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سورۃ الملک []67

ترجمہ سورۃ الملک []67
"نہايت بلند و برتر ہے [تبارک] وه ذات جو تمام
اختيارو حکمرانی کی مالک ہے اور جو ہر چيز کی
منزل مقصود کا تعين
وقعت ،درجہ بندی اور
ِ
[قدير]کرتی ہے []1؛ جس نے موت اور زندگی کا
طريق کار اس ليے تخليق کيا کہ تم ميں سے
دائره يا
ِ
ہر ايک کی کارکردگی کی امتحانوں سے گذار کر
خوبصورت اعمال کے معيار پر آزمائش کرے،
کيونکہ کہ وہی تمام غلبے اور اقتدار کا مالک اور
تحفظ عطا کرنے واَّل ہے []2۔ وہی تو ہے جس نے
کثير تعداد ميں [سبع] ،مختلف مراحل ميں [طباقا]
خلئی اجسام [سماوات] تخليق کيے ،ايک ايسے
مکمل انداز ميں کہ تم اُس رحمان کی تخليقات ميں
کوئی سقم يا ناہمواری نہ ديکه سکوگے؛ پس اپنی
سوچ اور نظر کو پهر اُس طرف لوٹاو اور ديکهو کہ
کيا تم کوئی بهی نقص يا تخريب نوٹ کرتے ہو؟ []3
پهر ايک باراِسی مقصد سے نظر ڈالو ،وه نظر
تمہاری جانب خاسر و نامراد واپس لوٹ آئيگی []4۔
مزيد برآں ،ہم نے کائنات کا قريبی حصہ [سماء
الدُنيا] روشن چراغوں سے مزين کر ديا ہے اور
اُسے سرکش اور باغی عناصر کے ليے عقل آزمائی
اور تخمينہ سازی کا ہدف [رجوما] بنا ديا ہے؛ نيز
ايسے لوگوں کے ليے ہم نے ايک مستقل جلتے
رہنے کا عذاب تيار کر رکها ہے []5۔ اور اپنے
پروردگار کا انکار کرنے والے ديگر لوگوں کے ليے
بهی جہنم کا عذاب ہے ،جو کہ ايک نہايت بُرا ٹهکانا
ہے []6۔ جب وه اس کيفيت ميں ڈال ديے جائيں گے
تو وه اُس کی لپيٹ ميں لے لينے والی آوازيں
محسوس کريں گے جب کہ اُس سے پيدا ہونے والی
سوزش بهڑک کر ايسےجوش مارتی ہوگی [ ،]7گويا
کہ محرومی اور ابتل کا احساس [الغيظ] وجود کو
پهاڑ کر ٹکڑے کر دے گا [تميز]۔ جب جب اُس ميں
ايک گروپ داخل کيا جائے گا تو اُس کے نگران اُن
سے پوچهيں گے کہ کيا تمہارے پاس کوئی پيش آگاه
کرنے واَّل نہيں آيا تها []8۔ وه کہيں گے کہ ہاں ،آيا
تها ،ليکن ہم نے اُسے جهٹليا اور کہا کہ ہللا نے
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َي ٍء
تَبَ َ
اركَ الَّ ِذي بِيَ ِد ِه ا ْل ُم ْل ُك َوه َُو َعلَ ٰى ُك ِّل ش ْ
َّ
َ
َ
ق ا ْل َم ْوتَ َوا ْل َحيَاۃَ لِيَ ْبلُ َو ُك ْم أَيُّك ْمُ
قَ ِدير ﴿ ﴾١ال ِذي خل َ
ق
سنُ َع َم ًل ۚ َوه َُو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َغفُو ُر﴿ ﴾٢الَّ ِذي َخلَ َ
أَ ْح َ
ق ال َّر ْح َم ٰـ ِن
س ْب َع َ
َ
اوا ٍ
س َم َ
ت ِطبَاقًا ۚ َّما تَ َر ٰى فِي َخ ْل ِ
َ
ْ
َ
ص َر َه ْل ت ََر ٰى ِمن
تۚف ْ
ار ِج ِع البَ َ
ِمن تَفا ُو ٍ
ُ
ْ
َ
َ
ص َر َك َّرتَ ْي ِن يَنقلِ ْب إِل ْيكَ
فُطُو ٍر ﴿ ﴾٣ث َّم ْ
ار ِج ِع البَ َ
س َما َء
سير ﴿َ ﴾٤ولَقَ ْد زَ يَّنَّا ال َّ
ا ْلبَ َ
اسئًا َوه َُو َح ِ
ص ُر َخ ِ
يح َو َج َع ْلنَاهَا ُر ُجو ًما
صابِ َ
ال ُّد ْنيَا بِ َم َ
لِّل َّ
س ِعي ِر ﴿َ ﴾٥ولِلَّ ِذينَ
اب ل َّ
ين ۚ َوأَ ْعتَ ْدنَا لَ ُه ْم َع َذ َ
شي َ ِ
اط ِ
ْس
َكفَ ُروا بِ َربِّ ِه ْم َع َذ ُ
اب َج َهنَّ َم ۚ َوبِئ َ
ش ِهيقًا
س ِم ُعوا لَ َها َ
صي ُر ﴿ ﴾٦إِ َذا أُ ْلقُوا فِي َها َ
ا ْل َم ِ
َو ِه َي تَفُو ُر ﴿ ﴾٧تَ َكا ُد تَ َمي َّ ُز ِمنَ ا ْل َغ ْي ِظ ۚ ُكلَّ َما أُ ْلقِ َي
سأَلَ ُه ْم َخزَ نَتُ َها أَلَ ْم يَأْتِ ُك ْم نَ ِذير ﴿ ﴾٨قَالُوا
فِي َها فَ ْوج َ
بَلَ ٰى قَ ْد َجا َءنَا نَ ِذير فَ َك َّذ ْبنَا َوقُ ْلنَا َما نَ َّز َل اللَّـهُ ِمن
ض َل ٍل َكبِي ٍر ﴿َ ﴾٩وقَالُوا لَ ْو ُكنَّا
َي ٍء إِنْ أَنتُ ْم إِ ََّّل فِي َ
ش ْ
َ
َ
ب
س َم ُع أ ْو نَ ْعقِ ُل َما ُكنَّا فِي أ ْ
نَ ْ
ص َحا ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ب
س ْحقًا ِِّّل ْ
ال َّ
س ِعي ِر ﴿﴾١٠فا ْعتَ َرفوا بِذنبِ ِه ْم ف ُ
ص َحا ِ
ب لَ ُهم
ال َّ
س ِعي ِر ﴿ ﴾١١إِنَّ الَّ ِذينَ يَ ْخش َْونَ َربَّ ُهم بِا ْل َغ ْي ِ
س ُّروا قَ ْولَ ُك ْم أ ِوَ
َّم ْغفِ َرۃ َوأَ ْجر َكبِير ﴿َ ﴾١٢وأ َِ
الصدُو ِر ﴿﴾١٣أَ ََّل
ْ
ت ُّ
اج َه ُروا بِ ِه ۚ +إِنَّهُ َعلِيم بِ َذا ِ
ق َوه َُو اللَّ ِطيفُ ا ْل َخبِي ُر ﴿ ﴾١٤ه َُو الَّ ِذي
يَ ْعلَ ُم َمنْ َخلَ َ
ض َذلُ ً
وَّل فَا ْمشُوا فِي َمنَا ِكبِ َها َو ُكلُوا
َج َع َل لَ ُك ُم ْاِّلَ ْر َ
ِمن ِّر ْزقِ ِه ۚ َوإِلَ ْي ِه النُّشُو ُر ﴿ ﴾١٥أَأَ ِمنتُم َّمن فِي
ض فَإ ِ َذا ِه َي
ال َّ
سفَ بِ ُك ُم ْاِّلَ ْر َ
س َما ِء أَن يَ ْخ ِ
س َل
تَ ُمو ُر ﴿ ﴾١٦أَ ْم أَ ِمنتُم َّمن فِي ال َّ
س َما ِء أَن يُ ْر ِ
ستَ ْعلَ ُمونَ َكيْفَ نَ ِذي ِر ﴿َ ﴾١٧ولَقَ ْد
اصبًا ۚ فَ َ
َعلَ ْي ُك ْم َح ِ
ب الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم فَ َكيْفَ َكانَ نَ ِكي ِر ﴿ ﴾١٨أَ َولَ ْم
َك َّذ َ
ضنَ ۚ َما
ت َويَ ْقبِ ْ
يَ َر ْوا إِلَى الطَّ ْي ِر فَ ْوقَ ُه ْم َ
صافَّا ٍ
َي ٍء
يُ ْم ِ
س ُك ُهنَّ إِ ََّّل ال َّر ْح َمـٰنُ ۚ إِنَّهُ بِ ُك ِّل ش ْ
ص ُر ُكم
صير ﴿ ﴾١٩أَ َّمنْ َه ٰـ َذا الَّ ِذي ه َُو ُجند لَّ ُك ْم يَن ُ
بَ ِ
ُون ال َّر ْح َم ٰـ ِن ۚ إِ ِن ا ْل َكافِ ُرونَ إِ ََّّل فِي
ِّمن د ِ
سكَ
ُغ ُرو ٍر ﴿ ﴾٢٠أَ َّمنْ َه ٰـ َذا الَّ ِذي يَ ْر ُزقُ ُك ْم إِنْ أَ ْم َ
ِر ْزقَهُ ۚ بَل لَّ ُّجوا فِي ُعت ٍُّو َونُفُو ٍر ﴿ ﴾٢١أَفَ َمن
س ِويًا
شي َ
شي ُم ِكبًا َعلَ ٰى َو ْج ِه ِه أَ ْهد َٰى أَ َّمن يَ ْم ِ
يَ ْم ِ
يم ﴿ ﴾٢٢قُ ْل ه َُو الَّ ِذي أَنشَأ َ ُك ْم
اط ُّم ْ
ص َر ٍ
َعلَ ٰى ِ
ستَقِ ٍ
ار َو ْاِّلَ ْفئِ َدۃَ ۚ قَلِ ً
يل َّما
َو َج َع َل لَ ُك ُم ال َّ
ص َ
س ْم َع َو ْاِّلَ ْب َ

ض
تَ ْ
ش ُك ُرونَ ﴿ ﴾٢٣قُ ْل ه َُو الَّ ِذي َذ َرأَ ُك ْم فِي ْاِّلَ ْر ِ
َ
ْ
ُ
َ
ش ُرونَ ﴿َ ﴾٢٤ويَقُولونَ َمت َٰى َه ٰـذا ال َو ْع ُد
َوإِل ْي ِه ت ُْح َ
ُ
ْ
ْ
َّ
صا ِدقِينَ ﴿ ﴾٢٥ق ْل إِن َّ َما ال ِعل ُم ِعن َد اللـ ِه
إِن ُكنتُ ْم َ
َ
ً
َ
ْ
سيئَتْ
َوإِنَّ َما أَنَا نَ ِذير ُّمبِين ﴿ ﴾٢٦فلَ َّما َرأ ْوهُ ُزلفَة ِ
ُو ُجوهُ الَّ ِذينَ َكفَ ُروا َوقِي َل َه ٰـ َذا الَّ ِذي ُكنتُم بِ ِه
تَ َّدعُونَ ﴿ ﴾٢٧قُ ْل أَ َرأَ ْيتُ ْم إِنْ أَ ْهلَ َكنِ َي اللَّـهُ َو َمن
ب
َّم ِع َي أَ ْو َر ِح َمنَا فَ َمن يُ ِجي ُر ا ْل َكافِ ِرينَ ِمنْ َع َذا ٍ
يم ﴿ ﴾٢٨قُ ْل ه َُو ال َّر ْح َمـٰنُ آ َمنَّا بِ ِه َو َعلَ ْي ِه
أَلِ ٍ
ض َل ٍل
ستَ ْعلَ ُمونَ َمنْ ه َُو فِي َ
ت ََو َّك ْلنَا ۚ فَ َ
صبَ َح َما ُؤ ُك ْم َغ ْو ًرا فَ َمن
ُّمبِي ٍن ﴿﴾٢٩قُ ْل أَ َرأَ ْيتُ ْم إِنْ أَ ْ
ين﴿﴾٣٠
يَأْتِي ُكم بِ َما ٍء َّم ِع ٍ

کچه بهی نازل نہيں کيا ہے اور تم تو گمراہی کا شکار
سن ليا
ہو []9۔ اور کہيں گے کہ اگر ہم نے غور سے ُ
ہوتا اور عقل سے کام ليا ہوتا تو ہم بهڑکتی آگ کے
سزاوارنہ بنے ہوتے []11۔ بيشک جو لوگ اپنے
پروردگار کے سامنے ،اُسے بغير ديکهے ،عاجزی
سامان تحفظ اور بڑے
کرتے رہے ،ان کے ليے
ِ
انعامات ہيں []12۔ اور تم خواه اپنے قول و قرار
پوشيده رکهو ،خواه ظاہر کر دو ،وه يقينا اُس سب کا
علم رکهتا ہے جو تمہارے اذہان کے اندر موجود ہے
[]13۔ کيا وه نہيں جانے گا جس نے تمہيں تخليق کيا
ہے ،جب کہ وه نہايت لطيف اور حساس انداز ميں
سب کی خبر رکهتا ہے []14۔ وہی ہے جس نے زمين
کو تمہارے ليے تسخير کر ديا تاکہ تم اُس کے اہم الفاظ کے مستند معانی:
راستوں پر چلو پهرو اور پروردگار کی عطايات سے
 = Ba-Ra-Kaf =Lying down, kneelingب ر ك
فائدے حاصل کرو [ ُکلو من رزقہ]؛ اور تمہيں اُسی
or with legs folded making the chest touch
کی طرف دوباره حيات پا کر اُٹهنا ہے []15۔ کيا وه the ground, falling upon the chest; To be or
جو کائنات ميں موجود ہے تم نے اُس سے امان پا لی
to become firm, steady, steadfast, fixed,
ہے کہ زمين کو تمہارے ليے ايک بڑےگڑهے ميں
continue, remain or stay in place; Praying
for someone or something, or blessings,
تبديل نہ کر دے اور اسے زلزلے ميں مبتل نہ کر
felicitations, prospering and abounding in
دے؟[ ]16کيا وه جو کائنات ميں موجود ہے تم نے
good (e.g. on food, or the saying God bless
اُس سے امان حاصل کر لی ہے کہ وه تم پر پتهروں
)you
کا طوفان نازل نہ کر دے ،تاکہ تم جان لو کہ ايک
Keeping or applying constantly or
تنبيہ کيسے حقيقی روپ دهارتی ہے؟[ ]17اور اِن
persevering in something (e.g. affairs,
سے ما قبل کے لوگوں نے بهی حقيقت کا انکار کيا
)commerce etc
Extolling God and His attributes, exalting
تها اور کيسے نتائج کا شکار ہوئے تهے []18۔ کيا
;God and/or magnifying God
يہ لوگ اپنے اوپر اُڑتے پرندوں پر غور نہيں کرتے
;Striving, laboring and/or exerting oneself
جو پروں کو کهولتے اور بند کرتے ہيں؛ سواے اُس
An ancient name of the months
رحم کرنے والی ہستی کے اور کون انہيں تهامے
A blessing, any good bestowed by God,
رکهتا ہے؟ درحقيقت وه ہر چيز پر نگران ہے []19۔
increase, abundance and/or plenty.
ايسا کون ہے جو تمہارے ليے خواه ايک فوج کے
برابر ہو جو ہللا کی مرضی کے بغير تمہاری مدد کو آ  = to stone, castر ج م  :رجوما Ra-Jiim-Miim:
stones, stone to death, curse, revile, expel,
سکتا ہے؟ اس معاملے ميں جهٹلنے والے صرف
put a stone (on a tomb), speak
ايک دهوکے کا شکار ہيں []20۔ ايسا کون ہے جو
conjecturally, conjectures, guess,
تمہاری ضروريات کی فراہمی کر سکتا ہے ،اگر
surmise, the act of beating or battering the
تمہارا رب اپنی عطايات کو روک لے؟ ليکن پهر بهی
ground with the feet. rajmun - conjecture,
يہ لوگ سرکشی اور نفرت پر ُمصر ہيں []21۔ کيا وه
guesswork, missile. rujum - shooting stars,
throw off, damned, thrown off with curse.
جو سر نيچے کی طرف ج ُهکائے اپنے ہی نظريات پر
marajim - foul speech. marjum - stoned.
چل رہا ہے ،اُس سے زياده ہدايت يافتہ ہو سکتا ہے
جو مضبوطی کے ساته استقامت والے راستے پر چل
ش ط ن = Shiin-Tay-Nun (root of shaytan) :
رہا ہے ؟[ ]22انہيں بتا دو کہ وہی ہے جس نے
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تمہيں پيدا کيا ہے اور تمہيں سننے ،ديکهنے اور
سوچنے کی صلحيتيں عطا کی ہيں؛ تم بہت کم ہی ان
کا شکر ادا کرتے/فائده اُٹهاتے ہو []23۔ ان سے کہ
دو کہ وہی ہے جس نے تمہيں زمين پر کثرتِعداد عطا
کی ہے اور تمہيں باآلخر اُسی کے پاس
اکٹهے/مجتمع ہونا ہے []24۔ اور وه يہ پوچهيں گے
کہ اگر تم سچے ہو تو بتاو کہ جس کے آنے کا تم
وعده کرتے ہو وه کب آئے گا []25۔ انہيں کہ دو کہ
اس کا علم صرف ہللا کے پاس ہے اور ميں تو بس
ايک فصيح و بليغ انداز ميں خبردار کرنے واَّل ہوں
[]٢٦۔ جب وه اسے قريب ہی پائيں گے تو اُس وقت
انکار کرنے والوں کے چہرے آلوده ہو جائيں گے،
اور يہ کہا جائيگا کہ ديکهو يہ ہے جسے تم ديکهنا
چاہتے تهے[]27۔ انہيں کہ دو کہ کيا تم نہيں
سوچتے کہ خواه ہللا مجهے اور ميرے ساتهيوں کو
ہلک کر دے ،خواه ہم پر رحم کر دے ،پهر بهی انکار
کی روش رکهنے والوں کو درناک عذاب سےکون
بچائے گا []28۔ کہ دو کہ وه صرف الرحمان ہے،
جس پر ہم ايمان لے آئے ہيں اور اُسی پر بهروسہ
رکهتے ہيں؛ پس تم سب يہ جان لو گے کہ گمراہی کا
شکار کون ہے []29۔ کہوکہ کيا تم لوگ يہ نہيں
سوچتے کہ ااگر تمہارے پانی کی سطح نيچے ہی
نيچے چلی جائے تو وه کون ہوگا جو تمہيں بہتا ہوا
پانی مہيا کر دے []30۔"

ترجمہ سورۃ القلم []68
"جو کچه بهی جهوٹی کہانياں وه گهڑ کر سياہی کی
دوات [ن] اور قلم کے ساته لکهتے رہيں [يسطرون]
[ ،]1تمہارے رب کے فضل و کرم سے ،وه تمہيں
پاگل قرار نہيں دے سکتے []2۔ اور فی الحقيقت تم
ايک ہميشہ جاری رہنے والے اجر کے مستحق ہو
مکارم اخلق
[]3۔ اور يہ بهی حقيقت ہے کہ تم يقينا
ِ
کے بلند ترين مقام پر فائز ہو []4۔ پس تم جلد ہی
ديکهوگے اور يہ لوگ بهی ديکه ليں گے [ ]5کہ تم
سب ميں سے کون کون ذہنی اختلج کا شکار ہے
[]6۔ تمہارا پروردگار يقينا علم رکهتا ہے کہ کون اُس
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 = become distant/far/remote,شيطان؛ شياطين
enter firmly / become firmly fixed therein /
penetrate and be concealed, turn away in
opposition (from direction/aim), devil, one
excessively proud/corrupt,
unbelieving/rebellious/insolent/audacious/
obstinate/perverse, rope, deep curved well,
it burned, became burnt, serpent, any
blameable faculty or power of a man.

سورۃ القلم []68
ن ۚ َو ْالقَلَ ِم َو َما يَ ْسطُرُونَ ﴿َ ﴾١ما أَنتَ بِنِ ْع َم ِة َربِّكَ
بِ َمجْ نُون ﴿َ ﴾٢وإِ َّن لَكَ ََلَجْ رًا َغي َْر َم ْمنُون ﴿َ ﴾٣وإِنَّكَ
ص ُر
َظيم ﴿﴾٤فَ َستُ ْب ِ
لَ َعلَ ٰى ُخلُق ع ِ
ْصرُونَ ﴿ ﴾٥بِأَييِّ ُك ُم ْال َم ْفتُ ُ
ون ﴿ ﴾٦إِ َّن َربَّكَ هُ َو
َويُب ِ
َ
ض َّل عَن َسبِيلِ ِه َوهُ َو أ ْعلَ ُم
أَ ْعلَ ُم بِ َمن َ
بِ ْال ُم ْهتَ ِدينَ ﴿ ﴾٧فَ ََل تُ ِط ِع ْال ُم َك ِّذبِينَ ﴿َ ﴾٨و ُّدوا لَوْ
تُ ْد ِه ُن فَيُ ْد ِهنُونَ ﴿َ ﴾٩و ََل تُ ِط ْع ُك َّل َح ََّلف
ْ
َّم ِهين ﴿ ﴾١٠هَ َّماز َّم َّشاء بِنَ ِميم ﴿َّ ﴾١١منَّاع لِّل َخي ِْر
ُم ْعتَد أَثِيم ﴿ُ ﴾١٢عتُلٍّ بَ ْع َد ٰ َذلِكَ زَ نِيم ﴿ ﴾١٣أَن َكانَ
ال أَ
َذا َمال َوبَنِينَ ﴿ ﴾١٤إِ َذا تُ ْتلَ ٰى َعلَ ْي ِه آيَاتُنَا قَ َ
اطي ُر ْاَلَ َّولِينَ ﴿َ ﴾١٥سن َِس ُمهُ َعلَى
َس ِ

کے تجويز کرده راستے سے بهٹک گيا ہے اور وه يہ
بهی جانتا ہے کہ ہدايت حاصل کر لينےوالے کون ہيں
[بالمهتدين] []7۔ ٰ
فلهذا ،دروغ گوئی کرنے والوں کی
باتوں ميں نہ آنا []8۔ وه چاہتے ہيں کہ تمہارے
موقف ميں لچک اور نرمی پيدا ہو جائے ،تاکہ وه
بهی اپنے موقف ميں آسانی محسوس کريں []9۔ اور
قابل نفرت حلف اُٹهانے والے کی بات نہ مان
تم ہر
ِ
لينا [ ،]10جو کہ ايسا عيب ُجو ہو جو الزام تراشی
کرتا پهرے [ ،]11خير سے روکے ،حدود ناشناس
اور گناہگار ہو [ ،]12ظالم ہو اوراس سے بهی بڑه
کر بے عزت اور بدکردار ہو [ ،]13صرف اس ليے
ب مال و اوَّلد ہے []14۔ جب ہماری آيات
کہ وه صاح ِ
اسے پڑه کر سنائی جاتی ہيں تووه انہيں پرانی من
گهڑت کہانياں کہتا ہے []15۔ ہم جلد ہی اُس کی ناک
پر ايک ٹهپہ لگا ديں گے []16۔ ہم نے ان لوگوں کو
ايک آزمائش ميں ڈاَّل ہوا ہے ،ايسے ہی جيسے ہم
نے اُس خاص باغ والوں کو آزمائش ميں ڈاَّل تها جب
وه حلفيہ کہ رہے تهے کہ وه اگلی صبح يقينا اُس کا
پهل اُتار ليں گے []17۔ اور يہ کہ اس کام ميں کوئی
استثناء نہيں ہوگا []18۔ پس ايسا ہوا کہ جب وه نيند
ميں تهے تو اُس باغ پرتيرے رب کی جانب سے ايک
نگرانی کرنے والے نے ايک چکر لگايا [ ]19اور وه
ايسے ہوگيا جيسے کہ اُس کا سارا پهل توڑ ليا گيا ہو
[]20۔ صبح وه ايک دوسرے کو آوازيں لگانے لگے
[ ]21کہ چلو جلدی اپنی فصل کی طرف اگر تم اسے
کاٹنا چاہتے ہو [ ]22۔ پس وه ادهر چل پڑے اور وه
اپنی آوازوں کو خفيف رکه رہے تهے [ ]23کہيں
ايسا نہ ہو کہ آج کے دن تم پر ضرورت مند ہل نہ
بول ديں[]24۔ اور وه پکے ارادے کے ساته اس
طرح وہاں گئے گويا وه آنے والے وقت پر قدرت
رکهتے تهے []25۔ پس جب انہوں نے وہاں نظر ڈالی
تو بولے کہ ہم يقينا راستہ بهٹک گئے ہيں []26۔
پهر بولے کہ ہم تو محروم ہو چکے ہيں []27۔ اُن
ميں سے ايک بہتر آدمی نے کہا کہ کيا ميں نے تم
سے نہيں کہا تها کہ تم کيوں نگرانی کی محنت سے
غافل ہو [َّل تُسبحون] []28۔ انہوں نے کہا ہمارا
پروردگار تو بلند اور کڑی نظر رکهنے واَّل ہے ،يہ
تو ہم ہی ہيں جو ظالم ہيں []29۔ پس وه آپس ميں
ايک دوسرے کا سامنا کر کے ملمت کرنے لگے
[]30۔ کہنے لگے کہ تباہی ہو ہم پر ،کہ ہم سرکش
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اب
وم ﴿ ﴾١٦إِنَّا بَلَوْ نَاهُ ْم َك َما بَلَوْ نَا أَصْ َح َ
ْال ُخرْ طُ ِ
ْال َجنَّ ِة إِ ْذ أَ ْق َس ُموا لَيَصْ ِر ُمنَّهَا ُمصْ بِ ِحينَ ﴿َ ﴾١٧و ََل
يَ ْست َْثنُونَ ﴿﴾١٨فَطَافَ َعلَ ْيهَا طَائِ ٌ
ف ِّمن َّربِّكَ َوهُ ْم
نَائِ ُمونَ ﴿ ﴾١٩فَأَصْ بَ َح ْ
َّر ِيم ﴿ ﴾٢٠فَتَنَادَوْ ا
ت َكالص ِ
ُمصْ بِ ِحينَ ﴿ ﴾٢١أَ ِن ا ْغ ُدوا َعلَ ٰى َحرْ ثِ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم
ار ِمينَ ﴿ ﴾٢٢فَانطَلَقُوا َوهُ ْم يَتَخَ افَتُونَ ﴿ ﴾٢٣أَن
َ
ص ِ
ْ
ََّل يَ ْد ُخلَنَّهَا اليَوْ َم َعلَ ْي ُكم ِّم ْس ِك ٌ
ين ﴿َ ﴾٢٤و َغدَوْ ا َعلَ ٰى
َحرْ د قَا ِد ِرينَ ﴿ ﴾٢٥فَلَ َّما َرأَوْ هَا قَالُوا إِنَّا
ال
ضالُّونَ ﴿ ﴾٢٦بَلْ نَحْ ُن َمحْ رُو ُمونَ ﴿ ﴾٢٧قَ َ
لَ َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
أَوْ َسطهُ ْم ألَ ْم أقل ل ُك ْم لَوْ ََل تُ َسبِّحُونَ ﴿ ﴾٢٨قَالوا
ضهُ ْم
ُسب َْحانَ َربِّنَا إِنَّا ُكنَّا ظَالِ ِمينَ ﴿ ﴾٢٩فَأ َ ْقبَ َل بَ ْع ُ
َعلَ ٰى بَعْض يَت َََل َو ُمونَ ﴿ ﴾٣٠قَالُوا يَا َو ْيلَنَا إِنَّا ُكنَّا
طَا ِغينَ ﴿َ ﴾٣١ع َس ٰى َربُّنَا أَن يُ ْب ِدلَنَا َخ ْيرًا ِّم ْنهَا إِنَّا
إِلَ ٰى َربِّنَا َرا ِغبُونَ ﴿َ ﴾٣٢ك ٰ َذلِكَ ْال َع َذابُ ۚ َولَ َع َذابُ
ْاْل ِخ َر ِة أَ ْكبَ ُر ۚ لَوْ َكانُوا يَ ْعلَ ُمونَ ﴿ ﴾٣٣إِ َّن لِ ْل ُمتَّقِينَ
ت النَّ ِع ِيم ﴿ ﴾٣٤أَفَنَجْ َع ُل ْال ُم ْسلِ ِمينَ
ِعن َد َربِّ ِه ْم َجنَّا ِ
َك ْال ُمجْ ِر ِمينَ ﴿َ ﴾٣٥ما لَ ُك ْم َك ْيفَ تَحْ ُك ُمونَ ﴿ ﴾٣٦أَ ْم
لَ ُك ْم ِكتَابٌ فِي ِه تَ ْد ُرسُونَ ﴿ ﴾٣٧إِ َّن لَ ُك ْم فِي ِه لَ َما
تَخَ يَّرُونَ ﴿ ﴾٣٨أَ ْم لَ ُك ْم أَ ْي َم ٌ
ان َعلَ ْينَا بَالِ َغةٌ إِلَ ٰى يَوْ ِم
ْالقِيَا َم ِة ۚ إِ َّن لَ ُك ْم لَ َما تَحْ ُك ُمونَ ﴿َ ﴾٣٩س ْلهُ ْم أَيُّهُم
بِ ٰ َذلِكَ زَ ِعي ٌم ﴿ ﴾٤٠أَ ْم لَهُ ْم ُش َر َكا ُء فَ ْليَأْتُوا بِ ُش َر َكائِ ِه ْم
صا ِدقِينَ ﴿ ﴾٤١يَوْ َم يُ ْك َش ُ
ف عَن َساق
إِن َكانُوا َ
اش َعةً
َويُ ْدعَوْ نَ إِلَى ال ُّسجُو ِد فَ ََل يَ ْست َِطيعُونَ ﴿ ﴾٤٢خَ ِ
ْصا ُرهُ ْم تَرْ هَقُهُ ْم ِذلَّةٌ ۚ َوقَ ْد َكانُوا يُ ْدعَوْ نَ إِلَى
أَب َ
ال ُّسجُو ِد َوهُ ْم َسالِ ُمونَ ﴿ ﴾٤٣فَ َذرْ نِي َو َمن يُ َك ِّذبُ
ث ۚ َسنَ ْستَ ْد ِر ُجهُم ِّم ْن َحي ُ
ْث ََل
بِهَ ٰـ َذا ْال َح ِدي ِ
ُ
يَ ْعلَ ُمونَ ﴿َ ﴾٤٤وأ ْملِي لَهُ ْم ۚ إِ َّن َك ْي ِدي
َمتِ ٌ
ين ﴿ ﴾٤٥أَ ْم تَسْأَلُهُ ْم أَجْ رًا فَهُم ِّمن َّم ْغ َرم
ُّم ْثقَلُونَ ﴿ ﴾٤٦أَ ْم ِعن َدهُ ُم ْال َغيْبُ فَهُ ْم
ب
يَ ْكتُبُونَ ﴿ ﴾٤٧فَاصْ بِرْ لِ ُح ْك ِم َربِّكَ َو ََل تَ ُكن َك َ
اح ِ
ص ِ
َار َكهُ
ت إِ ْذ نَاد َٰى َوهُ َو َم ْكظُو ٌم ﴿ ﴾٤٨لَّوْ ََل أَن تَد َ
ْالحُو ِ
نِ ْع َمةٌ ِّمن َّربِّ ِه لَنُبِ َذ بِ ْال َع َرا ِء َوهُ َو
َم ْذ ُمو ٌم ﴿ ﴾٤٩فَاجْ تَبَاهُ َربُّهُ فَ َج َعلَهُ ِمنَ
الصَّالِ ِحينَ ﴿َ ﴾٥٠وإِن يَ َكا ُد الَّ ِذينَ َكفَرُوا لَي ُْزلِقُونَكَ
ار ِه ْم لَ َّما َس ِمعُوا ال ِّذ ْك َر َويَقُولُونَ إِنَّهُ
بِأَب َ
ْص ِ
لَ َمجْ نُ ٌ
ون﴿َ ﴾٥١و َما هُ َو إِ ََّل ِذ ْك ٌر لِّ ْل َعالَ ِمينَ ﴿﴾٥٢
اہم الفاظ کے مستند معانی:
: Noon: Large fish, Dimple in a cild’sن

ہو گئے تهے []31۔ کاش ايسا ہو کہ ہمارا پروردگار
ہمارے ليے اس سے بہتر متبادل پيدا کر دے اس ليے
ہم اپنے پردگار سے يہ التجا کرتے ہيں[ٰ -]32
فلهذا،
ت
ہمارا عذاب اس نوعيت کا ہوا کرتا ہے؛ اور حيا ِ
To write,س ط ر  :يسطرون – Siin-Tay-Ra
آخرت کا عذاب اس سے بڑه کر ہوتا ہے ،اگر تم
inscribe, draw, throw down, cut, cleanse,
اسکی کيفيت جان سکتے[]33۔ بيشک پرہيزگاروں manage the affairs, ward, exercise authority,
oversee, prostrate, set in. To embellish
کے ليے تو ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں سے
stories with lies, falsehoods; stories having
لبريز امن و عافيت کی زندگی ہے [جنات النعيم]
no foundation. To read, recite. To exercise
[]34۔ کيا ايسا ہو سکتا ہے کہ ہم تحفظ اورسلمتی
absolute authority, to pay frequent attention
کے پيروکاروں کو مجرمين کی مانند سمجه
to.
ليں؟[ ]35تمہيں کيا ہو گيا ہے ،تم کيسے فيصلے
کرتے ہو []36۔ کيا تمہارے پاس کوئی قانون ہے
Zay-Lam-Qaf : \= to slip/slide, to become
disgusted by it and withdraw from it, he
جس سے راہنمائی ليتے ہو؟[]37۔ کيا اُس ميں
removed him from his place, he looked
تمہارے ليے يہ حق ہے کہ تم اپنا اختيار استعمال
sharply or intently, a slippery place, to shave
کرو؟ [ ]38کيا تمہارے پاس ہم پر ذمہ داری ڈال
one's head, smooth rock
دينے کے ليے کوئی حلف يا عہد نامہ ہے جس کی
ميعاد اُس بڑے تخليقی مرحلے کے قيام تک ہو؛ اگر
 = toز ع م  :زعيم Zay-Ayn-Miim:
ايسا ہے تو پهربيشک يہ تمہارا حق ہے کہ تم جو assert/claim/allege, the conveyor, to convey,
to promise, assertion,
بهی فيصلہ کرو []39۔ ان سے سوال کرو کہ کيا اُن
responsible/answerable/amenable, to make
ٰ
دعوی يا گارنٹی دے
ميں سے کوئی ايک بهی ايسا
covet or eagerly desire.
سکتا ہے []40۔ کيا ان کے پاس اُن کے ٹهہرائے
ہوئے شريک ہيں؛ اگر ايسا ہے تو وه اپنے اُن شرکاء
کو ساته لے کر آئيں اگر وه اپنی بات ميں سچے ہيں
[]41۔ اُس دن جب انہيں سخت مشکل وقت کا سامنا
ہوگا [يُکشفُ عن ساق] اور وه ہللا کے قانون کے
آگے جهکنے کے ليے مدعو کيے جائيں گے تو وه
اس کی استطاعت نہ پائيں گے []42۔ اُن کی نگاہيں
خوفزده ہوں گی اور ذلت ان کا احاطہ کيے ہوئے
ہوگی؛ کيونکہ انہيں ہللا کے قانون کے سامنے
جهکنے کی دعوت دی جا چکی تهی اور اُس وقت وه
ابهی بخير وعافيت تهے [و هم سالمون] []43۔ پس
تم مجهے ان کے ساته نبٹنے کے ليے تنہا چهوڑ
دوجو ان خاص اور اہم باتوں کو جهٹلتے ہيں۔ ہم
انہيں بتدريج ان کے انجام تک اس طرح پہنچا ديں
گے کہ انہيں علم بهی نہ ہوگا []44۔ اور انہيں کچه
مہلت دے دو ،کيونکہ ميری تدبير بڑی پختہ ہوتی ہے
[]۴۵۔ کيا تم ان لوگوں سے کسی معاوضے کا سوال
کرتے ہو کہ جس سے يہ کسی قرض کے بوجه تلے
دب جاتے ہيں؟[ ]46يا کيا ان کے پاس ان ديکهے
مستقبل کا علم ہے جسے يہ لکه ليتے ہيں؟ []47
;chin; Jonah the prophet; Celebrated sword
;)Blade of a sword; Inkstand; (Fig. Science
knowledge; wisdom.
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پس تم استقامت کے ساته اپنے پروردگار کے
فيصلے يا حکم کا انتظار کرو اور اُس شخصيت کی
طرح نہ ہو جانا جو اپنے مقصود و مشن کے ساته
سختی سے پيوستہ تها [صاحب الحوت ۔ حضرت
يونس کا قرآنی لقب] ،جب اُس نے مشکلت کے دباو
سے مجبور ہو کر[مکظوم] رب کو پکارا []48۔ اگر
اس کے پروردگار کی عنايت اس تک نہ پہنچ جاتی تو
وه ايک افسوسناک حالت ميں [هُو مذموم] ويران
خط ِہ ارض پر[بالعرا ِء] بے يار و مددگار چهوڑ ديا
جاتا [لنبِذ] []49۔ ليکن اُس کے پروردگار نے اُس کی
پکار کا جواب ديا اور اُسے مصلحين ميں مقام عطا
فرمايا []50۔ اور حق سے انکار کرنے والے ،جب
کہ وه الہامی نصيحت کو سن چکے ہيں ،يہ کوشش
کريں گے کہ وه اپنی ذہانتوں کے استعمال سے
[بابصارهم] تمہيں تمہارے مقام سے گرا ديں
[ليزلِقونک] ،اور وه يہ پروپيگنڈا کريں گے کہ يہ تو
درحقيقت ايک فاتر العقل شخص ہے []51۔ جب کہ يہ
اقوام عالم کے ليے نصيحت و ہدايت ہے
کلم تو تمام
ِ
[]52۔"

سورۃ الحاقۃ []69

ترجمہ سورۃ الحا ْقۃ []69
"وه ناگزير حقيقت []1۔ کيا ہے وه ناگزير حقيقت []2۔
اور تجهے کيا چيز يہ آگہی دے گی کہ وه ناگزير
قوم عاد
اہل ثمود اور ِ
حقيقت کيا ہے []3؟ ياد کرو کہ ِ
نے اُس آنے والی تباه ُکن واقعے کو جهٹَليا []4۔ پس
اہل ثمود کو تو اُن کی سرکشی اور حدود فراموشی
ِ
قوم عاد تهی ،سو انہيں
نے برباد کر ديا []5۔ اورجو ِ
بهی ايک ايسی سزا نے تباه کر ديا جو نہايت بَل خيز
اور پُر تشدد تهی [بريح صرصر عاتيہ] []6۔ اُس سزا
نے اُن پر ايسا غلبہ کيا [س ّخرها عليهم] کہ ان گنت
راتوں [سبع ليال] اور َل متناہی دنوں [ثمانيہ ايّام] تک
جاری رہی ،اس طرح کہ تم اُس قوم کو اُس کی زد
ميں آ کر کٹے ہوئے کهجور کے تنوں کی مانند بيکار
پڑے ديکه سکتے تهے []7۔ تو کيا اب تم ان کی
باقيات بهی کہيں ديکه سکتے ہو[]8؟ پهر باری آئی
فرعون کی اور اُس سے ما قبل کے لوگوں کی ،اور
خطا کار اعمال کی باعث بستيوں کے اُجڑے ہوئے
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ْال َحاقَّةُ ﴿َ ﴾١ما ْال َحاقَّةُ ﴿َ ﴾٢و َما أَ ْد َراكَ َما
ْال َحاقَّةُ ﴿َ ﴾٣ك َّذبَ ْ
ار َع ِة ﴿ ﴾٤فَأ َ َّما
ت ثَ ُمو ُد َوعَا ٌد بِ ْالقَ ِ
ُ
ثَ ُمو ُد فَأ ُ ْهلِ ُكوا بِالطَّا ِغيَ ِة ﴿َ ﴾٥وأَ َّما عَا ٌد فَأ ْهلِ ُكوا بِ ِريح
صر عَاتِيَة ﴿َ ﴾٦س َّخ َرهَا َعلَ ْي ِه ْم َس ْب َع لَيَال
صرْ َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
رْ
ص ع َٰى كأنهُ ْم
َوثَ َمانِيَة أيَّام ُحسُو ًما فت ََرى القوْ َم فِيهَا َ
َاويَة ﴿ ﴾٧فَهَلْ ت ََر ٰى لَهُم ِّمن
أَ ْع َجا ُز ن َْخل خ ِ
بَاقِيَة ﴿َ ﴾٨و َجا َء فِرْ عَوْ ُن َو َمن قَ ْبلَهُ َو ْال ُم ْؤتَفِ َك ُ
ات
صوْ ا َرسُو َل َربِّ ِه ْم فَأَخَ َذهُ ْم أَ ْخ َذةً
بِ ْالخَ ا ِطئَ ِة ﴿ ﴾٩فَ َع َ
رَّابِيَةً ﴿ ﴾١٠إِنَّا لَ َّما طَغَى ْال َما ُء َح َم ْلنَا ُك ْم فِي
اريَ ِة ﴿ ﴾١١لِنَجْ َعلَهَا لَ ُك ْم ت َْذ ِك َرةً َوتَ ِعيَهَا أُ ُذ ٌن
ْال َج ِ
ور نَ ْف َخةٌ
َوا ِعيَةٌ ﴿﴾١٢فَإ ِ َذا نُفِخَ فِي الصُّ ِ
ت ْاَلَرْ ضُ َو ْال ِجبَا ُل فَ ُد َّكتَا َد َّكةً
اح َدةٌ ﴿َ ﴾١٣و ُح ِملَ ِ
َو ِ
ْ
َّ
ُ
ً
َ
َ
ت
ت ال َواقِ َعة ﴿َ ﴾١٥وان َشق ِ
اح َدة ﴿ ﴾١٤فيَوْ َمئِذ َوق َع ِ
َو ِ
ْ
ٌ
َ
َ
َ
ال َّس َما ُء ف ِه َي يَوْ َمئِذ َوا ِهيَة ﴿َ ﴾١٦وال َمل ُ
ك َعل ٰى
ش َربِّكَ فَوْ قَهُ ْم يَوْ َمئِذ
أَرْ َجائِهَا ۚ َويَحْ ِم ُل َعرْ َ
ثَ َمانِيَةٌ ﴿ ﴾١٧يَوْ َمئِذ تُع َْرضُونَ ََل ت َْخفَ ٰى ِمن ُك ْم
خَ افِيَةٌ ﴿ ﴾١٨فَأ َ َّما َم ْن أُوتِ َي ِكتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَيَقُو ُل هَا ُؤ ُم

کهنڈرات کی []9۔ انہوں نے بهی اپنے پروردگار کے
پيغمبر کی نافرمانی کی فل ٰهذا اُس نے انہيں ايک سخت
گرفت ميں جکڑ ليا []10۔ درحقيقت جب بهی قدرت
کی نعمتيں اور مہربانياں [الماء] حدود فراموشی کا
[طغی] ،ہم نے تمہيں ايک متعين
ذريعہ بنا دی گئيں
ٰ
کرده نائب کے تحت ايک مخصوص راستے کی
پيروی [الجاريہ] کا مکلف/ذمہ دار بنا ديا [حملنا ُکم]
[ ،]11تاکہ ہم اُسے تمہارے ليے ايک راہنمائی کی ياد
دہانی/تاکيد [تذکرة] بنا ديں اور ايک باشعور ذہن [اُذن
واعيۃ] اسے اپنے شعور ميں محفوظ کر لے [تعيها]
[ ]12۔ فل ٰهذا جب نقاره کو ايک پهونک مار کرآنے
والے مرحلے کا اعَلن کر ديا جائيگا [ ]13اور عام
الجبالُ] اُس
انسان اور باَل دست طبقات [اَلرضُ و ِ
ُ
کے نتائج کا بوجه اُٹهائيں گے [حُملت] ،تو اس وقت
وه دونوں طبقات ايک ہی مساوی درجے ميں [د ّکۃ
واحدة] دهکيلے جا چکے ہوں گے [ف ُد ّکتا] [ ]14۔ پس
اُس وقت وه بڑا واقعہ وقوع پذير ہوگا [ ،]15جب کہ
کائنات کو منکشف کرنے کے ليے راستےکهول ديے
جائيں گے [انشقّت] اور وه وقت کے اُس مرحلے ميں
پہنچ کر اپنيے تمام اسرار و اہميت کهو دے گی
[واهيۃ] []16۔ اور وه جو اس پر تسلط/تسخير کا حق
و اختيار پا ليں گے [و الملکُ] وه اُس کی آخری
[علی ارجائها]۔
حدود تک رسائی حاصل کر ليں گے
ٰ
اور اُس وقت لوگوں کی ايک َلمتناہی تعداد [ثمانيۃ]
خود پر [فوقُهُم] تمہارے پروردگار کی مطلق العنانی
[عرش] کے اقرار و توثيق کا بار اُٹها لے گی [يح ِملُ]
[]17۔ وقت کے اُسی مرحلے ميں تم سب اس کے
سامنے اس طرح پيش کيے جاوگے [تُعرضُون] کہ
کوئی بهی مخفی امر تم سے چهپايا نہيں جائے گا
[]18۔ بس پهر جن کے اعمال کا کهاتہ ان کی خوش
بختی کی نويد کے ساته [بيمينہ] ديا جائے گا وه کہيں
گے کہ آو اور ہمارے حساب کو ديکه لو []19؛ ہم تو
جانتے تهے کہ ہميں ايک دن احتساب کا سامنا کرنا
ہے []20۔ اور يہ لوگ خود کو ايک خوش ُکن ماحول
ميں پائيں گے [ ،]21جہاں ايک بلند درجے کی پُرامن
اور پُرعافيت زندگی ہوگی [ ]22جس کی َل محدود
سرفرازياں اور ثمرات [قُطوفُها] اُن کے نہايت قريب
ہوں گے []23؛ تاکہ وه انہيں حاصل کر کے ان سے
فيض پائيں اور انہيں اپنی ذات ميں جذب کر ليں [ ُکلُوا
و اشربُوا] ،اور يہ اُن اچهے اعمال کے صلے ميں
8

ا ْق َر ُءوا ِكتَابِيَ ْه ﴿ ﴾١٩إِنِّي ظَن ُ
َنت أَنِّي ُم ََلق
َّاضيَة ﴿ ﴾٢١فِي َجنَّة
ِح َسابِيَ ْه ﴿ ﴾٢٠فَه َُو فِي ِعي َشة ر ِ
عَالِيَة ﴿ ﴾٢٢قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ُ ﴾٢٣كلُوا َوا ْش َربُوا هَنِيئاً
بِ َما أَ ْسلَ ْفتُ ْم فِي ْاَلَي َِّام ْالخَ الِيَ ِة ﴿َ ﴾٢٤وأَ َّما َم ْن أُوتِ َي
ِكتَابَهُ بِ ِش َمالِ ِه فَيَقُو ُل يَا لَ ْيتَنِي لَ ْم أُوتَ
ِكتَابِيَ ْه ﴿َ ﴾٢٥ولَ ْم أَ ْد ِر َما ِح َسابِيَ ْه ﴿ ﴾٢٦يَا لَ ْيتَهَا
اضيَةَ ﴿َ ﴾٢٧ما أَ ْغن َٰى َعنِّي
ت ْالقَ ِ
َكانَ ِ
ْ
ُ
َمالِيَ ْه ۚ ﴿ ﴾٢٨هَلَكَ َعنِّي سُلطَانِيَ ْه ﴿ُ ﴾٢٩خذوهُ
صلُّوهُ ﴿ ﴾٣١ثُ َّم فِي ِس ْل ِسلَة
فَ ُغلُّوهُ ﴿ ﴾٣٠ثُ َّم ْال َج ِحي َم َ
َذرْ ُعهَا َس ْبعُونَ ِذ َراعًا فَا ْسلُ ُكوهُ ﴿ ﴾٣٢إِنَّهُ َكانَ ََل
ي ُْؤ ِم ُن بِاللَّـ ِه ْال َع ِظ ِيم ﴿َ ﴾٣٣و ََل يَحُضُّ َعلَ ٰى طَ َع ِام
ْس لَهُ ْاليَوْ َم هَاهُنَا
ْال ِم ْس ِكي ِن ﴿ ﴾٣٤فَلَي َ
َح ِمي ٌم ﴿َ ﴾٣٥و ََل طَ َعا ٌم إِ ََّل ِم ْن ِغ ْسلِين﴿ََّ ﴾٣٦ل يَأْ ُكلُهُ
اطئُونَ ﴿ ﴾٣٧فَ ََل أُ ْق ِس ُم بِ َما
إِ ََّل ْالخَ ِ
ْصرُونَ ﴿ ﴾٣٩إِنَّهُ لَقَوْ ُل
ْصرُونَ ﴿َ ﴾٣٨و َما ََل تُب ِ
تُب ِ
َرسُول َك ِريم ﴿َ ﴾٤٠و َما هُ َو بِقَوْ ِل َشا ِعر ۚ قَلِ ً
يَل َّما
تُ ْؤ ِمنُونَ ﴿َ ﴾٤١و ََل بِقَوْ ِل َكا ِهن ۚ قَلِ ً
يَل َّما
َنزي ٌل ِّمن رَّبِّ ْال َعالَ ِمينَ ﴿َ ﴾٤٣ولَوْ
تَ َذ َّكرُونَ ﴿ ﴾٤٢ت ِ
اوي ِل ﴿ََ ﴾٤٤لَ ْ
خَذنَا ِم ْنهُ
تَقَ َّو َل َعلَ ْينَا بَع َ
ْض ْاَلَقَ ِ
بِ ْاليَ ِمي ِن ﴿ ﴾٤٥ثُ َّم لَقَطَ ْعنَا ِم ْنهُ ْال َوتِينَ ﴿ ﴾٤٦فَ َما ِمن ُكم
اج ِزينَ ﴿َ ﴾٤٧وإِنَّهُ لَت َْذ ِك َرةٌ
ِّم ْن أَ َحد َع ْنهُ َح ِ
لِّ ْل ُمتَّقِينَ ﴿َ ﴾٤٨وإِنَّا لَنَ ْعلَ ُم أَ َّن ِمن ُكم
ُّم َك ِّذبِينَ ﴿َ ﴾٤٩وإِنَّهُ لَ َحس َْرةٌ َعلَى
ْال َكافِ ِرينَ ﴿َ ﴾٥٠وإِنَّهُ لَ َح ُّ
ين﴿ ﴾٥١فَ َسبِّحْ بِاس ِْم
ق ْاليَقِ ِ
َربِّكَ ْال َع ِظ ِيم ﴿﴾٥٢
اہم الفاظ کے مستند معانی:
= To be suitableح ق ق :الحاقّہ Ha-Qaf-Qaf :
to the requirements of justice or wisdom or
truth or right or reality or fact, to be
just/proper/right/correct/true/fitting, to be
authentic/genuine/sound/valid/substantial/re
al, also
established/confirmed/binding/unavoidable/i
ncumbent, to be manifest, without doubt or
uncertainty, established as a fact, to be
obligatory or due, have right or title or claim
to a thing, deserve or merit a thing, most
worthy, ascertain, to be sure or certain, to be
true or verifiable or veritable, to be serious
or earnest, dispute or litigate or contend

ہوگا جو انہوں نے اپنی سابقہ زندگی ميں سرانجام
ديے تهے []24۔ اور جنہيں ان کے اعمال کا کهاتہ اُن
[بشمالِ ِہ] ديا جائے گا وه
کی بدبختی کی نويد کے ساته ِ
يہ افسوس کريں گے کہ کاش انہيں ان کا حساب نہ ديا
گيا ہوتا [ ]25اور کاش کہ وه اپنا حساب نہ جان پاتے
[ ،]26اے کاش يہی اُن کی زندگی کا آخرہوتا []27۔
افسوس ہميں ہمارے مال و دولت نے کچه فائده نہ ديا
ت استدَلل [سلطانيۃ] ہی ہم سے
[]28۔ ہماری تو قو ِ
چ ِهن گئی []29۔ حکم ہوگا "انہيں پکڑ ليا جائے اور
بانده ديا جائے [ ،]30پهر انہيں جہنم رسيد کر ديا
جائے [ ،]31پهر انہيں ايک بہت ہی طويل زنجير ميں
ت
جکڑ ديا جائے"[]32۔ يقينا يہ وه ہيں جو ہللا کی ذا ِ
کبريا پر يقين نہيں کرتے تهے [ ]33اور يہ ضرورت
فراہمی رزق کا انتظام نہيں کرتے
مندوں کو
ِ
تهے[]34۔ فل ٰهذا آج کے دن يہاں ان کا کوئی قريبی
دوست نہيں [ ،]35نہ ہی حاصل کرنے کے ليے کچه
سوائے گندگی کے [ ،]36جسے سوائے خطاکاروں
کے کوئی نہ لے []37۔ پس نہيں۔ ميں قسم کهاتا ہوں
بصرُون]
اس کی جس کا تم شعور رکهتے ہو [بما تُ ِ
[ ]38اور اُس کی جسکا تم شعور نہيں رکهتے [،]39
َلئق احترام پيغامبر کے الفاظ ہيں
کہ يہ بے شک ايک
ِ
[]40۔ اور يہ ہرگز کسی شاعر کی زبان نہيں ہے جس
پر تم بہت کم ايمان َلتے ہو []41۔ اور نہ ہی يہ کسی
پيشن گوئی کرنے والے کاهن کا قول ہے ،جس کو تم
بہت کم ياد رکهتے ہو []42۔ يہ تو تمام جہانوں کے
پروردگار کا نازل کرده کَلم ہے [ ]43۔ اور اگر ايسا
ہوتا کہ وه ہمارے بعض اقوال ميں اپنی جانب سے
تحريف کرتا [ ]44تو ہم َلزمی طور پر اس کے
ہمارے ساته ليے گئے حلف کی بنياد پر[بيمينہ] اسے
گرفت ميں لےليتے [ ]45اور پهر ہم اس کی شہ رگ
کو قطع کر ديتے []46۔ پهر تم ميں سے کوئی ايک
بهی اُسے بچا نہ سکتا []47۔ اور فی الحقيقت يہ تو
پرہيزگاری کرنے والوں کے ليے ياد دہانی اور تاکيد
ہے []48۔ اور بيشک ہم جانتے ہيں کہ تم ميں
جهٹَلنے والے بهی موجود ہيں []49۔ اور يہ حقيقت
انکار حق کرنے والوں کے ليے افسوس کا موجب
ِ
ہوگی []50۔ کيونکہ بيشک يہ تو ايک يقينی سچائی
ت
ہے []51۔ پس تم اپنے عظيم پروردگار کی صفا ِ
عاليہ کی نمود و قيام کے ليے اپنی جدوجہد کو جاری
رکهو [سبِّح] []52۔"
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with another, speak the truth,
reveal/manifest/show a truth or right, to be
proven true, pierce or penetrate.
ق ر ع :القارعۃ Qaf-Ra-Ayn:
= to knock, strike, beat, hit the butt, gnash
 (the teeth), strike with severity. qari'atungreat calamity that destroys a nation,
adversity that comes suddenly, a name of
the day of resurrection, great abuse.
طغی Tay-Ghayn-Ya :
= exceed aط غ ی ٰ :
limit, to transgress, wander from its orbit,
exceed the bound, wayward, to rise high, to
overflow, to rage, go astray, deviate, be
incurious, mischievous, impious, tyrannical,
inordinate, rebellious, exorbitant,
exceedingly wicked, insolence, injustice,
& infidelity, rebellion, storm of thunder
lightning of extreme severity, outburst,
powers of evil, lead to evil, be overbold,
contumacy, extravagantly disobedient,
immoderate, corrupt, top or upper part of a
mountain, idol/demon, source of
wickedness.
= Raha - To go orر و ح :ريح Ra-Waw-Ha:
;do a thing at evening. Violently windy
good or pleasant wind. Become cool or
pleasant [by means of the wind]. Become
brisk, lively sprightly, active, agile, or quick
[as though one felt the wind and was
refreshed by it].
Rawahun - he went, journeyed, worked, or
did a thing in the evening [or any time of the
night or day], or in the afternoon (declining
of the sun from its meridian until night).
Ruhun - Soul, spirit, vital principle, breath
which a man breathes and pervades his
whole body. Inspiration or divine revelation
[since it is like the vital principle is to the
 )body and quickens man]. riihun (n.punishment.
= This is aصرصر Sad-Ra-Sad-Ra :
quadrilateral verb derived from sarra - to cry

out, make a chattering noise (as a green
woodpecker). sarsarun - loud roaring and
furious wind, blast of cold, wind, vehement
wind, raging furious and intense cold
(wind).
Ayn-Ta-Waw:  عاتيۃ: = ع ت وto drag, push
violently, draw along, pull, carry anyone
away forcibly. atiya - to be quick to do evil.
utuyyun - prone/quick to do evil, wicked,
rough, glutton, rude, hard-hearted ruffian,
cruel, greedy, violent, ignoble, ill-mannered.
'aatiyatin - blowing with extraordinary
force.
Th-m-n – Thamaania: ثمانيہ: endless; َل
متناہی.
Jiim-Ra-Ya:  الجاريۃ: = ج ر یTo flow, run
quickly, pursue a course, to happen or
occur, to betake or aim for a thing, to be
continuous or permanent, to send a deputy
or commissioned agent.
 = ح م لHaa-Miim-La = bore it, carried it,
took it up, carried it, convey,
show/manifest, carry a thing upon one's
back or head, bear a burden, become
pregnant with or conceive a child (woman),
to go about spreading calumny or slander,
give someone a beast to ride, mount
someone upon a beast of burden, show or
manifest anger, task or fatigue oneself, take
a responsibility upon oneself, incite
someone to do a thing, produce or put forth
something [such as a tree produces or puts
forth its fruit], narrate and write down a
thing [particularly matters of science and
knowledge], carry or do a thing, bear the
burden of a calumny, to charge with a
crime.
Dal-Kaf-Kaf :  دکۃ:  =د ک کTo
crush/break/beat/deflate, crumble to pieces,
be completely crushed and broken to pieces,
to push or thrust, ground, dust.dakk – an
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even or level place; dakkaa’ – a hill of
mould or clay, not rugged, nor amounting to
a mountain. dakkah – a single act of
breaking, crushing, pounding etc.; a flat
topped structure upon which one sits.
W-H-Y:  واہيۃ:واه: weak, feeble, thin, frail,
unsubstantial, inessential, insignificant,
trivial, untenable, unfounded, baseless,
groundless (excuse, argument).
Waw-Ayn-Ya :  تعيها: واعيۃ:  =و ع یto
preserve in the memory, keep in mind,
retain, contain, collect, understand, learn,
pay attention, recover ones senses, store up.
M-L-K: ملک: Al-Malaku: Possession,
property, food and water; foundation of a
thing’s existence; effective cause: possess,
be master of, rule over; be king, ruler;
conquer; occupy, hold; Dominion;
sovereignty, kingship, mastership,
ownership, right of possession; authority.
Ra-Jiim-Waw:  ارجا: = ر ج وto
hope/expect, an opinion requiring the
happening of an event in which will be a
cause of happiness; expectation of deriving
advantage from an event of which a cause
has already occurred, keep awaited, put off,
put aside, defer/delay, fear, beg/request. arja'
(pl.) - borders, sides. marjowwon is a person
in whom great hopes are placed (e.g. 11:62).

]70[ سورۃ المعارج

]70[ ترجمہ سورۃ المعارج

ُْس لَه
َ ﴾ لِّ ْل َكافِ ِرينَ لَي١﴿ َسأ َ َل َسائِ ٌل بِ َع َذاب َواقِع
ُ﴾ تَ ْع ُر ُج ْال َم ََلئِ َكة٣﴿ ج
ِ ﴾ ِّمنَ اللَّـ ِه ِذي ْال َم َع٢﴿ دَافِ ٌع
ِ ار
ََوالرُّ و ُح إِلَ ْي ِه فِي يَوْ م َكانَ ِم ْقدَا ُرهُ خَ ْم ِسينَ أَ ْلف
ً ص ْبرًا َج ِم
ُ﴾إِنَّهُ ْم يَ َروْ نَه٥﴿ يَل
َ ْ﴾ فَاصْ بِر٤﴿ َسنَة
ُ ﴾ يَوْ َم تَ ُك٧﴿ ﴾ َون ََراهُ قَ ِريبًا٦﴿ بَ ِعيدًا
ون ال َّس َما ُء
ُ ﴾ َوتَ ُك٨﴿ َك ْال ُمه ِْل
﴾ َو ََل يَسْأ َ ُل٩﴿ ون ْال ِجبَا ُل َك ْال ِع ْه ِن

"ايک سوال کرنے والے نے آنے والے عذاب کے
] جو حق کا انکار کرنے١[ متعلق سوال اُٹهايا ہے
والوں کے ليے مخصوص ہے اور جسے روکنے کی
 کيونکہ يہ اُس،]٢[طاقت کسی کے پاس نہيں ہے
طاقت ور ترين ہستی کی جانب سے ہے جو انسانی
افزائش و ارتقاء کےذرائع فراہم کرنے واَّل ہے[ذی
]۔ تمام " الہامی اوصاف اور فطری٣[ ]المعا ِرج
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وح]
قوتيں" [الملئکۃ] اور انسانی شعوری ذات [ال ُر ُ
بلند تردرجات حاصل کرتی رہيں گی [تع ُرج] تاکہ ہللا
کے مقرر کرده نصب العين [اليہ] تک پہنچ جائيں اور
يہ ايک ايسی مدت ميں [فی يوم] وقوع پذير ہوگا جس
ناقابل
کا دورانيہ ذہن کو ماوف کردينے والے اور
ِ
تصور[خمسين] سالوں پر [سنۃ] محيط ہوگا ،جو اُس
ذات پاک کے ہاں خوب معلوم و متعين ہے[الف] []۴۔
ٰ
فلهذا ،ايک خوبصورت صبر کے ساته استقامت کا
رويہ اختيار کرو[]۵۔ يقينا يہ لوگ تو اُس عذاب کو
ايک دوردراز کا امکان سمجهتے ہيں [ ]٦جب کہ ہم
اُسے قريب ہی پاتےہيں [ ]۷۔ يہ وه دور ہوگا جب
شاہانہ تزک و احتشام والے [السما ُء] نہايت شريف
اور نرم خو لوگوں کی مانند ہو جائيں گے
[کال ُمهل][ ]٨اور پہاڑوں کی طرح مضبوطی سے قائم
[الجبا ُل] شکستہ ڈهانچوں کی مانند [کالعهن]
اشرافيہ ِ
ہو جائےگی [ ،]٩اور کوئی وفادار دوست اپنےدوست
کی پرواه نہ کرے گا [ ]١٠جب کہ وه انہيں سامنے
ديکهتے ہوں گے ،اور مجرم يہ خواہش کرے گا کہ
کاش وه اُس دن کے عذاب سے اپنے بچوں کو فديے
ميں دے کر چهٹکارا پا لے [،]١١يا اپنی بيوی کو ،يا
اپنے بهائی کو [ ،]١٢حتیٰ کہ اپنے اُن رشتہ داروں
کو فديے ميں دے دے جنہوں نے اُسےپناه دی تهی
[ ،]١٣يا پهر زمين پر جو کچه بهی موجود ہے وه
دے کر اپنی خلصی کرا لے تاکہ خود کو بچا
لے[]١۴۔ ليکن ايسا ہونے واَّل نہيں ہے [کل]۔ بے
شک يہ ايک ايسی پچهتاووں کی آگ ہے [لظیٰ ]
[ ]١۵جو سر تک پہنچ جاتی ہے [ ]١٦اور يہ ان کو
بل رہی ہے جو اپنی پيٹه موڑ کر دور چلے جاتے ہيں
تولی] [ ،]١۷اور اپنے مال کو بڑهاتے
[من ادبر و
ٰ
اور ذخيره کرتے رہتے ہيں []١٨۔ دراصل انسان
ايک بے چين فطرت پر[هلوعا] پيدا کيا گيا ہے
[]١٩۔ جب اسے مشکلت يا برائی کا سامنا ہوتا ہے
تو وه بے صبرا ہو جاتا ہے []٢٠؛ اور جب بہتری
حاصل ہوتی ہے تو اسے اپنے تک محدود کر ليتا ہے
[]٢١۔ سوائے الہامی راہنمائی کی پيروی کرنے
والوں کے [المصلين] [ ]٢٢جو اپنے فرائض کی
ادائيگی پر قائم رہتے ہيں [ ،]٢٣اور جن کے مال
ميں ايک مسلمہ حق ہوتا ہے [ ]٢۴سائل و محروم
کے ليے []٢۵؛ اور ايسے لوگ جو آنے والے
فيصلے کے دن کی تصديق کرتے ہيں [ ،]٢٦اور وه
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َح ِمي ٌم َح ِمي ًما﴿ ﴾١٠يُبَ َّ
صرُونَهُ ْم ۚ يَ َو ُّد ْال ُمجْ ِر ُم لَوْ
صا ِحبَتِ ِه
ب يَوْ ِمئِذ بِبَنِي ِه ﴿َ ﴾١١و َ
يَ ْفتَ ِدي ِم ْن َع َذا ِ
صيلَتِ ِه الَّتِي تُ ْؤ ِوي ِه ﴿َ ﴾١٣و َمن فِي
َوأَ ِخي ِه ﴿َ ﴾١٢وفَ ِ
ض َج ِميعًا ثُ َّم يُن ِجي ِه ﴿َ ﴾١٤ك ََّل ۚ إِنَّهَا
ْاَلَرْ ِ
لَظَ ٰى ﴿ ﴾١٥نَ َّزا َعةً لِّل َّش َو ٰى ﴿ ﴾١٦تَ ْد ُعو َم ْن أَ ْدبَ َر
ق
اْلن َسانَ ُخلِ َ
َوت ََولَّىٰ ﴿َ ﴾١٧و َج َم َع فَأَوْ عَىٰ ﴿ ﴾١٨إِ َّن ْ ِ
هَلُوعًا ﴿ ﴾١٩إِ َذا َم َّسهُ ال َّشرُّ َج ُزوعًا ﴿َ ﴾٢٠وإِ َذا َم َّسهُ
صلِّينَ ﴿ ﴾٢٢الَّ ِذينَ هُ ْم
ْالخَ ْي ُر َمنُوعًا ﴿ ﴾٢١إِ ََّل ْال ُم َ
ص ََلتِ ِه ْم دَائِ ُمونَ ﴿َ ﴾٢٣والَّ ِذينَ فِي أَ ْم َوالِ ِه ْم
َعلَ ٰى َ
ْ
َّ
ُ
ِّ
َح ٌّ
ُوم ﴿َ ﴾٢٥وال ِذينَ
ق َّم ْعلو ٌم ﴿﴾٢٤للسَّائِ ِل َوال َمحْ ر ِ
َّ
ُ
ب
ي َ
ُص ِّدقونَ بِيَوْ ِم الدِّي ِن ﴿َ ﴾٢٦وال ِذينَ هُم ِّم ْن َع َذا ِ
اب َربِّ ِه ْم َغ ْي ُر
َربِّ ِهم ُّم ْشفِقُونَ ﴿ ﴾٢٧إِ َّن َع َذ َ
ُوج ِه ْم
َمأْ ُمون ﴿َ ﴾٢٨والَّ ِذينَ هُ ْم لِفُر ِ
اج ِه ْم أَوْ َما َملَ َك ْ
ت
َحافِظُونَ ﴿ ﴾٢٩إِ ََّل َعلَ ٰى أَ ْز َو ِ
أَ ْي َمانُهُ ْم فَإِنَّهُ ْم َغ ْي ُر َملُو ِمينَ ﴿ ﴾٣٠فَ َم ِن ا ْبتَغ َٰى َو َرا َء
ٰ َذلِكَ فَأُولَ ٰـئِكَ هُ ُم ْال َعا ُدونَ ﴿َ ﴾٣١والَّ ِذينَ هُ ْم َِلَ َمانَاتِ ِه ْم
َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُعونَ ﴿َ ﴾٣٢والَّ ِذينَ هُم بِ َشهَادَاتِ ِه ْم
ص ََلتِ ِه ْم
قَائِ ُمونَ ﴿َ ﴾٣٣والَّ ِذينَ هُ ْم َعلَىٰ َ
ي َُحافِظُونَ ﴿ ﴾٣٤أُولَ ٰـئِكَ فِي َجنَّات
ال الَّ ِذينَ َكفَرُوا قِبَلَكَ
ُّم ْك َر ُمونَ ﴿ ﴾٣٥فَ َم ِ
ال
ين َوع َِن ال ِّش َم ِ
ُمه ِْط ِعينَ ﴿ ﴾٣٦ع َِن ْاليَ ِم ِ
ِع ِزينَ ﴿ ﴾٣٧أَيَ ْ
ط َم ُع ُكلُّ ا ْم ِرئ ِّم ْنهُ ْم أَن يُدْخَ َل َجنَّةَ
نَ ِعيم ﴿َ ﴾٣٨ك ََّل ۚ إِنَّا خَ لَ ْقنَاهُم ِّم َّما يَ ْعلَ ُمونَ ﴿﴾٣٩فَ ََل
ُ
ب إِنَّا
َار ِ
ار ِ
ق َو ْال َمغ ِ
أ ْق ِس ُم بِ َربِّ ْال َم َش ِ
لَقَا ِدرُونَ ﴿َ ﴾٤٠علَ ٰى أَن نُّبَد َِّل خَ ْيرًا ِّم ْنهُ ْم َو َما نَحْ ُن
بِ َم ْسبُوقِينَ ﴿ ﴾٤١فَ َذرْ هُ ْم يَ ُخوضُوا َويَ ْل َعبُوا َحتَّ ٰى
ي ََُلقُوا يَوْ َمهُ ُم الَّ ِذي يُو َع ُدونَ ﴿ ﴾٤٢يَوْ َم يَ ْخ ُرجُونَ
ث ِس َراعًا َكأَنَّهُ ْم إِلَ ٰى نُصُب
ِمنَ ْاَلَجْ دَا ِ
صا ُرهُ ْم تَرْ هَقُهُ ْم
اش َعةً أَ ْب َ
يُوفِضُونَ ﴿ ﴾٤٣خَ ِ
ِذلَّةٌ ۚ ٰ َذلِكَ ْاليَوْ ُم الَّ ِذي َكانُوا يُو َع ُدونَ ﴿﴾٤٤۔
اہم الفاظ کے مستند معانی:
= To act gently orمهل Miim-ha-Lam:
softly, act in a leisurely manner, leave one
alone or grant one delay or respite.
 = to whither, dry up, beعهن Ayn-ha-Nun:
broken or bent. ihn (pl. uhun) - wool, dyed
wool, multicoloured wool.

 = to draw forth,نزع :نزاعۃ Nun-Zay-Ayn:
take away, pluck out, bring out, snatch
away, remove, strip off, tear off, extract,
withdraw, draw out sharply, perform ones
duty, yearn, depose high officials, resemble,
draw with vigour, invite others to truth, rise,
ascend, draw from the abode or bottom,
carry off forcibly, deprive.

جو اپنے رب کی سزا کا خوف رکهتے ہيں []٢۷۔ يہ
بهی حقيقت ہے کہ ان کے پروردگار کی سزا سے
کوئی تحفظ يا بچاو نہيں ہے [غي ُر مامون] []٢٨۔
آور وه جو اپنی کمزوريوں اور خفيہ
پاليسيوں[فروجهم] کے بارے ميں نہايت احتياط
ِ
شريک
رکهتے ہيں [ ]٢٩اور انہيں صرف قريبی
ِ
ازواجهم] اور اپنےماتحت کام کرنے
[علی
کاروں
ٰ
ِ
والوں [ما ملکت ايمانُ ُهم] پر ہی ظاہر کرتے ہيں اور
ٰ
شوی Shiin-Waw-Ya:
= to roast/scald/grill.
اس ضمن ميں وه قصور وار نہيں ٹهہرائے جا
shawan - scalp, skin of head, skin even to
سکتے [غيرملومين] []٣٠۔ ليکن جو بهی اس حد
the extremities (of the body).
سے آگے چل جاتا ہے تو ايسے ہی لوگ ہيں جو
زيادتی کا ارتکاب کرتے ہيں []٣١؛ اور وه جو اپنی
 = toش ر ق  :مشرقُ :مشارق Shiin-Ra-Qaf:
split, rise, slit. sharqiyyun - of or pertaining
ذمہ داريوں اور اپنے قول و قرار کو پورا کرتے
to the east, eastern. mashriq - place of
ہيں[ ،]٣٢اور وه بهی جو اپنی گواہيوں پر قائم رہتے
sunrise, east. mashriqain - two
ض منصبی کا
ہيں [ ]٣٣؛ اور وه بهی جو اپنےفرائ ِ
easts/horizons, two places where the sun
پورا لحاظ رکهتے ہيں[]٣۴؛ يہی وه ہيں جو عزت و
rises (in winter and summer, East and
احترام کے ساته امن و عافيت کی زندگی پائيں
West). mashaariq - different points of
گے[]٣۵۔ ٰ
فلهذا ،ان حقيقت کا انکار کرنے والوں کو
sunrise, whence the sun rises in the course
of the year, beam, gleam, eastern parts.
کيا ہو گيا ہے کہ وه تمہاراسامنا کرتے ہی گهبراہٹ
 ashraqa (vb. 4) - to shine, rise. ishraaqميں دور ہوجانے کی کوشش کرتے ہيں [ ]٣٦اور
sunrise. mushriqun - one on whom the sun
چهوٹی چهوٹی ٹکڑيوں ميں دائيں يا بائيں طرف نکل
has risen, who does anything at sunrise, one
جاتے ہيں؟[ ]٣۷کيا ان ميں ہر شخص يہ طمع رکهتا
entering at the sunrise.
ہے کہ وه ايک نعمتوں والی عافيت کی زندگی ميں
: = Ghayn-Ra-Ba = went/passedغ ر ب
داخل ہو جائے گا؟[ ]٣٨ايسا نہيں ہوگا [کل] ،ہم نے
away, leave/depart/retire/remove/disappear,
انہيں جس فطرت پر تخليق کيا ہے ،اسے وه نہيں
expel, become
جانتے۔[ ]٣٩پس ايسا نہيں ہے۔ ميں قسم کهاتا ہوں
remote/distant/absent/hidden/black; become
عروج کی جانب گامزن لوگوں کے پروردگار کی
obscure, withdraw, western,
[برب المشارق] اور ان کے پروردگار کی بهی جو
foreign/strange, exceed, abundance,
گمنامی ميں ڈوب جاتے ہيں [رب المغارب] ،کہ ہم
sharpness, (maghrib = sunset), black, ravenblack, setting place of the sun, the west.
ايسی قدرت کے مالک ہيں[ ]۴٠کہ ان کی جگہ ان
سے بہتر لوگ لے آئيں ،اور اس کام ميں کوئی ہم
سے سبقت بهی نہيں لے جا سکتا []۴١۔ ٰ
فلهذا،
انہيں بے کار باتوں اور کهيل تماشوں ميں مگن
رہنے دو جب تک کہ وه اُس انجام کو ديکه نہ ليں
جس کا ان سے وعده کيا گيا ہے []۴٢؛ يہ وه وقت
سرعت کے
ہوگا جب وه اپنی خوابگاہوں سے ايسی ُ
ساته باہر نکليں گے گويا کسی منزل کی جانب بهاگے
جا رہے ہوں[ ،]۴٣اس طرح کہ ان کی آنکهيں زمين
ميں گڑی ہوں گی اور چہرے ذلت سے بگڑے ہوئے
ہوں گے۔ يہی وه وقت/دن/انجام ہوگا جسس کا ان
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سے وعده کيا گيا ہے []۴۴۔"
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"در حقيقت ہم نے نوح کوان کی قوم کو پيش آگاه
کرنے کے ليے مقرر کيا تها اس سے قبل کہ ايک
سو انہوں نے کہا ،اے
دردناک عذاب انہيں آ ليتا[]١۔ ُ
قوم بيشک ميں تمہارے ليے ايک کهل اور واضح
خبردار کرنے واَّل ہوں[ ]٢تاکہ تم ہللا کی بندگی
اختيار کرلو ،اس کےاحکامات کی نگہداشت کرو اور
اس مقصد کے ليے ميری پيروی کی روش اپنا
تعالی تمہارے ليے
لو[]٣۔ يہی وه طريقہ ہے کہ ہللا
ٰ
تمہارے اعمال کے نتائج سےتحفظ کا سامان کردے
گا اور تمہيں ايک مقرره ميعاد تک کے ليے مہلت
عطا کر دے گا۔ بيشک ہللا کی مقرر کرده ڈيڈ َّلئن
جب آ پہنچتی ہے تو پهر موخر نہيں ہوتی۔ کاش تم يہ
بات جان ليتے[]۴۔ انہوں نے کہا اے رب ،بيشک
ميں نےاپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی[ ]۵ليکن
ميری دعوت نے صرف ان کی بہانے بازی ميں ہی
اضافہ کيا[]۶۔ اور جب بهی ميں نے انہيں اس جانب
بليا تاکہ آپ ان کے ليے تحفظ فراہم کر سکيں،
انہوں نے اپنے کانوں ميں انگلياں دے ليں اور اپنے
قريبی ساتهيوں کو بهی تاريکی ميں رکها [واستغشوا
ثيابهم]  ،اور اپنے اس رويے کو برقرار رکهنے پر
اڑ گئے [اصروا] اور تکبر کا انداز اختيار کر ليا[]٧۔
آس کے بعد ميں نے انہيں بلند آواز ميں دعوت
دی[ ،]٨پهر ميں نے ان کے ليے علنيہ اور خفيہ
دونوں انداز ميں کام کيا []٩اور کہا کہ اپنے
پروردگار سے استغفار کر لو کيونکہ وہی مغفرت
عطا کرنے واَّل ہے[]١٠۔ اس نے تمہارے ليے ايک
چمکتی دمکتی کائنات قائم کر دی ہے[ ]١١اور وہی
تمہيں اموال و اوَّلد عطا کرتا ہے اور اسی نے
تمہارے ليے باغات اور دريا پيدا کر ديے ہيں[]١٢۔
تو پهر تمہيں کيا ہو گيا ہے کہ تم ہللا سے عز و وقار
حاصل کرنے کی اميديں وابستہ نہيں کرتے[ ]١٣جب
کہ اُسی نے تمہيں مختلف مراحل ميں تخليق کيا
ہے؟[ ]١۴کيا تم غور نہيں کرتے کہ ہللا نےکيسے
مختلف مراحل ميں ان گنت خلئی اجسام [سبع
سماوات] تخليق کيے ہيں[]١۵؛ اور ان ميں سے
چاند کو ايک روشنی کی شکل دی اور سورج کو ايک

إِنَّا أَرْ َس ْلنَا نُوحًا إِلَ ٰى قَوْ ِم ِه أَ ْن أَن ِذرْ قَوْ َمكَ ِمن قَب ِْل
ال يَا قَوْ ِم إِنِّي لَ ُك ْم نَ ِذي ٌر
أَن يَأْتِيَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم ﴿ ﴾١قَ َ
ُّمبِ ٌ
ين ﴿ ﴾٢أَ ِن ا ْعبُ ُدوا اللَّـهَ َواتَّقُوهُ
ُ
َوأَ ِطيعُو ِن ﴿ ﴾٣يَ ْغفِرْ لَ ُكم ِّمن ذنُوبِ ُك ْم َويُؤ ِّ
َخرْ ُك ْم إِلَ ٰى
أَ َجل ُّم َس ًّمى ۚ إِ َّن أَ َج َل اللَّـ ِه ِإ َذا َجا َء ََل يُؤَ َّخ ُر ۚ لَوْ
ال َربِّ إِنِّي َدعَوْ ُ
ت قَوْ ِمي لَي ًَْل
ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ ﴿ ﴾٤قَ َ
َونَهَارًا ﴿﴾٥فَلَ ْم يَ ِز ْدهُ ْم ُدعَائِي إِ ََّل فِ َرارًا ﴿َ ﴾٦وإِنِّي
صابِ َعهُ ْم فِي آ َذانِ ِه ْم
ُكلَّ َما َدعَوْ تُهُ ْم لِتَ ْغفِ َر لَهُ ْم َج َعلُوا أَ َ
صرُّ وا َوا ْستَ ْكبَرُوا
َوا ْستَ ْغ َشوْ ا ثِيَابَهُ ْم َوأَ َ
ا ْستِ ْكبَارًا ﴿ ﴾٧ثُ َّم إِنِّي َدعَوْ تُهُ ْم ِجهَارًا ﴿ ﴾٨ثُ َّم إِنِّي
ت لَهُ ْم إِس َْرارًا ﴿ ﴾٩فَقُ ْل ُ
نت لَهُ ْم َوأَس َْررْ ُ
أَ ْعلَ ُ
ت
ا ْستَ ْغفِرُوا َربَّ ُك ْم إِنَّهُ َكانَ َغفَّارًا ﴿ ﴾١٠يُرْ ِس ِل ال َّس َما َء
َعلَ ْي ُكم ِّم ْد َرارًا ﴿َ ﴾١١ويُ ْم ِد ْد ُكم بِأ َ ْم َوال َوبَنِينَ َويَجْ َعل
لَّ ُك ْم َجنَّات َويَجْ َعل لَّ ُك ْم أَ ْنهَارًا ﴿َّ ﴾١٢ما لَ ُك ْم ََل
تَرْ جُونَ لِلَّـ ِه َوقَارًا ﴿َ ﴾١٣وقَ ْد خَ لَقَ ُك ْم
أَ ْ
ق اللَّـهُ َس ْب َع
ط َوارًا ﴿ ﴾١٤أَلَ ْم ت ََروْ ا َك ْيفَ خَ لَ َ
اوات ِطبَاقًا ﴿َ ﴾١٥و َج َع َل ْالقَ َم َر فِي ِه َّن نُورًا
َس َم َ
س ِس َراجًا ﴿َ ﴾١٦واللَّـهُ أَنبَتَ ُكم ِّمنَ
َو َج َع َل ال َّش ْم َ
ض نَبَاتًا ﴿ ﴾١٧ثُ َّم يُ ِعي ُد ُك ْم فِيهَا َوي ُْخ ِر ُج ُك ْم
ْاَلَرْ ِ
ض
إِ ْخ َراجًا ﴿َ ﴾١٨واللَّـهُ َج َع َل لَ ُك ُم ْاَلَرْ َ
ال
بِ َساطًا ﴿ ﴾١٩لِّتَ ْسلُ ُكوا ِم ْنهَا ُسب ًَُل فِ َجاجًا﴿ ﴾٢٠قَ َ
َصوْ نِي َواتَّبَعُوا َمن لَّ ْم يَ ِز ْدهُ َمالُهُ
نُو ٌح رَّبِّ إِنَّهُ ْم ع َ
َو َولَ ُدهُ إِ ََّل خَ َسارًا ﴿َ ﴾٢١و َم َكرُوا َم ْكرًا
ُكبَّارًا ﴿َ ﴾٢٢وقَالُوا ََل تَ َذر َُّن آلِهَتَ ُك ْم َو ََل تَ َذر َُّن َو ًّدا
َو ََل س َُواعًا َو ََل يَ ُغ َ
ق َونَ ْسرًا ﴿َ ﴾٢٣وقَ ْد
وث َويَعُو َ
ضلُّوا َكثِيرًا ۚ َو ََل ت َِز ِد الظَّالِ ِمينَ إِ ََّل
أَ َ
ض ََل ًَل ﴿ِّ ﴾٢٤م َّما خَ ِطيئَاتِ ِه ْم أُ ْغ ِرقُوا فَأ ُ ْد ِخلُوا نَارًا
َ
َ
َّ
َ
َ
ال
نصارًا ﴿َ ﴾٢٥وق َ
ون اللـ ِه أ َ
فَلَ ْم يَ ِج ُدوا لهُم ِّمن ُد ِ
ض ِمنَ ْال َكافِ ِرينَ
نُو ٌح رَّبِّ ََل تَ َذرْ َعلَى ْاَلَرْ ِ
ُضلُّوا ِعبَادَكَ َو ََل يَلِ ُدوا
َديَّارًا ﴿ ﴾٢٦إِنَّكَ إِن تَ َذرْ هُ ْم ي ِ
ي َولِ َمن
اجرًا َكفَّارًا ﴿ ﴾٢٧رَّبِّ ا ْغفِرْ لِي َولِ َوالِ َد َّ
إِ ََّل فَ ِ
ت َو ََل ت َِز ِد
َدخَ َل بَ ْيتِ َي ُم ْؤ ِمنًا َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
الظَّالِ ِمينَ إِ ََّل تَبَارًا ﴿﴾٢٨
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دہکتا ہوا چراغ []١۶؛ اور ہللا ہی نے تمہيں نباتات
کی مانند زمين ہی کے اجزاء سےافزائش دی
ہے[]١٧۔ پهر وه تمہيں اسی ميں لوٹا ديتا ہے اور
پهر تمہيں اُٹها ئے گا اورايک خارجی دنيا ميں لے
جائے گا[]١٨۔ ہللا ہی ہے جس نے زمين کو تمہارے
ليے ايک بڑی وسعت کی شکل دےدی[ ]١٩تاکہ تم
اس ميں کهلے راستے بنا لو[]٢٠۔ نوح نے کہا اے
پروردگار ،ان لوگوں نے ميری ہدايات سے نا فرمانی
اختيار کی اور اُس روش کی پيروی کی جس نے ان
کے اموال و اوَّلد ميں افزائش نہ کی بلکہ نقصان
پہنچايا[]٢١۔ انہوں نے اپنی جانب سے بڑی چاليں
چليں[ ،]٢٢اور کہتے رہے کہ اپنے خداوں کو کبهی
نہ چهوڑنا ،يعنی کہ ود اور سواع اور يغوث اور
يعوق اور نسر کو ہرگز نہ چهوڑ دينا[]٢٣۔ اس طرح
انہوں نے ايک اکثريت کو گمراه کيا۔ پس اے
پروردگار ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے کسی
اور چيز ميں اضافہ نہ دينا[]٢۴۔ پس جو کچه
خطائيں انہوں نے کی تهيں ان کے باعث انہيں تباہی
ميں غرق کر ديا گيا [اغرقوا] اوروه محروميوں اور
پچهتاووں کی آگ ميں ڈال ديے گئے ،پس اُن کے
ليے ہللا کے سوا کوئی مددگار باقی نہ رہا[]٢۵۔ پهر
نوح نے عرض کی کہ اے پروردگار ان کفار ميں
سے کسی کو بهی زمين پر بسنے کے ليے نہ چهوڑ
دينا[]٢۶۔ کيونکہ اگر آپ نے انہيں چهوڑ ديا تو يہ
آپ کے بندوں کو گمراه کرتے رہيں گے اور سوائے
مجرموں اور انکار کرنے والوں کے کچه اور پيدا
نہيں کريں گے[]٢٧۔ اے رب ،تحفظ عطا فرما
مجهے اور ميرے ماں باپ کو اور ان کو جو ميرے
نظرياتی مرکز ميں ايمان کے ساته داخل ہو جائيں،
اور تمام مومنين کواور مومن جماعتوں اورگروپوں
کو ،اور ظالموں کی سزاوں ميں مزيد اضافہ فرما
دے۔ "[]٢٨

ترجمہ سورۃ الجن []72

سورۃ الجن []72

گئ
"اے پيغمبر انہيں بتا دوکہ " :مجهے اطلع دی ِ
ہے کہ اپنی شناخت چ ُهپا کر رکهنے والے نہايت با
[الجن] کے ايک گروه نے
اثر و با صلحيت لوگوں
ِ
اِس کلم کو سنا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے ايک تعجب

ي أَنَّهُ ا ْستَ َم َع نَفَ ٌر ِّمنَ ْال ِجنِّ فَقَالُوا إِنَّا
وح َي إِلَ َّ
قُلْ أُ ِ
َس ِم ْعنَا قُرْ آنًا ع ََجبًا ﴿ ﴾١يَ ْه ِدي إِلَى الرُّ ْش ِد فَآ َمنَّا
بِ ِه ۚ َولَن نُّ ْش ِركَ بِ َربِّنَا أَ َحدًا﴿َ ﴾٢وأَنَّهُ تَ َعالَ ٰى َج ُّد
احبَةً َو ََل َولَدًا ﴿َ ﴾٣وأَنَّهُ َكانَ يَقُو ُل
َربِّنَا َما اتَّخَ َذ َ
ص ِ
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ول
َسفِيهُنَا َعلَى اللَّـ ِه َشطَطًا ﴿َ ﴾٤وأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُ َ
اْلنسُ َو ْال ِج ُّن َعلَى اللَّـ ِه َك ِذبًا ﴿َ ﴾٥وأَنَّهُ َكانَ ِر َجا ٌل
ِْ
نس يَعُو ُذونَ بِ ِر َجال ِّمنَ ْال ِجنِّ فَزَ ا ُدوهُ ْم
ِّمنَ ْ ِ
اْل ِ
َرهَقًا ﴿َ ﴾٦وأَنَّهُ ْم ظَنُّوا َك َما ظَنَنتُ ْم أَن لَّن يَ ْب َع َ
ث اللَّـهُ
أَ َحدًا ﴿َ ﴾٧وأَنَّا لَ َم ْسنَا ال َّس َما َء فَ َو َج ْدنَاهَا ُملِئ ْ
َت َح َرسًا
َش ِديدًا َو ُشهُبًا ﴿َ ﴾٨وأَنَّا ُكنَّا نَ ْق ُع ُد ِم ْنهَا َمقَا ِع َد
لِل َّس ْم ِع ۚفَ َمن يَ ْستَ ِم ِع ْاْلنَ يَ ِج ْد لَهُ ِشهَابًا
َّصدًا ﴿َ ﴾٩وأَنَّا ََل نَ ْد ِري أَ َشرٌّ أُ ِري َد بِ َمن فِي
ر َ
َ
َ
َ
ْاَلَرْ
ض أ ْم أ َرا َد بِ ِه ْم َربُّهُ ْم َر َشدًا ﴿َ ﴾١٠وأنَّا ِمنَّا
ِ
ق
الصَّالِحُونَ َو ِمنَّا ُدونَ ٰ َذلِكَ ۚ ُكنَّا طَ َرائِ َ
ض
قِ َددًا ﴿َ ﴾١١وأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّع ِ
ْجزَ اللَّـهَ فِي ْاَلَرْ ِ
ْجزَ هُ ه ََربًا ﴿َ ﴾١٢وأَنَّا لَ َّما َس ِم ْعنَا ْالهُد َٰى آ َمنَّا
َولَن نُّع ِ
بِ ِه ۚ فَ َمن ي ُْؤ ِمن بِ َربِّ ِه فَ ََل يَخ ُ
َاف بَ ْخسًا َو ََل
َرهَقًا ﴿﴾١٣
ْ
َ
ُ
َوأَنَّا ِمنَّا ْال ُم ْسلِ ُمونَ َو ِمنَّا القَا ِسطونَ ۚ فَ َم ْن أ ْسلَ َم
اسطُونَ فَ َكانُوا
فَأُولَ ٰـئِكَ ت ََحرَّوْ ا َر َشدًا ﴿َ ﴾١٤وأَ َّما ْالقَ ِ
لِ َجهَنَّ َم َحطَبًا ﴿َ ﴾١٥وأَن لَّ ِو ا ْستَقَا ُموا َعلَى الطَّ ِريقَ ِة
ََلَ ْسقَ ْينَاهُم َّما ًء َغ َدقًا ﴿ ﴾١٦لِّنَ ْفتِنَهُ ْم فِي ِه ۚ َو َمن
ْرضْ عَن ِذ ْك ِر َربِّ ِه يَ ْسلُ ْكهُ َع َذابًا
يُع ِ
اج َد لِلَّـ ِه فَ ََل تَ ْد ُعوا َم َع اللَّـ ِه
َ
ص َعدًا ﴿َ ﴾١٧وأَ َّن ْال َم َس ِ
أَ َحدًا ﴿َ ﴾١٨وأَنَّهُ لَ َّما قَا َم َع ْب ُد اللَّـ ِه يَ ْد ُعوهُ َكا ُدوا
يَ ُكونُونَ َعلَ ْي ِه لِبَدًا ﴿ ﴾١٩قُلْ إِنَّ َما أَ ْد ُعو َربِّي َو ََل
ك بِ ِه أَ َحدًا ﴿ ﴾٢٠قُلْ إِنِّي ََل أَ ْملِ ُ
أُ ْش ِر ُ
ض ًّرا َو ََل
ك لَ ُك ْم َ
يرنِي ِمنَ اللَّـ ِه أَ َح ٌد َولَ ْن
َر َشدًا﴿ ﴾٢١قُلْ إِنِّي لَن يُ ِج َ
أَ ِج َد ِمن ُدونِ ِه ُم ْلت ََحدًا ﴿ ﴾٢٢إِ ََّل بَ ََل ًغا ِّمنَ اللَّـ ِه
َار
ْص اللَّـهَ َو َرسُولَهُ فَإ ِ َّن لَهُ ن َ
َو ِر َس َاَلتِ ِه ۚ َو َمن يَع ِ
َجهَنَّ َم خَالِ ِدينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿َ ﴾٢٣حتَّ ٰى إِ َذا َرأَوْ ا َما
يُو َع ُدونَ فَ َسيَ ْعلَ ُمونَ َم ْن أَضْ َع ُ
َاصرًا َوأَقَلُّ
فن ِ
َع َددًا ﴿ ﴾٢٤قُلْ إِ ْن أَ ْد ِري أَقَ ِريبٌ َّما تُو َع ُدونَ أَ ْم
ب فَ ََل ي ْ
ُظ ِه ُر
يَجْ َع ُل لَهُ َربِّي أَ َمدًا ﴿ ﴾٢٥عَالِ ُم ْال َغ ْي ِ
َض ٰى ِمن َّرسُول
َعلَ ٰى َغ ْيبِ ِه أَ َحدًا ﴿ ﴾٢٦إِ ََّل َم ِن ارْ ت َ
فَإِنَّهُ يَ ْسلُ ُ
ك ِمن بَي ِْن يَ َد ْي ِه َو ِم ْن خَ ْلفِ ِه
ت َربِّ ِه ْم
َر َ
صدًا ﴿ ﴾٢٧لِّيَ ْعلَ َم أَن قَ ْد أَ ْبلَ ُغوا ِر َس َاَل ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
ص ٰى ك َّل ش ْيء َع َددًا ﴿﴾٢٨
َوأَ َحاط بِ َما ل َد ْي ِه ْم َوأحْ َ

انگيز بيان [قرآنا عجبا] سنا ہے[ ]١۔ کيونکہ يہ
سچائی کےشعور کی جانب [الی ال ُرشد] راہنمائی کرتا
ہے اس ليے ہم اس پر ايمان لے آئے ہيں۔ اور اب ہم
اپنے پروردگار کے ساته کسی کو شريک نہيہں کريں
گے[]٢۔ اور يہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت
بلند ہے اس ليے نہ وه بيوی رکهتا ہے اور نہ ہی
اوَّلد۔[ ]٣اور يہ کہ ہمارے کچه نادان لوگ ہللا کی
ذات کے بارے ميں ہرزه سرائی کيا کرتے تهے[،]۴
جبکہ ہم يہ خيال کرتے ہيں کہ عام انسانوں
س پرده رہنے والےبا اثر لوگوں
کو[اَّلنس] اور پ ِ
[الجنُّ ] کو ہللا پر کذب بيانی نہيں کرنی چاہيئے[]۵۔
ِ
نيز يہ کہ عام انسانوں ميں کچه لوگ ان با اثر افراد
کے پاس پناه ليتے رہے ہيں جس سے اُن کی عمومی
جابرانہ روش ميں اضافہ ہوتا رہا ہے [زادوهم رهقا]
[ ،]۶اور يہ کہ ان کے دلوں ميں يہ خيال بهی آتا رہا
ہے  ،جيسا کہ تم [ماضی ميں] سمجهتے تهے ،کہ
تعالی کسی کو مبعوث نہيں کيا کرتا []٧۔ اور يہ کہ
ہللا
ٰ
ہم نے اس کائنات کے بارے ميں علم حاصل کيا ہے
[لمسنا السماء] اور يہ دريافت کيا ہے کہ يہ سخت
حفاظتی سامان [حرسا شديدا] اوردہکتے ہوئے
ش ُهبا] سے بهری پڑی ہے []٨۔ اور ہم اس
ستاروں [ ُ
پر نگرانی کے مراکز ميں بيٹه [مقاعد للسمع] کر
غور و خوض کرتے رہے ہيں۔ پس اب جو بهی اس
کی نگرانی کرتا ہے [يستمع] وه بهڑکتے ہوئے
ستارے [شهابا] ہی ديکه پاتا ہے [يجد لہ] []٩۔ اور
يہ کہ ہم نہيں جانتے کہ يہ زمين کے باسيوں کے
[اشراُريدُ] يا ان کا پروردگار اس
ليے بُرا شگون ہے
ُّ
کے ذريعے ان کو شعور کی روشنی [رشدا]عطا کرنا
چاہتا ہے [ ]١٠۔ اور يہ کہ ہمارے لوگوں ميں سے
بهی کچه راست باز ہيں اور کچه اس صفت سے
محروم ہيں۔ ہم لوگ مختلف مسالک کی پيروی کرتے
رہے ہيں [طرائق قددا] []١١۔ ہم نے يہ رائے قائم کر
تعالی کو
لی ہے کہ ہم نہ زمين پر رہتے ہوئے ہللا
ٰ
عاجز کر سکتے ہيں ،نہ ہی يہاں سے بهاگ کر اسے
بے بس کر سکتے ہيں []١٢۔ اور يہ کہ ہم نے
اہم الفاظ کے مستند معانی:
جيسے ہی الہامی راہنمائی پر غور کيا ہم اس پر
ايمان لے آئے۔ پس جو بهی اپنے پرودگار پر ايمان
ُ
وحیWaw-Ha-Ya :
ا
:
ی
ح
=و
to
ِ
لے آئے گا تو پهر نہ تو اسے کسی محرومی [بخسا]
کا خوف ہوگا اور نہ ہی استحصال کا [رهقا] []١٣۔ indicate/reveal/suggest, point out, put a
thing into (the mind), despatch a messenger,
اور درحقيقت ہم ميں اب وه بهی ہيں جو ہللا کے آگے
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س ِر تسليم خم کر چکے ہيں اور وه بهی جو حق و
انصاف سے دور ہيں [القاسطون]۔ پس جو بهی
تسليم کر چکے ہيں ،وه سيدَهے راستے کا شعور
حاصل کر چکے ہيں []١۴۔ اور انصاف سے دور
ہٹنے والوں کے بارے ميں تو يہ طے ہے کہ وه جہنم
کی آگ کا ايندهن ہيں۔ ["]١۵
اگر يہ لوگ [جو ہللا کا کلم سن چکے ہيں] سيدهے
راستے پر استقامت سے قائم رہتے تو ہم يقينا انہيں
فراوانی کے ساته اپنی رحمتيں و برکات فراہم کر
ديتے [َّلسقيناهم ماء غدقا] [ ]١۶اور اس ذريعے
سے ضرور ان کا امتحان ليتے [لنفتِن ُهم فيہ]۔ البتہ وه
جو اپنے پروردگار کی راہنمائی کو نظر انداز کر
ديتے ہيں تو وه انہيں بڑے مصائب و تکاليف کا
سامنے کرنے کے ليے چهوڑ ديتا ہے []١٧۔ دراصل
تمام فرمانبرداری اور اطاعت صرف ہللا کو سزاوار
ہے [ان المساجد ِ ٰلِل ]ٰ ،
فلهذا ہللا کے ساته کسی اور
کو نہ پکارا جائے []١٨۔ اور اس طرح بهی ہوتا ہے
کہ جب کوئی ہللا کا فرماں بردار اُسے پکارتا ہے تو
يہ لوگ اُس پر ہجوم کر کے اسے روکنے کی کوشش
کرتے ہيں []١٩۔ انہہيں بتا ديا کرو کہ " :ميں تو
صرف اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں اور اس کی
ذات پاک کے ساته کسی اور کو شريک نہيں کرتا
["]٢٠۔ کہو کہ "ميرے پاس کوئی اختيار نہيں کہ
تمہيں کوئی نقصان پہنچا سکوں يا تمہيں سيدهے
راستے کا شعور دے سکوں ["]٢١۔ کہ دو کہ "
درحقيقت مجهے ہللا کی گرفت سے کوئی نہيں بچا
سکتا اورميں اس کے سوا کسی اور کے پاس پناه
بهی حاصل نہيں کر سکتا [ ،]٢٢سوائے اس کے کہ
جو کچه منجانب ہللا آتا ہے اور اُس کے جو بهی
پيغامات ہيں ,ان کا ابلغ کر دوں؛ اور پهر جو بهی
ہللا اور اس کے رسول کی نافرمانی کريں وه جہنم کی
آگ کے مستحق ہو جائيں گے جس ميں انہيں ہميشہ
رہنا ہے [ ]٢٣يہ لوگ تب اس حقيقت کو اچهی طرح
جانيں گے کہ وه کتنے بے يار و مددگار ہيں [اضعفُ
ناصرا] اور شمار کے لحاظ سے کتنے بے مايہ ہيں
[اق ُّل عددا] جب يہ اس وقت کو خود ديکه ليں گے
جس کے آنے کا ان سے وعده کيا گيا ہے ["]٢۴۔
ان سے کہو کہ "ميں يہ آگہی نہيں رکهتا کہ آيا جس
کا تم سے وعده کيا گيا ہے وه عنقريب آنے واَّل ہے
يا پهر ميرے رب نے اس کے ليے ايک طويل مدت
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inspire, speak secretly, hasten, make sign,
sign swiftly, suggest with speed, write, say
something in a whisper tone so that only the
hearer hears it clearly but not the person
standing close to him.
Jiim-Nun-Nun (root of jinn):
=ج ن ن
veiled/concealed/covered/hid/protected (e.g.
cloth, armour, grave, shield), invisible,
become dark/posessed, darkness of night,
bereft of reason, mad/insane/unsound in
mind/intellect,
confusedness.
Become
thick/full-grown/blossom,
herbage, garden.
Spiritual beings that conceal themselves
from the senses (including angels), become
weak and abject, greater part of mankind,
devil/demon, people who are peerless
having no match or equal, a being who is
highly potent, sometimes refers to Kings
because they are concealed from the
common folk
= to be far off,ش ط ط :شططا Shiin-Tay-Tay :
wrong anyone, treat with injustice, go
beyond due bounds. shattan - extravagant
lie, exceeding, redundant, excess. ashatta
(vb. 4) - to act unjustly
.
= to follow closely,ر ه ق :رهقا Ra-ha-Qaf :
cover, be foolish, lie, be mischievous, be
ungodly, hasten, overtake, reach, draw near,
overspread. rahaqa - to oppress, cause to
 suffer, be given to evil practices. rahqun folly, oppression, evil disposition. arhaqato impose a difficult task, afflict with
troubles and difficulties.
=Removal ofب ع ث  :يبعث = Ba-Ayn-Tha :
that which restrains one from free action
Anything that is sent; Rousing, exciting,
putting in motion or motion; Incited, urged,
instigated or awoke; Raising/rousing (e.g. of
;the dead to life); Sleepless or wakeful
Hastening, quick, swift in going, impelled or

propelled.
= Lam-Miim-Siin :  لمسنا: = ل م سSense of
touch or feeling; to touch, feel with the
hand, to stretch towards, seek, inquire after,
have intercourse. Knowledge of a thing; to
seek to learn about something; to learn the
news of. Or to hear by stealth about
something
Ha-Ra-Siin :  حرسا: =ح ر سTo
guard/keep/preserve, take care of a person
or thing, watch over. Protect, safeguard,
preserve, keep, guard, escort; supervise,
superintend, secure, control.

]۔ وه آنے والے پوشيده مستقبل٢۵[ کا تعين کيا ہے
کو جانتا ہے ليکن کسی کو بهی اپنے علم غيب پر
 سوائے اپنے ان رسولوں،]٢۶[ حاوی نہيں کرتا
ميں سے کسی کو جسے وه چاہے۔ پهر وه ايک
]ک رصدا
ُ ُباقاعده نگرانی کا نظام قائم کرتا ہے [يسل
تاکہ ديکهتا رہے کہ ايک پيغمبر کے سامنے کيا
موجود ہے اور کيا اُس کے پيچهے سے سامنے آنے
]۔ يہ اس ليے تاکہ وه اس سے آگاه٢٧[ واَّل ہے
رہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پيغامات کا
 اور وه اس سب کا احاطہ کر ليتا ہے،ابلغ کر ديا ہے
جو کچه کہ ان کے سپرد کيا گيا ہے اور وه تمام
" ]۔٢٨[ حاَّلت و واقعات کا شمار بهی رکهتا ہے

Shiin-ha-Ba : ش ُهبا
ُ :  = ش ه بto burn/scorch,
become of a colour in which whiteness
predominates over blackness. shihaab (pl.
shuhub) - flaming fire, bright blaze/meteor,
star, penetrating flame, shining star,
brisk/sprightly, flame, brand, radiating or
gleaming fire, shooting or falling star.
shihaab al-herb - dauntless warrior, one who
is penetrating sharp and energetic in war.
= Qaf-Ayn-Dal :  مقاعد:  =ق ع دto sit down,
remain behind, to hold back, to tarry, lie in
wait, sit still, remain unmoved, desist,
abstain, refrain, lurk in ambush, set snares,
neglect, act of sitting, foundations/bases,
women who are past child bearing age,
elderly spinsters past child bearing age, one
who sits at home, one who sits still, seat or
place of sitting, station, encampment.
Ra-Sad-Dal :  رصدا: =ر ص دto watch, lay in
wait, observe, prepare, ambush. marsadun place of ambush, military post, place of
observation. mirsad - watch, look out. irsad
- means of preparation or finding out, hiding
place, lurking place.
Siin-Miim-Ayn :  سمع: =س م عto hear,
hearken, listen. Monitor, understand, accept,
observe, obey
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ک Siin-Lam-Kaf :
= to make aس ل ک  :يسلُ ُ
way, travel, thread a pathway, cause to go
along (a way), embark, insert, penetrate,
walk, enter.

ترجمہ سورۃ الزمل []73

سورۃ المزمل []73

"اے وه کہ جو تزميل يعنی قريبی رفاقتيں قائم کرنے
کی صفت سے موصوف کيا گيا ہے [ال ُمزمل] ،جہالت
کے اندهيروں [الليل] کے خلف خم ٹهونک کر کهڑا
ہو جا [قُم] ،سوائے اُس کے کہ جہاں يہ نہايت کم
درجے ميں پائی جاتی ہو[اَّل قليل] ؛ اس کے عين
وسط تک رسائی حاصل کر لے [نصفہ] ،يا اس کے
قريب ترين مقام تک پہنچ جا ،يا اپنی جدو جہد کو اس
سے بهی آگے تک بڑها دے [ ِزد عليہ] ،اور قرآن کو
آہستگی اور احتياط کے ساته [ترتيل] پيش اور بيان
کرتا ره [رتل]۔ ہم يقينا تجهے ايک ايسا کلم [قوَّل]
قابل غور وزن کا حامل ہوگا
پہنچا ديں گے جو ايک ِ
[ثقيل]۔ بے شک جہالت کے اندهيروں کے جاری
پهيلو [ناشئۃ الليل] کو روکنا اور کچل دينا [وطئا]
ايک نہايت مشکل مہم [اشدُّ] ہے اور يہ ايک ايسی
ت حال ہے جوکہنے کے مطابق [قيل] نہايت
صور ِ
مضبوطی سے قائم ہے [اقو ُم]۔ پس فی الحقيقت
دشمن کے دائر ِه اقتدار کے اندر داخل ہو جانا [فی
النهار] تيرے ليے ايک طويل جدوجہد کے مترادف
ت
ہے [سبحا طويل]۔ فلهذا اپنے پروردگار کی صفا ِ
ش نظر رکه اورمقصد کی سمت ميں [اليہ]
عاليہ کو پي ِ
سخت محنت کے ساته [تبتيل] جدو جہد کر[تبتل]۔
مشرق و مغرب کا مالک ،وه پروردگارہے ،جس کے
سوا کوئی مکمل اختيار کا مالک نہيں ،پس تو اسی
َّلئق انحصار ذريعے کے طور پرمضبوطی
کو ايک
ِ
سے پکڑ لے۔ اور جو بهی آوازيں يہ لوگ اُٹهاتے
ہيں اُن کے مقابلے ميں استقلل سے قائم ره اور
انہيں خوبصورت انداز ميں نظر انداز کر دے [هجرا
جميل]۔ اوراُن کذابين کے ساته  ،جو مال و دولت کے
مالک ہيں ،معاملہ کرنا مجه پر چهوڑ دے ،اور انہيں
تهوڑی سی مہلت دے دے [مهل ُهم]۔ ہمارے پاس ان
کے ليے بہت سی زنجيريں اور جہنم کی آگ موجود
ہے؛ اور ايسی خوراک بهی جوجان کنی اور دردناک اہم الفاظ کے مستند معانی:
عذات ميں مبتل کر دے۔ ايک وقت ايسا بهی آ جائے
زم ل  :مزمل Zay-Miim-Lam :
[اَّلرض] اور طاقتور اشرافيہ
گا جب عام انسان
ُ

يَا أَيُّهَا ْال ُم َّز ِّم ُل ﴿ ﴾١قُ ِم اللَّي َْل إِ ََّل قَلِ ً
يَل ﴿ ﴾٢نِّصْ فَهُ أَ ِو
انقُصْ ِم ْنهُ قَلِ ً
يَل ﴿ ﴾٣أَوْ ِز ْد َعلَ ْي ِه َو َرتِّ ِل ْالقُرْ آنَ
يَل ﴿ ﴾٤إِنَّا َسنُ ْلقِي َعلَ ْيكَ قَوْ ًَل ثَقِ ً
تَرْ تِ ً
يَل ﴿ ﴾٥إِ َّن
َاشئَةَ اللَّي ِْل ِه َي أَ َش ُّد َو ْ
طئًا َوأَ ْق َو ُم قِ ً
يَل﴿ ﴾٦إِ َّن لَكَ فِي
ن ِ
ْ
ُ
ً
َّ
َ
َ
ار َس ْبحًا ط ِويَل ﴿َ ﴾٧واذك ِر ا ْس َم َربِّكَ َوتَبَتلْ إِل ْي ِه
النَّهَ ِ
تَ ْبتِ ً
ب ََل إِلَ ٰـهَ إِ ََّل هُ َو
ق َو ْال َم ْغ ِر ِ
يَل ﴿ ﴾٨رَّبُّ ْال َم ْش ِر ِ
فَاتَّ ِخ ْذهُ َو ِك ً
يَل ﴿َ ﴾٩واصْ بِرْ
َعلَ ٰى َما يَقُولُونَ
َوا ْهجُرْ هُ ْم هَجْ رًا َج ِم ً
يَل ﴿َ ﴾١٠و َذرْ نِي َو ْال ُم َك ِّذبِينَ
أُولِي النَّ ْع َم ِة َو َمه ِّْلهُ ْم قَلِ ً
يَل ﴿ ﴾١١إِ َّن لَ َد ْينَا أَن َك ًاَل
َو َع َذابًا
ُغصَّة
َذا
َو َج ِحي ًما ﴿َ ﴾١٢وطَ َعا ًما
ْ
َ
ْ
أَلِي ًما ﴿ ﴾١٣يَوْ َم تَرْ ج ُ
ت
ُف اَلرْ ضُ َوال ِجبَا ُل َو َكانَ ِ
يَل ﴿ ﴾١٤إِنَّا أَرْ َس ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم َرس ً
ْال ِجبَا ُل َكثِيبًا َّم ِه ً
ُوَل
َشا ِهدًا
َعلَ ْي ُك ْم َك َما أَرْ َس ْلنَا إِلَ ٰى فِرْ عَوْ نَ
ُول فَأ َ ْ
خَذنَاهُ أَ ْخذاً
َرس ً
ص ٰى فِرْ عَوْ ُن ال َّرس َ
ُوَل ﴿ ﴾١٥فَ َع َ
َوبِ ً
يَل ﴿﴾١٦فَ َك ْيفَ تَتَّقُونَ إِن َكفَرْ تُ ْم يَوْ ًما يَجْ َع ُل
ْال ِو ْلدَانَ ِشيبًا ﴿﴾١٧ال َّس َما ُء ُمنفَ ِط ٌر بِ ِه ۚ َكانَ َو ْع ُدهُ
َم ْفع ً
ُوَل ﴿ ﴾١٨إِ َّن هَ ٰـ ِذ ِه ت َْذ ِك َرةٌ ۚفَ َمن َشا َء اتَّخَ َذ إِلَ ٰى
َربِّ ِه َسبِ ً
يَل ﴿ ﴾١٩إِ َّن َربَّكَ يَ ْعلَ ُم أَنَّكَ تَقُو ُم أَ ْدن َٰى ِمن
َّ
ُ
ُ
ثُلُثَ ِي اللَّي ِْل َونِصْ فَهُ َوثلثَهُ َوطَائِفَةٌ ِّمنَ ال ِذينَ
َم َعكَ ۚ َواللَّـهُ يُقَ ِّد ُر اللَّي َْل َوالنَّهَا َر ۚ َعلِ َم أَن لَّن
َاب َعلَ ْي ُك ْم ۚ فَا ْق َر ُءوا َما تَيَس ََّر ِمنَ
تُحْ صُوهُ فَت َ
آن ۚ َعلِ َم أَن َسيَ ُك ُ
ضىٰ ۚ َوآخَ رُونَ
ون ِمن ُكم َّمرْ َ
ْالقُرْ ِ
ض يَ ْبتَ ُغونَ ِمن فَضْ ِل
يَضْ ِربُونَ فِي ْاَلَرْ ِ
يل اللَّـ ِه ۚ فَا ْق َر ُءوا
اللَّـ ِه ۚ َوآخَ رُونَ يُقَاتِلُونَ فِي َسبِ ِ
َما تَيَ َّس َر ِم ْنهُ ۚ َوأَقِي ُموا الص َََّلةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ
َوأَ ْق ِرضُوا اللَّـهَ قَرْ ضًا َح َسنًا ۚ َو َما تُقَ ِّد ُموا َِلَنفُ ِس ُكم
ِّم ْن َخيْر ت َِج ُدوهُ ِعن َد اللَّـ ِه هُ َو خَ ْيرًا َوأَ ْعظَ َم
َغفُو ٌر
أَجْ رًا ۚ َوا ْستَ ْغفِرُوا اللَّـهَ ۚ إِ َّن اللَّـهَ
َّحي ٌم ﴿﴾٢٠
ر ِ
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[ترجفُ ]
[الجبا ُل] ايک زلزلے سے دوچار ہوں گے
ُ
ِ
[الجبا ُل] حقير کر کے ريت کے
اور طاقتور اشرافيہ
ِ
اُڑتے ہوئے ڈهيروں کی مانند کر دی جائے گی [کثيبا
مهيل]۔
بے شک ہم نے تمہارے طرف ايک رسول بهيجا ہے
جو تمہارے کرداروں پر گواہی دے ،ايسےہی جيسا
کہ ہم فرعون کی جانب ايک رسول بهيجا تها۔ پس
فرعون نے اُس رسول کی نافرمانی کی اور پهر ہم
نے اُسے ايک تباه ُکن گرفت ميں لے ليا [اخذا وبيل]۔
ٰ
تقوی اختيار کروگے ااگر تُم ايک ايسے
س ُو تم کيسے
وقت کے آنے کا انکار کروگے جو جوانوں کو بوڑها
کر دے گا [يجع ُل الولدان شيبا]؟ اس کے آنے پر
کائنات [السما ُء] کهول دی جائےگی اور دريافت کر لی
ت پاک کا وعده عمل
جائے گی [منفطر بہ]۔ اور اُس ذا ِ
پذير ہو جائے گا۔ بے شک يہ ايک ياد دہانی/نصيحت
ہے ،پس جو چاہے اپنے پروردگار کی جانب لے
جانے واَّل راستہ اختيار کرلے۔
بيشک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم فی الوقت ان
اندهيروں کا دو تہائی [ثُلُثی الليل] سے بهی کم احاطہ
کر سکے ہو جو کبهی اس کا نصف [نصفہُ] اور
کبهی اس کا ايک تہائی [ثُلُثہُ] ره جاتا ہے۔ اور يہی
کيفيت تمہارے ساتهيوں کی ٹيم [طائفۃ] کے ساته
بهی ہے جو تمہارے ہمراه جدو جہد کر رہے ہيں
تعالی اندهيروں
[الذين معک]۔ اور کيونکہ ہللا
ٰ
کےپهيلوکی [الليل] اور دشمن کی حدود ميں تمہاری
رسائی [النهار] کی پوری ناپ تول کا حساب رکهتا
ت حال کا
ہے [يُقد ُر] اس ليے وه جانتا ہے کہ تم صور ِ
درست احاطہ يا شمار و پيمائش نہيں کر سکو گے
[لن تحصوهُ]؛ پس اسنے تمہاری جانب رحم کی نظر
رکهی ہوئی ہے۔ ٰ
فلهذا تم سب اس کا مطالعہ جاری
رکهو جوتمہارے ليے قرآن ميں سے ميسر/دستياب
کر ديا گيا ہے [تيسر]؛ اور وه خوب آگاه ہے کہ تم
ميں سےکچه ابهی نظرياتی لحاظ سے کمزور ہيں
[مرضی] ،کچه ديگر ہللا کےفضل کی تلش ميں سف ِر
ٰ
معاش ميں ہيں [يضربون فی اَّلرض] ،اور کچه اور
ہللا کی راه ميں جنگوں ميں مصروف ہيں [يقاتلون]؛
پس تم سب وه پڑهتے رہو جو اُس ميں سے تمہيں
دستياب ہو چکا ہے [تيسر منہ] ،اور اس کی پيروی
20

= he bore it or carried it, followed another,
wrapped (e.g. in a garment), also signifies
the act of concealing, the requiting with
beneficence, a load or burden, to keep
company, be companion; a company or
collection, a traveling companion, a man
wrapped in his garments. Fellowship,
colleague-ship; comradeship.
: stand still orقوم؛ اقوم = Qaf-Waw-Miim
firm,
rose/stand
up,
managed/conducted/ordered/regulated/super
intended, established, made it straight/right,
maintain/erect/observe/perform, revolt or
rebel against, attack, set up, rise from
dead, be resurrected, to take off, to set out,
to depart, to come to pass, take place,
;happen
people/community/company,
abode, stature/dignity/rank. aqama - to keep
a thing or an affair in a right state.
 = to be few inق ل ل Qaf-Lam-Lam:
number, small in quantity, scanty, scarce,
rare. qalilun - few, little, small, rare,
seldom. aqall - fewer, poorer. qallala - to
appear as few.Weightless, unsubstantial.
= half, reach itsن ص ف Nun-Saad-Fa :
middle/midst, divide a thing into halves.
 = Ra-Ta-Lam = to set in order, makeر ت ل
even, well arranged/set together, make
distinct, correct/right state of arrangement
(primary usage is in relation to nice teeth),
read/recite in a leisurely manner, read
correctly, chant. To present slowly; to
articulate slowly, carefully and precisely
 = to say/speak,ق و ل :قيَل Qaf-Waw-Lam:
to call, to be named, word/speech, utterance,
a thing said, greeting, discourse, one who
says/speaks.
To
inspire/transmit/relate/answer/think/profess,
emit an opinion on, indicate a state or
condition or circumstance. qa'ilun - speaker,

indicator. Declaration,
doctrine, teaching.

report,

account; کا ڈسپلن قائم کرتے رہو [اقيموا الصلۃ] اور انسانوں

 =ن ش اNuun-Shiin-Alif = lived, arose,
become elevated/high, grow up,
create/produce/originate, it
happened/occurred, raise, to found/build,
began, specifically discussing 73:6 = rising
in the night, first part/hours of the night,
every hour of the night in which one rises,
every hour of the night.

کوسامان زيست عطا کرتے رہو [آتوا الزکاۃ] اور اس
ِ
ض حسنہ قرض دے ديا کرو۔
ِ طرح ہللا کو ايک قر
ُ
]س ُکم
ِ پهر جو کچه بهی تم اپنے لوگوں کے ليے [َّلنف
]بهلئی و خير خواہی کے طور پر [من خير
 ہللا کے ہاں اس سے بہتر اور،فراہم کروگے/پيش
عظيم تر اجر پاوگے۔ اور ہللا ہی سے تحفظ طلب
 بيشک ہللا ہی تحفظ عطا،]کرتے رہو [استغفِ ُروا
"کرنے واَّل اور رحمتوں کو جاری رکهنے واَّل ہے۔

Shiin-Dal-Dal :  اش ّد: =ش د دto bind tightly,
strap, strengthen firmly, run, establish, make
firm, hard, strong, be advanced (day), be
intense. ushdud - harden, strengthen. shadiid
(pl. shidaad & ashidda'u - great, firm, strict,
vehement, strong, violent, severe, mighty,
terrible, stern, grievous, miserly, niggardly.
(adj. of the forms fa'iil and fiaal are used
indifferently for both m. and f.): ashuddun:
age of full strength, maturity. ishtadda (vb.
8) - to act with violence, become hard.
Waw-Tay-Alif :  =و ط اto tread upon, walk
on, press the ground or anything beneath the
feet, trample on, level, make plam. tawaata'a
- to agree with each other respecting the
affair. Yata'auna (imp. 3rd. p. m. plu.): They
tread, step, enter a land, destroy.
Tata'u (imp. 2nd. p. m. plu.): Ye have
trodden, entered.
Tata'uu (imp. 2nd. p. m. plu. acc.): That ye
may trample on, trodden down.
Wat'an (v. n.): Curbing, Subduing;
Treading.
Mauti'an (n. place. acc.): Trodden place.
Yuwaati'uu (III.): Adjust; Make equal;
Conform.
n-h-r :  نهار: نهر: to flow copiously, stream
forth, to chide, scold, reproach, brush off,
rebuff, reject, repulse, restrain, forbade with
rough speech; making inroad or incursion
into the territory of enemies,; stream, river,
daytime.
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 = Ba-Ta-Lam = cut it off, severed it,ب ت ل
separate, was/became alone, detach oneself
and devote, devote exclusively, apply,
striving, laboring or exerting, becoming
wide between the shoulders, obligatory or
something made so.
 = toر ج ف  :ترجُفُ Ra-Jiim-Fa :
quake/tremble, be in violent motion, shake
violently, ramble, prepare for war, be
restless, stir, spread alarming/false news,
engage, make commotion, in a state of
agitation,
convulsion,
tumult,
or
disturbance. rajfatun - earthquake, mighty
blast. murjifun - scandal-mongers, one who
makes a commotion, one who spreads false
alarming news/rumours or evil tales.
= To gather, heapک ث ب :کثیبا Kaf-Tha-Ba :
up, make up, collect into one place, many
or much, nearness, a portion or quantity
of corn or other food after it has been
little.
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"اے وه کہ جو قائل کرنے اور چها جانے کی بہترين
صلحيتوں سے نوازا گيا ہے [المدثر] ،اپنی پوزيشن
کو مستحکم کر[قُم] ،اور لوگوں کو پيش آگاه کرنے
کے مشن کا آغاز کر دے؛ اور اس طرح اپنے
پروردگار کی کبريائی بلند کر؛ اور اپنی ٹيم [ثيابک]
کے کرداروں کی تطہير کر[فطہر]؛ اور جن کے اذہان
کسی مرض سے متاثر ہيں [ال ُرجز] ،انہيں عليحده کر
دے [فاهجر]؛ اور اپنی کثرت بڑهانے کے ليے
[تستکثر] بے جا عنايات سے کام نہ لے [َّل تمنُن]؛
اور اپنے پروردگار کے مقاصد کی تکميل کے ليے
انجام کار ،جب مقرره وقت کے آ
استقامت اختيار کر۔
ِ
جانے کا بگل بجايا جائے گا تو وه وقت ايک حقيقی
مصيبت کا وقت ہوگا۔ کافروں ،يعنی سچائی کا انکار
کرنے والوں کے ليے وه ايک آسان وقت نہيں ہوگا۔
اُس دن ميں اور وه جنہيں ميں نے پيدا کيا ہے آمنے
سامنے ہوں گے ،وه جن کے ليے ميں نے َّلمحدود
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ك
ْال ُم َّدثِّ ُر ﴿ ﴾١قُ ْم
أَيُّهَا
يَا
فَأَن ِذرْ ﴿َ ﴾٢و َربَّ َ
فَطَهِّرْ ﴿َ ﴾٤والرُّ جْ زَ
فَ َكبِّرْ ﴿َ ﴾٣وثِيَابَكَ
ك
تَ ْمنُن
فَا ْهجُرْ ﴿َ ﴾٥و ََل
تَ ْستَ ْكثِ ُر ﴿َ ﴾٦ولِ َربِّ َ
ٰ
ور ﴿ ﴾٨فَ َذلِكَ يَوْ َمئِذ
فَاصْ بِرْ ﴿ ﴾٧فَإ ِ َذا نُقِ َر فِي النَّاقُ ِ
َغ ْي ُر
ع َِسي ٌر﴿َ ﴾٩علَى
يَوْ ٌم
ْال َكافِ ِرينَ
ت َو ِحيدًا﴿َ ﴾١١و َج َع ْل ُ
يَ ِسير ﴿َ ﴾١٠ذرْ نِي َو َم ْن خَ لَ ْق ُ
ت
لَهُ َم ًاَل َّم ْم ُدودًا ﴿َ ﴾١٢وبَنِينَ ُشهُودًا ﴿َ ﴾١٣و َمه ُّ
َّدت
لَهُ تَ ْم ِهيدًا ﴿ ﴾١٤ثُ َّم يَ ْ
ط َم ُع أَ ْن أَ ِزي َد ﴿َ ﴾١٥ك ََّل ۚ إِنَّهُ
ُ
صعُودًا ﴿ ﴾١٧إِنَّهُ
َكانَ ِْليَاتِنَا َعنِيدًا ﴿َ ﴾١٦سأرْ ِهقُهُ َ
فَ َّك َر َوقَ َّد َر ﴿ ﴾١٨فَقُتِ َل َك ْيفَ قَ َّد َر ﴿ ﴾١٩ثُ َّم قُتِ َل َك ْيفَ
س َوبَ َس َر ﴿ ﴾٢٢ثُ َّم
قَ َّد َر﴿ ﴾٢٠ثُ َّم نَظَ َر ﴿ ﴾٢١ثُ َّم َعبَ َ
ال إِ ْن هَ ٰـ َذا إِ ََّل ِسحْ ٌر
أَ ْدبَ َر َوا ْستَ ْكبَ َر﴿ ﴾٢٣فَقَ َ
ُ
ي ُْؤثَ ُر ﴿ ﴾٢٤إِ ْن هَ ٰـ َذا إِ ََّل قَوْ ُل ْالبَ َش ِر ﴿َ ﴾٢٥سأصْ لِي ِه
َسقَ َر ﴿َ ﴾٢٦و َما أَ ْد َراكَ َما َسقَ ُر ﴿ََ ﴾٢٧ل تُ ْبقِي َو ََل
احةٌ
تِ ْس َعةَ
لِّ ْلبَ َش ِر ﴿َ ﴾٢٩علَ ْيهَا
تَ َذ ُر ﴿ ﴾٢٨لَ َّو َ
ار إِ ََّل
َع َش َر﴿َ ﴾٣٠و َما
َج َع ْلنَا أَصْ َح َ
اب النَّ ِ
َم ََلئِ َكةً ۚ َو َما َج َع ْلنَا ِع َّدتَهُ ْم إِ ََّل فِ ْتنَةً لِّلَّ ِذينَ َكفَرُوا

َاب َويَ ْزدَا َد الَّ ِذينَ آ َمنُوا
لِيَ ْستَ ْيقِنَ الَّ ِذينَ أُوتُوا ْال ِكت َ
َاب
َاب الَّ ِذينَ أُوتُوا
ْال ِكت َ
إِي َمانًا ۚ َو ََل يَرْ ت َ
ول الَّ ِذينَ فِي قُلُوبِ ِهم َّم َرضٌ
َو ْال ُم ْؤ ِمنُونَ ۚ َولِيَقُ َ
ُضلُّ
َو ْال َكافِرُونَ َما َذا أَ َرا َد اللَّـهُ بِهَ ٰـ َذا َمثَ ًَل ۚ َك ٰ َذلِكَ ي ِ
اللَّـهُ َمن يَ َشا ُء َويَ ْه ِدي َمن يَ َشا ُء ۚ َو َما يَ ْعلَ ُم ُجنُو َد
َربِّكَ إِ ََّل هُ َو ۚ َو َما ِه َي إِ ََّل ِذ ْك َر ٰى لِ ْلبَ َش ِر ﴿َ ﴾٣١ك ََّل
ْ
ْ
ْح إِ َذا
َوالقَ َم ِر ﴿َ ﴾٣٢واللَّي ِْل إِذ أَ ْدبَ َر ﴿َ ﴾٣٣والصُّ ب ِ
ْال ُكبَ ِر ﴿ ﴾٣٥نَ ِذيرًا
َ ِْلحْ دَى
أَ ْسفَ َر ﴿﴾٣٤إِنَّهَا
لِّ ْلبَ َش ِر ﴿ ﴾٣٦لِ َمن َشا َء ِمن ُك ْم أَن يَتَقَ َّد َم أَوْ
يَتَأ َ َّخ َر ﴿ُ ﴾٣٧كلُّ نَ ْفس بِ َما َك َسبَ ْ
ت َر ِهينَةٌ ﴿ ﴾٣٨إِ ََّل
َجنَّات
ْاليَ ِمي ِن ﴿ ﴾٣٩فِي
اب
أَصْ َح َ
يَتَ َسا َءلُونَ ﴿ ﴾٤٠ع َِن ْال ُمجْ ِر ِمينَ ﴿َ ﴾٤١ما َسلَ َك ُك ْم فِي
صلِّينَ ﴿َ ﴾٤٣ولَ ْم نَ ُ
َسقَ َر ﴿ ﴾٤٢قَالُوا لَ ْم نَ ُ
ك
ك ِمنَ ْال ُم َ
نُ ْ
َم َع
ْال ِم ْس ِكينَ ﴿َ ﴾٤٤و ُكنَّا
ط ِع ُم
نَ ُخوضُ
ضينَ ﴿َ ﴾٤٥و ُكنَّا نُ َك ِّذبُ بِيَوْ ِم الدِّي ِن ﴿َ ﴾٤٦حتَّىٰ
ْالخَ ائِ ِ
َشفَا َعةُ
ْاليَقِ ُ
ين ﴿ ﴾٤٧فَ َما تَنفَ ُعهُ ْم
أَتَانَا
التَّ ْذ ِك َر ِة
ع َِن
لَهُ ْم
ال َّشافِ ِعينَ ﴿ ﴾٤٨فَ َما
ضينَ ﴿َ ﴾٤٩كأَنَّهُ ْم ُح ُم ٌر ُّم ْستَنفِ َرةٌ ﴿ ﴾٥٠فَر ْ
َّت
ُم ْع ِر ِ
ِمن قَس َْو َرة﴿ ﴾٥١بَلْ ي ُِري ُد ُكلُّ ا ْم ِرئ ِّم ْنهُ ْم أَن ي ُْؤتَىٰ
ُّمنَ َّش َرةً ﴿َ ﴾٥٢ك ََّل ۚ بَل
ص ُحفًا
ُ
ََّل يَخَ افُونَ
ْاْل ِخ َرةَ ﴿َ ﴾٥٣ك ََّل إِنَّهُ ت َْذ ِك َرةٌ ﴿ ﴾٥٤فَ َمن َشا َء
َذ َك َرهُ ﴿َ ﴾٥٥و َما يَ ْذ ُكرُونَ إِ ََّل أَن يَ َشا َء اللَّـهُ ۚ هُ َو
أَ ْه ُل التَّ ْق َو ٰى َوأَ ْه ُل ْال َم ْغفِ َر ِة ﴿﴾٥٦

وسائل مہيا کيے ،نماياں تعداد ميں اوَّلد عطا کی ،اور
راستے ان کے ليے ہموار کيے ،پهر بهی وه مزيد
اور کی طمع رکهتے تهے۔ نہيں ،انہيں ہرگز ميرے
کلم/ميری نشانيوں کے بارے ميں تعصب [عنيد]
روا نہيں رکهنا چاہيئے تها۔ ميں يقينا انہيں بهاری
صدمات و آفات سے دوچار کرنے واَّل ہوں [سارهقہ
صعودا]۔
درحقيقت اس قماش کے انسان وه ہيں جنہوں نے
ميری آيات پر غور کيا ہے اور ان کی قدر و قيمت کا
اندازه کر ليا ہے [فکر و قدر]۔ نتيجے کے طور پر
انہوں نے خود کو حقير و ذليل محسوس کيا ہے
[فقُتِل کيف قدر]۔ اور جيسے ہی انہوں نے پهر اس
کی تشخيص کی انہوں نے پهر ايک بار خود کو حقير
و ذليل جان ليا ہے۔ تب ان کی نظريں چندهيا گئيں
[نظر] اور پهر انہوں نے تيورياں چڑهانی اور
ناگواری دکهانی شروع کر دی [ثُم عبس و بسر]۔ آخ ِر
کار وه اپنے سابقہ رويوں کی جانب پلٹ گئے [ادبر]
اور غرور اور تکبر کی نمائش شروع کر دی
[استکبر]۔ اور اعلن کر ديا کہ "يہ کلم کچه حيثيت
نہيں رکهتا سوائے اس کے کہ ايک دهوکا /فريب ہے
[ سحر] جو لوگوں کو اپنے اثر ميں لے ليتا ہے۔ يہ
کچه بهی نہيں ،صرف ايک عام انسان کے الفاظ
ہيں"۔ ميں ايسے لوگوں کو يقينا جہنم کی آگ کے
سپرد کرنے واَّل ہوں۔ اور تم کيا جانو کہ وه آگ کيا
ہے؟ وه تو ايک ايسی سزا ہے جو نہ تو زنده اہم الفاظ کے مسند معانی:
چهوڑتی ہے اور نہ ہی مرنے ديتی ہے [َّل تبقی و َّل
: Dal-Tha-Ra= itد ث ر ُ :مدثر ;Mudaththar
تذر]۔ انسانوں کے ليے تو لکهے ہوئے زنده قوانين
became covered with sand and dust blown
موجود ہيں [لواحۃ للبشر] ،جن پر ايک مکمل اور
over, to be endowed with excellent
خوش باش معاشرے کی بنياد رکهی جاتی ہے [عليها
capabilities, cover with a cloak, wrap with a
تسعۃ عشر]۔ اور ہم نے ايسا کوئی قرينہ نہيں مقرر garment, destroyed/effaced or worn out (e.g.
کيا ہے [ما جعلنا] کہ عام انسانوں کو آگ کی نذر
said of a man's reputation); to cover,
کرتے جائيں [اصحاب النار] ،سوائے اُن خاص لوگوں
envelop, to destroy, annihilate, to become
wiped out, blotted out, to be forgotten,have
کے کہ جو معاشروں ميں طاقت و اقتدار کے حامل
fallen into oblivion; much property or
رہے ہوں [اَِّل ملئکۃ] ۔ اور ہم نے ايسے لوگوں کا
wealth; or many camels or the like; many
تعين کر کے [جعلنا عدتہم] انکا ِر حقيقت کرنے والوں
things, in bundance; to dominate,
کے ليے ايک سخت آزمائش [فتنۃ] پيدا کر دی ہے،
overwhelm someone.
اہل کتاب يقين کے درجے تک
اس مقصد کے ساته کہ ِ
پہنچ جائيں اور اہ ِل ايمان کے ايمان ميں اضافہ ہو۔
: = Tha-Waw-Ba = toثياب؛ ثوب Thiaab:
return, turn back to, to restore/recover, to
اور اس ليے بهی کہ اہل کتاب اور مومنين کسی شک
repent, to collect/gather; to call/summon
و شبہے ميں نہ پڑيں ،اور کافر اور ذہنی مريض يہ
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سوال کرنے پر مجبور ہو جائيں کہ ايسی مثال دينے
تعالی کيا واضح کرنا چاہتا ہے۔ پس يہ ہے
سے ہللا
ٰ
وه طريقہ جس سے ہللا تعالی اُن لوگوں کو گمراہی
کے ليے چهوڑ ديتا ہے جو خود ايسا چاہتے ہيں،
اوراُن لوگوں کی صحيح راہنمائی کر ديتا ہے جو
ايسا ہی چاہتے ہيں۔ اور ہللا کی قوتوں کو خود ہللا
کے سوا کوئی اور نہيں جان سکتا۔ اور يہ کلم تو
اس کے سوا کچه نہيں کہ انسانوں کے ليے ايک
ٰ
[ذکری] ہے ۔ ہر گز نہيں۔ اور
تنبيہ اور ياد دہانی
غور کرو ان لوگوں کے ظن و تخمين اور چال بازيوں
پر [والقم ِر] ،اور غور کرو ظلم کے اندهيروں پر جو
دور ہو رہے ہيں [و الليل اذ ادبر] اور غور کرو اُس
 : to rumble. rujz/rijzرجز Ra-Jiim-Zay :روشنی پر جو پهوٹ رہی ہے [والصبح اذا اسفر]،
pollution/filth, calamity, evil kind of
[َّلحدی
کيونکہ يقينا يہ ياددہانی ايک ايسی قوت ہے ِ
punishment, wrath, impurity, plague,
ال ُکبر] ،جو انسان کے ليے ايک تنبيہ ہے ،اور تم
scourge, pestilence, abomination, sin,
ميں سے جو بهی چاہے اُسے اس قابل کر ديتی ہے
iniquity, idolatry, disease in the hinder part
کہ وه آگے بڑه سکے ،يا اگرچاہے تو پيچهے ره
of camels, deed deserving punishment.
س شعوری اپنے اعمال کے ہاتهوں رہن
جائے۔ ہر نف ِ
= toه ج ر ha-Jiim-Ra :
ہے ،سوائے ان کے جو راست بازی سے سرفراز
کيے گئے ہيں [اصحاب اليمين]۔ وه اپنی عافيت و leave/abandon/desert/forsake/depart/renoun
ce/quit, separate oneself from, break with,
سکون کی زندگيوں [فی جنات] ميں رہتے ہوئے
abstain from, shun, leave with body or
مجرمين سے پوچهيں گے کہ تمہاری آگ کی جانب tongue or heart, leave lust and bad manners.
راہنمائی کس چيز نے کی؟ وه جواب ديں گے کہ ہم
hijr - bad manner, shameful action,
ت ٰالہی کی پيروی نہيں کرتے تهے؛ اور ہم
nonsense talk.
احکام ِ
سامان زيست فراہم نہيں کرتے
ضرورت مندوں کو
ِ
 = To confer orم ن ن :تمنن Miim-Nun-Nun
تهے؛ اور ہم فضول گوئياں کرنے والوں کے ساته
bestow a benefit or favour to someone, to be
[الخائضين] فضول باتوں ميں مگن رہتے تهے؛ اور
bountiful or beneficent or gratuitous, to be
ہم فيصلے کے وقت کے آنے کا انکار کرتے تهےreasonable (too reasonable to do that which ،
يہاں تک کہ وه وقت آ گيا کہ ہميں يقين کرنا پڑا۔
is deemed bad), min often means some
فلهذا ،کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بهی
of or among, min can be used in the sense
of fi meaning in or on.
انہيں کوئی فائده نہ پہنچا سکے گی۔ آخر ان لوگوں
کوايسا کيا ہو گيا تها کہ وه اُس تنبيہ اور ياد دہانی پر
= to follow closely,ر ه ق :ارهقہ Ra-ha-Qaf :
ايسے منہ موڑ ليا کرتے تهے جيسے کہ گدهے
cover, be foolish, lie, be mischievous, be
شيروں کو ديکه کر را ِه فرار اختيار کيا کرتے ہيں؟ ungodly, hasten, overtake, reach, draw near,
پهر بهی ان ميں سے ہر ايک چاہتا ہے کہ اس کی
overspread. rahaqa - to oppress, cause to
ص ُحفا
 suffer, be given to evil practices. rahqunکرتوت کی ايک تفصيلی تحريری رپورٹ [ ُ
 folly, oppression, evil disposition. arhaqaمنشرۃ] اُسے پيش کی جائے۔ ايسا ہرگز نہيں ہوگا؛
to impose a difficult task, afflict with
يہ تو بلکہ ان لوگوں ميں سے تهے جو آخرت کا
troubles and difficulties.
کوئی خوف نہيں رکهتے تهے۔ ايسا ہرگز نہيں کرنا
چاہيے تها کيونکہ يہ تو دراصل صرف ايک
(repeatedly), rise (dust), to flow, become
abundant; something returned (recompence,
reward, compensation), to repay.
a thing which veils/covers/protects, a
distinct body or company of people.
mathabatan - place of return, place to which
a visit entitles one to thawab/reward,
assembly/congregation for people who
were dispersed/separated previously,
place of alighting, abode, house, tent.
Thiaab: Character, weapons, morals,
behavior, heart, followers, robes, clothes,
pure/good hearted, of good character.
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تنبيہ/ياددہانی تهی۔ پس جس نے بهی ايسا چاہا اُس
نے اسے ياد رکها [ذکره]۔ اور وه اپنے اذہان ميں
صرف وہی رکهتے ہيں [و ما يذ ُکرون] جو ہللا چاہتا
ہے کہ وه ياد رکهيں۔ صرف وہی تمام پرہيزگاری کا
منبع ہے اور صرف وہی تمام تر حفاظت و مغفرت کا
ذريعہ ہے۔

 = to see, look at, glance,ن ظ ر Nun-Za-Ra :
gaze, observe, behold, consider, regard,
listen to, be patient towards, wait,
contemplate, grant respite, put off,
scrutinise, show kindness, examine, search,
reflect. nazara - the look with affection, to
perplex, dazzle.
 = To changeل و ح :لواحۃ Lam-Waw-Ha:
colour, become visible, gleam/shine, light
up, scorching one, broad table or plate,
tablet.
Lawwaha: that which makes visible, gleam,
shine, giving standing rules, regulations,
bylaws, statutes, official decree, instruction,
program, plan
س َعةَ َعش ََر
UPON IT IS BASED A
َعلَ ْي َها تِ ْ
COMPLETE, HAPPY AND UNITED
SETUP/SOCIETY; Upon it is a complete
configuration/composition.

سورۃ القيامۃ []75
ترجمہ سورۃ القيامۃ []75
"ميں انسان کے دوباره اُٹهائے جانے والے دور[يوم
قس ُم]؛ اور
القيامۃ] کو بطور گواہی پيش نہيں کرتا [َّل اُ ِ
س شعوری [نفس اللوامہ] کو
نہ ہی ميں انسان کے نف ِ
گواه بناتا ہوں جو اسے ملمت کرتا رہتا ہے؛ ليکن
پهر بهی ميں پوچهتا ہوں کہ وه کس بنياد پر يہ گمان
کرتا ہے کہ ہم اُس کے ہڈيوں کے ڈهانچے کو اکٹها
کر کے اسے دوباره زندگی نہيں دے سکتے؟ انسان
[بلی] کہ ہم يہ قدرت
پر يہ واضح کر ديا جاتا ہے
ٰ
ت زندگی کو[بنانہ] يا
رکهتے ہيں کہ اس کی صور ِ
اعضائے جسمانی کو کسی بهی مطلوبہ حالت کے
مطابق موزوں صورت ميں لے آئيں [نسوی]۔ تاہم،
انسان کی خواہش يہ ہوتی ہے کہ جو کچه بهی اس
کے سامنے پيش کيا جائے[امامہ] اس کا تجزيہ و
[يفجر] کی جائے۔ اس ليے وه سوال کرتا رہتا
تحقيق
ُ
ت نو کا مرحلہ آخرکب وقوع پذير ہوگا۔
ہے کہ حيا ِ
ليکن جب ايسا وقت واقعی آپہنچا کہ اُس کی تمام
بصيرت اُلجه کر ره جائے ،اور اس کی تمام خيال
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س
ََل أُ ْق ِس ُم بِيَوْ ِم ْالقِيَا َم ِة ﴿َ ﴾١و ََل أُ ْق ِس ُم بِالنَّ ْف ِ
اْلن َس ُ
نَّجْ َم َع
أَلَّن
ان
اللَّ َّوا َم ِة ﴿﴾٢أَيَحْ َسبُ
ِْ
ي
ِعظَا َمهُ ﴿ ﴾٣بَلَ ٰى قَا ِد ِرينَ
َعلَ ٰى أَن نُّ َس ِّو َ
ان لِيَ ْفج َُر أَ َما َمهُ ﴿ ﴾٥يَسْأ ُلَ
اْلن َس ُ
بَنَانَهُ ﴿ ﴾٤بَلْ ي ُِري ُد ْ ِ
ْ
ص ُر ﴿َ ﴾٧وخَ َسفَ
أَيَّانَ يَوْ ُم ْالقِيَا َم ِة ﴿ ﴾٦فَإ ِ َذا بَ ِر َ
ق البَ َ
اْلن َس ُ
ان
ْالقَ َم ُر ﴿َ ﴾٨و ُج ِم َع ال َّش ْمسُ َو ْالقَ َم ُر ﴿ ﴾٩يَقُو ُل ْ ِ
يَوْ َمئِذ أَ ْينَ ْال َمفَرُّ ﴿َ ﴾١٠ك ََّل ََل َوزَ َر ﴿ ﴾١١إِلَ ٰى َربِّكَ
اْلن َس ُ
ان يَوْ َمئِذ بِ َما قَ َّد َم
يَوْ َمئِذ ْال ُم ْستَقَرُّ ﴿ ﴾١٢يُنَبَّأ ُ ْ ِ
اْلن َس ُ
نَ ْف ِس ِه
َعلَ ٰى
ان
َوأَ َّخ َر ﴿ ﴾١٣بَ ِل
ِْ
يرهُ ﴿ََ ﴾١٥ل تُ َح ْ
رِّك بِ ِه
يرةٌ ﴿َ ﴾١٤ولَوْ أَ ْلقَ ٰى َم َعا ِذ َ
ص َ
بَ ِ
َعلَ ْينَا
ْج َل بِ ِه ﴿ ﴾١٦إِ َّن
َج ْم َعهُ
لِ َسانَكَ لِتَع َ
ْ
َوقُرْ آنَهُ ﴿ ﴾١٧فَإ ِ َذا قَ َرأنَاهُ فَاتَّبِ ْع قُرْ آنَهُ﴿ ﴾١٨ثُ َّم إِ َّن
بَلْ
ک ََّل
بَيَانَهُ ﴿﴾١٩
َعلَ ْينَا
تُ ِحبُّونَ
اجلَةَ ﴿َ ﴾٢٠وتَ َذرُونَ ْاْل ِخ َرةَ ﴿ُ ﴾٢١وجُوهٌ يَوْ َمئِذ
ْال َع ِ
اض َرةٌ ﴿ ﴾٢٢إِلَ ٰى َربِّهَا نَا ِظ َرةٌ ﴿َ ﴾٢٣و ُوجُوهٌ يَوْ َمئِذ
نَّ ِ
اس َرةٌ﴿ ﴾٢٤تَظُ ُّن أَن يُ ْف َع َل بِهَا فَاقِ َرةٌ ﴿َ ﴾٢٥ك ََّل إِ َذا
بَ ِ
يل َم ْن ۚ َراق ﴿َ ﴾٢٧وظَ َّن
ت التَّ َراقِ َي﴿َ ﴾٢٦وقِ َ
بَلَ َغ ِ
ت السَّا ُ
أَنَّهُ ْالفِ َرا ُ
َّاق ﴿ ﴾٢٩إِلَ ٰى
ق ﴿َ ﴾٢٨و ْالتَفَّ ِ
ق بِالس ِ
َربِّكَ يَوْ َمئِذ ْال َم َسا ُ
ق َو ََل
ق ﴿ ﴾٣٠فَ ََل
ص َّد َ
َ

آرائياں [القمر –  ] speculationبے کار ہو جائيں
اور جب واضح اور روشن حقيقت [الشمس] اور خيال
آرائيوں [القمر]کے درميان تقابل اور ہم آہنگی پيدا کر
[ج ِمع] ،تو اُس مرحلے ميں انسان پريشان
دی جائے ُ
ہو کر کہے گا کہ کيا اب ميرے ليے کہيں کوئی جائے
پناه ہے [المفر]؟ ليکن کوئی موقع نہ ہوگا [کل] کہ
کوئی مدد ميسر ہو[َّل وزر]۔ اُس مرحلے ميں
[يومئذ] تمہارے پروردگار کے پاس ہی مستقل ٹهکانہ
[المستقر] ہوگا۔ اور وه انسان کو مطلع فرمائے گا کہ
اس کی ترجيحات کيا تهيں اور وه کہاں يعنی کس کس
معاملے ميں پيچهے ره گيا تها۔ تاہم يہ بهی حقيقت
ہے کہ انسان اپنی ذات کے بارے ميں ہميشہ پوری
جانکاری رکهتا ہے ،خواه وه اس معاملے ميں کتنے
[القی معاذيره]۔ اے نبی تم
ہی عذر پيش کرتا رہے
ٰ
اُس پر اس معاملے ميں عجلت کرنے کے ليے
[لتعجل بہ] اپنی زبان کو حرکت مت دو[َّل تحرک
بلسانک] يعنی زياده زبانی دباو مت ڈالو۔ اسے اکٹها
کرنا اورتاکيد کے ساته سامنے لے آنا [قرآنہ] ہماری
زمہ داری ہے۔ پس جب ہم اُسے کهينچ کر سامنے
لے آئيں [قرآناه] تو تم اُس کے مطالعے اور تحقيق و
تفتيش [قرآنہ] کے عمل ميں اس کی مدد و اعانت
کرو[فاتبع]۔ بعد ازاں اُس کا بيان [بيانہ]يعنی اُس کی
جانب سے دليل و حجت ہمارا مسئلہ ہے۔
ليکن نہيں ،حقيقت ميں تم سب لوگ موجوده زندگی
کے مفا ِد عاجلہ سے ہی محبت کرتے ہواور دو ِر
آخرت کو نظر انداز کرتے ہو۔ يہی وجہ ہے کہ جب
وه مرحلہ آ جائے گا تو کچه چہرے روشن ہوں گے
اور اپنے رب کی جانب اميد بهری نظرسے ديکهتے
ہوں گے؛ اور کچه چہرے اُس وقت بگڑے ہوئے ہوں
گے ،اس احساس ميں کہ ان پر قہر [فاقرۃ] نازل
ہونے واَّل ہے۔ ايسا نہيں ،بلکہ جب وه عذاب ان کی
گردنوں تک [التراقی] آ پہنچے گا [بلغت] تو کہا
جائے گا کہ تم ميں سے کون ہے جو اس سےاوپر
اُٹه کر[راق] خود کو بچا لے؟ ليکن وه سمجه لے گا
کہ اس کا عليحده ہوجانے [الفراق] کا وقت آ پہنچا
ہے اور پهر يکے بعد ديگرے باہم مربوط [التفت]
مشکلت کے ايک سلسلے [ساق بالساق] کا سامنا
ہوگا۔ اُس مرحلے ميں [يومئذ] سب تمہارے پروردگار
قانون مکافات کی جانب دهکيل ديے جائيں گے
کے
ِ
[المساق]۔ بہرحال يہ وه ہوں گے جو نہ سچ کو
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َب إِلَ ٰى
ب َوتَ َولَّ ٰى ﴿ ﴾٣٢ثُ َّم َذه َ
صلَّ ٰى ﴿َ ﴾٣١ولَ ٰـ ِكن َك َّذ َ
َ
أَ ْهلِ ِه يَتَ َمطَّىٰ ﴿ ﴾٣٣أَوْ لَ ٰى لَكَ فَأَوْ لَىٰ ﴿ ﴾٣٤ثُ َّم أَوْ لىَٰ
اْلن َس ُ
لَكَ فَأَوْ لَىٰ ﴿﴾٣٥أَيَحْ َسبُ
ان أَن يُ ْت َركَ
ِْ
ك نُ ْ
ُسدًى ﴿ ﴾٣٦أَلَ ْم يَ ُ
طفَةً ِّمن َّمنِ ٍّي يُ ْمنَىٰ ﴿ ﴾٣٧ثُ َّم
ق فَ َس َّو ٰى ﴿ ﴾٣٨فَ َج َع َل ِم ْنهُ ال َّزوْ َج ْي ِن
َكانَ َعلَقَةً فَخَ لَ َ
ْس ٰ َذلِكَ بِقَا ِدر َعلَ ٰى أَن
ال َّذ َك َر َو ْاَلُنثَىٰ ﴿ ﴾٣٩أَلَي َ
يُحْ يِ َي ْال َموْ تَىٰ ﴿﴾٤٠
اہم الفاظ کے مستند معانی:
 : To divide intoاُقس ُم Qasama: Uqsimu: :
;parts; to portion out; a partition; a dividing
an apportionment, to take oath: to swear
;َ: I will not swearل اُقس ُم unto; to swear with:
(the matter being too palpable to require the
confirmation of an oath); I do not present as
ميں دليل يا شہادت کے ;witness or confirmation
طور پر پيش نہيں کرتا۔
: Severeلوام؛ لومۃ Lawwama: l w m:
censurer, stern critic, censorious; rebuke,
reproof, blame, reproach.
: Ba-Nun-Nun = the extremities orب ن ا ن
ends (fingers/toes), limbs, members of the
body (arms, hands, legs etc).
 = Ba-Ra-Qaf =Shining, gleaming orب ر ق
)glistening (e.g. the dawn, a sword
Lightning; Threatening or menacing; A
female beautifying and adorning herself or
showing and presenting herself and/or
exhibiting her beauty; A star rising or a
constellation (e.g. Pleiades); Eyes/sight
glistening, fixedly open (e.g. by reason of
fright), sights confused, astonished,
stupefied or dazzled, sight becoming weak,
opening eyes and looking hard, intently or
sharply.
= To sink or go away intoخسف Kh-Siin-Fa :
the ground or earth (place or person),
become depressed (such as the eye
becoming depressed in the head), to lose
sight/become blind, to lose light (like the
sun or moon during an eclipse), become

مانتے تهے نہ ہی اس کی پيروی کرتے تهے
{صل ٰی} ،بلکہ اُسے جهٹلتے تهے اور منہ موڑ کر
دور چلے جاتے تهے۔ بعد ازاں اکڑتے ہوئے
[يتمط ٰی] اپنے ہی جيسے لوگوں کی جانب چلے
جاتے تهے۔ پس تم لوگوں کے ليے پے درپے آفت
فاولی]۔ اُس کے بعد پهر پے
کا نزول ہے [اولیٰ لک
ٰ
درپے آفت کا نزول ہے۔ کيا انسان يہ سمجهتا ہے کہ
اُسے ہميشہ اس کی مرضی پرچلنے کے ليے چهوڑ
ديا جائے گا؟ کيا وه ايک بے حيثيت پانی کا قطره
نہيں تها جو ٹپکايا گيا؟ پهر کيا وه ايک لوتهڑا نہيں
تها؟ پهراُس نے اسے پيمائش اور تناسب ديا
[فخلق] ،پهر اُس نےاسے ايک اچهی شکل ميں
تشکيل ديا [فسو ٰی] ؛ اور پهر اُس ہی ميں سے مذکر
اور مونث کی اصناف بنا ديں؟ کيا ايسی ہستی اس پر
قادر نہيں ہے کہ ُمردوں کو زندگی عطا کر دے۔"

defective or deficient, become lean or
emaciated, to recover (such as from disease
or illness), to put out one's eye, make a hole
in a thing, to abase or humble or make
lowly, to disgrace, to be vile.
 = To roll up,ل ف ف  :التفت= Lam-Fa-Fa: :
fold, wrap, involve, conjoin, be entangled
(trees), be heaped, joined thick/dense and
luxuriant/abundant.
= toس و ق ؛ ساق Siin-Waw-Qaf :
drive/impel/urge. yusaquna - they are driven
 )or led. saiqun - driver. suq (pl. aswaqmarket, stem, leg, kashafat an saqaiha
(27:44) is a well known Arabic idiom
meaning to become prepared to meet the
difficulty or to become perturbed/perplexed
or taken aback, the literal meaning is "she
uncovered and bared her shanks". yukshafu
an saqin (68:42) means ther eis severe
affliction and the truth laid here, it is
indicative of a grievous and terrible
calamity and difficulty. masaq - the act of
driving.

 = Qaf-Ra-Alif:ق ر ا

 = toقرآن
recite/read, compilation, collection,
reading, recitation, explanation, study,
investigation. Explore, investigate,
examine, reckon with, take into account,
pursue, to cast forth, to bring forth, to
draw forth.

سورۃ اَّلنسان []76
ترجمہ سورۃ اَّلنسان []76
"کيا انسان پروقت کے اس جاری کاررواں ميں [من
ال ّدهر] کوئی ايسا دور بهی گذرا ہے کہ وه کسی بهی
قابل ذکر حيثيت کا حامل نہ رہا ہو؟ ۔۔۔۔ حقيقت تو يہ
ِ
ہے کہ ہم نے انسانی نسل کی تخليق مرد و عورت
کے خارج ہونے والے مشترکہ مادے [نطفۃ امشاج]
سے کی ہے جسے ہم مختلف مشکل مراحل يا ابتَلوں
سے گذارتےہيں [نبتليہ]۔ فلهذا ہم نے اس کو سننے
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ان ِح ٌ
ين ِّمنَ ال َّد ْه ِر لَ ْم يَ ُكن َش ْيئًا
اْلن َس ِ
هَلْ أَت َٰى َعلَى ْ ِ
اْلن َسانَ ِمن نُّ ْ
طفَة أَ ْم َشاج
َّم ْذ ُكورًا ﴿﴾١إِنَّا خَ لَ ْقنَا ْ ِ
يل
صيرًا ﴿ ﴾٢إِنَّا هَ َد ْينَاهُ ال َّسبِ َ
نَّ ْبتَلِي ِه فَ َج َع ْلنَاهُ َس ِميعًا بَ ِ
إِ َّما َشا ِكرًا َوإِ َّما َكفُورًا ﴿ ﴾٣إِنَّا أَ ْعتَ ْدنَا لِ ْل َكافِ ِرينَ
ار يَ ْش َربُونَ
َس ََل ِس َل َوأَ ْغ ََل ًَل َو َس ِعيرًا ﴿ ﴾٤إِ َّن ْاَلَب َْر َ
ِمن َكأْس َكانَ ِمزَ ا ُجهَا َكافُورًا ﴿َ ﴾٥ع ْينًا يَ ْش َربُ بِهَا
ِعبَا ُد اللَّـ ِه يُفَجِّ رُونَهَا تَ ْف ِجيرًا ﴿ ﴾٦يُوفُونَ بِالنَّ ْذ ِر
َويَخَافُونَ يَوْ ًما َكانَ َشرُّ هُ ُم ْست َِطيرًا ﴿َ ﴾٧وي ْ
ُط ِع ُمونَ
الطَّ َعا َم َعلَ ٰى ُحبِّ ِه ِم ْس ِكينًا َويَتِي ًما َوأَ ِسيرًا ﴿ ﴾٨إِنَّ َما

اور سمجهنے/سيکهنے کی صَلحيتيں عطا کر دی
ہيں۔ بيشک ہم نے اُسکی ايک مخصوص راستے يا
کردار کی جانب راہنمائی بهی کر دی ہے جس پر وه
چل کريا تو مثبت نتائج تک پہنچ جائے [اما شاکرا]،
نکار حق کی روش اختيار کر لے
اور يا چاہے تو ا ِ
[اما کفورا]۔ حق کا انکار کرنے والوں کی تاديب کے
خرمن ہستی
ليے البتہ ہم نے زنجيريں ،شکنجے اور
ِ
کو جَل ڈالنے والی آگ تيار کر رکهی ہے ۔ جب کہ
راست باز لوگ ايسے پيمانوں [کاس] سے علم و
عرفان اپنی ذات ميں جذب [يشربون –  ]absorbکريں
ناقابل يقين حقيقتوں [کافورا] پر مشتمل
گےجو
ِ
[مزاجها] ہوں گے۔ ايک ايسا ذريعہ علم [عينا] جس
سے ہللا کے فرماں برداربندے علم حاصل کريں گے
اور اکتشاف و انکشافات کے مراحل سے گذريں گے
[يفجرونها تفجيرا]۔
يہ راست باز لوگ وه ہيں جو موجوده زندگی ميں
اپنے کيے ہوئے وعدوں اور عہد ناموں اور ارادوں
کو پورا کرتے ہيں اور اس وقت سے ڈرتے ہيں جس
کا عذاب لکه کر مقرر کر ديا گيا ہے [مستطيرا]۔ اور
اپنی ترجيحات و ترغيبات کے خَلف عمل کرتے
يتامی اور قيديوں کو
سامان زيست مسکينوں ،
ہوئے،
ٰ
ِ
مہيا کرتے ہيں ،يہ کہتے ہوئے کہ بيشک ہم آپ کو
سامان زيست ہللا کی خوشنودی کی خاطر مہيا کر
ِ
رہے ہيں اور ہم آپ سے اس کا نہ کوئی صلہ چاہتے
ہيں اور نہ ہی شکريہ۔ ہم تو اپنے رب کی جانب سے
آنے والے اس وقت سے خوف کهاتے ہيں جو
ناگوار[عبوسا] اور مصائب سے پُر [قمطريرا] ہوگا۔
پس ہللا تعالی نےانہيں اُس آنے والے وقت کے
مصائب [شرّ] سے محفوظ کرديا ہے [وقاهم] اور
انہيں خوشيوں اور اطمينان [نضرة و ُسرُورا] سے
ہمکنار کرنے کا انتظام کر ديا ہے۔ اور ان کی
استقامت اور استقَلل [صبر]کی جزا ان کے ليےايک
عافيت کی زندگی [جنۃ] اور مکمل آزادی کی صورت
[حريرا] ميں مقرر کر دی ہے۔ اُس زندگی ميں وه
بہت نماياں اور بلند درجات [اَلرائک] پر فائز ہوں
گے [ ُمتّ ِکئين]۔ نہ وہاں سورج کی تيزحرارت انہيں
جَلئے گی نہ ہی تکليف دينے والی ٹهنڈک [زمهريرا]
تنگ کرے گی۔ اور اس زندگی کی آسانيوں اور
خوشيوں کی کيفيت [ظَللُها] ان کے قرب و اطراف
ميں موجود [دانيۃ] رہے گی اور اس کے ثمرات
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نُ ْ
ط ِع ُم ُك ْم لِ َوجْ ِه اللَّـ ِه ََل نُ ِري ُد ِمن ُك ْم َجزَ ا ًء َو ََل
ُش ُكورًا ﴿ ﴾٩إِنَّا نَخ ُ
َاف ِمن َّربِّنَا يَوْ ًما َعبُوسًا
ٰ
قَ ْمطَ ِريرًا ﴿ ﴾١٠فَ َوقَاهُ ُم اللَّـهُ َش َّر َذلِكَ ْاليَوْ ِم َولَقَّاهُ ْم
صبَرُوا َجنَّةً
نَضْ َرةً َو ُسرُورًا ﴿َ ﴾١١و َجزَ اهُم بِ َما َ
ك ۚ ََل
َو َح ِريرًا ﴿ُّ ﴾١٢متَّ ِكئِينَ فِيهَا َعلَى ْاَلَ َرائِ ِ
يَ َروْ نَ فِيهَا َش ْمسًا َو ََل زَ ْمهَ ِريرًا ﴿َ ﴾١٣ودَانِيَةً َعلَ ْي ِه ْم
ِظ ََللُهَا َو ُذلِّلَ ْ
ت قُطُوفُهَا ت َْذلِ ً
يَل ﴿َ ﴾١٤ويُطَ ُ
اف َعلَ ْي ِهم
َكان ْ
َت
َوأَ ْك َواب
فِضَّة
ِّمن
بِآنِيَة
ِمن فِضَّة قَ َّدرُوهَا
ير
ار َ
ار َ
يرا ﴿ ﴾١٥قَ َو ِ
قَ َو ِ
ْ
تَ ْق ِديرًا ﴿َ ﴾١٦ويُ ْسقَوْ نَ فِيهَا َكأسًا َكانَ ِمزَ ا ُجهَا
نجبِ ً
تُ َس َّم ٰى
فِيهَا
يَل ﴿َ ﴾١٧ع ْينًا
زَ َ
ْ
َّ
ُ
َس ْل َسبِ ً
وف َعلَ ْي ِه ْم ِولد ٌ
يَل ﴿َ ﴾١٨ويَط ُ
َان ُّمخَ ل ُدونَ إِ َذا
َرأَ ْيتَهُ ْم َح ِس ْبتَهُ ْم لُ ْؤلُؤًا َّمنثُورًا ﴿َ ﴾١٩وإِ َذا َرأَيْتَ ثَ َّم
َرأَيْتَ نَ ِعي ًما َو ُم ْل ًكا َكبِيرًا ﴿ ﴾٢٠عَالِيَهُ ْم ثِيَابُ سُن ُدس
ُخضْ ٌر َوإِ ْستَب َْر ٌ
او َر ِمن فِضَّة َو َسقَاهُ ْم
ق ۚ َو ُحلُّوا أَ َس ِ
َربُّهُ ْم َش َرابًا طَهُورًا ﴿ِ ﴾٢١إ َّن هَ ٰـ َذا َكانَ لَ ُك ْم َجزَ ا ًء
ك
َو َكانَ َس ْعيُ ُكم َّم ْش ُكورًا ﴿ ﴾٢٢إِنَّا نَحْ ُن نَ َّز ْلنَا َعلَ ْي َ
َنز ً
يَل ﴿ ﴾٢٣فَاصْ بِرْ لِ ُح ْك ِم َربِّكَ َو ََل تُ ِط ْع
ْالقُرْ آنَ ت ِ
ِم ْنهُ ْم آثِ ًما أَوْ َكفُورًا ﴿َ ﴾٢٤و ْاذ ُك ِر ا ْس َم َربِّكَ بُ ْك َرةً
ص ً
يَل ﴿َ ﴾٢٥و ِمنَ اللَّي ِْل فَا ْس ُج ْد لَهُ َو َسبِّحْ هُ لَي ًَْل
َوأَ ِ
طَ ِو ً
اجلَةَ َويَ َذرُونَ
يَل ﴿ ﴾٢٦إِ َّن هَ ٰـ ُؤ ََل ِء يُ ِحبُّونَ ْال َع ِ
َو َرا َءهُ ْم يَوْ ًما ثَقِ ً
يَل ﴿ ﴾٢٧نَّحْ ُن خَ لَ ْقنَاهُ ْم َو َش َد ْدنَا
أَس َْرهُ ْم ۚ َوإِ َذا ِش ْئنَا بَ َّد ْلنَا أَ ْمثَالَهُ ْم تَ ْب ِد ً
يَل ﴿﴾٢٨إِ َّن
َشا َء اتَّخَ َذ إِلَ ٰى َربِّ ِه
هَ ٰـ ِذ ِه ت َْذ ِك َرةٌ ۚ فَ َمن
َسبِ ً
يَل ﴿َ ﴾٢٩و َما تَ َشاءُونَ إِ ََّل أَن يَ َشا َء اللَّـهُ ۚ إِ َّن
اللَّـهَ َكانَ َعلِي ًما َح ِكي ًما ﴿﴾٣٠يُ ْد ِخ ُل َمن يَ َشا ُء فِي
َرحْ َمتِ ِه ۚ َوالظَّالِ ِمينَ أَ َع َّد لَهُ ْم َع َذابًا أَلِي ًما ﴿﴾٣١
اہم الفاظ کے مستند معانی:
= to flow gently,ن ط ف :نطفۃ Nun-Tay-Fa :
extrude, ooze, exude, drop, pour, trickle.
Nutfah: Sperma of a man and of a woman.
 = To mixم ش ج ؛ امشاج Miim-Shiin-Jiim:
or confuse, make a confusion or
disturbance, mix one thing with another.
– Any two things mixed together. Amshaaj
: What collect together in the navel; Aامشاج
drop consisting of mixtures, meaning the
sperma genitale of the man mixed with that
of the woman and with her blood.

[قطوفها] ان کے سامنے عاجزی سے جهکے رہيں
گے [ ُذلّلت تذليَل]۔ اور کسی بهی مصيبت يا تيره
بختی [فضّۃ] سے اور کسی بهی آنيوالی محرومی کے
غم [اکواب] سے جو چيز اُن کی حفاظت و نگہبانی
کرے گی وه مضبوطی سے قائم رہنے والے اقدار و
اہداف ہوں گے [کانت قواريرا] ۔ انتشار ،تباہی اور
تيره بختی [فضّۃ] سے متعلق متعين ايسے اقدار و
اہداف [قواريرا] جن کے حصول کے ليے قواعد و
قوانين مقرر کر ديے گئے ہيں۔
اُس زندگی ميں اُن کی علم کی پياس ايسے جاموں
سے بجهائی جائے گی [يُسقون] جن کا مشروب
خوشی اور جوش و ولولہ [زنجبيل] کی کيفيات رکهتا
ہوگا [مزاجها]۔ وہاں پر علم کا ايک بہتا ہوا چشمہ ہوگا
جس کی خصوصی صفت [تُس ّم ٰی ۔ اسم ۔ پہچان کی
نماياں صفت] يہ مقرر کی گئی ہے کہ ہر سوال پر
صحيح راستے کی نشاندہی کرتا جائے [سلسبيل]۔
ارتقاء و نشونما کے دائمیَ/لفانی ذرائع نے [ولدان
مخلدون] نے ان کے گرد احاطہ کيا ہوگا [يطوف
عليهم]  ،اور اگر تم ان کو ديکه سکو تو ايسا باور کرو
کہ گويا علم کے بکهرے ہوئےموتی ہوں [لولوا
منثورا] ۔ اور جب تم يہ سب ديکه سکوگے تو تب تم
اُن کی ذات ميں ايک بڑی نعمت اور ايک عظيم قوت
و اختيار کا مشاہده کروگے۔ ان کےعالی شان
[عاليهم] سوچ اور ارادے [ثيابُ ] ہوں گے  ،جو نُدرت
کے حامل [ ُخضُر] اورستاروں کے جگمگانے جيسی
خوبصورتی رکهنے والے [استبرق] ہوں گے۔ علم
کے پهيَلو اور اکتشاف پر [من فضّۃ] وه ايک حاوی
ہو جانے والی طاقت اور باَل دستی [اساور] حاصل
کر ليں گے [حُلّوا]۔ اور ان کا پروردگار انکی علم و
ارتقاء کی پياس بجهانے کے ليے انہيں ايک پاکيزه
طينت و مشرب [شرابا طهورا]عطا کر دے گا۔
بيشک يہ سب تمہارے ليے انعام کے طور پر ہوگا
کيونکہ تمہاری جدوجہد نتائج سے بہره ور [مشکورا]
بنفس نفيس تم پر يہ قرآن
ہوگی۔ اسی ليے ہم نے
ِ
بتدريج نازل کيا ہے۔ بس اپنے رب کے فيصلے کے
آنے تک استقامت سے کام لو اور ان لوگوں کے کسی
بهی ايسے چال چلن کی پيروی نہ کرو جو گناه اور
انکار پر اپنی اساس رکهتا ہو۔ بلکہ صبح و شام يعنی
پيش نظر
ہمہ وقت اپنے پروردگار کی صفات کو
ِ
رکهو۔ اور جب تک اندهيروں کا تسلط ہے [من الليل]،
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Miim-Zay-Jiim:
= مزاج
To
mix/mingle/incorporate/blend,
exasperate/irritate/enrage a person, to give
something, contend or dispute with a
person,
various
in
disposition
or
temperament.
 Camphor,کفر ؛ ک ف ر :کافور Kaafoor:
because it has the quality of covering or
subsiding the heat. A tree smelling of
perfume from which is extracted a whitish
transparent substance. Kafir: unbeliever,
ungrateful,
one
hiding,
covering,
concealing, denying the truth, etc.etc.; not
believing in God.
 : Fa-Jiim-Ra = cut/divide lengthwise,ف ج ر
break open, vent, incline/decline/deviate,
dawn/sunrise/daybreak, source, abundantly
and suddenly, ample bounty/generosity, a
place from which water flows. Dig up the
grund; TAFJEER: blasting, setting off of an
;explosion; triggering, unleashing; splitting
fission.
 = to dedicate,ن ذ ر Nun-Dhal/Thal-Ra:
make a vow, warn, admonish, caution,
 promise voluntarily, offer present. nadhiirwarner, one who informs and averts
calamity, who cautions and put one on
guard.
- To write,س ط ر ؛ مستطير Siin-Tay-Ra :
inscribe, draw, throw down, cut, cleanse,
manage the affairs, ward, exercise authority,
oversee, prostrate, set in. To embelllish
stories with lies, falsehoods; stories having
no foundation. To read, recite. To exercise
absolute authority, to pay frequent attention
to.
= to frown, look sternly,عبس Ayn-Ba-Siin :
austere, grim.
= toقمطر :قمطريرا Qaf-Miim-Tay-Ra :
frown, scorn, knit the brow, show
displeasure or distress.
 = to be low,ذ ل ل ُ :ذللت ;Thal-Lam-Lam
hang low, low/lowest part of something,
subdued, gentle, abase, easy, submissive,
meek, subject, humble, humility, paltry,
wings of submissiveness out of tenderness,

treating
with
compassion.
Vileness,
ignominy,
weakness,
despicable, meakness,
abjectness,
abasement.
Well-trained,
tractable,
manageable,
commodious, broken.
Alif-Nun-Ya ا ن ی:  =بآنيۃIts time came; or
it was, or became, or drew, near; It (a thing)
was, or became, behind, or after, its time; it,
or he, (a man) was, or became, behind,
backward, or late; it, or he, delayed, or held
back. He postponed it, put it off, deferred it,
delayed it, retarded it, withheld it, impeded
it; An hour, or a short portion, or a time, or
an indefinite time; any period of time; the
utmost point, reach or degree; A thing of
which the time has come, or drawn near:
and which has come, or attained, to its time;
to its full, or final, time or state; to maturity,
or ripeness; signifies Whence? (being an
interrogative respecting the direction, or
quarter, from which a thing is) and whence
(used to denote a condition); Where? and
where (used to denote a condition and as
one of the adverbial nouns used to denote a
condition), whence-so-ever; wherever (from
whatever direction or quarter): when; how;
however.
Fa-Dad-Dad (Fiddatin –  =)فِضۃto
break/perforate/destroy,
to
separate/disperse/scatter/distribute, broke it
up, silver, to make wide/ample/large/liberal,
small number of men in a state of
dispersion,
calamity/misfortune,
(Diversification)
Kaf-Waw-Ba (Kaf-Alif-Ba):  اکواب:=کوب
To drink out of a goblet. A mug or drinking
cup without a handle, slenderness of neck
with bigness of head, a sighing or grief or
regret for something that has past or escaped
one. A small drum slender in the middle or
small stone such as fills the hand.
Qaf-Ra-Ra :  قوارير: =ق ر رto be or become
cool, remain quiet, be steadfast, be firm,
refresh, be stable, be firm, receive satisfy,
affirm, agree, settle, last. qarar - stability, a

اسی کے احکامات پر عاجزی [اسجد] سے عمل پيرا
رہو [سبّحہ] اور اس کی کبريائی کے ليے اندهيروں
ميں ايک طويل جدو جہد جاری رکهو[ليَل طويَل]۔ يہ
وه لوگ ہيں جو قريبی مفادات سے محبت رکهتے ہيں
اور مشکَلت سے حاصل ہونے والے بڑے اہداف کو
نظر انداز کر جاتے ہيں ۔ انہيں ہم نے ہی پيدا کيا ہے
 اور ہم اگر،اور ان کی قوتوں کو مضبوط بنايا ہے
چاہتے تو انہيں ان جيسے ديگر سے تبديل کر ديتے۔
بيشک يہ کتاب ايک ياد دہانی ہے۔ پسس جو چاہے اس
کے ذريعے اپنے پروردگار کا راستہ اختيار کر لے۔
يعنی تم سب وہی چاہنے لگو جو کہ ہللا کی مشيت
ہے۔ درحقيقت ہللا ہی ہے جو سب کچه جاننے واَل
ب دانش ہے۔ جو بهی چاہے گا اس کی
ِ اور صاح
رحمت ميں داخل ہو جائے گا۔ اور حق کی خَلف
ورزی کرنے والوں کے ليے اُس نے دردناک سزا
" تيار کر رکهی ہے۔
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fixed or secure place, depository, place
ahead. qurratun - coolness, delight. aqarra
(vb. 4) - to confirm, cause to rest or remain.
istaqarra (vb. 10) - to remain firm.
mustaqirrun - that which remains firmly
fixed or confirmed, in hiding, is lasting,
which certainly comes to pass, which is
settled in its being/goal/purpose. mustaqar firmly fixed/established, sojourn, abode.
qurratun - coolness, refreshment, source of
joy and comfort. qawarir (pl. of qaruratun) glasses, crystals.
(sharb –  )شرب: learn or absorb ۔
Zinjabeel:
زنجبيل: Ginger: A certain
root,creeping beneath the ground; burning,
or biting, to the tongue; its conserve is the
best of conserves; has a roperty of heating,
or warming, digestive, strengthening to the
veneral faculty; clearing to the phlegm,
sharpening to the intellect, and exhilarating.
Walad: ولد: to bear (a child); give birth; to
beget; to be generated, produced, be brought
forth, be engendered, bred, caused,
occasioned; to originate, grow, develop,
arise, proceed, follow, result; to propagate,
reproduce, to want the generation of, from.
A child, son, daughter, youngling, or young
ones.Wildaan ولدانplural of Waleed وليد: A
boy; a youth; a boy who has arrived at the
age when he is fit for service, before he
attains to puberty; a youthful servant;
Tay-Waw-Fa :  يطوف: =طوفact of
going/walking, going/walking around or
otherwise, to go or wander about,
circuited/compassed, journeyed, came to
him, come upon, visitation, visit, approach,
drew near, to go round or round about often,
encompass,
"the men/people/locusts filled the land like
the
TWF/flood/deluge",
overpowering/overwhelming rain/water that
covers,
a servant that serves one with gentleness and
carefulness,
a detached/distinct part/portion, a piece or
bit,
a
party/division/sect,
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a sort of raisins of which the bunches are
composed of closely-compacted berries, a
garment in which one goes round or circuits,
a place of going round or round about.
Siin-Nun-Dal-Siin:  = سندسfine silkbrocade (also see siin-nun-dal). Thin & fine.
Kh-Dad-Ra:  = خضرTo render or do the
forbidden,
blessed with means of
subsistence, to die in youth, take up a load
or burden, green, to become green in color
(9th verb form), to be cut or cut off (like as
dying young or fruit that is picked before it
is ripe), fresh or pleasant, having much
verdure.
 = ب ر قBa-Ra-Qaf Istabraq: ب ر =استبرق
 = قBa-Ra-Qaf =Shining, gleaming or
glistening
(e.g.
the
dawn,
a
sword)Lightning: Threatening or menacing:
A female beautifying and adorning herself
or showing and presenting herself and/or
exhibiting
her
beauty.
A star rising or a constellation (e.g.
Pleiades). Eyes/sight glistening, fixedly
open (e.g. by reason of fright), sights
confused, astonished, stupefied or dazzled,
sight becoming weak, opening eyes and
looking hard, intently or sharply; Decorating
or
adorning
(e.g.
a
place)
Journeying far; Rugged ground in which
stones, sand and earth are mixed together
(the stones being of mixed/varied colors on
whitish earth); A mountain mixed with
sand; Locusts with variegated colors; A
certain type of beast the apostle rode on the
ascension to heaven called so because of the
hue, brightness and quickness of motion it
had
akin
to
lightning
A certain kind of plant camels feed on in
times of necessity; Anything having
blackness and whiteness together; A bow
with different colors; Silk brocade closely
woven with gold or closely woven cloth of
thick
silk;
Thickness.
Ha-Lam-Ya : ُحلوا
: = ح ل یTo
make/acquire/give ornaments, adorn with
ornaments.
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 = leap/springس و ر  :اساور Siin-Waw-Ra:
upon,
overpowering
influence,
rose/elevated,
ascend/mount
upon,
assault/assail (gives a common example of
usage: assault the head, i.e. rush upon the
head, like wine), wall, bracelet, climb/scale,
uppermost structure, force/strength, height,
chapter, eminence/nobility, high/elevated
station/rank, any degree of a structure.
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"وه الہامی پيغامات جو اس طرح بهيجے جاتے ہيں
[المرسلت] کہ واضح اور متعين علم اور آگہی فراہم
کرتے رہيں [عرفا] ،اور جو بعد ازاں تُند و تيز ہواوں
کے چلنے کی مانند [عصفا] طوفانی نتائج پيدا کرتے
ہيں [العاصفات]؛ اور انسانوں کی وه جماعتيں جو يہ
الہامی پيغامات دور و نزديک پهيلنے کا کام سر
انجام ديتے ہيں [الناشرات]  ،اور جو پهر ايسی
تحريکوں کے طور پر کام کرتے ہيں جو واضح طور
پر صحيح و غلط کو درستگی کے ساته عليحده
عليحده کر ديتے ہيں [الفارقات] ،اور اس طرح ايسے
معاشروں کی حيثيت اختيار کر ليتے ہيں جنہوں نے
اُن پيغامات پر عمل کيا اور انہيں لوگوں تک پہنچايا
ت ذکرا] ،ايک ايسے ذريعے/وسيلے کی شکل
[الملقيا ِ
ميں جو گناہوں سے تحفظ فراہم کرے اور پيش آگاہی
کا فريضہ سرانجام دے [عذرا او نذرا] ،تو ايسی
جماعتيں اُس حقيقت کی شہادت ہيں کہ جو کچه وقوع
پذير ہونے کا تم سے وعده کيا گيا ہے،وه ہو کر رہے
گا [لواقع]۔ فلهذا ،جب انسانی معاشروں کی علقائی
سردارياں يا طوائف الملوکياں مٹا دی جائيں گی
[النجو ُم طمست] اور جب وقت کی باَّل دست قوتوں کو
جڑوں سے اُکهاڑ پهينکا جائے گا [السما ُء فرجت]،
اور جب باَّلئی طبقے کے بڑے خاندانوں کو ختم کر
ديا جائے گا [الجبا ُل نسفت] ،اور جب اُن سب کو ،جن
کی ڈيوٹی الہامی پيغام کو لوگوں تک پہنچانا تها
س ُل] ،ايک مقرر کرده وقت پر گواہی کے ليے
[الر ُ
طلب کر ليا جائے گا [اُقتت]۔ تو پهر وہی فيصلے
کرنے کا وقت ہوگا ۔ اور تمہيں کيسے علم ہوگا کہ

ت
ت
اصفَا ِ
عُرْ فًا ﴿ ﴾١فَ ْال َع ِ
َو ْال ُمرْ َس ََل ِ
ت
ت
ارقَا ِ
اش َرا ِ
َعصْ فًا ﴿َ ﴾٢والنَّ ِ
نَ ْشرًا ﴿ ﴾٣فَ ْالفَ ِ
ِذ ْكرًا ﴿ُ ﴾٥ع ْذرًا
ت
أَوْ
فَرْ قًا ﴿ ﴾٤فَ ْال ُم ْلقِيَا ِ
نُ ْذرًا ﴿ ﴾٦إِنَّ َما تُو َع ُدونَ لَ َواقِ ٌع ﴿ ﴾٧فَإ ِ َذا النُّجُو ُم
ت ﴿َ ﴾٨وإِ َذا ال َّس َما ُء فُ ِر َج ْ
طُ ِم َس ْ
ت ﴿َ ﴾٩وإِ َذا ْال ِجبَا ُل
ت ﴿َ ﴾١٠وإِ َذا الرُّ ُس ُل أُقِّت ْ
نُ ِسفَ ْ
َت ﴿َِ ﴾١١لَيِّ يَوْ م
ْ
َ
أُجِّ لَ ْ
ت ﴿ ﴾١٢لِيَوْ ِم الفَصْ ِل ﴿َ ﴾١٣و َما أ ْد َراكَ َما يَوْ ُم
ْالفَصْ ِل ﴿َ ﴾١٤و ْي ٌل يَوْ َمئِذ لِّ ْل ُم َك ِّذبِينَ ﴿ ﴾١٥أَلَ ْم نُ ْهلِ ِك
ْاَلَ َّولِينَ ﴿ ﴾١٦ثُ َّم نُ ْتبِ ُعهُ ُم ْاْل ِخ ِرينَ ﴿َ ﴾١٧ك ٰ َذلِكَ نَ ْف َع ُل
بِ ْال ُمجْ ِر ِمينَ ﴿َ ﴾١٨و ْي ٌل يَوْ َمئِذ لِّ ْل ُم َك ِّذبِينَ ﴿﴾١٩
أَلَ ْم ن َْخلُق ُّكم ِّمن َّماء َّم ِهين ﴿ ﴾٢٠فَ َج َع ْلنَاهُ فِي قَ َرار
َّم ِكين ﴿﴾٢١إِلَ ٰى قَدَر َّم ْعلُوم ﴿ ﴾٢٢فَقَ َدرْ نَا فَنِ ْع َم
ْالقَا ِدرُونَ ﴿َ ﴾٢٣و ْي ٌل يَوْ َمئِذ لِّ ْل ُم َك ِّذبِينَ ﴿ ﴾٢٤أَلَ ْم
ِكفَاتًا ﴿ ﴾٢٥أَحْ يَا ًء
ض
نَجْ َع ِل
ْاَلَرْ َ
َشا ِمخَ ات
اس َي
َوأَ ْم َواتًا﴿َ ﴾٢٦و َج َع ْلنَا فِيهَا َر َو ِ
يَوْ َمئِذ
فُ َراتًا﴿َ ﴾٢٧و ْي ٌل
َّما ًء
َوأَ ْسقَ ْينَا ُكم
ُكنتُم بِ ِه
َما
لِّ ْل ُم َك ِّذبِينَ ﴿ ﴾٢٨انطَلِقُوا إِلَ ٰى
ث
تُ َك ِّذبُونَ ﴿ ﴾٢٩انطَلِقُوا إِلَ ٰى
ِظلٍّ ِذي ثَ ََل ِ
يُ ْغنِي
َو ََل
ظَلِيل
ُش َعب ﴿ََّ ﴾٣٠ل
ِمنَ
ب ﴿ ﴾٣١إِنَّهَا تَرْ ِمي بِ َش َرر َك ْالقَصْ ِر﴿َ ﴾٣٢كأَنَّهُ
اللَّـهَ ِ
ِج َمالَ ٌ
ص ْف ٌر ﴿َ ﴾٣٣و ْي ٌل يَوْ َمئِذ لِّ ْل ُم َك ِّذبِينَ ﴿﴾٣٤هَ ٰـ َذا
ت ُ
نطقُونَ ﴿َ ﴾٣٥و ََل ي ُْؤ َذ ُن لَهُ ْم
يَوْ ُم
ََل يَ ِ
فَيَ ْعتَ ِذرُونَ ﴿َ ﴾٣٦و ْي ٌل يَوْ َمئِذ لِّ ْل ُم َك ِّذبِينَ ﴿ ﴾٣٧هَ ٰـ َذا
يَوْ ُم ْالفَصْ ِل ۚ َج َم ْعنَا ُك ْم َو ْاَلَ َّولِينَ ﴿ ﴾٣٨فَإِن َكانَ لَ ُك ْم
َك ْي ٌد فَ ِكي ُدو ِن ﴿َ ﴾٣٩و ْي ٌل يَوْ َمئِذ لِّ ْل ُم َك ِّذبِينَ ﴿﴾٤٠
إِ َّن ْال ُمتَّقِينَ فِي ِظ ََلل َو ُعيُون ﴿َ ﴾٤١وفَ َوا ِكهَ ِم َّما
يَ ْشتَهُونَ ﴿ُ ﴾٤٢كلُوا َوا ْش َربُوا هَنِيئًا بِ َما ُكنتُ ْم
تَ ْع َملُونَ ﴿﴾٤٣إِنَّا َك ٰ َذلِكَ نَجْ ِزي ْال ُمحْ ِسنِينَ ﴿َ ﴾٤٤و ْي ٌل
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يَوْ َمئِذ لِّ ْل ُم َك ِّذبِينَ ﴿ُ ﴾٤٥كلُوا َوتَ َمتَّعُوا قَلِ ً
يَل إِنَّ ُكم
يل
ُّمجْ ِر ُمونَ ﴿َ ﴾٤٦و ْي ٌل يَوْ َمئِذ لِّ ْل ُم َك ِّذبِينَ ﴿َ ﴾٤٧وإِ َذا قِ َ
لَهُ ُم ارْ َكعُوا ََل يَرْ َكعُونَ ﴿َ ﴾٤٨و ْي ٌل يَوْ َمئِذ
لِّ ْل ُم َك ِّذبِينَ ﴿ ﴾٤٩فَبِأَيِّ َح ِديث بَ ْع َدهُ ي ُْؤ ِمنُونَ ﴿﴾٥٠

وه فيصلے کرنے کا وقت کيسا ہوگا؟ وه درحقيقت
سچائی کو جهٹلنے والوں کے ليے ايک بڑے الميے
کا وقت ہوگا۔ کيا وه نہيں جانتے تهے کہ ہم اسی
قماش کے ما قبل کے لوگوں کو بهی تباه کرتے رہے
ہيں؟ اور ان کے متاخرين کو بهی ہم اُسی انجام سے
دوچار کرتے رہے ہيں۔ يہی وه انداز ہے جس سے اہم الفاظ کے مستند معانی:
ہم مجرمين کے ساته معاملہ کرتے ہيں۔ پس ،سچائی
کو جهٹلنے والوں کے ليے وه ايک تباہی کا وقت = to send aر س ل :مرسلت Ra-Siin-Lam :
ہوگا۔"
 )messenger, bestow, let go. rasul (pl. rusulenvoy, bearer of a message, messenger.
"کيا تم نہيں ديکهتے کہ ہم تمہيں ايک ناچيز رقيق risalat - message, commission, mission,
epistle. arsala (vb. 4) - to send. mursalat (pl.
مادے سے پيدا کرتے ہيں۔ جسے پهر ہم ايک مضبوط
of mursalatun) - those sent forth.

و محفوظ مقام پر ايک مقرره معيار تک پہنچنے کے
ليے ٹهرا ديتے ہيں [قدر معلوم]۔ اور اس طرح ہم
اسے صورت اور تناسب عطا کرتے ہيں،کيونکہ ہم
ہی بہترين صورت اور تناسب عطا کرنے کی قدرت
رکهتے [القادرون]۔ پس ،سچائی کو جهٹلنے والوں
کے ليے وه ايک تباہی کا وقت ہوگا۔ کيا تم يہ ادراک
نہيں رکهتے کہ ہم ہی زمين کو اس قابل کرتے ہيں کہ
وه زندوں اور مردوں کو اپنے اندر سنبهال لے؛ اور
ہم نے ہی اس پر اونچی بلندياں [رواسی شامخات]
بنائی ہيں اور ہم نے ہی تمہيں وہاں سے پينے کا
ميٹها پانی مہيا کيا ہے۔ پس ،سچائی کو جهٹلنے
والوں کے ليے وه ايک تباہی کا وقت ہوگا۔ تو اب جاو
اور مشاہده کرو اس سچائی کا جسے تم جهٹلتے
تهے۔ جاو اپنے اس سابقہ غيبت و الزام تراشی پر
مبنی [ثلث] تفرقے و تقسيم کے کردار [شعب] کی
جانب جونہ کوئی آرام فراہم کرتا ہے اور نہ ہی
خوشی [َّل ظليل]اور جو دشمنيوں کے اُن بهڑکتے
شعلوں سے کوئی تحفظ بهی فراہم نہيں کرتا جس
کے باعث تم پر نفرت و دشمنی کی ايسی آگ
{الللهب] پهينکی جاتی ہے جو سلگتے ہوئے لکڑی
کے ٹکڑوں کی مانند بڑی جسامت رکهتی ہے جيسے
کہ پيلے زرد رنگ کے اونٹ ہوں [جمالت صفر]۔
پس ،سچائی کو جهٹلنے والوں کے ليے وه ايک
تباہی کا وقت ہوگا۔ وہاں وه نہ کچه بولنے کے قابل
ہوں گے اور نہ ہی انہيں عذر کرنے اور معافی
مانگنے کی اجازت ہوگی۔ پس ،سچائی کو جهٹلنے
والوں کے ليے وه ايک تباہی کا وقت ہوگا۔ ان سے
کہا جائيگا کہ " يہ ہے وه فيصلے کا وقت اور اسی
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 = he knew it, hadع ر ف :عرفا ;= Ayn-Ra-Fa
cognition of it, to discern, became
acquainted with it, perceiving a thing by
reflection and by consideration of the effect,
he requited, to acknowledge a part,
manager/orderer/overseer, become
submissive/tractable/pleasant, the making to
know, fragrant, to inform oneself,
learn/discover, seek/desire knowledge,
)benefaction/goodness, mane (of a horse
waves (of the sea), elevated place/portion,
higher/highest, first/foremost, a question or
questioning respecting a subject of
information in order to know it, commonly
received/known, to
confess/acknowledge/indicate, high
mountain, Mount Arafat. The difference
between arafa & alima is that the former
refers to distinct and specific knowledge,
while the latter is more general. Opposite to
arafa is ankara (to deny) and opposite ot
alima is jahila (to be ignorant).
al araf - the elevated place, high dignity,
distinguished position, place of discernment
or acknowledgement, highest or most
elevated faculties of discernment or ma'rifah
 (knowledge of right and wrong). ma'rufhonourable, known, recognised, good,
befitting, fairness, kindness, custom of
society, usage.

Ayn-Sad-Fa :  عاصفات:  =ع ص فto blow
violently (wind), blow in a gale, be quick,
rag swiftly. asfun - leaves and stalks, straw,
green, crop, bladder, stubbles, husk. asafa to cut corn when green, AAasafa - to perish.
asifatun - storm, whirlwind, hurricane.
asifun - violent wind, stormy, vehement.
'aasifun (act. pic. m. sing.): violent (10:22,
14:18)
'aasifatun (act. pic. of sing.): violent (21:81)
'aasifaat (act. pic. of pl.): winds raging,
violent (21:81)
'asfan (v. n. acc.): raging, blowing (77:2)
Nun-Shiin-Ra:  ناشرات:  = ن ش رto spread
out, bring back to life, resuscitate, be
extended, lay open, unfold, expand, display,
spread abroad. Propagate, convey, scatter,
disperse
 =ل ق يLam-Qaf-Ya :  =ملقياتTo meet,
meet with, encounter, find, find out a thing,
see, come across, experience, suffer from,
occur, undergo, endure, lean upon, recieve,
come face to face, go in the direction of or
towards.
This root has occurred in al quran in 45
forms, and been used about 145 times.

کے ليے ہم نے تمہيں اور تم سے پہلوں کوجمع کيا
ہے۔ پس اگر تمہارے پاس اپنے بچاو کی کوئی
،ترکيب ہے توبيشک اسے آزما کر ديکه لو"۔ پس
سچائی کو جهٹلنے والوں کے ليے وه ايک تباہی کا
" وقت ہوگا۔
"بيشک پرہيزگاری کرنے والے اطمينان اور خوشی
کی کيفيت [فی ظلل] ميں ہوں گے اور ان کے ساته
اعلی درجے کی نماياں شخصيات رکهنے والے
ٰ
ساتهی [عيون] ہوں گے۔ اور وه جس قسم کا لطف
اور دلچسپی کا سامان [فواکہ] چاہيں گے وه انہيں
]ميسر ہوگا۔ وه يہ سب کچه حاصل کريں گے [کلوا
اور اُس کے ساته خوشی سے متمتع ہوں گے اور يہ
سب ان کے خوبصورت اعمال کی جزا ہوگی۔ ہم نيکو
 سچائی کو،کاروں کو اسی کی مانند نوازتے ہيں۔ پس
جهٹلنے والوں کے ليے وه ايک تباہی کا وقت ہوگا۔
اگرچہ تم ہللا کے مجرم ہو پهر بهی تمہيں قليل مہلت
دی گئی کہ جو کچه ميسر ہے اس سے فائده اٹها لو۔
 سچائی کو جهٹلنے والوں کے ليے وه ايک،پس
 کيونکہ جب ان سے کہا گيا تها کہ،تباہی کا وقت ہوگا
ہللا کے احکامات کے سامنے جهک جاو تو انہوں نے
 سچائی کو جهٹلنے والوں،اطاعت نہ کی تهی۔ پس
کے ليے وه ايک تباہی کا وقت ہوگا۔ اس واضح تنبيہ
"کے بعد پهر تم اور کن الفاظ پر يقين کروگے؟

Ayn-Thal-Ra:  عُذرا:  =ع ذ رto beg pardon,
to excuse, to free anyone from guilt or
blame, excuse/plea, those who put forth
excuses, apologists.
Nun-Jiim-Miim :  النجوم:  = ن ج مto
appear/rise/begin,
accomplish,
ensue,
proceed.
Tay-Miim-Siin :  طُ ِمست: =ط م سto be
effaced, disappear, go far away, destroy, be
corrupted, wipe out, obliterate, alter, put out,
lose brightness, be remote, blot out the trace
of.
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Siin-Miim-Waw :  السما ُء: = س م وto be
high/lofty, raised, name, attribute. samawat heights/heavens/rain, raining clouds. ismun
- mark of identification by which one is
recognised. It is a derivation of wsm (pl.
asma). ism - stands for a distinguishing
mark of a thing, sometimes said to signify
its reality.
Fa-Ra-Jiim :  فُ ِرجت: = ف ر جTo open,
separate, cleave, split, enlarge, part, let a
space between, make a room, comfort
anything in, dispel cares. An opening,
intervening space [gap or breach] between
two things. Ex: Parting hind legs or
intervening spaces between fingers.
He opened, made room, ample space.
Furijat - Cloven, split, rent, opened.
Farjun (Pl. Furuj) - Pudenda (sex organ);
chastity, space between legs (of horse or
mare), part/s of a person (male/female)
indecent to expose, external portions of the
organs of generation [of a male/female].
Also the posterior pudendum because it is a
place of opening, of between the legs.
Nun-Siin-Fa: سفت
ِ ُ ن:  = ن س فto uproot,
reduce to powder, scatter, throw down,
destroy, shatter, smash, blown down to
pieces.
= Waw-Qaf-Ta :  اُقتت: = و ق تto fix,
defined/determined/limited a thing as to
time, appoint/declare/assign a time, measure
of time (e.g. season). Uggitat (pp. 3rd. p. f.
sing. II.): Shall be made to appear at the
appointed time; Shall be made to appear in
the guise, power and spirit of God's
Messengers and clad, as it were, in the
mantles of all of them.
Alif-Jiim-Lam :
ل
اج
= assigned/appointed/specified/decreed
term, period, day of resurrection, period
between creation and death, period between
death and resurrection, period remaining in
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the world, delay/postponed/deferral of time.
Kaf-Fa-Ta :  ِکفاتا: = ک ف تTo gather
together, draw things to itself, hasten, be
quick and swift in running, urge
vehemently, fly, contract, grasp, take.
Shiin-Miim-Kh:  شامخات: = ش م خto be high
and lofty, tall.
Za-Lam-Lam :  ِظل: =ظ ل لto remain, last,
continue doing a thing, be, become, grow
into, remain, persevere, went on doing.
zallala and azalla - to shade, give shade
over. zillun - shade, shadow, shelter.
zullatun - awning, shelter, booth, covering,
cloud giving shade, protection, state of ease
and happiness.
Th-lam-th = ثلث: Zoo Thalathin : Upon him
is a (kasaa’a – garment) made of the wool of
three sheep. Zee Thalaath-ha: she was, or
become, lean, or lank in the belly.
Muthallath: A calumniator, or slanderer, of
his brother or fellow to the authorities.
Shiin-Ayn-Ba:  شُعب: = ش ع بto separate,
collect, draw together, unite, appear, scatter,
separate, put/break apart, repair, impair,
send (a message to), branch off, forked,
derange, disorganize, adjust, put in a right or
proper state, to turn away, to send back,
withhold, restrain, cracked, corrupted,
branched forth, become distant, remote,
died, divided races or tribes, foreigners,
branching of way/road/path, a water-course,
ravine, gap between mountains۔
ف ك هFa-Kaf-ha :  = فواکہbecame
cheerful/happy, free from straitness/burden,
enjoy, to jest/laugh/joke, be amused/pleased,
entertain, fruit, wonderment, indulge in
pleasantry, rejoice, admiration.
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