /�س ��ٹ �� �P� ہے )٢@(وہ� �Ec /ڑ�ے �� دن ہے 

 �ہ ��گ )@@(ٹ �Ec �_ڑے ہ�ں -ے۔ �ہ �,u ���� ہ,8ں P%�ن ہے اس دن ز�I8 ان /� %ے /_ٹ ��\ے -� اور وہ �_ٹ /
و<8� %ے ) <dاب ��(�� �R; �ہ9ے ہ8ں ہ,8ں ��ب � *�م ہے اور !� ان /� ز��د9%� ���ے وا�ے �ہ8ں ہ�۔ /o �� ہ,�رے 


 ��!ے رہ� Z84� ن %ےP�) �� ڈرے اس)@D(  
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رة ا�Sّارَ)�ت� 

 
 ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �

 

9� ہ8ں )٢(���; اٹ_�!� ہ8ں ) /��� ��( /_� )١(�c_��8ے وا��8ں �� (�e �� ُاڑا �� �c_�8 د�9� ہ8ں *B 9ہeہP 9ہeہP �_/ )٣( 
� ہ8ں !�� �8e`! ں�8'B �_/)@( ہے �R% ہ �8� ��!� ہے وہ� ض�ور وا(u) �� دن) اور ا�4�ف D(( �ہ �8B o' �� !� %ے و<

 اس )٨(ہ� ) /ڑے ہ�\ے(!� ا�H9� Q�(f ��ت �8ں ) اے اہc� Eہ( �ہ )٧( اور P%,�ن �� (o� �e �8ں ر%ے ہ8ں )K(ہ�-� 
�ا �� #�ف %ے(%ے وہ� /_�!� ہے �� � �� �ے�=�? �8ں ))١٠ اٹEc دوڑا�ے وا�ے ہyA ہ�ں )٩(/_�8ا ��\ے ( 

�$ ان �� Pگ �8ں <dاب د�� ��\ے -� ) ہ�-�( ُاس دن )١٢(�$ ہ�-�؟  /�B_9ے ہ8ں �ہ �'ا �� دن )١١(�_��ے ہ�\ے ہ8ں 
� ��ارت �� �'ہ cB_�۔ �ہ وہ� ہے �o �ے �sے !� �*�? �R��� ��!ے !_ے )١٣(H/�9ں )@١( اب اrہ8'-�ر �ہ�/ Qے�� 

�-� ان �� �ے رہے ہ�ں ان �� /�ورد-�ر ا�ہ8ں د�9� ہ) � ,89ں(�� �� )  اور)١D(ہ�ں -ے ) <�8 �� رہے(اور rB,�ں �8ں 
 اور او(�ت )١٧( رات �ے !_�ڑے %ے �4ے �8ں %�!ے !_ے )١K(-ے۔ �ے�Q وہ اس %ے /ہ*ے �8c8�ں ��!ے !_ے 

�� �� ہ�!� !_� ) دو��ں( اور ان �ے ��ل �8ں ���:Hے وا�ے اور �ہ ���:Hے وا�ے )١٨(%�Z �8ں �+�r ���:� ��!ے !_ے 
)١٩(s� ے وا��ں �ے��� I8`� 8ں  اور� I8ے ز�)�% 
 اور ��د !,ہ�رے ��iس �8ں !� �8� !� د�c_9ے )r�)٢٠��8�ں ہ8ں ( �ہ

 !� P%,���ں اور ز�I8 �ے )٢٢( اور !,ہ�را رزق اور �8B o' �� !� %ے و<�ہ �8� ��!� ہے P%,�ن �8ں ہے )٢١(�ہ8ں؟ 
�e) �� Q��� ! ہ�ح(�# � �ے � 'ز ملسو هيلع هللا ىلص�_A !,ہ�رے /�س ا��اہ�8 )٢٣( E��)�I8` ہے �o #�ح !� ��ت ��!ے ہ� ( ا%

�RHہ/ �=� �) د�c_� !�(%Aم �ہ� ) ��اب �8ں( �$ وہ ان �ے /�س P\ے !� %Aم �ہ�۔ ا�ہ�ں �ے �_� )@٢( ہے؟ �ہ,���ں �
ان ) اور �_��ے �ے �sے ()٢K(��ٹ� �R_ڑا �\ے ) �_H� ہ�ا( !� ا/Hے -_� �� �� ا�Q )٢D(ا�eے ��گ �ہ �ہ ��ن �ہ /ہR�ن 

�ہ� ) ا�ہ�ں �ے( اور دل �8ں ان %ے ��ف � *�م �8�۔ )٢٧(ے P-ے ر�; د��۔ �ہHے �:ے �ہ Pپ !H�ول ��8ں �ہ8ں ��!ے؟ �
 �\�H% �� �ڑ�ے �� �r�رت �_H,rدا� Q�ے۔ اور ان �� اs8<8� ف �ہ��� ��8?ملسو هيلع هللا ىلص !� ا��اہ�8)٢٨(�ہ �  �H/اور ا �\P �!AّB 

!,ہ�رے /�ورد-�ر �ے ) ہ�ں(�ہ� ) ا�ہ�ں �ے ()٢٩(���>; ) دو%�ے(ڑه8� اور �) اے ہے ا�H�)�! Qہ /8ٹ �� �ہHے �:� �ہ 
 
,c� $ِ��ص Qہے۔ وہ �ے� �����G � ہے؟ !,ہ�را ��<� �8�!  �ے �ہ� �ہ �9��Gملسو هيلع هللا ىلص ا��اہ�8)٣٠(�=�دار ہے ) اور(��ں ہ

� %ے )٣٣(H:� ��%�\8ں  !��ہ ان /� �_)٣٢( ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ ہ� -Hہ:�ر ��-�ں �� #�ف �_8>ے -sے ہ8ں )٣١(� �/ I� 
 !� وہ�ں �H9ے ���I !_ے ان �� )@٣(�ڑه ���ے وا��ں �ے �sے !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے ہ�ں %ے �r�ن ��د�sے -sے ہ8ں 

 اور �� ��گ <dاب ا��8 %ے )٣K( اور اس �8ں ا�Q -_� �ے %�ا �e*,���ں �� ��\� -_� �ہ /��� )٣D(ہ� �ے �c�ل �8� 
� B_�ڑ د? ڈر!ے ہ8ں ان �ے��r� ے وہ�ںs� )٣٧( ٰ�� ہے(�8ں ) �ے ��ل( اور ��%��r� ��$ ہ� �ے ان �� �G<�ن ) �_

٣٨(�� #�ف �_A ہ�ا � >'ہ دے �� �_8>� ( 
>�,� �H/ڈ( !� اس �ے اH,_- ہ !� ) �ے�ے �:� Hہ ��ڑ �8� اور �ہH� �/
� /cڑ �8� اور ان �� در�� �8ں /_QH8 د�� اور وہ ��م ہ�  !� ہ� �ے اس �� اور اس �ے ��crوں �)٣٩(��دو-� ہے �� د��ا�ہ 
 �_! �!�� 
�A� E��))@م �ے ��ل( اور <�د )٠�) �� ( �� ہے(�8ں �_��r� ( �\AB ہ�ا yوہ )١@(�$ ہ� �ے ان /� ���=�ر 

 �9� اس �� ر�'ہ ر�'ہ �sے �^�8 �ہ B_�ڑ!*B �/ '8B o�)@(�8ں ) �ے ��ل(ث,�د ) (�م( اور )٢��rہے� ��$ ان %ے ) 
�ہ اٹ_��� \�G Q! 
�۔ %� ان �� �ڑy �ے P )٣@(�ہ� -8� �ہ ا�Q و(� �r��% ے% �c� ے /�ورد-�ر �ےH/ا�ہ�ں �ے ا �! 


 ر�_9ے !_ے اور �ہ �`��*ہ ہ� ��%9cے !_ے )@@(/cڑا اور وہ د�c; رہے !_ے )�# � اور )D@( /_� وہ �ہ !� ُاٹ_Hے �
 اور P%,���ں �� ہ� ہ� �ے )K@(�ے�Q وہ ����G�ن ��گ !_ے ) ہcB�� yAے !_ے( �� ��ح �� (�م) ہ�(اس %ے /ہ*ے 

ہ� �8� ��ب �R_��ے وا�ے ہ8ں ) د�c_�( اور ز�I8 �� ہ� ہ� �ے �R_��� !� )٧@(ہ�!_�ں %ے �H��� اور ہ� �� %$ �`�ور ہے 

 /cڑو )٨@(Z84� �! 8ں !��ہ\�H� 8ں,e) ہ� �ے دو �� '8B ٩@( اور ہ�(  ��ا �� #�ف �_�گ B*� �8ں اس ��!� !� ��گ 

� َاور �� � =�د �ہ �H�ؤ۔ �8ں اس �� #�ف %ے )D٠(#�ف %ے !� �� ص��� ر%9ہ �9��ے وا� ہ�ں e� ;!�% ا �ے�� اور 
 ا%� #�ح ان %ے /ہ*ے ��-�ں �ے /�س �� /P �=,^8!� وہ اس �� ��دو-� �� د��ا�ہ )D١(!� �� ص��� ر%9ہ �9��ے وا� ہ�ں 

 !� ان %ے )D٣( �8� �ہ �ہ ا�Q دو%�ے �� ا%� ��ت �� وص8
 ��!ے P\ے ہ8ں �*cہ �ہ ���� ��گ ہ8ں )D٢(ہ9ے �

 �ہ ہ�-� ) ہ,�ر?(ا<�اض ��و۔ !� �� �A� ف %ے�#)D@( �
 ����Hں �� �ui د�9Z84� ے رہ� �ہ!�� 
Z84� اور 
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 �8ں ان %ے #��$ رزق )DK( ہے �ہ ��8? <=�دت ���ں اور �8ں �ے ��Hں اور ا�e���ں �� اس �sے /8�ا �DD (�8(ہے 
�ا ہ� !� رزق د�Hے وا� زور Pور اور �F=�ط ہے )D٧(�_A\8ں ) �_���(�ہ8ں اور �ہ �ہ B�ہ9� ہ�ں �ہ �>_ے � )D٨( ;R� 

 �� !� ان �) <dاب ��(�Q �ہ8ں �ہ ان ���,�ں �ے �sے �__! 
��� �
 �`�ر ہے �o #�ح ان �ے %�!_�8ں ���� ;<� �
�? �ہ8ں #*$ ���� B�ہs8ے ) <dاب(%ے *�)D٩( � �o دن �� ان ���Gوں %ے و<�ہ �8� ��!� ہے اس %ے ان �ے �sے ��ا�
  )K٠(ہے 

 
 



Qura’an Al-Kareem (Urdu)                             UrduDost Libray,   www.urdudost.com                              

Page 219 of 286 

ر<Tرة ا�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� ہ�\� ہے )١(#�ر �� (�e ) ��ہ(_c� �� �
 )@( اور �P�د -_� �� ))٣دہ اوراق �8ں  �٢(�r( اور �9�ب �_B �Rاور او� 
 ��)D( �اس �� ��\� روy ) اور ()٧( �ہ !,ہ�رے /�ورد-�ر �� <dاب واu) ہ� �� رہے -� K(( اور ا�*9ے ہ�\ے در�� �

اس دن �_ٹ�Aے وا��ں  )١٠( اور /ہ�ڑ ُاڑ�ے �:ے اون ہ� �� )٩( �o دن P%,�ن ��ز�ے �:� ���c� �� )٨(�ہ8ں %cے -� 
��ض )١١(�ے �sے ��ا�� ہے  �� )E#�� رہے ہ8ں ) E8_� ١٢(�8ں /ڑے( E8cف ده�# �� �Hہ� �!P �� دن ان o� 

 !� �8� �ہ ��دو ہے �� !� �� ��� ہ� )@١( �ہ� وہ �ہ�H ہے �o �� !� �_�ٹ %,>_9ے !_ے )١٣(دهE8c �� �ے ��\8ں -ے 
 �!P ١(�ہ8ںD( E�ا�ہ� �� ) �ہ(ہ���ؤ اور ص=� ��و �� �ہ ��و !,ہ�رے �sے �ec�ں ہے۔ �� ��م !� �8� ��!ے !_ے  اس �8ں دا

١(!� �� ���ہ �E رہ� ہے Kں اور � 9,�ں �8ں ہ�ں -ے )�L�� ان �ے /�ورد-�ر �ے ان )١٧( �� /�ہ8'-�ر ہ8ں وہ ;R� �� 
 ا/Hے ا<,�ل )١٨(زخ �ے <dاب %ے �R� �8� %ے ���Z�ل۔ اور ان �ے /�ورد-�ر �ے ان �� دو) �� و�ہ(�� �+r� اس 

 !+�9ں /� �� ��ا�� ��ا�� �R_ے ہ�\ے ہ8ں !8cہ �:�\ے ہ�\ے اور �ڑ? �ڑ? )١٩(�ے ص*ے �8ں �'ے %ے �_�ؤ اور /�8 
ا�,�ن �8ں ان ) راہ( اور �� ��گ ا�,�ن �\ے اور ان �� او�د �_� )٢٠(c�P_�ں وا�� ��روں %ے ہ� ان �� <`� �� د�ں -ے 

�۔ ہ� ان �� او�د �� �_� ان *B ے_R8/ ں ) �ے در�ے(�ے�ہ ��� �� ;R� ں -ے اور ان �ے ا<,�ل �8ں %ے�د �RHہ/ Q!
 اور �o #�ح �ے ��8ے اور -��
 �� ان �� �� B�ہے -� ہ� ان �� )٢١(-ے۔ ہ� �+v ا/Hے ا<,�ل �8ں /_eH� ہ�ا ہے 

%ے �ہ ہd��ن %�ا\� ) �ے /H8ے(_�ٹ �8� ���ں -ے �o  وہ�ں وہ ا�Q دو%�ے %ے ��م ��اب �)٢٢(<Y� ���ں -ے 

 -�ر )٢٣(ہ�-� �ہ ��\� -H�ہ �� ��ت ����e8ے B_��\ے ہ�\ے ��!� ان �ے Pس /�س ) �� ا�eے ہ�ں -ے( اور ����ان 

 �ہ8ں -ے �ہ اس %ے /ہ*ے ہ� )٢D( اور ا�Q دو%�ے �� #�ف رخ ���ے o/P �8ں -9i:� ���ں -ے )@٢(/_��ں -ے 
�ا %ے(_� �8ں ا/Hے -��ا �ے ہ� /� ا�e�ن ��G��� اور ہ,8ں �� �ے <dاب %ے �)٢K( �8� �Rڈر!ے رہ9ے !_ے ( � �! )٢٧( 

!� ) اے /8^,=�( !� )٢٨(اس %ے /ہ*ے ہ� اس %ے د<�\8ں �8� ��!ے !_ے۔ �ے�Q وہ ا�e�ن ���ے وا� �ہ���ن ہے 
Iے �ہ !� ��ہ% EFG ے /�ورد-�ر �ےH/ے رہ� !� ا!�� 
Z84� ا�ے��ہ ��<� )٢٩( ہ� اور �ہ د�ہ9ے ہ8ں �ہ � �G�� �8� 

 �ہہ دو �ہ ا��9�ر �sے ��ؤ �8ں �_� )٣٠(ہ� اس �ے �� �8ں ز���ے �ے ��ادث �� ا��9�ر �� رہے ہ8ں ) اور(ہے 
� ہ8ں۔ �*cہ �ہ ��گ ہ8ں ہ� ���� )٣١(!,ہ�رے %�!; ا��9�ر ��!� ہ�ں !�_c% �) �i�ر( �8� )٣٢( �8� ان �� <`*8ں ان �� �ہ

�ا /�(�ہ9ے ہ8ں �ہ ان /8^,=� �ے (�Pن از ��د �H� �8� ہے ��ت �ہ ہے �ہ �ہ � ا-� �ہ %Rے ہ8ں !� ))٣٣ا�,�ن �ہ8ں ر�_9ے ( 
8�ا ہ�-sے ہ8ں۔ �� �ہ ��د )@٣(ا�A� �eم �H� !� �\8ں / �� �ے /8�ا �sے �^�8 ہe� ہ�8ں( �8� s! ےH/ا ���ے وا�ے ہ8ں ) ا�8/

)٣D(��  ا �8� ہے؟�8/ �� I8ں اور ز����,%P ہ8ں ر�_9ے ) �ہ8ں( ا�ہ�ں �ے� � �8� ان �ے /�س !,ہ�رے )٣K(�*cہ �ہ �`I8 ہ
Bڑه �� P%,�ن ( �� ان �ے /�س ��\� %8ڑه� ہے �o /� )٣٧(داروLہ ہ8ں؟ ) �ہ8ں �ے(/�ورد-�ر �ے �'ا�ے ہ8ں۔ �� �ہ 

� د�_�\ے %P I!ے ہ8ں۔ !� �� %P I!� ہے وہ ص��� ) %ے ��!8ںH%)8ٹ8�ں اور !,ہ�رے �8ٹے )٣٨� �! ��ا ��اے  ()٣٩( �8� 
ہے �ہ وہ ) �� <*�( �� ان �ے /�س 8L$ )٠@(�8� !� ان %ے ص*ہ ���:9ے ہ� �ہ ان /� !�وان �� ���; /ڑ رہ� ہے ) /8^,=�

��د داؤں �8ں )١@(ا%ے �c; �98ے ہ8ں  �! �G�� �! ہ9ے ہ8ں�B ���� داؤں ��ا �ے %�ا )٢@(�Pے وا�ے ہ8ں  �8� �ہ ��\� �8� 
�ا ان �ے ���H� Q��ے %ے /�y ہے �� ٹcڑا ) <dاب( اور ا-� �ہ P%,�ن %ے )٣@(ان �� ��\� اور � =�د ہے؟ \�� ��

 /o ان �� B_�ڑ دو �ہ�ں !Q �ہ وہ روز �o �8ں وہ �ےہ�ش ��د�sے )@@(-�!� ہ�ا د�c_8ں !� �ہ8ں �ہ �ہ -�ڑه� ��دل ہے 
� ��م �ہ P\ے اور �ہ ان �� )H��% )@Dے �P�\ے ��\8ں -ے،_� ;R� داؤں ��د ہ� �*ے ) �ہ8ں %ے( �o دن ان �� ��\�

)@K( ہ8ں ���9ے� �wان �8ں �ے ا� Ic8� ہے � اور !� ا/Hے )٧@( اور ���,�ں �ے �sے اس �ے %�ا اور <dاب �_
�_c�P ?ے رہ�۔ !� !� ہ,�رs� �=ے ا��9�ر �8ں ص� �c� ے /�ورد-�ر �ےH/ے ہ� اور �$ ُاٹ_� ��و !� اH��% ں �ے

 اور رات �ے � f او(�ت �8ں �_� اور %9�روں �ے �Lوب ہ��ے )٨@(/�ورد-�ر �� ! ��� �ے %�!; !e=�8 �8� ��و 
� اس �� !H'�ہ �8� ��و _� �  )٩@(�ے � 
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رة ا�ّ�ْ/,� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�( �ہ !,ہ�رے ر�8G )١(ے �� (L $� �e�\$ ہ��ے �:ے !�ر,Zے ہ8ں �ہ ر%9ہ �_��ے) ملسو هيلع هللا ىلص�cاہ� )٢( ہ8ں �ہ �_ٹ�� اور �ہ 
�ا ہے �� ) (�Pن( �ہ )٣(�oi %ے �Hہ %ے ��ت �c��9ے ہ8ں � �c� �!)ف�# � ان �� �ہ��
 (�ت )@(�_8>� ��!� ہے ) ان �

 ���_c% وا�ے �ے)D() E8\ا�=� �H � (�9)�# ے\P ��� ر �ے /_� وہ /�رے)K( اور وہ )ن �ے�,%P ( رے �8ں�H� ےRاو�
�ا �ے ا/Hے )٩( !� دو �,�ن �ے G�ص*ے /� �� اس %ے �_� �� )٨( /_� (��$ ہ�\ے اورَاور P-ے �ڑهے )٧(!_ے � �_/ 

�ے �� #�ف �� �_8>� %� �_8>� H�)ان �ے دل �ے اس �� �_�ٹ �)١٠ �_c�ا�ہ�ں �ے د ;R� ��  ���� ١١(ہ( ;R� �� �8� 
� )١٣( اور ا�ہ�ں �ے اس �� ا�Q ��ر �_� د�c_� ہے )١٢(وہ د�c_9ے ہ8ں !� اس �8ں ان %ے �_:ڑ!ے ہ�؟ � �� ���/ 


 ہے )@١(��8? �ے /�س H� � ان �� )١K( �$ �ہ اس �B �/ ?�8_� رہ� !_� �� B_� رہ� !_� )١D( ا%� �ے /�س رہHے �
� %ے(�ف ��\E ہ�\� اور �ہ c�P; �ہ !� اور #� ( ��رت) ا�ہ�ں �ے ا/Hے /�ورد-�ر ١٧((P-ے �ڑه) �� ( �� ہH9� ��

�ا ( اور !�e8ے �H�ت �� )١٩( �_A !� ��-�ں �ے �ت اور <'?ٰ �� د�c_� )١٨(�ڑ? �ڑ? �r��8�ں د�c_8ں ��ہ �ہ �
 �ہ8ں 
�ا �ے �sے �8ٹ8�ں �8� !,ہ�رے �sے !� �8ٹے اور !) ����r ()٢٠) (ہ�%9cے ہ8ں�� ہے )٢١(� �G�4ےا�� 
 �ہ !`�8e !� �ہ

� ��زل �ہ8ں )٢٢(H% �\�� ��ا �ے !� ان �� وہ !� ص�ف ��م ہ� ��م ہ8ں �� !� �ے اور !,ہ�رے ��پ دادا �ے -_ڑ �sے ہ8ں۔ 
 I� fZ� ہ ��گ�۔ ��)�%�G ( �#�ف %ے ان اور ��اہr�ت �oi �ے /R8_ے EB رہے ہ8ں۔ ����cہ ان �ے /�ورد-�ر �

� ہے cBP 
8' �� ا�e�ن Pرزو ��!� ہے وہ ا%ے ض�ور �*9� ہے )٢٣(�ے /�س ہ�ا�B o� �8� )٢@( �! �8ت اور د���P 
�ہ �ہ8ں د�9� �:� اس ) ٢D(ا� ہ� �ے ہ�!; �8ں ہے \�G �_� ;R� رش�i% �� I� 9ے ہ8ں��G ے% 
اور P%,���ں �8ں �ہ

r+� ہے ا��زت�B ےs� ے� o� ا��� ��ے ) %i�رش(ے اور و(
 �ہ He/)٢K( ,�ن �ہ8ں �!ے وہ�ت /� ا��P گ�� �� 
�ا ��(�9��Gں �� ��=� �ہ8ں۔ وہ ص�ف �I /� )�)٢٧ڑ��8ں �ے ��م %ے ��%�م ��!ے ہ8ں (  ;R� � ����cہ ان �� اس �

 �!P م �ہ8ں�� ;R� ے �`��*ے �8ں� I8`� I� 9ے ہ8ں۔ اور*B)٢٨(��  !� �� ہ,�ر? ��د %ے رو-�دا�� � اور ص�ف د�8� ہ
��اہ�ں ہ� اس %ے !� �_� �Hہ /_�8 ��  �� �-���ب )٢٩(ز� � ان �ے <*� �� ا�9ہ� �ہ� ہے۔ !,ہ�را /�ورد-�ر اس �� �_

 AB �/ ہے �� ر%9ے �ب وا(�� � اور �� �R; )٣٠(���9� ہے �� اس �ے ر%9ے %ے �_ٹQ -8� اور اس %ے �_
�ا ہ� �� ہے P%,���ں �8ں ہے اور �� �R; ز�I8 �8ں�
 ��( ہے %$ `*�8�ا �8� ہے)اس �sے ( اور اس �ے / ( I� ہ�

��ہ دے ) ��ا(��-�ں �ے ��ے ��م �sے ان �� ان �ے ا<,�ل �� � Q8� �� 8�ں �8ں انc8� ہ�ں �ےH� دے اور ���)٣١( �� 
 Qب ��!ے ہ8ں۔ �ے��H9ں %ے ا��!�� �� �!,ہ�را /�ورد-�ر �ڑ? ص^�8ہ -H�ہ�ں �ے %�ا �ڑے �ڑے -H�ہ�ں اور �ے�8�\

� ��ؤں �ے /8ٹ �8ں �Rّے H/ا �8� اور �$ !� ا��+�r وا� ہے۔ وہ !� �� ��ب ���9� ہے۔ �$ اس �ے !� �� �ٹ� %ے /8
 �_A !� �ے اس �+v �� )٣٢(!_ے۔ !� ا/Hے Pپ �� /�y ص�ف �ہ �9�ؤ۔ �� /�ہ8'-�ر ہے وہ اس %ے ��ب وا(� ہے 

 �8� اس �ے /�س 8L$ �� <*� ہے �ہ وہ اس �� )@٣(ہ�!; روy �8� ) /_�(اور !_�ڑا %� د��  )٣٣(د�o� �_c �ے �Hہ /_�8 �8� 
� )٣D(د�c; رہ� ہے RHہ8ں /ہ� �=�� �Hہ�ں ملسو هيلع هللا ىلص اور ا��اہ٣K(�8( �8� �� ��!8ں ��%�ٰ �ے ص�i8Zں �8ں ہ8ں ان �� اس �� � 

 اور �ہ �ہ )٣٨(�� ���; �ہ8ں اٹ_�\ے -� ) -H�ہ�ے ( �ہ �ہ ��\� �+v دو%�ے )٣٧(/�را �8� ) �� #�<
 ور%��
(�ے 
� وہ ���� ��!� ہے � o� 9� ہے*� �� ��\ے -� )٣٩(ا�e�ن �� وہ_c�د ���� � /_� اس �� اس )٠@( اور �ہ �ہ اس �

e�!� اور  اور �ہ �ہ وہ ہH)٢@( اور �ہ �ہ !,ہ�رے /�ورد-�ر ہ� �ے /�س /ہHRH� ہے )١@(�� /�را /�را ��� د�� ��\ے -� 
8�ا ��!� ہے ) �ے ��8ان( اور �ہ �ہ وہ� �� اور ��دہ دو (�e )@@( اور �ہ �ہ وہ� ��ر!� اور �A!� ہے )٣@(ر�!� ہے /

)@D() �H � ( �� ے %ےiY�)(ڈا� ��!� ہے ) ر�� �8ں@K( ہ �ہ�اور  )�� 
 اور )٧@(ا%� /� دو��رہ اٹ_��� �زم ہے ) (8��
�H� 
 اور �ہ �ہ ا%� �ے <�د اول )٩@( اور �ہ �ہ وہ� � �?ٰ �� ���Q ہے )٨@( �H�!� اور �o*i ��!� ہے �ہ �ہ وہ� دو�

� �ہ B_�ڑا )D٠(�� ہyA �� ڈا� )�� �� �e� ض�L ۔��۔ �R; ملسو هيلع هللا ىلص اور ان %ے /ہ*ے (�م ��ح)D١( اور ث,�د �� �__� �� 
 /_� )D٣( اور ا%� �ے ا�ٹ� ہ�\� ��89eں �� دے /ٹc� )D٢( �ڑے ہ� %��� !_ے �Q �ہ8ں �ہ وہ ��گ �ڑے ہ� ���� اور

 ���_B �� ���_B �/ ان)D@( �! )ن�eڑے -� ) اے ا�:_� �/ 
, � ��( �ہ )DD(!� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن %,Zملسو هيلع هللا ىلص� ( �_�
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8��
( �Pے وا�� )DK (ا-*ے ڈر %H��ے وا��ں �8ں %ے ا�Q ڈر %H��ے وا�ے ہ8ں) �H � ( �RHہ/ P $��))D( اس )٧ �دن �
�ا �ے %�ا ��\� دور �ہ8ں ��%cے -� ) !�i8*cں� ��)Dا)٨�� I��cH� اے  ( م %ے ! >$ ��!ے ہ�؟A� 8� !� اس�)D٩( 


 �8ں /ڑ رہے ہ� )K٠(اور ہ9eHے ہ� اور رو!ے �ہ8ں؟ *iL �! اور )Kہ ��و اور )١��ا �ے P-ے %>� �! )�� �<=�دت ) ا%
  )K٢(��و 
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رة ا�َ�َ��� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� �� ہ�-8� ��B اور �RHہ/ P $��) 
� د�c_9ے ہ8ں !� �Hہ /_�8 �98ے ہ8ں اور �ہ9ے ہ8ں ) ���G( اور ا-� )١((8����r� �\��
��اہ�rں �� /�8و? �)٢(�ہ �ہ ا�Q ہ,r8ہ �� ��دو ہے  �H/اور ا ��Aر ہے  اور ا�ہ�ں �ے �_ٹ�`� 
� اور ہ� ��م �� و(

�Ic8 ڈرا�� ) �� �9�ب �_�( اور ���E دا��\� )@(/ہcB }Hے ہ8ں �I �8ں <=�ت ہے ) %��`I8( اور ان �� ا�eے ���ت )٣(
�ہ �ہ8ں د�9� \�G ;R� �� ان)D( ف�# �� '8B ش���� Q�ے وا� ان �� ا�A� دن o� وا �ہ ��و۔�/ ;R� �� ان �_� �! �! 

� �sے ہ�\ے (=�وں %ے �Ec /ڑ�ں -ے -��� �c_�? ہ�\� ٹڈ��ں )A�) K\ے -�R8� 8ں_c�P �! )٧( � اس ��Aے وا�ے �
� ملسو هيلع هللا ىلص ان %ے /ہ*ے ��ح)٨(#�ف دوڑ!ے ��!ے ہ�ں -ے۔ ���G �ہ8ں -ے �ہ دن �ڑا %+
 ہے � $�dc! �� (�م �ے �_� 

�! ��ے �� �_ٹA�� اور �ہ� �ہ د��ا�ہ ہے او!_H� ا�ہ�ں �ے ہ,�رے  � !� ا�ہ�ں �ے ا/Hے /�ورد-�ر %ے )٩(ر ا�ہ8ں ڈا�ٹ� �_
 /o ہ� �ے زور �ے �H8ہ %ے )١٠(���ہ �ے ) ان %ے(�,'ور ہ�ں !� ) ان �ے �`��*ے �8ں(�8ں ) ��ر الٓہ�(د<� �� �ہ 

 !_�  اور ز�I8 �8ں rB,ے ��ر? ��د�sے !� /��� ا�Q ��م �ے �sے �� �`�ر ہ�cB�)١١(P%,�ن �ے دہ��ے �_�ل د�sے 
�ملسو هيلع هللا ىلص اور ہ� �ے ��ح)١٢(�,u ہ�-8� _! �s- �9� /� �� !+�9ں اور �8+�ں %ے !8�ر �r� Q�وہ )١٣( %�ار ���8�  �� ا 

�۔ _! �9*B ےH��% ں �ے�_c�P ?ہ,�ر);R� $% ہ� ( ےs� ے ا�9`�م �ے� v+� اس)�9ے �ہ !_ے ) �8� -8��� �G�� �� o�
� ہے �ہ %�Bے %,>_ے؟  اور ہ� �ے اس �� ا�Q <=�ت �B �H_�ڑا !)@١(\�� �)١D( �% )ہ� �� ;c�اب اور ) دd> �8ا�

 <�د )١٧( اور ہ� �ے (�Pن �� %,>_Hے �ے �sے P%�ن ��د�� ہے !� ��\� ہے �ہ %�Bے %,>_ے؟ )١K(ڈرا�� �e8� ہ�ا؟ 
 �% �_! �� $�dc! ��ه�  ہ� �ے ان /� %+
 )�8�)١٨ا <dاب اور ڈرا�� �e8� ہ�ا ( د�c; �� �ہ(�ے �_�P س دن �8ں�ZH�

 �\AB)ے ہ8ں ) اس #�ح( وہ ��-�ں �� )١٩H! روں �ے�<_� �� -��� ا�_ڑ? ہ�\_! �) د�c; �� �ہ( %� )٢٠(ا�_8ڑے ڈا�9
 اور ہ� �ے (�Pن �� %,>_Hے �ے �sے P%�ن ��د�� ہے !� ��\� ہے �ہ %�Bے )٢١(��8ا <dاب اور ڈرا�� �e8� ہ�ا 

 اور �ہ� �ہ �_A ا�P Qد�� �� ہ� ہ� �8ں %ے ہے ہ� )٢٣(�ا�
 ���ے وا��ں �� �_ٹA��  ث,�د �ے �_� ہ)٢٢(%,>_ے؟ 
 �8� ہ� %$ �8ں %ے ا%� /� و�� ��زل ہ�\� )@٢(اس �� /�8و? ���ں؟ ��ں ہ� !� ہ� -,�اہ� اور د��ا�:� �8ں /ڑ -sے 

� ہے ) �ہ8ں(ہے؟ He/ د��� ہے  ان �� �E ہ� � *�م ہ���\ے )٢D(�*cہ �ہ �_�ٹ� He/ د��اے  ()٢K(-� �ہ ��ن �_�ٹ� 
� �_H<8ے وا�ے ہ8ں !� !� ان �� د�c_9ے رہ� اور ص=� ��و ) ص���Hے او�ٹs� ز��\� �ےP � اور ان �� P-�ہ )٢٧(ہ� ان �

� ہے۔ ہ� s- ?ر? �`�ر �� د�� �� ��(��دو �ہ ان �8ں /��H/ے ) ��ر? وا�ے �� اs8ہ�B ��P �/ ?ے  !� ان ��-�ں )٢٨(��ر�
� �� /cڑ �� اس ��(ا/Hے رA� �� �8G�� اور اس �ے H8ں ��ٹ ڈا�8ں ) او�ٹRہ( %� )٢٩(���� �� ;c�اب اور ) دd> �8ا�

� اور ) <dاب �ے �sے( ہ� �ے ان /� )٣٠(ڈرا�� �e8� ہ�ا _��% �� !� وہ ا�eے ہ�-sے �e8ے ��ڑ وا�ے �<¤8 �_8B Q�ا
 ��ط )٣٢(%,>_Hے �ے �sے P%�ن ��د�� ہے !� ��\� ہے �ہ %�Bے %,>_ے؟  اور ہ� �ے (�Pن �� )٣١(ٹ�ٹ� ہ�\� ��ڑ 

 �_! ��Aے وا��ں �� �_ٹ��H% ڈر �� �:� ��ط �ے -_� وا�ے �ہ )٣٣(�� (�م �ے �_\AB ہ�ا ?�_� �cH� �/ ہ� �ے ان �! 
 �8� �R� ے% �� رات ہ*_R/ �� ٣(ہ� �ے ان@( �e�ے وا��ں �� ہ� ا��� �c� ے۔% EFG ےH/!ے ہ8ں  ا�� ��ہ د��� � )٣D(ہ

 اور ان %ے ان �ے �ہ,���ں )٣K( �Q �8�  �ے ان �� ہ,�ر? /cڑ %ے ڈرا�� �_� !_� �:� ا�ہ�ں �ے ڈرا�ے �8ںملسو هيلع هللا ىلصاور ��ط
 اور ان /� ص=� )٣٧(��8ے <dاب اور ڈرا�ے �ے �'ے cB_� ) اب(�� �ے �B �H8�ہ� !� ہ� �ے ان �� c�P_8ں �ٹ� د�ں %� 

d> Eاٹ � اور ہ� �ے P�)ن �� %,>_Hے )٣٩( !� اب ��8ے <dاب اور ڈرا�ے �ے �'ے ٣٨( �_cB(اب P ��زل ہ�ا %���ے ہ
 )١@( اور (�م �G<�ن �ے /�س �_� ڈر %H��ے وا�ے P\ے )٠@(�ے �sے P%�ن ��د�� ہے !� ��\� ہے �ہ %�Bے %,>_ے؟ 

/cڑ �o� �8 #�ح ا�Q (�? اور c/ v+� $��Lڑ �98� ا�ہ�ں �ے ہ,�ر? !,�م �r���8ں �� �_ٹA�� !� ہ� �ے ان �� اس #�ح 
� ) /ہ*�(�8� !,ہ�رے ���G ان ��-�ں %ے �ہ�9 ہ8ں �� !,ہ�رے �sے ) اے اہE <�ب ()٢@(ہے Y��9���ں �8ں ��\� G�رغ 

� ہے s- ?د ;c�)@ط ہے )٣�=F� ?ڑ� 

 �_�\ے )@@( �8� �ہ ��گ �ہ9ے ہ8ں �ہ ہ,�ر? �,�<ec� 
 <H`��$ �ہ �,�<
�8��
 ہے اور (8��
 �ڑ? %+
 اور �ہ
 )D@( اور �ہ ��گ /8ٹ; /_�8 �� �_�گ ��\8ں -ے -) �! 
 ان �ے و<�ے �� و(

 اس روز �Hہ �ے �E دوزخ �8ں -_8eٹے )٧@(ہ8ں ) �=A9( �ے�H- Qہ:�ر ��گ -,�اہ� اور د��ا�:� �8ں )K@(!*¤ ہے 
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 �_cB گ �� �'ہP 8' ا�)٨@(��\8ں -ے ابB ہے  ہ� �ے ہ� � اور ہ,�را �c�P �! �c; �ے )٩@(�ازۂ �`�ر �ے %�!; /8�ا �
 اور ہ� !,ہ�رے ہ� �dہ=�ں �� ہcB�� yAے ہ8ں !� ��\� ہے �ہ %�Bے )Hc�_�)D٠ے �� #�ح ا�Q ��ت ہ�!� ہے 

�رج(ا<,�ل ����ں �8ں ) ان �ے( اور �� �R; ا�ہ�ں �ے �8�، )D١(%,>_ے؟ H� (ہے )D٢() �H � (�ٹ�_B اور �ڑا ��م ہ� 
� ()@D( �� /�ہ8'-�ر ہ8ں وہ ���Lں اور �ہ�وں �8ں ہ�ں -ے )c�)D٣; د�� -8� ہے H � ( رت�) �/�y �`�م �8ں ہ� #�ح �

  )DD(ر�_Hے وا�ے ��د��ہ �� ��ر-�ہ �8ں 
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Iٰرة ا��?ح�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�ا ��(� (� 
� )١(ہ���ن �ہ��\���G �8* ! � ا%� �ے اس �� ���H� )٣( ا%� �ے ا�e�ن �� /8�ا �8� )٢( ا%� �ے (�Pن �
 ���_c%)@( رہے ہ8ں EB ب �`�ر %ے�e� Q�ا ���B رج اور�% )D( ہ �� رہے ہ8ں�<% 
� اور )K( اور ��ٹ8�ں اور در

 �� �8� اور !�ازو (�\� �H*� �� ن�,%P ے� � اور ا�4�ف �ے )٨(�8ں �� %ے !>�وز �ہ ��و ) %ے !��Hے(�ازو  �ہ !)٧(ا%
� )٩(%�!; ٹ_Q8 !���۔ اور !�ل �� �
 ��و \�_R� I8ے ز�s� ے� 
`*� اس �8ں ��8ے اور �_>�ر �ے )١٠( اور ا%� �ے 


 ہ8ں �I �ے ����ں /� ALف ہ�!ے ہ8ں � !� )١٢(_�ل  اور ا��ج �o �ے %�!; �_o ہ�!� ہے اور ���=�دار /)١١(در
)oوا� I� ؤ -ے؟ ) اے -�وہAٹ_� �� 
, � � ا%� �ے ا�e�ن �� ٹ_�c8ے �� )١٣(!� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %

 ���H� ے% �� �ٹ!�H_cH_� ا �8� )@١(#�ح� !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن )١D( اور �H�ت �� Pگ �ے � *ے %ے /8

 �� �_ٹAؤ -ے؟ , � �%)١K(د � !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� )١٧) (ہے(و��ں ��r(�ں اور دو��ں �^���ں �� ���Q  وہ


 �� �_ٹAؤ -ے؟ , � � دو��ں �8ں ا�P Qڑ )١٩( ا%� �ے دو در�� رواں �sے �� o/P �8ں �*9ے ہ8ں )١٨(��ن ��ن %

 �)٢٠(!>�وز �ہ8ں ��%9cے ) اس %ے(ہے �ہ , � � دو��ں )٢١(� �_ٹAؤ -ے؟  !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %


 �� �_ٹAؤ -ے؟ )٢٢(در��ؤں %ے ��!� اور ���:ے �c*9ے ہ8ں , � � اور )٢٣( !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %
 !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن )@٢(�ہ�ز �_� ا%� �ے ہ8ں �� در�� �8ں /ہ�ڑوں �� #�ح او�Rے �_ڑے ہ�!ے ہ8ں 


 �� �_ٹAؤ -ے, � �� ذات ))٢Kز�I8 /� ہے %$ �� HG� ہ��� ہے ( �+*�ق( �� )٢D(؟ %� � اور !,ہ�رے /�ورد-�ر ہ

 �� �_ٹAؤ )٢٧(�� ص��$ �Aل و<�,
 ہے ��(� رہے -� ) ������ت(, � � !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %

 )٢٩( روز ��م �8ں ��4وف رہ9� ہے  P%,�ن اور ز�I8 �8ں �H9ے ��گ ہ8ں %$ ا%� %ے ���:9ے ہ8ں۔ وہ ہ�)٢٨(-ے؟ 

 �� �_ٹAؤ -ے؟ , � �ہ� <H`��$ !,ہ�ر? #�ف ���9ہ !  اے دو��ں �,�<�9)٣٠(!� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %


 �� �_ٹAؤ -ے؟ )٣١(ہ�!ے ہ8ں , � � اے -�وِہ �I وا�o ا-� !,ہ8ں (�رت )٣٢( !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %
�,%P ے �ہ8ں ہ� �ہ� � !� !� )٣٣(ن اور ز�I8 �ے �H�روں %ے �Ec ��ؤ !� �Ec ��ؤ۔ اور زور �ے %�ا !� �Hc% Ecے ہ


 �� �_ٹAؤ -ے؟ , � � !� /� Pگ �ے � *ے اور ده�اں B_�ڑ د�� ��\ے -� !� /_� )@٣(ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %

 �� �_ٹAؤ -ے؟  !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن )٣D(!� �`��*ہ �ہ ��%�c -ے , � � /_� �$ P%,�ن /_ٹ �� )٣K(��ن %

� ہ���\ے -� �A- ح�# �� !*R_ٹ �� E8!)�! دن ہ�-� ) y�Hہ�� �e8� ٣٧(وہ( � !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %
� ا�e�ن %ے اس �ے -H�ہ�ں �ے ��رے �8ں /�%� �� ��\ے -� اور �)٣٨(� ,
 �� �_ٹAؤ -ے؟ e� �! ہ  اس روز �ہ

� �I %ے e�)ؤ -ے؟ )٣٩Aٹ_� �� 
, � � -Hہ:�ر ا/Hے Bہ�ے ہ� %ے )٠@( !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %
� �ے ����ں اور /�ؤں %ے /cڑ �sے ��\8ں -ے ��r8/ �! ے ��\8ں -ےs� ن�Rن ��ن )١@(/ہ�� � !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �


 �� �_ٹAؤ -ے؟ , � � وہ دوزخ اور �_��9ے ہ�\ے )٣@(Hہ:�ر ��گ �_ٹA!ے !_ے  �ہ� وہ �ہ�H ہے �eے -)٢@(%

 �� �_ٹAؤ -ے؟ )@@(-�م /��� �ے در�8�ن -_��9ے /_��ں -ے , � � اور )D@( !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %

 ��ن  !� !� ا/Hے /�ورد-�ر ��)v+� ��)@K ا/Hے /�ورد-�ر �ے %��Hے �_ڑے ہ��ے %ے ڈرا اس �ے �sے دو ��غ ہ8ں 

 �� �_ٹAؤ -ے؟ , � ��8ں )٧@(��ن %�� �% 

 ہ8ں( ان دو��ں �8ں �ہ�� (�e) �e �ے ��8وں �ے درH �) (@٨( �! 


 �� �_ٹAؤ -ے؟ , � � !� !� ا/Hے )D٠( ان �8ں دو rB,ے �ہہ رہے ہ8ں )٩@(!� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %

 �� �_ٹAؤ -ے؟ , � � !� !� ا/Hے )D٢( ان �8ں %$ ��8ے دو دو (�e �ے ہ8ں )D١(/�ورد-�ر �� ��ن ��ن %


 �� �_ٹAؤ -ے؟ , � �
 ()D٣(/�ورد-�ر �� ��ن ��ن %H� E8ہ ) اہc! ے ہ8ں� o*# ے ا%�9ا� I� �/ ں���_R� ےe�ا
ن %�  !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��)@D(ہ8ں ) �_Q رہے(�:�\ے ہ�\ے ہ�ں -ے۔ اور دو��ں ���Lں �ے ��8ے (��$ 


 �� �_ٹAؤ -ے؟ , �)DD( ���:� ;!�ن �ے ہ�eا� �e� ے /ہ*ے �ہ% 
H� Eاہ �� I� ر!8ں ہ8ں�> �� �:�ہ وا�R8� ان �8ں 
� �I �ے e� اور �ہ)DK( ؤ -ے؟Aٹ_� �� 
, � � -��� وہ ��(�ت اور ����ن )D٧( !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %


 �� �_ٹAؤ -ے؟  !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� �)D٨(ہ8ں , � �� �ے %�ا �R; �ہ8ں ہے )D٩(�ن ��ن %c8� ہ��� �� �c8� 
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)Kؤ -ے؟ )٠Aٹ_� �� 
, � � )K٢( اور ان ���Lں �ے <Aوہ دو ��غ اور ہ8ں )K١( !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %

 �� �_ٹAؤ -ے؟ , � � !� !� ا/Hے /�ورد-�ر )@K(�ے %='  دو��ں ��ب -ہ)K٣(!� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %


 �� �_ٹAؤ -ے؟ , � �� ��ن ��ن %�)KDرہے ہ8ں ) Eے ا�,rB ( ان �8ں دوKK( ن ��ن�� � !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �

 �� �_ٹAؤ -ے؟ , � �%)Kں اور ا��ر ہ8ں )٧�( ان �8ں ��8ے اور �_>�رK٨( � !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %

_� �� 
 !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن )٧٠(����4رت <�ر!8ں ہ8ں ) اور) ان �8ں �Q8 %�8ت K٩((ٹAؤ -ے؟ � ,

 �� �_ٹAؤ -ے؟ , � � !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن )٧٢) (ہ8ں(�8,�ں �8ں ��9eر ) ہ8ں ��(��ر�ں ) وہ ()٧١(%

 �� �_ٹAؤ -ے؟ , � �
 %ے /ہ*ے �)٧٣(%H� Eے  ان �� اہ� I� �e� اور �ہ ��ن �ے ہ�!; �:��eا� �e� ٧(ہ@( �! �! 


 �� �_ٹAؤ -ے؟ , � ��وں /� !8cہ �:�\ے �8ٹ_ے ہ�ں )٧D(ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %He� o8i� ں اور�H8��) '=% 

 �� �_ٹAؤ -ے؟ )٧K(-ے , � �� ()٧٧( !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ��ن ��ن %,Z� ر �� ص��$ !,ہ�را /�ورد-) ملسو هيلع هللا ىلصاے�

  )٧٨(�Aل و<�,
 ہے اس �� ��م �ڑا �����
 ہے 

 
 



Qura’an Al-Kareem (Urdu)                             UrduDost Libray,   www.urdudost.com                              

Page 227 of 286 

��رة ا�اِ=َ� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� )٢( اس �ے وا(u ہ��ے �8ں �R; �_�ٹ �ہ8ں )١(�$ وا(u ہ��ے وا�� وا(u ہ���\ے H*� �� �e� ے�� 
e/ �� �e� )٣( 
R��_� I8'ہ ہ���\8ں )@(�ل %ے ��ز�ے �:ے �$ ز��'ہ ر�( اور /ہ�ڑ ٹ�ٹ �� رD( ر ہ� �� ُاڑ�ے �:8ں�=L �_/ )K( �! اور 

 اور ��\8ں ہ�!; وا�ے )٨(ہ8ں ) ہ� I8B �8ں(داہHے ہ�!; وا�ے �8� ) %=Z�ن ا�( !� داہHے ہ�!; وا�ے )٧(��گ !�e) I8 ہ���ؤ 
وہ P-ے ہ� �ڑهHے ) ان �� �8� �ہH�( اور �� P-ے �ڑهHے وا�ے ہ8ں )٩(ہ8ں ) <dاب-�9G�ر (��\8ں ہ�!; وا�ے �8� ) ا�eGس(

�ا �ے( وہ� )١٠(وا�ے ہ8ں � وہ �ہ
 %ے !� ا-*ے ��-�ں �8ں %ے ہ�ں )١٢( � ,
 �ے �ہ�9rں �8ں )�)١١`�ب ہ8ں ( 
 H�Pے %��Hے )١D( !+�9ں /� �ڑے ہ�\ے) � E و ��(�ت و�8Lہ %ے ()@١( اور !_�ڑے %ے /R_*�ں �8ں %ے )١٣(-ے 


 -'ار �� ہ,r8ہ )١K(!8cہ �:�\ے ہ�\ے ���
 �8ں( ����ان ��� � ))١٧رہ8ں -ے ان �ے Pس /�س /_��ں -ے ( ا�Q ہ
� �P+�رے اور 9GP��ے اور ص�ف ��اب �ے -Aس �ے �ے �� H �)١٨( � اس %ے �ہ !� %� �8ں درد ہ�-� اور �ہ ان �

 �� ہ�ں )١٩(<`*8ں زا\E ہ�ں -He/ �� ح �ے ان�# o� ٢٠( اور ��8ے( � اور /���وں �� -��
 ��e) o �� ان �� �

 %ے( �e8ے )٢٢( اور �ڑ? �ڑ? c�P_�ں وا�� ��ر�ں )٢١(B�ہے ��i� ے ہ�\ے )s� ب دار(!ہہP ( � �ہ ان )٢٣(��!

 ہ�ں ان �� �Aم %Aم %Aم )٢D(�ہ -��� -*�چ  وہ�ں �ہ �8ہ�دہ ��ت %8Hں -ے اور )@٢(ا<,�ل �� ���ہ ہے �� وہ ��!ے !_ے 
� ()٢٧(ہ8ں ) ہ� <�8 �8ں(داہHے ہ�!; وا�ے �8� ) %=Z�ن ا�( اور داہHے ہ�!; وا�ے )٢K) (ہ�-�(H � ( ں���8� ��ے��ر �
�ے (ہ�\ے ��8wہ  اور ��8ہ )٣١( اور /��� �ے �_���ں )٣٠( اور �,=ے �,=ے %���ں )٢٩( اور !ہہ �ہ !ہہ �8*�ں )٢٨(

��9 ہ�ں اور �ہ ان %ے ��\� رو�ے )٣٢(�8ں ) ���Lں � ہ� �ے ان )@)٣ اور او�Rے او�Rے ���Gں �8ں ٣٣(( �� �ہ �=_
٣(�� /8�ا �8� ) ��روں(D) ���H� ں��ار�H� �� ٣( !� انK() �� داہHے ہ�!; )٣٧(/8�ر��ں اور ہ� <,� ) اور ��ہ�وں �H � 

 اور ��\8ں ہ�!; )٠@( اور �ہ
 %ے /R_*�ں �8ں %ے )٣٩(�ہ
 %ے ا-*ے ��-�ں �8ں %ے ہ8ں ) �ہ ()٣٨(وا��ں �ے �sے 
� دوزخ �� ()١@(ہ8ں ) ہ� <dاب �8ں(��\8ں ہ�!; وا�ے �8� ) ا�eGس(وا�ے H � ( 8ں� � اور )٢@(��ٹ اور �_��9ے ہ�\ے /��

 �ہ ��گ اس %ے /ہ*ے <8ِ� � �8 �8ں /ڑے ہ�\ے )@@(ہ ���H,� �) ہے(�ہ ٹ_Hڈا ) �� ()٣@(%8�ہ ده�\8ں �ے %�\ے �8ں 
 اور �ہ� ��!ے !_ے �ہ �_A �$ ہ� ��-sے اور �ٹ� ہ�-sے اور ہڈ��ں )K@( اور -H�ہ <��8 /� اڑے ہ�\ے !_ے )D@(!_ے 

 �ہہ دو �ہ �ے�Q /ہ*ے اور )٨@( اور �8� ہ,�رے ��پ دادا �� �_�؟ )٧@(!� �8� ہ,8ں /_� ُاٹ_H� ہ�-�؟ ) ہ� ہڈ��ں رہ -sے(
 )D١! ( /_� !� اے �_ٹ�Aے وا�ے -,�ا ہ�)D٠(ا�Q روز �`�ر �ے و(
 /� �,s� uے ��\8ں -ے ) %$ ()٩@(/R_*ے 


 �_�ؤ -ے � اور /�8 -ے )@D( اور اس /� �_��9� ہ�ا /��� /�8 -ے )D٣( اور ا%� %ے /8ٹ �_�و -ے )D٢(!_�ہ� �ے در

 ہ�-� )e)DDے /8�%ے او�ٹ /98ے ہ8ں �_� !� اس #�ح �8G�8ض �/ہ*� ��ر �_� ) ہ� �ے !� �� DK(( �'ا �ے دن �ہ ان �

<�ر!�ں �ے (�� !� ) �iYے( د�c_� !� �ہ �o )D٧(��8ں %{ �ہ8ں %,>_9ے؟ ) دو��رہ ُاٹ_Hے ��(/8�ا �8� ہے !� !� ) !�
 ہ� �ے !� �8ں ���� ٹ_ہ�ا د�� ہے اور ہ� )D٩(ہ� �� ہ� �H�!ے ہ8ں؟ �� �H�!ے ) %ے ا�e�ن( �8� !� اس )D٨(ڈا�9ے ہ� ) ر�� �8ں

 �ہ !,ہ�ر? #�ح �ے اور ��گ !,ہ�ر? �:ہ �ے P\8ں اور !� �� ا�eے �ہ�ن �8ں �o �� )K٠(%ے <��' �ہ8ں ) ��ت(اس 
� ہے۔ /_� !� %�9Bے ��8)K١(!� �ہ8ں ���9ے /8�ا �� د�ں � �8�ا\� !� ��ن ہ/ � �_A د�c_� !� )K٢(ں �ہ8ں؟  اور !� �ے /ہ*

 ا-� ہ� B�ہ8ں !� ا%ے �Bرا �Bرا ��د�ں اور )@K( !� �8� !� ا%ے ُا-�!ے ہ� �� ہ� ُا-�!ے ہ8ں؟ )K٣(�ہ �� �R; !� ��!ے ہ� 

 !�وان �8ں /_s- oHے ) �ہ ہ�\ے ()KD(!� ��!8ں �H�!ے رہ ��ؤ i� �! ہ�)KK( $84ے�� ��A_�  �_c د)c*� )K٧ہ ہ� ہ8ں ہ

 ا-� ہ� B�ہ8ں !� ہ� )K٩( �8� !� �ے اس �� ��دل %ے ��زل �8� ہے �� ہ� ��زل ��!ے ہ8ں؟ )K٨(!� �ہ �� /��� !� /98ے ہ� 

 %ے �c��9ے ہ� )٧٠(ا%ے �_�ر? ��د�ں /_� !� ��c ��8ں �ہ8ں ��!ے؟ � �8� !� �ے )٧١( �_A د�P �� �! �_cگ !� در

8�ا �8� ہے ��/ �� 
� ہ� �ے ا%ے ��د د��ے اور ��G�eوں �ے ��!Hے �� �H��� ہے )٧٢( ہ� /8�ا ��!ے ہ8ں؟ اس �ے در
 اور ا-� !� %,>_� )٧D( ہ,8ں !�روں �� �H'��ں �� (�e )@٧( !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �'رگ �ے ��م �� !e=�8 ��و )٧٣(

 اس �� وہ� ہ�!; )٧٨) (�c_� ہ�ا ہے( ��iZظ �8ں �9�ب) �� ()٧٧( �ہ �ہ �ڑے ر!=ے �� (�Pن ہے )٧K(!� �ہ �ڑ? (�e ہے 
 )٨١( �8� !� اس �Aم %ے ا�c�ر ��!ے ہ�؟ )٨٠( /�ورد-�ر <��� �� #�ف %ے ُا!�را -8� ہے )٧٩(�:�!ے ہ8ں �� /�y ہ8ں 
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9� ہے )٨٢(�_ٹA!ے ہ� ) ا%ے(اور ا/H� و�i8ہ �ہ �H�!ے ہ� �ہ RHہ/ P روح -*ے �8ں $� A_� )اور)٨٣  �� 
 !� اس و(
)�� 
%ے !� %ے �_� ز��دہ �'د�Q ہ�!ے ہ8ں �Ic8 !� �� ��� �ہ8ں ) ���ے وا�ے( اور ہ� اس )@)٨د�c_� ��!ے ہ� ( ���

� �ے �o �8ں �ہ8ں ہ� )٨D(P!ے e� �! �-ا o/ )٨Kے ہ� !� روح �� /_�8 ��8ں �ہ8ں �98ے؟ )R% �-ا-� وہ )٨٧( !� ا �_/ 
�ا �ے(� اور ا-� وہ )٨٩(Pرام اور ���=�دار /_�ل اور � ,
 �ے ��غ ہ8ں ) اس �ے �sے( !� ))٨٨ ہے �`���ں �8ں %ے( 

 اور ا-� وہ )٩١(!>; /� داہHے ہ�!; وا��ں �� #�ف %ے %Aم ) �ہ� ��\ے -� �ہ( !� )٩٠(دا\8ں ہ�!; وا��ں �8ں %ے ہے 

 ہے �_��9) اس �ے �sے( !� )٩٢(�_ٹ�Aے وا�ے -,�اہ�ں �8ں %ے ہے G�8ض �� � اور �ہ�H �8ں دا�E �8� )٩٣(ے /��

�( �ہ )@٩(���� H � �8Zص �ًH8`� ���� �8� E� !� !� ا/Hے /�ورد-�ر �'رگ �ے ��م �� !e=�8 ��!ے )��)٩D ا�I8`8 ہے ( دا
  )٩K(رہ� 
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رة ا�َ��)�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�*+� �� $��L ہے۔ اور وہ �!�� �8=e! ��ا ��
 وا� ہے ) اور(ق P%,���ں اور ز�I8 �8ں ہے ,c�)ں اور )١���,%P 
� ہے۔ � �� ��د��ہ� ا%� I8ز�)�/ہA اور ) %$ %ے( وہ )٢(ز��ہ ��!� اور ��ر!� ہے۔ اور وہ ہ� 8B' /� (�در ہے ) وہ

�ر!�ں %ے %$ /�(/A_R اور ) %$ %ے() �H/ذات %ے(��ہ� اور ) ا �H/8'وں �� ���9� ہے ) اB ہ ہے اور وہ !,�م�8��/
 وہ� ہے �o �ے P%,���ں اور ز�B �� I8; دن �8ں /8�ا �8� /_� <�ش /� �� ٹ_ہ�ا۔ �� 8B' ز�I8 �8ں دا�E ہ�!� اور )٣(

9� ہے اور �� P%,�ن %ے ُا!�!� اور �� اس �� #�ف Bڑه9� ہے %$ اس �� � *�م ہے۔ اور !� �*c� ہ�ں �� اس %ے
�ا اس �� د�c; رہ� ہے �� ��د��ہ� ا%� )@(�ہ8ں ہ� وہ !,ہ�رے %�!; ہے۔ اور �� �R; !� ��!ے ہ� � I8ں اور ز����,%P 

� #�ف ر��ع ہ�!ے ہ8ں � �� ہے۔ اور %$ ا��ر ا%�)D() �رات �� دن �8ں دا�E ��!� اور دن �� رات �8ں دا�E ) وہ
�ا /� اور اس �ے ر%�ل /� ا�,�ن �ؤ اور �K() �! ( o(� ہے ��!� ہے۔ اور وہ د��ں �ے �_8�وں !Q %ے وا(�) ��ل(

��چ ��!ے ) ��ل(��\$ �H��� ہے اس �8ں %ے ��چ ��و۔ �� ��گ !� �8ں %ے ا�,�ن �\ے اور ) ا/H�(�8ں اس �ے !� �� 
�ا /� ا�,�ن �ہ8ں �!ے۔ ����cہ )٧(رہے ان �ے �sے �ڑا ث�اب ہے �/8^,=� !,ہ8ں �A )  �ےاس( اور !� �e8ے ��گ ہ� �ہ 

� �ے cB� ہے ) اس ��(رہے ہ8ں �ہ ا/Hے /�ورد-�ر /� ا�,�ن �ؤ اور ا-� !� �� ��ور ہ� !� وہ !� %ے _� � وہ� !� )٨(<ہ
�ے /� واض� H� ےH/ہے �� ا)$��Y,8ں �\ے۔ ) ا�� �Hل �� رو��c� ه�8وں �8ں %ے�P�89ں ��زل ��!� ہے !��ہ !� �� ا�

�ا !� /� �ہ��� Qے وا� �ے���� 
`i� 
�ا �ے ر%9ے �8ں ��چ �ہ8ں )٩(�ہ���ن ہے ) اور(� اور !� �� �8� ہ�ا ہے �ہ 
 �9G ے !� �8ں %ے� v+� o� ہے۔ �� ��ا ہ� 
� وراث� I8ں اور ز����,%P ہc���� ہ(��!ےc� ( �8� چ��%ے /ہ*ے 

� وہ � �ہ ان ��-�ں %ے �ہ8ں �ڑه �� ہے �Hہ�ں �ے ��ا�� �ہ8ں۔ ان �� در�) اور �o �ے �ہ ��م /R8_ے �sے وہ(اور �ڑا\
�ا �ے %$ %ے ) �i�ر %ے(اور ) ا��ال(� � �8ں ��چ �و<�ہ !� �8� ہے۔ اور �� ��م ) ��( Q8�) ث�اب(�ہ�د و(9�ل �8�۔ اور 

�ا ان %ے وا(� ہے ��ا �� )١٠(!� ��!ے ہ� �) �8
( ��ن ہے ��  Q8ص %ے(��*�(�ض دے !� وہ اس �� اس ) اور 
� �H-ے <'ت �� ص*ہ %ے دs� ے اور اس �ے�)
H� �H � ( ہے)ر!�ں �� )١١�> I��� دوں اور�� I��� �! دن o� 

� #�ف EB رہ� ہے ) �ے ا�,�ن(د�c_� -ے �ہ ان Hے اور داہ-P ے-P ان %ے �ہ� ��\ے -� �ہ(�� ��ر ان �ے �! ( �� �!
ن �8ں ہ,r8ہ رہ� -ے۔ �ہ� �ڑ? ���8��� ہے ��غ ہ8ں �I �ے !*ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں ا) �ہ Pج !,ہ�رے �sے(�r�رت ہ� 


( ُاس دن ��G�H ��د اور ��G�H <�ر!8ں ����Hں %ے �ہ8ں -ے �ہ ہ,�ر? #�ف %ے )١٢(`i� ( ��s8<8ے �ہ ہ� �_
� ��صE ���ں۔ !� ان %ے �ہ� ��\ے -� �ہ /R8_ے �� ��ٹ ��ؤ اور Hش ��و۔ /_� ان ) وہ�ں(!,ہ�رے ��ر %ے رو�A! ر��

Q�ہے اس �8ں !� �ے �8{ �8ں ا � د��ار �_ڑ? �� د? ��\ے -�۔ �o �8ں ا�Q دروازہ ہ�-� �� اس �� ���$ ا��رو�
د�8� (!� ��G�H ��گ ����Hں %ے �ہ8ں -ے �ہ �8� ہ� ) ١٣) (واذ�
(ر�,
 ہے اور �� ���$ ��8و�� ہے اس #�ف <dاب 

ہ,�رے �� �8ں (Hے !8sں �A �8ں ڈا� اور !,ہ�رے %�!; �ہ !_ے وہ �ہ8ں -ے ��8ں �ہ8ں !_ے۔ �Ic8 !� �ے ��د ا/) �8ں
�ا �� �E\�#� ( P �c(�Q �8� اور ) ا%Aم �8ں(���9H رہے اور ) ��ادث �ے�Pرزوؤں �ے !� �� ده��ہ د�� �ہ�ں !Q �ہ 

�ا �ے ��رے �8ں !� �� �) وہP �! )ج !� %ے � �وضہ �ہ8ں �8� ��\ے -� اور �ہ (@)١دL���ز دL� د�9� رہ� Y8� (�ن(/ہRH� اور 
 )١D(وہ� !,ہ�رے �\� ہے اور وہ ��? �:ہ ہے ) �ہ(!� %$ �� ٹ_c��� دوزخ ہے۔ ) (=�ل �8� ��\ے -�(���Gوں ہ� %ے 

�ا �� ��د ���ے �ے و(
 اور ��ا\ے(�� ) (�Pن(�8� ا�_� !�H��� Qں �ے �sے اس �� و(
 �ہ8ں P�� �ہ � ( ����) ��
دل ��م ہ���\8ں اور وہ ان ��-�ں �� #�ف �ہ ہ���\8ں �I �� %ے ��زل ہ�ا ہے اس �ے %HHے �ے و(
 ان �ے ) #�ف

� !_8ں۔ /_� ان /� ز��ن #��E -'ر -8� !� ان �ے دل %+
 ہ�-sے۔ اور ان �8ں %ے ا��w ) ان %ے(s- ?ہ*ے �9��8ں د/
� �r��8�ں !)١K(����G�ن ہ8ں H/ہ ��!� ہے۔ ہ� �ے ا��ا ہ� ز�I8 �� اس �ے ���ے �ے � � ز��� %ے �_�ل  ��ن ر�_� �ہ 

�ا �� )١٧(�_�ل �� �8�ن ��د? ہ8ں !��ہ !� %,>_� � �� ��گ ��8ات ���ے وا�ے ہ8ں ��د �_� اور <�ر!8ں �_�۔ اور 
)
8� ( Q8�)ص %ے�*�� ادا �8� ��\ے -� اور ان �ے �sے <'ت �� ص*ہ ہے ) اور HB9ے ہ8ں ان �� دو�اور )١٨((�ض د 

�ا اور اس �ے /8^,=�وں /� ا�,��ن �\ے �ہ� ا/Hے /�ورد-�ر �ے �'د�Q ص��� اور �ہ8� ہ8ں۔ ان �ے �sے ان �� ��گ 
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�۔ اور �I ��-�ں �ے ��i �8� اور ہ,�ر? P��9ں �� �_ٹA�� وہ� اہE ) �ے ا�,�ن(�� ص*ہ ہ�-�۔ اور ان ) �ے ا<,�ل(Hرو� ��

 )١٩(دوزخ ہ8ں H�اور !,��� اور ز E8_� fZ� �-�اور !,ہ�رے o/P �8ں G+� ) وPرا\�( ��ن ر�_� �ہ د�8� �� ز�

� ہے(ہے ) و��اہ�(اور ��ل واو�د �� ا�Q دو%�ے %ے ز��دہ #*$ ) و9%�\�(e�ل ا�w� �اس e8�)ے ��رش �ہ ( اس �
� ہے /_� ) %ے �_98� ُا-9� اور!P �/ ب زور��9� ہے /_� وہ :� �*_� �!� اس �� ) اے د�H_cے وا�ے(�e���ں �� �_98

��ت �8ں زرد /ڑ �) /Q ��(د�c_9� ہے �ہ P ہے اور �� اور ) ���Gوں �ے �sے(�!� ہے /_� �Bرا �Bرا ہ���!��<dاب �
� !� �9�ع �G�$ ہے ) ����Hں �ے �sے(-��ا �� #�ف %ے �+�r اور ����Hد? ہے۔ اور د�8� �� ز���و ()٢٠(H� ( ےH/ا

�� 
H� ف اور�# �� �r+� � ہے۔ اور �� ان �o �� <�ض P%,�ن اور ز�I8 �ے <�ض �� %�) #�ف( /�ورد-�ر �
�ا �� EFG ہے �eے ��ا /� اور اس �ے /8^,=�وں /� ا�,�ن �\ے ہ8ں ���c۔ �ہ �� ہے �� s- ���-�ں �ے �sے !8�ر �

�ا �ڑے Q��� �� EFG ہے �
 �*Q /� اور ��د !� /� �ہ8ں /ڑ!� �:� /�9r8 )٢١(B�ہے <��G �Y�\ے۔ اور =84� �\�� 
� ہ�\�( �8ں اس �ے �ہ ہ� اس �� /8�ا ���ں ا�Q �9�ب_c� ہ ) اور(ہے۔ )�ن ہے ) ��م(�%P �� ا��) �Y*$( !��ہ �� )٢٢(

� ا!�ا�ے اور e� ا��!� %ے �Gت ہ�-8� ہ� اس �� �L �ہ �_��� ��و اور �� !� �� اس �ے د�� ہ� اس /� ا!�ا�� �ہ ��و۔ اور 
��د �_� �+E ���ں اور ��-�)٢٣(�8+� �:_�ر�ے وا�ے �� دو%
 �ہ8ں ر�_9�  ��  v+� �� 8ں اور\�_c% E+� �ں �� �_

�ا �_� �ے/�وا � ہ� �ے ا/Hے /8^,=�وں �� �_*� �r��8�ں دے )@٢(ہے ) وثH�(وہ� %'اوار �,� ) اور(رو-�دا�� ��ے !� 
�ل(�� �_8>�۔ اور ُان /� �9��8ں ��زل �8ں اور !�ازو > �� (�ا<H � (8� ا �8� اس�ں !��ہ ��گ ا�4�ف /� (�\� رہ8ں۔ اور ��ہ� /8

�ے �_� ہ8ں اور اس �sے �ہ �� ��گ �I ) ا%*Zۂ ��H �ے �Z�ظ %ے(\�G ےs� ہے۔ اور ��-�ں �ے ���� ���Yہ �_
�ا (�? � Qا ان �� � *�م ��ے۔ �ے����د ��!ے ہ8ں � ��ا اور اس �ے /8^,=�وں �� اور )L)٢D��$ ہے ( اور(د�c_ے 

و(�G �ً9(9ً� (�� ) �ے %*e*ے( �� او�د �8ں /8^,=�? اور �9�ب �_8>� اور ان) /H� �=,^8� ��(ہ� �ے ��ح اور ا��اہ�8 �� 
 /_� ان �ے /R8_ے )٢K(ر�_� !� � f !� ان �8ں %ے ہ�ا�
 /� ہ8ں۔ اور ا��w ان �8ں %ے ��رج از ا#�<
 ہ8ں ) ��ر?

�ٰ �� �_8>� اور ان �� املسو هيلع هللا ىلص/8^,=� �_8>ے اور ان �ے /R8_ے ����) اور(ا�ہ� �ے (���ں /� e8> ۔  �ے �8ٹے�� 
��H> E8<�
� !� ا�ہ�ں اور �I ��-�ں� �r� رہ�H� ات %ےd� ڈال د?۔ اور �
 اور �ہ����`i� ان �ے د��ں �8ں � �ے ان �� /�8و? �

� ��ت �c�ل �� ہ� �ے ان �� اس �� ��c �ہ8ں د�� !_� �:� s� Q�د ا������Hد? ) ا�ہ�ں �ے ا/Hے �8�ل �8ں(�ے  ��ا ��
/_� �e8� اس �� �=�ہB �H�ہs8ے !_� �=�ہ �_� �ہ %cے۔ /o �� ��گ ان �8ں ) ��P�_! �8پ ہ� ا�e� �(��صE ���ے �ے �sے 

�ا %ے ڈرو اور اس �ے !  ����H)٢٧(%ے ا�,�ن �\ے ان �� ہ� �ے ان �� ا�� د�� اور ان �8ں �ہ
 %ے ����G�ن ہ8ں �
� ر�,
 %ے د-H� ا�� <��G �Y�\ے -� اور !,ہ�رH/,�ن �ؤ وہ !,ہ8ں ا�8^,=� /� ا/ �*B 8ں� o� �- دے�� �Hے رو�s� ے

�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے �� ہ8ں)اس �sے ( �ہ ��!8ں ()٢٨(-ے اور !� �� �+� دے -�۔ اور s- ��ہ اہE �9�ب ��ن ) �8�ن �
�ا ہ� �ے ہ�!; ہے �B �� o�ہ9� ہے د�9� ہے � EFG ہ �ہ�رت �ہ8ں ر�_9ے۔ اور �) �_� ;R� �/ EFG ا �ے���8ں �ہ وہ 

�ا ��  )٢٩(ڑے Q��� �� EFG ہے اور 
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رة ا��َ/�د��� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 


 ) اے /8^,=�(��c� ا %ے���ال ��!� اور � ¡Z� ے ��ہ� �ے ��رے �8ںH/ل(�� <�رت !� %ے اA۔ ) ر�� و��_! �!��
% �:9i- ��ا !� دو��ں ��� اور � I% �<9ا� ��ا �ے اس ���ا %9H� د�c_9� ہے � �� ��گ )١(I رہ� !_�۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ 

� <�ر!�ں �� ��ں �ہہ د�9ے ہ8ں وہ ان �� ��\8ں �ہ8ں H/ے )ہ���!8ں(!� �8ں %ے ا% IY� ے� I� ہ8ں �۔ ان �� ��\8ں !� وہ
�ا �ڑا � �ف ���ے وا� � اور )٢(Hے وا� ہے �+r) اور(وہ /8�ا ہ�\ے۔ �ے�Q وہ ��� `�ل اور �_�ٹ� ��ت �ہ9ے ہ8ں اور 

� ��8��ں �� ��ں �ہہ �8ٹ_8ں /_� ا/Hے (�ل %ے ر��ع ���8ں !� H/م ) ان ��(�� ��گ اAL Q��9 ہ��ے %ے /ہ*ے اe� ہ�
�ا اس %ے ) ��c(اس ) ����H(ہے۔ ) ض�ور?(Pزاد ���� �� ہے۔ اور �� �R; !� ��!ے ہ� !�� �� 
Z84� �� �! ے%

�o �� اس �� �_� ) ر�_ے(ے وہ �>�� 
 %ے /ہ*ے ��9ا!� دو �ہH8ے �ے روزے  �AL �� oم �ہ �*)٣(�=�دار ہے 
�ا اور ا%cے ر%�ل �ے ) ہے(اس �sے ) ��c(۔ �ہ )B�ہs8ے(%�ٹ; ��H8ceں �� �_��� �_�A� ) ا%ے(�`�ور �ہ ہ�ا ��ہ !� 

��ں ہ8ں۔ اور �ہ ���Hے وا��ں �ے �sے درد د�Hے وا� <� ��ا ���ا اور )@(dاب ہے ��G��=�دار ہ���ؤ۔ اور �ہ � �� ��گ 

 ��!ے ہ8ں وہ i��+� �ذ�s� E8ے ��\8ں -ے �o #�ح ان %ے /ہ*ے ��گ ذ�s� E8ے -sے ) ا%� #�ح(اس �ے ر%�ل �

�ا ان %$ )D(!_ے اور ہ� �ے ص�ف اور ص��� P�89ں ��زل ��د? ہ8ں۔ �� �ہ8ں ���9ے ان �� ذ�
 �� <dاب ہ�-� � �o دن 
�ا �� وہ %$ �� �A اٹ_�\ے -� !� �� �����د ہ8ں اور �ہ ان �� �_�ل -sے ہ8ں اور ) ��م(م وہ ��!ے رہے ان �� �9�\ے -�۔ 
�ا ہ� 8B' %ے وا(� ہے �)K( $% �� ا�� �8� !� �� � *�م �ہ8ں �ہ �� �P ;R%,���ں �8ں ہے اور �� �R; ز�I8 �8ں ہے 

� �:ہ(� *�م ہے۔ e� ( I8!)اور(�� ) �+�4ں u,<� (ح وAہ�!� ہے ����ں �8ں ص �_!�B رہ �ہ8ں ہ�!� �:� وہ ان �8ں�r�
اور �ہ �ہ8ں /��{ �� �:� وہ ان �8ں B_ٹ� ہ�!� ہے اور �ہ اس %ے �� �� ز��دہ �:� وہ ان �ے %�!; ہ�!� ہے ��اہ وہ �ہ8ں 

�ا ہ� 8B' %ے وا(� ہ) ا�Q ا�Q(ہ�ں۔ /_� �� �� ��م �ہ ��!ے رہے ہ8ں (8��
 �ے دن وہ � Qے ان �� �9�\ے -�۔ �ے�
)٧( o� �_/ 8� -8� !_�۔� uH� 8�ں ���ے %ے��-�% �� I� �_c�8� !� �ے ان ��-�ں �� �ہ8ں د� )8� -8� !_� ) ��م� uH� ے%

�ا(وہ� /_� ���ے �:ے اور �ہ !� -H�ہ اور �*� اور ر%�ل �� %�-��8�ں ��!ے ہ8ں۔ اور �$ !,ہ�رے ) � �����G�� ��
 o� �! ے ہ8ں!P ا �ے !� ��) �*,ے(/�س�� د<� �ہ8ں د? اس %ے !,ہ8ں د<� د�9ے ہ8ں۔ اور ا/Hے دل �8ں �ہ9ے ہ8ں �ہ %ے 

�ا ہ,8ں اس �� %'ا ��8ں �ہ8ں د�9�؟ ) ا-� �ہ وا( � /8^,=� ہ8ں !�(�� (ان �� دوزخ ) اے /R� ��)�=,^8; ہ� �ہ9ے ہ8ں � �ہ
� ہے۔ �ہ ا%� �8ں دا�E ہ�ں -ے۔ اور وہ ��? �:ہ ہے ) %'اG��)٨(�H���  !P �! $� �! �:� 8ں %�-��8�ں ���ے� o/

 o� ا %ے��� ��!8ں �ہ ���� �*cہ ���c8�ر? اور /�ہ8'-�ر? �� ��!8ں ����۔ اور � �����G�� �-H�ہ اور ز��د!� اور /8^,=� �
 �Hے ��ؤ -ے ڈر!ے رہs� u,� ےH��% ٩(�ے(�اس �sے ) ��(%ے ہ8ں ) �� ����ت)%�-��8�ں !� �Y8�ن �G��  (وں �

� ہ8ں(!�� ��ا �ے ��c �ے %�ا ان %ے ا�ہ8ں �R; �`4�ن �ہ8ں /ہ9c% }H�۔ !� ) ان %ےI��� ) �ہ( ��y�H,L ہ�ں �:� 
�ا ہ� /� �_�و%ہ ر�_8ں ��$ !� %ے �ہ� ��\ے �ہ �>*o �8ں �_E �� �8ٹ_� !� �_�H���  ! E)١٠(���B �� �H�ہs8ے �ہ 

�ا !� �� �r�د-� �+rے -�۔ اور �$ �ہ� ��\ے �ہ ُاٹ; �_�ڑے ہ� !� ُاٹ; �_ڑے ہ�ا ��و۔ �� ��گ !� �8ں %ے �8ٹ_� ��و۔ 
�ا !,ہ�رے %$ ����ں %ے وا(� �� ��ے -�۔ اور H*� ا ان �ے در�ے��ا�,�ن �\ے ہ8ں اور �Y> �*> �� I� �8� -8� ہے 

��8ات دے د�� ) �I8��e ��(�$ !� /8^,=� �ے ��ن �8ں ��\� ��ت �ہ� !� ��ت �ہHے %ے /ہ*ے !  ����H)١١(ہے  ;R�
�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ��و۔�� ��ت ہے۔ اور ا-� ��8ات !� �� ��e8 �ہ P\ے !� � � �ہ !,ہ�رے �sے �ہ
 �ہ�9 اور /��8'-
 �8� !� اس %ے�ہ /8^,=� �ے ��ن �8ں ��\� ��ت �ہHے %ے /ہ*ے ��8ات د�� ��و ڈر -sے؟ /_� �$ !� �ے )١٢(ہے 

)�e�!� �,�ز /ڑ) ا ��ا �ے !,ہ8ں � �ف ��د���ا اور اس �ے ر%�ل �� �ہ �8� اور �ه9ے اور ز��ٰة د�9ے رہ� اور 
�ا اس %ے �=�دار ہے � �_A !� �ے ان ��-�ں �� �ہ8ں د�c_� �� )١٣(��G��=�دار? ��!ے رہ�۔ اور �� �R; !� ��!ے ہ� 

!�� ��ا �� FL$ ہ�ا۔ وہ �ہ !� �8ں ہ8ں �ہ ان �8ں۔ اور ��ن ���; �� �_�ٹ� �/ I� ے ہ8ں!�� ��ں /� ا��eں %ے دو9%
�ا �ے ان �ے �sے %+
 <dاب !8�ر �� ر�_� ہے۔ �ہ �� �R; ��!ے ہ8ں �`H8ً� ��ا ہے )@١((e,8ں �_�!ے ہ8ں � )١D( ا�ہ�ں 

� (e,�ں �� ڈه�ل �H� �8� اور H/اب ہے ) ��-�ں ��(�ے اd> �� 
�ا �ے را%9ے %ے روy د�� ہے %� ان �ے �sے ذ��)١K( 
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�ا �ے ��ہ دے -�( �� ��ل ہ� �R; ��م P\ے -� اور �ہ او�د ہ� %��Hے �ہ !� ان) <dاب �ے(\�G ;R�( دوزخ Eہ ��گ اہ�۔ 
�ا ان %$ �� �A اٹ_�\ے -� !� �o #�ح !,ہ�رے %��Hے (e,8ں )١٧(رہ8ں -ے ) �*9ے(ہ8ں اس �8ں ہ,r8ہ � �o دن 

�ا �ے %��Hے (e,8ں �_�\8ں -ے اور �8�ل ���ں -ے �ہ ) ا%� #�ح(�_�!ے ���م �ے �c*ے ہ8ں۔ د�c_� ) ا�e� ���ے %ے(
�ا �� ��د ان �� �_A د? ہے۔ �ہ )١٨(ہ8ں ) اور ��%� L*�(�ہ �_�ٹے � �Y8�ن �ے ان �� (��� �8ں ���8� ہے۔ اور 

)
�ا اور اس �ے )Y8�)١٩�ن �� ��cr ہے۔ اور %I ر�_� �ہ �Y8�ن �� ��cr �`4�ن اٹ_��ے وا� ہے ( �,�<� �� ��گ 

 ��!ے ہ8i��+� ��ا �� ��c ��#� ہے �ہ �8ں اور ��8ے /8^,=� ض�ور L��$ )٢٠(ں وہ �ہ��
 ذ�E8 ہ�ں -ے ر%�ل �� 

�ا زورPور � Qہے ) اور(رہ8ں -ے۔ �ے� 
�ا /� اور روز (8��
 /� ا�,�ن ر�_9ے ہ8ں !� ان �� )٢١(ز��د%� �� ��گ 
�ا اور اس �ے ر%�ل �ے د�,�Hں %ے دو9%� ��!ے ہ�\ے �ہ د�c_� -ے۔ ��اہ وہ ا��ان ��� �� �ن �ے ��پ �� �8ٹے �� �_�\

�ا �ے ا�,�ن ��8 �� #�ح(ہ� �ے ��گ ہ�ں۔ �ہ وہ ��گ ہ8ں �I �ے د��ں �8ں c� �/ �_9/ ( f8G ہے اور ��د�� ���Z!
�د �� ہے۔ اور وہ ان �� �ہ�9rں �8ں �I �ے !*ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں دا�E ��ے -� ہ,r8ہ ان �8ں رہ8ں � �� %ے ان �=8L

�ا ان ��ا �� ��cr ہے۔ -ے۔ ��ا %ے ��ش۔ �ہ� -�وہ ��ا ہ� �� ��cr ��اد ) اور(%ے ��ش اور وہ �%I ر�_� �ہ 
  )٢٢(��صE ���ے وا� ہے 
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رة ا�َ�<�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�ا �� !8B ��)$% (�8=e'�ں P%,���ں �8ں ہ8ں اور �� 8B'�ں ز�I8 �8ں ہ8ں �
 وا� ہے ,c� $��L ہ8ں۔ اور وہ �!�� 
 وہ� !� ہے �o �ے �i�ر اہE �9�ب �� ��r اول �ے و(
 ان �ے -_�وں %ے �c�ل د��۔ !,ہ�رے �8�ل �8ں �_� �ہ !_� )١(

�ا �%ے �R� �8ں -ے۔ �:� ) �ے <dاب(�ہ وہ �Ec ��\8ں -ے اور وہ ��گ �ہ %,>_ے ہ�\ے !_ے �ہ ان �ے (* ے ان �� 
�ا �ے ان �� �
 ڈال د? �ہ ا/Hے -_�وں �� rہ !_�۔ اور ان �ے د��ں �8ں دہ� �وہ�ں %ے P �8� �ہ�ں %ے ان �� -,�ن �_

��د ا/Hے ہ�!_�ں اور ����Hں �ے ہ�!_�ں %ے ُا��ڑ�ے �:ے !� اے )� )c�P)٢_8ں ر�_Hے وا�� <=�ت /cڑو ( ��84ت �
�ا �ے ان �ے ��رے �8ں �Aو#I ���� �ہ �c; ر�_� ہ�!� !���ت �8ں !� اور ا-� P 9�۔ اور�اب دے دd> �� ان �� د�8� �8ں �_

�۔ اور �� �+v ) ٣(ہے ) !8�ر(ان �ے �sے Pگ �� <dاب � 
i��+� ��ا اور اس �ے ر%�ل ���ہ اس �sے �ہ ا�ہ�ں �ے 
�ا %+
 <dاب د�Hے وا� ہے �
 ��ے !� i��+� ��ا ��)@() �H��� ( �� ان ��ے ��ٹ ڈا�ے � �! 
��_>�ر �ے �� در

�ا �ے ��c %ے !_� اور �`�4د �ہ !_� �ہ وہ ����G���ں �� ر%�ا ��ے �� �ڑوں /� �_ڑا رہHے د�� %� H/ا)D( �� اور 
�ا �ے ا/Hے /8^,=� �� ان ��-�ں %ے ) ��ل(�د��ا�� ہے اس �8ں !,ہ�را �R; �� �ہ8ں �c��8ہ اس ) �^�8 �ڑا\� �_ڑا\� �ے(

Ic8� ے �ہ !� �ے -_�ڑے دوڑا\ے �ہ او�ٹs� ا ہ� �ے���ا ا/Hے /8^,=�وں �� �B �/ I�ہ9� ہے �e*� ��د�9� ہے۔ اور � 
�ا �ے اور /8^,=� �ے اور )8B)K' /� (�در ہے ��ا �ے ا/Hے /8^,=� �� د�ہ�ت وا��ں %ے د��ا�� ہے وہ �/8^,=� ( �� ��ل 

�وں �ے اور ��G�eوں �ے �sے ہے۔ !��ہ �� ) �ےH,9��� 89,�ں �ے اور�وا��ں �ے اور  
� ہ8ں (�ا�H� 
��گ !� �8ں دو�
��ز رہ�۔ ) اس %ے(ان ہ� �ے ہ�!_�ں �8ں �ہ /_�!� رہے۔ %� �� 8B' !� �� /8^,=� د�ں وہ �ے ��۔ اور �o %ے �uH ���ں 

�ا %+
 <dاب د�Hے وا� ہے � Qا %ے ڈر!ے رہ�۔ �ے���ان �e*i�ن !�رy ا��#I �ے �sے �_� �� ا/Hے ) اور ()٧(اور 
������Hد? �ے #*=:�ر اور ) اور(�� د�sے -sے ہ8ں ) اور ��ا(رج -_�وں اور ����ں %ے  ��ا �ے EFG اور اس ��

�ا اور اس �ے /8^,=� �ے ��د-�ر ہ8ں۔ �ہ� ��گ %Rے ��� �ہ����I ) ان ��-�ں �ے �sے �_�( اور )٨(ہ8ں ) ا�,���ار(
��Hے(-_� ) ہ>�ت �ے(%ے /ہ*ے � �H � ( ,�ن �8ں�8ں �`�8 اور ا�)E`9e� ( رہے)گ ہ>�ت ���ے ان �ے ) ورا�� ��

��اہ�  ;R� ے دل �8ںH/اس %ے ا A� �� ان ;R� �� ے ہ8ں اور!�� 
=Z� ے ہ8ں ان %ے!P س�/)�*��ہ8ں /�!ے ) اور 
 �! �8- �8� �R� ے% oi� ص�� v+� �� ہ�۔ اور �� ����ں %ے �`�م ر�_9ے ہ8ں ��اہ ان �� ��د ا�89�ج ہH/اور ان �� ا

د<� ��!ے ہ8ں �ہ اے ) اور(�ے � � P\ے ) �ہ����I(�� ان ) ان �ے �sے �_�( اور )٩( ہ8ں ا�eے ��گ ��اد /��ے وا�ے
/�ورد-�ر ہ,�رے اور ہ,�رے �_�\�8ں �ے �� ہ� %ے /ہ*ے ا�,�ن �\ے ہ8ں -H�ہ � �ف ��G� اور ����Hں �� #�ف %ے 

�(ہ,�رے دل �8ں �H8ہ eو� ( 
`i� ا ہ��ے دے۔ اے ہ,�رے /�ورد-�ر !� �ڑا� �8� !� �ے )١٠(���ے وا� �ہ���ن ہے �ہ /8
ان �G�H`�ں �� �ہ8ں د�c_� �� ا/Hے ���G �_�\�8ں %ے �� اہE �9�ب ہ8ں �ہ� ��!ے ہ8ں �ہ ا-� !� �A و#s� Iے -sے !� ہ� 
 �! �� �� �ہ� �ہ ���8ں -ے۔ اور ا-� !� %ے ��H ہ�\e� �� !,ہ�رے %�!; �B Ec*8ں -ے اور !,ہ�رے ��رے �8ں �=__�

�ا ��ہ� �sے د�9� ہے �ہ �ہ �_�ٹے ہ8ں !,ہ�ر?� ا-� وہ �c��ے -sے !� �ہ ان �ے %�!; �ہ8ں )١١( ��د ���ں -ے۔ �:� 
�د �ہ8ں ���ں -ے۔ ا-� ��د ���ں -ے !� /8ٹ; /_�8 �� �_�گ ��\8ں -ے۔ � ��c*8ں -ے۔ اور ا-� ان %ے ��H ہ�\� !� ان �

١٢(��د �ہ �*ے -� ) �ہ8ں %ے �_�(/_� ان �� () e����,* (! �� ڑه� ��ا %ے �_�!,ہ�ر? ہ8=
 ان ��-�ں �ے د��ں �8ں 
�ہ8ں �ڑ %8cں -ے �:� ��89eں ) ���,�ا�ہہ( �ہ %$ �,u ہ� �� �_� !� %ے )١٣(ہے۔ �ہ اس �sے �ہ �ہ %,>; �ہ8ں ر�_9ے 

�8�ل ��!ے ہ� ان �� o/P �8ں �ڑا ر<$ ہے۔ !) ��9eر ہ� ��(�� د��اروں �� اوٹ �8ں ) /H�ہ �ے ��(�ے (* �ں �8ں  ���� �
 ان �� ��ل ان )@١(ہ8ں �:� ان �ے دل /_ٹے ہ�\ے ہ8ں �ہ اس �sے �ہ �ہ �ے<`E ��گ ہ8ں ) اور ا�Q ��ن(�ہ �ہ ا�_ٹے 

ان �ے �sے د�; د�Hے ) ا�_�(��-�ں �� %� ہے �� ان %ے �R; ہ� /�9r8 ا/Hے ����ں �� %'ا �� �'ہ cB ;cBے ہ8ں۔ اور 
� ہے �ہ ا�e�ن %ے �ہ9� رہ� �ہ ���G ہ���۔ �$ وہ ���G ہ�-G�H�  ( �8`�ں ��)١D(ہے ) !8�ر(وا� <dاب % ��w�ل �Y8�ن �

�ا\ے رب ا� ��,I8 %ے ڈر �:9� ہے � !� دو��ں �� ا�>�م )١K(!� �ہHے �:� �ہ �>_ے !>; %ے �R; %�و��ر �ہ8ں۔ �>; �� 
 اے ا�,�ن )١٧(ر �ےا��G�4ں �� �ہ� %'ا ہے ہ,r8ہ اس �8ں رہ8ں -ے۔ او) دا�E ہ�\ے(�ہ ہ�ا �ہ دو��ں دوزخ �8ں 



Qura’an Al-Kareem (Urdu)                             UrduDost Libray,   www.urdudost.com                              

Page 234 of 286 

�ا %ے ڈر!ے رہ� اور ہ� �+v �� د�B �H_c�ہs8ے �ہ اس �ے �E ! وا��ں�)
� �Gدا\ے (8��H � ) �8� ےs� ن(�ے���% (
�ا !,ہ�رے %$ ا<,�ل %ے �=�دار ہے ) ہ� /_� �ہ9ے ہ8ں �ہ(�_8>� ہے اور � Qا %ے ڈر!ے رہ� �ے��� اور ان )١٨(
�ا �ے ا�ہ8ں ا�e� ��د�� �ہ ��د ا/Hے !8sں �_�ل -sے۔ �ہ ����دار ��گ ��-�ں �e8ے��ا �� �_A د�� !� � �ہ ہ��� �Hہ�ں �ے 

8��� ��صE ���ے وا�ے ہ8ں )١٩(ہ8ں ��� �! 
rہ� Eا�� �ہ8ں۔ اہ�� 
rہ� Eدوزخ اور اہ Eہ�ڑ )٢٠( اہ/ �e� نP�) ہ�ا-� ہ�  
�ا� �ے ��ف %ے د�� اور /_ٹ� ��!� ہے۔ اور �ہ ��!8ں ہ� ��-�ں �ے �sے �8�ن /� ��زل ��!ے !� !� اس �� د�c_9ے �ہ 

�ا ہے �o �ے %�ا ��\� � =�د �ہ8ں۔ /��8�ہ اور ��ہ� �� ���Hے وا� ہے وہ �ڑا )٢١(��!ے ہ8ں !��ہ وہ �cG ���ں � � وہ
�ا ہے �o �ے %�ا ��\� <=�دت �ے �\� �ہ8ں۔ )٢٢(�ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے � �ہ� (/�y ذات ) �`8`�(��د��ہ  وہ

�ا ان ��-�ں �ے ���Q �`�ر ���ے %ے /�y ہے ) <8$ %ے�9� ا�I د�Hے وا� �:ہ=�ن L��$ ز��د%
 �ڑا\� وا�۔ �A%
�ا )٢٣(� �����۔ ا�>�د وا��9اع ���ے وا� ص�ر!8ں �H��ے وا� اس �ے %$ اB_ے %ے اB_ے ��م ) !,�م �+*�(�ت ��( وہ

��,%P ں�8'B �H9� وا� ہے ہ8ں۔ 
,c� $��L ہ8ں اور وہ �!�� �8=e! �  )@٢(�ں اور ز�I8 �8ں ہ8ں %$ اس �
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رة ا�ُ��َ%�َ��� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�H��� ! ےs� د? #*$ ���ے �ے�H����c*ے ہ� !� ��8ے اور ا/Hے ) �cے %ے(ا-� !� ��8? راہ �8ں �ڑ�ے اور ��8? 
�� %ے �� !,ہ�رے /�س P�� ہے ��cH ) د��H,�)Iں �� دو%
 �ہ �H�ؤ۔ !� !� ان �� دو9%� �ے /8^�م �_8>9ے ہ� اور وہ د

�ا ! ���ٰ /� ا�,�ن �\ے ہ� /8^,=� �� اور !� �� �Aو#I ��!ے ہ8ں۔ !� ان �ہ8ں۔ اور اس ��<¡ %ے �ہ !� ا/Hے /�ورد-�ر 
� #�ر /� اور �� <*�ٰ ا�<Aن ��!ے ہ� وہ �� #�ف /��8�ہ /��8�ہ دو9%� �ے /8^�م �_8>i+� �! ;R� �� 9ے ہ�۔ اور

 �8- Qهے را%9ے %ے �_ٹ��رت )١(�>_ے � *�م ہے۔ اور �� ��\� !� �8ں %ے ا�e� ��ے -� وہ 8%) �/ �! �G�� ہ�ا-�  
� ا) �_�(AB\8ں اور ز���8ں ) �_�(/��8ں !� !,ہ�رے د�,I ہ���\8ں اور ا�dا �ے �sے !� /� ہ�!; e� �! ہ9ے ہ8ں �ہ�B ور

8��
 �ے دن �ہ !,ہ�رے ر�9ے ��!ے ��م P\8ں -ے اور �ہ او�د۔ اس روز وہ� !� �8ں 48G*ہ ��ے )٢(#�ح ���G ہ���ؤ ) 
�ا اس �� د�c_9� ہے �� )٣(-�۔ اور �� �R; !� ��!ے ہ� H*B ل�B Q8� �ہے۔ ) ض�ور( !,ہ8ں ا��اہ�8 اور ان �ے رG`�ء �

 �H/ا �ے %�ا /��9ے ہ� �ے! *� ) ��9ں((�م �ے ��-�ں %ے �ہ� �ہ ہ� !� %ے اور ان �$ ا�ہ�ں �ے ا�� �! �� I� ے%
�ا\ے وا�� اور ا�,�ن �ہ �ؤ ہ� �8ں !� �8ں ) ہ�%9cے((�\E �ہ8ں ) � =�دوں �ے �=_�(!,ہ�رے ) اور(ہ8ں � �! Q! $� اور

� رہے -�۔ ہ�ں ا��اہ�8H,اوت اور د��> A_� �*_� ہr8,ے �ملسو هيلع هللا ىلصہH/ہ  �ے ا�ت ) ض�ور(�پ %ے �i^� ےs� پ �ےP ہ� �ہ �8ں�
� R� �� '8B; ا�89�ر �ہ8ں ر�_9�۔ اے ہ,�رے /�ورد-�ر !>; ہ� /� ���:�ں -�e� پ �ے ��رے �8ںP ےH��% ا �ے�� اور 

 اے )@(��ٹ �� �P� ہے ) ہ,8ں(ہ,�را �_�و%ہ ہے اور !�8? ہ� #�ف ہ� ر��ع ��!ے ہ8ں اور !�8ے ہ� ��Fر �8ں 
رد-�ر ہ� �� ���Gوں �ے ہ�!; %ے <dاب �ہ د��� اور اے /�ورد-�ر ہ,�رے ہ,8ں � �ف ��G�۔ �ے�L �! Q��$ ہ,�رے /�و


 وا� ہے ,c�)D( �! )ں���,*e� ( ا�� �\�� �� �H � ��)ے ���ےH��% ت ) �ے��P ے(اور روز�P ر�_9� ) �ے �� ا�8�
 �H*B ل�B Q8� ��ا �_� �ے/�واہ اور %'اوار �,� ہے۔ اور رو-�دا�� ) ض�ور(ہ� ا%ے ان ��-�ں ��ہے ) وثH�(��ے !� 

)K( در ہے اور�) ا��8�ا ��دے۔ اور / �� ر�_9ے ہ� دو9%H,ے !� د�% I� ا !� �8ں اور ان ��-�ں �8ں�� <>$ �ہ8ں �ہ 
�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے �ں  �I ��-�ں �ے !� %ے د�I �ے ��رے �8ں ��H �ہ8ں �� اور �ہ !� �� !,ہ�رے -_�و)٧(

�ا !� ا�4�ف ���ے وا��ں �� ��ا !� �� �uH �ہ8ں ��!�۔ �� اور ا�4�ف �� %*�y ���ے %ے \A_� ;!�% ان �ے ��c� ے%
�ا ان ہ� ��-�ں �ے %�!; !� �� دو9%� ���ے %ے �uH ��!� ہے �Hہ�ں �ے !� %ے د�I �ے ��رے )٨(دو%
 ر�_9� ہے � 

� اور !� �� !,ہ�رے -_�وں %ے �c�� ا� ��د ��۔ !� �� ��گ ا��eں %ے �8ں �ڑا\� �ور !,ہ�رے �H��cے �8ں اوروں �
�$ !,ہ�رے /�س ���I <�ر!8ں و#B I_�ڑ �� P\8ں !� ان �� Pز��\� ����۔ !  ����H)٩(دو9%� ���ں -ے وہ� ���� ہ8ں 

�ا !� ان �ے ا�,�ن �� ��ب ���9� ہے۔ %� ا-� !� �� � *�م ہ� �ہ ���I ہ8ں !� ان �� �i�ر �ے /) اور(��س وا/o �ہ �_8>�۔ 
��چ �8� ہ� وہ ان �� دے دو۔ اور !� /� ) ان /�(�ہ �ہ �ہ ان �� �Aل ہ8ں اور �ہ وہ ان �� ��\'۔ اور �� �R; ا�ہ�ں �ے 

�H- ;R�ہ �ہ8ں �ہ ان <�ر!�ں �� �ہ� دے �� ان %ے �c�ح ���� اور ���G <�ر!�ں �� ����س �� (=Fے �8ں �ہ ر�_� 
� �i�ر �� وا/o دے دو(H � ( ا�ہ�ں �ے ;R� �� چ �8� ہ� !� ان %ے #*$ ���� اور��� (اور �� �R; !� �ے ان /� H/ا

�ا ���Hے وا� ) <�ر!�ں /���ا �� ��c ہے �� !� �8ں 48G*ہ �sے د�9� ہے اور ���چ �8� ہ� وہ !� %ے #*$ ���8ں۔ �ہ 

 وا� ہے ,c�)رت !,ہ�رے ہ�!; %)١٠�> ��  اور ا-� !,ہ�ر? <�ر!�ں �8ں %ے ��\*B وں �ے /�س�G�� �� Ec� ے


 ہ�!; �:ے(/_� !� ان %ے ��H ��و ) اور اس �� �ہ� وص�ل �ہ ہ�ا ہ�(��\ے ,8HL �� �! اور ان %ے ( �� I� �!
� ہ8ں ان �� s- �*B ,�ن �\ے ) اس ��ل �8ں %ے(<�ر!8ں�ا �! �/ o� ا %ے��ا!H� دے دو �H9� ا�ہ�ں �ے ��چ �8� !_� اور 

�ا �ے %�!; �ہ ��y ���ں ! =� اے /8^,)١١(ہ� ڈرو ��$ !,ہ�رے /�س ���I <�ر!8ں اس ��ت /� �8 
 ���ے �� P\8ں �ہ 
 �� او�د �� (E9 ���ں -� �ہ ا/Hے ہ�!; /�ؤں �8ں ��\� �ہ9�ن ����ه �\8ں -H/ہ ا� �� �ہ �Bر? ���ں -� �ہ ����ر? ���ں --

� ���ں -� !� ان %ے �8 ����G�� ?ں �8ں !,ہ�ر���� Q8� اور �ہ Q۔ �ے��:��� �r+� ا %ے��
 �ے �� اور ان �ے �sے 
�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے �)١٢(�H���  ! ہ ��و� ��ا 4Lے ہ�ا ہے دو9%� �/ I� ہ(ان ��-�ں %ےc��8� ( ح�# o�

��ت ) �ے �� ُاٹ_Hے(���Gوں �� ��دوں P �١٣(�� ا�8� �ہ8ں ) �ے �Pے(�� ا�8� �ہ8ں ا%� #�ح ان ��-�ں �� �_(  
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ر�+?Aة ا� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 


 وا� ہے ,c� $��L ہے اور وہ ��ا �� !H'�ہ ��!�� !  ����H)١(�� P '8B%,���ں �8ں ہے اور ز�I8 �8ں ہے %$ e�ا �!
� )٢(��!8ں ��8ں �ہ� ��!ے ہ� �� �8� �ہ8ں ��!ے e�8'ار ہے �ہ ا� 
�ا اس ��ت %ے %+� �� )٣(��ت �ہ� �� ��و �ہ8ں  

�ا �� راہ �8ں �� د��ار ہ8ں وہ �ے�Z� Q=�ب ��د-�ر ہ8ں ) ا�eے #�ر /�(��گ \A/ ہe8% ���- ے �,� �� �ڑ!ے �ہ�/
� (�م %ے �ہ� �ہ اے (�م)@(H/ے ا� ٰ�!� �>_ے ��8ں ا�dا د�9ے ہ� ����cہ !  اور وہ و(
 ��د ���ے �ے �\� ہے �$ ��%

�ا �ے �_� ان �ے دل !� ���9ے ہ� �ہ� ��ا �� �_8>� ہ�ا P�� ہ�ں۔ !� �$ ان ��-�ں �ے �� رو? �� �8ں !,ہ�رے /�س 
�ا ����G���ں �� ہ�ا�
 �ہ8ں د�9� �� ��د ��و) اور D((ٹ8ڑهے ��د�sے۔ اور _� 
�ٰ �ے ملسو هيلع هللا ىلص�$ ����) وہ و(e8> ے �8ٹے� 

�ا �� �_8>� ہ�ا�� ا%�ا\E8 �8ں !,ہ�رے /�س H� ہ� �ے اے� ��P  ہے ) �9�ب(�� ) اور(ہ�ں �cBP ے /ہ*ے% ;<�)�H � (
�4��� ��!� ہ�ں اور ا�Q /8^,=� �� ��8ے � � P\8ں -ے �I �� ��م ا�,! �  ہ�-� ان �� �r�رت %H�!� ہ�ں۔ملسو هيلع هللا ىلص!�رات اس �

��  اور اس %ے ��)K(�$ وہ ان ��-�ں �ے /�س �_*� �r��8�ں �ے �� P\ے !� �ہHے �:ے �ہ �ہ !� ص��� ��دو ہے ) /_�(
�ا ���� ��-�ں �� ہ�ا�
 �ہ8ں د�� ��!� ��ا /� �_�ٹ �ہ9�ن ����هے۔ اور � )٧(��ن �ہ �A�� !� ��\ے ا%Aم �� #�ف اور وہ 

�ا �ے �� �� �Hہ %ے ) �Bاغ(�ہ B�ہ9ے ہ8ں �ہ Hرو� �� �� /�را ) /_��Q ��ر ��(�Hرو� �H/ا ا���>_� د�ں۔ ����cہ 
��ش ہ� ہ��� �G�� اہ�� وہ� !� ہے �o �ے ا/Hے /8^,=� �� ہ�ا�
 اور د�I �� دے �� �_8>� !��ہ )٨(ں ���ے رہے -� 

� !>�رت �9�ؤں �� !,ہ8ں !  ����H)٩(ا%ے اور %$ د��Hں /� L��$ ��ے ��اہ ����rں �� ��ا ہ� �:ے e�8ں !� �� ا�
�ا /� اور اس �ے ر%�ل) وہ �ہ �ہ ()١٠(<dاب ا��8 %ے �+*4� دے ��ا �� راہ �8ں ا/Hے ��ل اور ر /� ا�,�ن �ؤ اوملسو هيلع هللا ىلص� 

 وہ !,ہ�رے -H�ہ �+� دے -� اور !� �� ��Lہ�\ے )١١(��ن %ے �ہ�د ��و۔ ا-� %,>_� !� �ہ !,ہ�رے �� �8ں �ہ�9 ہے 

 ہ�\ے ��ودا�� �8ں rت �8ں �� �ہ���c� ں �ہہ رہ8ں ہ8ں اور /��8'ہ�8ں �ہ�� I� 8ں� 
H�)ہ ) !8�ر�ے -�۔ �� E�ہ8ں دا

� !,ہ8ں( اور ا�Q اور o� '8B �� !� �ہ
 B�ہ9ے ہ� )١٢ (�ڑ? ���8��� ہےH � ( د��ا �� #�ف %ے ��)�) �84$ ہ�-
���+=�? %H� دو ) اس ��(اور H> �9G`��$ ہ�-� اور ����Hں �� )١٣(�H���  ! Iا� ٰ�e8> ےe8� ؤ�� I� د-�ر��ا �ے ��

�ا �� #�ف ���8ے ��د-�ر ہ�ں۔ ��ار��ں �ے �ہ� �ہ ہ� ) �8ں��Aے (���� �ے ��ار��ں %ے �ہ� �ہ �_A ��ن ہ8ں �� 
�� ا��� ہ� �ے ا�,�ن P رہ�۔ �G�� وہ�- Q�اور ا ��P ,�ن �ے�وہ !� ا�- Q�8ں %ے ا� E8\ا%�ا �H� �! د-�ر ہ8ں۔��ا �ے ��

  )@١(��ے وا��ں �� ان �ے د�,�Hں �ے �`��*ے �8ں ��د د? اور وہ L��$ ہ�-sے 
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��رة ا�ُ/ُ�َ� 

 
  �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا�

 

 
� ہے �� ��د��ہ �`8`� /�y ذات ز��د%!�� �8=e! ��ا ���� P '8B%,���ں �8ں ہے اور �� 8B' ز�I8 �8ں ہے %$ 

 وا� ہے ,c�)8ں %ے )١� ��( وہ� !� ہے �o �ے ان /ڑه�ں �8ں ان ہ,Z(�� /8^,=� ) ملسو هيلع هللا ىلص��� �H� ( 8>� �� ان �ے_�

H��%89ں /ڑه9ے اور ان�P ��ا ��( �� /�y ��!ے اور ے اس ���9�ب اور دا��\� %c_�!ے ہ8ں۔ اور اس ے /ہ*ے !� �ہ ) 
�e*,���ں (�� ا�_� ان ) ان �� �_8>� ہے( اور ان �8ں %ے اور ��-�ں �� #�ف �_� )٢(��گ ص��� -,�اہ� �8ں !_ے 


 وا� ہے ) %ے,c� $��L ا �)٣(�ہ8ں �*ے۔ اور وہ���ا �ڑے EFG  �ہ �� EFG ہے �eے B�ہ9� ہے <Y� ��!� ہے۔ اور 
� /_� ا�ہ�ں �ے اس ) �ے %�( �I ��-�ں )@(�� ���Q ہے s- ��� �ہ اٹ_��� ان �� �w�ل ) �ے ��ر ! ,E8(/� !�رات ��وا\

�ا �� P��9ں �� !dc�$ ��!ے ہ8ں ان �� �w�ل ��?�� ہے �I /� �ڑ? �ڑ? �9��8ں ��? ہ�ں۔ �� ��گ % � ہے۔ -�هے �
�ا ���� ��-�ں �� ہ�ا�
 �ہ8ں د�9� ��ا �ے دو%
 ہ� اور ��گ )D(اور � � �ہہ دو �ہ اے �ہ�د ا-� !� �� د<�?ٰ ہ� �ہ !� ہ

�ے %=$ �� ��cBے ہ8ں ہ�-' اس �� ) ا<,�ل( اور �ہ ان )K(��ت �� Pرزو !� ��و ) ذرا(�ہ8ں !� ا-� !� %Rے ہ� !� 
�ا ���,�ں� �ہہ دو �ہ ��ت �o %ے !� -��' ��!ے ہ� وہ !� !,ہ�رے )٧( %ے ��ب وا(� ہے Pرزو �ہ8ں ���ں -ے۔ اور 

�ا(%��Hے P �� رہے -�۔ /_� !� /��8�ہ اور ��ہ� �ے ���Hے وا�ے �� #�ف ��ٹ�\ے ��ؤ -ے /_� �� �R; !� ��!ے ) �
�ا �� ��د �$ �, ے �ے دن �,�ز �ے �sے اذان د? ��\ے !� !  ����H)٨(رہے ہ� وہ %$ !,ہ8ں �9�\ے -� �� �,�ز(H � (

�و(�ے �sے �*�? ��و اور ���
 !�y ��دو۔ ا-� %,>_� !� �ہ !,ہ�رے �� �8ں �ہ�9 ہے ) � /_� �$ �,�ز )٩(�Gو
�ا �� �ہ
 �ہ
 ��د ��!ے رہ� !��ہ �>�ت /�ؤ ��ا �� A! EFGش ��و اور �� راہ �� اور H/ا �H/ے !� اcBاور �$ )١٠(ہ� 

�,! �� �9c� ہ ��گ %�دا�9ے ہ8ں !� اده� �_�گ ��!ے ہ8ں اور !,ہ8ں _c�ڑ ��!ے ہ8ں۔ �ہہ دو ) �_ڑے ��(�� ہ�!� د�_B ڑا_�
�ا %$ %ے �ہ�9 رزق د�Hے وا� ہے ��ا �ے ہ�ں ہے وہ !,��ے اور %�دے %ے �ہ8ں �ہ�9 ہے اور � '8B �� ١١(�ہ(  
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ن�Gِ��َرة ا��� 

 
 �� وا� ہے��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر

 

)�,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے ( �! ے ہ8ں!P گ !,ہ�رے /�س�� �G�H� $�)ق�i� ا �ہ9ے ہ8ں) از راہ�� Qپ �ے�P ہ ہ� ا(�ار ��!ے ہ8ں �ہ� 
 �G�H� 9� ہے �ہ�ے دs� ا ��ہ��� Ic8� اس �ے /8^,=� ہ� �! 
�ا ���9� ہے �ہ در�`8`�دل %ے ا<9`�د (�ے /8^,=� ہ8ں اور 

� (e,�ں �� ڈه�ل �H� ر�_� ہے اور ان �ے ذر� ے %ے )١(ں �_�ٹے ہ8) �ہ ر�_Hے �ے �Z�ظ %ےH/ں ( ا�ہ�ں �ے ا�-��
�ا %ے روy رہے ہ8ں۔ �Q� ;R �ہ8ں �ہ �� ��م �ہ ��!ے ہ8ں ��ے ہ8ں ) ���ا�,�ن ) /ہ*ے !�) �ہ اس �sے �ہ �ہ ٢((راہ 

�۔ %� اب �ہ %,>_9ے ہ� �ہ8s- ?ے !� ان �ے د��ں /� �ہ� �:�دs-ہ� �G�� �_/ ( اور �$ !� ان )٣(ں �\ے $%�H! ے�
�F>ا ( ہ8ں,! �e� 9ے ہ� !� ان �ے_c�د ��)�اB_ے � *�م ہ�!ے ہ8ں۔ اور �$ وہ -9i:� ��!ے ہ8ں !� !� ان �� ) �8� ہ

�(!`��� �� !��ہ %ے %9Hے ہ� ���� ہ8ں۔ ) �:� Gہ� وادراy %ے s- ��'دل ا�eے (-��� �cڑ��ں ہ8ں �� د��اروں %ے �:�\
�۔ �ہ ) �ہ(Pواز �� %,>_8ں ہ� زور �� ) �ہ\P A� �/ ہ�رے(ان,! ( yAا ان �� ہ��د�,I ہ8ں ان %ے �ے��ف �ہ رہH�۔ 

�ا !,ہ�رے �sے �^�iت ���:8ں !� %� ہA )@(��ے۔ �ہ �ہ�ں �ہcے /_�!ے ہ8ں � اور �$ ان %ے �ہ� ��\ے �ہ Pؤ ر%�ل 
 !� ان �ے �sے �^�iت ���:� �� �ہ ���:� ان �ے )D( ہ8ں د�9ے ہ8ں اور !� ان �� د�c_� �ہ !c=� ��!ے ہ�\ے �Hہ /_�8 �98ے

�ا ����G���ں �� ہ�ا�
 �ہ8ں د�� ��!� � Qے -�۔ �ے�r+� ا ان �� ہ�-' �ہ�� �ہ� ہ8ں �� �ہ9ے ہ8ں )K(�� �8ں ��ا�� ہے۔ 
�ا �ے /�س � ��\8ں۔ ����cہ �_�گ) ��د �+�د(��چ �ہ ��و۔ �ہ�ں !Q �ہ �ہ ) �R;(ہ8ں ان /� ) رہ9ے(�ہ �� ��گ ر%�ل 

�ا ہ� �ہ ہ8ں ��G�H� Ic8 �ہ8ں %,>_9ے � �ہ9ے ہ8ں �ہ ا-� ہ� ��ٹ �� ���Hے /ہRHے )٧(P%,���ں اور ز�I8 �ے �'ا�ے 
�ا �� ہے اور اس �ے ر%�ل �� اور �!� <'ت وا�ے ذ�E8 ��-�ں �� وہ�ں %ے �c�ل ��ہ� ���ں -ے۔ ����cہ <'ت 

�ا �� ��د %ے EG�L �ہ ��دے۔ اور �� ا��H���  ! �e)٨(����Hں �� ��G�H� Ic8 �ہ8ں ���9ے �!,ہ�را ��ل اور او�د !� �� 
%ے /�9r8 ) و(
(ہ� �ے !� �� د�� ہے اس �8ں %ے اس ) ��ل( اور �� )٩(��ے -� !� وہ ��گ �e�رہ اٹ_��ے وا�ے ہ8ں 

� ��ت �P�\ے !� � �e� چ ���� �ہ !� �8ں %ے��)
د-�ر !� �ے �>_ے !_�ڑ? �ہHے �:ے �ہ اے ��8ے /�ور) اس و(
� اور �ہ*
 ��8ں �ہ د? !��ہ �8ں ��8ات ���98� اور �Q8 ��-�ں �8ں دا�E ہ���!� %)١٠( �!��P ت�� �� �e� $� اور 

�ا اس %ے �=�دار ہے ��ا اس �� ہ�-' �ہ*
 �ہ8ں د�9� اور �� �R; !� ��!ے ہ� �  )١١(ہے !� 
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Iُب�Uَ%ّرة ا�� 

 
 �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا� �� ��م �ے 

 

� ��د��ہ� ہے اور ا%� ) %$(�� P '8B%,���ں �8ں ہے اور �� 8B' ز�I8 �8ں ہے R% �� �� ہے۔ ا%!�� �8=e! ��ا ��
 ��� ! ��)� وہ� !� ہے �o �ے !� �� /8�ا �8� /_� ��\� !� �8ں ���G ہے اور )١(ہے اور وہ ہ� 8B' /� )�در ہے H9�� (�ہ

 ��ا اس �� د�c_9� ہے ��\�8�ا �8� )٢(���I۔ اور �� �R; !� ��!ے ہ� / 
,c��� �H=� �� I8ں اور ز����,%P ے� � ا%
� #�ف � � �� )٣(��ٹ �� ���� ہے ) !,ہ8ں(اور ا%� �ے !,ہ�ر? ص�ر!8ں �H�\8ں اور ص�ر!8ں �_� /��8'ہ �H�\8ں۔ اور ا%

ر �� �B �! ;R_�� �� ��!ے ہ� اور �� �_*� �_A ��!ے ہ� اس %ے �P ;R%,���ں اور ز�I8 �8ں ہے وہ %$ ���9� ہے او
�ا دل �ے �_8�وں %ے وا(� ہے �� P-�ہ ہے۔ اور _�)@( �G�� ہ*ے/ �� �RHہ8ں /ہ� �=� � �8� !� �� ان ��-�ں �ے ��ل �

 �ہ اس )D( ہ��� ہے )اور(د�; د�Hے وا� <dاب ) ا�_�(ہ�\ے !_ے !� ا�ہ�ں �ے ا/Hے ����ں �� %'ا �� �'ہ cB; �8� اور 
) ان ��(�sے �ہ ان �ے /�س /8^,=� �_*� �r��8�ں �ے �� P\ے !� �ہ �ہ9ے �ہ �P �8د�� ہ,�رے ہ�د? �9Hے ہ8ں؟ !� ا�ہ�ں �ے 

�ا �ے/�وا ��۔ اور � ��ا �ے �_� �ے/�وا\� �� ��گ ��K( �G(ہے ) وثH�(%'اوار �,� ) اور(�ہ ���� اور �Hہ /_�8 �8� اور 
ہ�-' �ہ8ں اٹ_�\ے ��\8ں -ے۔ �ہہ دو �ہ ہ�ں ہ�ں ��8ے /�ورد-�ر �� (�e !� ض�ور ) دو��رہ(<9`�د ہے �ہ وہ ہ8ں ان �� ا

�ا �� P%�ن ہے ) ��ت(اٹ_�\ے ��ؤ -ے /_� �� ��م !� ��!ے رہے ہ� وہ !,ہ8ں �9�\ے ��\8ں -ے اور �ہ ��ا /� اور )٧(� �! 
�ا !,ہ�رے %$ ا<,�ل %ے �=�دار ہے /� �� ہ� �ے ��زل ) (�Pن(اس �ے ر%�ل /� اور ��ر ���G��� ہے ا�,�ن �ؤ۔ اور 

8��
( �o دن وہ !� �� ا�_ٹ� ہ��ے )٨() �H � ( �/ ا�� v+� �� ے دن ا�_ٹ� ��ے -� وہ �`4�ن اٹ_��ے �� دن ہے۔ اور�

 �8ں �I �ے �rہ�\ے �ہL�� ا\8�ں دور ��دے -� اور�� �R8ے �ہ��ں ا�,�ن �\ے اور �E,> Q8 ��ے وہ اس %ے اس �

 اور �Hہ�ں �ے ��i �8� اور ہ,�ر? P��9ں �� )٩(�ہہ رہ� ہ8ں دا�E ��ے -�۔ ہ,r8ہ ان �8ں رہ8ں -ے۔ �ہ �ڑ? ���8��� ہے 
�ا )١٠(�_ٹA�� وہ� اہE ذوزخ ہ8ں۔ ہ,r8ہ اس �8ں رہ8ں -ے۔ اور وہ ��? �:ہ ہے � �:� �
 ��زل �ہ8ں ہ�!=84� �\�� 

�ا /�� v+� �� ے۔ اور% �c� ہے �ے �=��ا ہ� 8B' %ے ��� )١١( ا�,�ن �!� ہے وہ اس �ے دل �� ہ�ا�
 د�9� ہے۔ اور 
�ا �� ا#�<
 ��و اور اس �ے ر%�ل �� ا#�<
 ��و۔ ا-� !� �Hہ /_�8 �� -ے !� ہ,�رے /8^,=� �ے ذ�ے !� ص�ف �اور 

�ا )١٢(/8^�م �� �_�ل �_�ل �� /ہRH� د�H� ہے �� <=�دت �ے �\� �ہ8ں !� ����Hں �ے %�ا) �� � =�د ���� ہے اس( \�� 
�ا ہ� /� �_�و%� ر�_8ں �ہ8ں ) �_�)!,ہ�ر? <�ر!8ں اور او�د �8ں %ے � f !,ہ�رے د�,١٣(�H���  ! I(�� B�ہs8ے �ہ 

�ا �_� �+Hrے وا� �ہ���ن ہے � !,ہ�را )@١(%� ان %ے �9Rے رہ�۔ اور ا-� � �ف ��دو اور در-'ر ��و اور �+� دو !� 
�ا �ے ہ�ں �ڑا ا�� ہے ��ل او��ا %ے ڈرو اور )١D(ر !,ہ�ر? او�د !� Pز��\� ہے۔ اور �اس ( %� �ہ�ں !Q ہ�%cے 

!,ہ�رے �� �8ں �ہ�9 ہے۔ اور ) �ہ(��چ ��و ) اس �� راہ �8ں(��G��=�دار رہ� اور ) اس �ے(%�H اور ) �ے ا�c�م ��
8
 �ے �+E %ے �R��� -8� !� ا�eے ہ� ��گ راہ /� =# v+� �� ١(�ے وا�ے ہ8ںK( �� ا��) ا�Aص اور �8
( ا-� !� 

 Q8�)س اور ) %ے�H� ر��ا (�� دے -� اور !,ہ�رے -H�ہ �_� � �ف ��دے -�۔ اور HBض دو -ے !� وہ !� �� اس �� دو�)

 وا� ہے )١٧(��د��ر ہے ,c� اور $��L ے وا�H��� �� ہ اور ��ہ��8��/ )١٨(  
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رة ا�VَTّق� 

 
 � �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا

 

�$ !� <�ر!�ں �� #Aق د�Hے �:� !� <�ت �ے ��وع �8ں #Aق دو اور <�ت �� ) �e*,���ں %ے �ہہ دو �ہ(اے /8^,=� 
�ا %ے �� !,ہ�را /�ورد-�ر ہے ڈرو۔ � ان �ے -_�وں %ے �c���) ا��م <�ت �8ں(ان �� ) �ہ !� !� ہ�(�,�ر ر�_�۔ اور 

�ا �� ) !� �c�ل د�B �H�ہs8ے(�c*8ں۔ ہ�ں ا-� وہ ص��� �ے�8�\� ���ں ) ��د ہ�(اور �ہ وہ ���ں ہ8ں۔ �� � ��ا ��اور �ہ 
�ا اس �ے � � ) اے #Aق د�Hے وا�ے(��وں %ے !>�وز ��ے -� وہ ا/Hے Pپ /� �*� ��ے -�۔ � �!>_ے �8� � *�م ���

 �\��)�� 
8�ا ��دے ) ر� / E8=%)8 �د  /_� �$ )١� �H/ت(وہ ا�� ا�`F�\ے <H � !� ان �� ) ��8ں !� \�� }H$ /ہ�ے (��
� #�ح _B8ں(ا� 
�ہ ��دو اور ا/Hے �8ں %ے دو �4H� ��دوں �� -�اہ ���� ) زو�8Z8*> ح %ے�# �_Bا ��ے دو Hرہ

�ا /!) -�اہ ہ�(اور �� ہے �� !�� �� 
Z84� �� v+� ۔ ان ��!�ں %ے اس�H�د ��ا �ے �sے در%
 -�اہ�� اور روز 
�ا %ے ڈرے -� وہ اس �ے �sے � ���ت /� ا�,�ن ر�_9� ہے۔ اور �� ��\P)ے% IZر�� و� ( �8�ا ) �� ص�رت(�+*4/

� �:ہ %ے رزق دے -� �ہ�ں %ے )٢(��ے -� e�ا /� �_�و%ہ ر�_ے ) وہ� و( اور اس �� ا��-,�ن �_� �ہ ہ�۔ اور �� 
�ا ا/Hے ��م �� �
 ��ے -�۔ ��i� �� ہ9� ہے(-� !� وہ اس�B ���� ازہ �`�ر �� ) �� وہ��ا �ے ہ� 8B' �� ا��/�را ��د�9� ہے۔ 

� ہ�ں ا-� !� �� ) �Y*`ہ( اور !,ہ�ر? )٣(ر�_� ہے cBہ� ��ت �ے ��رے �8ں(<�ر!8ں �� �f8 %ے ��ا�8> ��=ہ ) ان �
�ت !I8 �ہH8ے ہے اور �I �� ا�_� �f8 �ہ8ں �Pے �:� > ��ت �_� �ہ� ہ(ہ� !� ان �> �اور �,E وا�� <�ر!�ں ) ےان �

 E,� uت وض�> �� �Rّہ �HHے(�H � ( �- ا ��دے�8/ 
�ا اس �ے ��م �8ں %ہ����ا %ے ڈرے -� � )@(!Q ہے۔ اور �� 
�ا %ے ڈرے -� وہ اس %ے اس �ے -H�ہ دور �� دے -� ��ا �ے !� /� ��زل �sے ہ8ں۔ اور �� ��ا �ے ��c ہ8ں �� ��ہ 

ا/Hے �`�ور �ے �Y��� وہ8ں ر�_� �ہ�ں ��د ) ا��م <�ت �8ں(<�ر!�ں �� ) �Y*`ہ ()D(اور ا%ے ا�� <�r+� �8ے -� 
رہ9ے ہ� اور ان �� !�H ���ے �ے �sے !c*8� �ہ دو اور ا-� �,E %ے ہ�ں !� �Rّہ �HHے !Q ان �� ��چ د�9ے رہ�۔ /_� 

�ہ #��� %ے ) �ے ��رے �8ں�Rّے (ا-� وہ �Rّے �� !,ہ�رے �ہHے %ے دوده /A\8ں !� ان �� ان �� ا��ت دو۔ اور ��He/
 �
 ر�_�۔ اور ا-� ��ہ� ضi)ا��)�)�i!ے ��(��و -ے !� ) اور ��اRّ� ( اس �ے)اور <�رت ) ��پ �ے ��ہHے %ے ��\

 �� ہ� وہ �K( �H9(دوده /A\ے -:H! ے رزق �8ں� o� ے۔ اورs8ہ�B ���� چ�� ���Y� ے� 
� و% H/ا �� 
 ص��$ و% 
�ا �ے اس �� د�� ہے اس �� �� !c*8� �ہ8ں د�9� �:� ا%� �ے �Y��� �� اس �� د�� ہے۔ e� ا����چ ��ے۔  �Gے ��ا�

� �ے � � �r+� �\�rے -� :H! $��`H> ا��� ��89eں )٧(اور % 
�ے ا/Hے /�ورد-�ر اور اس )�ے رہHے وا��ں( اور �ہ
� !� ہ� �ے ان �� %+
 �e�ب �8ں /cڑ �8� اور � �r��% م %ے�cان /� �ے /8^,=�وں �ے ا�)�e�اب ��زل �8� �� ) اd>

 �H% ہ� �_! �_c�٨(�ہ د( �_! �! ��ا �ے ان )٩( %� ا�ہ�ں �ے ا/Hے ����ں �� %'ا �� �'ہ cB; �8� اور ان �� ا�>�م �`4�ن ہ� 
 
Z84� ا �ے !,ہ�رے /�س���ا %ے ڈرو۔ ��ے �sے %+
 <dاب !8�ر �� ر�_� ہے۔ !� اے ار��ب دا�� �� ا�,�ن �\ے ہ� 

) ��ا �� واض� ا�,P $��Y�89ں /ڑه9ے ) �_� �_8>ے ہ8ں(/8^,=� ) اور ا/Hے ()١٠(�_8>� ہے ) �9�ب���� !,ہ�رے %��Hے 
� �8ں �ے P\8ں اور �� Hل �� رو��c� ه�8ے %ے�ہ8ں !��ہ �� ��گ ا�,�ن �\ے اور <,Q8� E ��!ے رہے ہ8ں ان �� ا�


 �8ں دا�E ��ے -� �I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ8ں ہ8ں �+v ا�,�ن �\ے -� اور <,Q8� E ��ے -� ان �� ��Lہ�\ےrہ� 
�ا �ے ان �� ��ب رزق د�� ہے �� )١١(ا�� ا��P�د ان �8ں رہ8ں -ے۔ e�ے اور اs� ا��ا ہ� !� ہے �o �ے %�ت P%,�ن /8� 

�ا �ے(ہ� ز�8H8ں۔ ان �8ں ��ا 8B' /� )�در ہے۔ اور �( ��ا ا/Hے <*� ��c ُا!�!ے رہ9ے ہ8ں !��ہ !� ��گ ��ن �� �ہ �ہ �ہ 
  )١٢(%ے ہ� 8B' /� ا��#ہ �sے ہ�\ے ہے 
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رة ا�ّ%ْ��),� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� ��8ں ��!ے ہ�؟ r� رہ�H� ہے !� اس %ے ��ا �ے !,ہ�رے �sے ��\' �� '8B �� �=,^8/ ں ) �8� اس %ے(اے���8� �H/ا
����Hد? B�ہ9ے ہ� ��ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے ���ا �ے !� ��-�ں �ے �sے !,ہ�ر? e),�ں �� �i�رہ �`�ر ١((؟ اور � 

�ا ہ� !,ہ�را ��ر%�ز ہے۔ اور وہ دا�� �
 وا� ہے ) اور(��د�� ہے۔ اور ,c�)د ��و( اور )٢�� ( Q�ا �H/8^,=� �ے ا/ $�
 �! �� ��ت �ہ� �8_� Q�ے ا% �� ��ا �ے اس ۔ )اس �ے دو%�? �� �9� د?(��) ��ل(�$ اس �ے اس �� اrG�ء �8� اور 

� �� وہ ��ت(%ے /P �� �=,^8-�ہ ��د�� !� /8^,=� �ے ان � �� ( �! �� اور �R; �ہ �9�\�۔ !� �$ وہ ان �� �9�\\�9� �! ;R�
 ا-� !� )٣(/�H_Bے �:8ں �ہ Pپ �� �o �ے �9���؟ ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ �>_ے اس �ے �9��� ہے �� ���Hے وا� �=�دار ہے 

�ا �ے P-ے !��ہ ��و �� ا�dا)!,ہ�رے دل �� ہ�-sے ہ8ں۔ اور ا-� /8^,=� ( !� �ہ�9 ہے �c��8ہ(دو��ں � ( 
/� ��ہ� ا<��
 ��ا اور �=��E اور �Q8 ��دار �e*,�ن ان �ے ���� �! �9��Gے �_� ) اور(ہ8ں۔ اور ان �ے <Aوہ ) اور دو9%�ار(��و -

�� #Aق دے د�ں !� <>$ �ہ8ں �ہ ان �� /�ورد-�ر !,ہ�رے ���ے ان �� !� %ے �ہ�9 �8=8�ں  ا-� /8^,=� !� )@(��د-�ر ہ8ں 
 )D(دے دے۔ �e*,�ن، ص��$ ا�,�ن ��G��=�دار !��ہ ���ے وا�8�ں <=�دت -dار روزہ ر�_Hے وا�8�ں �I ��ہ� اور ��Hار��ں 

�H��� ! �!P �� 8�ل> Eے اہH/پ �� اور اP ےH/ا)�Hا) �ہ �� o� ؤ�R� اور %ے �� �H! �/ o� اور /9_� ہ8ں اور ��هP Iد�H�
� �ہ8ں ��!ے اور �� ��c ان �� �*9� ہے ) �`�ر(%+
 �'اج 9��Gے ����G�� ��ا ان �� ��G�!� ہے اس ��ہ8ں �� ار��د 
��ہ د�� ��\ے -� !  ���Gو)K(ا%ے �>� �!ے ہ8ں � �� �! �� �!  ����H)٧(Pج �ہ��ے �
 �H�ؤ۔ �� <,E !� �8� ��!ے ہ� ان ہ


 �8ں rہ�\ے �ہL�� �� �! ہ !� %ے دور �� دے -� اور�H- ہے �ہ وہ !,ہ�رے ��ا �ے P-ے ص�ف دل %ے !��ہ ��و۔ ا�8�
�I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں دا�E ��ے -�۔ اس دن /8^,=� �� اور ان ��-�ں �� �� ان �ے %�!; ا�,�ن �\ے ہ8ں ر%�ا 

� #�ف ان �� ��ر ا�,�ن ا) �*cہ(�ہ8ں ��ے -� Hے اور داہ-P ہ�ا(ن �ے �!�� �Hا %ے ا�9>� ) رو���EB رہ� ہ�-�۔ اور وہ 
�ا ہ� 8B' /� (�در ہے � Qے /�را �� اور ہ,8ں � �ف ����۔ �ے�s� ں -ے �ہ اے /�ورد-�ر ہ,�را ��ر ہ,�رے�اے )٨(�� 

�ا )٩(اور وہ �ہ
 ��? �:ہ ہے ���Gوں اور �G�H`�ں %ے �ڑو اور ان /� %+9� ��و۔ ان �� ٹ_c��� دوزخ ہے۔ ! /8^,=�� 
�وں �ے ملسو هيلع هللا ىلص �� ��8? اور ��طملسو هيلع هللا ىلص�ے ���Gوں �ے �sے ��حH� Q8� ہے۔ دو��ں ہ,�رے دو �\���G ل �8�ن�w� �� ?�8� �� 

� ��م �ہ P\ے اور ان _� ;R� ا �ے �`��*ے �8ں اور ان <�ر!�ں �ے��� !� وہ � 
��8� �-_� �8ں !_8ں اور دو��ں �ے ان �
�w�ل ) ا�Q( اور ����Hں �ے �sے )١٠( اور دا�E ہ��ے وا��ں �ے %�!; !� �_� دوزخ �8ں دا�E ہ� ��ؤ �� ��c د�� -8� �ہ


 �8ں ا/Hے ) !�(rے �ہs� ہ اے ��8ے /�ورد-�ر ��8ے� ��ا %ے ا�9>� ��� �ہ اس �ے \���G 8�ن� �� ?�8� ��G<�ن �
>�ت �+� اور ���� ��-�ں �ے ہ�!; %ے �>; %ے �) ز�
 � ل(/�س ا�H� �_- Q� اور �>_ے �G<�ن اور اس �ے ا<,�ل 

 ���G �Y> �� ���:�ہملسو هيلع هللا ىلص<,�ان �� �8ٹ� ����) دو%�?( اور )١١(�� �+*4H/ہ�ں �ے اH� � �� ��iZظ ر�_� !� ہ� �ے  �
� روح /_��Q د? اور ا/Hے /�ورد-�ر �ے �Aم اور اس �� �9���ں �� ���� %,>_9� !_8ں اور ��G��=�داروں H/اس �8ں ا

  )١٢(8ں �8ں %ے !_

 
 



Qura’an Al-Kareem (Urdu)                             UrduDost Libray,   www.urdudost.com                              

Page 243 of 286 

WL�ُرة ا�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�ا(وہ �� �� )١(�o �ے ہ�!; �8ں ��د��ہ� ہے �ڑ? ���
 وا� ہے۔ اور وہ ہ� 8B' /� )�در ہے ( -� ا%� �ے ��ت اور ز�
8�ا �8� !��ہ !,ہ�ر? Pز��\� ��ے �ہ !� �8ں ��ن اB_ے <,E ��!� ہے۔/ 
 اس )Hr+�)٢ے وا� ہے ( اور( اور وہ ز��د%

�ا(�8� !� ) اے د�H_cے وا�ے(�ے %�ت P%,�ن او/� !*ے �H�\ے۔ � ( ;c�P 9� ہے؟ ذرا_c�د v`� ;R� �8 �8ں��GP �� Iٰ,ر�
 �� ;<! A_� ;c�ن �8ں(اٹ_� �� د�,%P ( ہے؟ �!P ��� ف�c� �)  ��رہ�(��� ��، !� ��� ) %ہ ��رہ( /_� دو ��رہ )٣(��\

 �
 د?۔ اور ) !�روں �ے( اور ہ� �ے �)�$ �ے P%,�ن �� (@(!�8ے /�س ����م اور !_Q �� ��ٹ P\ے -H�ں %ے ز�Lا�B
9� Pگ �� <dاب !8�ر �� ر�_� ہے cے دہs� اور ان �ے ���H� ہ�P �� ن �ے ��ر�ے�Y8� �� ان)D( ےH/ں �ے ا�-�� I� اور 

� �Hے �ہs� ر �8� ان �ے�cہ ہے /�ورد-�ر %ے ا���c_اب ہے۔ اور وہ ��ا ٹd> �)K( وہ اس �8ں ڈا�ے ��\8ں -ے !� اس $� 
 �� )٧(�� 8H% ��AB �H+8Bں -ے اور وہ ��ش ��ر رہ� ہ�-\�� � -��� ��رے ��ش �ے /_ٹ /ڑے -�۔ �$ اس �8ں ان �

 وا� �ہ8ں P�� !_�؟ �,�<
 ڈا�� ��\ے -� !� دوزخ �ے داروLہ ان %ے /�B_8ں -ے �ہ !,ہ�رے /�س ��\� ہ�ا�
 ���ے
)٨( '8B ��ا �ے !� ��\� وہ �ہ8ں -ے ��8ں �ہ8ں ض�ور ہ�ا�
 ���ے وا� P�� Ic8� �_! ہ� �ے اس �� �_ٹA د�� اور �ہ� �ہ 

� �8ں Y*L ?۔ !� !� �ڑ� اور �ہ8ں -ے ا-� ہ� %9Hے �� %,>_9ے ہ�!ے !� دوز��8ں )٩(ہ� ) /ڑے ہ�\ے(��زل ہ� �ہ8ں �
�ا %ے( /o وہ ا/Hے -H�ہ �� ا(�ار ���8ں -ے۔ %� دوز��8ں �ے �sے )١٠(�8ں �ہ ہ�!ے � 
 )١١(دور ہ� ہے ) ر�,

��ت ) ��گ( اور !� )١٢(�� ��گ �I د�c_ے ا/Hے /�ورد-�ر %ے ڈر!ے ہ8ں ان �ے �sے �+�r اور ا�� <��8 ہے ) اور(
8�ا �8� وہ �ے�=� ہے؟ وہ !� /��8�ہ ��!�ں  �_o� A �ے)١٣(/��8�ہ �ہ� �� ��ہ�۔ وہ دل �ے �_8�وں !Q %ے وا(� ہے / 

 وہ� !� ہے �o �ے !,ہ�رے �sے ز�I8 �� ��م �8� !� اس �� راہ�ں �8ں )@١(P-�ہ ہے ) ہ� 8B' %ے(�� ���Hے وا� اور 
�ا �� � �8� !� اس %ے ��) ١D(�Ec �� ���� ہے ) (=�وں %ے(رزق �_�ؤ اور !� �� ا%� �ے /�س ) د�� ہ�(B*� /_�و اور 


 ���ے �:ے ��� 
 �8� !� اس %ے �� )١K(P%,�ن �8ں ہے �ے��ف ہ� �ہ !� �� ز�I8 �8ں دهeH� دے اور وہ اس و(
 اور �� )١٧(P%,�ن �8ں ہے �ڈر ہ� �ہ !� /� ��cH �_�? ہ�ا B_�ڑ دے۔ %� !� <H`��$ ��ن �� -ے �ہ ��8ا ڈرا�� �e8� ہے 

 �_! ��Aٹ_� � �8� ا�ہ�ں �ے ا/Hے %�وں /� )�8�)١٨ا �d> �e8اب ہ�ا ( د�c; �� �ہ(%� ��گ ان %ے /ہ*ے !_ے ا�ہ�ں �ے �_
�ا �ے %�ا ا�ہ8ں �اڑ!ے ہ�\ے ����روں �� �ہ8ں د�c_� �� /�وں �� /_A8\ے رہ9ے ہ8ں اور ان �� %8cڑ �_� �98ے ہ8ں۔ 

�ا �ے %�ا  �_A ا�e� ��ن ہے �� !,ہ�)١٩(��\� !_�م �ہ8ں %9c�۔ �ے�Q وہ ہ� 8B' �� د�c; رہ� ہے �ر? �Gج ہ� �� 
� ���ے !� ��ن ہے �� !� �� رزق دے؟ �Ic8 )٢٠(!,ہ�ر? ��د ��%cے۔ ���G !� ده��ے �8ں ہ8ں H� رزق �H/ا-� وہ ا A_� 
� اور ��iت �8ں /_eHے ہ�\ے ہ8ں r��% ہ�هے ر%9ے /� )٢١(� �_B v+� �� A*9� ہ�ا �Hہ �ے �E -� /ڑ!� ہے وہ 8%

�ا ہ� !� ہے �o �ے !� �� /8�ا �8�۔ اور !,ہ�رے ��ن اور )٢٢(9ے /� ��ا�� EB رہ� ہ�؟ ہے �� وہ �� 8%�هے ر%� �ہ� وہ 
 �ہہ دو �ہ وہ� ہے �o �ے !� �� ز�I8 �8ں /_A8�� اور ا%� �ے )٢٣(!� �� ا�e�ن ���9ے ہ� ) �:�(c�P_8ں اور دل �H�\ے 

 �ہہ دو اس )٢D(ہ�-�؟ ) /�را(� !� %Rے ہ� !� �ہ و<8� �$  اور ���G �ہ9ے ہ8ں �ہ ا-)@٢(رو��و !� �,s� uے ��ؤ -ے 
�ا ہ� �� ہے۔ اور �8ں !� �_�ل �_�ل �� ڈر %H��ے د�Hے وا� ہ�ں � �*> ��)٢K( 8ں -ے �ہ وہ� ;c�وہ د $� �% )ہ�) و<

%9:�ر !_ے �ہ� ��\ے -� �ہ �ہ وہ� ہے �o �ے !� ��ا) ان %ے((��$ �G�� �! �8-Pوں �ے �Hہ ��ے ہ���\8ں -ے اور 
�ا �>; �� اور ��8ے %�!_�8ں �� ہyA ��دے �� ہ� /� �ہ����� ��ے۔ !� ��ن ہے )٢٧(� �ہ� �ہ �_A د�c_� !� ا-� 

�ا\ے( �ہہ دو �ہ وہ �� )٢٨(���Gوں �� د�; د�Hے وا�ے <dاب %ے /H�ہ دے؟ � ( Iٰ,ر�),�ن �\ے اور ) ہے�ا �/ �ہ� ا%
� � *�م ہ���\ے -� �ہ ص��� -,�اہ� �8ں ��ن /ڑ رہ� !_� ا%� /� �_�و%� ر�_9ے ہ8ں۔ !� �� �*)٢٩( �! �_c�د A_� ہ� �ہ� 

 ��ا �ے(�Qr ہ���\ے !� ) �� !� /98ے ہ� اور ��!ے ہ�(ا-� !,ہ�را /��� ( �� �%�ا ��ن ہے �� !,ہ�رے �sے ��8�ں /��
  )٣٠(rB,ہ �ہ� �\ے 
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,Lَ�َرة ا�� 

 
  �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا

 

�( �ہ )١(�c_9ے ہ8ں اس �� (�e ) اہE (*�(نٓ۔ (*� �� اور �� ,Z� ا�ے �ہ8ں ) ملسو هيلع هللا ىلصاے��ے د% EFG ے /�ورد-�ر �ےH/ا �!
� د�c; �� -ے )@(ہ8ں ) <���( اور ا�Aق !,ہ�رے �ہ
 )٣( اور !,ہ�رے �sے �ے ا�9ہ� ا�� ہے )٢(ہ� _� �! $��`H> �% 

� د�c; �8ں -ے ) ��G�(اور �ہ _�)Dا�ہ ہے )��( �ہ !� �8ں %ے ��ن دK( �� ب ���9� ہے�� � !,ہ�را /�ورد-�ر اس �� �_
��ب ���9� ہے �� 8%�هے را%9ے /� EB رہے ہ8ں  � !� !� �_ٹ�Aے )٧(اس �ے ر%9ے %ے �_ٹQ -8� اور ان �� �_

 �H��� ٨(وا��ں �� �ہ� �ہ( �� ا�eے �+v )٩(ا�89�ر ��و !� �ہ �_� ��م ہ���\8ں  �ہ ��گ B�ہ9ے ہ8ں �ہ !� ���e� اور 
 # 8�P I' ا��ر!8ں ���ے وا� B^*8�ں �sے /_��ے )١٠(�ے �ہے �8ں �ہ �P��� �� �ہ
 (e,8ں �_��ے وا� ذ�E8 او(�ت ہے 

�� اور اس �ے <Aوہ ��ذات )١٢( ��ل �8ں �+E ���ے وا� �� %ے �ڑه� ہ�ا ����ر )١١(وا�  
 اس %=$ )١٣(ہے  %+
� ہ8ں !� �ہ9� ہے �ہ �ہ ا-*ے ��-�ں �ے )@١(%ے �ہ ��ل اور �8ٹے ر�_9� ہے !�� �\�H% �� 89ں /ڑه�P ?اس �� ہ,�ر $� 

 ہ� �ے ان ��-�ں �� ا%� #�ح Pز��\� �� ہے �١K( o( ہ� <H`��$ اس �� ��y /� داغ �:�\8ں -ے )١D(اeG��ے ہ8ں 
��۔ �$ ا�ہ�ں �ے (e,8ں �_� �_� �� �ہ� �ہ ص=� ہ�!ے ہ�!ے ہ� اس �� ��8ہ !�ڑ �8ں -ے #�ح ��غ وا��ں �� Pز��\� �_! 

اس /� ) را!�ں رات( %� وہ ا�_� %� ہ� رہے !_ے �ہ !,ہ�رے /�ورد-�ر �� #�ف %ے )١٨( اور ا�r�ء ا� �ہ �ہ� )١٧(
 �s- �_/ 
GP Q�١٩(ا( �98_� ��$ ص=� ہ�\� !� وہ ��گ ا�Q دو%�ے ��  )٢٠( !� وہ ا�e� ہ�-e8� �8ے �ٹ� ہ�\

98� /� %���ے ہ� �� /ہ�RH )٢١(/c�ر�ے �:ے _� �H/ہے !� ا �Hے )٢٢( ا-� !� �� ��ٹc�B 8ں� o/P ڑے اور/ EB وہ �! 
 اور ���� �ے %�!; %���ے ہ� �� )@٢( Pج �ہ�ں !,ہ�رے /�س ��\� G`�8 �ہ �Pے /�\ے )٢٣(c�Bے �ہ9ے ��!ے !_ے 

 �ہ8ں )٢K(�ہHے �:ے �ہ ہ� ر%9ہ �_�ل -sے ہ8ں ) و��ان( �$ ��غ �� د�c_� !� )٢D((�در ہ8ں ) �� �_98� /�-�(/ہRHے 
 ا�Q �� ُان �8ں �Gزا�ہ !_� ��� �ہ �8� �8ں �ے !� %ے �ہ8ں �ہ� !_� �ہ !� )٢٧(�ے�84$ ہ8ں ) ��-9rہ �c*�)$84ہ ہ� 

 /_� )٢٩( �ہ ہ,�را /�ورد-�ر /�y ہے �ے�Q ہ� ہ� (�4روار !_ے وہ �ہHے �:ے) !$ ()٢٨(!e=�8 ��8ں �ہ8ں ��!ے؟ 

 ���ے �A� دو%�ے �� رو در رو Q�ے !_ے )٣٠(�:ے اs- ے �ڑه% �� � ا�8� ہے )٣١( �ہHے �:ے ہ�\ے ���
 ہ� ہ


 ��ے ہ� ا/Hے /�ورد-�ر �� #�ف %ے ر��ع��H> ے �8ں ہ,8ں اس %ے �ہ�9 ��غ�� �!ے �ہ ہ,�را /�ورد-�ر اس �ے �
��ت �� <dاب اس %ے �ہ8ں �ڑه �� ہے۔ ��ش) د�c_� ()٣٢(ہ8ں P ں ہ�!� ہے۔ اور��اب d> ! ہ ��گ ���9ے ہ�!ے�٣٣(( 

 �8� ہ� ��G��=�داروں �� ����G���ں �� #�ف )@٣(/�ہ8'-�روں �ے �sے ان �ے /�ورد-�ر �ے ہ�ں � ,
 �ے ��غ ہ8ں 
� !>��'�ں ��!ے ہ�؟  !,ہ8ں )٣D(��Zوم ��د�ں -ے؟ ) � ,�9ں %ے(e8� ٣(�8� ہ�-8� ہےK( 9�ب� � �8� !,ہ�رے /�س ��\

� ��و -ے وہ !� �� ض�ور �*ے -� )٣٧(/ڑه9ے ہ� ) �ہ(ہے �o �8ں He/ �! '8B �� 8ں )٣٨( �ہ,eے ہ� %ے (� �! �� 
� ��\8ں -� �ہ �o �ے �� !� ��c ��و -ے وہ !,ہ�رے �sے �*B Q! ے دن� 
 )٣٩(�ض� ہ�-� �ے ر�_� ہ8ں �� (8��

ان �ے اور �_� ���Q ہ8ں؟ ا-� �ہ %Rے ) اس (�ل �8ں( �8� )٠@(ان %ے /�B_� �ہ ان �8ں %ے اس �� ��ن ذ�ہ �98� ہے؟ 
 �o دن /Hڈ�� %ے ��ڑا اٹ_� د�� ��\ے -� اور �i�ر %>�ے �ے �sے �A\ے )١@(ہ8ں !� ا/Hے ����cں �� � %��Hے ���ں 

� ہ�\� ہ�ں -� اور ان /� ذ�
 B_� رہ� ہ�-� ����cہ /ہ*ے )٢@( -ے ��\8ں -ے !� %>�ہ �ہ ��%8cںc_� 8ں_c�P � ان �
)
 !� �>; �� اس �Aم �ے �_ٹ�Aے وا��ں )٣@(%>�ے �ے �sے �A!ے ��!ے !_ے �$ �ہ ص�8Z و%��� !_ے ) ُاس و(

_� �=� اور �8ں ان �� )@@(� �ہ ہ�-� %ے %,>; �H8ے دو۔ ہ� ان �� Pہ9eہ Pہ9eہ ا�eے #��� %ے /cڑ�ں -ے �ہ ان �� 
 �8� !� ان %ے �R; ا�� ���:9ے ہ� �ہ ان /� !�وان �� ���; /ڑ رہ� ہے )D@(�ہ*
 د�sے ��!� ہ�ں ��8? !���8 (�? ہے 

)@K( ہے �ہ �=� �� $8L ان �ے /�س ��ا%ے(  ( 9ے ��!ے ہ8ں_c�)@ے ا��9�ر �8ں )٧� �c� ے /�ورد-�ر �ےH/ا �! 
� ص=� �sے رہ� او*_R� ح رہ� �� �ہ ا�ہ�ں �ے ) �� �`,ہ ہ��ے(ر�# �� o��� ا(وا�ے��4Lے ) �L وc/ ��)�را اور وہ ( 

8�ان �8ں ڈال د�sے )٨@(�8ں �_�ے ہ�\ے !_ے � E8ٹB وہ �! � ا-� !,ہ�رے /�ورد-�ر �� �ہ����� ان �� ��ور? �ہ ��!
�ہ ���ے ���c8�روں �8ں ���8�  /_� /�ورد-�ر �ے ان �)٩@(��!ے اور ان �� ��ل ا��9 ہ���!� �'-�� �)D٠( $� �G�� اور 
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 ) �ہ(Z84�)9�ب� �� �:�ہ�ں %ے /_Ae د�ں -ے اور �ہ9ے �ہ !� د��ا�ہ ہے ) �H/ں �:9ے ہ8ں �ہ !� �� ا��9ے ہ8ں !� H%
)Dہ ) ��-�( اور )١�ن(P�) ( ہے 
Z84� ےs� ے� ���> Eاہ)D٢(  
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رة ا�َ��=?�� 

 
  ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا� ��

 

 � )٣( اور !� �� �8� � *�م ہے �ہ %{ �{ ہ��ے وا�� �8� ہے؟ )٢( وہ %{ �{ ہ��ے وا�� �8� ہے؟ )١(%{ �{ ہ��ے وا�
)� )D( %� ث,�د !� �ڑy %ے ہyA ��د�sے -sے )@(�ے �_ٹA�� ) دو��ں(�� ث,�د اور <�د ) �o(�_ڑ�_ڑا�ے وا�� ) وہ

�ه� %ے %89���س ��د�� -8� �P '8! 
�ا �ے اس �� %�ت رات اور Pٹ; دن �:�!�ر ان /� AB\ے )K(رہے <�د !� ان �� �ہ��� 
/ڑے د�c_ے �e8ے �_>�روں �ے �_��_*ے ) اور ��ے(ڈهsے ) اس #�ح(!� ��-�ں �� اس �8ں ) اے �+�#$(ر�_� !� 

�)٧(!Hے )�� �_� �� �e� ان �8ں %ے �! A_�  9� ہے؟_c�ن اور �� ��گ اس %ے /ہ*ے !_ے اور وہ �� )٨( د�>�G اور 
� !� )٩(ا�ٹ� ��89eں �8ں رہ9ے !_ے %$ -H�ہ �ے ��م ��!ے !_ے � �����G�� � ا�ہ�ں �ے ا/Hے /�ورد-�ر �ے /8^,=� �

�ا �ے �_� ان �� �ڑا %+
 /cڑا �8��� /� P�� !� ہ� �ے !� )١٠(^# �9�)��-�ں ( �$ /��r� �� �8��� ہ )١١( �8ں %�ار��! 
/_��Q ��ر ) ��ر( !� �$ ص�ر �8ں ا�Q )١٢(اس �� !,ہ�رے �sے ��د-�ر �H�\8ں اور ��د ر�_Hے وا�ے ��ن ا%ے ��د ر�_8ں 

 � اور ز�I8 اور /ہ�ڑ دو��ں اٹ_� �sے ��\8ں -ے۔ /_� ا�Q ��ر-� !�ڑ /_�ڑ �� ��ا�� ��د�sے ��\8ں -ے )١٣(د? ��\ے -
)١@( �!  �8��
(اس روز ہ� /ڑ�ے وا�) �H � ( � ))١K اور P%,�ن /_ٹ ��\ے -� !� وہ اس دن �,'ور ہ�-� ١D((ہ� /ڑے -

اور !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے <�ش �� اس روز Pٹ; 9��Gے ا/Hے %�وں /� ) ُا!� P\8ں -ے(اور 9��Gے اس �ے �H�روں /� 
� �ہ /) %$ ��-�ں �ے %��Hے( اس روز !� )١٧(ُاٹ_�\ے ہ�ں -ے �_B ہ ��ت�8��/ �s� �8ے ��ؤ -ے اور !,ہ�ر? ��\

 ��ہے -� �ہ �s8<8ے ��8ا ) دو%�وں %ے�)��ہ اس �ے داہHے ہ�!; �8ں د�� ��\ے -� وہ ( ا<,�ل١٨( �� o� �! )(رہے -
 �v+� (I( /o وہ )٢٠(ض�ور �*ے -� ) �9�ب( �>_ے �`I8 !_� �ہ �>; �� ��8ا �e�ب )١٩(/ڑهs8ے ) ا<,�ل(���ہ 

� ()٢١(���ے <�8 �8ں ہ�-� H � ے )Rں(او��*Z� ےRے ہ�\ے ہ�ں -ے )٢٢(�ے ��غ �8ں ) او�c_� ے ��8ے� I� ٢٣(( 
 ��)E,> ( �8/ ے ہ� اس �ے ص*ے �8ں �'ے %ے �_�ؤ اورcB �8_� ے-P م -'�9ہ �8ں��ا �!)ہ )@٢��� �� o� اور 

 اور �>_ے )٢D(���ہ �ہ د�� ��!� ) ا<,�ل(اے ��ش �>; �� ��8ا اس �ے ��\8ں ہ�!; �8ں ��د ��\ے -� وہ �ہے -� ) ا<,�ل(
� ہ�!� ) ا�� ا��P�د �ے �sے ��8ا ��م( اے ��ش ��ت )٢K(� *�م �ہ ہ� �ہ ��8ا �e�ب �8� ہے cB�� ج)٢٧(!,�مP  ( �8ا�
 ��P ہ� �� ��م �__� ;R� ہ�\ے ()٢٨(��ل ��8ے ( �s- E� 8ں� y�� 
HY*% ?�8�)٢٩()  �cڑ �� اور ) ہ�-� �ہ�c/ ا%ے

� ��پ %�9 -' ہے �cڑ دو )٣١( /_� دوزخ �� Pگ �8ں �_��Q دو )٣٠(#�ق /ہH� دو � o� ہ �ہ )٣٢( /_� ز�>�8 %ے� 
�ا\ے �E ���ہ /� ا�,�ن �!� !_� � %� Pج اس �� �_� �ہ�ں )@)٣ اور �ہ G`�8 �ے �_��� �_�Aے /� �P�دہ ��!� !_� ٣٣((!� 

�ار �ہ8ں ��\� دو9%)٣Dے( اور �ہ /8¦ �ے %�ا )s� ٣(�_��� ہے ) اس �ےK( ہ8ں� � �H- �� oہ:�روں �ے %�ا ��\
� ہ8ں )٣٧(�_�\ے -� !P ��� �� �! �� �e) � �ہ �ہ )٣٩( اور ان �� �� ��� �8ں �ہ8ں P!8ں )٣٨( !� ہ� �� ان 8B'وں �

� ��<� �� �Aم �ہ8ں۔ �:� !� ��گ �ہ
 ہ� �� ا�,�ن �!ے )٠@(9��Gۂ <��� �`�م �� ز��ن �� /8^�م ہے ) (�Pن(e� ہ�اور  
� ��ہI �ے �'��G�ت ہ8ں۔ �Ic8 !� ��گ �ہ
 ہ� �� �cG ��!ے ہ� )١@(ہ� e� ہ !�)٢@( اور �ہ�ورد-�ر <��� �� ُا!�را )  �/
� ��ت �_�ٹ �H� �!ے )٣@(ہے ) ہ�ا(\�� 
=e� ?ہ /8^,=� ہ,�ر�ا-�  )@@(ڑ �98ے  !� ہ� اc/ ;!�ہ �Hن �� داہ)@D( ان �_/ 

� رگ -�دن ��ٹ ڈا�9ے �)@K( �!� ) �9�ب( اور �ہ )٧@)اس %ے رو�Hے وا� �ہ ہ�!� ( ہ,8ں( /_� !� �8ں %ے ��\

 ہے Z84� ےs� ے وا�ے ہ8ں )٨@(/�ہ8'-�روں �ے�Aاس �� �_ٹ f � ہ )٩@( اور ہ� ���9ے ہ8ں �ہ !� �8ں %ے�8' � 

 %� !� ا/Hے /�ورد-�ر )D١( اور �Q� ;R �ہ8ں �ہ �ہ ���� (�� E�I8` ہے )D٠(��eت ہے ) ���$( �sے ���Gوں �ے
  )D٢(<'و�E �ے ��م �� !H'�ہ ��!ے رہ� 
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رة ا��َ��رج� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� ()١( رہے -� ا�Q #*$ ���ے وا�ے �ے <dاب #*$ �8� �� ��زل ہ� ��H � وں /� )�G�ے ) اور(�c% اس �� ٹ�ل �ہ �\��
�ا\ے ص��$ در��ت �� #�ف %ے ) اور وہ ()٢(-� �� #�ف روح )٣) (��زل ہ�-�(� o� )I89ے /ڑه9ے ) ا����G اور

(�ت �ے %�!; ) !� !� ���Gوں �� ��!�ں �� ()@(�o �� ا��ازہ /R�س ہ'ار ��س �� ہ�-� ) ��زل ہ�-�(اس روز ) اور(ہ8ں 
 �o دن P%,�ن ا�e� ہ� )٧( اور ہ,�ر? ��� �8ں �'د�Q )K( وہ ان ��-�ں �� �:�ہ �8ں دور ہے )D(��دا�
 ��!ے رہ� 

� ہ�\�(�e8ے ) ا�eے( اور /ہ�ڑ )٨(��\ے -� �e8ے /:_A ہ�ا !��=� cHاون ) ده I8:٩(ر�( 
� دو%e� 
 اور ��\� دو%
-Hہ:�ر ��اہ� ��ے -� �ہ ) اس روز(ا�Q دو%�ے �� %��Hے د�c; رہے ہ�ں -ے ) ����cہ ()١٠(�� /�%�ن �ہ ہ�-� 

� #�ح اس دن �ے <dاب �ے ���ے �8ں e�);R� $% ( ے �8ٹےH/ا �H � ١١(دے دے( �� ��8? اور ا/Hے �_�\H/اور ا 
�ان �o �8ں وہ رہ9� !_� )١٢(��� �H/8ں ہ8ں )١٣( اور ا� I8ز� �اور ا/Hے !8sں ) �R; دے دے(%$ ) �Lض( اور �H9ے Pد�

 ان )١K( �_�ل اده8ڑ ڈا�Hے وا�� )١D(ا�e� ہ�-' �ہ8ں ہ�-� وہ �_ڑ�9� ہ�\� Pگ ہے ) �Ic8 ()@١(<dاب %ے B_ڑا �ے 
� #�ف �A\ے -� �Hہ�ں �ے H/ے(��-�ں �� ا% �� I�ر�_� )��ل ( اور )١٧(ا<�اض �8� ) د �� �H� 8� اور� u,�)١٨( 

9� ہے !� -_=�ا اٹ_9� ہے )١٩(8ں �ہ ا�e�ن �� ��ص*ہ /8�ا ہ�ا ہے �Q� ;R �ہRH/ہ �8*c! ٢٠( �$ ا%ے( �\�%P $� اور 
 )٢٣(ہ8ں ) اور �L��Aہ /ڑه9ے( �� �,�ز �� ا�9'ام ر�_9ے )٢٢(�:� �,�ز -'ار ) ٢١(��صE ہ�!� ہے !� �+I� E8 ��!� ہے 

��  ()@٢(اور �I �ے ��ل �8ں �4ہ �`�ر ہے H ے وا�ے ��۔ اور �ہ ���:ے وا�ے وا� �� )H:��٢(�D( اور �� روز �'ا 
 �ے�Q ان �ے /�ورد-�ر �� )٢٧( اور �� ا/Hے /�ورد-�ر �ے <dاب %ے ��ف ر�_9ے ہ8ں )٢K(�� %{ %,>_9ے ہ8ں 


 ��!ے ہ8ں)٢٨(<dاب ہے ہ� ا�e� �ہ اس %ے �ے��ف �ہ ہ�ا ��\ے ��i� �� ���:�ہ�ں �H/٢٩ ( اور �� ا( �H/ا �:� 

 �ہ8ں ) ان �ے /�س ���ے /�(��8��ں �� ���ڈ��ں %ے �ہ �A� ;R� اور �� ��گ ان �ے %�ا اور �ے )٣٠(ا�ہ8ں 

� ا����9ں اور ا(�اروں �� /�س ��!ے ہ8ں )٣١(��ا%9:�ر ہ�ں وہ �� %ے �Ec ���ے وا�ے ہ8ں H/اور �� )٣٢( اور �� ا 
� �ہ�د!�ں /� (�\� رہ9ے ہ8ں H/ر�_9ے ہ8ں )٣٣(ا �=� �� �,�ز �H/8ں <'ت )@٣( اور �� ا� 
rہ�\ے �ہL�� گ�� � �ہ

دا\8ں ��\8ں %ے )  اور)٣K( !� ان ���Gوں �� �8� ہ�ا ہے �ہ !,ہ�ر? #�ف دوڑے B*ے P!ے ہ8ں )٣D(وا��ام %ے ہ�ں -ے 
u ر�_9� ہے �ہ � ,
 �ے ��غ �8ں دا�E  �8� ان �8ں %ے ہ� �+v �ہ !�()٣٧) (�,u ہ�!ے ��!ے ہ8ں(-�وہ -�وہ ہ� �� 

 ہ,8ں ��r(�ں اور �^���ں )٣٩( ہ�-' �ہ8ں۔ ہ� �ے ان �� اس 8B' %ے /8�ا �8� ہے �eے وہ ���9ے ہ8ں )٣٨(�8� ��\ے -� 
� (�e �ہ ہ� #�(
 ر�_9ے ہ8ں � Q��� ٠@(�ے() �H � ( �/ اس ��ت)ل �\8ں اور ہ� ) (�در ہ8ں��ہ ان %ے �ہ�9 ��گ �

ان �� ��#E �8ں /ڑے رہHے اور �_H8� E8ے دو �ہ�ں !Q �ہ �o دن �� ان %ے و<�ہ ) اے /8^,=�( !� )١@( �ہ8ں ہ8ں <��'
) �c�ر?(دوڑ�ں -ے �e8ے ) اس #�ح( اس دن �ہ (=� %ے �Ec �� )٢@(�8� ��!� ہے وہ ان �ے %��Hے P ����د ہ� 

رہ� ہ�ں -� اور ذ�
 ان /� B_� رہ� ہ�-�۔ �ہ� وہ دن  ان �� c�P_8ں �_Q )٣@(�c�ر �ے ��ل �� #�ف دوڑ!ے ہ8ں 
  )@@(ہے �o �� ان %ے و<�ہ �8� ��!� !_� 
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رة ُنح� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� ( �� ان �� (�م �� #�ف �_8>� �ہ /�9r8 اس �ے �ہ ان /� درد د�Hےملسو هيلع هللا ىلصہ� �ے ��حH/ہ� ا u)اب واd> وا�  
�م �� ہ�ا�

 ��!� ہ�ں !  ا�ہ�ں �ے �ہ� �ہ اے (�م)١(��دو Z84� �/ ت ��و اور اس %ے )٢(�8ں !� �� �_*ے #�ر�=> ��ا �� �ہ 

و(
 �`�رہ !Q !� �� �ہ*
 <Y� ��ے -�۔ �$ ) ��ت �ے( وہ !,ہ�رے -H�ہ �+� دے -� اور )٣(ڈرو اور ��8ا �ہ� ���� 
�ا �� �`�ر �8� ہ�-� و(
 �P�!� ہ�)  �ےملسو هيلع هللا ىلص��ح( �$ ��-�ں �ے �ہ ���� !� )@(ے !� !���8 �ہ8ں ہ�!�۔ ��ش !� ���9ے ہ�!ے 

�ا %ے <�ض �� �ہ �� (�م �� رات دن �A!� رہ� H/ورد-�ر �8ں ا�/)D( !ے�� ��دہ -'��ے %ے وہ اور ز�A� �8ے� Ic8� 
��\ے !� ا�ہ�ں �ے ا/Hے ����ں �8ں ا�:*8�ں !� ان �� � �ف �G) !��ہ ���ں اور( �$ �$ �8ں �ے ان �� �A�� �ہ )K(رہے 

 اور ��ہ� )٨( /_� �8ں ان �� �_*ے #�ر /� �_� �A!� رہ� )٧(دے �8ں اور ��ڑے اوڑه �sے اور اڑ -sے اور ا�ڑ �8ٹ_ے 
� ���:� �ہ وہ �ڑا � �ف ���ے وا� ہے )٩(اور /��8�ہ ہ� #�ح %,>_�!� رہ� G� � ے /�ورد-�ر %ےH/١٠( اور �ہ� �ہ ا( 

 اور ��ل اور �8ٹ�ں %ے !,ہ�ر? ��د ��G�\ے -� اور !,ہ8ں ��غ <Y� ��ے )١١(وہ !� /� P%,�ن %ے �:�!�ر �H8ہ ��%�\ے -� 

 �� ا<9`�د �ہ8ں ر�_9ے )١٢(-� اور ان �8ں !,ہ�رے �sے �ہ��ں �ہ� دے -� ,�> ��ا �� )١٣( !� �� �8� ہ�ا ہے �ہ !� 

�ا �ے %�ت P%,�ن �e8ے )@١(�� /8�ا �8� ہے ) �� ����9ں(����cہ اس �ے !� �� #�ح #�ح � �8� !� �ے �ہ8ں د�c_� �ہ 
� �� ان �8ں )١D(او/� !*ے �H�\ے ہ8ں ��B اور )�� I8ہے ) ز� ��اغ ٹ_ہ�ا�B �� ہے اور %�رج ���H� ١(��رK( ��ا ہ� اور 

 اور )١٨(!� �� �c�ل �_ڑا ��ے -� ) ا%� %ے(-� اور  /_� ا%� �8ں !,ہ8ں ��ٹ� دے )١٧(�ے !� �� ز�I8 %ے /8�ا �8� ہے 
 ���H� ش�G ےs� ہ�رے,! �� I8ے ز�� ��ا ہ�اس �ے  ())٢٠ !��ہ اس �ے �ڑے �ڑے �r�دہ ر%�9ں �8ں B*� /_�و ١٩((

��ہ ��گ ��8ے �ہHے /� �ہ8ں B*ے اور ا��eں �ے !��u ہ�\ے �I �� ان �ے ! ��ح �ے <�ض �� �ہ ��8ے /�ورد-�ر) � 
�ہ �ہ8ں د�� �\�G ;R� ے )٢١(�ل اور او�د �ے �`4�ن �ے %�ا*B 8ں��B ?ے )٢٢( اور وہ �ڑ? �ڑH/ے �:ے �ہ اHاور �ہ 

� !�y �ہ ���� _=� �� �e� `�ب اور �^�ث اور �ڑ�� اور ود اور %�اع اور �_B ورد-�ر ()٢٣(� =�دوں �� ہ�-' �ہ�/ (
�� ()@٢(ُ!� ان �� اور -,�اہ ��دے ا�ہ�ں �ے �ہ
 ��-�ں �� -,�اہ ��د�� ہے۔ !� P ( ہ�ں �ے %=$ /ہ*ے�H- ےH/وہ ا

�د-�ر �ہ /��� � �H/ا �� �e� ا �ے %�ا��) /_�) اور ٢D((�L(�ب ��د�sے -sے /_� Pگ �8ں ڈال د�sے -sے۔ !� ا�ہ�ں �ے 
� ���G �� رو\ے) �ہ( �ے ملسو هيلع هللا ىلص��حe� �-ہ ��8ے /�ورد-�ر ا� � ا-� !� ان �� رہHے )٢K( ز�e� �/ I8� �ہ رہHے دے د<� �

 ����ر اور ����c -'ار ہ�-� ��وں �� -,�اہ ���ں -ے اور ان %ے �� او�د ہ�-� وہ �_H� اے )٢٧(دے -� !� !�8ے 
��8ے /�ورد-�ر �>; �� اور ��8ے ��ں ��پ �� اور �� ا�,�ن � �� ��8ے -_� �8ں P\ے اس �� اور !,�م ا�,�ن وا�ے 

  )٢٨(�ں �� � �ف ��G� اور ���� ��-�ں �ے �sے اور ز��دہ !=�ہ� �ڑه� ��دوں اور ا�,�ن وا�� <�ر!
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Iّ/رة ا�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 


 �ے ) اے /8^,=� ��-�ں %ے(>�,� Q�ا �� ہے �ہ ��Hں �\P �%H� !� �ہHے ) اس �9�ب ��(�ہہ دو �ہ ��8ے /�س و�
Q�ے �ہ ہ� �ے ا:� �H% نP�) $8<> )ے /�ورد-�ر )١H/ے۔ اور ہ� ا\P ,�ن �ے�ر%9ہ �9�!� ہے %� ہ� اس /� ا �� �\A_� �� 

� �� ���Q �ہ8ں �H�\8ں -ے e� ;!�% ٢(�ے( 
,�> ��ہ
 �ڑ? ہے اور وہ �ہ ��8? ) ��ن( اور �ہ �ہ ہ,�رے /�ورد-�ر �
�ا �ے ��رے �8ں �_�ٹ ا�9Gاء ��!� ہے  اور �ہ �ہ ہ� �8ں %ے � f �ےو(�ف )٣(ر�_9� ہے �ہ او�د �) �ہ) اور ہ,�را (@(


 �_�ٹ �ہ8ں ���9ے =e� ��ا �� I� ن اور�e8�ل !_� �ہ ا��)D( ڑا ��!ےc/ ہ�H/ �� Pدم � H� f�ت �H� f � ہ �ہ�اور  
� ) اس %ے(!_ے _! �s- اور �ڑه �r��% ��ا  اور �ہ �ہ ان �� �_� �ہ� ا<9`�د !_� �o #�ح !,ہ)K(ان ���را !_� �ہ 

� �� �ہ8ں �A\ے -� e�)اروں اور ا�:�روں %ے %ے �_�ا )٧�8��B ط�=F� �� ن �� ٹٹ�� !� اس�,%P ہ �ہ ہ� �ے�اور  
%HHے �ے �sے �8ٹ_� ��!ے !_ے۔ اب ��\� %B �HH�ہے !� ) �=��ں( اور �ہ �ہ /ہ*ے ہ� وہ�ں �ہ
 %ے �`���ت �8ں )٨(/��� 

 اور �ہ �ہ ہ,8ں � *�م �ہ8ں �ہ اس %ے اہE ز�I8 �ے �� �8ں ��ا\� �`�4د ہے �� ان �ے )٩(ا/Hے �sے ا�:�را !8�ر /�\ے 
� �� ارادہ ��G��� ہے \A_� � اور �ہ �ہ ہ� �8ں ��\� �Q8 ہ8ں اور ��\� اور #�ح �ے۔ ہ,�رے )١٠(/�ورد-�ر �ے ان �

� #�ح �ے �dہ$ ہ8ں s�)8� ہے �ہ ہ� ز)١١��� I8`� ہ �ہ ہ� �ے�8ں  اور � I8اہ �ہ8ں ہ�ں(����ا �� ہ�ا �ہ8ں %9cے ) �
� �9�ب( اور �$ ہ� �ے ہ�ا�
 )١٢(اور �ہ �_�گ �� اس �� !_9c% �cے ہ8ں � ( v+� �� �! ے۔\P ,�ن �ے�اس /� ا �H%

8ں اور  اور �ہ �ہ ہ� �8ں � ��G f��=�دار ہ)١٣(ا/Hے /�ورد-�ر /� ا�,�ن �!� ہے اس �� �ہ �`4�ن �� ��ف ہے �ہ �*� �� 
 f �)ن���G�� ( ے*B �/ هے ر%9ے� اور �� -Hہ:�ر ہ�\ے وہ دوزخ �� )@١(-Hہ:�ر ہ8ں۔ !� �� ��G��=�دار ہ�\ے وہ 8%

�هH� Iے H�١(اDہ ) اے /8^,=�( اور )�ان %ے �ہہ دو( ��ہ ا-� �ہ ��گ 8%�هے ر%9ے /� رہ9ے !� ہ� ان �ے /H8ے �� ) �_
� د�9ے ��/ �% 
 ان �� Pز��\� ���ں۔ اور �� �+v ا/Hے /�ورد-�ر �� ��د %ے �Hہ /_�8ے -� وہ  !��ہ اس %ے)١K(�ہ

��ں )١٧(اس �� %+
 <dاب �8ں دا�E ��ے -� <e� ہ �ہ�ص( اور ��� اور �� <=�دت ) e� ;!�% ا �ے���ا �� ہ8ں !� �
�ے )١٨(�ہ ��و H� ا �ے���( اور �$ ,Zدت ��) ملسو هيلع هللا ىلص��=> ��د ہ>�م ���H8ے �� !_ے  �_ڑے ہ�\ے !� ���G ان �ے -اس �

)١٩( �!�H� ہ8ں� Q��� �� اس �� �e� دت ��!� ہ�ں اور�=> �� ��ہہ ) �ہ �_� ()٢٠( �ہہ دو �ہ �8ں !� ا/Hے /�ورد-�ر ہ
�ا ) �ہ �_� ()٢١(دو �ہ �8ں !,ہ�رے �� �8ں �`4�ن اور �R� �� ui; ا�89�ر �ہ8ں ر�_9� �%ے ) �ے <dاب(�ہہ دو �ہ 

�ا �� #�ف %ے ا�c�م �� )٢٢(ہ8ں دے %9c�۔ اور �8ں اس �ے %�ا �ہ8ں ��\ے /H�ہ �ہ8ں د�c_9� �>_ے ��\� /H�ہ �� ہ�ں 
 �H�د �RHاور اس �ے /8^���ں �� /ہ)�� ��ے -� !� ) ہ����G�� ��ا اور اس �ے /8^,=� �� v+� �� �8ے ذ�ے ہے۔ اور�

� Pگ ہے ہ,r8ہ ہ,r8ہ اس �8ں رہ8ں -ے � �Hے �ہs� ں �ے�e�ہ ��گ وہ )٢٣(ا�ہ �$ � Q! ہ�ں�8ں -ے ) دن( � ;c�د
 )@٢(�o �� ان %ے و<�ہ �8� ��!� ہے !$ ان �� � *�م ہ� ��\ے -� �ہ ��د-�ر �o �ے �,'ور اور �,�ر �I �� !_�ڑا ہے 

 o� ہ �8� ��!� ہے �8ں �ہ8ں ���9� �ہ وہ ) دن(�ہہ دو �ہ��ے �� ��8ے /�ورد-�ر ) �Pے وا� ہے((��$ ) <I(�� !� %ے و<
�ت دراز �� د? ہے � �� /� ا/Hے 8L$ �� ��ہ� �ہ8ں ��!� ) �� ��ت(8L$ ) وہ� ()٢D(اس �e� ے وا� ہے اورH���

)٢K( ے !� اس\���G �He/ �� �=,^8/ o� 9� اور اس( ہ�ں�8ں �9� د!�� �� $8L �� ( �� ے �:ہ=�ن �`�ر_R8/ ے اور-P ے�
اس �ے ان �� %$ ) ��ں !�(ے ا/Hے /�ورد-�ر �ے /8^�م /ہRH� د�sے ہ8ں اور  !��ہ � *�م ��G�\ے �ہ ا�ہ�ں �)٢٧(د�9� ہے 

  )٢٨(8B'وں �� ہ� #�ف %ے (��� �� ر�_� ہے اور ا�Q ا�I- '8B Q ر�_� ہے 
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رة ا�E�ُّم0� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�(اے ,Zرات  را)١(�� ��ڑے �8ں ��ٹ رہے ہ� ) ملسو هيلع هللا ىلص� �) �8� ��و(Pده� رات ) (8�م ()٢(ت �� (8�م �8� ��و �:� !_�ڑ? %
 ہ� <H`��$ !� /� ا�Q �_�ر? ��G�ن ��زل )@( �� اس %ے � �� ;R�� �R; ز��دہ اور (�Pن �� ٹ_ہ� ٹ_ہ� �� /ڑه� ��و )٣(


 /���ل ��!� ہے او) �oi �ہ8,�( �Q� ;R �ہ8ں �ہ رات �� اٹ_H� )D(���ں -ے +% �� 
��ب در% �ر اس و(
 ذ�� �_
 !� ا/Hے /�ورد-�ر �ے ��م �� ذ�� ��و اور ہ� #�ف )٧( دن �ے و(
 !� !,ہ8ں اور �ہ
 %ے �^E ہ�!ے ہ8ں )K(ہ�!� ہے 

� #�ف ���9ہ ہ���ؤ � �اس �ے %�ا ��\� ) ہے اور(��rق اور �^�ب �� ���Q ) وہ� ()٨(%ے �ے! *� ہ� �� ا%
H/ا �� ���!8ں �ہ ��گ �ہ9ے ہ8ں ان �� %ہ9ے رہ� اور اB_ے ) دل Pزار( اور �� �� )٩(� ��ر%�ز �H�ؤ � =�د �ہ8ں !� ا%

� ہ8ں %,>; �H8ے دو اور ان �� )١٠(#��� %ے ان %ے �H�رہ �� رہ� H,9ے وا��ں %ے �� دو��Aاور �>_ے ان �_ٹ 
 اور -*�-�8 �_��� )١٢(ڑ�9� ہ�\� Pگ ہے  �Q� ;R �ہ8ں �ہ ہ,�رے /�س �8ڑ��ں ہ8ں اور �_)١١(!_�ڑ? %� �ہ*
 دے دو 

ر�
 ) -���( �o دن ز�I8 اور /ہ�ڑ ����Hے �:8ں اور /ہ�ڑ ا�eے �_� �_�ے )١٣(ہے ) �_�(ہے اور درد د�Hے وا� <dاب 
�ٰ ��(�o #�ح ہ� �ے �G<�ن �ے /�س ) اے اہc� Eہ ()@١(�ے ٹ8*ے ہ���\8ں %�� (/8^,=� )�� �H� ( �_! �<8_�) �ا%

�( !,ہ�رے /�س �_� )#�ح,Z١( �_8>ے ہ8ں �� !,ہ�رے �`��*ے �8ں -�اہ ہ�ں -ے ر%�ل) ملسو هيلع هللا ىلص�D( ن �ے�>�G �% 
�ہ ���� -ے !� ) ان /8^,=�وں ��( ا-� !� �_� )١K(/8^,=� �� �ہ� �ہ ���� !� ہ� �ے اس �� �ڑے و��ل �8ں /cڑ �8� ) ہ,�رے(

�o %ے P%,�ن /_ٹ ��\ے -�۔ �ہ اس �� و<�ہ ) اور ()١٧(اس دن %ے ��R� �c��8 -ے �� ��Rّں �� ��ڑه� �� دے -� 

 ہے۔ %� �� B�ہے ا/Hے /�ورد-�ر !P�) ( Qن( �ہ )١٨(ہ� �� رہے -� ) /�را(Z84� �!)�� ےHRH89�ر ���ے ) /ہ�ر%9ہ ا
�(دو !ہ�\� رات �ے (��$ اور ) �=_�( !,ہ�را /�ورد-�ر ��ب ���9� ہے �ہ !� اور !,ہ�رے %�!; �ے ��گ )١٩(_=� ( �Pده

�ا !� رات اور دن �� ا��ازہ ر�_9� ہے۔ اس �ے � *�م �8� �ہ !� اس �� ) �=_�(رات اور �!ہ�\� رات (8�م �8� ��!ے ہ�۔ اور 
� %ے ہ�%cے ��%P �H9� o/ ۔�� �P�)ن /ڑه �8� ��و۔ اس �ے ���� �ہ !� �8ں ( ا!H�(�=�ہ �ہ %�c -ے !� اس �ے !� /� �ہ����

�ا �ے f � EFG �8,�ر �_� ہ�!ے ہ� f � ش(8ں اور� � �H � ( ا�� f � ے ہ8ں اور!�� �i% 8ں� Q*� ش �8ںA! ��
�ا �� %ے ہ�%cے ا!H� /ڑه �8� ��و۔ اور �,�ز /ڑه9ے رہ� اور ز��ٰة ادا ��!ے رہ� اور ��%P �H9� �! راہ �8ں �ڑ!ے ہ8ں۔ ��

 Q8� ��)ے% 
�ا �ے ہ�ں �ہ�9 (�ض د�9ے رہ�۔ اور �� <,Q8� E !� ا/Hے �sے) اور �*�ص �8� P-ے �_8>� -ے اس �� 
�ا �+Hrے وا� �ہ���ن ہے � Q9ے رہ�۔ �ے�:��� �r+� ا %ے��  )٢٠(اور ص*ے �8ں �'رگ !� /�ؤ -ے۔ اور 
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��O?رة ا���� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�(اے ,Zو  ُاٹ_� اور ہ)١(�� ��ڑا ��8ٹے /ڑے ہ� ) ملسو هيلع هللا ىلص��� 
 اور ا/Hے )٣( اور ا/Hے /�ورد-�ر �� �ڑا\� ��و )٢(�ا�
ا�e�ن �ہ ��و �ہ اس %ے ز��دہ �ے #��$ ہ� ) اس �8
 %ے( اور )D( اور ��/��� %ے دور رہ� )@(��ڑوں �� /�y ر�_� 

)K( ے ص=� ��وs� ے /�ورد-�ر �ےH/اور ا )٧( �- ے\�� �c��_/ ص�ر $� )٨(د Ecr� �� ن ہ�-�  وہ دن)٩() �H � (
8�ا �8� )١٠(���Gوں /� P%�ن �ہ ہ�-� / A8ہ� �ے ا� �� o� ے دوH8� ;<,% ے% v+� )١١( ہ,8ں اس ���8 دw� اور ��ل 

 ا�_� )@١( اور ہ� #�ح �ے %���ن �8ں و% 
 د? )١٣(��ض� رہHے وا�ے �8ٹے د�sے ) ہ� و(
 اس �ے /�س( اور )١٢(
 ہ� ا%ے ص �د /� )١K( ا�e� ہ�-' �ہ8ں ہ�-�۔ �ہ ہ,�ر? P�89ں �� د�,I رہ� ہے )١D( ز��دہ د�ں ��اہ� ر�_9� ہے �ہ اور

� )١٨( اس �ے �cG �8� اور !>��' �� )١٧(Bڑه�\8ں -ے � '��<! �e8� ہ ��را ��\ے اس �ے�ہ ��را ��\ے )١٩( � �_/ 
 �� '��<! �e8� ٢٠(اس �ے( �8� E��! �_/ )ہ �:�ڑ �8�  /_� !�8ر?)٢١H� اور �
 /_AB �� �8 اور )٢٢( Bڑه�\r/ �_/ 

�ہ ) /_� ��� ()@٢(�E`9H ہ�!� P�� ہے ) ا-*�ں %ے( /_� �ہHے �:� �ہ �ہ !� ��دو ہے �� )٢٣(�Lور �8� ) (=�ل �� %ے(
�ا �� �Aم �ہ8ں �*cہ(� اور !� �8� %,>_ے �ہ )٢K( ہ� <H`��$ اس �� %`� �8ں دا�E ���ں -ے )A� �� �r�)٢Dم ہے ( 

 )٢٩( اور ��ن �_*o �� %8�ہ ��دے -� )٢٨(�ہ ��(� ر�_ے -� اور �ہ B_�ڑے -� ) وہ Pگ ہے �ہ ()٢٧(%`� �8� ہے؟ 
 اور ہ� �ے دوزخ �ے داروLہ 9��Gے �H�\ے ہ8ں۔ اور ان �� �,�ر ���Gوں �� Pز��\� �ے )٣٠(اس /� ُا�o8 داروLہ ہ8ں 

اس �sے �ہ اہE �9�ب �`I8 ���ں اور ����Hں �� ا�,�ن اور ز��دہ ہ� اور اہE �9�ب اور ���Q� I �ہ ) راو(�sے �`�ر �8� ہے 
�ے �8�ن (�ہ8ں �ہ اس �w�ل ) ہ8ں(���G ) ��(��ض ہے اور ) �i�ق ��(�\8ں۔ اور اس �sے �ہ �I ��-�ں �ے د��ں �8ں 

�ا �B �� o�ہ9� ہے -,�) ���ے��ا �� �`4� �8� ہے؟ ا%� #�ح �اہ ��!� ہے اور �B �� o�ہ9� ہے ہ�ا�
 ��!� ہے %ے 

 ہے Z84� ےs� دم �ےP �H� �! ہ�ہ8ں ���9�۔ اور � � ہ�ں )٣١(اور !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے ��crوں �� اس �ے %�ا ��\

� (�e ) ہ,8ں(ہ�ں � ���B)8ٹ; /_��8ے �:ے )٣٢/ $� �) Pگ( �ہ وہ )@٣( اور ص=� �� �$ رو�I ہ� )٣٣( اور رات �

(ا�Q �ہ
 �ڑ? GP ٣(ہے )D() ف ) اور��� Pدم �ے �sے ���$ H�)٣K( �Hے رہ_R8/ �� ہے�B �Hے �ڑه-P 8ں %ے� �! �� 

� #�ف وا�ے )٣٨( ہ� �+v ا/Hے ا<,�ل �ے ���ے -�و ہے )٣٧(B�ہے Hگ( �:� داہ�� Q8�) (ہ�\ے ) �ہ ()٣٩L�� وہ

 �8ں r9ے ہ�ں -ے ) ہ�ں -ے اور(�ہ_B�/()٠@( �ے وا�ےH*� گ �8ںP �H  ( ہ:�روں %ےH-)@ہ !� دوزخ �8ں ��8ں )١� 

 اور اہE )@@( اور �ہ G`�8وں �� �_��� �_A!ے !_ے )٣@( وہ ��اب د�ں -ے �ہ ہ� �,�ز �ہ8ں /ڑه9ے !_ے )٢@(/ڑے؟ 
 �� E� ;!�% ے� E#��)ے% �� ( ر ��!ے !_ے�cا�)@D( ے !_ے!Aاور روز �'ا �� �_ٹ )@K(�ہ�ہ ہ,8ں ��ت  � Q! ں

 �s-P)@اس ��ل �8ں ()٧ �! ( ��ہ �ہ دے -\�G ;R� رش ان �ے �� �8ں�i% � ان �� �8� ہ�ا )٨@(%i�رش ���ے وا��ں �

 %ے رو-�داں ہ� رہے ہ8ں Z84� ے ہ8ں )٩@(ہے �ہ!�� y��هے ہ8ں �ہ �- ���- )D٠() �H � ( �8 %ے ڈر �� �_�گ�

 ا�e� ہ�-' )D٢(ان �8ں %ے ہ� �+v �ہ B�ہ9� ہے �ہ اس �ے /�س �_*� ہ�\� �9�ب P\ے  اصE �ہ ہے �ہ )D١(��!ے ہ8ں 
��ت �� ��ف ہ� �ہ8ں P �� ہ ہے �ہ ان� 

 ہے )D٣(�ہ8ں ہ�-�۔ �`8`Z84� ہ�ہ8ں �ہ � Q� ;R� )D@( ہے ا%ے�B �� �! 

�ا B�ہے۔ وہ� ڈر�ے �ے �)DD(��د ر�_ے �  )DK(\� اور �+Q��� �� �r ہے  اور ��د �_� !$ ہ� ر�_8ں -ے �$ 
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رة ا�ِ�َ-�َم�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 �e) �� 
 �8� ا�e�ن �ہ �8�ل )٢(�_ڑے �sے ��\8ں -ے ) �ہ %$ ��گ اٹ_� ��( اور �oi ��ا�ہ �� )١(ہ� �� روز (8��
 �ہ� اس ��ت /� (�در ہ8ں �ہ ) اور( ض�ور ���ں -ے )٣( ا�ٹ_� �ہ8ں ���ں -ے؟ ہڈ��ں) �c_�? ہ�\�(��!� ہے �ہ ہ� اس �

 /�B_9� ہے �ہ (8��
 �� دن )D( �:� ا�e�ن B�ہ9� ہے �ہ P-ے �� ��د %�? ��!� ��\ے )@(اس �� /�ر /�ر در%
 ��د�ں 
�ه8� ��\8ں )K(�$ ہ�-�؟ HB 8ں_c�P $� )ے )٧\�� �Hہ- ���B ے ��\8ں  اور %�ر)٨( اورs�د�� u,� ���B اس دن )٩(ج اور 

 اس روز /�ورد-�ر ہ� �ے /�س ٹ_c��� ہے )١١( �ے�Q �ہ8ں /H�ہ �ہ8ں )١٠(�ہ�ں �_�گ ��ؤں؟ ) اب(ا�e�ن �ہے -� �ہ 
 �*cہ )١٣(اس �ے P-ے �_8>ے اور /R8_ے B_�ڑے ہ�ں -ے %$ �9� د�sے ��\8ں -ے ) <,E( اس دن ا�e�ن �� �� )١٢(

�( اور )١D( ا-�Bہ <dر و� dرت ��!� رہے )@١(Pپ ا/H� -�اہ ہے ا�e�ن ,Z� ے) ملسو هيلع هللا ىلصاےs� ے �ےHے /ڑه� �� ز��ن و�H/ا 
 �$ ہ� و�� /ڑه� ���ں !� )١٧( اس �� �,u ���� اور /ڑه��� ہ,�رے ذ�ے ہے )١K(�ہ AB�� ��و �ہ اس �� �*� ��د ���� 

 �:� )١٩(�� �8�ن �_� ہ,�رے ذ�ے ہے ) �ے � ���( /_� اس )١٨(/_� ا%� #�ح /ڑه� ��و ) اس �� %H� ��و اور(!� 
��ت �� !�s� yے د�9ے ہ� )٢٠(!� د�8� �� دو%
 ر�_9ے ہ� ) ��-�(P ہ رو�� دار ہ�ں )٢١( اورH� ے% 
 اس روز �ہ

�8�ل ���ں )@٢( اور �ہ
 %ے �Hہ اس دن اداس ہ�ں -ے )٢٣(ا/Hے /�ورد-�ر �ے ��Z د��ار ہ�ں -ے )  اور)٢٢(-ے  
) اس و(
( اور ��گ �ہHے �:8ں )٢K( د�c_� �$ ��ن -*ے !Q /ہH{ ��\ے )٢D(-ے �ہ ان /� �84=
 وا(u ہ��ے �� ہے 

 اور /Hڈ�� %ے )٢٨(�ے %,>_� �ہ اب %$ %ے ��ا\� ہے ) ��ن �*$( اور اس )٢٧(��ن �_�ڑ /_��Q ���ے وا� ہے 
�Aم (ا���� �ے �ہ !� ) ��<�(=
( !� اس )٣٠(� ا/Hے /�ورد-�ر �� #�ف H*B� ہے  اس دن !>; �)٢٩(/Hڈ�� ��ٹ ��\ے 

�ا� ( �� �ہ �,�ز /ڑه� ���4! � /_� ا/Hے -_� وا��ں �ے /�س ا�ڑ!� ہ�ا EB د�� )c*� )٣٢ہ �_ٹA�� اور �Hہ /_٣١( �8� �8(�
 �8� ا�e�ن �8�ل ��!� ہے �ہ )٣D(_� ا�eGس ہے  /_� ا�eGس ہے !>; /� /)@٣( ا�eGس ہے !>; /� /_� ا�eGس ہے )٣٣(

� ہے ا�Q (�Yہ �ہ !_�؟ )٣K(��ں ہ� B_�ڑ د�� ��\ے -�؟ !�� �� �� �� ر�� �8ں ڈا�H� ڑا ہ�ا /_� )٣٧( �8� وہ_!�� �_/ 
�ا �ے(� ( �_/ ���H� �� اس)�� �F>8� ) اس �ے ا� 
<�رت ) ا�Q(��د اور ) ا�Q( /_� اس �� دو e),8ں �H�\8ں ٣٨((در%
  )٠@( �8� اس ���� �� اس ��ت /� (�رت �ہ8ں �ہ ��دوں �� �A ُاٹ_�\ے؟ )٣٩(
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 ا!ٕنَ��ن/ �رة ده� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 �� cBP� ہے �ہ وہ ��\� E��) '8B ذ�� �ہ !__� 
 �ے ا�e�ن �� �iYۂ  ہ�)١(�ے�Q ا�e�ن /� ز���ے �8ں ا�Q ا�e� و(
 ���H� �9_c�9� دH% �� ز��\8ں !� ہ� �ے اسP ا �8� !��ہ ا%ے�وہ ��اہ ) اب(ا%ے ر%9ہ �_� د�_� د��۔ ) اور ()٢(�+*�ط %ے /8

9� Pگ !8�ر �� ر�_� ہے )٣(��c-'ار ہ� ��اہ ����cا cے ز�>�8 اور #�ق اور دہs� وں �ے�G�� ہ� �ے )@( �c8� �� 
� ��اب ��ش ��ن ���ں -ے �o �8ں ���Gر �� 8�P'ش ہ�-� ��ر ہ8ں اور وہ e�ا)D( 8ں %ے� o� ہ ہے,rB Q�ہ ا� 

�ے /8sں -ے اور اس �8ں %ے H� ا �ے��)� �ہ ��گ �dر�ں /�ر? ��!ے ہ8ں اور اس )K(�ہ��ں �c��8ں -ے ) B_�ٹ� B_�ٹ
��ف ر�_9ے ہ8ں  �9� /_E8 رہ� ہ�-+% �� o� ہ �ہ )٧(دن %ے�اہ�  اور ��و��د �� �) اور ���
(ان �� ��د # �م �

�ا �ے �sے �_A!ے ہ8ں۔ �ہ !� ) اور �ہ9ے ہ8ں �ہ ()٨(ہے G`�8وں اور �89,�ں اور (8���ں �� �_A!ے ہ8ں � v���ہ� !� �� 
�� ( ہ� �� ا/Hے /�ورد-�ر %ے اس دن �� ڈر �:9� ہے )٩) (#*=:�ر(%ے <�ض �ے ��ا%9:�ر ہ8ں �ہ ��c-'ار? �ے 

9� %ے )١٠(ہے ) ��YF �� د�Hے وا�(%+
 ) د��ں ��(���ہہ ا�,��H اور ) Bہ�وں ��+% ��ا ان �� اس دن �� �! 

 ��G�\ے -� ��H> �
 )١١(�R��ے -� اور !�ز-� اور ��ش د�rے ان �� �ہ��اور ) �ے ��L�ت( اور ان �ے ص=� �ے �

 �r�ے �*=�%�ت(ر� ( �- ے�� �Y>)١٢(� 8ےc! �/ ے �8ٹ_ے ہ�ں -ے۔ وہ�ں �ہ ده�پ  ان �8ں وہ !+�9ں\�:)ت�� �� (
�ت � �ان �ے %�\ے (��$ ہ�ں -ے اور ��8ؤں �ے -R_ے ) ث,�دار ���8ں اور( ان %ے )١٣(د�c_8ں -ے �ہ %�د? �

�ام)@١(�_cے ہ�\ے �ٹQ رہے ہ�ں -ے ��? �ے ��%s� Iے ہ�\ے ان �ے ارد-�د /_��ں -ے اور �r8ے �ے )  ��B
�? �ے �� ٹ_Q8 ا��ازے �ے �H� ���Y�\ے -sے ہ8ں )١D(-Aس ) �ہ��
 �i�ف(��B � اور وہ�ں ان �� )١K( اور �r8ے �_

� ��اب e�ا)�_� ( �� ��\ے -� �o �8ں %��ٹ; �� 8�P'ش ہ�-\A/)١٧( E8=e*% م�� �� o� ہ ہے,rB Q�8ں ا� 
rہ �ہ� 

( اور ان �ے /�س �ڑ�ے P!ے ��!ے ہ�ں -ے �� ہ,r8ہ )١٨(ہے ��� �رہ8ں -ے۔ �$ !� ان /� �:�ہ ڈا�� !� )  /�ا�Q ہ


 �8ں )١٩(�8�ل ��و �ہ �c_�ے ہ�\ے ��!� ہ8ں rاور <��8 ) �ہ�ں( اور �ہ 
) ا�r�ن(c�P; اٹ_�ؤ -ے ��wت %ے � ,

 د�c_� -ے HY*%)ں( ان )٢٠����? �ے �I:H /ہH�\ے ) �ے ���B ے ��ڑے ہ�ں -ے۔ اور ا�ہ8ں� o*#=� %=' اور ا�د �/

�ا �ے ہ�ں( �ہ !,ہ�را ص*ہ اور !,ہ�ر? ���� )٢١(ور ان �� /�ورد-�ر ان �� �ہ��
 /��8'ہ ��اب /A\ے -� ��\8ں -ے ا� (
 ��)٢٢(�`=�ل ہ�\,Z� 9ہ ��زل �8� ہے) ملسو هيلع هللا ىلص( اےeہP 9ہeہP نP٢٣ (ہ� �ے !� /� (�( ���Y� ے� �c� ے /�ورد-�ر �ےH/ا �! 

� <,E او� �e� ے رہ� اور ان ��-�ں �8ں %ےs� �=ے �� �ہ� �ہ ���� ص�c��� ے /�ورد-�ر �� )@٢(رH/اور ص=� و��م ا 
� �8�ن ��!ے رہ� )٢D(��م �98ے رہ� ��/ ��ے ��و اور اس �<% Q! ٢( اور رات �� �ڑ? راتK( 
 �ہ ��گ د�8� �� دو%


 B_�ڑے د�9ے ہ8ں ) (8��
 �ے(ر�_9ے ہ8ں اور r/ o/ �� ا �8� ا)٢٧(�_�ر? دن�ور ان �ے �`��E ��  ہ� �ے ان �� /8
� #�ح اور ��گ �ے P\8ں � �
 ہے۔ �� B�ہے ا/Hے )٢٨(�F=�ط �H���۔ اور ا-� ہ� B�ہ8ں !� ان �ے ���ے ان ہZ84� �! ہ� 

�ا �� ���Hر ہ�۔ )٢٩(/�ورد-�ر �� #�ف /ہHRHے �� ر%9ہ ا�89�ر ��ے �� �ہ8ں B�ہ %9cے �:� �� _� ;R� �! اور 

 وا,c� ے وا�H��� ا�� Qے اس )٣٠(� ہے �ے�s� 98� ہے اور ���,�ں �ے��� E�� ر�,
 �8ں داH/ہ9� ہے ا�B �� o� 

  )٣١(�ے د�; د�Hے وا� <dاب !8�ر �� ر�_� ہے 

 
 



Qura’an Al-Kareem (Urdu)                             UrduDost Libray,   www.urdudost.com                              

Page 254 of 286 

رة ا�V�َ��ُت� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

9� ہ8ں *B م ��م�� �� �e) �/_�ڑ �� /_A8 د�9� ہ8ں ) ��د��ں ��( اور )٢(�_cڑ ہ� ��!� ہ8ں  /_� زور /cڑ �� )١(ہ�اؤں �
��د�� ��\ے ) رuG( !��ہ <dر )�9��G �_/ )Dں �� (�e �� و�� �!ے ہ8ں )@( /_� ان �� /_�ڑ �� ��ا ��ا �� د�9� ہ8ں )٣(

� رہے )٧( �ہ �o ��ت �� !� %ے و<�ہ �8� ��!� ہے وہ ہ� �� رہے -� )K(�� ڈر %H� د�� ��\ے !�� Q,B � �$ !�روں �
ان ( �_A )١١( اور �$ /�G �=,^8اہ� �sے ��\8ں )١٠( اور �$ /ہ�ڑ ُاڑے ُاڑے /_��ں )٩( اور �$ P%,�ن /_ٹ ��\ے )٨(

�؟ ) ا��ر �8ںs- � اور !,ہ8ں �8� �=� �ہ 48G*ے �� دن �8� )١٣( 48G*ے �ے دن �ے �sے )١٢(!��o� �8 دن �ے �sے �
 /_� ان )١K( �8� ہ� �ے /ہ*ے ��-�ں �� ہyA �ہ8ں �� ڈا� )١D( اس دن �_ٹ�Aے وا��ں �ے �sے ��ا�� ہے )@١(ہے؟ 

 اس دن �_ٹ�Aے )١٨( ہ� -Hہ:�روں �ے %�!; ا�e� ہ� �8� ��!ے ہ8ں )١٧(/R_*�ں �� �_� ان �ے /R8_ے �_�8 د�9ے ہ8ں 
��ا�� ہے  �اس �� ا��iZ� Qظ �:ہ �8ں ر�_� ) /ہ*ے ()٢٠(�`�8 /��� %ے �ہ8ں /8�ا �8�؟  �8� ہ� �ے !� �� )١٩(وا��ں �

)٢١( Q! I8 � 
��ب ا��ازہ �`�ر ���ے وا�ے ہ8ں )٢٢( ا�Q و( � اس دن )٢٣( /_� ا��ازہ �`�ر �8� اور ہ� �8� ہ
��ا�� ہے  ��)٢D( �8� ہ� �ے ز�I8 �� %,8ٹHے وا�� �ہ8ں �H��� )@٢(�_ٹ�Aے وا��ں �H �  ( �� وں اور ��دوں� )٢K(ز�

)���H� ( ��A/ ���ا�� )٢٧(اور اس /� او�Rے او�Rے /ہ�ڑ ر�; د�sے اور !� ��-�ں �� �8ٹ_� /�� � اس دن �_ٹ�Aے وا��ں �
� ()٢٩(اس �� #�ف B*� ) اب( �8B o' �� !� �_ٹA�� ��!ے !_ے۔ )٢٨(ہے H � ( I8! �� o� �*B ف�# �اس %�\ے �

� �ڑ?( اس %ے )٣١( �ہ ٹ_Hڈ? B_�ؤں اور �ہ ��ٹ %ے �R�ؤ )٣٠( ہ8ں ���8ںH!ا �H!ا �HB:�ر��ں ُاڑ!� ہ8ں �e8ے ) Pگ �
 EZ�)زرد ر�� �ے او�ٹ ہ8ں )٣٢ ��ہے )٣٣( -� ���ا� ��$ ) ��گ(  �ہ وہ دن ہے �ہ)@٣( اس دن �_ٹ�Aے وا��ں �

��ا�� )٣K(? ��\ے -� �ہ <dر ��%8cں  اور �ہ ان �� ا��زت د)٣D(!Q �ہ ہ8c% Aں -ے  � اس دن �_ٹ�Aے وا��ں �
 ا-� !� �� ��\� داؤں P!� )٣٨(ہ� �ے !� �� اور /ہ*ے ��-�ں �� �,u �8� ہے ) �o �8ں( �ہ� 48G*ے �� دن ہے )٣٧(ہے 

��ا�� ہے )٣٩(ہ� !� �>; %ے �� ��  �ور rB,�ں �8ں ہ�ں  �ے�Q /�ہ8'-�ر %���ں ا)٠@( اس دن �_ٹ�Aے وا��ں �
 اور �� <,E !� ��!ے رہے !_ے ان �ے ���ے �8ں �'ے %ے )٢@( اور ��8وں �8ں �� ان �� ���Lب ہ�ں )١@(-ے 

��ہ د�� ��!ے ہ8ں )٣@(�_�ؤ اور /�8 � ���ا�� ہ�-� )@@( ہ� ��c8 ��روں �� ا�e� ہ �اے  ()D@( اس دن �_ٹ�Aے وا��ں �
�ر!) �_ٹ�Aے وا��) �e� �! ہ:�ر ہ�H- Qے ُاٹ_� �� !� �ے��\�G اور �� �_� )@K( ہے ���ا� � اس دن �_ٹ�Aے وا��ں �

�ا �ے P-ے( اور �$ ان %ے �ہ� ��!� ہے �ہ )٧@(���ا�� ہے )٨@9c_� �! �c_�)ے �ہ8ں (  � اس دن �_ٹ�Aے وا��ں �
  )D٠( اب اس �ے � � �ہ ��ن %� ��ت /� ا�,�ن �\8ں -ے؟ )٩@(
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رة ا�ّ�َ��ِٕ� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 


 /�B_9ے ہ8ں؟ ) �ہ(=e� �� '8B o� ؟ ) �8� ()١(��گ
=e� �� �=� )٣( �o �8ں �ہ ا�A9ف �� رہے ہ8ں )٢(�ڑ? 
 اور )K( ز�R� �� I8_��� �ہ8ں �H���  �8� ہ� �ے)D( /_� د�c_� �ہ <H`��$ ��ن �8ں -ے )@(د�c_� �ہ <H`��$ ��ن �8ں -ے 

8�ا �8� ) �ے �H� Q��� ()٧) (�ہ8ں ٹ_ہ�ا��؟(�8+8ں ) ا س ��(/ہ�ڑوں �� / �� �� !,ہ�رے )٨(اور !� �� ��ڑا ��ڑا�_H8� اور 
ور !,ہ�رے او/�  ا)١١((�ار د�� ) �� و(
( اور دن �� � �ش )١٠( اور رات �� /�دہ �`�ر �8� )٩(Pرام �H��� ) ���$(�8ے 

 اور �Rڑ!ے ��د��ں %ے ��%A ده�ر �H8ہ ��%��� )١٣(رو��B Iاغ �H��� ) 9GP�ب ��( اور )١٢(�H�\ے ) P%,�ن(%�ت �F=�ط 
 �o )١٧( �ے�48G Q*ہ �� دن �`�ر ہے )١K( اور -_Hے -_Hے ��غ )١D( !��ہ اس %ے ا��ج اور %='ہ /8�ا ���ں )@١(

دروازے ) اس �8ں( اور P%,�ن �_�� ��\ے -� !� )١٨(� !� !� ��گ Lٹ �ے Lٹ P ����د ہ� -ے دن ص�ر /_��c� ��\ے -
 )٢١( �ے�Q دوزخ -_�ت �8ں ہے )٢٠( اور /ہ�ڑ AB\ے ��\8ں -ے !� وہ ر�
 ہ� �� رہ ��\8ں -ے )١٩(ہ� ��\8ں -ے 

)�H � ( ہ ہے��c_ٹ � وہ�ں �ہ ٹ_Hڈy �� �'ہ cB_8ں -ے۔ �ہ )٢٣(ے  اس �8ں وہ ��!�ں /ڑے رہ8ں -)٢٢(%���rں �� وہ
);R� ( �H8/)�- 8¦ )@٢) (�84$ ہ�/ �٢(���ہ ہے /�را /�را ) �ہ ()٢D( �:� -�م /��� اور �ہ9Kب )�e� ہ ��گ�ت( ��P (

� 8B'  اور ہ� �ے ہ)٢٨( اور ہ,�ر? P��9ں �� �_�ٹ %,>; �� �_ٹA!ے رہ9ے !_ے )٢٧(�� ا�8� ہ� �ہ8ں ر�_9ے !_ے 
 �ے �Q /�ہ8' )٣٠(�'ہ cB_�۔ ہ� !� /� <dاب ہ� �ڑه�!ے ��\8ں -ے ) اب( %� )٢٩(�� �c; �� ض=� �� ر�_� ہے 

� ()٣١(-�روں �ے �8ے ���8��� ہے H � 9ے )٣٣( اور ہ� <,� ����ان <�ر!8ں )٣٢(��غ اور ا�:�ر )c*_B اور ��اب �ے 
��اG�ت(8ں -ے �ہ �_�ٹ  وہ�ں �ہ �8ہ�دہ ��ت %H)@٣(ہ�\ے -Aس ) (٣D( ف %ے ص*ہ ہے�# � �ہ !,ہ�رے /�ورد-�ر �
 �8w� ٣(ا� �مK( اس %ے ��ت �� �e� ہے �ڑا �ہ���ن Q��� �� $% اور �� ان دو��ں �8ں ہے I8ں اور ز����,%P �� وہ 

� ��ل �ہ %cے -� اور 9��Gے ص� ����ه �� �_ڑے ہ�ں -ے !) ا��I8( �o دن روح )٣٧(���ے �� ��را �ہ8ں ہ�-� \�� �
 �� o� �:�)Iٰ,ا\ے ر��� �ہ دن ���� ہے۔ /v+� �� o )٣٨(ا��زت �+rے اور اس �ے ��ت �_� در%
 �ہ� ہ� ) 

 ہ� �ے !� �� <dاب %ے �� <�`H��P $ے وا� ہے P-�ہ �� د�� ہے �o )٣٩(B�ہے ا/Hے /�ورد-�ر �ے /�س ٹ_c��ہ �H� \ے 
ے P-ے �_8>ے ہ�ں -ے د�c; �ے -� اور ���G �ہے -� �ہ اے ��ش �8ں �ٹ� ہ�!� �� �� اس �) ا<,�ل(دن ہ� �+v ان 

)@٠(  
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رة ا��?�زَ��ت� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� %ے �_�ل د�9ے ہ8ں )١(�� (�e �� ڈوب �� �_H8{ �98ے ہ8ں ) �9��Gں(ان ��%P �� �� ��  اور ان �)٢( اور ان �
�ہ وہ دن D()  �� P(����ں �� ا��9�م ��!ے ہ8ں ) د�8� �ے( /_� )@( /_� ��P �� Q-ے �ڑه9ے ہ8ں )٣(!�8!ے /_�!ے ہ8ں 

�ے دل ) ��-�ں( اس دن )٧(P\ے -� ) �_��R�ل( /_� اس �ے /R8_ے اور )K(�o دن ز�R��_� �� I8�ل P\ے -� ) رہے -�
��\� ہ� رہے ہ�ں -ے )٨(c�P اور  �� ہ�\c_� ٩(_8ں() �G�� ١٠(�ہ9ے ہ8ں �8� ہ� ا�ٹے /�ؤں /_� ��ٹ ��\8ں -ے )( A_� 

 )١٢(ز��ں ہے ) ���$(  �ہ9ے ہ8ں �ہ �ہ ��ٹH� !�)١١) (!� /_� ز��ہ �sے ��\8ں -ے(�$ ہ� �_��_*� ہڈ��ں ہ� ��\8ں -ے 
 �8�ان ) %$( اس و(
 وہ )١٣(وہ !� ص�ف ا�Q ڈا�ٹ ہ�-�)�r� ہ�ں -ے �8ں ) u,� P١(@( �� ٰ�%�� �� �! A_� 

� ہے RHہ/ 
��c�)١D( ان�8� y�/ �� ُان �ے /�ورد-�ر �ے ان $� )�H � ( را�c/ 8ں� ٰ?�#)١K() ��د �c� ہ ) اور�
 اور �8ں )١٨(�ہ� �ہ �B �! �8�ہ9� ہے �ہ /�y ہ� ��\ے؟ ) اس %ے( اور )١٧(�G<�ن �ے /�س ��ؤ وہ %��� ہ� رہ� ہے 

� د�_�\� )١٩(ہ� ) /8�ا(_ے !�8ے /�ورد-�ر �� ر%9ہ �9�ؤں !��ہ !>; �� ��ف !>��r� ?ض ا�ہ�ں �ے اس �� �ڑ�L )٢٠( 
 )٢٣(ا�ٹ_� �8� اور /c�را ) ��-�ں ��( اور )٢٢( /_� ��ٹ -8� اور !���8�ں ���ے �:� )٢١(�:� اس �ے �_ٹA�� اور �ہ ���� 

��ت )@٢(��Q �8ں ہ�ں �ہHے �:� �ہ !,ہ�را %$ %ے �ڑا �P ا �ے اس �� د�8� اور���ے <dاب �8ں /cڑ �8� ) دو��ں( !� 
)٢D( v+� �� )ا %ے�� �_A !,ہ�را �P ���H%�ن ہے �� )٢K(�8ں <=�ت ہے ) (4ے)ڈر ر�_9� ہے اس �ے �8ے اس ( 

 ���H� �� ے اس� �
 �� او�R� �8� اور /_� ا%ے ��ا�� )٢٧(P%,�ن ��؟ ا%_B � اور ا%� �ے رات �� )٢٨(�� د��  اس �
� ) دن ��(!�ر�H� Q��� اور ��c� )٢٩(ده�پ ��د A8_/ �� I8ز� � ا%� �ے اس �8ں %ے اس �� /��� )٣٠( اور اس �ے � 

�ے )٣٢( اور اس /� /ہ�ڑوں �����; ر�; د�� )٣١(�c�� اور B�را ا-��� \�G ں �ے��ر/��B ہ�رے اور !,ہ�رے,! ;R� $% ہ� 

 P\ے -� )٣٣) (�8� ( �8ے �ےGP ?د ��ے -� )@٣( !� �$ �ڑ��ے ����ں �� H/ن ا�e٣( اس دن ا�D( ےH_c�اور دوزخ د 

 �� )٣K(وا�ے �ے %��Hے �c�ل �� ر�; د? ��\ے -� �r��% ے� o� �! )م %,>_� )٣٧�`� �� �-� اور د�8� �� ز�
��اہ�rں %ے  اور �� ا/Hے /)٣٩( اس �� ٹ_c��ہ دوزخ ہے )٣٨( �� ��ورد-�ر �ے %��Hے �_ڑے ہ��ے %ے ڈر!� اور �


 ہے )٠@(رو�9� رہ� rہ �ہ��c_9ے ہ8ں �ہ اس �� )اے /8^,=�، ��گ  ()١@( اس �� ٹ_B�/ ے ��رے �8ں� 
!� %ے (8��
� وا(u ہ��ے �� و( اس �� �9Hہ� )٣@( %� !� اس �ے ذ�� %ے ��cG o �8ں ہ� )٢@(و(�ع �$ ہ� -�؟ H �
!,ہ�رے ) (
 �� � �$ وہ اس )v+� �� )@D اس %ے ڈر ر�_9� ہے !� !� ا%� �� ڈر %H��ے وا�ے ہ� )@@) (� *�م ہے(/�ورد-�ر ہ
�8�ل ���ں -ے(�� د�c_8ں -ے  �e�) !� ا��ص=� رہے !_ے ) د�8� �8ں ص�ف( �ہ -� ��م �� Q�(ا@K(  
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رة َ�َ�َ&� 

 
 ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���

 

� �iY4ٰے(,Zہ /_�8 �8ٹ_ے ) ملسو هيلع هللا ىلص�H� )١(!�ش ُرو ہ�\ے اور ��P �H8��� Q�وہ )٢( �ہ ان �ے /�س ا ���� �=� اور !� �� �8� 
 �!�� Eص�� ��ہ د�9� )٣(/��8'-\�G 9� !� %,>_��� ا%ےB�% �� )@( �� /�وا �ہ8ں ��!� )D( ف !� !� !��ہ ��!ے�# � اس �

�ا %ے( اور )٨( اور �� !,ہ�رے /�س دوڑ!� ہ�ا P�� )٧(�ہ8ں ) ا�'ام( ����cہ ا-� وہ �ہ %�Hرے !� !� /� �R; )K(ہ� � (
� ��!ے ہ� )٩(ڈر!� ہے �
 ہے ) (�Pن) د�c_� �ہ ١٠(( اس %ے !� �ےرZ84�)د ر�_ے )١١��ہے ا%ے �B �� o/ ١٢(( 

� �`�م /� ر�_ے ہ�\ے  �� )١٣) (�c_� ہ�ا((��E ادب ور(�ں �8ں H*�)ہ8ں ) اور y�/ے ()@١(e�ے وا��ں �ے ہ�!_�ں ) اH_c�
�ا �ے( ُا%ے )١٧( ا�e�ن ہyA ہ� ��\ے ��c��� �e8ا ہے )١K( �� %�دار اور ��c8 ��ر ہ8ں )١D(�8ں ��8B o' %ے ) 
 /_� اس �� ��ت )٢٠( ر%9ہ P%�ن �� د��  /_� اس �ے �8ے)١٩( �iYے %ے �H��� /_� اس �� ا��ازہ �`�ر �8� )١٨(�H���؟ 

�ا �ے ا%ے �� ��c )٢٢( /_� �$ B�ہے -� ا%ے اٹ_� �_ڑا ��ے -� )٢١(د? /_� (=� �8ں دIG ��ا�� � �Q� ;R �ہ8ں �ہ 
 �ے �Q ہ� ہ� �ے )@٢( !� ا�e�ن �� B�ہs8ے �ہ ا/Hے �_��ے �� #�ف ��� ��ے )٢٣(د�� اس �ے اس /� <,E �ہ �8� 

 ���/ ���%��)٢D( �8ا /_�ڑاB �� I8ے ز�� � اور ا�:�ر اور !���ر? )٢٧( /_� ہ� ہ� �ے اس �8ں ا��ج ا-��� )٢K( /_� ہ� ہ
!,ہ�رے اور ) �ہ %$ �R; ()٣١( اور ��8ے اور B�را )٣٠( اور -_Hے -_Hے ��غ )٢٩( اور ز��9ن اور �_>�ر�ں )٢٨(

 ���H� ں �ے �8ے��ر/��B ٣٢(!,ہ�رے( $� �! )�� 
 اس دن Pد�� ا/Hے �_�\� %ے دور �_�-ے -� )R� EL)٣٣ے -� 8) (��
� ��ں اور ا/Hے ��پ %ے )@٣(H/٣( اور اD( ے �8ٹے %ےH/�8? اور ا� �H/٣( اور اK( 8ں ہ�� �cG Q�اس روز ا v+� ہ� 

8
 �ے �8ے( -� �� ا%ےGے -� ) ��4و�� oرہے ہ)٣٧(� Q,B ہ اس روزH� ےH9� اں و ��داں )٣٨(�ں -ے  اور�H� 
%8�ہ� Bڑه رہ� ہ� -� ) اور ()٠@( اور �H9ے �Hہ ہ�ں -ے �I /� -�د /ڑ رہ� ہ� -� )٣٩) (�ہ ���H�ن ��c8 ��ر ہ8ں(
  )٢@( �ہ �i�ر ����دار ہ8ں )١@(
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�(رة ا�5%ّ� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 اور �$ �8��ے )٣( اور �$ /ہ�ڑ AB\ے ��\8ں -ے )٢( �$ !�رے �ے��ر ہ� ��\8ں -ے )١( �8� ��\ے -� �$ %�رج ��8ٹ
 �� ����ر �,u ا�ٹ_ے ہ� ��\8ں -ے )@(وا�� او�ٹ8H�ں �ے��ر ہ� ��\8ں -rاور �$ و� )D( گ ہ� ��\8ںP ��اور �$ در 

���ں %ے( اور �$ رو�8ں )K(-ے � ( �� ہ� /�B_� ��\ے -� )٧(�A د? ��\8ں -s- ?د �HGہ د� اور �$ �ڑ�� %ے �� ز�
)٨( �s- ?ہ /���ر�H- o� ں �ے( اور �$ )٩( �ہ وہ�*,> ( �9 �_��ے ��\8ں -ےGد)ل )١٠�_� � اور �$ P%,���ں �

 �� ��\ے -� }H8_�)گ( اور �$ دوزخ )١١P �� ( �� ��\ے -)١٢(�_ڑ��\� ��\ے -\� $��) $� 
rاور �ہ  �)١٣( 
 )١D( ہ� �� ان %9�روں �� (R8/ �� �e_ے ہٹ ��!ے ہ8ں )@١(!$ ہ� �+v � *�م �� �ے -� �ہ وہ �8� �ے �� P�� ہے 

��9 ہ��ے �:9� ہے )١K(�� %�8 ��!ے اور L�\$ ہ� ��!ے ہ8ں ) اور( $� �e) � اور ص=� �� ١٧( $� �e)( اور رات �
 �� ص��$ (�ت ���Q <�ش )١٩(9��Gۂ <��� �`�م �� ز��ن �� /8^�م ہے ) �Pن(( �ہ �ے�Q �ہ )١٨(�,�دار ہ�!� ہے 

�(!,ہ�رے ر�8G ) �cے وا��( اور )٢١(ا���
 دار ہے ) اور( %�دار )٢٠(�ے ہ�ں او�Rے در�ے وا� ہے ,Z� �H �ملسو هيلع هللا ىلص (
�( ��) 9��Gے( �ے�Q ا�ہ�ں �ے اس )٢٢(د��ا�ے �ہ8ں ہ8ں H � ن �ے �_*ے�,%P (�H� �)�r� ہے �_c�٢٣(رے /� د( 

�ه� �� رہے )٢D( اور �ہ �Y8�ن ��دود �� �Aم �ہ8ں )@٢(�8ں �+E8 �ہ8ں ) �ے ��ہ� ���ے(اور وہ /��8�ہ ��!�ں � �! �_/ 

 ہے )٢K(ہ� Z84� ہ !� �ہ�ن �ے ��-�ں �ے �8ے�٢٧( () �H � ( ہے�B �H*B ل�B �اس �ے �8ے �� !� �8ں %ے 8%�ه
)٢٨(;R� �! ہے  اور�B I8,�� ا\ے رب ا��� �� �� �ہ8ں B�ہ %9cے �:� وہ_� )٢٩(  
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رة ا!ن�T�ِر� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

��\8ں -ے ) �� ا�Q دو%�ے %ے �E( اور �$ در�� �ہہ )٢( اور �$ !�رے �_ڑ /ڑ�ں -ے )١(�$ P%,�ن /_ٹ ��\ے -� 
 !$ ہ� �+v � *�م ���ے -� �ہ اس �ے P-ے �8� �_8>� !_� اور /R8_ے �8� )@(ں ا�_8ڑ د? ��\8ں -�  اور �$ (=��)٣(

�o ) وہ� !� ہے ()K( اے ا�e�ن !>; �� ا/Hے /�ورد-�ر ��م -�9e �ے ��ب �8ں �8B o' �ے ده��� د�� )B)D_�ڑا !_� 
 اور �o ص�رت �8ں B�ہ� !>_ے )٧(� 9�ل ر�_� ) �!�8ے (��
 �(ٹ_Q8 �8� اور ) !�8ے ا<F� ��(�ے !>_ے �H��� اور 

�ر)١٠( ����cہ !� /� �:ہ=�ن �`�ر ہ8ں )٩( �:� ہ8ہ�ت !� ��گ �'ا �� �_ٹA!ے ہ� )٨(��ڑ د�� ) �!,ہ�ر? ��!�ں (  <��

( �ے ���c8� Q�ر � ,�9ں )١٢( �� !� ��!ے ہ� وہ ا%ے ���9ے ہ8ں )١١(�H_cے وا�ے ) �ےrہ� �ہ�ں -ے۔ �8ں ) �

� ()@١( اور ����دار دوزخ �8ں )١٣(H � ( ہ�ں -ے E� اور اس %ے B_¦ �ہ8ں %8cں -ے )١D(�'ا �ے دن اس �8ں دا
)١K( ہے؟ �e8� اور !,ہ8ں �8� � *�م �ہ �'ا �� دن )١٧( ہے؟ �e8� ہ8ں �8� � *�م �ہ �'ا �� دن,! �_/ )روز )١٨ o� 

� �� �_A �ہ �� %cے -� اe� ��ا ہ� �� ہ� -� ��\�  )١٩(ور ��c اس روز 
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I-�ِ�ّTرة ا��� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 اور �$ ان �� )٢( �� ��-�ں %ے ��پ �� �8ں !� /�را �8ں )١(��پ اور !�ل �8ں �,� ���ے وا��ں �ے �8ے ��ا�� ہے 
� ()@( �8� �ہ ��گ �ہ8ں ���9ے �ہ اٹ_�\ے �_� ��\8ں -ے )٣ (��پ �� �� !�ل �� د�ں !� �� �� د�ںH � ڑے )� Q�(ا
+% (

 %I ر�_� �ہ ����رروں �ے ا<,�ل %ّ>K( I8(��گ رب ا� ��,I8 �ے %��Hے �_ڑے ہ�ں -ے ) !,�م( �o دن )D(دن �8ں 
 اس دن �_ٹ�Aے وا��ں �� )٩( �c_� ہ�ا  ا�Q د�9G ہے)٨( اور !� �8� ���9ے ہ�ں �ہ %ّ>8B �8� I8' ہے؟ )٧(�8ں ہ8ں 

��ا�� ہے )١٠() �H � ( ے ہ8ں!Aا�4�ف �ے دن �� �_ٹ ��)ے )١١��� Ec� ے% � اور اس �� �_ٹA!� وہ� ہے �� �
� ہ8ں !� �ہ9� ہے �ہ �ہ !� ا-*ے ��-�ں �ے اeG��ے ہ8ں )١٢(وا� -Hہ:�ر ہے !�� �\�H% 89ں�P ?١٣( �$ اس �� ہ,�ر( 

_c�ہ �� د� �)� �ے�Q �ہ ��گ اس روز ا/Hے /�ورد-�ر )@١(��!ے ہ8ں ان �� ان �ے د��ں /� ز�� �8ٹ; -8� ہے ) ا<,�ل �
 /_� ان %ے �ہ� ��\ے -� �ہ �ہ وہ� ١K( '8B( /_� دوزخ �8ں �� دا�E ہ�ں -ے )١D(%ے اوٹ �8ں ہ�ں -ے ) �ے د��ار(

 اور !� �� �8� � *�م )١٨(_� �ہ ���c8�روں �ے ا<,�ل <*I88 �8ں ہ8ں %I ر�) �ہ �_� ()١٧(ہے �o �� !� �_ٹA!ے !_ے 
 �ے�Q )٢١(��ض� رہ9ے ہ8ں ) 9��Gے( �o �ے /�س �`�ب )٢٠( ا�Q د�9G ہے �c_� ہ�ا )١٩(�ہ <*8B �8� I88' ہے؟ 

�  !� ان �ے Bہ�وں)٢٣( !+�9ں /� �8ٹ_ے ہ�\ے ���رے ���ں -ے )٢٢(�Q8 ��گ I8B �8ں ہ�ں -ے � 
 ہ� %ے را�
� ��\ے -� )@٢(!�ز-� � *�م �� �� -ے \A/ اب %��,ہ��� v���� ہ� -� !� )٢D( ان �� � Qr� ہ�� �� o� 


 ���ں ) � ,�9ں �ے(=Lے ر% � وہ )٢٧(�� 8�P'ش ہ� -� ) �ے /���) اور اس �8ں !٢K( �8He(��\`B �� I8�ہ8ے �ہ ا%
�ا �ے(ا�rB Q,ہ ہے �o �8ں %ے �� �i�رH- �� )ہ:�ر 8s8/)٢٨(ں -ے �`�ب ( H � ں %ے ) د�8� �8ں(ہ8ں وہ )�H���

� �8� ��!ے !_ے eHے -_� �� )٣٠( اور �$ ان �ے /�س %ے -'ر!ے !� �`�رت %ے ا��رے ��!ے )٢٩(ہH/اور �$ ا 
 ����cہ وہ ان /� )٣٢(�� د�c_9ے !� �ہ9ے �ہ �ہ !� -,�اہ ہ8ں ) ����Hں(  اور �$ ان)٣١(��ٹ9ے !� ا!�ا!ے ہ�\ے ��ٹ9ے 

� ���ں -ے )٣٣(�:�اں �H� �� �ہ8ں �_8>ے -sے !_ے eHوں %ے ہ�G�� I��� جP �! )8ٹ_ے ہ�\ے (!+�9ں /� ) اور ()@٣�
٣(���ہ �E -8� )/�را /�را ( !� ���Gوں �� ان �ے <,*�ں �� )٣D(د�c; رہے ہ�ں -ے ) ان �� ��لK(  
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رة ا!ن<��ق� 

 
 ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا� �� 

 

 اور �$ ز�I8 )٢( اور ا/Hے /�ورد-�ر �� ��G�ن �>� �\ے -� اور ا%ے وا�$ �_� �ہ ہ� ہے )١(�$ P%,�ن /_ٹ ��\ے -� 
 �� ہ� ��\ے -� ) ���R� �� )Ec; اس �8ں ہے ا%ے �c�ل �� ��ہ� ڈال دے -� اور )٣(ہ,�ار �� د? ��\ے -��� اور )@(

8��
 (�\� ہ� ��\ے -�(ا/Hے /�ورد-�ر �ے ار��د �� ! ,E8 ��ے -� اور اس �� �زم �_� �ہ� ہے ) �!) (D(ن�eاے ا�  !
��ب ��ِ�� ��!� ہے %� اس %ے �� �*ے -� ) /ہHRHے �8ں(!� ا/Hے /�ورد-�ر �� #�ف )Kۂ )��� �� o� �! ا<,�ل( (

 اور وہ ا/Hے -_� وا��ں �8ں ��ش ��ش )٨(س %ے �e�ب P%�ن �8� ��\ے -�  ا)٧(اس �ے داہHے ہ�!; �8ں د�� ��\ے -� 
 اور وہ )١١( وہ ��ت �� /c�رے -� )١٠(اس �� /8ٹ; �ے /R8_ے %ے د�� ��\ے -� ) ا<,�ل( اور �o �� ���ۂ )٩(P\ے -� 


 رہ9� !_� ) و <8�ل( �ہ ا/Hے اہE )١٢(دوزخ �8ں دا�E ہ� -� e� ١٣(�8ں(��ا �� #�ف(8�ل ��!� !_� �ہ  اور � ( �� �_/
� ١D( �e)( ہ�ں ہ�ں۔ اس �� /�ورد-�ر اس �� د�c; رہ� !_� )@١(�ہ ��\ے -� � ���% � اور رات �� اور )١K( ہ,8ں ��م �

 �� �$ ���E ہ� ��\ے )١٧(�8B I'وں �� وہ ا�ٹ_� �� �98� ہے ان �� ���B ر�ہ ) ١٨( اور��ٰ /�ر!=ۂ ا<(�ہ !� در�ہ �* (
 اور �$ ان �ے %��Hے (�Pن /ڑه� ��!� ہے !� %>�ہ )٢٠( !� ان ��-�ں �� �8� ہ�ا ہے �ہ ا�,�ن �ہ8ں �!ے )١٩(Bڑه� -ے 
�ا ان ��!�ں �� �� �ہ ا/Hے د��ں �8ں B_��!ے ہ8ں ��ب ���9� ہے )٢٢( �*cہ ���G �_ٹA!ے ہ8ں )٢١(�ہ8ں ��!ے � اور 

�=� %H� دو  !� ان �� د�; د�Hے و)٢٣( � ہ�ں �� ��گ ا�,�ن �\ے اور �E,> Q8 ��!ے رہے ان �ے )@٢(ا�ے <dاب �
  )٢D(�8ے �ےا�9ہ� ا�� ہے 
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رة ا�ُ�ُ�وج� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

��ے وا�ے �� اور �� اس �ے  اور ��ض� ہ)٢( اور اس دن �� �o �� و<�ہ ہے )١(P%,�ن �� (o� �e �8ں ��ج ہ8ں 
 �c%(�ں )٣(/�س ��ض� �8� ��\ے ا�H�� ()@)وا�ے ہyA �� د�sے -sے ( �ے �_�د�ے( �ہ H � گ )P8ں()�H� �� ( o�

 Iه�H�ر�_�(�8ں ا Q��_� ( �_!)D( ہ وہ ان� $� )روں�H� (/� �8ٹ_ے ہ�\ے !_ے ) �ےK(�� اور  ),�ن /� ) %+89�ں�ا Eاہ
�ا /� ا�,�ن �\ے )٧( %��Hے د�c; رہے !_ے �� رہے !_ے ان ���� �ہ وہ _! � ان �� ����Hں �� �ہ� ��ت ��? �:9
 $��L �� اور(ہ�\ے !_ے ( 9�\� ہے% E��))8' %ے )٨B ا ہ���� P%,���ں اور ز�I8 �8ں ��د��ہ
 ہے۔ اور � o� � وہ

<dاب ) اور(�ں اور !��ہ �ہ �� ان �� دوزخ ��  �I ��-�ں �ے ���I ��دوں اور ���I <�ر!�ں �� !8i8*cں د)٩(وا(� ہے 
�� ��گ ا�,�ن �\ے اور �Q8 ��م ��!ے رہے ان �ے �8ے ��L�ت ہ8ں ) اور ()١٠(�_� ہ�-� اور �*Hے �� <dاب �_� ہ�-� 

 )١٢( �ے�Q !,ہ�رے /�ورد-�ر �� /cڑ �ڑ? %+
 ہے )١١(�I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں۔ �ہ ہ� �ڑ? ���8��� ہے 

 ���ے وا� ہے )١٣(��ے -� ) ز��ہ( � /ہ*� دG ہ /8�ا ��!� ہے اور وہ� دو��رہوہ=Z� ے وا� اورHr+� ١( اور وہ@( 

� ()١٧( �_�cr� �� �! Aوں �� ��ل � *�م ہ�ا ہے )١K( �� B�ہ9� ہے �� د�9� ہے )١D(<�ش �� ���Q �ڑ? ��ن وا� H � (
�ا )١٩(ہ8ں ) -�9G�ر(!dc�$ �8ں ) ��ن ���; �� ( ��G�� Ic8)١٨(�G<�ن اور ث,�د �� �ان �� -�دا -�د %ے ) �_�( اور 
  )٢٢) (�c_� ہ�ا( ��ح ��iZظ �8ں )٢١(�*cہ �ہ (�Pن <��8 ا�r�ن ہے ) �ہ �9�ب ہ'ل و �AYن �ہ8ں ()٢٠(-_�8ے ہ�\ے ہے 
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رة ا��Tّرق� 

 
 ا� ہے��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� و

 

 �e) � وہ !�را ہے )٢( اور !� �� �8� � *�م �ہ رات �ے و(
 �Pے وا� �8� ہے )١(P%,�ن اور رات �ے و(
 �Pے وا�ے �
 !� ا�e�ن �� د�B �H_c�ہsے �ہ وہ ��ہے %ے /8�ا ہ�ا )@( �ہ ��\� �oiH9 �ہ8ں �o /� �:ہ=�ن �`�ر �ہ8ں )٣(Hc,Bے وا� 

� %ے /8�ا ہ�ا ہے  وہ اB_*9ے ہ�\ے /)D(ہے ��)K9� ہے )*c� ے �ے �8{ �8ں %ےH8% ا اس )٧( �� /8ٹ; اور�� Qے�� 
8�ا ���ے(�ے ا<�دے / �_/ �H � ( در ہے�) �/)ے ��\8ں -ے )٨R��� � !� ا�e�ن �� �R; /�8 �ہ )٩( �o دن د��ں �ے �_8

� (�e �� /_ٹ )١١( �H8ہ ��%�!� ہے  P%,�ن �� (�e ��)١٠(c% EBے -� اور �ہ ��\� اس �� ��د-�ر ہ� -� � I8اور ز� 
� )@١( اور �8ہ�دہ ��ت �ہ8ں ہے )١٣(��ا ���ے وا� ہے ) �� �� ��#E %ے( �ہ �ہ �Aم )١٢(��!� ہے H/ہ ��گ !� ا� 

���8وں �8ں �� رہے ہ8ں !)١D( �8 �� رہے ہ8ں��! �H/١( اور ہ� اK(رو �HB o� دو 
ز ہ� �ہ*
 دو  !� !� ���Gوں �� �ہ*
)١٧(  
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2L�ٔ!رة ا� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

) اس �ے ا<F�ء ��( �H��� /_�) ا�e�ن ��( �o �ے )١(ا/Hے /�ورد-�ر �*E8 ا�r�ن �ے ��م �� !e=�8 ��و ) اے /8^,=�(
 �8� 
 /_� اس �� %8�ہ )@( اور �o �ے B�رہ ا-��� )٣(ر%9ہ �9��� ) �/_� اس �(ا��ازہ ٹہ�ا�� )اس ��)  اور �o �ے٢((در%

�ا B�ہے۔ وہ �_*� ��ت �� �_� )K( ہ� !,ہ8ں /ڑه� د�ں -ے �ہ !� �Gا��ش �ہ ��و -ے )D(ر�� �� ��ڑا �� د�� � �� �:� 
 �_� �� ��_B ں -ے )٧(���9� ہے اور��8 دG�! �
  %� �ہ�ں !Q)٨( ہ� !� �� P%�ن #��`ے �Z84� )) �ےuG�� ہ��ے (

�
 ��!ے رہ� ) �� ا�8Z84� ڑے -� )٩(ہ�c/ 
Z84� �! ف ر�_9� ہے وہ��
 /ہ*� !ہ� ) �ے��ف( اور )١٠( �� +���
 �ے �Q وہ )١٣( /_� وہ�ں �ہ ��ے -� اور �ہ �sے -� )١٢(Pگ �8ں دا�E ہ� -� ) !8'(�ڑ? ) (8��
 ��( �� )١١(��ے -� 

� �8- }Hہ�ا ��اد �� /ہ y�/ �)١@( �ے /�ورد-�ر �ے ��م �� ذ�� ��!� رہ� اور �,�ز /ڑه9� رہH/اور ا )١D( �! گ�� �! �:� 
� �� ا�89�ر ��!ے ہ� -��ہ !� ہے )١K(د�8� �� ز�H\�/ ہ�9 اور� 
��ت �ہP ہc���� )ں �8ں )١٧�i8Zہ ��ت /ہ*ے ص� 

� ()١٨(ہے ) ��(�م(H � (i8Zے ص� ٰ� )١٩(�ں �8ں ا��اہ�8 اور ��%
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رة ا��Uَِشَ-�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 �8��
 ��(�_A !� �� ڈه��¦ �H8ے وا�) �H � ( ل � *�م ہ�ا ہے��)ہ )١H� ے% 
 ))٢ذ�E8 ہ�ں -ے ( وا�ے( اس روز �ہ

 ���ے وا�ے !_cے ����ے HZ� 
9� Pگ �8ں دا�E ہ�ں)٣(%+cے  دہ- )@( � ا�Q �_��9ے ہ�\ے rB,ے �� ان �� /��

 �� �ہ ��Gہ� �\ے اور �ہ �_�K( y) (ہ� -�( اور ��ر دار �_�ڑ �ے %�ا ان �ے �8ے ��\� �_��� �ہ8ں )A/)D�� ��\ے -� 
 )٩(دل %ے ��ش )�� �'ا ( ا/Hے ا<,�ل )٨(اس روز ��د��ں ہ�ں -ے ) وا�ے( اور �ہ
 %ے �Hہ )٧(�8ں �R; ��م P\ے 

 ���ں �8ں r8ں -ے )١٠(�ہH% اس �ہ8ں�c� �� #�ح �e� ے �ہ رہے ہ�ں -ے )١١( وہ�ں,rB ١٢( اس �8ں( 
 وہ�ں !+

 اور -�ؤ !8cے (Y�ر �� (Y�ر �:ے )@١(ر�_ے ہ�\ے ) (��Hے %ے( اور �P+�رے )١٣(ہ�ں -ے او�Rے �R_ے ہ�\ے 
� ہ�\� )١D(ہ�\ے _R� ں��He� o8i� ١( اورK( ےe8� 9ے �ہ_c�ف �ہ8ں د�# �8�ا �8ے -sے )<>8$ ( �ہ ��گ او�ٹ�ں �/
� �8� -8� ہے )١٧(ہ8ں H*� �e8� ف �ہ�# � اور /ہ�ڑوں �� #�ف �ہ �o #�ح �_ڑے �8ے -sے ہ8ں )١٨( اور P%,�ن �

)١٩( �s- �\�_R� ح�# o� ف �ہ�# �� I8ے )٢٠( اور ز���� 
Z84� �! ے رہ� �ہ!�� 
Z84� �! �!  ہ� �وا�ے ہ
�ا اس �� �ڑا <dاب دے -� )٢٣( ہ�ں �o �ے �Hہ /_�8ا اور �ہ ���� )٢٢( !� ان /� داروLہ �ہ8ں ہ� )٢١(� �! )٢@( 

  )٢K( /_� ہ� ہ� �� ان %ے �e�ب �H8� ہے )٢D(�ے�Q ان �� ہ,�رے /�س ��ٹ �� �P� ہے 
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رة ا�َ�/�� 

 
  �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن

 

 �e) �� �<G)١( �
 اور #�ق �� )٢( اور دس را!�ں �i� ے �:ے )٣( اور��� $� � اور �ے �Q �ہ )@( اور رات �
�وں �ے �'د��e) Q �_��ے �ے �\� ہ8ں �ہ H,*`> ں�8'B)�- اب ہ�d> وں �� ض�ور�G��) (D( ہ� �_c�8� !� �ے �ہ8ں د� 

 �ہ !,�م �*Q �8ں ا�eے /8�ا )٧(دراز (� ) �ہA!ے !_ے ا!Hے(ارم ) �� ()K(�ے %�!; �8� �8� !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے <�د 
 اور )٩(!_ے ) اور -_� �H�!ے(�8ں /9_� !�ا�9ے !_ے ) (�?ٰ(�� وادِئ ) �8� �8�( اور ث,�د �ے %�!; )٨(�ہ8ں ہ�\ے !_ے 
 اور ان )١١( �ہ ��گ �*�cں �8ں %��� ہ� رہے !_ے )١٠(�� �8,ے اور �8+8ں ر�_�G)�8� �8� ( �_! �9<�ن �ے %�!; 

��ا�8�ں ��!ے !_ے  �% 
 �ے �Q !,ہ�را ))١٣ !� !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے ان /� <dاب �� ��ڑا ��زل �8� ١٢((�8ں �ہ
ت �$ اس �� /�ورد-�ر اس �� Pز��!� ہے !� ا%ے <') <>8$ �+*�ق ہے �ہ( �:� ا�e�ن )@١(/�ورد-�ر !�y �8ں ہے 

� ) Pہ�(د�9� اور � ,
 �+9r� ہے۔ !� �ہ9� ہے �ہ r+� ١(��8ے /�ورد-�ر �ے �>_ے <'تDدو%�? #�ح( اور �$ ) (
 �ہ8ں �*cہ !� )١K(��8ے /�ورد-�ر �ے �>_ے ذ�E8 �8� ) ہ�\ے(Pز��!� ہے �ہ اس /� روز? !�H �� د�9� ہے !� �ہ9� ہے �ہ 

��#� �ہ8ں ��!ے  � اور ��8اث �ے ��ل %,8ٹ )١٨(�A_� ���_� �� I8ceے �� !�8L$ د�9ے ہ�  اور �ہ �)١٧(��گ ��89 �

 �� د? )٢٠( اور ��ل �� �ہ
 ہ� <'�' ر�_9ے ہ� )١٩(�� �_� ��!ے ہ� e/ �� ٹ ��ٹ�� ?�H*� �� I8ز� $� �! 

 � اور )٢٢(��د ہ�ں -ے اور 9��Gے (Y�ر ����ه ����ه �� P ��) �*�ہ ��G� ہ� -�( اور !,ہ�را /�ورد-�ر )٢١(��\ے -
�ہ(ا%ے ) %ے(دوزخ اس دن ��ض� �� ��\ے -� !� ا�e�ن اس دن �H9=ہ ہ� -� �:� !H=ہ \�G ے -�(�ہ�ں )c% E�) (٢٣( 

 �-�� ز�H/ے �8ے(�ہے -� ��ش �8ں �ے ا� ��ا �ے <dاب �� )@P ;R�)٢-ے �_8>� ہ�!� ( ��ودا�� � !� اس دن �ہ ��\
� ��(#�ح �� e� اب دے -�)d>٢ (D( �- ڑےc� �ڑ�c� �e�و � ا/Hے )٢٧! ( اے ا#,H8�ن /��ے وا�� روح)٢K( اور �ہ ��\

 ��وں �8ں ���E ہ� �� ) �,9�ز( !� ��8ے )٢٨(/�ورد-�ر �� #�ف ��ٹ EB۔ !� اس %ے راض� وہ !>; %ے راضH�)٢٩( 

 �8ں دا�E ہ� �� r٣٠(اور ��8? �ہ(  
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�Lَ�َرة ا�� 

 
 م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا� �� ��

 

� Pدم( اور ��پ )٢( اور !� ا%� �ہ� �8ں !� رہ9ے ہ� )١(�� c� ( �e)ہ(ہ,8ں اس �ہ� H � ( �e) � )٣(اور اس �� او�د �
 �8*c! �� ن�eہ ہ� �ے ا��)
��� �(��� �ہ /�\ے -�  �8� وہ �8�ل ر�_9� ہے �ہ اس /� ��\� )@H�)��� ہے ( رہHے وا�8�)ں ( �

)D( �8� ل ����د�� �% 
� �ے د�c_� �ہ8ں )K( �ہ9� ہے �ہ �8ں �ے �ہe� �� ہ -,�ن ہے �ہ اس�ہ� �ےاس )٧( �8� ا%ے  A_� 
��8 و �� �ے(اور اس �� ) �ہ 8B'�ں �_� د�ں ()٩) (�ہ8ں د�sے( اور ز��ن اور دو ہ��ٹ )٨(�� دو c�P_8ں �ہ8ں د�ں؟  (

 اور !� �8� %,>_ے �ہ -_�ٹ� �8� ہے؟ )١١( �:� وہ -_�ٹ� /� %ے ہ� �� �ہ -'را )١٠(� د�_� د�sے دو��ں ر%9ے �_
)١٢( �e� )����e�ر �� )١D( ��89 ر�9ہ دار �� )@ )١�� �y�_ �ے دن �_��� �_)١٣( ��A-�دن �� B_ڑا�� ( � �8`G �� 
)١K( �
 اور ہ� �� ا�,�ن �) دا�E( /_� ان ��-�ں �8ں �_Z84� �
 ���ے �� وص8
 ) ��-�ں /�(\ے اور ص=� �`i�


 ہ8ں )١٨( �ہ� ��گ ص��$ % �دت ہ8ں )١٧(��!ے رہے +�� �ہ ��گ )١٩( اور �Hہ�ں �ے ہ,�ر? P��9ں �� �ہ ���� وہ �
� �� د�sے ��\8ں -ے H� گ �8ںP)٢٠(  
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رة ا�ّ<�&� 

 
 
 ر�� وا� ہے��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��

 

 �� �Hرو� �� �$ اس �ے /R8_ے �c*ے )١(%�رج �� (�e اور اس �� ���B دے )٢( اور �c,B ُا%ے $� � اور دن �
� اور اس ) D( اور P%,�ن �� اور اس ذات �� �o �ے ا%ے �H��� )@( اور رات �� �$ ُا%ے B_�� �ے )٣(� I8اور ز�

 ��A8_/ ے ا%ے� o� ��)K(�eے اس  اور ا�� o� � /_� اس �� ����ر? )٧(�� ��ا�� �8� ) �ے ا<F�(ن �� اور اس �
� روح(�oi ) ا/Hے( �ہ �o �ے )٨(اور /�ہ8'-�ر? ���ے �� %,>; د? ) %ے �HRے(H � ( �� ر�_� وہ ��اد y�/ ��

 �RHرے �8ں رہ� )٩(/ہ�e�� %��) (�م ()١٠( اور �o �ے ا%ے ��y �8ں �A�� وہ H/ے %=$ ث,�د �ے ا� �r)�� �=,^8/ (
 ��Aاٹ_� )١١(�_ٹ 
+��� 
�ا �ے /8^,=� )١٢( �$ ان �8ں %ے ا�Q �ہ���� ) ص���( !� Hاو�ٹ ��ا ���ے ان %ے �ہ� �ہ 

� ���8Rں ��ٹ د�ں !� )١٣(اور اس �ے /��� /H8ے �� ��ر? %ے <dر ��و � �Hاور او�ٹ ��Aا�ہ�ں �ے /8^,=� �� �_ٹ �:� 
�H-ا �ے ان �ے�� اور اس �� ان �ے ���ہ )@١(��ا�� �� د�� ) ہyA �� �ے(ہ �ے %=$ ان /� <dاب ��زل �8� اور %$ �� 

� ڈر �ہ8ں _� ;R� �� ےH8�)١D(  
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0-ْLرة ا�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 $� �e) �� (o� �e �ے �� اور ��دہ ) ذات( اور اس )٢ ( اور دن �� Q,B $� �e) اٹ_ےB)١(_���ے ( دن ��(رات ��
�ا �ے ر%9ے �8ں ��ل( !� �o �ے )@( �ہ !� ��-�ں �� ���rں #�ح #�ح �� ہے )٣(/8�ا �8ے �د�� اور /�ہ8' -�ر? ) 

 ��)D( ���� }% �� ت�� Q8� اور )K( ں -ے��8 دG�! ��وا  اور �o �ے �+E �8� اور �ے/)٧( اس �� ہ� P%�ن #��`ے �
) دوزخ �ے -ڑهے �8ں( اور �$ وہ )١٠( ا%ے %+9� �8ں /ہRH�\8ں -ے )٩( اور �Q8 ��ت �� �_�ٹ %,>_� )٨(�H� رہ� 

��ت او رد�8� ہ,�ر? ہ� )١٢( ہ,8ں !� راہ د�_� د�H� ہے )١١(-�ے -� !� اس �� ��ل اس �ے �R; ��م �ہ P\ے -� P اور 

 ہے )@١(ڑ�9� Pگ %ے �H9=ہ �� د��  %� �8ں �ے !� �� �_)١٣(8B'�ں ہ8ں +�� )١D( اس �8ں وہ� دا�E ہ� -� �� �ڑا �

 �� ��ل د�9� ہے !��ہ )١٧(�R� �8� ��\ے -� ) اس %ے( اور �� �ڑا /�ہ8'-�ر ہے وہ )١K(�o �ے �_ٹA�� اور �Hہ /_�8ا 
� �� ا�e�ن ) د�9� �ہ( �ہ8ں) اس �8ے( اور )١٨(/�y ہ� e� �/ ہے(اس (o� ہ ا!�ر!� ہے���او�� )١٩( �� وہ �� �*cہ ا/Hے 

�? ��صE ���ے �ے �8ے د�9� ہے H��رض �� ٰ���ش ہ� ��\ے -� )٢٠(ا<* $��`H> ٢١( اور وہ(  
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رة ا�ّ\�2ٰ� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 �e) �� �Hرو� ��( اور رات )١(9GP�ب �c�ر�! �� (� ��( �ہ )٢($ B_� ��\ے �,Z� ہ�رے /�ورد-�ر �ے �ہ ) ملسو هيلع هللا ىلصاے,!
��ت !,ہ�رے �8ے /ہ*� )٣(��راض ہ�ا )!� %ے ( !� !� �� B_�ڑا اور �ہP د�8�( اور �H � 
 )@)%ے �ہ8ں �ہ�9 ہے ( ���

� /� �� �:ہ �ہ8ں  �_A اس �ے !,ہ8ں �D(89(اور !,ہ8ں /�ورد-�ر <H`��$ وہ ���G �Y> ;R�\ے -� �ہ !� ��ش ہ� ��ؤ -ے 
� �� د�� )٧( اور ر%9ے %ے ��وا(� د�c_� !� ر%9ہ د�_��� )K) (�ے�Q د?(د?؟ HL �! ���/ 
� )٨( اور !�H د%_� �! �! 

 اور ا/Hے /�ورد-�ر �� � ,�9ں �� �8�ن ��!ے رہH� )١٠( اور ���:Hے وا�ے �� �_ڑ�� �ہ د�H� )٩(��89 /� %�9 �ہ ���� 
)١١(  
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  ا�<?�ح�رة

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

)�,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے ( ؟��ہ �_�ل �ہ8ں دH8% 8� ہ� �ے !,ہ�را�)��ل د�_� Q)١) (�ے� ��ا!�ر د � �o )٢( اور !� /� %ے ���; �_
 �_! �� �8� )٣(�ے !,ہ�ر? /8ٹ; !�ڑ ر�_H*� ے)@( اور !,ہ�را ذ��� Ecr� ہے  ہ�ں ہ�ں �_� ���%P ;!�% )D() ے ) اور�
� ہے ��%P ;!�% ے� Ecr� Q�)Kرغ ہ�ا ��و !� )�G $� �! 8� ��و ) <=�دت �8ں(� 
HZ�)٧( � اور ا/Hے /�ورد-�ر �

  )٨(#�ف ���9ہ ہ� ���� ��و 
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I-�%رة ا�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� )١( ز��9ن �� ا�>�8 �� (�e اور� I8H8% ٢( اور #�ر( �� )٣( اور اس ا�I وا�ے �ہ� �_Bا 
 �ہ ہ� �ے ا�e�ن �� �ہ

(اس ) ر9Gہ ر9Gہ( /_� )@(ص�رت �8ں /8�ا �8� ہے ��� �
 �� د�� ) ��ل ��(�� ) �e/ ے% 
e/)D( ,�ن�گ ا�� �� �:� 

/_� !� �'ا �ے دن �� ��8ں �_ٹA!� ) اے Pدم زاد( !� )K(�\ے اور �E,> Q8 ��!ے رہے ا�cے �8ے �ےا�9ہ� ا�� ہے 
�ا %$ %ے �ڑا ���� �ہ8ں ہے؟ )٧(ہے؟ � �8� )٨(  
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]L�رة ا�َ� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

)�,Z� ملسو هيلع هللا ىلصاے ( ے� o� ے /�ورد-�ر �� ��م �ے �� /ڑه�H/ا)�� ���> (�ا �8�� %ے  �o �ے ا�)١ (/8cٹ_/ �e�ن �� ��ن �
 ���H�)ہے )٢ ��٣( /ڑه� اور !,ہ�را /�ورد-�ر �ڑا ��( ���_c% �*> ے %ے �ے ذر� �*) ے� o� )@( ن �� وہ ��!8ں�eاور ا� 

� د�c_9� ہے )K( �:� ا�e�ن %��� ہ� ��!� ہے )c%)D_�\8ں �o �� اس �� <*� �ہ !_� HL ںs8! ےH/٧( �$ �ہ ا( Q� ;R� 
� #�ف ��ٹ �� ���� ہے ) اس ��(�ہ �ہ8ں � � �_A !� �ے اس �+v �� د�uH� �� �_c ��!� ہے )٨(!,ہ�رے /�ورد-�ر ہ

)٩() �H � ( ے �:9� ہےHے �� �$ وہ �,�ز /ڑه�H� Q�ہ� )١٠(ا �/ 
 �� /�ہ8' -�ر? )١١( �_A د�c_� !� ا-� �ہ راِہ را%
) !� �8� ہ�ا(د�c_� !� ا-� اس �ے د�I �� �� �_ٹA�� اور اس %ے �Hہ ��ڑا  اور )١٢) (!� ��c� ��)�e8� ���� uH ��ے 

�ا د�c; رہ� ہے )١٣(�� �ے ��ل /cڑ ) اس ��) د�c_� ا-� وہ ��ز �ہ P\ے -� !� ہ� (@١( �8�اس �� � *�م �ہ8ں �ہ ��r8/
� �ے ��ل )١D(-_8eٹ8ں -ے ��r8/ �� اس �_�ٹے �Y���ر �H � )١K(� ےH/ے  !� وہ ا�A� �� o*<� � ہ� )١٧(�روں �

�ا( د�c_� اس �� �ہ� �ہ ���H� اور (�ِب )١٨(�_� ا/Hے ���Aِن دوزخ �� �A �8ں -ے � ( �Hے رہ!�� Eص��)١٩(  
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رة ا�َ��ر� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

�ر ہ'ار )٢( اور !,ہ8ں �8� � *�م �ہ �$ (�ر �8� ہے؟ )١( �8� )���� ��وع(�� �$ (�ر �8ں ��زل ) (�Pن( ہ� �ے اس) $� 
�8ے ا/Hے /�ورد-�ر �ے ��c %ے ) ا��9�م �ے(اور 9��Gے ہ� ��م �ے ) ا��I8( اس �8ں روح )٣(�ہH8ے %ے �ہ�9 ہے 

9� ہے ) ا��ن اور(#*�ع ص=� !Q ) رات(  �ہ)@(ا!�!ے ہ8ں �A%)D(  
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رة ا�َ�ّ-َ��� 

 
 وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��

 

�(�� ��گ ���G ہ8ں H � وہ ) y�r� 9�ب اور� Eے(اہ% �i� ( E8د� �) �ہ(��ز رہHے وا�ے �ہ !_ے �$ !Q ان �ے /�س �_*
 �!P)١() �H � ( اوراق /ڑه9ے ہ8ں y�/ �� �=,^8/ ا �ے��� ہ�\� ہ8ں ) �I�  )�cZ9e �8ں٢((_c� 89ں�P)9�ب )٣� Eاور اہ 

 اور ان �� ��c !� �ہ� ہ�ا !_� �ہ ا�Aص )@) (ہ�\ے ہ8ں( ہ�\ے ہ8ں !� د�E8 واض� �Pے �ے � �) و �+*9��i9� ��)ق 
�ا �� <=�دت ���ں � �� ��گ ))D��ec ہ� ��اور�,�ز /ڑه8ں اور ز��ٰة د�ں اور �ہ� %R� د�I ہے ) اور(<,E �ے %�!; 

�(���G ہ8ں H � ( 9�ب� Eں -ے اہ�گ �8ں /ڑP �ہ,r8ہ اس �8ں رہ8ں -ے۔ �ہ ��گ %$ �+*�ق ) اور(اور �y�r وہ دوزخ �

 %ے �ہ�9 ہ8ں ) اور ()K(%ے ��!� ہ8ں `*� ان �� ص*ہ ان �ے )٧(�� ��گ ا�,�ن �\ے اور �E,> Q8 ��!ے رہے وہ !,�م 

�ا ان %ے ��ش /�ورد-�ر �ے ہ�ں ہ,r8ہ رہHے �ے ��غ ہ8ں �I �ے �R8ے �ہ��ں �ہہ رہ� ہ8ں �ا��ا���د ان �8ں رہ8ں -ے۔ 
  )٨(اس �ے �8ے ہے �� ا/Hے /�ورد-�ر %ے ڈر!� رہ� ) ص*ہ(اور وہ اس %ے ��ش۔ �ہ 
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��Eَ�Eّرة ا�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 � اور ا�e�ن �ہے -� �ہ )٢(�; �c�ل ڈا�ے -� �ے ��) ا��ر) اور ز�I8 ا/Hے ١((�$ ز�R��_� I8�ل %ے ہA د? ��\ے -
�c��8ہ !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے اس �� ��c �_8>� ) @( اس روز وہ ا/Hے ���ت �8�ن ��دے -� )٣(اس �� �8� ہ�ا ہے؟ 

�  !� �o �ے ذرہ �_)K( اس دن ��گ -�وہ -�وہ ہ� �� P\8ں -ے !��ہ ان �� ان �ے ا<,�ل د�_� د�sے ��\8ں )D) (ہ�-� (
� ہ� -� وہ اس �� د�c; �ے -� � �c8�)ے -� )٧� ;c�وہ ا%ے د �� ہ�-� �  )٨( اور �o �ے ذرہ �_� ��ا\
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رة ا�َ��دَ)�ت� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 /_� )٢(� Pگ �c��9ے ہ8ں ��ر �) /9_�وں /� � E( /_� )١(ان %�/ٹ دوڑ�ے وا�ے -_�ڑوں �� (�e �� ہ��¦ اٹ_9ےہ8ں 
� �Gج �8ں �� -_9eے ہ8ں )@( /_� اس �8ں -�د اٹ_�!ے ہ8ں )٣(ص=� �� B_�/ہ ��ر!ے ہ8ں � I,د� 
 �ہ )D( /_� اس و(

 وہ !� ��ل %ے %+
 )٧( اور وہ اس %ے P-�ہ �_� ہے )K(ہے ) اور ����cا(ا�e�ن ا/Hے /�ورد-�ر �� ا�e�ن ���H�س 

 ���ے وا�=Z� ہ8ں ���9� �ہ ��)٨( ہے� �� 
 )٩()=�وں �8ں ہ8ں وہ ��ہ� �c�ل �8ے ��\8ں -ے ( ��دے(  �8� وہ اس و(

 �ے�Q ان �� /�ورد-�ر اس روز ان %ے ��ب وا(� )١٠(د��ں �8ں ہ8ں وہ ��ہ� �� د�sے ��\8ں -ے ) �_8�(اور �� 
  )١١(ہ�-� 
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رة ا�َ��رَ��� 

 
  �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا� �� ��م �ے �� ��

 

 �) وہ (8��
 ہے ()٣( اور !� �8� ����ں �_ڑ �_ڑا�ے وا�� �8� ہے؟ )٢( �_ڑ �_ڑا�ے وا�� �8� ہے؟ )١(�_ڑ �_ڑا�ے وا�
� ہ�\� ر�� )@(�o دن ��گ ا�eے ہ�ں -ے �e8ے �c_�ے ہ�\ے /H9:ے cHے دهe8� ے ہ� ��\8ں -ےe�اور /ہ�ڑ ا 

� اون � ����)Dے )� o� �! 8ں -ے ) ا<,�ل �ے(*c� ?(وزن �_�رK( �- �8 �8ں ہ�> �He/ ے )٧( وہ دل� o� اور 
9� ہ�\� ) وہ ()١٠( اور !� �8� %,>_ے �ہ ہ�و�ہ �8B �8' ہے؟ )٩( اس �� ���u ہ�و�ہ ہے )٨(وزن ہ*cے �c*8ں -ے cدہ

  )١١(Pگ ہے 
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�Oُ�5%ّرة ا�� 

 
 � �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا� �� ��م �ے �� �

 

)�-�� (�� �!)�� #*$ �ے EG�L �� د�� ) ��ل �% 
 د�c_� !,ہ8ں <H`��$ )٢( �ہ�ں !Q �ہ !� �ے )=��ں �� د�c_8ں ١((�ہ
�( د�c_� ا-� !� ���9ے )@( /_� د�c_� !,ہ8ں <H`��$ � *�م ہ� ��\ے -� )٣(� *�م ہ� ��\ے -� H � ) I8`8ر�_9ے (<*� ا� �!


 �ہ ��!ے*iL) )Dے )- �_c�( !� ض�ور دوزخ �� دK( /_� اس �� )�e�ے ) ا- �_c�) �ہ(د I8`8ا� I8>ے -� (\�� P٧) (( 

 �ے ��رے �8ں /�%� ہ� -� ) ��c(/_� اس روز !� %ے , �)٨(  
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�A�رة ا�َ� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 �e) � �:� وہ ��گ �� ا�,�ن �\ے اور �E,> Q8 ��!ے رہے اور o/P �8ں �� ))٢ �ہ ا�e�ن �`4�ن �8ں ہے ١((<�4 �
8� ��!ے رہے ) ��ت(��! �٣(�� !*`I8 اور ص=� �(  
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رة ا�E�َ4ُة� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 ���ر � E^B 8' ا��ر!8ں ���ے وا�ے�P I # ہے ہ� � )٢( �� ��ل �,u ��!� اور اس �� -I- I �� ر�_9� ہے )١(��ا�
� �� ���$ ہ� -� ) اور(-� ہ� -' �ہ8ں وہ ض�ور �Y,ہ �8ں ڈا� )٣(�8�ل ��!� ہے �ہ اس �� ��ل اس �� ہ,r8ہ �� ز�

�ا �� �_ڑ��\� ہ�\� Pگ ہے )D( اور !� �8� %,>_ے �Y,ہ �8� ہے؟ )@(��\ے -� � )٧(�� د��ں /� �� ��ٹے -�  )K( وہ 
� �� د�sے ��\8ں -ے ) اور(H� گ �ے ()٨(وہ اس �8ںP �H � ( ے �,=ے %���9ں �8ں=,�)٩(  

 
 

رة ا�ِ�-0� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 اور ان )٢( �8� ان �� داؤں L*� �ہ8ں �8�؟ )١(�8� !� �ے �ہ8ں د�c_� �ہ !,ہ�رے /�ورد-�ر �ے ہ�!_� وا��ں �ے %�!; �8� �8� 
� /9_���ں /_9cH8ے !_ے )٣(/� �_*ڑ �ے �_*ڑ ����ر �_8>ے � �:H_� �/ )@( �� ان ��ے �_�e8� ��د �� �e�ان �� ا �! 

 o_� ہ�ا)D(  

 
 

رة ا�ُ�َ�)^� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� ()١(����س ���ے �ے %=$ (��� �ے H � ( $=% ے ����س ���ے �ے% �i% ے� � ��-�ں )٢(ان �� ��ڑے اور -��
� <=�دت ���ں ) اس � ,
 �ے ��c �8ں(�� B�ہs8ے �ہ � Q��� ٣(اس -_� �ے( ��A_� ���_� 8ں� y�_� �� ے ان� o� 

 �r+� Iف %ے ا���  )@(اور 
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رة ا�َ���ن� 

 
 �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے��وع ا� �� ��م 

 

 �� �_c�د �� v+� ے اس� �! A_�)روِز ( ہے؟ �!Aا �� �_ٹ'�)١( �
( �ہ وہ+�� ))٢ہے، �� ��89 �� دهcے د�9� ہے ( �
��ا�� ہے )٣(!�8L$ �ہ8ں د�9� ) ��-�ں ��( اور �A_� ���_� �� �8`Gے �ے �8ے ��  �� �,�ز)@( !� ا�eے �,�ز��ں �� 

  )٧( اور ��!Hے �� 8B'�ں <�ر�9ًہ �ہ8ں د�9ے )K( �� ر�� ��ر? ��!ے ہ8ں )D(#�ف %ے EG�L رہ9ے ہ8ں 

 
 

�Oَرة ا�5َ� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

)�,Z� ہے ) ملسو هيلع هللا ىلصاے �\���G �Y> ے /�ورد-�ر �ے �8ے �,�ز /ڑ)١(ہ� �ے !� �� ��ث�H/و  !� ا�� ��د � )٢(ه� ��و اور (����
  )٣(�Q� ;R �ہ8ں �ہ !,ہ�را د�,I ہ� �ےاو�د رہے -� 

 
 

رة ا��Gِ�5ون� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 اور )٢( /��9B�/ �! �� �9ے ہ� ان �� �8ں �ہ8ں) ��9ں( �I )١! (�ہہ دو �ہ اے ���Gو) اے /8^,=� ان ��cHان ا%Aم %ے(
 o�)ا��� !� /�%�9 ��!ے ) �8ں /_� �ہ9� ہ�ں �ہ(  اور)٣(�� �8ں <=�دت ��!� ہ�ں اس �� !� <=�دت �ہ8ں ��!ے ) � I�

� ���ے وا�ے )@(ہ�ں ان �� �8ں /�%�9 ���ے وا� �ہ8ں ہ�ں -�H� �� ) � *�م ہ�!ے( اور �ہ !� اس �-�H� 8ں� �� o� ہ�
  )K( د�I /� �8ں ا/Hے د�I /�  !� ا/Hے)D(��!� ہ�ں 
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�A�ّرة ا�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 �9G اور �RHہ/ P د�� ��ا �� $�)�s- ہ� E١) (��ص( E��ا �ے د�I �8ں دا� اور !� �ے د�c; �8� �ہ ��گ �Lل �ے �Lل 
�!; !e=�8 ��و اور اس %ے �^�iت ���:�، �ے �Q وہ � �ف ���ے  !� ا/Hے /�ورد-�ر �� ! ��� �ے %)٢(ہ� رہے ہ8ں 

  )٣(وا� ہے 

 

 ا�َ�َ��/ �رة �4_ 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

 وہ �*� )٢( �ہ !� اس �� ��ل ہ� اس �ے �R; ��م P�� اور �ہ وہ �� اس �ے �,��� )١(ا���ہ$ �ے ہ�!; ٹ�ٹ8ں اور وہ ہyA ہ� 
�هI %� /� اٹ_�\ے /_�!� ہے )٣(�_ڑ�9� ہ�\� Pگ �8ں دا�E ہ� -� H�ا �� � اس �ے -*ے �8ں )@( اور اس �� ��رو �_

 �� رّ%� ہ� -� ����)D(  
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رة ا!VNٕص� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

� �� ��پ ہے اور �ہ )٢(� =�د ���� �� �ے�8�ز ہے ) وہ ()١(ا�Q ہے ) ہے(ا� ) ذات /�o� y �� ��م(�ہ� �ہ وہ e� ہ� 
� �� �8ٹ� e�)ہ8ں )٣� �e,اس �� ہ �  )@( اور ��\
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]Lَ�َرة ا�� 

 
 ��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ��
 ر�� وا� ہے

 

8' �� )١(�ہ� �ہ �8ں ص=� �ے /�ورد-�ر �� /H�ہ ���:9� ہ�ں B ہ�  �٢(��? %ے �� اس �ے /8�ا �( �� �c�اور �$ !�ر 
� )@(/_��Hcے وا��8ں �� ��ا\� %ے ) /ڑه /ڑه ��( اور -Hڈوں /� )٣(��ا\� %ے �$ اس ��ا��ه�8ا B_� ��\ے e� اور 

� ���ے �:ے e� $� ے% �  )D(���ے وا�ے �� ��ا\
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رة ا��?�س� 

 

 ر�� وا� ہے��وع ا� �� ��م �ے �� �� �ڑا �ہ���ن �ہ�� 

 

� ()١(�ہ� �ہ �8ں ��-�ں �ے /�ورد-�ر �� /H�ہ ���:9� ہ�ں H � ( � ��-�ں �ے � =�د ���� )٢(��-�ں �ے �`8`� ��د��ہ �
 ��ا �� ��م %I ��(و%�%ہ ا��از �� ��ا\� %ے �� ) �Y8�ن ()٣(�� �� ��-�ں �ے د��ں �8ں )@R8/)_ے ہٹ ��!� ہے ( 

  )K(�� ا�e���ں �8ں %ے ) ہ�(وہ �Hّ�ت �8ں %ے ) ��اہ ()D(و%�%ے ڈا�9� ہے 

 

 


