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Lesson 11. Al-Baqarah (Ayaat 72 - 82): Day 43 ُسۡوَرُة الَبَقَرة                یک ریسفت         
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 اک یظفل رتہمج: ۸۲ات  ۷۲آایت  

َرء ااکنر  ینعی یظفل ینعم ںیہ اےنپ ےس دور رکان۔ :  شیپ رکان  نکیل ءدمارت ظفل، امہمن وناز ۔ در َفاد ّٰ

 رکان۔  ہک مہ ےن ںیہن ایک۔ 



Nurul Quran Tafseer Surah Al-Baqarah (31) Day 43 

5 
 

 اپھچان : ک ت م ۔  َتۡكُتُمۡوَن  خ رج۔ انلکن            ُُمِۡرج  

ں۔ اخہن ہبعک ںیم بج اکی ےس زایدہ انجزے وہں وت آپ ہی ظفل ںینس ےگ۔  اۡلَمۡوتّٰ 
 
ی

 

 ت
می

 ۔ تہب اسری 

ۡوَن 
ُ
 لقع ےک ینعم ںیہ ابدنانھ۔ لقع ںیمہ رویتک ںیہ ابدنھ دیتی ےہ۔ دل اتہک ےہ رک ول۔  َتۡعِقل

 س ی۔ تخس ۔ اخص وطر رپ رھتپ اور دل یک یتخس ےک ےئل آات ےہ۔ ت ؤمثن ےک ےئل ےہ۔ ق َقَسۡت 

 
ُ

ۡوُبك
ُ
 ق ل ب۔ دل۔ ینعی دل یک احتل دبیتل ریتہ ےہ۔ االقنب یھب ایس ےس ےہ۔ ُقل

 ح ج ر۔ رھتپ، رجحِ اوسد ۔ لقع یھب یھبک  راےتس اک رجح نب اجیت ےہ ہک رھتپ نب  رکرویتک ۔ ََكۡۡلَِجاَرِة 

    ےہ۔
ُ  ۔ ش دد۔ دشت ےک ےئل۔   َاَشد 

ُر  ُر  ، ف ج ر، وعیس امیپےن رپ یسک زیچ اک انٹھپ۔ يََتَفج َ ر ےس ےہ۔  ااھنر اۡۡلَۡۡنّٰ

ھ

 ن

ُق 
ق َ
 ش ق ق: ربق قش وہ یئگ۔ اکی رگوہ  قش وہ  رک دو وہ ایگ۔  يَش َ

ِبُط   ب ط ۔ اورپ ےس رگان، یسک وقم اک رعوج ےس زوال ۔  ھ۔  ََيۡ

 ات ےہ۔ آخ ش ی۔ تیشخ۔ یھبک ع ےس  َخۡشَيةِ 

 ۔ تلفغغ ف ل:   ِبَغاِفل  

ا  نع ام۔ ن یلچ یئگ اور م رپ دش آ یئگ۔  َع َ
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 اس ھ لا چ وہان۔ ا ےھ ینعم ںیم   ںی ےگ۔  ا یھ ادیُم ۔انی۔ یھبک لا چ ےس ط م ع۔  ادیُم ےکَاَفَتۡطَمُعۡوَن 

 رماد  ںی ےگ وت ربا ینعم وہ اگ۔ 

 ع، عیمس ےس ےہ۔ م سيَۡسَمُعۡوَن  

ُفۡونَه   : ح ر ف ینعم رحتفی رکان۔ دبل دانی۔ رحف اک یظفل ینعم ےہ انکرا۔  رحوف اس ےئل ےتہک ںیہ ُُيَر ِ

 رہ رحف  لم رک ظفل ےتنب ںیہ۔ ہی فلتخم انکرے ںیہ۔ 

 
َ
 ۔ اخیل ےس ےہ اہنت۔ اگل وہان۔ االیک نپ۔  َخل

َۡنُۡم  ُُثۡ ِ َد 
ُ
ح دث۔ دحثی۔ ظفل دحث   اک ینعم ےہ یئن ابت، یئن زیچ۔  دحمث   دبتع وک یھب ےتہک َا ُت

 ںیہ۔  اکی یہ ظفل  ےک فلتخم ینعم آےت ںیہ۔  دحثیِ وبنؐی وہ یگ۔

 ۡ
ُ

ۡوُك ج ُ
ٓ
 والا ڑگھجا رصف ثحب اور ابوتں والا ِلُيَحا

 
ج

ج 
ح

ح ج ج: ڑگھجا۔ دجال ینعی ڑلایئ امر اٹکیئ۔   نکیل 

اک یظفل   جحّ رپ اجےت ںیہ ویکہکن واہں ڑگھجے وہےت ںیہ۔ اور وج مہ جحّ  ڑگھجا۔تجح یھب ایِس ےس ےہ۔ 

 ینعم اِرادہ ےہ۔ رعیب تہب  اسکفٹنیئ زابن ےہ۔ 

ۡوَن  ُ ا۔ اپھچس ر  ر۔ ارسار يُِس ُ

 
 االعن۔ ہک مت اظرہ رکےت وہ۔ :  يُۡعِلُنۡوَن         و

ۡوَن  ي ُ ِ ینعی امں یک  امں وک ایّم ڑج۔  ادہ رکان۔ار ایُّم۔ اُم م : بج یسک ظفل رپ دش آ اجےئ وت اونگر ہن رکںی۔ُام 

ینعی وج اتکب وک ںیہن اجاتن۔ ینعی وج اھکیس    ایُّم ۔ینعی اامم یک رطف ارادہ  ۔ ااممرطف ارادہ امں ڑج ےہ۔ 

 رصف امں ےس اھکیس وکیئ ملع ںیہن۔ 
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 م ن ی: وھجیٹ آرزوںیئ۔ بج لمع وھچڑ دںی۔ وھجیٹ اّنمت۔ َاَماِن َ 

ۡوَن   ظ ن ن : ّنظ نیقی اور کش دوونں ےک ےئل آات ےہ۔    يَُظن ُ

 الہتک ، ولی  منہج یک اکی وادی اک انم یھب ےہ۔ ولی، دب داعہیئ ہملک ےہ۔ ابتہ وہ ایگ، ربابدی،  َفَوۡيل  

ًَنا
َ
 ۔ تمیقث م ن ۔  َث

ۡعُدۡوَدةً   ع د د۔ دعمود، ےنگ وہےئ دن۔ یتنگ ےک دن  م َ

َۡذُتۡم  
 ےل ایل، ڑکپ ایل۔۔ ایک اذخاذخ۔   َاّت َ

ـــ َُته   ْۤ  خ ط ی: یطلغ۔ وصقر، وھچیٹ اطخ۔ َخِطي 

ةِ   ج ن ن : تّنج، ڈیکھ وہیئ زیچ۔  اۡۡلَـن َ

ِلُدۡوَن   دلخ۔ ہشیمہ رےنہ والا۔ خّٰ

 

   

 


