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 سورة يس مكتوبة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (1يس )

 سی۔ 

  (2َوالُْقْرآِن اْْلَِكيِم ) 

رآؿ میکح یک

 

  مسق ےہ ق

 ( 3إِنََّك ََلَِن اَْلُْرَسلنَِي ) 

 وہ،   ہک مت انیقیً روسولں ںیم ےس

َََل ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم )  (4ع

 دیسےھ راےتس رپ وہ،

ِحيِم )  يَل الْعَِزيِز الّرَ  (5تَْْنِ

ازؽ رکدہ

 

رآؿ ( اغلب اور رمیح یتسہ اک ن

 

 ےہ ۔  )اور ہی ق

 (6لِتُنِْذَر قَْومًا مَا أُنِْذَر آبَاُؤُهْم فَُهْم غَافِلُوَن ) 
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اہک مت ربخدار رکو ایک ایسی وقؾ وک سج ےک نباپ دادا ربخدار ہن ےیک یگک ےھت اور اس وہج ےس وہ 

 

ن

 ںیہ۔ تلفغ ںیم ڑپے وہےئ

  َ  (7ََل أَْكثَِرِهْم فَُهْم ََل يُْؤمِنُوَن )لَقَْد َحّقَ الْقَْوُل ع

 الےت ۔  اؿ ںیم ےس ارثک ولگ ہلصیف ذعاب ےک قحتسم وہ ےکچ ںیہ، اےس ےیل وہ اامیؿ ںیہن

 (8إِنَّا َجعَلْنَا ِِف أَعْنَاقِِهْم أَغََْلًَل فَِهَي إََِل اْْلَذْقَاِن فَُهْم ُمقَْمُحوَن ) 

 ےڑکے  ےئ ںیہ، اس مہ اؿ یک رگدونں ںیم وطؼ ڈاؽ دےی ںیہ

 

  ن ےس وہ ڑوھیںوں ی

 ںیہ۔   ےیل وہ رس ااھٹےئ ڑھکے

ا فَأَْغَشيْنَاُهْم فَُهْم ََل يُبِْصُروَن )  ا َوِمْن َخلِْفِهْم َسّدً  ( 9َوَجعَلْنَا ِمْن بنَْيِ أَيِْديِهْم َسّدً

اںیہن  مہ ےن ایک دںوار اؿ ےک آےگ ڑھکی رک دی ےہ اور ایک دںوار اؿ ےک ےھچیپ ۔ مہ ےن

 دنکا ےہ ، اںیہن اب ھچک ںیہن

 

 وساتھج۔  ڈاھی

 (11َوَسَواٌء عَلَيِْهْم أَأَنَْذْرََتُْم أَْم لَْم تُنِْذْرُهْم ََل يُْؤمِنُوَن )

ا ہن رکو، ہی ہن امںین  ےگ ۔   اؿ ےک ےیل اسکیں ےہ ، مت اںیہن ربخدار رکو نک

ْكَر َوَخِشَي ال   َا تُنِْذُر مَِن اتَّبََع الّذِ ْرُه ِِبَغِْفَرٍة َوأَْجٍر كَِريٍم )إِّّنَ مْحََن بِالْغَيِْب فَبَّشِ  (11ّرَ

داےئ رامحؿ ےس 

 

 یہ وج تحیصن یک ریپوی رکے اور ےب دےھکی خ

 

مت وت ایس صخش وک ربخدار رک تکس

ارت دے دو۔

ش

ب
ر رکمی یک ب

ب
 ڈرے ۔ اےس رفغمت اور اج
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مُ    ءٍ  وا َوآثَاَرُهْم َوكُّلَ َشيْ إِنَّا ََنُْن َُنِْي اَْلَْوََت َونَْكتُُب مَا قَّدَ

 (12أَْحَصيْنَاُه ِِف إِمَاٍم ُمبنٍِي )

مہ انیقیً ایک روز رمدوں وک زدنہ رکےن واےل ںیہ۔ وج ھچک ااعفؽ اوہنں ےن ےئک ںیہ وہ سب مہ 

ار اوہنں ےن ےھچیپ وھچی ے ںیہ وہ یھب مہ تبث رک رےہ

ش

ںیہ۔   ےتھکل اج رےہ ںیہ، اور وج ھچک آن

ر زیچ وک مہ 
 
 ےن ایک یلھک اتکب ںیم درج رک راھک ےہ ۔ہ

 (13َواْضِرْب ََلُْم مَثًََل أَْصَحاَب الْقَْريَِة إِذْ َجاءََها اَْلُْرَسلُوَن ) 

ںیہن اثمؽ ےک وطر رپ اس یتسب واولں اک ہصق انسؤ ہکبج اس ںیم روسؽ آےئےھت ۔ 
ِ
 ا

بُوُُهَا فَعَزَّ    (14زْنَا بِثَالٍِث فَقَالُوا إِنَّا إِلَيُْكْم ُمْرَسلُوَن )إِذْ أَْرَسلْنَا إِلَيِْهُم اثْننَْيِ فََكّذَ

مہ ےن اؿ یک رطػ دو روسؽ ےجیھب اور اوہنں ےن دوونں وک الٹھج دنکا۔ رھپ مہ ےن رسیتا دمد ےک 

 ‘‘مہ اہمتری رطػ روسؽ یک تیثیح ےس ےجیھب  ےئ ںیہ۔’’ ےیل اجیھب اور اؿ سب ےن اہک 

  َ مْحَُن ِمْن َشْيءٍ إِْن أَنْتُْم إَِّلَ تَْكِذبُوَن )قَالُوا مَا أَنْتُْم إَِّلَ ب  ( 15َشٌر ِمثْلُنَا َومَا أَنَْزَل الّرَ

ر زگ وکیئ زیچ   مت ھچک ںیہن وہ رگم مہ ےسیج دنچ’’ یتسب واولں ےن اہک 
 
 ےن ہ

 

داےئ رمٰح

 

اؿ، خ

 

اب

ازؽ ںیہن یک

 

 ےہ ، مت ضحم وھجٹ وبےتل وہ۔ ن

 (16إِلَيُْكْم ََلُْرَسلُوَن ) قَالُوا َربُّنَا يَعْلَُم إِنَّا
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ارا رب اجاتن ےہ ہک مہ رضور اہمتری رطػ روسؽ انب رک ےجیھب  ےئ ںیہ، 
 
 روسولں ےن اہک ہ

 

 ( 17َومَا عَلَيْنَا إَِّلَ الْبَََلُغ اَْلُبنُِي ) 

  ےہ ۔  اور مہ رپ اصػ اصػ اغیپؾ اچنہپ دےنی ےک وسا وکیئ ذہم داری ںیہن

 ْ نَُّكْم مِنَّا عََذاٌب أَلِيٌم )قَالُوا إِنَّا تََطّيَ َتْتَُهوا لَنَْرَُمَنَُّكْم َولَيََمّسَ  ( 18نَا بُِكْم لَنِْن لَْم ت

ںیہ۔ ارگ مت نباز ہن آےئ وت مہ مت وک   مہ وت ںیہمت اےنپ ےیل افؽ دب ےتھجمس’’ یتسب واےل ےنہک ےگل 

اک زسا ن اؤ ےگ 

 

ری دردن

 

 ۔‘‘اسگنسر رک دںی ےگ اور مہ ےس مت بب

 ُ ْرُتْم بَْل أَنْتُْم قَْوٌم ُمْسِرُفوَن )قَال  (19وا َطاِئُرُكْم مَعَُكْم أَِئْن ُذّكِ

ا ےہ ۔ ایک ہی نباںیت مت   اہمتری افؽ دب وت اہمترے اےنپ اسھت یگل وہیئ’’ روسولں ےن وجاب دنک

اس ےیل رکےت وہ ہک ںیہمت تحیصن یک یئگ ؟ الص نبات ہی ےہ ہک مت دح ےس زگرے وہےئ 

 ۔‘‘وہ ولگ

 (21اءَ ِمْن أَقََْص اَْلَِدينَِة َرُجٌل يَْسََع قَاَل يَاقَْوِم اتَّبِعُوا اَْلُْرَسلنَِي )َوجَ  

ا اور وبال  ا وہا آنک

 

ور دراز وگےش ےس ایک صخش دوین
ُ
اے ریمی وقؾ ےک ’’ اےنت ںیم رہش ےک د

 ولوگ! روسولں یک ریپوی اایتخر رک ول۔ 

 ( 21ُهْم ُمهْتَُدوَن )اتَّبِعُوا مَْن ََل يَْسأَلُُكْم أَْجًرا وَ  
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ر ںیہن اچےتہ اور کیھٹ راےتس رپ
ب
 ںیہ۔ ریپوی رکو ُاؿ ولوگں یک وج مت ےس وکیئ اج

َ ََل أَعْبُُد الَِّذي فََطَرِِن َوإِلَيِْه ُتْرَجُعوَن )  (22َومَا ِِل

ر ویکں ہن ںیم اس یتسہ یک دنبیگ رکوں سج ےن ےھجم دیپا ایک ےہ اور سج یک رطػ مت سب 

 

آج

اےہ  وک ٹلپ

 

 رک اجن

مْحَُن بُِضّرٍ ََل تُغِْن عَّّنِ َشفَاعَتُُهْم َشيْنًا َوََل يُنْقُِذوِن   ُِذ ِمْن ُدونِِه آَِلَةً إِْن يُِردِْن الّرَ  (23)أَأَّّتَ

 ےھجم وکیئ اصقنؿ 

 

داےئ رمٰح

 

؟ ایک ںیم اےس وھچی رک دورسے وبعمد انب ولں ؟ احالہکن ارگ خ

 

 

ا اچےہ وت ہن اؿ یک افشع

 

 اچنہپن

 

 ںیہ۔   ریمے  یس اکؾ آ  یتک ےہ اور ہن وہ ےھجم اڑھا یہ تکس

 (24إِِّنِ إِذًا لَِفي َضََلٍل ُمبنٍِي ) 

 وت ںیم رصحی رمگایہ ںیم التبم وہ اجؤں اگ۔   ارگ ںیم ااسی رکوں

 (25إِِّنِ آمَنُْت بَِربُِّكْم فَاْْسَُعوِن ) 

 امؿ ول۔ آنکا، مت یھب ریمی نبات ںیم وت اہمترے رب رپ اامیؿ ےل

 ( 27ِِبَا غَفََر ِِل َرّّبِ َوَجعَلَِّن ِمَن اَْلُْكَرِمنَي ) (26قِيَل ادُْخِل اْلَْنَّةَ قَاَل يَالَيَْت قَْوِمي يَعْلَُموَن ) 

ا اور(اس صخش ےس ہہک دنکا ایگ ہک ) ر اکر اؿ ولوگں ےن اےس لتق رک دنک

 

دالخ وہ اج ’’ آج

 

  

ب
ا ہک ریمے رب ےن  س زیچ یک اکش ریمی وقؾ وک’’ اس ےن اہک ‘‘ ںیم۔  ج

 

 مولعؾ وہن

رام دی اور ےھجم نبا زعت ولوگں ںیم دالخ

 

 ریمی رفغمت ق

 

ا دبول رامنک

 

 ۔‘‘ق
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لنَِي )  َماءِ َومَا ُكنَّا ُمْْنِ َََل قَْوِمِه ِمْن بَعِْدِه ِمْن ُجنٍْد ِمَن الّسَ  (28َومَا أَنَْزلْنَا ع

ارا۔ ںیمہ رکشل ےنجیھب یک وکیئ  اس ےک دعب اس یک وقؾ رپ مہ ےن آامسؿ ےس وکیئ رکشل

 

ںیہن ان

 ہن یھت۔ 

 

ب
 احج

 (29إِْن كَانَْت إَِّلَ َصيَْحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهْم َخاِمُدوَن ) 

  سب ایک دامھہک وہا اور اکییک وہ سب ھجب رک رہ  ےئ ۔

  َ َََل الْعِبَاِد مَا يَأْتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل إَِّلَ كَانُوا بِِه يَْست  (31هِْزُئوَن )يَاَحْسَرةً ع

ا اس اک وہ ذماؼ یہ ایاےت رےہ ۔   اوسفس دنبوں ےک احؽ رپ، وج روسؽ یھب اؿ ےک ن اس آنک

ُْم إِلَيِْهْم ََل يَْرِجُعوَن )   ( 31أَلَْم يََرْوا كَْم أَْهلَكْنَا قَبْلَُهْم ِمَن الُْقُروِن أَّّنَ

ےن الہک رک ےکچ ںیہ اور اس ایک اوہنں ےن داھکی ںیہن ہک اؿ ےس ےلہپ ینتک یہ وقومں وک مہ 

 ؟ےک دعب وہ رھپ یھبک اؿ یک رطػ ٹلپ رک ہن آےئ 

 (32َوإِْن كُّلٌ ََلَّا ََمِيٌع لََديْنَا ُُمَْضُروَن )

ا ےہ ۔ 

 

ا اجن ارے اسےنم احرض نک
 
 اؿ سب وک ایک روز ہ

 (33فَِمنُْه يَأْكُلُوَن )َوآيٌَة ََلُُم اْْلَْرُض اَْلَيْتَُة أَْحيَيْنَاَها َوأَْخَرْجنَا مِنْهَا َحبًّا  
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این ےہ ۔ اؿ

ش
 

مہ ےن اس وک زدنیگ یشخب اور اس ےس ہلغ  ولوگں ےک ےئل ےب اجؿ زنیم ایک ب

 ۔اکنال ےسج ہی اھکےت ںیہ

ْرنَا فِيهَا ِمَن الُْعيُوِن )   (34َوَجعَلْنَا فِيهَا َجنَّاٍت ِمْن ََنِيٍل َوأَعْنَاٍب َوفَّجَ

 ں ےک نباغ دیپا ےیک اور اس ےک ادنر ےمشچ وھپی اکنےل ، مہ ےن اس ںیم وجھکروں اور اوگنرو

 ( 35لِيَأْكُلُوا ِمْن ََثَِرِه َومَا عَِملَتُْه أَيِْديِهْم أَفَََل يَْشُكُروَن ) 

اہک ہی اس ےک لھپ اھکںیئ۔ ہی سب ھچک اؿ ےک اےنپ اہوھتں اک دیپا ایک وہا ںیہن ےہ ۔رھپ ایک ہی 

 

ن

  رکش ادا ںیہن رکےت ؟

تْبُِت اْْلَْرُض َوِمْن أَنُْفِسِهْم َوِمَّا ََل يَعْلَُموَن )ُسبَْحاَن   ( 36الَِّذي َخلََق اْْلَزَْواَج كُلَّهَا ِمَّا ُت

ات ںیم ےس  ن اک ےہ وہ ذات

 

سج ےن ہلمج ااسقؾ ےک وجیے دیپا ےیک وخاہ وہ زنیم یک ابنن

ا اؿ اایشء  این( ںیم ےس نک

 

 وہں نکا وخد اؿ یک اینپ سنج )ینعی ونِع اب

 

ںیم س  ن وک ہی اجےتن ی

  ۔ںیہن ںیہ

 (37َوآيٌَة ََلُُم اللَّيُْل نَْسلَُخ مِنُْه النَّهَاَر فَإِذَا ُهْم ُمْظلُِموَن )

این رات ےہ ، مہ ےن اس ےک اورپ ےس دؿ اٹہ دےتی ںیہ وت اؿ رپ ادنریھا 

ش
 

اؿ ےک ےیل ایک اور ب

ا ےہ۔ 

 

 اھچ اجن

  َ ْمُس ََتِْري َِلُْستَقَّرٍ ََل  (38ا ذَلَِك تَقِْديُر الْعَِزيِز الْعَلِيِم )َوالّشَ
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 میلع یتسہ اک نبادناھ وہا اسحب 

 

ردس اور وسرج، وہ اےنپ اکھٹےن یک رطػ الچ اج راہ ےہ ۔ہی زبب

 ےہ ۔ 

ْرنَاُه مَنَاِزَل َحّّتَ عَادَ كَالُْعْرُجوِن الْقَِديِم )   (39َوالْقََمَر قَّدَ

ا وہا وہ رھپ اور اچدن، اس ےک ےیل مہ ےن زنمںیل رقمر 

 

 ہک اؿ ےس زگرن

 

رک دی ںیہ اہیں ی

ا ےہ۔ 

 

اخ ےک امدنن رہ اجن

ش

 وجھکر یک وسیھک ش

َتْبَغِي ََلَا أَْن ُتْدِرَك الْقََمَر َوََل اللَّيُْل َسابُِق النَّهَاِر َوكُّلٌ ِِف فَلٍَك يَْسبَُحوَن )  ْمُس ي  (41ََل الّشَ

اور ہن رات دؿ رپ تقبس ےل اج  یتک  ہن وسرج ےک سب ںیم ہی ےہ ہک وہ اچدن وک اج ڑکپے

 ۔ سب ایک ایک کلف ںیم ریت رےہ ںیہ۔ ےہ

يَّتَُهْم ِِف الُْفلِْك اَْلَْشُحوِن )   ( 41َوآيٌَة ََلُْم أَنَّا مَحَلْنَا ُذّرِ

این ےہ ہک مہ ےن اؿ یک لسن وک رھبی وہیئ یتشک ںیم وسار رک 

ش
 

 اؿ ےک ےل ہی یھب ایک ب

 (42ثْلِِه مَا يَْركَبُوَن )َوَخلَقْنَا ََلُْم ِمْن مِ 

ا   اور رھپ اؿ ےک ےیل ویسی یہ ایتشکں اور دیپا ںیک  ن رپ ہی وسار وہےت ںیہ۔  دنک

ْ نُغِْرقُْهْم فَََل َصِريَخ ََلُْم َوََل ُهْم يُنْقَُذوَن )   ( 43َوإِْن نََشأ

 واال ہن وہ اور  یس رط

 
 

رنکاد نس

 

ح ہی ہن اچبےئ اج مہ اچںیہ وت اؿ وک رغؼ رک دںی، وکیئ اؿ یک ق

 ںیکس۔
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 (44إَِّلَ َرمْحَةً مِنَّا َومَتَاعًا إََِل ِحنٍي )

ع وہےن اک 

م

 

مت

 زدنیگ ےس 

 

ِ اخص ی

 
 

اری رتمح یہ ےہ وج اںیہن ن ار اگلیت اور ایک وق
 
سب ہ

 ومعق دیتی ےہ۔

وَن )َوإِذَا قِيَل ََلُُم اتَُّقوا مَا بنَْيَ أَيِْديُكْم َومَا َخلْفَُكْم لَعَلَُّكْم ُتْر    ( 45مَحُ

ا ےہ ہک وچبں اس ااجنؾ ےس وج اہمترے آےگ آ راہ ےہ اور اہمترے 

 

ب اہک اجن
ب

اؿ ولوگں ےس ج

د ہک مت رپ رمح ایک اجےئ )وت ہی ینس اَؿ ینس رک اجےت ںیہ (۔  ایک

ش

 ےھچیپ زگر اکچ ےہ۔ ش

 (46نَي )َومَا تَأْتِيِهْم ِمْن آيٍَة ِمْن آيَاِت َربِِّهْم إَِّلَ كَانُوا عَنْهَا ُمعِْرِض 

 یھب آیت ےہ ہی اس یک رطػ اافتلت 

 

ک
اؿ ےک اسےنم اؿ ےک رب یک آنکات ںیم ےس وج آی

 ۔  ںیہن رکےت

  َ ُ قَاَل الَِّذيَن كَفَُروا لِلَِّذيَن آمَنُوا أَنُْطعُِم مَْن لَْو ي ُ َوإِذَا قِيَل ََلُْم أَنِْفُقوا ِمَّا َرزَقَُكُم اّلّلَ َشاُء اّلّلَ
 َ  (47نْتُْم إَِّلَ ِِف َضََلٍل ُمبنٍِي )أَْطعََمُه إِْن أ

ا ےہ ہک اہلل ےن وج رزؼ ںیہمت اطع ایک ےہ اس ںیم ھچک اہلل یک راہ ںیم 

 

ب اؿ ےس اہک اجن
ب

اور ج

رچ رکو وت ہی ولگ وہنجں ےن رفک ایک ےہ ، اامیؿ الےن واولں وک وجاب دےتی ںیہ 

 

ایک مہ ’’یھب ج

  الھک داتی؟ مت وت نبالکل یہ کہب  ےئ وہ"؟ُاؿ وک الھکںیئ ںیہنج ارگ اہلل اچاتہ وت وخد 

تْتُْم َصاِدقنَِي )   (48َويَُقولُوَن مََّت َهَذا الَْوعُْد إِْن ُك
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ر بک وپری وہ یگ؟ اتبؤ ارگ مت ےچسوہ"۔ ’’ولگ ےتہک ںیہ ہک   ہی

 

 یک دیکمھ آج

 

 ہی ایقم

 (49ُموَن )مَا يَنُْظُروَن إَِّلَ َصيَْحةً َواِحَدةً تَأُْخُذُهْم َوُهْم ََيِّصِ  

 

 

 رےہ ںیہ وہ سب ایک دامھاک ےہ وج اکییک اںیہن نیع اس احل

 

درالص ہی سج زیچ یک راہ ی

ب ہی )اےنپ دوینی اعمالمت ںیم ڑگھج رےہ وہں ےگ ، 
ب

 ںیم درھ ےل اگ ج

 ( 51فَََل يَْستَِطيُعوَن تَْوِصيَةً َوََل إََِل أَْهلِِهْم يَْرِجُعوَن ) 

 ہن رک

 

 ہی وتیص ی

 
 

 ےگ ۔ ںیکس ےگ ، ہن اےنپ رھگوں وک ٹلپ ںیکس اور اس وق

َتِْسلُوَن ) وِر فَإِذَا ُهْم ِمَن اْْلَْجَداِث إََِل َربِِّهْم ي  ( 51َونُِفَخ ِِف الّصُ

رھپ ایک وصر وھپاکن اجےئ اگ اور اکییک ہی اےنپ رب ےک وضحر شیپ وہےن ےک ےیل اینپ ربقوں 

 ۔ ےس لکن ڑپںی ےگ

مْحَُن َوَصَدَق اَْلُْرَسلُوَن )  (52قَالُوا يَاَويْلَنَا مَْن بَعَثَنَا ِمْن مَْرقَِدنَا َهَذا مَا َوعََد الّرَ

اری وخاب اگہ ےس ُااھٹ ڑھکا ایک؟
 
را رک ںیہک ےگ : "ارے ، ہی  س ےن ںیمہ ہ

ب
۔ "ہی ویہ زیچ "ھگ

داےئ رامحؿ ےن ودعہ

 

 ۔ "ایک اھت اور روسولں یک نبات یچس یھت ےہ سج اک خ

 (53إِْن كَانَْت إَِّلَ َصيَْحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهْم ََمِيٌع لََديْنَا ُُمَْضُروَن ) 

 اجںیئ ےگ ۔

ے

ارے اسےنم احرض رک دیک
 
 ایک یہ زور یک آواز وہ یگ اور سب ےک سب ہ



                                                                                                        

 
https://allonlineislam.com/   Online Islam 

11 
 

تْتُْم تَعَْملُوَن )فَالْيَْوَم ََل    ( 54 ُتْظلَُم نَْفٌس َشيْنًا َوََل َُتَْزْوَن إَِّلَ مَا ُك

ر ملظ ہن ایک اجےئ اگ اور ںیہمت واسی یہ دبہل دنکا اجےئ اگ ےسیج لمع مت رکےت  آج  یس رابب رپ ذرہ بب

 رےہ ےھت ۔ 

 (55إِّنَ أَْصَحاَب اْلَْنَِّة الْيَْوَم ِِف ُشغٍُل فَاِكُهوَن )

رے رکےن ںیم وغشمؽ ںیہ

 

 ، آج یتنج ولگ م

َََل اْْلََراِئِك ُمتَِّكنُوَن )  َ  (56ُهْم َوأَزَْواُجُهْم ِِف ِظََلٍل ع ُعوَن )ََلُْم فِيهَا فَاِكهٌَة َوََلُْم مَا ي  (57ّدَ

د زیچںی اھکےن وہ اور اؿ یک 

 

ر مسق یک ذلیک
 
ے اسںوں ںیم دنسموں رپ ےیکت اگلےئ وہےئ ، ہ

 

ھن
گ

ویبنکاں 

 ،ےنیپ وک اؿ ےک ےیل واہں وموجد ںیہ، وج ھچک وہ بلط رکںی اؿ ےک ےیل احرض ےہ 

 (58َسََلٌم قَْوًَل ِمْن َرّبٍ َرِحيٍم ) 

 رب رمیح یک رطػ ےس اؿ وک السؾ ایک ایگ ےہ ۔ 

 (59َواْمتَاُزوا الْيَْوَم أَيُّهَا اَْلُْجِرُموَن ) 

 ۔ اور اے رجموم، آج مت ٹھچ رک اگل وہ اجؤ

يَْطاَن إِنَُّه لَُكْم عَُدّوٌ ُمبنٌِي )   (61أَلَْم أَعْهَْد إِلَيُْكْم يَابَِّن آدََم أَْن ََل تَعْبُُدوا الّشَ

 ہن یک یھت ہک اطیشؿ یک دنبیگ ہن رکو، وہ اہمترا الھک دنمش ےہ ، 

 

ک
 آدؾ ےک وچب، ایک ںیم ےن مت وک دہای



                                                                                                        

 
https://allonlineislam.com/   Online Islam 

12 
 

 (61ْستَقِيٌم )َوأَِن اعْبُُدوِِن َهَذا ِصَراٌط مُ  

 ؟ اور ریمی یہ دنبیگ رکو، ہی دیساھ راہتس ےہ

 (62َولَقَْد أََضّلَ مِنُْكْم ِجبَِّلً كَثِيًا أَفَلَْم تَُكونُوا تَعْقِلُوَن ) 

  رگم اس ےک نباووجد اس ےن مت ںیم ےس ایک رگوہ ریثک وک رمگاہ رک دنکا۔ ایک مت لقع ںیہن رےتھک ےھت ؟

تْتُْم ُتوعَُدوَن )   ( 63َهِذِه َجهَنَُّم الَِِّت ُك

ا راہ اھت۔ 

 

ا اجن  ہی ویہ منہج ےہ سج ےس مت وک ڈرانک

تْتُْم تَْكُفُروَن )  (64اْصلَْوَها الْيَْوَم ِِبَا ُك

 داین ںیم رکےت وہ اس یک ن اداش ںیم اب اس اک ادنینھ ونب۔مت  وج رفک

َََل أَفَْواِهِهْم َوُتكَلُِّمنَا    ( 65أَيِْديِهْم َوتَْشهَُد أَْرُجلُُهْم ِِبَا كَانُوا يَْكِسبُوَن )الْيَْوَم ََنْتُِم ع

آج مہ اؿ ےک ہنم دنب ےیک دےتی ںیہ، اؿ ےک اہھت مہ ےس وبںیل ےگ اور اؿ ےک ن اؤں وگایہ 

  دںی ےگ ہک ہی داین ںیم ایک امکیئ رکےت رےہ ںیہ۔

َراَط فَأَّّنَ يُبِْصُروَن ) َََل أَعْيُِنِهْم فَاْستَبَُقوا الّصِ  (66َولَْو نََشاُء لََطَمْسنَا ع

مہ اچںیہ وت اؿ یک آںیھکن ومدن دںی، رھپ ہی راےتس یک رطػ کپل رک دںیھکی، اہکں ےس اںیہن 

 راہتس اھجسیئ دے اگ؟ 
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َََل مَكَانَتِِهْم فََما اْستََطاُعوا ُمِضيًّا َوََل يَْرجِ    ( 67ُعوَن )َولَْو نََشاُء ََلََسْخنَاُهْم ع

مہ اچںیہ وت اںیہن اؿ یک ہگج یہ رپ اس رطح خسم رک ےک رھک دںی ہک ہی ہن آےگ لچ ںیکس ہن 

 ۔ ےھچیپ ٹلپ ںیکس

ْسُه ِِف اْلَْلِْق أَفَََل يَعْقِلُوَن ) ْرُه نُنَّكِ  (68َومَْن نُعَّمِ

 یہ دےتی ںیہسج صخش وک 

 

 وک مہ ُال

 
 

۔ ایک )ہی احالت دھکی مہ یبمل رمع دےتی ںیہ اس یک اسج

 ؟رک( اںیہن لقع ںیہن آیت

َتْبَغِي لَُه إِْن ُهَو إَِّلَ ِذْكٌر َوُقْرآٌن ُمبنٌِي )  عَْر َومَا ي  (69َومَا عَلَّْمنَاُه الّشِ

ب یہ دیتی ےہ
ک
ارعی اس وک زی

ش

۔ ہی وت ایک  مہ ےن اس )یبن( وک رعش ںیہن اھکسنکا ےہ اور ہن ش

 تحیصن ےہ اور اصػ ڑپیھ اجےن وایل اتکب، 

َََل الْكَافِِريَن )    ( 71لِيُنِْذَر مَْن كَاَن َحيًّا َوََيِّقَ الْقَْوُل ع

ر اس صخش وک ربخدار رک دے وج زدنیگ وہ
 
اہک وہ ہ

 

 ۔اور ااکنر رکےن واولں رپ تجح اقمئ اجےئ   ن

 ( 71أََولَْم يََرْوا أَنَّا َخلَقْنَا ََلُْم ِمَّا عَِملَْت أَيِْدينَا أَنْعَامًا فَُهْم ََلَا مَالُِكوَن )

ں ےس اؿ ےک ےیل ایک ہی ولگ دےتھکی ںیہن ںیہ ہک مہ ےن اےنپ اہوھتں یک انبیئ وہیئ زیچوں
ک
می

 ومیشی دیپا ےیک اور اب ہی اؿ ےک امکل ںیہ۔ 

 (72َوذَلَّلْنَاَها ََلُْم فَِمنْهَا َرُكوبُُهْم َومِنْهَا يَأْكُلُوَن )
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ےس  یس رپ ہی وسار وہےت ںیہ،  مہ ےن اںیہن اس رطح اؿ ےک سب ںیم رک دنکا ےہ ہک اؿ ںیم

 اھکےت ںیہ، 

 
ش

  یس اک ہی وگس

 (73َوََلُْم فِيهَا مَنَافُِع َومََشاِرُب أَفَََل يَْشُكُروَن ) 

  اور اؿ ےک ادنر اؿ ےک ےیل رطح رطح ےک وفادئ اور رشمونبات ںیہ۔ رھپ ایک ہی رکش ذگار ںیہن وہےت ؟

  َ ِ آَِلَةً لَعَلَُّهْم يُنَْصُروَن )َواّّتَ  (74ُذوا ِمْن ُدوِن اّلّلَ

دا انب ےیل ںیہ اور ہی ادیم رےتھک ںیہ 

 

ہی سب ھچک وہےت وہےئ اوہنں ےن اہلل ےک وسا دورسے خ

 ۔ہک اؿ یک دمد یک اجےئ یگ

 (75ََل يَْستَِطيُعوَن نَْصَرُهْم َوُهْم ََلُْم ُجنٌْد ُُمَْضُروَن ) 

 ہکلب ہی ولگ اےٹل اؿ ےک ےیل احرض

 

 ۔نباش رکشل ےنب وہےئ ںیہ وہ اؿ یک وکیئ دمد ںیہن رک تکس

وَن َومَا يُعْلِنُوَن )   (76فَََل ََيُْزنَْك قَْوَُلُْم إِنَّا نَعْلَُم مَا يُِسّرُ

 ۔ااھچ، وج نباںیت ہی انب رےہ ںیہ وہ ردیجنہ ہن رکںی، اؿ یک یپھچ اور یلھک سب نباوتں وک مہ اجےتن ںیہ

  َ نَْساُن أَنَّا َخلَقْن  (77اُه ِمْن نُْطفٍَة فَإِذَا ُهَو َخِصيٌم ُمبنٌِي )أََولَْم يََر اْْلِ

اؿ داتھکی ںیہن ےہ ہک مہ ےن اےس ہفطن ےس دیپا ایک اور رھپ وہ رصحی ڑگھجا ول نب رک ڑھکا  ایک

 

اب

 ؟وہ ایگ 
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 ( 78َوَضَرَب لَنَا مَثًََل َونَِسَي َخلْقَُه قَاَل مَْن َُيِْي الْعَِظاَم َوِهَي َرِميٌم ) 

ا ےہ

 

ا ےہ اب وہ مہ رپ اثمںیل اپسچں رکن

 

۔ اتہک ےہ "وکؿ اؿ ڈہںوں اور اینپ دیپاشئ وک وھبؽ اجن

 وک زدنہ رکے اگ۔ ہکبج ہی وبدیسہ وہیکچ وہں "؟ 

ٍة َوُهَو بُِكّلِ َخلٍْق عَلِيٌم ) َل مَّرَ  (79ُقْل َُيِْييهَا الَِّذي أَنَْشأََها أَّوَ

ر اکؾ اجاتن ےہ ۔ 
 
 اس ےس وہک، اںیہن وہ زدنہ رکے اگ سج ےن ےلہپ اںیہن دیپا ایک ھت اور وہ قیلخ اک ہ

َجِر اْْلَْخَضِر نَاًرا فَإِذَا أَنْتُْم مِنُْه ُتوقُِدوَن ) الَِّذي َجعََل لَُكْم ِمَن   (81الّشَ

 ےس آگ دیپا رک دی اور مت اس ےس اےنپ ویہ سج ےن اہمت

 
 

رے رھبے درج
 
رے ےیل ہ

 ۔ وچےہل رونش رکےت وہ

  ِ ُق الْعَل َََل َوُهَو اْلََّْلَ َََل أَْن ََيْلَُق ِمثْلَُهْم ب َماَواِت َواْْلَْرَض بِقَاِدٍر ع يُم أََولَيَْس الَِّذي َخلََق الّسَ
(81) 

ایک وہ سج ےن آامسونں اور زنیم وک دیپا ایک اس رپ اقدر ںیہن ےہ ہک وسیجں وک دیپا رک ےکس ؟ ویکں 

ر ہ قؼ ےہ ۔ںیہن
 
 ، ہکبج وہ امہ

َا أَْمُرُه إِذَا أََرادَ َشيْنًا أَْن يَقُ    (82وَل لَُه ُكْن فَيَُكوُن )إِّّنَ

ا ےہ وت اس اک اکؾ سب ہی ےہ ہک اےس مکح دے ہک وہ اج اور وہ وہ اجیت ےہ ۔ 

 

ب  یس زیچ اک ارادہ رکن
ب

 وہ وت ج

 (83فَُسبَْحاَن الَِّذي بِيَِدِه مَلَُكوُت كُّلِ َشْيءٍ َوإِلَيِْه ُتْرَجُعوَن ) 
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ر زیچ اک لمکم ادتقار ےہ ، اور ایس یک رطػ مت اٹلپےئ اجےن 
 
ن اک ےہ وہ سج ےک اہھت ںیم ہ

 واےلوہ ۔

 


