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َاَلَقََرآنََالَكََري
THE NOBLE QUR’AN
)محمد جوناگڑھی (اردو ترجمہ
Sahih International (The Noble Qur’an) ،Japanese (The Noble Qur’an).

َََ الفاحتة-１
Al-Fatihah The Opener

َٰ َاَّللَالهر
َ﴾١﴿َحنَالهرحيم
)َ۞َبسم ه1(

-شروع کرتا ہوں ہللا تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم واﻻ ہے
In the name of Allah, the Entirely Merciful, the Especially Merciful. 1:1
慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において。

َ﴾٢﴿َبَالعالمني
اْلمد ه
ِّ ََّللَر

-سب تعریف ہللا تعالی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے واﻻ ہے
[All] praise is [due] to Allah, Lord of the worlds – 1:2
万有の主，アッラーにこそ凡ての称讃あれ，

َٰ الهر
َ﴾٣﴿َحنَالهرحيم

-بڑا مہربان نہایت رحم کرنے واﻻ
The Entirely Merciful, the Especially Merciful, 1:3
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慈悲あまねく慈愛深き御方，

َالدينَ﴿َ﴾٤
مالكَي وم ِّ

بدلے کے دن (یعنی قیامت) کا مالک ہے-
Sovereign of the Day of Recompense. 1.4
。最後の審きの日の主宰者に

إ هَّيكَن عبدَوإ هَّيكَنستعنيَ﴿َ﴾٥
ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں-
It is You we worship and You we ask for help. 1:5
わたしたちはあなたにのみ崇め仕え，あなたにのみ御助けを請い
。願う

َالصراطَالمستقيمَ﴿َ﴾٦
اهدَن ِّ

ہمیں سیدھی (اور سچی) راه دکھا-
Guide us to the straight path – 1:6
わたしたちを正しい道に導きたまえ，

صراطَالهذينَأن عمتَعليهمَغْيَالمغضوبَعليهمَوَلَالضهالِّنيَ﴿﴾٧
ان لوگوں کی راه جن پر تو نے انعام کیا ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا (یعنی وه لوگ
جنہوں نے حق کو پہچانا ،مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے) اور نہ گمراہوں کی (یعنی وه
لوگ جو جہالت کے سبب راه حق سے برگشتہ ہوگئے
The path of those upon whom You have bestowed favor, not of those
who have evoked [Your] anger or of those who are astray. 1:7
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あなたが御恵みを下された人々の道に，あなたの怒りを受けし
者，また踏み迷える人々の道ではなく。

َ Al-Baqarah, The Cowَََََاَلَبَقََرة-٢
َٰ َاَّللَالهر
َ َحنَالهرحيم
بسم ه

َ َ﴾١﴿َامل
امل

Alif, Lam, Meem. 2:1
アリフ・ラーム・ミーム。

َ﴾٢﴿ََٰذلكَالكتابََلَريبَََۛفيهَََۛه ًدىَلِّلمتهقني

اس کتاب (کے ہللا کی کتاب ہونے) میں کوئی شک نہیں پرہیزگاروں کو راه دکھانے والی
ہے
This is the Book about which there is no doubt, a guidance for those
conscious of Allah -2:2
それこそは，疑いの余地のない啓典である。その中には，主を畏
れる者たちへの導きがある。

َ﴾٣﴿َصَلةَوِمهاَرزق ناهمَينفقون
الهذينَي ؤمنونَِبلغيبَويقيمونَال ه
جو لوگ غیب پر ایمان ﻻتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے
(مال) میں سے خرچ کرتے ہیں
Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We
have provided for them, 2:3
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主を畏れる者たちとは，幽玄界を信じ，礼拝の務めを守り，また
われが授けたものを施す者，

َ﴾٤﴿َوالهذينَي ؤمنونَِباَأنزلَإليكَوماَأنزلَمنَق بلكَوِبْلخرةَهمَيوقنون
اور جو لوگ ایمان ﻻتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا
 اور وه آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں،گیا
And who believe in what has been revealed to you, [O Muhammad],
and what was revealed before you, and of the Hereafter they are
certain [in faith]. 2:4
またわれがあなた（ムハンマド）に啓示したもの，またあなた以
前（の預言者たち）に啓示したものを信じ，また来世を堅く信じ
る者たちである。

َٰ
َ﴾٥﴿َىَمنَ هرِِّبمَََۛوأوَٰلئكَهمَالمفلحون
ِّ أولئكَعل َٰىَه ًد

یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فالح اور نجات پانے والے
ہیں
Those are upon [right] guidance from their Lord, and it is those who are
the successful. 2:5
これらの者は，主から導かれた者であり，また至上の幸福を成就
する者である。

َ﴾٦﴿َإ هنَالهذينَكفرواَسواءٌَعليهمَأأنذرَتمَأمَملَتنذرهمََلَي ؤمنون

 یہ لوگ ایمان نہ ﻻئیں گے، یا نہ ڈرانا برابر ہے،کافروں کو آپ کا ڈرانا
本当に信仰を拒否する者は，あなたが警告しても，また警告しな
くても同じで，（頑固に）信じようとはしないであろう。
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Indeed, those who disbelieve - it is all the same for them whether you
warn them or do not warn them - they will not believe. 2:6

َ﴾٧﴿َابَعظ ٌيم
خ تم ه
ٌ َاَّللَعل َٰىَق لوِبمَوعل َٰىََسعهمَََۛوعل َٰىَأبصارهمَغشاوَةٌََۛوَلمَعذ

ہللا تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر
پرده ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے
Allah has set a seal upon their hearts and upon their hearing, and over
their vision is a veil. And for them is a great punishment. 2:7
アッラーは，かれらの心も耳をも封じられる。また目には覆いを
され，重い懲罰を科せられよう。

َ﴾٨﴿َومنَالنهاسَمنَي قولَآمنهاَِب هَّللَوِبلي ومَاْلخرَوماَهمَِبؤمنني
 لیکن،بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہللا تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں
درحقیقت وه ایمان والے نہیں ہیں
And of the people are some who say, "We believe in Allah and the Last
Day," but they are not believers. 2:8
また人びとの中，「わたしたちはアッラーを信じ，最後の（審判
の）日を信じる。」と言う者がある。だがかれらは信者ではな
い。

َ﴾٩﴿ََاَّللَوالهذينَآمنواَوماَُيدعونَإهَلَأنفسهمَوماَيشعرون
ُيادعون ه
 لیکن دراصل وه خود اپنے آپ کو،وه ہللا تعالی کو اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں
 مگر سمجھتے نہیں،دھوکا دے رہے ہیں
They [think to] deceive Allah and those who believe, but they deceive
not except themselves and perceive [it] not. 2:9
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かれらはアッラーと信仰する者たちを，欺こうとしている。（実
際は）自分を欺いているのに過ぎないのだが，かれらは（それ
に）気付かない。

﴾١٠﴿َابَألي ٌمَِباَكانواَيكذبون
ضَف زادهم ه
ً َاَّللَمر
ٌ ِفَق لوِبمَ همر
ٌ ضاََۛوَلمَعذ

ان کے دلوں میں بیماری تھی ہللا تعالی نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے
جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے
In their hearts is disease, so Allah has increased their disease; and for
them is a painful punishment because they [habitually] used to lie. 2:10
かれらの心には病が宿っている。アッラーは，その病を重くす
る。この偽りのために，かれらには手痛い懲罰が下されよう。

َ﴾١١﴿َوإذاَقيلََلمََلَت فسدواَِفَاْلرضَقالواَإهَّناََننَمصلحون
اور جب ان سے کہا جاتاا ہاے کاہ زماین مایں فسااد ناہ کارو تاو جاواب دیاتے ہایں کاہ ہام تاو
صرف اصالح کرنے والے ہیں
And when it is said to them, "Do not cause corruption on the earth,"
they say, "We are but reformers." 2:11
「あなたがたは，地上を退廃させてはならない。」と言われる
と，かれらは，「わたしたちは矯正するだけのものである。」と
言う。

أَلَإ هَّنمَهمَالمفسدونَوَٰلك ه
。َ﴾١٢﴿َنََلَيشعرون
 لیکن شعور (سمجھ) نہیں رکھتے،خبردار ہو! یقینا یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں
Unquestionably, it is they who are the corrupters, but they perceive [it]
not. 2:12
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いゃ，本当にかれらこそ，退廃を引き起こす者である。だがかれ
。らは（それに）気付かない

َالسفهاءَوَٰلك نَ
َالسفهاءَََۛأَلَإ هَّنمَهم ُّ
وإذاَقيلََلمَآمنواَكماَآمنَالنهاسَقالواَأن ؤمنَكماَآمن ُّ
هَلَي علمونَ﴿َ﴾١٣
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں (یعنی صحابہ) کی طرح تم بھای ایماان ﻻؤ تاو
جواب دیتے ہیں کہ کیاا ہام ایساا ایماان ﻻئایں جیساا بیوقاوف ﻻئاے ہایں ،خباردار ہوجااؤ! یقیناا
یہی بیوقوف ہیں ،لیکن جانتے نہیں
And when it is said to them, "Believe as the people have believed," they
say, "Should we believe as the foolish have believed?" Unquestionably,
it is they who are the foolish, but they know [it] not. 2:13
「人びとが信仰するよう，信仰しなさい。」と言われると，かれ
らは，「わたしたちは愚か者が信仰するように，信じられよう
か。」と言う。いや，本当にかれらこそ愚か者である。だがかれ
。らは，（それが）分らない

وإذاَلق واَاله ذينَآمن واَق الواَآمنه اَوإذاَخل واَإ َََٰش يانينهمَق الواَإَنهَمعك مَإهَّن اََن نَمس ت هز ونَ
﴿﴾١٤
اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں اور جاب اپانے
بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہایں کاہ ہام تاو تمہاارے سااتھ ہایں ہام تاو ان ساے صارف
مذاق کرتے ہیں
And when they meet those who believe, they say, "We believe"; but
when they are alone with their evil ones, they say, "Indeed, we are with
you; we were only mockers." 2:14
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かれらは信仰する者に会えば，「わたしたちは信仰する。」と言
う。だがかれらが仲間の悪魔〔シャイターン〕たちだけになる
と，「本当はあなたがたと一緒なのだ。わたしたちは，只（信者
たちを）愚弄していただけだ。」と言う。

َ﴾١٥﴿َاَّللَيست هزئَِبمَوَيدُّهمَِفَنغياَّنمَي عمهون
ه
ہللا تعالی بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشای اور بہکااوے مایں اور بڑھاا
دیتا ہے
[But] Allah mocks them and prolongs them in their transgression [while]
they wander blindly. 2:15
だがアッラーは，このような連中を愚弄し，不信心のままに放置
し，当てもなくさ迷わせられる。

َ﴾١٦﴿َتَِتارَتمَوماَكانواَمهتدين
ِّ أوَٰلئكَالهذينَاشَتواَالضهَللةَِبَلد َٰىَفماَرِب
 پاس ناہ تاو ان کای،یہ وه لوگ ہیں جنہاوں ناے گمراہای کاو ہادایت کاے بادلے مایں خریاد لیاا
تجارت نے ان کو فائده پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے
Those are the ones who have purchased error [in exchange] for
guidance, so their transaction has brought no profit, nor were they
guided. 2:16
これらの者は導きの代わりに，迷いを購った者で，かれらの取引
は利益なく，また決して正しく導かれるい。

ََاَّللَبن ورهمَوت ركهمَِفَ َلم ات هََل
مث لهمَكمثلَالهذيَاست وقدََن ًراَف ل هماَأضاءتَماَحول هَذه ب ه
َ﴾١٧﴿َي بصرون
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 پس آس پااس کای چیازیں روشانی،ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جالئی
،میں آئی ہی تھیں کہ ہللا تعالى ان کے نور کاو لاے گیاا اور انہایں انادھیروں مایں چھاوڑ دیاا
جو نہیں دیکھتے
Their example is that of one who kindled a fire, but when it illuminated
what was around him, Allah took away their light and left them in
darkness [so] they could not see. 2:17
かれらを譬えれば火を灯す者のようで，折角火が辺りを照らした
のに，アッラーはかれらの光を取り上げられ，暗闇の中に取り残
されたので，何二つ見ることが出来ない。

َ﴾١٨﴿َص ٌّمَبك ٌمَعم ٌيَف همََلَي رجعون

 اندھے ہیں۔ پس وه نہیں لوٹتے، گونگے،بہرے
Deaf, dumb and blind - so they will not return [to the right path]. 2:18
聾唖で盲人なので，かれらは引き返すことも出来ないであろう。

َص واع َح ذر
مَم نَال ه
ٌ َمنَال هسماءَفيهَ لم
ِّ اتَورع ٌدَوب ر ٌقََيعلونَأص ابعهمَِفَآذاَّن
ِّ أوَكصيِّب
َ﴾١٩﴿َطَِبلكافرين
ٌ اَّللَُمي
الموتَََۛو ه
 ماوت ساے ڈر کار،یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گار اور بجلای ہاو
کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اور ہللا تعاالی کاافروں کاو
گھیرنے واﻻ ہے
Or [it is] like a rainstorm from the sky within which is darkness, thunder
and lightning. They put their fingers in their ears against the
thunderclaps in dread of death. But Allah is encompassing of the
disbelievers. 2:19
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また（譬えば）暗闇の中で雷鳴と稲妻を伴なう豪雨が天から降っ
てきたようなもので，落雷の忍さから死を忍れて，（威らに）耳
に指を差し込む。だがアッラーは，不信心者たちを全部取り囲ま
れる。

ََاَّلل
يكادَالَبقَُيطفَأبصارهمَََۛكلهماَأضاءََلمَ همشواَفيهَوإذاَأ لمَعليهمَقامواََۛول وَش اء ه
َ﴾٢٠﴿ََاَّللَعل َٰىَك ِّلَشيءَقد ٌير
لذهبَبسمعهمَوأبصارهمَََۛإ هن ه

 جب ان کے لائے روشانی کرتای ہاے تاو،قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اُچک لے جائے
اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہوجاتے ہیں اور اگار
ہللا تعالی چاہے تو ان کے کاانوں اور آنکھاوں کاو بیکاار کاردے۔ یقیناا ہللا تعاالی ہار چیاز پار
。قدرت رکھنے واﻻ ہے

The lightning almost snatches away their sight. Every time it lights [the
way] for them, they walk therein; but when darkness comes over them,
they stand [still]. And if Allah had willed, He could have taken away
their hearing and their sight. Indeed, Allah is over all things competent.
2:20
稲妻はほとんどかれらの視覚を奪わんばかりである。閃く度にそ
の中で歩みを進めるが，暗闇になれば立ち止まる。もしもアッラ
ーが御望みならば，かれらの聴覚も視覚も必ず取り上げられる。
本当にアッラーは，凡てのことに全能であられる

﴾٢١﴿ََّيَأيُّهاَالنهاسَاعبدواَربهكمَالهذيَخلقكمَوالهذينَمنَق بلكمَلعلهكمَت تهقون
اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہایں اور تام ساے پہلاے کاے لوگاوں کاو
 یہی تمہارا بچاؤ ہے،پیدا کیا
O mankind, worship your Lord, who created you and those before you,
that you may become righteous - 2:21
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人びとよ。あなたがた，またあなたがた以前の者を創られた主に
仕えなさい。恐らくあなたがたは（悪魔に対し）その身を守るで
。あろう

اشاَوال هسماءَبناءًَوأنزلَمنَال هسماءَم اءًَف خخر َب هَم نَالثهم راتَرزقًاَ
الهذيَجعلَلكمَاْلرضَفر ً
اََّللَأند ًاداَوأنتمَتَعلمونَ﴿َ﴾٢٢
لهكمََََۛفَلَِتعلو ه

جس نے تمہارے لئے زمین کو فار اور آسامان کاو چھات بنایاا اور آسامان ساے پاانی اتاار
کر اس سے پھل پیادا کارکے تمہایں روزی دی ،خباردار بااوجود جااننے کاے ہللا تعاالى کاے
شریک مقرر نہ کرو

[He] who made for you the earth a bed [spread out] and the sky a
ceiling and sent down from the sky, rain and brought forth thereby
fruits as provision for you. So do not attribute to Allah equals while you
know [that there is nothing similar to Him]. 2:22
（かれは）あなたがたのために大地を臥所とし，また大空を天蓋
とされ，天から雨を降らせ，あなたがたのために糧として種々の
果実を実らせられる方である。だからあなたがたは（真理を）知
った上は，（唯一なる）アッラーの外に同じような神があるなど
。と唱えてはならない

َاَّللَإنَ
مَم نَدَون ه
نَمثل هَوادع واَش هداءك ِّ
َم ِّ
وإنَكن تمَِفَري ب َِِّمهاَن هزلن اَعل َٰىَعب دَنَف ختواَبس ورة ِّ

كنتمَصادقنيَ﴿﴾٢٣

ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم ساچے ہاو تاو اس
جیسی ایک سورت تو بنا ﻻؤ ،تمہیں اختیار ہے کاہ ہللا تعاالی کاے ساوا اپانے ماددگاروں کاو
بھی بال لو
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And if you are in doubt about what We have sent down upon Our
Servant [Muhammad], then produce a surah the like thereof and call
upon your witnesses other than Allah, if you should be truthful. 2:23
もしあなたがたが，わがしもべ（ムハンマド）に下した啓示を疑
うならば，それに類する1章〔スーラ〕でも作ってみなさい。も
しあなたがたが正しければ，アッラー以外のあなたがたの証人を
。呼んでみなさい

فإنَ هملَت فعلواَولنَت فعلواَفاتهقواَالنهارَالهِتَوقودهاَالنهاسَواْلجارةََََۛأعدهتَللكافرينَ﴿َ﴾٢٤
پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کرسکتے تو (اسے سچا مان کر) اس آگ ساے بچاو
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں ،جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے
But if you do not - and you will never be able to - then fear the Fire,
whose fuel is men and stones, prepared for the disbelievers. 2:24
もしあなたがたが出来ないならば，いや，出来るはずもないのだ
が，それならば，人間と石を燃料とする地獄の業火を恐れなさ
。い。それは不信心者のために用意されている

صاْلاتَأ هنََل مَجنهاتَِت ريَم نَحتته اَاْلَّن ارَََََۛكلهم اَرزق واَمن ه اَ
وب ِّشرَالهذينَآمنواَوعملواَال ه
منََثرة َِّرزقًاَََۛقالو َٰ
َمطه رَةٌَََۛ
اَهذاَالهذيَرزق ناَم نَق ب لََََۛوأت واَب هَمتش اِبًاَََۛوَل مَفيه اَأزوا ٌ ُّ
وهمَفيهاَخالدونَ﴿َ﴾٢٥
اور ایمااان والااوں اور نیااک عماال کاارنے والااوں کااو ان جنتااوں کاای خوشااخبریاں دو ،جااان
کےنیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھای وه پھلاوں کاا رزق دیائے جاائیں گاے اور ہام شاکل
ﻻئے جائیں گے تو کہایں گاے یاہ وہای ہاے جاو ہام اس ساے پہلاے دیائے گائے تھاے اور ان
کے لئے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وه ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں
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And give good tidings to those who believe and do righteous deeds that
they will have gardens [in Paradise] beneath which rivers flow.
Whenever they are provided with a provision of fruit therefrom, they
will say, "This is what we were provided with before." And it is given to
them in likeness. And they will have therein purified spouses, and they
will abide therein eternally. 2:25
信仰して善行に勤しむ者たちには，かれらのために，川が下を流
れる楽園に就いての吉報を伝えなさい。かれらはそこで，糧の果
実を与えられる度に，「これはわたしたちが以前に与えられた物
だ。」と言う。かれらには，それ程似たものが授けられる。また
純潔な配偶者を授けられ，永遠にその中に住むのである。

ََاَّللََلَيستحييَأنَيضربَمث ًَلَ هماَب عوضةًَفماَف وق هاَََۛفخ هم اَالهذينَآمن واَف ي علم ونَأنهه
۞َإ هن ه
ََلَََۛيض ُّلَب هَكث ًْياَوي ه ديَب ه
ًَ َاَّللَِبَٰذاَم ث
اْل ُّ َمنَ هرِِّبمََََۛوأ هماَالهذينَكفرواَف ي قولونَماذاَأراد ه
َ﴾٢٦﴿َكث ًْياَََۛوماَيض ُّلَبهَإهَلَالفاسقني

 یاا اس ساے، خواه مچھر کی ہاو،یقینا ہللا تعالی کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا
بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہایں اور
کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے ہللا نے کیا مراد لی ہے؟ اس کے ذریعے بیشاتر کاو گماراه
کرتا ہے اور اکثر لوگاوں کاو راه راسات پار ﻻتاا ہاے اور گماراه تاو صارف فاساقوں کاو ہای
کرتا ہے

Indeed, Allah is not timid to present an example - that of a mosquito or
what is smaller than it. And those who have believed know that it is the
truth from their Lord. But as for those who disbelieve, they say, "What
did Allah intend by this as an example?" He misleads many thereby and
guides many thereby. And He misleads not except the defiantly
disobedient, 2:26
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本当にアッラーは，蚊または更に小さいものをも，比喩に挙げる
ことを厭われない。信仰する者はそれが主から下された真理であ
ることを知る。だが不信心者は，「アッラーは，この比喩で一体
何を御望みだろう。」と言う。かれは，このように多くの者を迷
うに任せ，また多くの者を（正しい道に）導かれる。かれは，主
の掟に背く者の外は，（誰も）迷わさない。

ََاَّللَب هَأنَيوص لَوي فس دونَِف
ََاَّللَم نَب ع دَميثاق هَوي قطع ونَم اَأم ر ه
اله ذينَينقض ونَعه د ه
َ﴾٢٧﴿َاْلرضََََۛأوَٰلئكَهمَاْلاسرون
جو لوگ ہللا تعالی کے مضبوط عہد کو تاوڑ دیاتے ہایں اور ہللا تعاالی ناے جان چیازوں کاے
 یہای لاوگ نقصاان، انہیں کاٹتے اور زماین مایں فسااد پھایالتے ہایں،جوڑنے کا حکم دیا ہے
اٹھانے والے ہیں
Who break the covenant of Allah after contracting it and sever that
which Allah has ordered to be joined and cause corruption on earth. It
is those who are the losers. 2:27
確約して置きながらアッラーとの約束を破る者，アッラーが結ぺ
と命じられたものから離れ，地上で悪を行う者， これらの者は
（等しく）失敗者である。

َ﴾٢٨﴿َكيفَتكفرونَِب هَّللَوكنتمَأمو ًاًتَفخحياكمََََُۛثهََييتكمَُثهَُيييكمَُثهَإليهَت رجعون

،تم ہللا تعالى کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ حاﻻنکہ تم مرده تھے اس ناے تمہایں زناده کیاا
 پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر زنده کرے گا،پھر تمہیں مار ڈالے گا
How can you disbelieve in Allah when you were lifeless and He brought
you to life; then He will cause you to die, then He will bring you [back]
to life, and then to Him you will be returned. 2:28
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あなたがたはどうしてアッラーを拒否出来ようか。かれこそは生
命のないあなたがたに，生命を授けられた御方。それからあなた
がたを死なせ，更に匙らせ，更にまたかれの御許に帰らせられる
。御方

هوَالهذيَخل َلك مَ هم اَِفَاْلرضَِ ًيع اَُثهَاس ت و َٰىَإ َال هس ماءَفس هواه هنَس ب ََس اواتََََۛوه وَ
بك ِّلَشيءَعل ٌيمَ﴿َ﴾٢٩

وه ہللا تعالى جس نے تمہارے لئے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ،پھر آسمان کای طارف
قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک سات آسمان بنایا اور وه ہر چیز کو جانتا ہے

It is He who created for you all of that which is on the earth. Then He
directed Himself to the heaven, [His being above all creation], and
made them seven heavens, and He is Knowing of all things. 2:29
かれこそは，あなたがたのために，地上の凡てのものを創られた
。方であり，更に天の創造に向かい， 7つの天を完成された御方
。またかれは凡てのことを熟知される

وإذَق الَربُّ كَللمَل ك ةَإ ِِّفَجاع ٌلَِفَاْلرضَخليف َةًَََۛق الواَأِتع لَفيه اَم نَي فس دَفيه اَ
َالدماءَوَننَنسبِّحَِبمدكَون ق ِّدسَلكََََۛقالَإ ِِّفَأعلمَمَاََلَت علمونَ﴿َ﴾٣٠
ويسفك ِّ

اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے واﻻ ہوں ،تو انہاوں
نے کہا ایسے شخص کو کیاوں پیادا کرتاا ہاے جاو زماین مایں فسااد کارے اور خاون بہاائے؟
اور ہم تیری تسبیح ،حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ ہللا تعاالی ناے فرمایاا ،جاو مایں
جانتا ہوں تم نہیں جانتے

And [mention, O Muhammad], when your Lord said to the angels,
"Indeed, I will make upon the earth a successive authority." They said,
"Will You place upon it one who causes corruption therein and sheds
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blood, while we declare Your praise and sanctify You?" Allah said,
"Indeed, I know that which you do not know." 2:30
またあなたの主が（先に）天使たちに向かって，「本当にわれ
は，地上に代理者を置くであろう。」と仰せられた時を思い起
せ。かれらは申し上げた。「あなたは地上で悪を行い，血を流す
者を置かれるのですか。わたしたちは，あなたを讃えて唱念し，
またあなたの神聖を譲美していますのに。」かれは仰せられた。
「本当にわれはあなたがたが知らないことを知っている。」

َٰ وعلهمَآدمَاْلَس اءَكلهه اَُثهَعرض همَعل ىَالمَل ك ةَف ق الَأنبئ وِفَءَس اء
ََه ؤَلءَإنَكَن تمَص ادقني
﴾٣١﴿
کیاا اور

اور ہللا تعالی نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے ساامنے پای
 اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ،فرمایا

And He taught Adam the names - all of them. Then He showed them to
the angels and said, "Inform Me of the names of these, if you are
truthful." 2:31
かれはアーダムに凡てのものの名を教え，次にそれらを天使たち
に示され，「もし，あなたがた（の言葉）が真実なら，これらの
ものの名をわれに言ってみなさい。」と仰せられた。

﴾٣٢﴿َقالواَسبحانكََلَعلمَلناَإهَلَماَعلهمت ناََۛإنهكَأنتَالعليمَاْلكيم
ان سب نے کہا اے ہللا! تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تاونے ہمایں
 پورے علم وحکمت واﻻ تو تو ہی ہے،سکھا رکھا ہے
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They said, "Exalted are You; we have no knowledge except what You
have taught us. Indeed, it is You who is the Knowing, the Wise." 2:32
かれらは（答えて）申し上げた。「あなたの栄光を讃えます。あ
なたが，わたしたちに教えられたものの外には，何も知らないの
」。です。本当にあなたは，全知にして英明であられます

قالََّيَآدمَأنبئ همَءَسا همَََۛف ل هماَأنبخهمَءَسا همَقالَأملَأقلَلهكمَإ ِِّفَأعل مَغي بَال هس ماواتَ
واْلرضَوأعلمَماَت بدونَوماَكنتمَتكتمونَ﴿﴾٣٣

ہللا تعالی نے (حضرت) آدم ﴿علیہ السالم﴾ سے فرمایا تم ان کاے ناام بتاا دو۔ جاب انہاوں ناے
بتا دیئے تو فرمایا کہ کیا مایں ناے تمہایں (پہلاے ہای) ناہ کہاا تھاا کاہ زماین اور آسامانوں کاا
غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ﻇاہر کر رہے ہو اور جو تام چھپااتے
تھے
He said, "O Adam, inform them of their names." And when he had
informed them of their names, He said, "Did I not tell you that I know
the unseen [aspects] of the heavens and the earth? And I know what
you reveal and what you have concealed." 2:33
）かれは仰せられた。「アーダムよ，それらの名をかれら（天使
に告げよ。」そこでアーダムがそれらの名をかれらに告げると，
かれは，「われは天と地の奥義を知っているとあなたがたに告げ
たではないか。あなたがたが現わすことも，隠すことも知ってい
。る。」と仰せられた

وإذَق لناَللمَل كةَاسجدواَْلدمَفسجدواَإهَلَإبليسَأ ََٰبَواستكَبَوكانَمنَالكافرينَ﴿﴾٣٤
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کاو ساجده کارو تاو ابلایس کاے ساوا ساب ناے ساجده
کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وه کافروں میں ہوگیا
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And [mention] when We said to the angels, "Prostrate before Adam";
so they prostrated, except for Iblees. He refused and was arrogant and
became of the disbelievers. 2:34
またわれが天使たちに，「あなたがた，アーダムにサジダしなさ
い。」と言った時を思い起せ。その時，皆サジダしたが，悪魔
〔イブリース〕だけは承知せず，これを拒否したので，高慢で不
信の徒となった。

َٰ وق لن اََّيَآدمَاس كنَأن تَوزوج كَاونه ةَوك َلَمن ه اَرغ ًداَحي َش ئ تماَوَلَت ق رِب
ََه ذ َال هش جرة
﴾٣٥﴿ََف تكوَنَمنَالظهالمني
اور ہم ناے کہاہ دیاا کاہ اے آدم! تام اور تمہااری بیاوی جنات مایں رہاو اور جہااں کہایں ساے
 لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ﻇالم ہوجاؤ گے،چاہو بافراغت کھاؤ پیو
And We said, "O Adam, dwell, you and your wife, in Paradise and eat
therefrom in [ease and] abundance from wherever you will. But do not
approach this tree, lest you be among the wrongdoers." 2:35
われは言った。「アーダムよ，あなたとあなたの妻とはこの園に
住み，何処でも望む所で，思う存分食べなさい。だが，この木に
近付いてはならない。不義を働く者となるであろうから。」

َفخزهَلماَالشهيطَانَعن هاَفخخرجهماَِمهاَكاَنَفيهَََۛوق لناَاهبطواَب عضكمَلب عضَعد ٌَّوََۛولك مَِف
﴾٣٦﴿َاْلرضَمست قٌّرَومتاعٌَإ َٰ َحني
لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم ناے کہاہ دیاا کاہ اتار جااؤ! تام
ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایاک وقات مقارر تاک تمہاارے لائے زماین مایں ٹھہرناا اور
فائده اٹھانا ہے
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But Satan caused them to slip out of it and removed them from that
[condition] in which they had been. And We said, "Go down, [all of
you], as enemies to one another, and you will have upon the earth a
place of settlement and provision for a time." 2:36
ところが悪魔〔シャイターン〕は，2人を顕かせ，かれらが置か
れていた（幸福な）場所から離れさせた。われは，「あなたがた
は落ちて行け。あなたがたは，互いに敵である。地上には，あな
たがたのために住まいと，仮初の生活の生計があろう。」と言っ
た。

﴾٣٧﴿َت ل هق َٰىَآدمَمنَ هربِّهَكلماتَف تابَعليهَََۛإنههَهوَالته هوابَالهرحيم
(حضرت) آدم (علیہ السالم) نے اپانے رب ساے چناد بااتیں سایکھ لایں اور ہللا تعاالی ناے ان
 بےشک وہی توبہ قبول کرنے واﻻ اور رحم کرنے واﻻ ہے،کی توبہ قبول فرمائی
Then Adam received from his Lord [some] words, and He accepted his
repentance. Indeed, it is He who is the Accepting of repentance, the
Merciful. 2:37
その後，アーダムは，主から御言葉を授かり，主はかれの悔悟を
許された。本当にかれは，寛大に許される慈悲深い御方であられ
る。

َمَم ِّدَه ًدىَفم نَتب َه دايَف َلَخ و ٌ َعل يهمَوَلَه م
ِّ ق لن اَاهبط واَمن ه اَِ ًيع اََۛفإ هم اَْتي نهك

﴾٣٨﴿َُيزنون

 جب کبھی تمہارے پاس میری ہادایت پہانچے تاو اس،ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ
کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف وغم نہیں
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We said, "Go down from it, all of you. And when guidance comes to you
from Me, whoever follows My guidance - there will be no fear
concerning them, nor will they grieve. 2:38
われは言った。「あなたがたは皆ここから落ちて行け。やがてあ
なたがたに必ずわれの導きが恵まれよう。そしてわれの導きに従
う者は，恐れもなく憂いもないであろう。

﴾٣٩﴿َوالهذينَكفرواَوك هذبواَِبَّيتناَأوَٰلئكَأصحابَالنهارَََۛهمَفيهاَخالدون
 وه جہنمای ہایں اور ہمیشاہ اسای مایں رہایں،اور جو انکار کرکے ہماری آیتوں کاو جھٹالئایں
گے
And those who disbelieve and deny Our signs - those will be
companions of the Fire; they will abide therein eternally." 2:39
だが信仰を拒否し，われの印を嘘呼ばわりする者は，業火の住人
であって，永遠にその中に住むであろう。」

ََّيَب دَإس را يلَاذك رواَنعم ِتَالهِتَأن عم تَعل يكمَوأوف واَبعه ديَأو َبعه دكمَوإ هَّييَف ارهبون
﴾٤٠﴿
اے بنی اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں ناے تام پار انعاام کای اور میارے عہاد
کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو
O Children of Israel, remember My favor which I have bestowed upon
you and fulfill My covenant [upon you] that I will fulfill your covenant
[from Me], and be afraid of [only] Me. 2:40
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イスラエルの子孫たちよ，あなたがたに施したわれの恩恵を心に
銘記し，われとの約束を履行しなさい。われはあなたがたとの約
束を果すであろう。われだけを畏れなさい。

َوآمنواَِباَأنزلتَمص ِّدقًاَلِّماَمعكمَوَلَتكونواَأ هولَكافرَبهََََۛوَلَتشَتواَِبَّيِتََثنً اَقل ًيَلَوإ هَّيي
﴾٤١﴿َفاتهقون
اور اس کتاب پر ایمان ﻻؤ جو میں ناے تمہااری کتاابوں کای تصادیق مایں ناازل فرماائی ہاے
اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتاوں کاو تھاوڑی تھاوڑی قیمات پار ناہ
فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو
And believe in what I have sent down confirming that which is [already]
with you, and be not the first to disbelieve in it. And do not exchange
My signs for a small price, and fear [only] Me. 2:41
あなたがたが持っているものの確証として，われが下した啓示
（クルアーン）を信じ，これを信じない者の，先頭になってはな
らない。また僅かな代償で，わが印を売ってはならない。そして
われだけを畏れなさい。

﴾٤٢﴿َوَلَت لبسواَاْل ه َِبلبانلَوتكتمواَاْل ه َوأنتمَت علمون
 تمہایں تاو خاود اس کاا،اور حق کو باطل کے ساتھ خَلط َملط نہ کارو اور ناہ حاق کاو چھپااؤ
علم ہے
And do not mix the truth with falsehood or conceal the truth while you
know [it]. 2:42
嘘をもって真理を被ったり，また（確かに）知っていながら，真
理を隠してはならない。

﴾٤٣﴿َصَلةَوآتواَالهزكاةَواركعواَم َالهراكعني
وأقيمواَال ه
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اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوة دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو
And establish prayer and give zakah and bow with those who bow [in
worship and obedience]. 2:43
礼拝〔サラート）の務めを守り，定めの施し〔ザカ―卜〕をな
。し，立礼〔ルクーウ〕に動しむ人たちと共に立礼しなさい

أَتمرونَالنهاسَِبل َِّبَوتنسونَأنفسكمَوأنتمَت ت لونَالكتابََََۛأفَلَت عقلونَ﴿﴾٤٤
کیا لوگوں کو بھالئیوں کا حکم کرتے ہو؟ اور خود اپنے آپ کو بھاول جااتے ہاو باوجودیکاہ
تم کتاب پڑھتے ہو ،کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟
Do you order righteousness of the people and forget yourselves while
you recite the Scripture? Then will you not reason? 2:44
あなたがたは，人びとに善行を勧めながら，自分では（その実行
を）忘れてしまったのか。あなたがたは啓典を読誦しながら，そ
。れでも尚理解しないのか

صَلةََََۛوإ هَّناَلكبْيةٌَإهَلَعلىَاْلاشعنيَ﴿﴾٤٥
صَبَوال ه
واستعينواَِبل ه
اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو یہ چیز شاق ہے ،مگر ڈر رکھنے والوں پر
And seek help through patience and prayer, and indeed, it is difficult
except for the humbly submissive [to Allah] 2:45
。忍耐と礼拝によって，（アッラーの）御助けを請い願いなさい
だがそれは，（主を畏れる）謙虚な者でなければ本当こ難かしい
。こと

مَمَلقوَرِِّبمَوأ هَّنمَإليهَراجعونَ﴿﴾٤٦
اَلهذينَيظنُّونَأ هَّن ُّ
جو جانتے ہیں کہ باے شاک وه اپانے رب ساے مالقاات کارنے والاے اور یقیناا وه اسای کای
طرف لوٹ کر جانے والے ہیں
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Who are certain that they will meet their Lord and that they will return
to Him. 2:46
敬神の仲間はやがて主に会うこと，かれの御許に帰り行くことを
堅く心に銘記している者である。

﴾٤٧﴿ََّيَبدَإسرا يلَاذكرواَنعمِتَالهِتَأن عمتَعليكمَوأ ِِّفَفضهلتكمَعلىَالعالمني
اے اوﻻد یعقوب! میاری اس نعمات کاو یااد کارو جاو مایں ناے تام پار انعاام کای اور مایں ناے
تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی
O Children of Israel, remember My favor that I have bestowed upon
you and that I preferred you over the worlds. 2:47
イスラエルの子孫たちよ，われがあなたがたに与えた恩恵と，
（わが啓示を）万民に先んじ（て下し）たことを念い起せ。

ه
َسَعنَنهفسَشي ئًاَوَلَي قب لَمن ه اَش فاعةٌَوَلَي ؤخ ذَمن ه اَع د ٌلَوَلََه م
ٌ واتهقواَي وًماََلَِتزيَن ف
﴾٤٨﴿َينصرون
اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسای کاو نفان ناہ دے ساکے گاا اور ناہ ہای اس کای بابات
کوئی سفار قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ وه مادد کائے
جائیں گے
And fear a Day when no soul will suffice for another soul at all, nor will
intercession be accepted from it, nor will compensation be taken from
it, nor will they be aided. 2:48
そして誰も外の者のために身代りになれない日のために，またど
んな執り成しも許されず，償いも受け入れられず，また誰一人助
けることの出来ない（日のために）その身を守りなさい。
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َويستحيونَنساءكمََََۛوِفَ
مَمنَآلَفرعونَيسومونكمَسوءَالعذابَيذ ِِّبونَأب ناءكم َ
وإذََنهي ناك ِّ
َٰ
َمنَ هربِّكمَعظ ٌيمَ﴿﴾٤٩
ذلكمَبَلءٌ ِّ
اور جب ہام ناے تمہایں فرعونیاوں ساے نجاات دی جاو تمہایں بادترین عاذاب دیاتے تھاے جاو
تمہارے لڑکوں کو مار ڈالاتے تھاے اور تمہااری لڑکیاوں کاو چھاوڑ دیاتے تھاے ،اس نجاات
دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی
And [recall] when We saved your forefathers from the people of
Pharaoh, who afflicted you with the worst torment, slaughtering your
[newborn] sons and keeping your females alive. And in that was a great
trial from your Lord. 2:49
そしてわれがあなたがたをフィルアウンの一族から救った時を思
い起せ。かれらはあなたがたを重い刑に服させ，あなたがたの男
児を殺し，女児を生かして置いた。それはあなたがたの主からの
。厳しい試練であった

وإذَف رق ناَبكمَالبحرَفخَني ناكمَوأغرق ناَآلَفرعونَوأنتمَتنظرونَ﴿﴾٥٠
اور جااب ہاام نااے تمہااارے لاائے دریااا چیاار (پھاااڑ) دیااا اور تمہ ایں اس سااے پااار کردیااا اور
فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا
And [recall] when We parted the sea for you and saved you and
drowned the people of Pharaoh while you were looking on. 2:50
またわれがあなたがたのために海を分けて，あなたがたを救い，
あなたがたが見ている前で，フィルアウンの一族を溺れさせた時
。のことを思い起せ

وإذَواعدَنَموس َٰىَأربعنيَلي لةًَُثه ه
َاَّتذُتَالعجلَمنَب عد َوأنتمَ المونَ﴿﴾٥١
اور ہم نے (حضرت) موسی ﴿علیہ السالم﴾ سے چالیس راتوں کا وعده کیاا ،پھار تام ناے اس
کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کردیا اور ﻇالم بن گئے
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And [recall] when We made an appointment with Moses for forty
nights. Then you took [for worship] the calf after him, while you were
wrongdoers. 2:51
。また，われが40夜にわたり， ムーサーと約束を結んだ時のこと
その時あなたがたはかれのいない間に仔牛を神として拝し，不義
。を行った

ُثهَعفوَنَعنكمَمنَب عد َٰ
َذلكَلعلهكمَتشكرونَ﴿﴾٥٢
ِّ
لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کردیا ،تاکہ تم شکر کرو
Then We forgave you after that so perhaps you would be grateful. 2:52
それでも，その後われはあなたがたを許した。必ずあなたがたは
。感謝するであろう

وإذَآت ي ناَموسىَالكتابَوالفرقانَلعلهكمََتتدونَ﴿﴾٥٣
اور ہم نے (حضرت) موسای﴿علیہ الساالم﴾ کاو تمہااری ہادایت کاے لائے کتااب اور معجازے
عطا فرمائے
And [recall] when We gave Moses the Scripture and criterion that
perhaps you would be guided. 2:53
〕またわれがムーサーに，啓典と（正邪の）識別〔フルカーン
（の基準）を与えたことを思い起せ。これもあなたがたが正しく
。導かれるであろうと思ってのこと

وإذَق الَموس َٰىَلقَوم هََّيَق ومَإنهك مَ لم تمَأنفس كمَِب َِّّت اذكمَالعج لَف توب واَإ َٰ َِبر ك مَف اق ت لواَ
أنفسكم َٰ
َذلكمَخْيٌَلهكمَعندَِبر كمَف تابَعليكمََََۛإنههَهوَالته هوابَالهرحيمَ﴿﴾٥٤
جب (حضرت موسی) ﴿علیہ السالم﴾ نے اپنی قاوم ساے کہاا کاہ اے میاری قاوم! بچھاڑے کاو
معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پار ﻇلام کیاا ہاے ،اب تام اپانے پیادا کارنے والاے کای طارف
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 تمہااری بہتاری ہللا تعاالی کاے نزدیاک اسای مایں، اپنے کو آپاس مایں قتال کارو،رجوع کرو
 وه توبہ قبول کرنے واﻻ اور رحم وکارم کارنے واﻻ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی،ہے
ہے
And [recall] when Moses said to his people, "O my people, indeed you
have wronged yourselves by your taking of the calf [for worship]. So
repent to your Creator and kill yourselves. That is best for [all of] you in
the sight of your Creator." Then He accepted your repentance; indeed,
He is the Accepting of repentance, the Merciful. 2:54
その時ムーサーはその民に告げて言った。「わたしの民よ，本当
にあなたがたは，仔牛を選んで，自らを罪に陥れた。だからあな
たがたの創造の主の御許に悔悟して帰り，あなたがた自身を殺し
なさい。そうしたら，創造の主の御目にも叶い，あなたがたのた
めにもよいだろう。」こうしてかれは，あなたがたの梅悟を受け
入れられた。本当にかれは，度々許される御方，慈悲深い御方で
あられる。

﴾٥٥﴿ََصاعقةَوأنتمَتنظرون
وإذَق لتمََّيَموس َٰىَلنَنُّؤمنَلكَح ه ََّٰتَن ر ه
ىَاَّللَجهرًةَفخخذتكمَال ه
اور (تم اسے بھی یاد کرو) تم نے (حضرت) موسی ﴿علیہ السالم﴾ سے کہا تھا کہ جاب تاک
)ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ ﻻئیں گے (جاس گساتاخی کای سازا مایں
تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری
And [recall] when you said, "O Moses, we will never believe you until
we see Allah outright"; so the thunderbolt took you while you were
looking on. 2:55
あなたがたが，「ムーサーよ，わたしたちはアッラーをはっきり
と見るまでは，あなたを信じないであろう。」と言った時を思い
起せ。するとあなたがたが見ている前で，落雷があなたがたを襲
った。

﴾٥٦﴿َمَمنَب عدَموتكمَلعلهكمَتشكرون
ِّ ُثهَب عث ناك
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لیکن پھر اس لئے کہ تم شکرگزاری کرو ،اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زنده کردیا
Then We revived you after your death that perhaps you would be
grateful. 2:56
それからわれは，死んだ後にあなたがたを甦らせた。あなたがた
。は感謝するであろう

ىََََۛكل واَم نَنيِّب اتَم اَرزق ن اكمََََۛوم اَ
و لهلن اَعل يكمَالغم امَوأنزلن اَعل يكمَالم هنَوال هس لو ََٰ
لموَنَوَٰلكنَكانواَأنفسهمَيظلمونَ﴿﴾٥٧
اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سالوی اتاارا (اور کہاہ دیاا) کاہ ہمااری دی
ہوئی پاکیزه چیزیں کھاؤ ،اور انہوں نے ہام پار ﻇلام نہایں کیاا ،البتاہ وه خاود اپنای جاانوں پار
ﻇلم کرتے تھے
And We shaded you with clouds and sent down to you manna and
quails, [saying], "Eat from the good things with which We have
]provided you." And they wronged Us not - but they were [only
wronging themselves. 2:57
われは雲の影をあなたがたの上に送り，そしてマンナとウズラと
を下し，「われが授ける善いものを食べなさい。」（と告げた
が，い）ことをきかなかった）。かれらはわれを損なったのでは
。なく，只自分の魂を損なったのである

وإذَق لن اَادخل و َٰ
اَه ذ َالقري ةَفكل واَمن ه اَحي َش ئ تمَرغ ًداَوادخل واَالب ابَس هج ًداَوقول واَحطهةٌَ
نهغفرَلكمَخطاَّيكمََََۛوسنزيدَالمحسننيَ﴿﴾٥٨
اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جاو کچاھ جہااں کہایں ساے چااہو بافراغات
کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے ِح ّ
طاہ کہاو ہام تمہااری
خطائیں معاف فرمادیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیاده دیں گے
And [recall] when We said, "Enter this city and eat from it wherever you
will in [ease and] abundance, and enter the gate bowing humbly and
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say, 'Relieve us of our burdens.' We will [then] forgive your sins for you,
and We will increase the doers of good [in goodness and reward]." 2:58
またこう言った時を思い起せ。「あなたがたは，この町に入り，
意のままにそこで存分に食べなさい。頭を低くして門を入り，
『御許し下さい。』と言え。われはあなたがたの過ちを赦し，ま
た善行をする者には（報奨を）増すであろう。」

َاَم نَال هس ماءَِب اَك انوا
ِّ ف بدهلَالهذينَ لمواَق وًَلَغْيَالهذيَقيلََلمَفخنزلن اَعل ىَالهذينَ لم واَرج ًز
﴾٥٩﴿َي فسقون
 ہم نے بھای ان ﻇالماوں،پھر ان ﻇالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی
پر ان کے فسق ونافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا
But those who wronged changed [those words] to a statement other
than that which had been said to them, so We sent down upon those
who wronged a punishment from the sky because they were defiantly
disobeying. 2:59
だがかれらの中の不義を行う者は，かれらに告げた言葉を，（勝
手に）変えてしまった。それでわれは，それら不義を行う者の上
に天から懲罰を下した。度々（わが命に）背いたためである。

َوإذَاستسق َٰىَموس َٰىَلقومهَف قلناَاضربَبِّعصاكَاْلجرََََۛفانفجرتَمنهَاث ن تاَعشرةَعي نًاَََۛقد
﴾٦٠﴿ََاَّللَوَلَت عث َواَِفَاْلرضَمفسدين
نَرزق ه
ِّ علمَك ُّلَأَنسَ همشرِبمَََََۛكلواَواشربواَم
اور جب موسی (علیہ السالم) نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنای ﻻٹھای
 جس سے باره چشامے پھاوٹ نکلاے اور ہار گاروه ناے اپناا چشامہ پہچاان لیاا،پتھر پر مارو
(اور ہم نے کہہ دیا کہ) ہللا تعالی کا رزق کھاؤ پیو اورزمین میں فساد نہ کرتے پھرو
And [recall] when Moses prayed for water for his people, so We said,
"Strike with your staff the stone." And there gushed forth from it
twelve springs, and every people knew its watering place. "Eat and
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drink from the provision of Allah, and do not commit abuse on the
earth, spreading corruption." 2:60
またムーサーがその民のために，水を求めて祈った時を思い起
せ。われは，「あなたの杖で岩を打て。」と言った。するとそこ
から，12の泉が涌き出て，各支族は，自分の水場を知った。「ア
ッラーから授かった糧を，食べ且つ飲みなさい。堕落して，地上
」。で悪を行ってはならない

وإذَق ل تمََّيَموس َٰىَل نَنهص َبَعل َٰىَنع امَواح دَف ادعَلن اَربه كَُي ر َلن اَِمه اَتنب تَاْلرضََم نَ
ذَِبله ذيَه وَخ َْيٌَََۛ
ب قله اَوقثها ه اَوفومه اَوعدس هاَوبص لهاَََۛق الَأتس ت بدلونَاله ذيَه وَأد َٰ
َاَّللَََۛ
َم ن هَ
اهبط واَمص ًراَف إ هنَلك مَ هم اَس خلتمََََۛوض ربتَعل يهم ِّ
َالذلهةَوالمس كنةَوِبءواَبغض ب ِّ
َاَّللَوي قت لونَالنهبيِّنيَبغْيَاْل ََََِّۛ َٰذلكَِباَعصواَ هوكانواَي عت دونَ
َٰذلكَء هَّنمَكانَواَيكفرونَِبَّيت ه
﴿﴾٦١
اور جب تم نے کہا اے موسی! ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگاز صابر ناہ ہوساکے
گااا ،اس لاائے اپاانے رب سااے دعااا کیجیاائے کااہ وه ہم ایں زم این ک ای پیااداوار ساااگ ،ککااڑی،
گیہااوں ،مسااور اور پیاااز دے ،آپ نااے فرمایااا ،بہتاار چیااز کااے باادلے ادن ای چیااز کیااوں طلااب
کرتے ہو! اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کای یاہ ساب چیازیں ملایں گای۔ ان پار ذلات
اور مسکینی ڈال دی گئای اور ہللا تعاالی کاا غضاب لاے کار وه لاوٹے یاہ اس لائے کاہ وه ہللا
تعالی کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کاو نااحق قتال کارتے تھاے ،یاہ ان کای
نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے
And [recall] when you said, "O Moses, we can never endure one [kind
of] food. So call upon your Lord to bring forth for us from the earth its
green herbs and its cucumbers and its garlic and its lentils and its
onions." [Moses] said, "Would you exchange what is better for what is
less? Go into [any] settlement and indeed, you will have what you have
asked." And they were covered with humiliation and poverty and
returned with anger from Allah [upon them]. That was because they
[repeatedly] disbelieved in the signs of Allah and killed the prophets
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without right. That was because they disobeyed and were [habitually]
transgressing. 2:61
あなたがたがこう言ったのを思い起せ。「ムーサーよ，わたした
ちは，一色の食物だけでは耐えられないから，地上に産するもの
をわたしたちに与えられるよう，あなたの主に祈って下さい。そ
れは野莱，胡瓜，穀物，れんず豆と玉葱である。」かれは言っ
た。「あなたがたは，良いものの代りにつまらないものを求める
のか。（それなら）あなたがたの望むものが求められるような，
どの町にでも降りて行くがよい。」こうしてかれらは，屈辱と貧
困にうちひしがれ，またアッラーの激怒を被むった。それはかれ
らが，アッラーの印を拒否して信じないで，不当にも預言者たち
を殺害したためである。これもかれらがアッラーの掟に背いて，
罪を犯していたためである。

َص ابئنيَم نَآم نَِب هَّللَوالي ومَاْلخ رَوعم لَص اْلًا
إ هنَاله ذينَآمن واَواله ذينَه ادواَوالنهص ار َٰىَوال ه
﴾٦٢﴿َف لهمَأجرهمَعندَرِِّبمَوَلَخو ٌ َعليهمَوَلَهمَُيزنون
 جااو کااوئی بھ ای ہللا تعااالی پاار اور، نصاااری ہااوں یااا صااابی ہااوں، یہااودی ہااوں،مساالمان ہااوں
قیامت کے دن پر ایمان ﻻئے اور نیک عمل کارے ان کاے اجار ان کاے رب کاے پااس ہایں
اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی
Indeed, those who believed and those who were Jews or Christians or
Sabeans [before Prophet Muhammad] - those [among them] who
believed in Allah and the Last Day and did righteousness - will have
their reward with their Lord, and no fear will there be concerning them,
nor will they grieve. 2:62
本当に（クルアーンを）信じる者，ユダヤ教徒，キリスト教徒と
サービア教徒で，アッラーと最後の（審判の）日とを信じて，善
行に勤しむ者は，かれらの主の御許で，報奨を授かるであろう。
かれらには，恐れもなく憂いもないであろう。
30

وإذَأخ ذَنَميث اقكمَورف عن اَف وقكمَالطُّورَخ ذواَم اَآت ي ن اكمَبق هوةَواذك رواَم اَفي هَلعلهك مَت تهق ونَ
﴿﴾٦٣
اور جب ہم نے تم سے وعاده لیاا اور تام پار طاور پہااڑ ﻻکھاڑا کردیاا (اور کہاا) جاو ہام ناے
تمہیں دیا ہے ،اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کارو تاکاہ تام
بچ سکو
And [recall] when We took your covenant, [O Children of Israel, to
abide by the Torah] and We raised over you the mount, [saying], "Take
what We have given you with determination and remember what is in
it that perhaps you may become righteous." 2:63
またわれがあなたがたと契約を結び，あなたがたの頭上に（シナ
イ）山を持ち上げた時を思い起せ。「われがあなたがたに下した
ものを，しっかり受け取り，その中にあるものを銘記しなさい，
）。そうすればあなたがたは神を畏れるであろう。」（と告げた

ُثهَت ولهي تمَمنَب عد َٰ
مَمنَاْلاسرينَ﴿﴾٦٤
َذلكََََۛف لوَلَفضل ه
َاَّللَعليكمَورحتهَلكنت ِّ
ِّ
لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے ،پھر اگر ہللا تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پار ناہ
ہوتی تو تم نقصان والے ہوجاتے
Then you turned away after that. And if not for the favor of Allah upon
you and His mercy, you would have been among the losers. 2:64
だがあなたがたは，その後背き去った。もしあなたがたにアッラ
ーの恵みと慈悲がなかったならば，あなたがたは，きっと失敗に
。うちひしがれていたであろう

ولقدَعلمتمَالهذينَاعتدواَمنكمَِفَال هسبتَف قلنَاََلمَكونواَقرد ًةَخاسئنيَ﴿﴾٦٥
اور یقینا تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے مایں حاد ساے باڑھ
گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ
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And you had already known about those who transgressed among you
concerning the sabbath, and We said to them, "Be apes, despised."
2:65
またあなたがたは，自分たちの中で安息日の提を破った者に就い
て知っている，われはかれらに言い渡した。「あなたがたは猿に
なれ，卑められ排斥されよ。」

﴾٦٦﴿َفجعلناهاَنك ًاَلَلِّماَبنيَيدي هاَوماَخلفهاَوموعظةًَلِّلمتهقَني
اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لئے عبرت کا سبب بنا دیاا اور پرہیزگااروں کاے لائے وعﻆ
ونصیحت کا
And We made it a deterrent punishment for those who were present
and those who succeeded [them] and a lesson for those who fear
Allah . 2:66
われはこうしてあなたがたの時代，また後代の者ヘの見せしめと
し，また主を畏れる者への訓戒とした。

ََاَّللَْمركمَأنَتذَِبواَب قرةًََََۛق الواَأت تهِ ذَنَه زًواَََۛق الَأع وذَِب هَّللَأن
وإذَقالَموس َٰىَلقومهَإ هن ه
﴾٦٧﴿َأكونَمنَاواهلني
اور (حضاارت) موسای﴿علیہ السااالم﴾ نااے جااب اپنای قااوم سااے کہااا کااہ ہللا تعااالی تمہایں ایااک
گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم ساے ماذاق کیاوں کارتے ہایں؟ آپ ناے
جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے ہللا تعالی کی پناه پکڑتا ہوں
And [recall] when Moses said to his people, "Indeed, Allah commands
you to slaughter a cow." They said, "Do you take us in ridicule?" He
said, "I seek refuge in Allah from being among the ignorant." 2:67
またムーサーが，その民に告げてこう言った時を思い起せ。「ア
ッラーは，一頭の雌牛を犠牲に供えることをあなたがたに命じら
れる。」かれらは言った。「あなたは，わたしたちを愚弄するの
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か。」かれは祈った。「アッラーよ，あたしを御救い下さい。愚
」。か者の仲間にならないように

ضَوَلَبك ٌرَع وا ٌنَب نيَ
ق الواَادعَلن اَربه كَي ب ِّنيَلهن اَم اَه يََََۛق الَإنه هَي ق ولَإ هَّن اَب ق رةٌ هََلَف ار ٌ
َٰذلكََََۛفاف علواَماَت ؤمرونَ﴿﴾٦٨
انہوں نے کہا اے موسی! دعا کیجیئے کہ ہللا تعالی ہمارے لئے اس کی ماہیت بیاان کاردے،
آپ نے فرمایا سنو! وه گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو ،نہ بچہ ،بلکہ درمیاانی عمار کای نوجاوان
ہو ،اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا ﻻؤ
]They said, "Call upon your Lord to make clear to us what it is." [Moses
said, "[ Allah ] says, 'It is a cow which is neither old nor virgin, but
median between that,' so do what you are commanded." 2:68
かれらは言った。「あなたの主に御願いして，それがどんな
（牛）か，わたしたちにはっきりさせて下さい。」かれは言っ
た。「かれは仰せられる，その雌牛は老い過ぎずまた若過ぎな
い。その間の程良い（雌牛）である。さああなたがたが命じられ
」。たことを実行しなさい

قالواَادعَلناَربهكَي ب ِّنيَلهن اَم اَلوَّن اَََۛق الَإنههَي ق ولَإ هَّن اَب ق رةٌَص فراءَف اق ٌَلهوَّن اَتس ُّرَالنها رينَ
﴿﴾٦٩
وه پھر کہنے لگے کہ دعا کیجیے کہ ہللا تعالی بیان کرے کہ اس کاا رناک کیاا ہاے؟ فرمایاا
وه کہتا ہے کہ وه گائے زرد رنک کی ہے ،چمکیال اور دیکھنے والوں کاو بھاال لگانے واﻻ
اس کا رنک ہے
They said, "Call upon your Lord to show us what is her color." He said,
'"He says, 'It is a yellow cow, bright in color - pleasing to the observers.
" 2:69
かれらは言った。「あなたの主に御願いして，それが何（色であ
るの）か，わたしたちにはっきりさせて下さい。」かれは言っ
33

た。「かれは仰せられる，それは黄金色の雌牛で，その色合は鮮
かで，見る者を喜ばせるものである。」

﴾٧٠﴿ََاَّللَلمهتدَون
قالواَادعَلناَربهكَي ب ِّنيَلهناَماَهيَإ هنَالب قرَتشابهَعلي ناَوإَنهَإنَشاء ه
 اس،وه کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجیئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتالئے
 اگر ہللا نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہوجائیں گے،قسم کی گائے تو بہت ہیں پتہ نہیں چلتا
They said, "Call upon your Lord to make clear to us what it is. Indeed,
[all] cows look alike to us. And indeed we, if Allah wills, will be guided."
2:70
かれらは言った。「あなたの主に御願いして，それはどんな
（牛）か，あたしたちにはっきりさせて下さい。単に雌牛では，
わたしたちにはどうも同じに思える。もしアッラーが御望みな
ら，わたしたちはきっと正しく導いて頂けよう。」

َولَتثْيَاْلرضَوَلَتسقيَاْلرثَمسلهمةٌ هََلَشيةَفيهاََۛقالواَاْلن
ٌ قالَإنههَي قولَإ هَّناَب قرةٌ هََلَذل
َ﴾٧١﴿َجئتََِبْل َََِّۛفذِبوهاَوماَكادواَي فعلون

آپ نے فرمایا کہ ہللا تعالى کا فرمان ہے کہ وه گائے کام کرنے والی زمین میں ہال جاوتنے
 اب، وه تندرست اور بےداغ ہے۔ انہوں نے کہاا،والی اور کھیتوں کو پانی پالنے والی نہیں
 لایکن اساے ماناا اور وه،آپ نے حق واضح کردیا گو وه حکام بارداری کاے قریاب ناہ تھاے
گائے ذبح کردی

He said, "He says, 'It is a cow neither trained to plow the earth nor to
irrigate the field, one free from fault with no spot upon her.' "They said,
"Now you have come with the truth." So they slaughtered her, but they
could hardly do it. 2:71
かれは（答えて）言った。「かれは仰せられる，それは土地の耕
作にも，また畑の灌漑にも使われない，完全な無傷の雌牛だ。」
かれらは言った。「あなたは今やっと，真実を伝えてくれた。」
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かれらはほとんど犠牲を捧げる気はなかったが，仕方なくそうし
。た

اَّللَُمر ٌ َ هماَكنتمَتكتمونَ﴿َ﴾٧٢
وإذَق ت لتمَن ف ًساَفا هدارأُتَفيهاََۛو ه

جب تام ناے ایاک شاخص کاو قتال کار ڈاﻻ ،پھار اس مایں اخاتالف کارنے لگاے اور تمہااری
پوشیدگی کو ہللا تعالی ﻇاہر کرنے واﻻ تھا
And [recall] when you slew a man and disputed over it, but Allah was to
bring out that which you were concealing. 2:72
また，あなたがたが1人の人間を殺し，それがもとで互いに争っ
た時のことを思い起せ。だがアッラーは，あなたがたが隠してい
。たことを，暴かれた

يَاَّللَالموت َٰىَويريكمَآَّيتهَلعلهكمَت عقلونَ﴿َ﴾٧٣
ف قلناَاضربو َبب عضهاََۛك َٰذلكَُيي ه

ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتاول کاے جسام پار لگاا دو( ،وه جای اٹھاے گاا) اسای
طاارح ہللا تعااالى مااردوں کااو زنااده کاارکے تمہایں تمہاااری عقاال مناادی کااے لاائے اپنای نشااانیاں
دکھاتا ہے
So, We said, "Strike the slain man with part of it."Thus does Allah bring
the dead to life, and He shows you His signs that you might reason. 2:73
われは「その（雌牛の肉の）一片でかれを打て。」と言った。こ
うしてアッラーは死者を甦らせ，その印をあなたがたに示され
。る。必ずあなたがたは悟るであろう

ُثهَقستَق لوبكمَم نَب ع د َٰ
َذل كَفه يَكاْلج ارةَأوَأش دَُّقس وةًَََۛوإ هنَم نَاْلج ارةَلم اَي ت ف هج رَ
ِّ
َاَّللََۛ
ش هق َف يِ ر َمن هَالم اءَََۛوإ هنَمن ه اَلم اَي ه بطَم نَخش ية هَ
منهَاْلَّنارَََۛوإ هنَمن هاَلماَي هَ
اَاَّللَبغافلَع هماَت عملونَ﴿َ﴾٧٤
وم ه
پھر اس کاے بعاد تمہاارے دل پتھار جیساے بلکاہ اس ساے بھای زیااده ساخت ہاوگئے ،بعاض
پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں ،اور بعض پھاٹ جااتے ہایں اور ان ساے پاانی نکال آتاا
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 اور تام ہللا تعاالی کاو اپانے اعماال، اور بعض ہللا تعالی کاے ڈر ساے گرگار پاڑتے ہایں،ہے
سے غافل نہ جانو
Then your hearts became hardened after that, being like stones or even
harder. For indeed, there are stones from which rivers burst forth, and
there are some of them that split open and water comes out, and there
are some of them that fall down for fear of Allah. And Allah is not
unaware of what you do. 2:74
ところがその後，あなたがたの心は岩のように硬くなった。いや
それよりも硬くなった。本当に岩の中には，川がその間から涌き
出るものがあり，また割れてその中から水がほとばしり出るもの
もあり，またアッラーを畏れて，崩れ落ちるものもある。アッラ
ーはあなたがたの行うことを，おろそかにされない。

ََاَّللَُثهَُيِّرفون هَم نَب ع دَم ا
َم ن همَيس معونَك َلم ه
ِّ ٌ ۞َأف تطمع ونَأنَي ؤمن واَلك مَوق دَك انَفري
َ﴾٧٥﴿َعقلو َوهمَي علمون
 حااﻻنکاہ ان مایں ایساے،(مسلمانو!) کیا تمہاری خواہ ہاے کاہ یاہ لاوگ ایمانادار بان جاائیں
 پھار بھای بادل ڈاﻻ کارتے، عقل وعلام والاے ہاوتے ہاوئے،لوگ بھی جو کالم ہللا کو سن کر
ہیں
Do you covet [the hope, O believers], that they would believe for you
while a party of them used to hear the words of Allah and then distort
the Torah after they had understood it while they were knowing? 2:75
（信仰する人びとよ）あなたがたは，かれら（ユダヤ人）があな
たがたを信じることを望めようか。かれらの中の一団は，アッラ
ーの御言葉を聞き，それを理解した後で故意にそれを書き変え
る。

ََاَّللَعل يكم
وإذاَلقواَالهذينَآمنواَقالواَآمنهاَوإذاَخ َلَب عض همَإ َٰ َب ع ضَق الواَأحت ِّدثوَّنمَِب اَف تحَ ه
َ﴾٧٦﴿َاجوكمَبهَعندَربِّكمَََۛأفَلَت عقلون
ُّ ليح
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جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ﻇاہر کرتے ہیں اور جب آپس مایں ملاتے
ہ ایں تااو کہااتے ہ ایں کااہ مساالمانوں کااو کیااوں وه باااتیں پہنچاااتے ہااو جااو ہللا تعااالی نااے تمہ ایں
 کیا جانتے نہیں کہ یہ تو ہللا تعالی کے پاس تم پر ان کی حجت ہوجائے گی،سکھائی ہیں
And when they meet those who believe, they say, "We have believed";
but when they are alone with one another, they say, "Do you talk to
them about what Allah has revealed to you so they can argue with you
about it before your Lord?" Then will you not reason? 2:76
そしてかれらは，信者たちに会うと，「わたしたちは信じる。」
と言う。だがお互いだけで会うと，かれらは言う。「アッラーが
あなたがたに解明されたものを，態々かれら（ムスリム）に知ら
せてやり，主の御前で，かれらがそれに就いてあなたがたを説き
伏せる（余地を）与えるのか。」あなたがたは（かれらの狙い
が）分からないのか。

َ﴾٧٧﴿ََاَّللَي علمَماَيسُّرونَوماَي علنون
أوَلَي علمونَأ هن ه

کیا یہ نہیں جانتے کہ ہللا تعالی ان کی پوشیدگی اور ﻇاہرداری سب کو جانتا ہے؟
But do they not know that Allah knows what they conceal and what
they declare? 2:77
かれらは知らないのであろうか。アッラーはかれらの隠すこと
も，現わすことも知り尽くされることを。

َ﴾٧٨﴿َومن همَأ ِّميُّونََلَي علمونَالكتابَإهَلَأماِفهَوإنَهمَإهَلَيظنُّون

ان میں سے بعض ان پاڑھ ایساے بھای ہایں کاہ جاو کتااب کاے صارف ﻇاہاری الفااظ کاو ہای
جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں
And among them are unlettered ones who do not know the Scripture
except in wishful thinking, but they are only assuming. 2:78
またかれらの中には，啓典を知らない文盲がいる，かれらは只
（虚しい）願望を持ち，勝手に臆測するだけである。
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ف وي ٌلَلِّلهذينَيكت بونَالكتابَءيديهمَُثهَي قولون َٰ
يَلََۛف وي ٌلَ
َاَّللَليش َتواَب هََثنً اَقل ًَ
َهذاَمنَعن د ه
مَِمهاَيكسبونَ﴿َ﴾٧٩
مَِمهاَكت بتَأيديهمَووي ٌلَ هَل ِّ
هَل ِّ

ان لوگااوں کااے لاائے “ویاال” ہااے جااو اپاانے ہاااتھوں کای لکھ ای ہااوئی کتاااب کااو ہللا تعااالی ک ای
طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کمااتے ہایں ،ان کاے ہااتھوں کای لکھاائی کاو اور ان
کی کمائی کو ویل (ہالکت) اور افسوس ہے

So woe to those who write the "scripture" with their own hands, then
say, "This is from Allah,"in order to exchange it for a small price. Woe to
them for what their hands have written and woe to them for what they
earn. 2:79
災いあれ，自分の手で啓典を書き，僅かな代償を得るために，
「これはアッラーから下ったものだ。」と言う者に。かれらに災
いあれ，その手が記したもののために。かれらに災いあれ，それ
。によって利益を得たために

َاَّللَعه دَََۛأمَ
َاَّللَعه ًداَف ل نَُيل ف ه
وقالواَلنََت هسناَالنهارَإهَلَأ هَّي ًماَ همع دودًَةََۛق لَأ هَّت ذُتَعن د ه
ىَاَّللَماََلَت علمَونَ﴿َ﴾٨٠
ت قولونَعل ه
یااہ لااوگ کہااتے ہایں کااہ ہاام تااو صاارف چنااد روز جہاانم مایں رہایں گااے ،ان سااے کہااو کااہ کیااا
تمہااارے پاااس ہللا تعااالی کااا کااوئی پروانااہ ہااے؟ اگاار ہااے تااو یقینااا ہللا تعااالی اپاانے وعاادے کااا
خالف نہیں کرے گاا( ،ہرگاز نہایں) بلکاہ تام تاو ہللا کاے ذماے وه بااتیں لگااتے ہاو جنہایں تام
نہیں جانتے
And they say, "Never will the Fire touch us, except for a few days." Say,
"Have you taken a covenant with Allah? For Allah will never break His
covenant. Or do you say about Allah that which you do not know?" 2:80
そしてかれらは，「業火がわたしたちに触れるのは，何日かの間
に過ぎないであろう。」と言う。言ってやるがいい。「あなたが
たは，アッラーと約束を結んだと言うのか。それならアッラーは
決して破約されないであろう。それともあなたがたは，アッラー
」。に就いて知りもしないことをロにしようとするのか
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ب ل َٰىَمنَكسبَسيِّئةًَوأحانتَبهَخطيئ تهَفخوَٰلئكَأصحابَالنهارََََۛهمَفيهاَخالدونَ﴿َ َ﴾٨١

یقینا جس نے بھی برے کام کئے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیار لیاا ،وه ہمیشاہ کاے
لئے جہنمی ہے

Yes, whoever earns evil and his sin has encompassed him - those are
the companions of the Fire; they will abide therein eternally. 2:81
いや悪い行いを重ね，自分の罪で身動きが出来なくなるような者
。は皆，業火の住人である。その中に永遠に住むのである

صاْلاتَأوَٰلئكَأصحابَاونهةََََۛهمَفيهاَخالدونَ﴿َ﴾٨٢
والهذينَآمنواَوعملواَال ه
اور جو لوگ ایمان ﻻئیں اور نیک کام کریں وه جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے
But they who believe and do righteous deeds - those are the
companions of Paradise; they will abide therein eternally. 2:82
だが信仰して善行に勤しむ者は楽園の住人である。その中に永遠
。に住むのである

َوالي ت ام َٰىَ
اَنَوذيَالق ر ََٰب َ
وإذَأخ ذَنَميث اقَب دَإس را يلََلَت عب دونَإهَل ه
َاَّللَوِبلوال دينَإحس ً
َم نكمَوأن تمَ
والمس اكنيَوقول واَللنه اسَحس نًاَوأقيم واَال ه
ص َلةَوآت واَالهزك اةَُثهَت ولهي تمَإهَلَقل ًيَل ِّ
ُّمعرضونَ﴿َ﴾٨٣
اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعده لیا کہ تم ہللا تعالی کے ساوا دوسارے کای عباادت ناہ
کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ،اسی طرح قرابتداروں ،یتیموں اور مساکینوں
کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا ،نمازیں قائم رکھنا اور زکوة دیتے رہا کرنا ،لایکن
تھوڑے سے لوگوں کے عالوه تم سب پھر گئے اور منھ موڑ لیا
And [recall] when We took the covenant from the Children of Israel,
[enjoining upon them], "Do not worship except Allah ; and to parents
do good and to relatives, orphans, and the needy. And speak to people
good [words] and establish prayer and give zakah." Then you turned
away, except a few of you, and you were refusing. 2:83
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。われがイスラエルの子孫と，約束を結んだ時のことを思い起せ
（その時われは言った。）「あなたがたはアッラーの外に，何も
のも崇めてはならない。父母に孝養をつくし，近親，孤児，貧者
を規切に扱い，人びとに善い言葉で話し，礼拝の務めを守り，定
めの喜捨をしなさい。」だが，あなたがたの中少数の者を除き，
。背き去った

َوأن تمَ
مَم نَدَّيرك مَُثهَأق ررُت َ
وإذَأخ ذَنَميث اقكمََلَتس فكونَدم اءكمَوَلََّترج ونَأنفس ك ِّ
تشهدونَ﴿َ﴾٨٤
اورجب ہم نے تم سے وعده لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا (قتل نہ کرناا) اور آپاس والاوں کاو
جال وطن نہ کرنا ،تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے
And [recall] when We took your covenant, [saying], "Do not shed each
other's blood or evict one another from your homes." Then you
acknowledged [this] while you were witnessing. 2:84
。またわれが，あなたがたと約束を結んだ時のことを思い起せ
「あなたがたは仲間で血を流してはならない。またあなたがたの
同胞を生れた土地から追い出してはならない。」そこであなたが
。たは，これを厳粛に承認し， 自ら証言したのである

ُثهَأنتم َٰ
مَمنَدَّيرهمَتظاهرونَعليهمَِبْلُثَوالع دوانَ
اَمنك ِّ
َهؤَلءَت قتَلونَأنفسكمَوَّترجونَفري ًق ِّ
وإنَْتوكمَأس ار َٰىَت ف ادوهمَوه وَُم هرٌمَعل يكمَإخ راجهمََََۛأف ت ؤمن ونَب ب عضَالكت ابَوتكف رونَ
َٰ
يَِفَاْلي اةَال دُّن ياَََۛوي ومَالقيام ةَي رُّدونَإ َٰ َ
ببَعضََََۛفماَجزاءَمنَي فعلَذلكَم نكمَإهَلَخ ز ٌ
اَاَّللَبغافلَع هماَت عملونَ﴿َ﴾٨٥
أش ِّدَالعذابََََۛوم ه

لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اورآپس کاے ایاک فارقے کاو جاال وطان بھای کیاا اور
گنااه اور زیااادتی کاے کاااموں مایں ان کااے خاالف دوساارے کای طرفااداری کای ،ہاااں جااب وه
قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم ناے ان کاے فادیے دیائے ،لایکن ان کاا نکالناا جاو تام پار
حرام تھا (اس کا کچاھ خیاال ناہ کیاا) کیاا بعاض احکاام پار ایماان رکھاتے ہاو اور بعاض کاے
ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کارے ،اس کای سازا اس کاے ساوا کیاا ہاو کاہ
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 اور ہللا تعاالی تمہاارے اعماال،دنیا مایں رساوائی اور قیامات کاے دن ساخت عاذاب کای ماار
سے بےخبر نہیں
Then, you are those [same ones who are] killing one another and
evicting a party of your people from their homes, cooperating against
them in sin and aggression. And if they come to you as captives, you
ransom them, although their eviction was forbidden to you. So do you
believe in part of the Scripture and disbelieve in part? Then what is the
recompense for those who do that among you except disgrace in
worldly life; and on the Day of Resurrection they will be sent back to
the severest of punishment. And Allah is not unaware of what you do.
2:85
それにも拘らず，その後互いに殺し合ったのはあなたがたであ
り，また一部の者を生れた土地から追い出し，罪と憎しみとをも
って対立し（敵に）味方した。またかれらが捕虜となった時，身
代金を取っている。かれらを追放したこと（自体）が，違法であ
るのに。あなたがたは啓典の一部分を信じて，一部分を拒否する
のか。凡そあなたがたの中こんなことをする者の報いは，現世に
おける屈辱でなくてなんであろう。また審判の日には，最も重い
懲罰に処せられよう。アッラーはあなたがたの行うことを見逃さ
れない。

َ ﴾٨٦﴿َأوَٰلئكَالهذينَاشَتواَاْلياةَالدُّن ياَِبْلخرةََََۛفَلَُي هففَعن همَالعذابَوَلَهمَينصرون
 ان کاے ناہ تاو،یہ وه لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہاے
عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی
Those are the ones who have bought the life of this world [in exchange]
for the Hereafter, so the punishment will not be lightened for them, nor
will they be aided. 2:86
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これらの人びとは，来世の代りに，現世の生活を購った者であ
る。結局かれらの懲罰は軽減されず，また助けも得られないであ
。ろう

ولقدَآت ي ن اَموس ىَالكت ابَوق هفي ن اَم نَب ع د َِب ُّلرس لََََۛوآت ي ن اَعيس ىَاب نَم ريَالبيِّن اتَوأيهدَن َ
ولَِب اََلََت و َٰىَأنفس كمَاس تكَبُتَف فري ًق اَك هذب تمَوفري ًق اَ
ب رواَالق دسََََۛأفكلهم اَج اءكمَرس ٌ
ت قت لونَ﴿َ﴾٨٧
ہم نے (حضارت) موسای کاو کتااب دی اور ان کاے پایچھے اور رساول بھایجے اور ہام ناے
(حضرت) عیسی ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس ساے ان کای تائیاد کروائای۔
لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وه چیز ﻻئے جو تمہاری طبیعتوں کے خالف تھای ،تام
نے جھٹ سے تکبر کیا ،پس بعض کو تو جھٹالدیا اور بعض کو قتل بھی کرڈاﻻ
And We did certainly give Moses the Torah and followed up after him
with messengers. And We gave Jesus, the son of Mary, clear proofs and
supported him with the Pure Spirit. But is it [not] that every time a
messenger came to you, [O Children of Israel], with what your souls did
not desire, you were arrogant? And a party [of messengers] you denied
and another party you killed. 2:87
こうしてわれはムーサーに啓典を授け，使徒たちにその後を継が
せた，またわれはマルヤムの子イーサーに，明証を授け，更に聖
霊でかれを強めた。それなのにあなたがた（ユダヤ人たち）は，
使徒が自分たちの心にそわないものを(西?)す度に，倣慢になっ
。た。ある者を虚言者呼ばわりし，またある者を殺害した

َاَّللَبَكفرهمَف قل ًيَلَ هماَي ؤمنونَ﴿َ َ﴾٨٨
وقالواَق لوب ناَغل ٌَ
فَََۛبلَلهعن هم ه
یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غالف والے ہیں نہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہایں
ہللا تعالی نے ملعون کردیا ہے ،ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے
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And they said, "Our hearts are wrapped." But, [in fact], Allah has cursed
them for their disbelief, so little is it that they believe. 2:88
かれらは「わたしたちの心は覆われている」と言う。そうではな
い，アッラーはかれらをその冒(濳?)のために見限られたのであ
る。したがって信仰に入る者は極く希である。

ََاَّللَمص ِّد ٌقَلِّماَمَعهمَوكانواَمنَق بلَيست فتحونَعلىَالهذينَكف روا
َمنَعند ه
ٌ ول هماَجاءهمَكت
ِّ اب
َ﴾٨٩﴿ََاَّللَعلىَالكافرين
ف ل هماَجاءهمَ هماَعرفواَكفرواَبهََََۛف لعنة ه
 حااﻻنکاہ،اور ان کے پاس جب ہللا تعالی کای کتااب ان کای کتااب کاو ساچا کارنے والای آئای
پہلے یہ خود (اس کے ذریعہ) کافروں پار فاتح چااہتے تھاے تاو بااوجود آجاانے اور بااوجود
 ہللا تعالی کی لعنت ہو کافروں پر،پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے
And when there came to them a Book from Allah confirming that which
was with them - although before they used to pray for victory against
those who disbelieved - but [then] when there came to them that
which they recognized, they disbelieved in it; so the curse of Allah will
be upon the disbelievers. 2:89
（今）アッラーの御許から啓典（クルアーン）が下されて，かれ
らが所持していたものを更に確認出来るようになったが，――以
前から不信心の者に対し勝利を御授け下さいと願っていたにも拘
らず――心に思っていたものが実際に下ると，かれらはその信仰
を拒否する。アッラーの誕責は必ず不信心者の上に下るであろ
う。

ََاَّللَم نَفض لهَعل َٰىَم نَيش اءَم ن
َاَّللَب غيًاَأنَي نِّزل ه
بئسماَاشَتواَبهَأنفسهمَأنَيكفرواَِباَأنزل ه
﴾٩٠﴿َني
ُّ اب
ٌ َمه
ٌ عبادََََۛف باءواَبغضبَعل َٰىَغضبََََۛوللكافرينَعذ
 وه ان کاا کفار کرناا،بہت بری ہے وه چیز جس کے بادلے انہاوں ناے اپانے آپ کاو بایچ ڈاﻻ
ہے۔ ہللا تعالی کی طرف سے نازل شده چیز کے ساتھ محاض اس باات ساے جال کار کاہ ہللا
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 اس کاے بااعﺚ یاہ لاوگ غضاب پار،تعالی نے اپنا فضل اپنے جس بنده پر چاہا نازل فرمایاا
غضب کے مستحق ہوگئے اور ان کافروں کے لئے رسوا کرنے واﻻ عذاب ہے
How wretched is that for which they sold themselves - that they would
disbelieve in what Allah has revealed through [their] outrage that Allah
would send down His favor upon whom He wills from among His
servants. So they returned having [earned] wrath upon wrath. And for
the disbelievers is a humiliating punishment. 2:90
災いは，かれらが自分の魂を売ったことにある。かれらがアッラ
ーの下された啓典を信じないのは，アッラーがよいとされたしも
ベ（ムハンマド）に，下された恩恵を嫉むためである。それでか
れらは，かれの怒りの上に怒りを招いた。不信心者は恥ずべき懲
罰を受けるであろう。

ََاَّللَق الواَن ؤمنَِب اَأن زلَعلي ن اَويكف رونَِب اَوراء َوه وَاْل ُّ َمص ِّدقًا
وإذاَقي لََل مَآمن واَِب اَأن زل ه
َ﴾٩١﴿َمَمؤمنني
لِّماَمعهمَََۛقلَفلمَت قت لونَأنبياء ه
ُّ َاَّللَمنَق بلَإنَكنت
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہللا تعالی کی اتاری ہوئی کتاب پر ایماان ﻻؤ تاو کہاہ دیاتے
ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے۔ حاﻻنکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو
 اچھا ان سے یہ تو دریافات کاریں، کفر کرتے ہیں،ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے
کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیا کو کیوں قتل کیا؟
And when it is said to them, "Believe in what Allah has revealed,"they
say, "We believe [only] in what was revealed to us." And they disbelieve
in what came after it, while it is the truth confirming that which is with
them. Say, "Then why did you kill the prophets of Allah before, if you
are [indeed] believers?" 2:91
かれらに向かって，「あなたがたは，アッラーが下されたものを
信じなさい。」と言われると，かれらは，「わたしたち（ユダヤ
人）は，わたしたちに下されたものを信じる。」と言う。それ以
外のものは，仮令かれらが所持するものを確証する真理でさえも
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信じない。言ってやるがいい。「あなたがたがもし信者ならば，
何故以前アッラーの預言者たちを殺害したのか。」

مَموس َٰىَِبلبيناتَُثه ه
﴾٩٢﴿ََاَّتذُتَالعجلَمنَب عد َوأنتمَ المون
ُّ ۞َولقدَجاءك
ِّ
تمہارے پاس تو موسی یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھار بھای بچھاڑا پوجاا تام ہاو ہای
ﻇالم
And Moses had certainly brought you clear proofs. Then you took the
calf [in worship] after that, while you were wrongdoers. 2:92
本当にムーサーは，明証をもってあなたがたの許にやって来た。
ところがあなたがたは，かれのいない時仔牛を神として拝み，不
義の徒となったのである。

َوإَذَأخذَنَميثاقكمَورف عناَف وقكمَالطُّورَخ ذواَم اَآت ي ن اكمَبق هوةَواَسع واََۛق الواََسعن اَوعص ي نا
َ﴾٩٣﴿ََمَمؤمنني
ُّ وأشربواَِفَق لوِبمَالعجلَبكفرهمَََۛقلَبئسماَْمركمَبهَإَيانكمَإنَكنت
جب ہم نے تم سے وعاده لیاا اور تام پار طاور کاو کھاڑا کردیاا (اور کہاہ دیاا) کاہ ہمااری دی
 ہام ناے سانا اور نافرماانی کای اور،ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو! تو انہوں ناے کہاا
ان کے دلوں میں بچھڑے کای محبات (گویاا) پاال دی گئای بسابب ان کاے کفار کاے۔ ان ساے
 اگر تم مومن ہو،کہہ دیجیئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے
And [recall] when We took your covenant and raised over you the
mount, [saying], "Take what We have given you with determination and
listen." They said [instead], "We hear and disobey." And their hearts
absorbed [the worship of] the calf because of their disbelief. Say, "How
wretched is that which your faith enjoins upon you, if you should be
believers." 2:93
またわれが，あなたがたの上に（シナイ）山を持ち上げて，契約
を結んだ時のことを思い起せ。「われがあなたがたに下したもの
をしっかり受け取り，また（われの律法を）聞きなさい。」かれ
らは（答えて）「わたしたちは聞く，だが従わない。」と言っ
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た。この拒否のため，かれらは，仔牛（に対する信仰）を心の中
に飲み込んでしまった。言ってやるがいい。「もしあなたがたに
信仰があるのなら，あなたがたの信仰の命じることこそ憎むべき
である。」

ََم نَدونَالنه اسَف تمنه واَالم وتَإنَكن تم
ق لَإنَكان تَلك مَال دهارَاْلخ رةَعن د ه
ِّ ًَاَّللَخالص ة
َ﴾٩٤﴿َصادقني
 ہللا تعاالى کاے نزدیاک،آپ کہہ دیجیئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لائے ہاے
 تو آو اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو،اور کسی کے لئے نہیں
Say, [O Muhammad], "If the home of the Hereafter with Allah is for you
alone and not the [other] people, then wish for death, if you should be
truthful. 2:94
言ってやるがいい。「もしアッラーの御許の，来世における住ま
いが，あなたがた（ユダヤ人）だけの特別あつらえで，外の人び
とは入れないものであり，あなたがたが正しいというならば，素
直に死を願い出よ。」

َ﴾٩٥﴿َاَّللَعل ٌيمَِبلظهالمني
ولنَي تمنهو َأب ًداَِباَق هَدمتَأيديهمَََۛو ه

لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھای ماوت نہایں ماانگیں گاے ہللا تعاالی ﻇالماوں
کو خوب جانتا ہے
But they will never wish for it, ever, because of what their hands have
put forth. And Allah is Knowing of the wrongdoers. 2:95
だがかれらは，その手が予め犯した（罪の）ために，決して死を
望まないであろう。アッラーは，不義を行う者を熟知される。

ََوم ا
َ ولتجد هَّنمَأحرصَالنهاسَعل َٰىَحي اةَوم نَالهذينَأش ركواََۛي وُّدَأح دهمَل وَي ع هم رَأل فَس نة
َ﴾٩٦﴿َاَّللَبصْيٌَِباَي عملون
هوَِبزحزحهَمنَالعذابَأنَي ع همرَََۛو ه
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بلکہ سب سے زیاده دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی! آپ انہیں کاو پاائیں گاے۔ یاہ حارص
زندگی میں مشرکوں سے بھی زیاده ہیں ان میں سے تو ہر شخص ایک ایک ہزار سال کای
 ہللا تعاالی ان، گویا یہ عمر دیا جانا بھای انہایں عاذاب ساے نہایں چھاڑا ساکتا،عمر چاہتا ہے
کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے
And you will surely find them the most greedy of people for life - [even]
more than those who associate others with Allah. One of them wishes
that he could be granted life a thousand years, but it would not remove
him in the least from the [coming] punishment that he should be
granted life. And Allah is Seeing of what they do. 2:96
かれらこそ生に最も執着する連中であることを，あなたは知るで
あろう。多神教徒はそれぞれ千年の寿命を望んでいる。だが仮令
生き長らえても，その懲罰からは免れないであろう。アッラーは
かれらの行いを凡て御存知であられる。

ََوه ًدىَوبش ر َٰى
َ َاَّللَمص ِّدقًاَلِّم اَب نيَيدي ه
ِّ ق لَم نَك انَع د جو
اَوَبي لَفإنههَن هزل هَعل َٰىَق لب كَ ذن ه
َ﴾٩٧﴿َللمؤمنني
(اے نبی!) آپ کہہ دیجیئے کہ جو جبریل کا دشمن ہاو جاس ناے آپ کاے دل پار پیااام بااری
 جاو پیااام ان کاے پااس کای کتااب کای تصادیق کارنے واﻻ اور مومناوں کاو،تعالی اتارا ہاے
ہدایت اور خوشخبری دینے واﻻ ہے
Say, "Whoever is an enemy to Gabriel - it is [none but] he who has
brought the Qur'an down upon your heart, [O Muhammad], by
permission of Allah, confirming that which was before it and as
guidance and good tidings for the believers." 2:97
言ってやるがいい（ムハンマドよ）。「ジブリールに敵対するの
は，誰であるのか。本当にかれこそは，アッラーの御許しによ
り，先にあるものを確証し，また信者への導き，吉報として，あ
なたの心に（主の啓示を）下す者である。

َ﴾٩٨﴿ََاَّللَعد ٌّوَلِّلكافرين
اََّللَومَل كتهَورسلهَوجَبيلَوميكالَفإ هن ه
منَكانَعد جو ِّه
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(تو ہللا تعالى بھی اس کا دشمن ہے) جو شخص ہللا تعاالى کاا اور اس کاے فرشاتوں اور اس
 ایسے کافروں کاا دشامن خاود ہللا تعاالى،کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو
ہے
Whoever is an enemy to Allah and His angels and His messengers and
Gabriel and Michael - then indeed, Allah is an enemy to the
disbelievers. 2:98
アッラーとその諸々の天使，使徒およびジブリールとミーカール
に敵対する者は，誰であるのか。本当にアッラーこそ不信心者に
とっては敵である。」

َ﴾٩٩﴿َولقدَأنزلناَإليكَآَّيتَبيِّناتَََۛوماَيكفرَِباَإهَلَالفاسقون

اور یقینا ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہایں جان کاا انکاار ساوائے بادکاروں کاے
کوئی نہیں کرتا
And We have certainly revealed to you verses [which are] clear proofs,
and no one would deny them except the defiantly disobedient. 2:99
われは，明白な印をあなたに下した。性根の曲がった者の外は，
誰もこれを拒否しないであろう。

َ﴾١٠٠﴿ََمن همََۛبلَأكث رهمََلَي ؤمنون
ِّ ٌ أوكلهماَعاهدواَعه ًداَنهبذ َفري

،یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں توان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہاے
بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں
Is it not [true] that every time they took a covenant a party of them
threw it away? But, [in fact], most of them do not believe. 2:100
かれら（ユダヤ人）は約束を繕ぶ度に，その中の一派の者が，そ
れを放棄する。いや，かれらの多くは（元来）信じないのであ
る。
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َاَّللَ
ول هماَجاءهمَرس ٌ
َمنَالهذينَأوت واَالكت ابَكَت اب ه
َمنَعند ه
َاَّللَمص ِّد ٌقَلِّماَمعهمَن بذَفري ٌ ِّ
ول ِّ
وراءَ هورهمَكخ هَّنمََلَي علمونَ﴿َ﴾١٠١
جب کبھی ان کے پاس ہللا تعالى کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے واﻻ آیاا ،ان
اہل کتاب کے ایک فرقہ نے ہللا کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا ،گویا جانتے ہای
نہ تھے
And when a messenger from Allah came to them confirming that which
was with them, a party of those who had been given the Scripture
threw the Scripture of Allah behind their backs as if they did not know
[what it contained]. 2:101
使徒がアッラーの御許からやって来て，かれらの所持するものを
確証すると，啓典の民の中の一派は，アッラーの啓典をまるで知
。らなかったかのように，背後に捨てた

واتهب ع واَم اَت ت ل وَال هش ياننيَعل َٰىَمل كَس ليمانََََۛوم اَكف رَس ليمانَوَٰلك هنَال هش ياننيَكف رواَ
َالسحرَوماَأنزلَعل ىَالملك نيَبباب لَه اروتَوم اروتََََۛوم اَي علِّم انَم نَأح دَ
ي علِّمونَالنهاس ِّ
ح ه ََّٰتَي قوَلَإهَّناََن نَفت ن ةٌَف َلَتكف رََََۛف ي ت عَلهم ونَمن هم اَم اَي فِّرق ونَب هَب نيَالم رءَوزوج هََََۛوم اَ
َاَّللَََۛوي ت علهم ونَم اَيض ُّرهمَوَلَي نفعهمََََۛولق دَعلم واَلم نَ
ه مَبض ِّارينَب هَم نَأح دَإهَلَ ذن هَ
اشَتا َماَلهَِفَاْلخرةَمنَخََلقََََۛولبئسَماَشرواَبهَأنفسهمََََۛلوَكانواَي علمونَ﴿َ﴾١٠٢
اور اس چیااز کااے پ ایچھے لااک گاائے جسااے ش ایاطین (حضاارت) ساالیمان ک ای حکوماات م ایں
پڑھتے تھے۔ سلیمان ناے تاو کفار ناہ کیاا تھاا ،بلکاہ یاہ کفار شایطانوں کاا تھاا ،وه لوگاوں کاو
جادو سکھایا کرتے تھے ،اور بابل میں ہاروت مااروت دو فرشاتوں پرجاو اتاارا گیاا تھاا ،وه
دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کاہ ہام
تو ایک آزمائ ہیں تو کفر نہ کر ،پھر لاوگ ان ساے وه سایکھتے جاس ساے خاوناد وبیاوی
میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وه بایر ہللا تعالی کای مرضای کاے کسای کاو کاوئی نقصاان
نہایں پہنچاا ساکتے ،یاہ لاوگ وه سایکھتے ہایں جاو انہایں نقصاان پہنچاائے اور نفان ناہ پہنچااا
سکے ،اور وه بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والاے کاا آخارت مایں کاوئی حصاہ نہایں۔
اور وه بدترین چیز ہے جس کے بدلے وه اپنے آپ کو فروخات کار رہاے ہایں ،کاا کاہ یاہ
جانتے ہوتے
49

And they followed [instead] what the devils had recited during the
reign of Solomon. It was not Solomon who disbelieved, but the devils
disbelieved, teaching people magic and that which was revealed to the
two angels at Babylon, Harut and Marut. But the two angels do not
teach anyone unless they say, "We are a trial, so do not disbelieve [by
practicing magic]." And [yet] they learn from them that by which they
cause separation between a man and his wife. But they do not harm
anyone through it except by permission of Allah. And the people learn
what harms them and does not benefit them. But the Children of Israel
certainly knew that whoever purchased the magic would not have in
the Hereafter any share. And wretched is that for which they sold
themselves, if they only knew. 2:102
そしてかれらは，悪魔たちがスライマーンの王権に就いて，（偽
って）述べることに従った。スライマーンは不信心ではなかっ
た。しかし悪魔たちは不信心だったので人びとに妖術を教え，ま
たバービル（バビロン）でハールートとマールートの両天使に授
けられたものを教えた。だが両天使は，こう告げた後でなけれ
ば，誰にも教えなかった。「わたしたちは試みるだけだ。それで
不信心になってはならない。」かれら（人びと）は両者から，夫
と妻の間を引き離す術を学んだ。だがかれら（悪魔）とて，アッ
ラーの御許しがない限り，それで誰も害することは出来なかっ
た。しかし人びとは，自分に害になる，益のないことを学んだ。
（この術を）購った者は，来世において何の福分にも与れないこ
とを知りながら。ああ，何とつまらないもののために，かれらは
魂を売ってしまったのか。かれらにそれが分っていたらよかった
のに。

َ﴾١٠٣﴿ََاَّللَخ َْيٌَََۛلهوَكانواَي علمون
َمنَعند ه
ِّ ٌولوَأ هَّنمَآمنواَواتهقواَلمثوبة

اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بان جااتے تاو ہللا تعاالی کای طارف ساے بہتارین ثواب انہایں
 اگر یہ جانتے ہوتے،ملتا
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And if they had believed and feared Allah, then the reward from Allah
would have been [far] better, if they only knew. 2:103
かれらがもし信仰して，（悪魔から）その身を守ったならば，ア
ッラーの御許から，きっと良い報奨を得たであろう。かれらにそ
れが分っていたらよかったのに。

َ﴾١٠٤﴿َابَأل ٌيم
ٌ َّيَأيُّهاَالهذينَآمنواََلَت قولواَراعناَوقولواَانظرَنَواَسعواَََۛوللكافرينَعذ

 بلکاہ “انظرناا” کہاو،اے ایمان والو! تم (نبای صالی ہللا علیاہ وسالم کاو) “راعناا” ناہ کہاا کارو
یعنی ہماری طرف دیکھئے اور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے
O you who have believed, say not [to Allah's Messenger], "Ra'ina" but
say, "Unthurna" and listen. And for the disbelievers is a painful
punishment. 2:104
あなたがた信仰する者よ，ラーイナーと言ってはならない，ウン
ズルナーと言いなさい。そして（使徒の言葉に）耳を傾けなさ
い。不信者たちには厳しい懲罰が下ろう。

َاَّلل
َم نَ هربِّك مََََۛو ه
ِّ مَم نَخ ْي
ِّ هماَي وُّدَالهذينَكفرواَمنَأهلَالكتابَوَلَالمش ركنيَأنَي ن هزلَعل يك
َ﴾١٠٥﴿َاَّللَذوَالفضلَالعظيم
صَبرحتهَمنَيشاءََََۛو ه
ُّ ُيت
نااہ تااو اہاال کتاااب کااے کااافر اور نااہ مشاارکین چاااہتے ہایں کااہ تاام پاار تمہااارے رب کای کااوئی
بھالئاای نااازل ہااو (ان کااے اس حسااد سااے کیااا ہااوا) ہللا تعااالی جسااے چاااہے اپناای رحماات
 ہللا تعالی بڑے فضل واﻻ ہے،خصوصیت سے عطا فرمائے
Neither those who disbelieve from the People of the Scripture nor the
polytheists wish that any good should be sent down to you from your
Lord. But Allah selects for His mercy whom He wills, and Allah is the
possessor of great bounty. 2:105
啓典の民の中，不信心者と多神教徒は，主からあなたがたに善い
ことが下るのを決して喜ばない。だがアッラーは，御心に適う者
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に，特別な慈悲をかけられる。アッラーは偉大な恩恵の主であら
れる。

ََاَّللَعل َٰىَك ِّلَشيءَقد ٌير
َمن هاَأوَمثلهاَََۛأملَت علمَأ هن ه
ِّ ۞َماَننسخَمنَآيةَأوَننسهاََنتَِبْي
َ﴾١٠٦﴿
 کیا تاو، یا بھال دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور ﻻتے ہیں،جس آیت کو ہم منسوخ کردیں
نہیں جانتا کہ ہللا تعالی ہر چیز پر قادر ہے
We do not abrogate a verse or cause it to be forgotten except that We
bring forth [one] better than it or similar to it. Do you not know that
Allah is over all things competent? 2:106
われは（啓示の）どの節を取り消しても，また忘れさせても，そ
れに優るか，またはそれと同様のものを授ける。アッラーは凡て
のことに全能であられることを知らないのか。

ََاَّللَم نَو َِّوَلَنص ْي
مَم نَدون ه
أملَت عل مَأ هن ه
ِّ َاَّللَل هَمل كَال هس ماواتَواْلرضََََۛوم اَلك
َ﴾١٠٧﴿
کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا ملک ہللا ہی کے لئے ہاے اور ہللا کاے ساوا تمہاارا
کوئی ولی اور مددگار نہیں
Do you not know that to Allah belongs the dominion of the heavens
and the earth and [that] you have not besides Allah any protector or
any helper? 2:107
あなたは天と地の大権が，アッラーの有であることを知らないの
か。またあなたがたには，アッラー以外に守護者も援助者もない
のである。

َأمَتري دونَأنَتس خلواَرس ولكمَكم اَس ئلَموس َٰىَم نَق ب لََََۛوم نَي ت ب دهلَالكف رَِبْلَي انَف ق د
َ﴾١٠٨﴿َض هلَسواءَال هسبيل
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کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسای ﴿علیاہ الساالم﴾ ساے
پوچھا گیا تھا؟ (سنو) ایمان کو کفر سے بدلنے واﻻ سیدھی راه سے بھٹک جاتا ہے
Or do you intend to ask your Messenger as Moses was asked before?
And whoever exchanges faith for disbelief has certainly strayed from
the soundness of the way. 2:108
あなたがたは，以前ムーサーが問いただされたように，あなたが
たの使徒に詰問しようとするのか。本当に信仰の代わりに不信心
を選ぶ者は，公正な道から迷い去った者である。

َمَم نَب ع د
ِّ اَم نَعن دَأنفس ه
ِّ مَمنَب ع دَإَي انكمَك هف ًاراَحس ًد
ِّ َمنَأهلَالكتابَلوَي رُّدونك
ِّ ٌوهدَكثْي
ََاَّللَعل َٰىَك ِّلَش يءَق د ٌير
َاَّللَءم رََََۛإ هن ه
م اَت ب هنيََل مَاْل ََََُّۛف اعفواَواص فحواَح ه ََّٰتَِْت ه
َ﴾١٠٩﴿
ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہوجانے کے محض حسد وبااض کای بناا پار
 تام بھای معااف کارو اور چھاوڑو یہااں تاک کاہ ہللا،تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہایں
تعالی اپنا حکم ﻻئے۔ یقینا ہللا تعالى ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے
Many of the People of the Scripture wish they could turn you back to
disbelief after you have believed, out of envy from them selves [even]
after the truth has become clear to them. So pardon and overlook until
Allah delivers His command. Indeed, Allah is over all things competent.
2:109
啓典の民の多くは，あなたがたが信仰を受け入れた後でも，不信
心に戻そうと望んでいる。真理がかれらに明らかにされているに
も拘らず，自分自身の嫉妬心からこう望むのである。だからアッ
ラーの命令が下るまで，かれらを許し，見逃がしておきなさい。
本当にアッラーは凡てのことに全能であられる。

ََاَّللَِب ا
َص َلةَوآت واَالهزك اةََََۛوم اَت ق ِّدمواَْلنفس كمَ ِّم نَخ ْيَِت دو َعن د ه
َاَّللَََۛإ هن ه
وأقيم واَال ه
َ﴾١١٠﴿ٌَت عملونَبصْي
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تم نمازیں قائم رکھو اور زکوة دیتے رہا کرو اور جو کچھ بھالئی تم اپنے لائے آگاے بھیجاو
گے ،ساب کچاھ ہللا تعاالى کاے پااس پاالو گاے ،بےشاک ہللا تعاالی تمہاارے اعماال کاو خاوب
دیکھ رہا ہے
And establish prayer and give zakah, and whatever good you put
forward for yourselves - you will find it with Allah. Indeed, Allah of what
you do, is Seeing. 2:110
礼拝の務めを守り，定めの喜捨をしなさい。あなたがたが自分の
魂のためになるよう行ったどんな善事も，アッラーの御許で見出
されるであろう。誠にアッラーは，あなたがたの行うことを御存
。知であられる

ىََۛتل كَأم انيُّ همَََۛق لَه اتواَب ره انكمَإنَ
وداَأوَنص ار ََٰ
وق الواَل نَي دخلَاونهةَإهَلَم نَك انَه ً
كنتمَصادقنيَ﴿َ﴾١١١
یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود ونصاری کے سوا اور کوئی نہ جائے گا ،یہ صارف ان کای
آرزوئیں ہیں ،ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پی کرو
And they say, "None will enter Paradise except one who is a Jew or a
Christian." That is [merely] their wishful thinking, Say, "Produce your
proof, if you should be truthful." 2:111
かれらは，「ユダヤ人とキリスト教徒の外，誰も楽園に入いれな
いだろう。」と言う。それはかれらの（虚しい）望みである。言
ってやるがいい。「もしあなたがたが真実なら，証拠を出して見
」。なさい

ََّللَوه وَُمس ٌنَف ل هَأج ر َعن دَربِّ هَوَلَخ و ٌ َعل يهمَوَلَه مَُيزن ونَ
ب ل َٰىَم نَأس لمَوجه ه ه
﴿َ﴾١١٢
سنو! جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ ہللا تعالى کے سامنے جھکا دے۔ بےشک اساے
اس کا رب پورا بدلہ دے گا ،اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا ،نہ غم اور اداسی
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Yes [on the contrary], whoever submits his face in Islam to Allah while
being a doer of good will have his reward with his Lord. And no fear will
there be concerning them, nor will they grieve. 2:112
これに反し，アッラーに自分の真心を尽くして服従，帰依し，善
行に勤しむ者は，主の御許から報奨を与えられる。かれらには恐
れもなく憂いもないであろう。

َوقال تَالي ه ودَليس تَالنهص ار َٰىَعل َٰىَش يءَوقال تَالنهص ار َٰىَليس تَالي ه ودَعل َٰىَش يءَوه م
َاَّللَُيكمَب ي ن همَي ومَالقيامةَفيما
ي ت لونَالكتابَََۛك َٰذلكَقالَالهذينََلَي علم َونَمثلَق وَلمَََۛف ه
َ﴾١١٣﴿َكانواَفيهَُيتلفون
،یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حاق پار نہایں اور نصارانی کہاتے ہایں کاہ یہاودی حاق پار نہایں
حاﻻنکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسای طارح ان ہای جیسای باات بےعلام بھای کہاتے
ہیں۔ قیامت کے دن ہللا تعالى ان کے اس اختالف کا فیصلہ ان کے درمیان کردے گا
The Jews say "The Christians have nothing [true] to stand on," and the
Christians say, "The Jews have nothing to stand on," although they
[both] recite the Scripture. Thus the polytheists speak the same as their
words. But Allah will judge between them on the Day of Resurrection
concerning that over which they used to differ. 2:113
ユダヤ人は言う。「キリスト教徒は，全く拠るところがない。」
キリスト教徒も，「ユダヤ人は全く拠るところがない。」と言
う。かれらは（同じ）啓典を読誦しているのに。知識のない者ど
もは，これと同じ（ような）ことを日にする。だがアッラーは，
審判の日にかれらの論争に判決を下される。

ََاَّللَأنَي ذكرَفيه اَاَس هَوس ع َٰىَِفَخراِب اََۛأوَٰلئ كَم اَك انََل مَأن
ومنَأ لمَِمهنَ همن َمس اجد ه
َ﴾١١٤﴿َابَعظ ٌيم
ٌ يَوَلمَِفَاْلخرةَعذ
ٌ يدخلوهاَإهَلَخاَفنيََََۛلمَِفَالدُّن ياَخز
اس شخص سے بڑھ کر ﻇالم کون ہے جاو ہللا تعاالی کای مساجدوں مایں ہللا تعاالی کاے ذکار
 ایسے لوگوں کو خاوف کھااتے،کئے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوش کرے
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 ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھای باڑا،ہوئے اس میں جانا چاہیئے
عذاب ہے
And who are more unjust than those who prevent the name of Allah
from being mentioned in His mosques and strive toward their
destruction. It is not for them to enter them except in fear. For them in
this world is disgrace, and they will have in the Hereafter a great
punishment. 2:114
アッラーの聖なるマスジドで（人びとが）その御名を讃えるのを
妨げたり，またそれを破壊しようとする者よりも不将な者がどこ
にいるだろうか。これらの者は，（本来）恐る恐るそこに足を踏
み入れることしか出来ないはずである。かれらは，現世では屈辱
を，また来世では厳しい懲罰を受けよう。

َ﴾١١٥﴿ََاَّللَواس ٌَعل ٌيم
َو هَّللَالمشرقَوالمغربَََۛفخي نماَت ولُّواَف ث همَوجه ه
َاَّللََۛإ هن ه

اور مشرق اور مارب کا مالک ہللا تعالى ہی ہے۔ تم جدھر بھی منھ کرو ادھار ہای ہللا تعاالى
 ہللا تعالی کشادگی اور وسعت واﻻ اور بڑے علم واﻻ ہے،کا منھ ہے
And to Allah belongs the east and the west. So wherever you [might]
turn, there is the Face of Allah. Indeed, Allah is all-Encompassing and
Knowing. 2:115
東も西も，アッラーの有であり，あなたがたがどこに向いても，
アッラーの御前にある。本当にアッラーは広大無辺にして全知で
あられる。

وقالو ه
َ﴾١١٦﴿ََاَّللَول ًداََۛسبحانهَََۛبلَلههَماَِفَال هسماواتَواْلرضَََۛكلٌَّلههَقانتون
اَاَّتذ ه

 (نہایں بلکاہ) وه پااک ہاے زماین و آسامان کای تماام،یہ کہتے ہیں کہ ہللا تعالی کی اوﻻد ہاے
مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کافرمانبردار ہے

They say, " Allah has taken a son." Exalted is He! Rather, to Him belongs
whatever is in the heavens and the earth. All are devoutly obedient to
Him, 2:116
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またかれらは，「アッラーは御子をもうけられる。」と言う。何
と恐れ多いことよ。凡そ，天にあり地にある凡てのものは，かれ
の有であり，かれに崇敬の誠を尽くします。

َ﴾١١٧﴿َبدي َال هسماواتَواْلرضَََۛوإذاَقض َٰىَأمًراَفإهَّناَي قولَلهَكنَف يكون

 وه جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہاے،وه زمین اور آسمانوں کا ابتداء پیدا کرنے واﻻ ہے
 بس وه وہیں ہوجاتا ہے،کہ ہوجا
Originator of the heavens and the earth. When He decrees a matter, He
only says to it, "Be," and it is. 2:117
（かれこそは）天と地の創造者である。かれが一事を決められ，
それに「有れ。」と仰せになれば，即ち有るのである。

َٰ
َمَمث ل
وق الَاله ذينََلَي علم ونَل وَلَيكلِّمن ه
ِّ اَاَّللَأوََتتين اَآي َةٌََۛك ذلكَق الَاله ذينَم نَق بله
َ﴾١١٨﴿َق وَلمَََۛتشاِبتَق لوِبمَََۛقدَب يه نهاَاْلَّيتَلقومَيوقنون
 یاا،اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود ہللا تعاالی ہام ساے بااتیں کیاوں نہایں کرتاا
ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طارح ایسای ہای باات ان کاے اگلاوں ناے بھای
 ان کے اور ان کے دل یکساں ہوگئے ہم نے تو یقین والوں کے لئے نشانیاں بیاان،کہی تھی
کردیں
Those who do not know say, "Why does Allah not speak to us or there
come to us a sign?" Thus spoke those before them like their words.
Their hearts resemble each other. We have shown clearly the signs to a
people who are certain [in faith]. 2:118
知識のない者たちは，「アッラーは，何故わたしたちに話しかけ
られず， また印を下されないのだろう。」と言う。以前にもかれ
らのように言う者がいた。かれらの心は同じようなものである。
しっかりした信仰を持つ人びとには，われは種々の印を既に明示
している。
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َ﴾١١٩﴿َإَنهَأرسلناكَِبْل ِّ َبش ًْياَونذ ًيراََۛوَلَتسخلَعنَأصحابَاوحيم

ہم نے آپ کاو حاق کاے سااتھ خوشاخبری دیانے واﻻ اور ڈراناے واﻻ بناا کار بھیجاا ہاے اور
جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرس نہیں ہوگی
Indeed, We have sent you, [O Muhammad], with the truth as a bringer
of good tidings and a warner, and you will not be asked about the
companions of Hellfire. 2:119
本当にわれは，吉報と警告の伝達者として，あなたを真理と共に
遣わした。あなたは業火の住人に就いて問われることはない。

َىََۛول ئن
ََٰ ىَاَّللَه وَاَل د
ولنَت رض َٰىَعنكَالي هودَوَلَالنهصار َٰىَح ه ََّٰتَت تهب َمله ت همَََۛق لَإ هنَه د ه
َ﴾١٢٠﴿ََاَّللَمنَو َِّوَلَنصْي
اتهب عتَأهواءهمَب عدَالهذيَجاءكَمنَالعلمَََۛماَلكَمن ه

آپ سے یہود ونصاری ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کاے ماذہب کاے تاابن
 آپ کہہ دیجیئے کہ ہللا تعالى کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور اگار آپ ناے بااوجود،نہ بن جائیں
 پھر ان کی خواہشوں کای پیاروی کای تاو ہللا تعاالى کاے پااس آپ،اپنے پاس علم آجانے کے
کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اورنہ مددگار

And never will the Jews or the Christians approve of you until you
follow their religion. Say, "Indeed, the guidance of Allah is the [only]
guidance." If you were to follow their desires after what has come to
you of knowledge, you would have against Allah no protector or helper.
2:120
ユダヤ教徒もキリスト教徒も，あなたを納得しないであろう。あ
なたがかれらの宗旨に従わない限りは。言ってやるがいい。「ア
ッラーの導きこそ（真の）導きである。」知識があなたに下って
いるにも拘らず，かれらの願いに従うならば，アッラー以外に
は，あなたを守る者も助ける者もないであろう。
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اله ذينَآت ي ن اهمَالكت ابَي ت لون هَح ه َتَلوت هَأوَٰلئ كَي ؤمن ونَب هََََۛوم نَيكف رَب هَفخوَٰلئ كَه مَ
اْلاسرونَ﴿َ َ﴾١٢١
جنہیں ہام ناے کتااب دی ہاے اور وه اساے پاڑھنے کاے حاق کاے سااتھ پاڑھتے ہایں ،وه اس
کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وه نقصان واﻻ ہے
Those to whom We have given the Book recite it with its true recital.
They [are the ones who] believe in it. And whoever disbelieves in it - it
is they who are the losers. 2:121
われから啓典を授けられ，それを正しく読誦する者は，これ（ク
。ルアーン）を信じる。それを拒否する者どもは失敗者である

َّيَبدَإسرا يلَاذكرواَنعمِتَالهِتَأن عمتَعليكمَوأ ِِّفَفضهلتكمَعلىَالعالمنيَ﴿َ َ﴾١٢٢

اے اوﻻد یعقوب! میں ناے جاو نعمتایں تام پار انعاام کای ہایں انہایں یااد کارو اور مایں ناے تاو
تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی
O Children of Israel, remember My favor which I have bestowed upon
you and that I preferred you over the worlds. 2:122
イスラエルの子孫よ，われがあなたがたに与えた恩恵と，（わが
。啓示を）万民に先んじ（て下し）たことを念え

ه
سَع نَنهف سَش ي ئًاَوَلَي قب لَمن ه اَع د ٌلَوَلَتنفعه اَش فاعةٌَوَلَه مََ
واتهق واَي وًم اََلَِت زيَن ف ٌ
ينصرونَ﴿َ َ﴾١٢٣
اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کاو کچاھ فائاده ناہ پہنچاا ساکے گاا ،ناہ کسای
شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جاائے گاا ،ناہ اساے کاوئی شافاعت نفان دے گای ،ناہ ان کای
مدد کی جائے گی
And fear a Day when no soul will suffice for another soul at all, and no
compensation will be accepted from it, nor will any intercession benefit
it, nor will they be aided. 2:123
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。誰一人，他人の身代りとなり得ない日のために，その身を守れ
どんな償いも受け入れられず，どんな執り成しも無駄で，誰にも
。）助けてもらえない（その日のために

۞َوإذَاب ت ل َٰىَإب راهيمَربُّ هَبكلم اتَف خَتهه هَنَََۛق الَإ ِِّفَجاعل كَللنه اسَإم ًام اَََۛق الَوم نَ
ذ ِّريهِتََََۛقالََلَي نالَعهديَالظهالمنيَ﴿َ َ﴾١٢٤
جب ابراہیم ﴿علیاہ الساالم﴾ کاو ان کاے رب ناے کئای کئای بااتوں ساے آزمایاا اور انہاوں ناے
سب کو پورا کردیا تو ہللا نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا ،عارض کارنے
لگے :اور میری اوﻻد کو ،فرمایا میرا وعده ﻇالموں سے نہیں

And [mention, O Muhammad], when Abraham was tried by his Lord
with commands and he fulfilled them. [Allah] said, "Indeed, I will make
you a leader for the people." [Abraham] said, "And of my
descendants?" [Allah] said, "My covenant does not include the
wrongdoers." 2:124
またイブラーヒームが，ある御言葉で主から試みられ，かれがそ
れを果たした時を思い起せ。「われはあなたを，人びとの導師と
しよう。」と主は仰せられた。かれは「またわたしの子孫までも
ですか。」と申し上げたところ，「われの約束は，悪行をした者
。たちには及ばない。」と仰せられた

وإذَجعلن اَالب ي تَمثاب ةًَلِّلنه اسَوأمنً اَو هاَّت ذواَم نَ همق امَإب راهيمَمص لجىَََۛوعه دَنَإَ َٰ َإب راهيمَ
َالسجودَ﴿َ﴾١٢٥
الرهك ُّ
وإَساعيلَأنَن ِّهراَب يِتَللطها فنيَوالعاكفنيَو ُّ

ہم نے بیت ہللا کو لوگوں کے لئے ثواب اور امن وامان کای جگاہ بناائی ،تام مقاام اباراہیم کاو
جائے نماز مقرر کرلو ،ہم نے ابراہیم ﴿علیہ السالم﴾ اور اساماعیل ﴿علیاہ الساالم﴾ ساے وعاده
لیا کہ تم میرے گھار کاو طاواف کارنے والاوں اور اعتکااف کارنے والاوں اور رکاوع ساجده
کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھو

And [mention] when We made the House a place of return for the
people and [a place of] security. And take, [O believers], from the
standing place of Abraham a place of prayer. And We charged Abraham
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and Ishmael, [saying], "Purify My House for those who perform Tawaf
and those who are staying [there] for worship and those who bow and
prostrate [in prayer]." 2:125
われが人びとのため，不断に集る場所として，また平安の場とし
て，この家（カアパ）を設けた時を思い起せ。（われは命じ
た。）「イブラーヒームの（礼拝に）立った所を，あなたがたの
礼拝の場としなさい。」またイブラーヒームとイスマーイールに
命じた。「あなたがたはこれをタワーフ（回巡）し，イアテカ―
フ（御籠り）し，またルクーウ（立礼）し，サジダする者たちの
ために，わが家を清めなさい。」

َٰ بَاجع ل
ََّللَوالي وم
ََه ذاَب ل ًداَآمنً اَوارزقَأهل هَم نَالثهم راتَم نَآم نَم ن همَِب ه
ِّ وإذَق الَإب راهيمَر
َ﴾١٢٦﴿َاْلخرََََۛقالَومنَكفرَفخمتِّعهَقل ًيَلَُثهَأضطُّر َإ َََٰعذابَالنهارََََۛوبئسَالمصْي

 اے پروردگار! تو اس جگہ کو امن واﻻ شہر بنا اور یہاں کے باشاندوں،جب ابراہیم نے کہا
 پھلاوں کای روزیااں دے،کو جو ہللا تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں
 پھر انہیں آگ کاے عاذاب کای، میں کافروں کو بھی تھوڑا فائده دوں گا:ہللا تعالی نے فرمایا
 یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے،طرف بےبس کردوں گا

And [mention] when Abraham said, "My Lord, make this a secure city
and provide its people with fruits - whoever of them believes in Allah
and the Last Day." [ Allah ] said. "And whoever disbelieves - I will grant
him enjoyment for a little; then I will force him to the punishment of
the Fire, and wretched is the destination." 2:126
イブラーヒームが（祈って）言った。「主よ。ここを平安の町に
して下さい。その住民に，果実を御授け下さい。アッラーと最後
の日を信じる者のために。」するとかれは仰せられた。「信仰を
拒否する者にも，しばしの間楽しみを与えよう。その後かれらを
火獄の懲罰に，駆り立てるであろう。何と悪い帰り所であること
よ。」
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َوإذَي رف َإب راهيمَالقواع دَم نَالب ي تَوإَساعي لَربهن اَت قبه لَمنه اَََۛإنه كَأن تَال هس مي َالعل يم
َ﴾١٢٧﴿
ابراہیم ﴿علیہ السالم﴾ اور اسماعیل ﴿علیہ السالم﴾ کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جااتے
 تو ہی ساننے واﻻ،تھے اور کہتے جارہے تھے کہ ہمارے پروردگار! تو ہم سے قبول فرما
اور جاننے واﻻ ہے
And [mention] when Abraham was raising the foundations of the House
and [with him] Ishmael, [saying], "Our Lord, accept [this] from us.
Indeed You are the Hearing, the Knowing. 2:127
それからイブラーヒームとイスマーイールが，その家の礎を定め
た時のこと。（その時二人は言った。）「主よ，わたしたちから
（この奉仕を）受け入れて下さい。本当にあなたは全聴にして全
知であられる。

ََمس لمةًَلهكَوأرَنَمناس كناَوت بَعلي ن اَََۛإنهكَأن ت
ُّ ًربهناَواجعلناَمسلمنيَل كَوم نَذ ِّريهتن اَأ هم ة
َ﴾١٢٨﴿َالته هوابَالهرحيم

اے ہمارے رب! ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لاے اور ہمااری اوﻻد مایں ساے بھای ایاک جماعات
 تاو توباہ،کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما
قبول فرمانے واﻻ اور رحم وکرم کرنے واﻻ ہے

Our Lord, and make us Muslims [in submission] to You and from our
descendants a Muslim nation [in submission] to You. And show us our
rites and accept our repentance. Indeed, You are the Accepting of
repentance, the Merciful. 2:128
主よ，わたしたち両人を，あなたに服従，帰依する者〔ムスリ
ム〕にして下さい。またわたしたちの子孫をも，あなたに服従，
帰依する民〔ウンマ〕にして下さい。わたしたちに祭儀を示し，
哀れみを与えて下さい。あなたは度々許される方，慈悲深い方で
あられる。
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ََم ن همَي ت ل وَعل يهمَآَّيت كَوي علِّمه مَالكت ابَواْلكم ةَوي زِّكيهمََََۛإنهك
ِّ ربهناَواب ع َف يهمَرس ًوَل
َ﴾١٢٩﴿َأنتَالعزيزَاْلكيم
،اے ہمارے رب! ان مایں انہای مایں ساے رساول بھایج جاو ان کاے پااس تیاری آیتایں پاڑھے
 یقینا تو غلبہ واﻻ اور حکمت واﻻ ہے،انہیں کتاب وحکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے
Our Lord, and send among them a messenger from themselves who will
recite to them Your verses and teach them the Book and wisdom and
purify them. Indeed, You are the Exalted in Might, the Wise." 2:129
主よ，かれらの間にあなたの印を読誦させ啓典と英知を教え，か
れらを清める使徒をかれらの中から遣わして下さい。本当にあな
たは偉大にして英明な方であられる。」

َنَملهةَإب راهيمَإهَلَمنَس فهَن فس هََََۛولق دَاص طفي نا َِفَال دُّن ياَََۛوإنههَِفَاْلخ رة
ِّ ومنَي رغبَع
َ﴾١٣٠﴿َصاْلني
لمنَال ه
 ہام ناے تاو اساے دنیاا،دین ابراہیمی سے وہی بےرغبتای کارے گاا جاو محاض بےوقاوف ہاو
میں بھی برگزیده کیا تھا اور آخرت میں بھی وه نیکوکاروں میں سے ہے
And who would be averse to the religion of Abraham except one who
makes a fool of himself. And We had chosen him in this world, and
indeed he, in the Hereafter, will be among the righteous. 2:130
愚か者でもない限り，誰がイブラーヒームの教えを避けるであろ
うか。まさにわれは，現世においてかれを選んだ。来世において
も，かれはきっと正義の徒の1人である。
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بَالعالمنيَ﴿َ﴾١٣١
إذَقالَلهَربُّهَأسلمَََۛقالَأسلمتَلر ِّ

جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا ،فرمانبردار ہوجا ،انہوں نے کہا ،میں نے رب
العالمین کی فرمانبرداری کی
When his Lord said to him, "Submit", he said "I have submitted [in
Islam] to the Lord of the worlds." 2:131
主がかれに向かって，「服従，帰依しなさい。」と仰せられた時
を思い起せ。かれは，「わたしは，万有の主に服従，帰依しま
。す。」と申し上げた

مَمسلمونَ
دَإ هن ه
وو ه
َالدينَفَلََتوت هنَإهَلَوأنت ُّ
َاَّللَاصطف َٰىَلكم ِّ
ص َٰىَِباَإب راهيمَبنيهَوي عقوبََّيَب ه
﴿َ﴾١٣٢
اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اوﻻد کو کی ،کہ ہمارے بچو! ہللا تعالی نے
تمہارے لئے اس دین کو پسند فرمالیا ہے ،خبردار! تم مسلمان ہی مرنا
And Abraham instructed his sons [to do the same] and [so did] Jacob,
[saying], "O my sons, indeed Allah has chosen for you this religion, so
do not die except while you are Muslims." 2:132
イブラーヒームは，このことをその子孫に伝え，ヤアコーブもま
た（それにならった）。「わたしの子孫よ，アッラーはあなたが
たのために，この教えを選ばれた。だから必ずムスリム（服従，
」。帰依者）となって死なねばならない

أمَكنتمَشهداءَإذَحضرَي عقوبَالموتَإذَقالَلبنيهَماَت عبدونَمنَب عديَقالواَن عبدَإ َََٰلكَ
وإ َٰلهَآِب كَإب راهيمَوإَساعيلَوإسحاقَإ ََٰلًاَواح ًداَوَننَلهَمسلمونَ﴿َ﴾١٣٣

کیا (حضرت) یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے؟ جب انہوں نے اپنی اوﻻد کو کہا
کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور
آپ کے آبا واجداد ابرہیم ﴿علیہ السالم﴾ اور اسماعیل ﴿علیہ السالم﴾ اور اسحاق ﴿علیہ السالم﴾
کے معبود کی جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار رہیں گے
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Or were you witnesses when death approached Jacob, when he said to
his sons, "What will you worship after me?" They said, "We will worship
your God and the God of your fathers, Abraham and Ishmael and Isaac one God. And we are Muslims [in submission] to Him." 2:133
ヤァコーブが臨終の時，あなたがたは立ち会ったか。かれがその
子孫に向かって，「わたしが亡き後，あなたがたは何に仕えるの
か。」と言うと，かれらは，「わたしたちはあなたの神，イブラ
ーヒーム，イスマーイール，イスハークの神，唯一の神（アッラ
ー）に仕えます。かれに，わたしたちは服従，帰依します。」と
言った。

ََتلكَأ همةٌَقدَخلتََََۛلاَماَكسبتَولكمَ هماَكسب تمَََۛوَلَتسخلونَع هماَكانواَي عملون
َ﴾١٣٤﴿
 جو انہوں نے کیا وه ان کے لئے ہے اور جو تم کرو گے،یہ جماعت تو گزر چکی
تمہارے لئے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے
That was a nation which has passed on. It will have [the consequence
of] what it earned, and you will have what you have earned. And you
will not be asked about what they used to do. 2:134
これは過ぎ去った民〔ウンマ〕のことである。かれらにはその稼
いだことに対し，またあなたがたにもその稼いだことに対し（応
報があろう）。かれらの行ったことに就いて，あなたがたが問わ
れることはないのである。

َوداَأوَنصار َٰىََتتدواََۛقلَبلَملهةَإب راهيمَحني ًفاََۛوماَكانَمنَالمشركني
ً وقالواَكونواَه
َ﴾١٣٥﴿
یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصاری بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راه پر ملت
 اور ابراہیم خالص ہللا تعالى کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے،ابراہیمی والے ہیں
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They say, "Be Jews or Christians [so] you will be guided." Say, "Rather,
[we follow] the religion of Abraham, inclining toward truth, and he was
not of the polytheists." 2:135
かれらは言う。「あなたがたは正しく導かれたいならば，ユダヤ
教徒かキリスト教徒になりなさい。」言ってやるがいい。「い
や，わたしたちはイブラーヒ―ムの純正の教えを信奉する。かれ
は，多神教徒の仲間ではなかった。」

َقولواَآمنهاَِب هَّللَوماَأنزلَإلي ناَوماَأنزلَإ َٰ َإب راهيمَوإَساعيلَوإسحاقَوي عقوب ََواْلسباطَوما
ََمن همَوَننَلهَمسلمون
ِّ أوِتَموس َٰىَوعيس َٰىَوماَأوِتَالنهبيُّونَمنَ هرِِّبمََلَن فِّرقَبنيَأحد
َ﴾١٣٦﴿
اے مسلمانو! تم سب کہو کہ ہم ہللا تعالى پر ایمان ﻻئے اور اس چیز پر بھی جو ہماری
طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب (علیہم السالم) اور ان کی
)اوﻻد پر اتاری گئی اور جو کچھ ہللا تعالى کی جانب سے موسی اور عیسی (علیہما السالم
اور دوسرے انبیا (علیہم السالم) دیئے گئے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں
 ہم ہللا تعالى کے فرمانبردار ہیں،کرتے
Say, [O believers], "We have believed in Allah and what has been
revealed to us and what has been revealed to Abraham and Ishmael
and Isaac and Jacob and the Descendants and what was given to Moses
and Jesus and what was given to the prophets from their Lord. We
make no distinction between any of them, and we are Muslims [in
submission] to Him." 2:136
言え，「わたしたちはアッラーを信じ，わたしたちに啓示された
ものを信じます。またイブラーヒーム，イスマーイール，イスハ
ーク，ヤアコーブと諸支部族に啓示されたもの，とムーサーとイ
ーサーに与えられたもの，と主から預言者たちに下されたものを
信じます。かれらの間のどちらにも，差別をつけません。かれに
わたしたちは服従，帰依します。」

66

َاَّللََۛ
فإنَآمنواَِبثلَماَآمنتمَبهَف قدَاهتدواََۛ هوإنَت ولهواَفإهَّناَهمَِفَشقاقَََۛفسيكفيكهم هَ
وهوَال هسمي َالعليمَ﴿َ﴾١٣٧

اگر وه تم جیسا ایمان ﻻئیں تو ہدایت پائیں ،اور اگر منھ موڑیں تو وه صریح اختالف میں
ہیں ،ہللا تعالی ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا اور وه خوب سننے اور جاننے واﻻ
ہے
So if they believe in the same as you believe in, then they have been
[rightly] guided; but if they turn away, they are only in dissension, and
Allah will be sufficient for you against them. And He is the Hearing, the
Knowing. 2:137
それでもしかれらが，あなたがたのように信仰するならば，かれ
らは確かに正しい導きの中にいる。だがもし背き去るならば，か
れらは離ればなれとなるであろう。彼らのことはアツラーに御任
。せしておけ。かれは全聴にして全知であられる

َاَّللَصب غ َةًََۛوَننَلهَعابدونَ﴿َ﴾١٣٨
صب غة هَ
َاَّللََۛومنَأحسنَمن ه

ہللا تعالى کا رنک اختیار کرو اور ہللا تعالی سے اچھا رنک کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی
عبادت کرنے والے ہیں
[And say, "Ours is] the religion of Allah. And who is better than Allah in
[ordaining] religion? And we are worshippers of Him." 2:138
アッラーの色染めというが，誰がアッラーよりも良く色染め出来
。ようか。わたしたちが仕えるのはかれである

َاَّللَوهوَربُّناَوربُّكمَولناَأعمالناَولكمَأعمالكمَوَننَلهَُملَصونَ﴿َ﴾١٣٩
اجون ناَِف ه
قلَأحت ُّ
آپ کہہ دیجیئے کیا تم ہم سے ہللا تعالى کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا
رب ہے ،ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ،ہم تو اسی کے
لئے مخلص ہیں
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Say, [O Muhammad], "Do you argue with us about Allah while He is our
Lord and your Lord? For us are our deeds, and for you are your deeds.
And we are sincere [in deed and intention] to Him." 2:139
（ユダヤ教徒やキリスト教徒たちに）言ってやるがいい。「あな
たがたは，アッラーに就いてわたしたちと論議するのか，かれは
わたしたちの主であり，またあなたがたの主であられる。わたし
たちにはわたしたちの行いがあり，あなたがたにはあなたがたの
行いがある。 わたしたちは，かれに誠を尽くします。

َىََۛقلَأأنتم
ََٰ وداَأوَنصار
ً أمَت قولونَإ هنَإب راهيمَوإَساعيلَوإسحاقَوي عقوبَواْلسباطَكانواَه
َاَاَّللَبغافلَع هماَتَعملون
ََاَّللََۛومنَأ لمَِمهنَكتمَشهاد ًةَعند َمن ه
َأعلمَأم ه
َاَّللََۛوم ه
َ﴾١٤٠﴿
کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب (علیہم السالم) اور ان کی
 یا ہللا تعالی؟ ہللا تعالى کے،اوﻻد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کہ کیا تم زیاده جانتے ہو
پاس شہادت چھپانے والے سے زیاده ﻇالم اور کون ہے؟ اور ہللا تعالى تمہارے کاموں سے
غافل نہیں
Or do you say that Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the
Descendants were Jews or Christians? Say, "Are you more knowing or is
Allah? " And who is more unjust than one who conceals a testimony he
has from Allah? And Allah is not unaware of what you do. 2:140
またあなたがたは，『イブラーヒーム，イスマーイール，イスハ
ーク，ヤアコーブ，とその諸支部族が，ユダヤ教徒またはキリス
ト教徒であった。』と言うのか。言ってやるがいい。『最もよく
知る者は，あなたがたなのか，それともアッラーであられるの
か。アッラーから下された証拠を持ちながら，それを隠すよりも
酷い不正があろうか。』アッラーは，あなたがたの行うことに無
頓着な方ではない。」
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تل كَأ هم ةٌَق دَخل تَََََۛل اَم اَكس بتَولك مَ هم اَكس ب تمََََۛوَلَتس خلونَع هم اَك انواَي عمل ونَ
﴿َ﴾١٤١
یہ امت ہے جو گزرچکی ،جو انہوں نے کیا ان کاے لائے ہاے اور جاو تام ناے کیاا تمہاارے
لئے ،تم ان کےاعمال کے بارے میں سوال نہ کئے جاؤ گے
]That is a nation which has passed on. It will have [the consequence of
what it earned, and you will have what you have earned. And you will
not be asked about what they used to do. 2:141
かれらは過ぎ去った共同体〔ウンマ〕である。かれらにはその稼
ぎがあり，またあなたがたには，その稼ぎがある。かれらの行い
。に就いて，あなたがたが問われることはないのである

لََّللَالمش رقَ
َالسفهاءَمنَالنهاسَماَوهَلهمَعنَقب ل تهمَالهِتَك انواَعلي ه اَََۛق ِّه
(َ۞َ)٢سي قول ُّ
َمستقيمَ﴿َ﴾١٤٢
والمغربََََۛي هديَمنَيشاءَإ َٰ َصراط ُّ

عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایاا؟ آپ
کہہ دیجیئے کہ مشرق ومارب کا مالک ہللا تعاالی ہای ہاے وه جساے چااہے سایدھی راه کای
ہدایت کردے

The foolish among the people will say, "What has turned them away
from their qiblah, which they used to face?" Say, "To Allah belongs the
east and the west. He guides whom He wills to a straight path." 2:142
人びとの中の愚かな者は言うであろう。「どうしてかれら（ムス
リム）は守っていた方向〔キブラ〕を変えたのか。」言ってやる
がいい。「東も西もアッラーの有である。かれは御心にかなう者
」。を，正しい道に導かれる

يداَََۛوم اَ
وك َٰذلكَجعلناكمَأ هم ةًَوس طًاَلِّتكون واَش هَداءَعل ىَالنهاسَويك ونَالهرس ولَعل يكمَش ه ً
جعلناَالقب لةَالهِتَكنتَعلي هاَإهَلَلن علمَمنَي تهب َالهرس ولَِمهنَينقل بَعل َٰىَعقب ي هََََۛوإنَكان تَ
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ََاَّللَِبلنهاسَل رءو ٌ َ هرح ٌيم
َلكبْيًةَإهَلَعلىَالهذينَهد ه
َاَّللَليض ي َإَي انكمََََۛإ هن ه
ىَاَّللَََۛوماَك ان ه
َ﴾١٤٣﴿
ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواه ہوجاؤ اور رساول (صالی
 جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہام ناے صارف اس،ہللا علیہ وسلم) تم پر گواه ہوجائیں
لئے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کاون ہاے اور کاون ہاے جاو اپنای
 مگر جنہیں ہللا تعاالى ناے ہادایت دی ہاے،ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے گو یہ کام مشکل ہے
(ان پر کوئی مشکل نہیں) ہللا تعالی تمہارے ایمان ضاائن ناہ کارے گاا ہللا تعاالی لوگاوں کاے
ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے واﻻ ہے
And thus we have made you a just community that you will be
witnesses over the people and the Messenger will be a witness over
you. And We did not make the qiblah which you used to face except
that We might make evident who would follow the Messenger from
who would turn back on his heels. And indeed, it is difficult except for
those whom Allah has guided. And never would Allah have caused you
to lose your faith. Indeed Allah is, to the people, Kind and Merciful.
2:143
このようにわれは，あなたがたを中正の共同体〔ウンマ〕とす
る。それであなたがたは，人びとに対し証人であり，また使徒
は，あなたがたに対し証人である。われがあなたがたの守ってい
たものに対し，この方向〔キブラ〕を定めたのは，只，踵を返す
者と使徒に従う者とを見分けるためである。これは容易ではない
事であるが，アッラーが導かれる者にとっては何でもない。だが
アッラーは，あなたがたの信仰を決して虚しくなされない。本当
にアッラーは人間に対し，限りなく優しく慈悲深い方であられ
る。

َق دَن ر َٰىَت قلُّ بَوجه كَِفَال هس ماءََََۛف لن ولِّي نه كَقب ل ةًَت رض اهاَََۛف وِّلَوجه كَش طرَالمس جد
َ ُّ اْل رامََََۛوحي َم اَكن تمَف ولُّواَوج وهكمَش طرََََۛوإ هنَالهذينَأوت واَالكت ابَلي علم ونَأنههَاْل
َ﴾١٤٤﴿َاَاَّللَبغافلَع هماَي عملون
منَ هرَِِّبمََََۛوم ه
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ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہاوئے دیکاھ رہاے ہایں ،اب ہام آپ کاو
اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خاو ہوجاائیں ،آپ اپناا مناھ مساجد حارام
کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپناا مناھ اسای طارف پھیارا کاریں۔ اہال کتااب کاو
اس بااات کااے ہللا تعااالى کای طاارف سااے برحااق ہااونے کااا قطع ای علاام ہااے اور ہللا تعااالی ان
اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں
We have certainly seen the turning of your face, [O Muhammad],
toward the heaven, and We will surely turn you to a qiblah with which
you will be pleased. So turn your face toward al-Masjid al-Haram. And
wherever you [believers] are, turn your faces toward it [in prayer].
Indeed, those who have been given the Scripture well know that it is
the truth from their Lord. And Allah is not unaware of what they do.
2:144
われはあなたが（導きを求め），天に顔を巡らすのを見る。そこ
でわれは，あなたの納得するキブラに，あなたを向かわせる。あ
なたの顔を聖なるマスジドの方向に向けなさい。あなたがたは何
処にいても，あなたがたの顔をキブラに向けなさい。本当に啓典
の民は，それが主からの真理であることを知っている。アッラー
。は，かれらの行うことに無頓着な方ではない

ول ئنَأت ي تَاله ذينَأوت واَالكت ابَبك ِّلَآي ةَ هم اَتبع واَقب لت كََََۛوم اَأن تَبت اب َقب ل ت همََََۛوم اَ
مَمنَب عدَماَجاءكَمنَالعلمََََۛإنهكَإ ًذاَلهم نَ
ب عضهمَبتاب َقب لةَب عضََََۛولئنَاتهب عتَأهواءه ِّ
الظهالمنيَ﴿َ﴾١٤٥
اور آپ اگرچاہ اہاال کتاااب کااو تمااام دلیلاایں دے دیاں لایکن وه آپ کااے قاابلے کای پیااروی نہایں
کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والاے ہایں اور ناہ یاہ آپاس مایں ایاک دوسارے
کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور اگر آپ باوجودیکاہ آپ کاے پااس علام آچکاا پھار بھای ان
کی خواہشوں کے پیچھے لک جائیں تو بالیقین آپ بھی ﻇالموں میں سے ہوجائیں گے
And if you brought to those who were given the Scripture every sign,
they would not follow your qiblah. Nor will you be a follower of their
qiblah. Nor would they be followers of one another's qiblah. So if you
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were to follow their desires after what has come to you of knowledge,
indeed, you would then be among the wrongdoers. 2:145
仮令あなたが，凡ての印を啓典の民に提示しても，かれらはあな
たのキブラに従わないであろう。またあなたもかれらのキブラに
従わない。かれらは互いに，他の者のキブラに従わない。あなた
に知識が授けられた後，もしかれらの（虚しい）望みに従うなら
ば，本当にあなたは，不義を行う者の仲間である。

َاَم ن همَليكتم ونَاْل ه َوه م
ِّ اله ذينَآت ي ن اهمَالكت ابَي عَرفون هَكم اَي عرف ونَأب ن اءهمََََۛوإ هنَفري ًق
َ﴾١٤٦﴿َي علمون
جنہایں ہاام نااے کتاااب دی ہااے وه تااو اسااے ایسااا پہچااانتے ہایں جیسااے کااوئی اپاانے بچااوں کااو
 ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے،پہچانے
Those to whom We gave the Scripture know him as they know their
own sons. But indeed, a party of them conceal the truth while they
know [it]. 2:146
われが啓典を授けた者たちは，自分の子を認めるようにそれを認
める。だがかれら一部の者は，承知の上で真理を隠す。

َ﴾١٤٧﴿َاْل ُّ َمنَ هربِّكََََۛفَلَتكون هنَمنَالممَتين

 خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے ناہ،آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے
ہونا
The truth is from your Lord, so never be among the doubters. 2:147
真理は主から（来たもの）である。だからあなたがたは疑うべき
ではない。

ََاَّلل
َاَّللَِ ًيع اَََۛإ هن ه
ولك ِّلَوجه ةٌَه وَمولِّيه اَََۛفاس تبقواَاْل ْياتََََۛأي نَم اَتكون واَْتَبك م ه
َ﴾١٤٨﴿َعل َٰىَك ِّلَشيءَقد ٌير
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ہر شخص ایک نہ ایک طارف متوجاہ ہاو رہاا ہاے تام نیکیاوں کای طارف دوڑو۔ جہااں کہایں
بھی تم ہوگے ،ہللا تعالى تمہیں لے آئے گا۔ ہللا تعالی ہر چیز پر قادر ہے
For each [religious following] is a direction toward which it faces. So
race to [all that is] good. Wherever you may be, Allah will bring you
forth [for judgement] all together. Indeed, Allah is over all things
competent. 2:148
各人にはその向かう方位がある。それで互いに凡ての善事を競
え。あなたがたは何処にいても，アッラーは一斉にあなたがたを
。集められる。誠にアッラーは凡てのことに全能であられる

اَاَّللَ
وم نَحي َخرج تَف وِّلَوجه كَش طرَالمس جدَاْل رامََََۛوإنه هَللح ُّ َم نَ هربِّ كََََۛوم ه
بغافلَع هماَت عملونَ﴿َ﴾١٤٩
آپ جہاں سے نکلیں اپنا منھ (نماز کے لئے) مسجد حرام کای طارف کرلیاا کاریں ،یہای حاق
ہے آپ کے رب کی طرف سے ،جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے ہللا تعالی بےخبر نہیں
So from wherever you go out [for prayer, O Muhammad] turn your face
toward al- Masjid al-Haram, and indeed, it is the truth from your Lord.
And Allah is not unaware of what you do. 2:149
だからあなたは，何処に行っても，顔を聖なるマスジドの方に向
けなさい。これは本当に，あなたの主からの真理である。アッラ
。ーは，あなたがたの行うことに無頓着な方ではない

ومنَحي َخرجتَف وِّلَوجهكَشطرَالمسجدَاْلرامََََۛوحي َماَكنتمَف ولُّواَوجوهكمَشطر َ
ل ئ هَلَيك ونَللنه اسَعل يكمَح هج ةٌَإهَلَاله ذينَ لم واَم ن همَف َلََّتش وهمَواخش وِفَوْلُتهَنعم ِتَ
عليكمَولعلهكمََتتدونَ﴿َ﴾١٥٠
اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منھ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہایں تام ہاو
اپاانے چہاارے اسای طاارف کیااا کاارو تاکااہ لوگااوں کای کااوئی حجاات تاام پاار باااقی نااہ ره جااائے
سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ﻇلم کیا ہے تم ان سے نہ ڈرو مجاھ ہای ساے
ڈرو اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور اس لئے بھی کہ تم راه راست پاؤ
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And from wherever you go out [for prayer], turn your face toward alMasjid al-Haram. And wherever you [believers] may be, turn your faces
toward it in order that the people will not have any argument against
you, except for those of them who commit wrong; so fear them not but
fear Me. And [it is] so I may complete My favor upon you and that you
may be guided. 2:150
だからあなたがたは，何処に行っても，顔を聖なるマスジドの方
に向けなさい。またあなたがたは何処にいても，顔をそこに向け
なさこれは不義を行う者は論外であるが，人々があなたがたに対
しとやかく言う余地を無くすためである。だからかれらを恐れ
ず，ただわれを畏れなさい。それはあなたがたに対する，わが恩
恵を全うするためである。あなたがたは恐らく正しい導きを与え
られるであろう。

َاَوي زِّكيكمَوي علِّمكمَالكتابَواْلكمةَوي علِّمكم
َ َمنكمَي ت لوَعليكمَآَّيتن
ِّ كماَأرسلناَفيكمَرس ًوَل
َ﴾١٥١﴿َهماَملَتكونواَت علمون
جاس طارح ہام ناے تام مایں تمہای مایں ساے رساول بھیجااا جاو ہمااری آیتایں تمہاارے سااامنے
تالوت کرتا ہے اور تمہایں پااک کرتاا ہاے اور تمہایں کتااب وحکمات اور وه چیازیں ساکھاتا
ہے جن سے تم بےعلم تھے
Just as We have sent among you a messenger from yourselves reciting
to you Our verses and purifying you and teaching you the Book and
wisdom and teaching you that which you did not know. 2:151
われはあなたがたの一人をわが使徒として遣わし，わが印をあな
たがたに読論誦して，あなたがたを清め，また啓典と英知を教
え，あなたがたの知らなかったことを教えさせた。

َ﴾١٥٢﴿َفاذكروِفَأذكركمَواشكرواَ َوَلَتكفرون
 میااری شااکر گاازاری کاارو اور، مایں بھای تمہایں یاااد کااروں گااا،اس لاائے تاام میاارا ذکاار کاارو
ناشکری سے بچو
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So remember Me; I will remember you. And be grateful to Me and do
not deny Me. 2:152
だからわれを念じなさい。そうすればわれもあなたがたに就いて
。考慮するであろう。われに感謝し，恩を忘れてはならない

صابرينَ﴿َ﴾١٥٣
صَلةََََۛإ هن ه
َاَّللَم َال ه
صَبَوال ه
َّيَأيُّهاَالهذينَآمنواَاستعينواَِبل ه
اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو ،ہللا تعالی صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے
O you who have believed, seek help through patience and prayer.
Indeed, Allah is with the patient. 2:153
あなたがた信仰する者よ，忍耐と礼拝によって助けを求めなさ
。い。本当にアッラーは耐え忍ぶ者と共におられる

اتَََۛبلَأحياءٌَوَٰلك ه
نََلَتشعرونَ﴿َ﴾١٥٤
َاَّللَأمو ٌَ
وَلَت قولواَلمنَيَقتلَِفَسبيل ه

اور ہللا تعالی کی راه کے شہیدوں کو مرده مت کہو وه زنده ہیں ،لیکن تم نہیں سمجھتے
And do not say about those who are killed in the way of Allah, "They
are dead." Rather, they are alive, but you perceive [it] not. 2:154
アッラーの道のために殺害された者を，「（かれらは）死ん
だ。」と言ってはならない。いや，（かれらは）生きている。只
。あなたがたが知らないだけである

ص ابرينَ
َمنَاْلموالَواْلنف سََوالثهم راتََََۛوب ِّش رَال ه
َمنَاْلو َواووعَون قص ِّ
ولن ب لونهكمَبشيء ِّ
﴿َ﴾١٥٥
اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائ ضرور کریں گاے ،دشامن کاے ڈر ساے ،بھاوک
پیاس سے ،مال وجان اور پھلوں کای کمای ساے اور ان صابر کارنے والاوں کاو خوشاخبری
دے دیجیئے
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And We will surely test you with something of fear and hunger and a
loss of wealth and lives and fruits, but give good tidings to the patient,
2:155
われは，恐れや飢え，と共に財産や生命，（あなたがたの労苦
の）果実の損失で，必ずあなたがたを試みる。だが耐え忍ぶ者に
。は吉報を伝えなさい

هََّللَوإَنهَإليهَراجعونَ﴿َ﴾١٥٦
مَمصيبةٌَقالواَإَن ه
الهذينَإذاَأصاب ت ه ُّ

جنہیں ،جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کاہ ہام تاو خاود ہللا تعاالی کای
ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں
Who, when disaster strikes them, say, "Indeed we belong to Allah, and
indeed to Him we will return." 2:156
災難に遭うと，「本当にわたしたちは，アッラーのもの。かれの
御許にわたしたちは帰ります。」と言う者，

َمنَ هرِِّبمَورح َةٌَََۛوأوَٰلئكَهمَالمهتدونَ﴿َ﴾١٥٧
أوَٰلئكَعليهمَصلو ٌ
ات ِّ

ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں
Those are the ones upon whom are blessings from their Lord and
mercy. And it is those who are the [rightly] guided. 2:157
このような者の上にこそ主からの祝福と御恵みは下り，またかれ
。らは，正しく導かれる

َاَّللَََۛفم نَح ه َالب ي تَأوَاعتم رَف َلَجن ااَعلي هَأنَيطه هو َ
صفاَوالمروةَمنَش عا ر هَ
۞َإ هنَال ه
َاَّللَشاكٌرَعل ٌيمَ﴿َ﴾١٥٨
ِبماَََۛومنَتط هوعَخ ًْياَفإ هن ه
صفااور مروه ہللا تعالی کی نشانیوں میں ساے ہایں ،اس لائے بیات ہللا کاا حاج وعماره کارنے
والے پار ان کاا طاواف کارلینے مایں بھای کاوئی گنااه نہایں اپنای خوشای ساے بھالئای کارنے
والوں کا ہللا قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے واﻻ ہے
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Indeed, as-Safa and al-Marwah are among the symbols of Allah . So
whoever makes Hajj to the House or performs 'umrah - there is no
blame upon him for walking between them. And whoever volunteers
good - then indeed, Allah is appreciative and Knowing. 2:158
本当にサファーとマルフは，アッラーの印の中である。だから聖
殿に巡礼する者，または（小巡礼のためにそれを）訪れる者は，
この両丘をタフーフ（回巡）しても罪ではない。進んで善い行い
をする者には，本当にアッラーは嘉し，それをよく御認め下さ
る。

َإ هنَالهذينَيكتمونَم اَأنزلن اَم نَالبيِّن اتَواَل د َٰىَم نَب ع دَم اَب يه نها َللنهاسَِفَالكت ابََََۛأوَٰلئ ك
َاَّللَوي لعن هم ه
َ﴾١٥٩﴿ََالَلعنون
ي لعن هم ه
جاو لااوگ ہماااری اتاااری ہاوئی دلیلااوں اور ہاادایت کااو چھپاااتے ہایں باوجودیکااہ ہاام اسااے اپنای
 ان لوگاوں پار ہللا کای اور تماام لعنات کارنے،کتاب میں لوگوں کے لائے بیاان کارچکے ہایں
والوں کی لعنت ہے
Indeed, those who conceal what We sent down of clear proofs and
guidance after We made it clear for the people in the Scripture - those
are cursed by Allah and cursed by those who curse, 2:159
啓典の中で人びとのためわれが解明した後で，凡そわれが下した
明証と導きを隠す者たちは，アッラーの怒りに触れ，呪う者たち
の呪いにも会うであろう。

َ﴾١٦٠﴿َإهَلَالهذينًَتبواَوأصلحواَوب يه نواَفخوَٰلئكَأتوبَعليهمََََۛوأَنَالته هوابَالهرحيم

 تاو مایں ان کای توباہ قباول،مگر وه لوگ جو توبہ کرلیں اور اصالح کرلیں اور بیان کردیں
کرلیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے واﻻ اور رحم وکرم کرنے واﻻ ہوں
Except for those who repent and correct themselves and make evident
[what they concealed]. Those - I will accept their repentance, and I am
the Accepting of repentance, the Merciful. 2:160
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だが悔悟してその身を修め，（真理を）公然と表明する者は別
で，これらの者には，われはその悔悟を許すであろう。本当にわ
れは度々許す，慈悲深い者である。

َ﴾١٦١﴿ََاَّللَوالمَل كةَوالنهاسَأِعَني
إ هنَالهذينَكفرواَوماتواَوهمَك هف ٌارَأوَٰلئكَعليهمَلعنة ه

 فرشتوں کای اور تماام لوگاوں، ان پر ہللا تعالی کی،یقینا جو کفار اپنے کفر میں ہی مرجائیں
کی لعنت ہے
Indeed, those who disbelieve and die while they are disbelievers - upon
them will be the curse of Allah and of the angels and the people, all
together, 2:161
本当に信仰を拒んで不信者として死ぬ者たち，かれらの上にはア
ッラーの謹責と，天使たちおよび全人類の呪いがある。

َ﴾١٦٢﴿َخالدينَفيهاََََۛلَُي هففَعن همَالعذابَوَلَهمَينظرون
 ناہ ان ساے عاذاب ہلکاا کیاا جاائے گاا اور ناہ انہایں ڈھیال دی،جس میں یہ ہمیشہ رہایں گاے
جائے گی
Abiding eternally therein. The punishment will not be lightened for
them, nor will they be reprieved. 2:162
かれらはその中に永遠に住むであろう。その懲罰は軽減されず，
また猶予もないであろう。

َٰ وإ ََٰلكمَإ َٰلهٌَواح ٌَدَََۛهَلَإ َٰلهَإهَلَهوَالهر
َ َ﴾١٦٣﴿َحنَالهرحيم

 اس کاے ساوا کاوئی معباود برحاق نہایں وه بہات رحام،تم سب کا معبود ایاک ہای معباود ہاے
کرنے واﻻ اور بڑا مہربان ہے
And your god is one God. There is no deity [worthy of worship] except
Him, the Entirely Merciful, the Especially Merciful. 2:163
あなたがたの神は唯一の神（アッラー）である。かれの外に神は
なく，慈悲あまねく慈愛深き方である。
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إ هنَِفَخل َال هس ماواتَواْلرضَواخ تَل َاللهي لَوالنهه ارَوالفل كَالهِتَِت ريَِفَالبح رَِب اَينف َ
َاَّللَم نَال هس ماءَم نَ هم اءَفخحي اَب هَاْلرضَب ع دَموَت اَوب ه َفيه اَم نَك ِّلَدابهةََ
النه اسََوم اَأن زل ه
َالرَّياَوال هسحابَالمس هِرَبنيَال هسماءَواْلرضَْلَّيتَلِّقومَي عقلونَ﴿َ﴾١٦٤
وتصريف ِّ

آسمانوں اور زمین کی پیدائ  ،رات دن کا ہیر پھیر ،کشتیوں کاا لوگاوں کاو نفان دیانے والای
چیزوں کو لئے ہوئے سمندروں میں چلنا ،آسامان ساے پاانی اتاار کار ،مارده زماین کاو زناده
کردینا ،اس میں ہر قسام کاے جاانوروں کاو پھایال دیناا ،ہاواؤں کاے رخ بادلنا ،اور باادل ،جاو
آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں ،ان میں عقلمندوں کے لئے قدرت الہی کی نشاانیاں
ہیں

Indeed, in the creation of the heavens and earth, and the alternation of
the night and the day, and the [great] ships which sail through the sea
with that which benefits people, and what Allah has sent down from
the heavens of rain, giving life thereby to the earth after its lifelessness
]and dispersing therein every [kind of] moving creature, and [His
directing of the winds and the clouds controlled between the heaven
and the earth are signs for a people who use reason. 2:164
本当に天と地の創造，昼夜の交替，人を益するものを運んで海原
をゆく船の中に，またアッラーが天から降らせて死んだ大地を建
らせ，生きとし生けるものを地上に広く散らばせる雨の中に，ま
た風向きの変換，果ては天地の間にあって奉仕する雲の中に，理
。解ある者への（アッラーの）印がある

اََّللَََۛ
َاَّللَََۛواله ذينَآمن واَأش دَُّحبج ِّهَ
ب هَ
وم نَالنه اسَم نَي تهِ ذَم نَدون ه
َاَّللَأن د ًاداَُيبُّ وَّنمَكح ِّ
َاَّللَشديدَالعذابََ﴿﴾١٦٥
ََّللَِ ًيعاَوأ هن ه
ولوَي رىَالهذينَ لمواَإذَي رونَالعذابَأ هنَالق هوة ه
بعض لوگ ایساے بھای ہایں جاو ہللا کاے شاریک اوروں کاو ٹھہارا کار ان ساے ایسای محبات
رکھتے ہیں ،جیسی محبات ہللا ساے ہاونی چااہیئے اور ایماان والاے ہللا کای محبات مایں بہات
سخت ہوتے ہیں کا کہ مشرک لوگ جانتے جب کہ ہللا کے عذاب کو دیکاھ کار (جاان لایں
گااے) کااہ تمااام طاقاات ہللا ہای کااو ہااے اور ہللا تعااالی سااخت عااذاب دیاانے واﻻ ہااے (تااو ہرگااز
شرک نہ کرتے)
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And [yet], among the people are those who take other than Allah as
equals [to Him]. They love them as they [should] love Allah . But those
who believe are stronger in love for Allah . And if only they who have
wronged would consider [that] when they see the punishment, [they
will be certain] that all power belongs to Allah and that Allah is severe
in punishment. 2:165
だが人びとの中にはアッラーの外に同位の者を設けて，アッラー
を愛するようにそれらを愛する者もある。だが信仰する者たち
は，アッラーを激しく熱愛する。これら悪を行う者が，その懲罰
を見る時思い知るがいい。一切の権能がアッラーに属し，またア
ッラーが厳しい懲罰を加えられることを。

َ﴾١٦٦﴿َإذَت هَبأَالهذينَاتُّبعواَمنَالهذينَاتهب عواَورأواَالعذابَوت قطهعتَِبمَاْلسباب

جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیازار ہوجاائیں گاے اور عاذاب کاو اپنای آنکھاوں
سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے
[And they should consider that] when those who have been followed
disassociate themselves from those who followed [them], and they [all]
see the punishment, and cut off from them are the ties [of
relationship], 2:166
その時指導者たちは追従者を見捨てて，懲罰を目の辺にして，か
れらの間の一切の絆が断絶するであろう。

ََاَّللَأعم اَلم
وق الَاله ذينَاتهب ع واَل وَأ هنَلن اَك هرًةَف ن ت هَبأَم ن همَكم اَت هَبءواَمنه اََََۛك َٰذلكَي ريهم ه
َ﴾١٦٧﴿َحسراتَعليهمََََۛوماَهمَِبارجنيَمنَالنهار
 کا ہم دنیا کی طرف دوبااره جاائیں تاو ہام بھای ان ساے،اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے
 اسای طارح ہللا تعاالی انہایں ان کاے اعماال،ایسے ہی بیزار ہوجائیں جیسے یاہ ہام ساے ہایں
 یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے،دکھائے گا ان کو حسرت دﻻنے کو
Those who followed will say, "If only we had another turn [at worldly
life] so we could disassociate ourselves from them as they have
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disassociated themselves from us." Thus will Allah show them their
deeds as regrets upon them. And they are never to emerge from the
Fire. 2:167
それで追従者たちは言う。「もしわたしたちが今一度ひき返すこ
とが出来るならば，かれらがわたしたちを見捨てたようにかれら
を見捨てるのだが。」アッラーはこのように，自分の行い（の果
実）を明示される。かれらにとって痛恨の外ないであろう。かれ
らは業火（の責め苦）から出ることは出来ない。

َني
ُّ َّيَأيُّهاَالنهاسَكلواَِمهاَِفَاْلرضَحَلًَلَنيِّبًاَوَلَت تهبعواَخطواتََالشهيطانََََۛإنههَلكمَعد ٌّو
ٌ َمب
َ﴾١٦٨﴿
لوگو! زمین میں جتنی بھی حالل اور پاکیزه چیزیں ہیں انہایں کھااؤ پیاو اور شایطانی راه پار
 وه تمہارا کھال ہوا دشمن ہے،نہ چلو
O mankind, eat from whatever is on earth [that is] lawful and good and
do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear
enemy. 2:168
人びとよ，地上にあるものの中良い合法なものを食べて，悪魔の
歩みに従ってはならない。本当にかれは，あなたがたにとって公
然の敵である。

﴾١٦٩﴿َىَاَّللَماََلَت علمون
لسوءَوالفحشاءَوأنَت قولواَعل ه
ُّ إهَّناَْمركمَِب
وه تمہیں صرف برائی اور بےحیائی کا اور ہللا تعالی پر ان بااتوں کاے کہانے کاا حکام دیتاا
ہے جن کا تمہیں علم نہیں
He only orders you to evil and immorality and to say about Allah what
you do not know. 2:169
かれは，唯罪悪と醜事をあなたがたに命じ，アッラーに就いて，
あなたがたの知らないことをロ走らせる。
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َاَّللَقالواَبلَن تهب َماَألفي ناَعليهَآِبءَنََََۛأولوَكَانَآِبؤهمََلَي عقلونَ
وإذاَقيلََلمَاتهبعواَماَأنزل ه
شي ئًاَوَلَي هتدونَ﴿َ﴾١٧٠

اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ ہللا تعالی کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تاو
جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بااپ دادوں
کو پایا ،گو ان کے باپ دادے بےعقل اور گم کرده راه ہوں

And when it is said to them, "Follow what Allah has revealed," they say,
"Rather, we will follow that which we found our fathers doing." Even
though their fathers understood nothing, nor were they guided? 2:170
かれらに，「アッラーが啓示されたところに従え。」と言えば，
かれらは，「いや，わたしたちは祖先の道に従う。」と言う。何
と，かれらの祖先は全く蒙味で，（正しく）導かれなかったでは
。ないか

ومث لَاله ذينَكف رواَكمث لَاله ذيَي نع َِب اََلَيس م َإهَلَدع اءًَون د َاءًَََۛص ٌّمَبك ٌمَعم ٌيَف ه مََلَ
ي عقلونَ﴿َ﴾١٧١
کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپانے چارواہے کای صارف پکاار اور آواز ہای
کو سنتے ہیں (سمجھتے نہیں) وه بہرے ،گونگے اور ا ندھے ہیں ،انہیں عقل نہیں
The example of those who disbelieve is like that of one who shouts at
what hears nothing but calls and cries cattle or sheep - deaf, dumb and
blind, so they do not understand. 2:171
信仰を拒む者たちを譬えるならば，何と呼びかけられても，呼び
声と叫び声の外聞けない者のようで，聾唖者，盲人である。した
。がってかれらは理解することが出来ない

اََّللَإنَكنتمَإ هَّي َت عبدونَ﴿َ﴾١٧٢
َّيَأيُّهاَالهذينَآمنواَكلواَمنَنيِّباتَماَرزق ناكمَواشكرو ه
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 پیاو اور ہللا تعاالی،اے ایمان والو! جو پاکیزه چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھااؤ
 اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو،کا شکر کرو
O you who have believed, eat from the good things which We have
provided for you and be grateful to Allah if it is [indeed] Him that you
worship. 2:172
信仰する者よ，われがあなたがたに与えた良いものを食べなさ
い。そしてアッラーに感謝しなさい。もしあなたがたが本当に，
かれに仕えるのであるならば。

ََاَّللَََۛفم نَاض طهرَغ ْيَِبوَوَلَع اد
َإهَّناَحهرمَعليكمَالمي تةَوالدهمَوْلمَاْلنزيرَوماَأه هلَبهَلغ ْي ه
َ﴾١٧٣﴿َورَ هرح ٌيم
فَلَإُثَعليهََََۛإ هن ه
ٌ َاَّللَغف

تام پار مارده اور (بہاا ہااوا) خاون اور ساور کاا گوشات اور ہاار وه چیاز جاس پار ہللا کاے سااوا
دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے پھر جو مجبور ہوجائے اور وه حاد ساے باڑھنے واﻻ
 ہللا تعاالی بخشا، اس پر ان کے کھانے میں کاوئی گنااه نہایں،اور زیادتی کرنے واﻻ نہ ہو
کرنے واﻻ مہربان ہے

He has only forbidden to you dead animals, blood, the flesh of swine,
and that which has been dedicated to other than Allah. But whoever is
forced [by necessity], neither desiring [it] nor transgressing [its limit],
there is no sin upon him. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful. 2:173
かれがあなたがたに，（食べることを）禁じられるものは，死
肉，血，豚肉，およびアッラー以外（の名）で供えられたもので
ある。だが故意に違反せず，また法を越えず必要に迫られた場合
は罪にはならない。アッラーは寛容にして慈悲深い方であられ
る。
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يَلَََۛأوَٰلئ كَم اَْكل ونَِفَ
َاَّللَم نَالكت ابَويش َتونَب هََثنً اَقل ًَ
إ هنَاله ذينَيكتم ونَم اَأن زل ه
ابَأل ٌيمَ﴿َ﴾١٧٤
بطوَّنمَإهَلَالنهارَوَلَيكلِّمهم ه
َاَّللَي ومَالقيامةَوَلَي زِّكيهمَوَلمَعذ ٌ

بے شک جو لوگ ہللا تعاالی کای اتااری ہاوئی کتااب چھپااتے ہایں اور اساے تھاوڑی تھاوڑی
سی قیمت پر بیچتے ہیں ،یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھار رہاے ہایں ،قیامات کاے دن
ہللا تعالی ان سے بات بھی نہ کرے گا ،نہ انہیں پااک کارے گاا ،بلکاہ ان کاے لائے دردنااک
عذاب ہے

Indeed, they who conceal what Allah has sent down of the Book and
exchange it for a small price - those consume not into their bellies
except the Fire. And Allah will not speak to them on the Day of
Resurrection, nor will He purify them. And they will have a painful
punishment. 2:174
アッラーが啓示された啓典の一部を隠し，それで僅かな利益を購
う者は，その腹の中に火だけを飲み，復活の日にアッラーの御言
葉もなく，また清めてもいただけないであろう。かれらは痛まし
。い懲罰を受ける

أوَٰلئكَالهذينَاشَتواَالضهَللةَِبَلد َٰىَوالعذابَِبلمغفرةََََۛفماَأصَبهمَعلىَالنهارَ﴿َ﴾١٧٥
یہ وه لوگ ہیں جنہوں ناے گمراہای کاو ہادایت کاے بادلے اور عاذاب کاو مافارت کاے بادلے
خرید لیا ہے ،یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں
Those are the ones who have exchanged guidance for error and
!forgiveness for punishment. How patient they are in pursuit of the Fire
2:175
これらの者は，導きの代りに迷いを購い，また寛容の代りに懲罰
を購う者たちである。 かれらは如何に業火（の責め苦）を耐えね
。ばならないことであろうか
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َاَّللَن هزلَالكتابَِبْل ََََِّۛوإ هنَالهذينَاخت لفواَِفَالكتابَلفيَشقاقَبعيدَ﴿َ﴾١٧٦
َٰذلكَء هن ه

ان عذابوں کا باعﺚ یہی ہے کہ ہللا تعالی نے سچی کتاب اتاری اور اس کتااب مایں اخاتالف
کرنے والے یقینا دور کے خالف میں ہیں

That is [deserved by them] because Allah has sent down the Book in
truth. And indeed, those who differ over the Book are in extreme
dissension. 2:176
それというのもアッラーが，真理をもって啓典を下されたからで
ある。この啓典に就いて異論を唱える者は，遠く離れ去った者た
。ちである

۞َلهيسَالَبهَأنَت ولُّواَوج وهكمَقب لَالمش رقَوالمغ ربَوَٰلك هنَال َبهَم نَآم نَِب هَّللَوالي َومَاْلخ رَ
والمَل ك ةَوالكت ابَوالنهبيِّ نيَوآت ىَالم الَعل َٰىَحبِّ هَذويَالق ر ََٰبَوالي ت ام َٰىَوالمس اكنيَواب نَ
ص َلةَوآت ىَالهزك اةَوالموف ونَبعه دهمَإذاَعاه دواَََۛ
َالرق ابَوأق امَال ه
ال هس بيلَوال هس ا لنيَوِف ِّ
ض هراءَوح نيَالب خسََََۛأوَٰلئ كَاله ذينَص دقواَََۛوأوَٰلئ كَه مَالمتهق ونَ
ص ابرينَِفَالبخس اءَوال ه
وال ه
﴿َ﴾١٧٧
ساری اچھائی مشرق ومارب کی طرف منھ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتا اچھا وه شاخص
ہااے جااو ہللا تعااالی پاار ،قیاماات کااے دن پاار ،فرشااتوں پاار ،کتاااب ہللا پاار اور نبیااوں پاار ایمااان
رکھنے واﻻ ہو ،جو مال سے محبت کارنے کاے بااوجود قرابات داروں ،یتیماوں ،مساکینوں،
مسااافروں اور سااوال کاارنے والااے کااو دے ،غالمااوں کااو آزاد کاارے ،نماااز ک ای پابناادی اور
زکاوة کای ادائیگای کاارے ،جاب وعاده کاارے تاب اساے پااورا کارے ،تنگدساتی ،دکااھ درد اور
لڑائی کے وقت صبر کرے ،یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں
Righteousness is not that you turn your faces toward the east or the
west, but [true] righteousness is [in] one who believes in Allah, the Last
Day, the angels, the Book, and the prophets and gives wealth, in spite
of love for it, to relatives, orphans, the needy, the traveler, those who
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ask [for help], and for freeing slaves; [and who] establishes prayer and
gives zakah; [those who] fulfill their promise when they promise; and
[those who] are patient in poverty and hardship and during battle.
Those are the ones who have been true, and it is those who are the
righteous. 2:177
正しく仕えるということは，あなたがたの顔を東または西に向け
ることではない。つまり正しく仕えるとは，アッラーと最後の
（審判の）日，天使たち，諸啓典と預言者たちを信じ，かれを愛
するためにその財産を，近親，孤児，貧者，旅路にある者や物乞
いや奴隷の解放のために費やし，礼拝の務めを守り，定めの喜捨
を行い，約束した時はその約束を果たし，また困苦と逆境と非常
時に際しては，よく耐え忍ぶ者。これらこそ真実な者であり，ま
たこれらこそ主を畏れる者である。

ََّيَأيُّه اَاله ذينَآمن واَكت بَعل يكمَالقص اصَِفَالقت ل ىَََۛاْل ُّرَِبْل ِّرَوالعب دَِبلعب دَواْلنث َٰى
َف
ٌ ِبْلنث ََٰىَََۛفمنَعفيَل هَم نَأخي هَش يءٌَفاتِّب اعٌَِبلمع رو َوأداءٌَإلي هَ حس انََََۛ َٰذل كََّتفي
َٰ منَ هربكمَورح َةٌَََۛفمنَاعتد َٰىَب عد
َ﴾١٧٨﴿َابَأل ٌيم
ٌ َذلكَف لهَعذ
ِّ ِّ

 غاالم، آزاد آزاد کاے بادلے،اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہاے
 عورت عورت کے بدلے۔ ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف ساے،غالم کے بدلے
کچھ معافی دے دی جائے اسے بھالئی کی اتباع کرنی چاہئے اور آسانی کے سااتھ دیات ادا
کرنی چاہئے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہاے اس کاے بعاد بھای جاو
سرکشی کرے اسے درد ناک عذاب ہوگا

O you who have believed, prescribed for you is legal retribution for
those murdered - the free for the free, the slave for the slave, and the
female for the female. But whoever overlooks from his brother
anything, then there should be a suitable follow-up and payment to
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him with good conduct. This is an alleviation from your Lord and a
mercy. But whoever transgresses after that will have a painful
punishment. 2:178
信仰する者よ，あなたがたには殺害に対する報復が定められた。
自由人には自由人，奴隷には奴隷，婦人には婦人と。だがかれ
（加害者）に，（被害者の）兄弟から軽減の申し出があった場合
は，（加害者は）誠意をもって丁重に弁償しなさい。これはあな
たがたへの主からの（報復の）緩和であり，慈悲である。それで
今後これに違反する者は，痛ましい懲罰を受けるであろう。

﴾١٧٩﴿َولكمَِفَالقصاصَحياةٌََّيَأو َاْللبابَلعلهكمَت تهقون
عقلمندو! قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے اس باعﺚ تم (قتل ناحق سے) رکو گے
And there is for you in legal retribution [saving of] life, O you [people]
of understanding, that you may become righteous. 2:179
この報復（の掟）には，あなたがたへの生命（の救助）がある。
思慮ある者たちよ，恐らくあなたがたは主を畏れるであろう。

ََََۛ كت بَعل يكمَإذاَحض رَأح دكمَالم وتَإنَت ركَخ ًْياَالوص يهةَللوال دينَواْلق ربنيَِبلمع رو
َ﴾١٨٠﴿َح جقاَعلىَالمتهقني
تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں ساے کاوئی مارنے لگاے اور ماال چھاوڑ جاتاا ہاو
،تاااو اپااانے مااااں بااااپ اور قرابااات داروں کاااے لااائے اچھاااائی کاااے سااااتھ وصااایت کرجاااائے
پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے
Prescribed for you when death approaches [any] one of you if he leaves
wealth [is that he should make] a bequest for the parents and near
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relatives according to what is acceptable - a duty upon the righteous.
2:180
あなたがたの中，死が近付いて，もし財産を残す時は，両親と近
親に，公正な遺言をするよう定められている。これは，主を畏れ
る者の義務である。

َ﴾١٨١﴿ََاَّللََسي ٌَعل ٌيم
فمنَبدهلهَب عدماََسعهَفإهَّناَإَثهَعلىَالهذينَي ب ِّدلونهََََۛإ هن ه

 واقعای ہللا،اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناه بدلنے والے پر ہی ہوگاا
تعالی سننے واﻻ جاننے واﻻ ہے
Then whoever alters the bequest after he has heard it - the sin is only
upon those who have altered it. Indeed, Allah is Hearing and Knowing.
2:181
それを聞いた後，（その遺言を勝手に）変更する者があれば，罪
はそれを変更した者の上にある。本当にアッラーは，全聴にして
全知であられる。

َورَ هرح ٌيم
نَم وصَجن ًف اَأوَإَثً اَفخص لحَب ي ن همَف َلَإُثَعلي هََََۛإ هن ه
ُّ فم نَخ ا َم
ٌ َاَّللَغف
َ﴾١٨٢﴿
ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب داری یا گناه کی وصایت کاردینے ساے ڈرے
 ہللا تعاالی بخشانے واﻻ مہرباان،پس وه ان میں آپس میں اصالح کرادے تو اس پر گناه نہایں
ہے
But if one fears from the bequeather [some] error or sin and corrects
that which is between them, there is no sin upon him. Indeed, Allah is
Forgiving and Merciful. 2:182
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ただし，遺言者に不公平または不正のあることを恐れる者が，当
事者の間を調停するのは，罪ではない。アッラーは寛容にして慈
。悲深き御方である

َالص يامَكم اَكت بَعل ىَاله ذينَم نَق بلكمَلعلهك مَت تهق ونََ
َّيَأيُّه اَاله ذينَآمن واَكت بَعل يكم ِّ
﴿َ﴾١٨٣
اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلاے لوگاوں پار فارض
کئے گئے تھے ،تاکہ تم تقوی اختیار کرو
O you who have believed, decreed upon you is fasting as it was decreed
upon those before you that you may become righteous -2:183
信仰する者よ，あなたがた以前の者に定められたようにあなたが
たに斎戒が定められた。恐らくあなたがたは主を畏れるであろ
。う

َم نَأ هَّيمَأخ رََََۛوعل ىَاله ذينَ
أ هَّي ًم اَ همع دوداتََََۛفم نَك انَم نكمَ همر ً
يض اَأوَعل َٰىَس فرَفع هدةٌ ِّ
يطيقون هَفدي ةٌَنع امَمس كنيََََۛفم نَتط هوعَخ ًْياَف ه وَخ ْيٌَلههََََۛوأنَتص ومواَخ ْيٌَلهك مََََۛإنَ
كنتمَت علمونَ﴿َ﴾١٨٤
گنتی کے چند ہی دن ہیں لیکن تم میں سے جاو شاخص بیماار ہاو یاا سافر مایں ہاو تاو وه اور
دنوں میں گنتی کو پورا کر لے اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ مایں ایاک مساکین کاو
کھانا دیں ،پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وه اسی کے لائے بہتار ہاے لایکن تمہاارے
حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو
[Fasting for] a limited number of days. So whoever among you is ill or
on a journey [during them] - then an equal number of days [are to be
made up]. And upon those who are able [to fast, but with hardship] - a
ransom [as substitute] of feeding a poor person [each day]. And
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whoever volunteers excess - it is better for him. But to fast is best for
you, if you only knew. 2:184
（斎戒は）定められた日数である。だがあなたがたのうち病人，
または旅路にある者は，後の日に（同じ）日数を（斎戒）すれば
よい。それに耐え難い者の償いは，貧者への給養である。すすん
で善い行いをすることは，自分のために最もよもしあなたがたが
よく（その精神を）会得したならば，斎戒は更にあなたがたのた
めに良いであろう。

ََم نَاَل د َٰىَوالفرق انََََۛفم نَش هد
ِّ ش هرَرمض انَاله ذيَأن زلَفي هَالق رآنَه ًدىَلِّلنه اسَوبيِّن ات
ََاَّللَبك م
َم نَأ هَّيمَأخ رََََۛيري د ه
ً م نكمَال هش هرَف ليص مهََََۛوم نَك انَمر
ِّ ٌيض اَأوَعل َٰىَس فرَفع هدة
َاَاَّللَعل َٰىَم اَه داكمَولعلهك مََتش كرون
اليس رَوَلَيري دَبك مَالعس رَولتكمل واَالع دهةَولتك َِّبو ه
َ﴾١٨٥﴿
ماه رمضان وه ہے جس میں قرآن اتارا گیاا جاو لوگاوں کاو ہادایت کارنے واﻻ ہاے اور جاس
 تام مایں ساے جاو شاخص اس مہیناہ،میں ہدایت کی اور حق وباطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں
 ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ،کو پائے اسے روزه رکھنا چاہئے
 وه، سختی کاا نہایں، ہللا تعالی کا اراده تمہارے ساتھ آسانی کا ہے،گنتی پوری کرنی چاہئے
چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرلو اور ہللا تعالی کی دی ہوئی ہادایت پار اس کای بڑائیااں بیاان
کرو اور اس کا شکر کرو
The month of Ramadhan [is that] in which was revealed the Qur'an, a
guidance for the people and clear proofs of guidance and criterion. So
whoever sights [the new moon of] the month, let him fast it; and
whoever is ill or on a journey - then an equal number of other days.
Allah intends for you ease and does not intend for you hardship and
[wants] for you to complete the period and to glorify Allah for that [to]
which He has guided you; and perhaps you will be grateful. 2:185
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ラマダーンの月こそは，人類の導きとして，また導きと（正邪
の）識別の明証としてクルアーラが下された月である。それであ
なたがたの中，この月（家に）いる者は，この月中，斎戒しなけ
ればならない。病気にかかっている者，または旅路にある者は，
後の日に，同じ日数を（斎戒する）。アッラーはあなたがたに易
きを求め，困難を求めない。これはあなたがたが定められた期間
を全うして，導きに対し，アッラーを讃えるためで，恐らくあな
たがたは感謝するであろう。

َبَََۛأجي بَدع وةَال دهاعَإذاَدع انََََۛف ليس تجيبواَ َولي ؤمن وا
ٌَ وإذاَسخلكَعباديَع ِّدَفإ ِِّفَقري
َ﴾١٨٦﴿َِبَلعلههمَي رشدون
جب میرے بندے میرے بارے مایں آپ ساے ساوال کاریں تاو آپ کہاہ دیاں کاہ مایں بہات ہای
 قباول کرتاا ہاوں اس،قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وه مجھے پکارے
 یہای،لئے لوگوں کو بھی چاہئے کہ وه میری بات ماان لیاا کاریں اور مجاھ پار ایماان رکھایں
ان کی بھالئی کا باعث ہے
And when My servants ask you, [O Muhammad], concerning Me indeed I am near. I respond to the invocation of the supplicant when he
calls upon Me. So let them respond to Me [by obedience] and believe in
Me that they may be [rightly] guided. 2:186
われのしもべたちが，われに就いてあなたに問う時，（言え）わ
れは本当に（しもべたちの）近くにいる。かれがわれに祈る時は
その嘆願の祈りに答える。それでわれ（の呼びかけ）に答えさ
せ，われを信仰させなさい，恐らくかれらは正しく導かれるであ
ろう。
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َاَّللَأَنهك مَ
اسَ هَل هَنَََۛعل م ه
أح هلَلك مَلي ل ة ِّ
اسَلهك مَوأن تمَلب ٌ
َالص يامَالهرف َإ َٰ َنس ا كمََََۛه هنَلب ٌ
َاَّللَلكمََََۛ
كنتمََّتتانونَأنفسكمَف تابَعليكمَوعفاَعنكمََََۛفاْلنَِبشروه هنَواب ت غواَماَكتب ه
اَالصيامَإ َ
وكلواَواشربواَح ه ََّٰتَي ت ب هنيَلكمَاْليطَاْلب يضَمنَاْليطَاْلسودَمنَالفجرََََۛ َُثهَأَتُّو ِّ
َاَّللَف َلَت قربوه اََََۛك َٰذلكَ
اللهي لََََۛوَلَت باش روه هنَوأن تمَع اكفونَِفَالمس اجدََََۛتل كَح دود ه
َاَّللَآَّيتهَللنهاسَلعلههمَي تهقونَ﴿َ﴾١٨٧
ي ب ِّني ه

روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لئے حالل کیا گیا ،وه تمہارا لبااس ہایں
اور تم ان کے لباس ہو ،تمہاری پوشیده خیانتوں کاا ہللا تعاالی کاو علام ہاے ،اس ناے تمہااری
توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرمالیا ،اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور ہللا تعالی کای
لکھی ہوئی چیز کو تال کرنے کی اجازت ہے ،تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صابح کاا
ساافید دھاگااہ س ایاه دھاااگے سااے ﻇاہاار ہوجااائے۔ پھاار رات تااک روزے کااو پااورا کاارو اور
عورتوں سے اس وقت مباشرت ناہ کارو جاب کاہ تام مساجدوں مایں اعتکااف مایں ہاو۔ یاہ ہللا
تعالی کی حدود ہیں ،تم ان کے قریاب بھای ناہ جااؤ۔ اسای طارح ہللا تعاالی اپنای آیتایں لوگاوں
کے لئے بیان فرماتا ہے تاکہ وه بچیں

It has been made permissible for you the night preceding fasting to go
to your wives [for sexual relations]. They are clothing for you and you
are clothing for them. Allah knows that you used to deceive yourselves,
so He accepted your repentance and forgave you. So now, have
relations with them and seek that which Allah has decreed for you. And
eat and drink until the white thread of dawn becomes distinct to you
from the black thread [of night]. Then complete the fast until the
sunset. And do not have relations with them as long as you are staying
for worship in the mosques. These are the limits [set by] Allah, so do
not approach them. Thus does Allah make clear His ordinances to the
people that they may become righteous. 2:187
あなたがたは斎戒の夜，妻と交わることを許される。かの女らは
。あなたがたの衣であり，あなたがたはまたかの女らの衣である
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アッラーはあなたがたが自ら欺いているのを知っておられ，不憫
におもわれ，あなたがたを許された。だからかの女らと交わり，
アッラーがあなたがたのため，定められたところに従え。また自
糸と黒糸の見分けられる黎明になるまで食べて飲め。その後は日
暮れまで斎戒を全うしなさい。マスジドに御籠りしている間，か
の女らに交わってはならない。これはアッラーの（定められた）
掟だから，かの女に近付いてはならない。このようにアッラー
は，人びとに印を説き明かされる。恐らくかれらは主を畏れるで
あろう。

َاَم نَأم والَالنه اسَِبْلَُث
ِّ وَلََتكل َواَأم والكمَب ي نكمَِبلبان لَوت دلواَِب اَإ َاْل هك امَلت خكلواَفري ًق
َ﴾١٨٨﴿َوأنتمَت علمون
 نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسای کاا کچاھ،اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو
 حاﻻنکہ تم جانتے ہو،مال ﻇلم وستم سے اپنا کر لیا کرو
And do not consume one another's wealth unjustly or send it [in
bribery] to the rulers in order that [they might aid] you [to] consume a
portion of the wealth of the people in sin, while you know [it is
unlawful]. 2:188
あなたがたの間で，不法にあなたがたの財産を貪ってはならな
い。またそれを贈って裁判官に近付き，他人の財産の一部を，不
当であると知りながら貪ってはならない。

َ۞َيسخلونكَعنَاْلهلهةََََۛق لَه يَمواقي تَللنهاسَواْل ََََِّۛول يسَال َُّبَءنََتت واَالب ي وتَم ن
َ﴾١٨٩﴿َاَاَّللَلعلهكمَت فلحون
هورهاَوَٰلك هنَالَبهَمنَاتهق ََٰىَََۛوأتواَالب يوتَمنَأب واِباَََۛواتهقو ه
لاوگ آپ ساے چاناد کاے باارے مایں ساوال کارتے ہایں آپ کہاہ دیجیائے کاہ یاہ لوگاوں (کای
عبادت) کے وقتوں اور حاج کاے موسام کاے لائے ہاے (احارام کای حالات مایں) اور گھاروں
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 بلکہ نیکی واﻻ وه ہے جو متقی ہو۔ اور گھاروں،کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں
 تاکہ تم کامیاب ہوجاؤ،میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور ہللا سے ڈرتے رہو
They ask you, [O Muhammad], about the new moons. Say, "They are
measurements of time for the people and for Hajj." And it is not
righteousness to enter houses from the back, but righteousness is [in]
one who fears Allah. And enter houses from their doors. And fear Allah
that you may succeed. 2:189
かれらは新月に就いて，あなたに問うであろう。言ってやるがい
い。「それは人びとのため，また巡礼のための時の定めであ
る。」またあなたがたが，自分の家の裏日から入るのは善行では
ない。凡そ善行とは，主を畏れることである。だから家に入るに
は，正門から入りなさい。アッラーを畏れよ，あなたがたは恐ら
く至上の幸福を成就するであろう。

َ﴾١٩٠﴿َبَالمعتدين
َاَّللَالهذينََي قاتلونكمَوَلَت عتدواَََۛإ هن ه
وقاتلواَِفَسبيل ه
ُّ َاَّللََلَُي

 ہللا تعاالی زیاادتی،لڑو ہللا کی راه میں ان ساے جاو تام ساے لاڑتے ہایں اور زیاادتی ناہ کارو
کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا
Fight in the way of Allah those who fight you but do not transgress.
Indeed. Allah does not like transgressors. 2:190
あなたがたに戦いを挑む者があれば，アッラーの道のために戦
え。だが侵略的であってはならない。本当にアッラーは，侵略者
を愛さない。

94

مَم نَحي َأخرج وكمََََۛوالفت ن ةَأش دَُّم نَالقت لََََۛوَلَ
واق ت ل وهمَحي َثقفتم وهمَوأخرج وه ِّ
ت ق اتلوهمَعن دَالمس جدَاْل رامَح ه ََّٰتَي ق اتلوكمَفي هََََۛف إنَق ات لوكمَف اق ت لوهمَََََۛك َٰذلكَج زاءَ
الكافرينَ﴿َ َ﴾١٩١
انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں ناے تمہایں نکااﻻ ہاے اور (سانو)
فتنہ قتل سے زیاده سخت ہے اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جاب تاک کاہ
یہ خود تم سے نہ لڑیں ،اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو کافروں کا بدلہ یہی ہے
And kill them wherever you overtake them and expel them from
wherever they have expelled you, and fitnah is worse than killing. And
do not fight them at al-Masjid al- Haram until they fight you there. But
if they fight you, then kill them. Such is the recompense of the
disbelievers. 2:191
かれらに会えば，何処でもこれを殺しなさい。あなたがたを追放
したところから，かれらを追放しなさい。本当に迫害は殺害よ
り，もっと悪い。だが聖なるマスジドの近くでは，かれらが戦わ
。ない限り戦ってはならない。もし戦うならばこれを殺しなさい
。これは不信心者ヘの応報である

ورَ هرح ٌيمَ﴿َ َ﴾١٩٢
فإنَانت هواَفإ هن ه
َاَّللَغف ٌ

اگر یہ باز آجائیں تو ہللا تعالی بخشنے واﻻ مہربان ہے
And if they cease, then indeed, Allah is Forgiving and Merciful. 2:192
だがかれらが（戦いを）止めたならば，本当にアッラーは，寛容
。にして慈悲深くあられる

ََّللَََۛف إنَانت ه واَف َلَع دوانَإهَلَعل ىَالظه المنيَ
وق اتلوهمَح ه ََّٰتََلَتك ونَفت ن ةٌَويك ونَال ِّدين هَ
﴿َ﴾١٩٣
ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جاائے اور ہللا تعاالی کاا دیان غالاب ناہ آجاائے ،اگار یاہ
رک جائیں (تو تم بھی رک جاؤ) زیادتی تو صرف ﻇالموں پر ہی ہے
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Fight them until there is no [more] fitnah and [until] worship is
[acknowledged to be] for Allah. But if they cease, then there is to be no
aggression except against the oppressors. 2:193
迫害がなくなって， この教義がアッラーのため（最も有力なも
の）になるまでかれらに対して戦え。だがもしかれらが（戦い
を）止めたならば，悪を行う者以外に対し，敵意を持つべきでは
ない。

َاصَََۛفم نَاعت د َٰىَعل يكمَفاعت دواَعلي هَِبث لَم ا
ٌَ ال هش هرَاْل رامَِبل هش هرَاْل رامَواْلرم اتَقص
َ﴾١٩٤﴿ََاَّللَم َالمتهقني
اَاَّللَواعلمواَأ هن ه
اعتد َٰىَعليكمََََۛواتهقو ه
حرمت والے مہینے حرمت والے مہیناوں کاے بادلے ہایں اور حارمتیں ادلاے بادلے کای ہایں
جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کارو جاو تام پار کای ہاے اور ہللا
تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ ہللا تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے
[Fighting in] the sacred month is for [aggression committed in] the
sacred month, and for [all] violations is legal retribution. So whoever
has assaulted you, then assault him in the same way that he has
assaulted you. And fear Allah and know that Allah is with those who
fear Him. 2:194
聖月には聖月，また聖事には聖事，これが報復である。誰でも，
あなたがたに敵対する者には，同じように敵対しなさい。だがア
ッラーを畏れなさい。本当にアッラーは，主を畏れる者と共にお
られることを知れ。

َبَالمحس نني
وأنفق واَِفَس بيلَا هَّللَوَلَت لق واَءي ديكمَإ َالتههلك ةََََۛوأحس نواَََۛإ هن ه
ُّ َاَّللَُي
َ﴾١٩٥﴿
ہللا تعالی کی راه میں خرچ کارو اور اپانے ہااتھوں ہالکات مایں ناہ پاڑو اور سالوک واحساان
 ہللا تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے،کرو
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And spend in the way of Allah and do not throw [yourselves] with your
[own] hands into destruction [by refraining]. And do good; indeed,
Allah loves the doers of good. 2:195
またアッラーの道のために（あなたがたの授けられたものを）施
しなさい。だが，自分の手で自らを破滅に陥れてはならない。ま
た善いことをしなさい。本当にアッラーは，善行を行う者を愛さ
。れる

ََّللَََۛفإنَأحصرُتَفماَاست يسرَمنَاَلديََََۛوَلَحتلقواَرءوسكمَح ه ََّٰتَي ب ل ََ
وأَتُّواَاْل ه َوالعمرة هَ
َم نَص يامَأوَص دقةَأوَ
اَل ديَُمله هََََۛفم نَك انَم نكمَ همر ً
ىَم نَ هرأس هَففدي ةٌ ِّ
يض اَأوَب هَأ ًذ ِّ
نس كََََۛف إذاَأمن تمَفم نََتته َِبلعم رةَإ َاْل ِّ َفم اَاست يس رَم نَاَل ديََََۛفم نَ هملََي دَفص يامَ
ثَلثةَأ هََّيمَِفَاْل ِّ َوسب عةَإذاَرجع تمََََۛتل كَعش رةٌَكامل َةٌَََۛ َٰذل كَلم نَ هملَيك نَأهل هَحاض ريَ
َاَّللَشديدَالعقابَ﴿َ﴾١٩٦
اَاَّللَواعلمواَأ هن ه
المسجدَاْلرامََََۛواتهقو ه
حج اور عمرے کو ہللا تعالی کے لئے پورا کرو ،ہاں اگر تم روک لائے جااؤ تاو جاو قرباانی
میسر ہو ،اسے کرڈالو اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کاہ قرباانی قرباان گااه تاک ناہ پہانچ
جائے البتہ تم میں سے جو بیمار ہو ،یاا اس کاے سار مایں کاوئی تکلیاف ہاو (جاس کای وجاہ
سے سر منڈالے) تاو اس پار فدیاہ ہاے ،خاواه روزے رکاھ لاے ،خاواه صادقہ دے دے ،خاواه
قربانی کرے پس جب تم امن کی حالت میں ہوجاؤ تو جو شاخص عمارے ساے لاے کار حاج
تک تمتن کرے ،پس اسے جو قربانی میسار ہاو اساے کار ڈالاے ،جساے طاقات ہای ناہ ہاو وه
تین روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور سات واپسی مایں ،یاہ پاورے دس ہاوگئے۔ یاہ
حکم ان کے لئے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والاے ناہ ہاوں ،لوگاو! ہللا ساے ڈرتاے رہاو
اور جان لو کہ ہللا تعالی سخت عذاب واﻻ ہے
And complete the Hajj and 'umrah for Allah. But if you are prevented,
then [offer] what can be obtained with ease of sacrificial animals. And
do not shave your heads until the sacrificial animal has reached its
place of slaughter. And whoever among you is ill or has an ailment of
the head [making shaving necessary must offer] a ransom of fasting
[three days] or charity or sacrifice. And when you are secure, then
whoever performs 'umrah [during the Hajj months] followed by Hajj
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[offers] what can be obtained with ease of sacrificial animals. And
whoever cannot find [or afford such an animal] - then a fast of three
days during Hajj and of seven when you have returned [home]. Those
are ten complete [days]. This is for those whose family is not in the area
of al-Masjid al-Haram. And fear Allah and know that Allah is severe in
penalty. 2:196
アッラーのために，巡礼〔ハッジ〕と小巡礼〔オムラ〕を全うし
なさい。もしあなたがたが妨げられたならば，容易に得られる供
物を（送りなさい）。そして供物が犠牲を捧げる場に到着するま
で，あなたの頭を剃ってはならない。あなたがたの中に病人，ま
たは頭（の皮膚）だ患いのある者は，斎戒をするか施しをなし，
または犠牲を捧げて（頭を刺る）償ないとしなさい。またあなた
がたが故障もないのに小巡礼をして，巡礼までの間を楽しむ者
は，容易に得られる犠牲を捧げなければならない。もしそれを捧
げることが不可能な時は，巡礼中に3日，帰ってから7日，合せて
10日間（の斎戒）をしなさい。これは聖なるマスジド（の所在地
マッカ）に，家を持たない者に対する淀である。あなたがたはア
ッラーを畏れ，またアッラーの懲罰は本当に厳しいことを知りな
さい。

َاتَََۛفمنَف رضَفيه هنَاْل ه َفَلَرف َوَلَفسوقَوَلَجدالَِفَاْل ََََِّۛوم ا
ٌَ اْل ُّ َأشهٌرَ همعلوم
َىَََۛواتهق ونََّيَأو َاْللب اب
ََٰ َاَّللَََۛوت زهودواَف إ هنَخ ْيَال هزادَالتهق و
َت فعل واَم نَخ ْيَي علم ه ه
َ﴾١٩٧﴿
حج کے مہینے مقرر ہیں اس لائے جاو شاخص ان مایں حاج ﻻزم کارلے وه اپنای بیاوی ساے
 تام جاو نیکای کارو، گناه کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے،میل مالپ کرنے
 ساب ساے بہتار،گے اس سے ہللا تعاالی بااخبر ہاے اور اپانے سااتھ سافر خارچ لاے لیاا کارو
توشہ ہللا تعالی کا ڈر ہے اور اے عقلمندو! مجھ سے ڈرتے رہا کرو
Hajj is [during] well-known months, so whoever has made Hajj
obligatory upon himself therein [by entering the state of ihram], there
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is [to be for him] no sexual relations and no disobedience and no
disputing during Hajj. And whatever good you do - Allah knows it. And
take provisions, but indeed, the best provision is fear of Allah. And fear
Me, O you of understanding. 2:197
巡礼（の時期）は周知の数月である。それでその間に巡礼の務め
を果たそうと決心した者は，巡礼中，猥(嚢?)な行いや不道徳な行
いを慎しみ，また論争してはならない。あなたがたの行う善いこ
とを，アッラーは知っておられる。旅の準備をしなさい。だが最
も優れた準備は篤信の念である。あなたがた思慮ある者よ，われ
を畏れなさい。

َاَاَّللَعن د
مَم نَعرف اتَف اذكرو ه
ِّ َم نَ هربِّك مََََۛف إذاَأفض ت
ِّ ااَأنَت ب ت غ واَفض ًَل
ٌ ل يسَعل يكمَجن
َ﴾١٩٨﴿َمَمنَق بلهَلمنَالضهالِّني
ِّ المشعرَاْلرامََََۛواذكرو َكماَهداكمَوإنَكنت

تم پار اپانے رب کاا فضال تاال کارنے مایں کاوئی گنااه نہایں جاب تام عرفاات ساے لوٹاو تاو
مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کاا ذکار کارو جیساے کاہ اس ناے تمہایں ہادایت
 حاﻻنکہ تم اس سے پہلے راه بھولے ہوئے تھے،دی

There is no blame upon you for seeking bounty from your Lord [during
Hajj]. But when you depart from 'Arafat, remember Allah at al- Mash'ar
al-Haram. And remember Him, as He has guided you, for indeed, you
were before that among those astray. 2:198
主の恩恵を求めて祈（り巡礼中に商売す）るのは，あなたがたに
とって罪ではない。それでアラファートから，どっと下ってき
て，聖なる場所（ムズダリファ）でアッラーを唱えて念じなさ
い。かれがあなたがたのことを思って導かれたように，あなたが
たもかれを念いなさい。以前あなたがたは，確かに迷っていた。

﴾١٩٩﴿َورَ هرح ٌيم
َُثهَأفيضواَمنَحي َأفاضَالنهاسَواست غفرو ه
اَاَّللَََۛإ هن ه
ٌ َاَّللَغف
پھر تم اس جگہ ساے لوٹاو جاس جگاہ ساے ساب لاوگ لاوٹتے ہایں اور ہللا تعاالی ساے طلاب
بخش کرتے رہو یقینا ہللا تعالی بخشنے واﻻ مہربان ہے
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Then depart from the place from where [all] the people depart and ask
forgiveness of Allah. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful. 2:199
それで，人びとの急ぎ降りるところから急ぎ降り，アッラーの御
赦しを請い願いなさい。誠にアッラーは，寛容にして慈悲深くあ
られる。

َاَاَّللَك ذكركمَآِبءك مَأوَأش دهَذك ًراَََۛفم نَالنهاسَم نَي ق ولَربهن ا
فإذاَقض ي تمَ همناس ككمَف اذكرو ه
﴾٢٠٠﴿َآتناَِفَالدُّن ياَوماَلهَِفَاْلخرةَمنََخَلق
پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو ہللا تعالی کا ذکر کرو جاس طارح تام اپانے بااپ دادوں
 بلکہ اس سے بھی زیاده بعض لوگ وه بھی ہیں جاو کہاتے ہایں اے،کا ذکر کیا کرتے تھے
ہمارے رب! ہمیں دنیا میں دے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں
And when you have completed your rites, remember Allah like your
[previous] remembrance of your fathers or with [much] greater
remembrance. And among the people is he who says, "Our Lord, give us
in this world," and he will have in the Hereafter no share. 2:200
あなたがたは聖儀を果たしたならば，アッラーを念じなさい。あ
なたがたの祖先を念じるように，いやそれよりも深く精魂を打ち
込んで念じなさい。人びとの中には（祈って），「主よ，現世で
わたしたちに，幸いを賜わりますように。」と言う者がある。だ
がかれらは来世における分けまえを得られないであろう。

َ﴾٢٠١﴿َومن همَ همنَي قولَربهناَآتناَِفَالدُّن ياَحسنةًَوِفَاْلخرةَحسنةًَوقناَعذابَالنهار

اور بعض لاوگ وه بھای ہایں جاو کہاتے ہایں اے ہماارے رب! ہمایں دنیاا مایں نیکای دے اور
آخرت میں بھی بھالئی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے
But among them is he who says, "Our Lord, give us in this world [that
which is] good and in the Hereafter [that which is] good and protect us
from the punishment of the Fire." 2:201
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また人びとの中には（祈って），「主よ，現世でわたしたちに幸
いを賜い，また来世でも幸いを賜え。業火の懲罰から，わたした
ちを守ってください。」と言う者がある。

َٰ
َ﴾٢٠٢﴿َاَّللَسري َاْلساب
يب َِِّمهاَكسبواَََۛو ه
ٌ أولئكََلمَنص

یہ وه لوگ ہیں جن کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور ہللا تعالی جلد حساب لینے واﻻ
ہے
Those will have a share of what they have earned, and Allah is swift in
account. 2:202
これらの者には，その行ったことに対して分けまえがあろう。本
当にアッラーは精算に迅速である。

َاَاَّللَِفَأ هَّيمَ همع دوداتََََۛفم نَت ع هج لَِفَي ومنيَف َلَإُثَعلي هَوم نََت هخ رَف َلَإُث
۞َواذك رو ه
َ﴾٢٠٣﴿َاَاَّللَواعلمواَأنهكمَإليهَحتشرون
عليهََََۛلمنَاتهق ََٰىَََۛواتهقو ه

 دو دن ک ای جلاادی،اور ہللا تعااالی ک ای یاااد ان گنت ای کااے چنااد دنااوں (ایااام تشااریق) م ایں کاارو
، اور جو پیچھے ره جائے اس پر بھی کوئی گنااه نہایں،کرنے والے پر بھی کوئی گناه نہیں
یہ پرہیزگارکے لئے ہے اور ہللا تعالی سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تام ساب اسای کای
طرف جمن کئے جاؤ گے

And remember Allah during [specific] numbered days. Then whoever
hastens [his departure] in two days - there is no sin upon him; and
whoever delays [until the third] - there is no sin upon him - for him who
fears Allah. And fear Allah and know that unto Him you will be
gathered. 2:203
定められた数日間，アッラーを念じなさい。アッラーを畏れる者
の中，誰でも急ぐならば，2日目（に帰っ）ても罪にはならな
い。また留まっても罪ではない。アッラーを畏れなさい。あなた
がたは必ず，かれの御許に集められることを知りなさい。
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َاَّللَعل َٰىَم اَِفَق لب هَوه وَأل دَُّاْلص امَ
وم نَالنه اسَم نَي عجب كَق ول هَِفَاْلي اةَال دُّن ياَويش هد ه
﴿َ﴾٢٠٤
بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کای بااتیں آپ کاو خاو کار دیتای ہایں اور وه اپانے دل کای
باتوں پر ہللا کو گواه کرتا ہے ،حاﻻنکہ دراصل وه زبردست جھگڑالو ہے
And of the people is he whose speech pleases you in worldly life, and
he calls Allah to witness as to what is in his heart, yet he is the fiercest
of opponents. 2:204
人びとの中には，この世の生活に関する言葉で，あなたの目をく
らませる者がある。そしてかれらは，自分の胸に抱くことの証人
としてアッラーを呼ぶ。だがこのような人間こそ最も議論好きな
。敵である

بَالفس ادَ
وإذاَت وه َٰ َس ع َٰىَِفَاْلرضَلي فس دَفيه اَوي هل كَاْل َرثَوالنهس لََََۛو ه
اَّللََلَُي ُّ
﴿َ﴾٢٠٥
جب وه لوٹ کر جاتا ہے تو زماین مایں فسااد پھایالنے کای اور کھیتای اور نسال کای برباادی
کی کوش میں لگا رہتا ہے اور ہللا تعالی فساد کو ناپسند کرتا ہے
And when he goes away, he strives throughout the land to cause
corruption therein and destroy crops and animals. And Allah does not
like corruption. 2:205
かれらは背を向けるやいなや，地上に悪を広めることにつとめ，
。収穫物や家蓄を荒し廻る。だがアッラーは邪悪を愛されない

َاَّللَأخذتهَالعهزةَِبْلُثََََۛفحسبهَجهنهمََََۛولبئسَالمهادَ﴿َ َ﴾٢٠٦
وإذاَقيلَلهَاته ه
اور جب اس سے کہا جائے کہ ہللا سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناه پر آمااده کار دیتاا
ہے ،ایسے کے لئے بس جہنم ہی ہے اور یقینا وه بد ترین جگہ ہے
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And when it is said to him, "Fear Allah," pride in the sin takes hold of
him. Sufficient for him is Hellfire, and how wretched is the resting
place. 2:206
かれらは「アッラーを畏れなさい。」と言われると，その高慢さ
のため（更に）罪に走る。かれらには地獄こそ適しい。だが何と
悪い臥所であろうか。

َ َ﴾٢٠٧﴿َاَّللَرءو ٌ َِبلعباد
َومنَالنهاسَمنَيشريَن فسهَابتغاءَمرضات ه
َاَّللَََۛو ه

اور بعض لوگ وه بھی ہایں کاہ ہللا تعاالی کای رضاامندی کای طلاب مایں اپنای جاان تاک بایچ
ڈالتے ہیں اور ہللا تعالی اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے واﻻ ہے
And of the people is he who sells himself, seeking means to the
approval of Allah. And Allah is kind to [His] servants. 2:207
また人びとの中には，アッラーの御喜びを願って，自分を売った
者がある。アッラーは（御自分の）しもベに優しくあられる。

ه
َني
ُّ َالس لمَكافهةًَوَلَتَتهبع واَخط واتَال هش يطانََََۛإنههَلك مَع د ٌّو
ٌ َمب
ِّ َّيَأيُّه اَال ذينَآمن واَادخل واَِف
َ َ﴾٢٠٨﴿
ایمان والو! اسالم میں پاورے پاورے داخال ہوجااؤ اور شایطان کاے قادموں کای تابعاداری ناہ
کرو وه تمہارا کھال دشمن ہے
O you who have believed, enter into Islam completely [and perfectly]
and do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear
enemy. 2:208
あなたがた信仰する者よ，心を込めてイスラーム（平安の境）に
入れ。悪魔の歩みを追ってはならない。本当にかれは，あなたが
たにとって公然の敵である。

َ َ﴾٢٠٩﴿ََاَّللَعز ٌيزَحك ٌيم
مَمنَب عدَماَجاءتكمَالبيِّناتَفاعلمواَأ هن ه
ِّ فإنَزللت
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اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آجانے کے بھی پھسل جاؤ تو جاان لاو کاہ ہللا تعاالی غلباہ
واﻻ اور حکمت واﻻ ہے
But if you deviate after clear proofs have come to you, then know that
Allah is Exalted in Might and Wise. 2:209
明証が下った後，あなたがたがもし足を踏みはずすならば，アッ
。ラーは偉力ならぶ者なく，英明であられることを知りなさい

َاَّللَت رج َ
َم نَالغم امَوالمَل ك ةََوقض يَاْلم رََََۛوإ ه
ه لَينظ رونَإهَلَأنَْت ي هم ه
َاَّللَِفَ ل ل ِّ
اْلمورَ﴿َ﴾٢١٠
کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پااس خاود ہللا تعاالی ابار کاے ساائبانوں مایں
آجااائے اور فرشااتے بھ ای اور کااام انتہااا تااک پہنچااا دیااا جااائے ،ہللا ہ ای ک ای طاارف تمااام کااام
لوٹائے جاتے ہیں
Do they await but that Allah should come to them in covers of clouds
and the angels [as well] and the matter is [then] decided? And to Allah
[all] matters are returned. 2:210
かれらは，アジラーが雲の天蓋の中に，天使たちを率いてかれら
に臨まれ，その事を解決されるのを待つだけではないのか。アッ
。ラーに凡ての事（の決定）は，帰属するのである

َاَّللَ
َاَّللَم نَب ع دَم اَجاءت هَف إ هن ه
مَم نَآي ةَبيِّن ةََََۛوم نَي ب ِّدلَنعم ة ه
س لَب دَإس را يلَك مَآت ي ن اه ِّ
شديدَالعقابَ﴿َ َ﴾٢١١
بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہایں کاس قادر روشان نشاانیاں عطاا فرماائیں اور جاو
شخص ہللا تعالی کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بادل ڈالاے (وه جاان لاے) کاہ
ہللا تعالی بھی سخت عذابوں واﻻ ہے
Ask the Children of Israel how many a sign of evidence We have given
them. And whoever exchanges the favor of Allah [for disbelief] after it
has come to him - then indeed, Allah is severe in penalty. 2:211
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イスラエルの子孫に問え。われが如何に多くの明証を，かれらに
下したかを。アッラーの恩恵が下った後，これを改変する者があ
。れば，本当にアッラーは懲罰に厳重であられる

زيِّنَللهذينَكفرواَاْلياةَالدُّن ياَويسِرونَمنَالهذينَآمن واَََۛوالهذينَاتهق واَف وق همَي ومَالقيام ةََََۛ
اَّللَي رزقَمنَيشاءَبغْيَحسابَ﴿َ﴾٢١٢
وه
کافروں کے لئے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کای گئای ہاے ،وه ایماان والاوں ساے ہنسای
مذاق کرتے ہیں ،حاﻻنکہ پرہیزگار لوگ قیامات کاے دن ان ساے اعلای ہاوں گاے ،ہللا تعاالی
جسے چاہتا ہے بےحساب روزی دیتا ہے
Beautified for those who disbelieve is the life of this world, and they
ridicule those who believe. But those who fear Allah are above them on
the Day of Resurrection. And Allah gives provision to whom He wills
without account. 2:212
現世の生活は，不信心な者たちにとり魅惑的である。そしてかれ
らは信仰する者たちを嘲り笑う。だが（主に対して自分の）義務
を果たす者は，復活の日にかれらの上位に立つであろう。アッラ
。ーは，御望みの者に限りなく与えられる

َاَّللَالنهبيِّ نيَمب ِّش رينَومن ذرينَوأن زلَمعه مَالكت ابَِبْل ِّ َل يحكمَ
كانَالنهاسَأ همةًَواح دةًَف ب ع ه
بنيَالنهاسَفيماَاخت لفواَفيهََََۛوماَاخت لفَفيهَإهَلَالهذينَأوتو َمنَب عدَماَجاءَتمَالبيِّن اتَب غيً اَ
اَّللَي ه ديَم نَيش اءَإ َٰ َ
ىَاَّللَالهذينَآمن واَلم اَاخت لف واَفي هَم نَاْل ِّ َ ذن هََََۛو ه
ب ي ن همََََۛف ه د ه
َمستقيمَ﴿َ﴾٢١٣
صراط ُّ
دراصل لوگ ایک ہی گروه تھے ہللا تعالی نے نبیوں کو خوشخبریاں دیانے اور ڈراناے واﻻ
بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں ،تاکاہ لوگاوں کاے ہار اختالفای امار
کااا فیصاالہ ہوجااائے۔ اور صاارف ان ہای لوگااوں نااے جنھایں کتاااب دی گئ ای تھای ،اپاانے پاااس
دﻻئل آچکنے کے بعد آپس کے باض وعناد کی وجہ سے اس میں اختالف کیاا اس لائے ہللا
پاک نے ایمان والوں کی اس اختالف میں بھی حق کی طرف اپنی مشایئت ساے رہباری کای
اور ہللا جس کو چاہے سیدھی راه کی طرف رہبری کرتا ہے
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Mankind was [of] one religion [before their deviation]; then Allah sent
the prophets as bringers of good tidings and warners and sent down
with them the Scripture in truth to judge between the people
concerning that in which they differed. And none differed over the
Scripture except those who were given it - after the clear proofs came
to them - out of jealous animosity among themselves. And Allah guided
those who believed to the truth concerning that over which they had
differed, by His permission. And Allah guides whom He wills to a
straight path. 2:213
人類は（もともと）一族であった。それでアリラーは，預言者た
ちを吉報と警告の伝達者として遺わされた。またかれらと共に真
理による啓典を下し，それで，人びとの間に異論のある種々の事
に就いて裁定させられる。こうしてかれらに明証が下っているに
も拘らず，（啓典を）授けられた者たちは，かえって互いのため
に争ったのである。アッラーは，かれらが異論を唱える真理に就
いて，信仰する者を特別の御許しで導かれる。本当にアッラー
は，御心に適う者を正しい道に導かれる。

َض هراء
أمَحسب تمَأنَتدخلواَاونهةَول هماَْتكمَ همثلَالهذينَخل واَم نَق بلكمَََۛ هم هس ت همَالبخس اءَوال ه
َ﴾٢١٤﴿َيب
َوزلزلواَح ه ََّٰتَي قولَالهرسولَوالهذينَآمنواَمعهَم ََّٰتَنصر ه
َاَّللَََۛأَلَإ هنَنصر ه
ٌ َاَّللَقر

 حاااﻻنکااہ اب تااک تاام پاار وه،کیاا تاام یااہ گمااان کاائے بیااٹھے ہااو کااہ جناات مایں چلااے جاااؤ گااے
حاﻻت نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور مصایبتیں پہنچایں
اور وه یہاااں تااک جھنجھااوڑے گاائے کااہ رسااول اور اس کااے ساااتھ کااے ایمااان والااے کہاانے
لگے کہ ہللا کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ ہللا کی مدد قریب ہی ہے

Or do you think that you will enter Paradise while such [trial] has not
yet come to you as came to those who passed on before you? They
were touched by poverty and hardship and were shaken until [even
their] messenger and those who believed with him said,"When is the
help of Allah?" Unquestionably, the help of Allah is near. 2:214
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それともあなたがたは，先に過ぎ去った者たちが出会ったような
（試みが）まだ訪れない先に（至上の幸福の）園に入ろうと考え
るのか。かれらは災難や困窮に見舞われ，（不安の中に）動揺さ
せられて，使徒も，一緒の信者たちも，「アッラーの御助けは，
何時（来る）だろう。」と叫んだ程であった。ああ，本当にアッ
。ラーの御助けは近付いている

مَم نَخ ْيَفللوال دينَواْلق ربنيَوالي ت ام َٰىَوالمس اكنيَواب نَ
يسخلونكَماذاَينفقونََََۛقلَماَأنفق ت ِّ
َاَّللَبهَعل ٌيمَ﴿َ﴾٢١٥
ال هسبيلََََۛوماَت فعلواَمنَخْيَفإ هن ه
آپ سے پوچھتے ہیں کہ وه کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجیئے جو مال تام خارچ کارو وه مااں
باپ کاے لائے ہاے اور رشاتہداروں اور یتیماوں اور مساکینوں اور مساافروں کاے لائے ہاے
اور تم جو کچھ بھالئی کرو گے ہللا تعالی کو اس کا علم ہے

They ask you, [O Muhammad], what they should spend. Say, "Whatever
you spend of good is [to be] for parents and relatives and orphans and
the needy and the traveler. And whatever you do of good - indeed,
Allah is Knowing of it." 2:215
かれらは，如何に施すべきか，あなたに問うであろう。言ってや
るがいい。「あなたがたが施してよいのは両親のため，近親，孤
児，貧者と旅路にある者のためである。本当にアッラーはあなた
」。がたの善行を，何でも深く知っておられる

كتبَعليكمَالقتالَوهوَكرٌَلهكمََََۛوعس َٰىَأنَتكرهواَشي ئًاَوهوَخْيٌَلهكمََََۛوعس َٰىَأنَحتبُّواَ
اَّللَي علمَوأنتمََلَت علمونَ﴿َ﴾٢١٦
شي ئًاَوهوَشٌّرَلهكمََََۛو ه

تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وه تمہیں دشوار معلوم ہو ،ممکن ہے کہ تم کسای چیاز کاو باری
جانو اور دراصل وہی تمہاارے لائے بھلای ہاو اور یاہ بھای ممکان ہاے کاہ تام کسای چیاز کاو
اچھای ساامجھو ،حاااﻻنکااہ وه تمہااارے لاائے بااری ہااو ،حقیقاای علاام ہللا ہای کااو ہااے ،تاام محااض
بےخبر ہو
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Fighting has been enjoined upon you while it is hateful to you. But
perhaps you hate a thing and it is good for you; and perhaps you love a
thing and it is bad for you. And Allah Knows, while you know not. 2:216
。戦いがあなたがたに規定される。だがあなたがたはそれを嫌う
。自分たちのために善いことを，あなたがたは嫌うかもしれない
また自分のために悪いことを，好むかもしれない。あなたがたは
。知らないが，アッラーは知っておられる

َاَّللَوكف ٌرَب هَ
الَفي هَكب َْيٌَََۛوص دٌَّع نَس بيل هَ
يس خلونكَع نَال هش هرَاْل رامَقت الَفي هََََۛق لَقت ٌ
َاَّللَََۛوالفت ن ةَأك َبَم نَالقت لََََۛوَلَي زال ونَ
والمس جدَاْل رامَوإخ را َأهل هَمن هَأك َبَعن د هَ
ي قاتلونكمَح ه ََّٰتَي رُّدوكمَعنَدينكمَإنَاستطاعواَََۛومنَي رتددَمنكمَعنَدينهَف يمتَوهوَكافٌرَ
فخوَٰلئ كَحبط تَأعم اَلمَِفَال دُّن ياَواْلخ رةََََۛوأوَٰلئ كَأص حابَالنه ارََََۛه مَفيه اَخال دونَ
﴿َ﴾٢١٧
لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابات ساوال کارتے ہایں ،آپ کہاہ دیجیائے
کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناه ہاے ،لایکن ہللا کای راه ساے روکناا ،اس کاے سااتھ کفار کرناا
اور مسااجد حاارام سااے روکنااا اور وہاااں کااے رہاانے والااوں کااو وہاااں سااے نکالنااا ،ہللا کااے
نزدیک اس سے بھی بڑا گناه ہے یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناه ہے ،یہ لوگ تام ساے لڑائای
بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان ساے ہوساکے تاو تمہایں تمہاارے دیان ساے
مرتد کردیں اور تم میں سے جو لاوگ اپانے دیان ساے پلاٹ جاائیں اور اسای کفار کای حالات
میں مریں ،ان کے اعمال دنیوی اور اخروی سب غارت ہوجائیں گے۔ یہ لاوگ جہنمای ہاوں
گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے
They ask you about the sacred month - about fighting therein. Say,
"Fighting therein is great [sin], but averting [people] from the way of
Allah and disbelief in Him and [preventing access to] al-Masjid al-Haram
and the expulsion of its people therefrom are greater [evil] in the sight
of Allah. And fitnah is greater than killing." And they will continue to
fight you until they turn you back from your religion if they are able.
And whoever of you reverts from his religion [to disbelief] and dies
while he is a disbeliever - for those, their deeds have become worthless
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in this world and the Hereafter, and those are the companions of the
Fire, they will abide therein eternally. 2:217
かれらは聖月中に戦争することに就いて，あなたに問うであろ
う。言ってやるがいい。「聖月中に戦うことは重大事である。だ
がアッラーの道に近付くのを妨げ，かれを否定し，また聖なるマ
スジド〔アル・マスジド・ル・ハラーム〕を汚し，そこ（の聖
域）に住む者を追放することは，アッラーの御目にはもっと重大
事である。迫害は，殺害より遙かに悪い。」かれらはもし出来る
なら，あなたがたを信仰から背かせるまで戦いを止めないであろ
う。あなたがたの中で，もし信仰に背き，不信心者のままで死ぬ
者があれば，このような者は，現世でも来世でも，その行いは徒
となる。またこれらの者は，業火の住人である。かれらは永遠に
その中に住む。

َور
ََاَّللَأوَٰلئ كَي رج ونَرح ت ه
َاَّللَََۛو ه
إ هنَاله ذينَآمن واَواله ذينَه اجرواَوجاه دواَِفَس بيل ه
ٌ اَّللَغف
َ﴾٢١٨﴿َهرح ٌيم
 ہللا کای راه مایں جہااد کارنے والاے ہای رحمات، ہجرت کرنے والے،البتہ ایمان ﻻنے والے
 ہللا تعالی بہت بخشنے واﻻ اور بہت مہربانی کرنے واﻻ ہے،الہی کے امیدوار ہیں

Indeed, those who have believed and those who have emigrated and
fought in the cause of Allah - those expect the mercy of Allah. And Allah
is Forgiving and Merciful. 2:218
本当に信仰する者，（迫害を避けて）移り住む者，そしてアッラ
ーの道のために奮闘努力する者，これらの者は，アッラーの慈悲
に浴するであろう。アッラーは寛容にして慈悲深き方であられ
る。
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۞َيس خلونكَع نَاْلم رَوالميس رََََۛق لَفيهم اَإُثٌَكب ْيٌَومن اف َللنه اسَوإَثهم اَأك َبَم نَ
َاَّللَلك مَاْلَّيتَلعلهك مَت ت ف هك رونَ
نهفعهماَََۛويسخلونكَم اذاَينفق ونَق لَالعف وَََََۛك َٰذلكَي ب ِّني ه
﴿َ﴾٢١٩
لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں ،آپ کہہ دیجیئے ان دونوں میں بہات
بڑا گناه ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائده بھی ہوتا ہے ،لیکن ان کا گنااه ان کاے نفان
سے بہت زیاده ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ تاو آپ کہاہ
دیجیئے حاجت سے زائد چیز ،ہللا تعالی اسی طرح اپنے احکام صااف صااف تمہاارے لائے
بیان فرما رہا ہے ،تاکہ تم سوچ سمجھ سکو،
They ask you about wine and gambling. Say, "In them is great sin and
[yet, some] benefit for people. But their sin is greater than their
benefit." And they ask you what they should spend. Say, "The excess
[beyond needs]." Thus Allah makes clear to you the verses [of
revelation] that you might give thought. 2:219
かれらは酒と，賭矢に就いてあなたに問うであろう。言ってやる
）がいい。「それらは大きな罪であるが，人間のために（多少の
益もある。だがその罪は，益よりも大である。」またかれらは，
何を施すべきかを，あなたに問うであろう。その時は，「何でも
余分のものを。」と言ってやるがいい。このようにアッラーは，
印をあなたがたに明示される。恐らくあなたがたは反省するであ
ろう，

ِفَال دُّن ياَواْلخ رةََََۛويس خلونكَع نَالي ت ام ََٰىَََۛق لَإص َل ٌاَ هَل مَخ َْيٌَََۛوإنََّت الطوهمَ
َاَّللَعزي ٌزَحك ٌيمَ
َاَّللَْلعن تكمََََۛإ هن ه
اَّللَي عل مَالمفس دََم نَالمص لحََََۛول وَش اء ه
ف إخوانكمََََۛو ه
﴿َ َ﴾٢٢٠
دنیا اور آخرت کے امور کو۔ اور تجاھ ساے یتیماوں کاے باارے مایں بھای ساوال کارتے ہایں
آپ کہہ دیجیئے کہ ان کی خیرخواہی بہتر ہے ،تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ماال بھای لاو
تو وه تمہارے بھائی ہیں ،بدنیت اور نیک نیت ہار ایاک کاو ہللا خاوب جانتاا ہاے اور اگار ہللا
چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا ،یقینا ہللا تعالی غلبہ واﻻ اور حکمت واﻻ ہے
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To this world and the Hereafter. And they ask you about orphans. Say,
"Improvement for them is best. And if you mix your affairs with theirs they are your brothers. And Allah knows the corrupter from the
amender. And if Allah had willed, He could have put you in difficulty.
Indeed, Allah is Exalted in Might and Wise. 2:220
現世に就いてもまた来世に就いても。またかれらは孤児に関し，
あなたに問うであろう。言ってやるがいい。「かれらのために，
有利に取計らうのは善いことである。もし，かれらと親しく交る
時は，あなたがたは兄弟である。」アッラーは，善意の者と悪事
をなす者を知っておられる。アッラーがおばしめしならば，あな
たがたをきっと困惑させられる。誠にアッラーは，偉力ならぶも
のなく英明であられる。

َنَمشركةَولوَأعجب تكمََََۛوَلَتنكحوا
ُّ َم
ُّ ٌوَلَتنكحواَالمشركاتَح ه ََّٰتَي ؤم هَنَََۛوْلمة
ِّ ٌَمؤمنةٌَخْي
َ نَمش ركَول وَأعج بكمََََۛأوَٰلئ كَي دعونَإ
ُّ َم
ُّ المش ركنيَح ه ََّٰتَي ؤمن واَََۛولعب ٌد
ِّ ٌَم ؤم ٌنَخ ْي
َ﴾٢٢١﴿َاَّللَيدعوَإ َاونهةَوالمغفرةَ ذنهََََۛوي ب ِّنيَآَّيتهَللنهاسَلعلههمَي تذ هكرون
النهارََََۛو ه

 ایمااان،اور شارک کارنے والای عورتاوں ساے تاوقتیکاہ وه ایماان ناہ ﻻئایں تام نکااح ناہ کارو
 گاو تمہایں مشارکہ ہای،والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عاورت ساے بہات بہتار ہاے
اچھی لگتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مردوں کاے نکااح مایں اپنای عورتاوں کاو دو جاب
 گاو مشارک تمہایں، ایماان واﻻ غاالم آزاد مشارک ساے بہتار ہاے،تک کہ وه ایماان ناہ ﻻئایں
اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بالتے ہیں اور ہللا جنت کی طرف اور اپنای بخشا کای
 تاکاہ وه، وه اپنی آیتیں لوگوں کاے لائے بیاان فرماا رہاا ہاے،طرف اپنے حکم سے بالتا ہے
نصیحت حاصل کریں

And do not marry polytheistic women until they believe. And a
believing slave woman is better than a polytheist, even though she
might please you. And do not marry polytheistic men [to your women]
until they believe. And a believing slave is better than a polytheist, even
though he might please you. Those invite [you] to the Fire, but Allah
invites to Paradise and to forgiveness, by His permission. And He makes
clear His verses to the people that perhaps they may remember. 2:221
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多神教の女とは，かの女が信者になるまでは結婚してはならな
い。仮令あなたがたが気に入っていても，多神教の女よりは信仰
のある女奴隷が勝る。また多神教の男が信者になるまでは，あな
たがたの女子をかれらに嫁がせてはならない。仮令あなたがたの
気に入っていても，多神教の男よりは信仰ある奴隷の方が勝って
いる。これらの者は，信者を業火に誘う。だがアッラーは寛容に
罪を許され，楽園に呼び入れられる。また人びとに，かれの印を
明示される。恐らくかれらは反省するであろう。

َويس خلونكَع نَالمح يضََََۛق لَه وَأ ًذىَف اعتزلواَالنِّس اءَِفَالمح يضََََۛوَلَت قرب وه هنَح ه ََّٰت
َبَالمتط ِّه رين
َيطه رنََََۛف إذاَتطه رنَف ختوه هنَم نَحي َأم ركم ه
َاَّللَََۛإ هن ه
ُّ بَالته هوابنيَوُي
ُّ َاَّللَُي
َ﴾٢٢٢﴿
 حالاات، کہااہ دیجیاائے کااہ وه گناادگی ہااے،آپ سااے حایض کااے بااارے مایں سااوال کاارتے ہایں
،حیض میں عورتوں سے الک رہو اور جب تک وه پاک نہ ہوجاائیں ان کاے قریاب ناہ جااؤ
 ہللا،ہاں جب وه پاک ہوجائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں ساے ہللا ناے تمہایں اجاازت دی ہاے
توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے
And they ask you about menstruation. Say, "It is harm, so keep away
from wives during menstruation. And do not approach them until they
are pure. And when they have purified themselves, then come to them
from where Allah has ordained for you. Indeed, Allah loves those who
are constantly repentant and loves those who purify themselves." 2:222
かれらは月経に就いて，あなたに問うであろう。言ってやるがい
い。「それは不浄である。だから月経時には，妻から遠ざかり，
清まるまで近付いてはならない。それで清まった時には，アッラ
ーが命じられるところに従って，かの女らに赴け。誠にアヅラー
は，悔悟して不断に（かれに）帰る者を愛でられ，また純潔の者
を愛される。」
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اَاَّللَواعلم واَأنهك مَ
ذَش ئ تمََََۛوق ِّدمواَْلنفس كمََََۛواتهق و ه
نس اؤكمَح ر ٌ
ثَلهك مَف ختواَح رثكمَأ هَٰ
ُّمَلقوََََۛوب ِّشرَالمؤمننيَ﴿َ﴾٢٢٣
تمہاری بیویاں تمہااری کھیتیااں ہایں ،اپنای کھیتیاوں مایں جاس طارح چااہو آؤ اور اپانے لائے
(نیک اعمال) آگے بھیجو اور ہللا تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کاہ تام اس ساے
ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خو خبری سنا دیجیئے

Your wives are a place of sowing of seed for you, so come to your place
of cultivation however you wish and put forth [righteousness] for
yourselves. And fear Allah and know that you will meet Him. And give
good tidings to the believers. 2:223
妻はあなたがたの耕地である。だから意のままに耕地に赴け。だ
が自分の魂のために，（予め何か）善いことをしなさい。アッラ
ーを畏れなさい。あなたがたは（来世で）かれに会うことを知り
。なさい。なお（これらの）吉報を信者たちに伝えなさい

اَّللََسي ٌَعل ٌيمَ﴿َ﴾٢٢٤
اَاَّللَعرضةً َِّْلَيانكمَأنَت َُّبواَوت تهقواَوتصلحواَبنيَالنهاسََََۛو ه
وَلَِتعلو ه

اور ہللا تعالی کو اپنی قسموں کاا (اس طارح) نشاانہ ناہ بنااؤ کاہ بھالئای اور پرہیزگااری اور
لوگوں کے درمیان کی اصالح کو چھوڑ بیٹھو اور ہللا تعالی سننے واﻻ جاننے واﻻ ہے

And do not make [your oath by] Allah an excuse against being righteous
and fearing Allah and making peace among people. And Allah is Hearing
and Knowing. 2:224
あなたがたは善行，アッラーを畏れて正しいことを行うこと，ま
た人々の間を執りなすことなどに対してアッラーヘの誓いをロ実
。にしてはならない。アッラーは全聴にして全知であられる

ورَحَل ٌيمَ
َاَّللَِبللهغ وَِفَأَي انكمَوَٰلك نَي ؤاخ ذكمَِب اَكس بتَق ل وبكمََََۛو ه
هَلَي ؤاخ ذكم ه
اَّللَغف ٌ
﴿َ﴾٢٢٥
ہللا تعالی تمہیں تمہاری ان قسموں پار ناہ پکاڑے گاا جاو پختاہ ناہ ہاوں ہااں اس کای پکاڑ اس
چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو ،ہللا تعالی بخشنے واﻻ اور بردبار ہے
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Allah does not impose blame upon you for what is unintentional in your
oaths, but He imposes blame upon you for what your hearts have
earned. And Allah is Forgiving and Forbearing. 2:225
アッラーは，あなたがたの誓いの中，不用意な言葉を咎めようと
はなされない。だが，あなたがたの心の意図することを，咎めら
れる。誠にアッラーは寛容にして大度の持主であられる。

َ َ﴾٢٢٦﴿َورَ هرح ٌيم
لِّلهذينَي ؤلونَمنَنِّساَهمَت ربُّصَأرب عةَأشهرََََۛفإنَفاءواَفإ هن ه
ٌ َاَّللَغف

 ان کاے لائے چاار مہیانے،جو لوگ اپنی بیویوں سے (تعلق ناہ رکھانے کای) قسامیں کھاائیں
 پھر اگر وه لوٹ آئیں تو ہللا تعالی بھی بخشنے واﻻ مہربان ہے،کی مدت ہے
For those who swear not to have sexual relations with their wives is a
waiting time of four months, but if they return [to normal relations] then indeed, Allah is Forgiving and Merciful. 2:226
妻と縁を絶つことを誓う者は，4ヶ月間待たねばならない。もし
（離婚の意志を）ひるがえすならば，誠にアッラーは寛容にして
慈悲深くあられる。

َ﴾٢٢٧﴿ََاَّللََسي ٌَعل ٌيم
وإنَعزمواَالطهَلقَفإ هن ه

 جاننے واﻻ ہے،اور اگر طالق کا ہی قصد کرلیں تو ہللا تعالی سننے واﻻ
And if they decide on divorce - then indeed, Allah is Hearing and
Knowing. 2:227
またかれらが，もし離婚を堅く決心したならば，誠にアッラーは
全聴にして全知であられる。

ََاَّللَِفَأرح امه هن
والمطلهقاتَيَتبهص نَءنفس ه هنَثَلث ةَق روءََََۛوَلَُي ُّلََل هنَأنَيك تمنَم اَخل ه
َٰ َّللَوالي ومَاْلخ رََََۛوب ع ولت ه هنَأح ُّ َب رِّده هنَِف
ََذل كَإنَأرادواَإص َل ًحاَََۛوَل هن
َإنَك هنَي ؤم هنَِب ه
َ﴾٢٢٨﴿َاَّللَعز ٌيزَحك ٌيم
مثلَالهذيَعليه هنَِبلمعرو ََََۛول ِّلرجالَعليه هنَدرج َةٌَََۛو ه
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طالق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں ،انہیں حالل نہیں کاہ ہللا ناے
ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں ،اگر انہیں ہللا تعالی پر اور قیامت کے دن پار
ایمان ہو ،ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کاا اراده
اصااالح کااا ہااو۔ اور عورتااوں کااے بھای ویسااے ہای حااق ہایں جیسااے ان پاار مااردوں کااے ہایں
اچھائی کے ساتھ۔ ہاں مردوں کو عورتوں پار فضالیت ہاے اور ہللا تعاالی غالاب ہاے حکمات
واﻻ ہے
Divorced women remain in waiting for three periods, and it is not
lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs if
they believe in Allah and the Last Day. And their husbands have more
right to take them back in this [period] if they want reconciliation. And
due to the wives is similar to what is expected of them, according to
what is reasonable. But the men have a degree over them [in
responsibility and authority]. And Allah is Exalted in Might and Wise.
2:228
。離婚された女は，独身のままで3度の月経を待たねばならない
またもしもかの女らが，アッラーと最後の日を信じるならば，ア
ッラーが胎内に創られたものを，隠すのは合法ではない。（この
場合）夫たちがもし和解を望み，その期間内にかの女らを復縁さ
せるならば，一層正当である。女は，公平な状態の下に，かれら
に対して対等の権利をもつ。だが男は，女よりも一段上位であ
。る。誠にアッラーは偉力ならびなく英明であられる

يحَ حسانََََۛوَلَُي ُّلَلكمَأنََتخذواَِمهاَآت ي تموه هنَ
الطهَلقَمهرًتنََََۛفإمس ٌ
اكَِبعرو َأوَتسر ٌ
َاَّللَفَلَجنااَعليهماَفيماَ
شي ئًاَإهَلَأَنَُيافاَأهَلَيقيماَحدود هَ
َاَّللَََۛفإنَخفتمَأهَلَيقيماَحدود ه
َاَّللَفخوَٰلئ كَه مَالظه المونَ
َاَّللَف َلَت عت دوهاَََۛوم نَي ت ع دهَح دود ه
اف ت دتَب هََََۛتل كَح دود ه
﴿َ﴾٢٢٩
یہ طالقیں دو مرتبہ ہیں ،پھر یا تو اچھائی سے روکناا یاا عمادگی کاے سااتھ چھاوڑ دیناا ہاے
اور تمہیں حالل نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو ،ہاں یاہ اور
بات ہے کہ دونوں کو ہللا کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو ،اس لائے اگار تمہایں ڈر
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ہو کہ یہ دونوں ہللا کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تاو عاورت رہاائی پاانے کاے لائے کچاھ
 اس میں دونوں پر گناه نہیں یہ ہللا کی حدود ہایں خباردار ان ساے آگاے ناہ بڑھناا،دے ڈالے
اور جو لوگ ہللا کی حدوں سے تجاوز کرجائیں وه ﻇالم ہیں
Divorce is twice. Then, either keep [her] in an acceptable manner or
release [her] with good treatment. And it is not lawful for you to take
anything of what you have given them unless both fear that they will
not be able to keep [within] the limits of Allah. But if you fear that they
will not keep [within] the limits of Allah, then there is no blame upon
either of them concerning that by which she ransoms herself. These are
the limits of Allah, so do not transgress them. And whoever
transgresses the limits of Allah - it is those who are the wrongdoers.
2:229
離婚（の申し渡し）は，2度まで許される。その後は公平な待遇
で同居（復縁）させるか，あるいは親切にして別れなさい。あな
たがたはかの女に与えた，何ものも取り戻すことは出来ない。も
っとも両人が，アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れ
る場合は別である。もしあなたがた両人が，アッラーの定められ
た掟を守り得ないことを恐れるならば，かの女がその（自由を得
る）ために償い金を与えても，両人とも罪にはならない。これは
アッラーの掟である。それ故これに背いてはならない。凡そアッ
ラーの掟を犯す者こそ不義の徒である。

َف إنَنلهقه اَف َلَحت ُّلَل هَم نَب ع دَح ه ََّٰتَت نكحَزو ًج اَغ ْيََََۛف إنَنلهقه اَف َلَجن ااَعليهم اَأن
َ﴾٢٣٠﴿ََاَّللَي بيِّن هاَلقومَي علمون
َيَتاجعاَإنَ نهاَأنَيقيماَحدود ه
َاَّللَََۛوتلكَحدود ه

پھر اگر اس کو (تیسری باار) طاالق دے دے تاو اب اس کاے لائے حاالل نہایں جاب تاک وه
 پھار اگار وه بھای طاالق دے دے تاو ان،عورت اس کے سوا دوسارے ساے نکااح ناہ کارے
دونوں کو میل جول کرلینے میں کوئی گناه نہیں بشرطیکہ یہ جان لیں کہ ہللا کای حادوں کاو
 یہ ہللا تعالی کی حدود ہیں جنہیں وه جاننے والاوں کاے لائے بیاان فرماا،قائم رکھ سکیں گے
رہا ہے
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And if he has divorced her [for the third time], then she is not lawful to
him afterward until [after] she marries a husband other than him. And
if the latter husband divorces her [or dies], there is no blame upon the
woman and her former husband for returning to each other if they
think that they can keep [within] the limits of Allah . These are the
limits of Allah, which He makes clear to a people who know. 2:230
もしかれが（3回目の）離婚（を申し渡）したならば，かの女が
他の夫と結婚するまでは，これと再婚することは出来ない。だ
が，かれ（第2の夫）がかの女を離婚した後ならば，その場合両
人は罪にならない。もしアッラーの掟を守っていけると思われる
ならば，再婚しても妨げない。これはアッラーの掟である。かれ
は知識のある者たちに，これを説き明かされる。

َوإذاَنلهق تمَالنِّس اءَف ب لغنَأجله هنَفخمس كوه هنَِبع رو َأوَس ِّرحَوه هنَِبع رو ََََۛوَلََتس كوه هن
َٰ ض راراَلِّت عت دواَََۛوم نَي فع ل
ََاَّللَه زًواَََۛواذك روا
َذل كَف ق دَ ل مَن فس هََََۛوَلَت تهِ ذواَآَّيت ه
ً
َاَاَّللَواعلم واَأ هن
مَم نَالكت ابَواْلكم ةَيعظك مَب هََََۛواتهق و ه
نعم ت ه
ِّ َاَّللَعل يكمَوم اَأن زلَعل يك
َ َ﴾٢٣١﴿َاَّللَبك ِّلَشيءَعل ٌيم
ه

جب تم عورتوں کو طالق دو اور وه اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھای طارح
 یااا بھالئ ای کااے ساااتھ الااک کااردو اور انہ ایں تکلیااف پہنچااانے ک ای غاارض سااے ﻇلاام،بساااؤ
 جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ﻇلم کیاا۔ تام ہللا کاے،وزیادتی کے لئے نہ روکو
احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور ہللا کاا احساان جاو تام پار ہاے یااد کارو اور جاو کچاھ کتااب
 اساے بھای۔ اور ہللا،وحکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہاے
تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ ہللا تعالی ہر چیز کو جانتا ہے

And when you divorce women and they have [nearly] fulfilled their
term, either retain them according to acceptable terms or release them
according to acceptable terms, and do not keep them, intending harm,
to transgress [against them]. And whoever does that has certainly
wronged himself. And do not take the verses of Allah in jest. And
remember the favor of Allah upon you and what has been revealed to
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you of the Book and wisdom by which He instructs you. And fear Allah
and know that Allah is Knowing of all things. 2:231
あなたがたが妻を離婚して定められた期限が満了したならば，公
平な待遇で同居させるか，または親切にして別れなさい。かの女
を困らすために引きとめて，法を越えてはならない。そんなこと
をする者は，自分の魂を損う者である。愚弄して，アッラーの御
告げを戯れごとにしてはならない。あなたがたに対するアッラー
の恩恵を念い，またあなたがたに授けられた，あなたがたに勧告
する啓典と英知を念え。アッラーを畏れなさい。アッラーは凡て
のことを知り尽くされていることを知れ。

َوإذاَنلهق تمَالنِّس اءَف ب لغنَأجله هنَف َلَت عض لوه هنَأنَي نكحنَأزواجه هنَإَذاَت راض واَب ي ن هم
َِبلمع رو ََََۛ َٰذل كَي وعَِب هَم نَك انَم نكمَي ؤمنَِب هَّللَوالي ومَاْلخ رََََۛ َٰذلك مَأزك َٰىَلك م
َ﴾٢٣٢﴿َاَّللَي علمَوأنتمََلَت علمون
وأنهرََََۛو ه
اور جااب تاام اپنای عورتااوں کااو طااالق دو اور وه اپنای عاادت پااوری کاارلیں تااو انہایں ان کااے
خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کاہ وه آپاس مایں دساتور کاے مطاابق رضاامند
ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے ہللا تعاالی پار اور قیامات کاے دن پار
 اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ ہللا تعالی جانتا ہے اور تام،یقین وایمان ہو
نہیں جانتے
And when you divorce women and they have fulfilled their term, do not
prevent them from remarrying their [former] husbands if they agree
among themselves on an acceptable basis. That is instructed to
whoever of you believes in Allah and the Last Day. That is better for you
and purer, and Allah knows and you know not. 2:232
あなたがたが妻を離別し，定められた期間が満了して双方の合意
の下に，妥当に話がまとまったならば，かの女らの結婚を（前
の）夫は妨げてはならない。これ（教え）は，あなたがたの中ア
ッラーと最後の日を信じる者への訓戒である。それはあなたがた
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にとって，最も清浄であり潔白である。あなたがたは知らない
。が，アッラーは知っておられる

۞َوالوالداتَي رضعنَأوَلده هنَحولنيَكاملنيََََۛلمنَأرادَأنَيت همَالهرضاعةََََۛوعلىَالمولودَلهَ
ه
ودَ
سَإهَلَوس عهاََََۛلَتض ا هرَوال دةٌَبول دهاَوَلَمول ٌ
رزق ه هنَوكسوَت هنَِبلمعرو َََََۛلَتكلفَن ف ٌ
َٰ
َمن هم اَوتش اورَف َلَجن ااَ
لههَبول دََََۛوعل ىَال وارثَمث لَذل كََََۛف إنَأراداَفص ًاَلَع نَت راض ِّ
عليهماَََۛوإنَأر ُّ
دُتَأنَتسَتضعواَأوَلدكمَفَلَجنااَعليكمَإذاَسلهمتمَ هم اَآت ي تمَِبلمع رو ََََۛ
َاَّللَِباَت عملونَبصْيٌَ﴿َ َ﴾٢٣٣
اَاَّللَواعلمواَأ هن ه
واتهقو ه

مااائیں اپنای اوﻻد کااو دو سااال کاماال دودھ پالئایں جاان کااا اراده دودھ پالنااے ک ای ماادت بالکاال
پوری کرنے کاا ہاو اور جان کاے بچاے ہایں ان کاے ذماہ ان کاا روٹای کپاڑا ہاے جاو مطاابق
دستور کے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنای اس کای طاقات ہاو۔ مااں کاو اس
کے بچہ کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اوﻻدکی وجہ سے کاوئی ضارر ناہ پہنچایاا جاائے۔
وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے ،پھر اگر دوناوں (یعنای مااں بااپ) اپنای رضاامندی
اور بااہمی مشاورے ساے دودھ چھڑاناا چااہیں تاو دوناوں پار کچاھ گنااه نہایں اور اگار تمہاارا
اراده اپنای اوﻻد کااو دودھ پلااوانے کااا ہااو تااو بھای تاام پاار کااوئی گناااه نہایں جااب کااہ تاام ان کااو
مطااابق دسااتور کااے جااو دینااا ہااو وه ان کااے حااوالے کااردو ،ہللا تعااالی سااے ڈرتااے رہااو اور
جانتے رہو کہ ہللا تعالی تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے

Mothers may breastfeed their children two complete years for whoever
wishes to complete the nursing [period]. Upon the father is the
mothers' provision and their clothing according to what is acceptable.
No person is charged with more than his capacity. No mother should be
harmed through her child, and no father through his child. And upon
the [father's] heir is [a duty] like that [of the father]. And if they both
desire weaning through mutual consent from both of them and
consultation, there is no blame upon either of them. And if you wish to
have your children nursed by a substitute, there is no blame upon you
as long as you give payment according to what is acceptable. And fear
Allah and know that Allah is Seeing of what you do. 2:233
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母親は，乳児に満2年間授乳する。これは授乳を全うしようと望
む者の期間である。父親はかれらの食料や衣服の経費を，公正に
負担しなければならない。しかし誰も，その能力以上の負担を強
いられない。母親はその子のために不当に強いられることなく，
父親もその子のために不当に強いられてはならない。また相続人
もそれと同様である。また両人が話し合いで合意の上，離乳を決
めても，かれら両人に罪はない。またあなたがたは乳児を乳母に
託すよう決定しても，約束したものを公正に支給するならば，あ
なたがたに罪はない。アッラーを畏れなさい。アッラーは，あな
たがたの行いを御存知であられることを知れ。

َاجاَيَتبهصنَءنفسه هنَأرب عةَأشهرَوعشًراَََۛفإذاَب لغنَأجله هن
ً والهذينَي ت وفهونَمنكمَويذرونَأزو
َ﴾٢٣٤﴿ٌَاَّللَِباَت عملونَخبْي
فَلَجنااَعليكمَفيماَف علنَِفَأنفسه هنَِبلمعرو ََََۛو ه

 وه عاورتیں اپانے آپ کاو چاار،تم میں سے جو لوگ فوت ہوجائیں اور بیویااں چھاوڑ جاائیں
 پھر جب مدت ختم کارلیں تاو جاو اچھاائی کاے سااتھ،مہینے اور دس (دن) عدت میں رکھیں
وه اپاانے لاائے کااریں اس م ایں تاام پاار کااوئی گناااه نہایں اور ہللا تعااالی تمہااارے ہاار عماال سااے
خبردار ہے

And those who are taken in death among you and leave wives behind they, [the wives, shall] wait four months and ten [days]. And when they
have fulfilled their term, then there is no blame upon you for what they
do with themselves in an acceptable manner. And Allah is [fully]
Acquainted with what you do. 2:234
もしあなたがたの中死後に妻を残す者があれば，かの女らは独身
のままで4ヶ月と10日間を待たなければならない。その期間が満
了した時，かの女らが適切に，その身を処することに就いては，
あなたがたに罪はない。アッラーはあなたがたの行うことを熟知
しておられる。
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َاَّللَأنهك مَ
َوَلَجن ااَعل يكمَفيم اَعهرض تمَب هَم نَخطب ةَالنِّس اءَأوَأكنن تمَِفَأنفس كمََََۛعل م ه
ستذكروَّن هنَوَٰلك ه
نََلَت واعدوه هنَسجراَإهَلَأنَت قولواَق وًَلَ همعروفًاَََۛوَلَت عزمواَعقدةَالنِّك ااَح ه ََّٰتَ
ورَ
َاَّللَي عل مَم اَِفَأنفس كمَفاح ذروََََۛواعلم واَأ هن ه
ي ب ل ََالكت ابَأجل هََََۛواعلم واَأ هن ه
َاَّللَغف ٌ
حل ٌيمَ﴿َ﴾٢٣٥
تم پر اس میں کوئی گناه نہیں کہ تم اشاارة کنایتاہ ان عورتاوں ساے نکااح کای بابات کہاو ،یاا
اپنے دل میں پوشیده اراده کرو ،ہللا تعالی کاو علام ہاے کاہ تام ضارور ان کاو یااد کارو گاے،
لیکن تم ان سے پوشیده وعدے نہ کرلو ہاں یہ اور بات ہاے کاہ تام بھلای باات باوﻻ کارو اور
عقاد نکااح جااب تاک کااہ عادت خااتم ناہ ہوجااائے پختاہ نااہ کارو ،جااان رکھاو کااہ ہللا تعاالی کااو
تمہارے دلوں کی باتوں کاا بھای علام ہاے ،تام اس ساے خاوف کھااتے رہاا کارو اور یاہ بھای
جان رکھو کہ ہللا تعالی بخش اور علم واﻻ ہے

There is no blame upon you for that to which you [indirectly] allude
concerning a proposal to women or for what you conceal within
yourselves. Allah knows that you will have them in mind. But do not
promise them secretly except for saying a proper saying. And do not
determine to undertake a marriage contract until the decreed period
reaches its end. And know that Allah knows what is within yourselves,
so beware of Him. And know that Allah is Forgiving and Forbearing.
2:235
あなたがたはそのような女に，直に結婚を申し込んでも，または
（その想いを）自分の胸にしまっておいても罪はない。アッラー
はあなたがたが胸に秘めることを知っておられる。だが，公正な
言葉で話す外，決してかの女と秘密に約束してはならない。また
。定められた期限が来るまでは，結婚の契りを固めてはならない
アッラーは，あなたがたが心の中に抱くことを熟知しておられる
ことを知れ。だからかれに留意しなさい。アッラーが(寛?)容にし
。て慈悲深い方であられることを知れ
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هَلَجن ااَعل يكمَإنَنلهق تمَالنِّس اءَم اَملََت ُّس وه هنَأوَت فرض واََل هنَفريض َةًَََۛومتِّع وه هنَعل ىَ
اعاَِبلمعرو ََََۛح جقاَعلىَالمحسننيَ﴿َ﴾٢٣٦
الموس َقدر َوعلىَالمقَتَقدر َمت ً

اگر تم عورتوں کو بایر ہاتھ لگائے اور بایر مہار مقارر کائے طاالق دے دو تاو بھای تام پار
کوئی گناه نہیں ،ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائده دو۔ خوشحال اپنے انداز سے اور تنگدست اپنای
طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائده دے۔ بھالئی کرنے والوں پر یہ ﻻزم ہے

There is no blame upon you if you divorce women you have not
]touched nor specified for them an obligation. But give them [a gift of
compensation - the wealthy according to his capability and the poor
according to his capability - a provision according to what is acceptable,
a duty upon the doers of good. 2:236
あなたがたがかの女らに触れず，また贈与額も定めない中に，離
別するのは罪ではない。だがかの女らに（マハル）の一部を与え
なさい。富者はその分に応じ，貧者もその分に応じて公正に贈与
。をしなさい。（これは）正しい行いをする者の務めである

وإنَنلهقتموه هنَمنَق بلَأنََت ُّسوه هنَوقدَف رضتمََل هنَفريضةًَفنصفَماَف رضتمَإهَلَأنَيَعف ونَأوَ
ىَََۛوَلَتنس واَالفض لَب ي نكمََََۛإ هنَ
يَعف وَالهذيَبي د َعق دةَالنِّك ااََََۛوأنَت عف واَأق ربَللتهق و ََٰ
اَّللَِباَت عملونَبصْيٌَ﴿َ َ﴾٢٣٧
ه
اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طاالق دے دو کاہ تام ناے انہایں ہاتاھ لگایاا ہاو اور تام
نے ان کا مہر بھی مقرر کردیا ہو تو مقرره مہار کاا آدھاا مہار دے دو ،یاہ اور باات ہاے کاہ
وه خود معاف کردیں یا وه شخص معاف کردے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گره ہے تمہاارا
معاف کردینا تقوی سے بہت نزدیک ہے اور آپس کای فضایلت اور بزرگای کاو فراماو ناہ
کرو ،یقینا ہللا تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے

And if you divorce them before you have touched them and you have
already specified for them an obligation, then [give] half of what you
specified - unless they forego the right or the one in whose hand is the
marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer to
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righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed
Allah, of whatever you do, is Seeing. 2:237
あなたがたがかの女らと離別する場合，まだかの女らには触れて
はいないが，既にマハルを決めていた時は，約定した額の半分を
与えなさい。かの女らが辞退するか，または結婚のきずなを握る
者が辞退しない限り，あなたがたは（それを）辞退するのが最も
正義に近い。なおあなたがたは，相互のよしみを忘れてはならな
い。アッラーはあなたがたの行う凡てのことを御存知であられ
る。

َ َ﴾٢٣٨﴿َاََّللَقانتني
صَلةَالوسط َٰىَوقومو ه
صلواتَوال ه
حافظواَعلىَال ه

 بالخصوص درمیان والی نمااز کای اور ہللا تعاالی کاے لائے بااادب،نمازوں کی حفاﻇت کرو
کھڑے رہا کرو
Maintain with care the [obligatory] prayers and [in particular] the
middle prayer and stand before Allah, devoutly obedient. 2:238
各礼拝を，特に中間の礼拝を謹厳に守れ，敬（虎？）にアッラー
の御前に立て。

َاَاَّللَكم اَعلهمك مَ هم اَملَتكون واَت علم ون
ًَ ف إنَخف تمَفرج ًاَلَأوَركب
اَنَََۛف إذاَأمن تمَف اذكرو ه
َ َ﴾٢٣٩﴿
 ہاں جب امان ہوجاائے تاو ہللا کاا ذکار،اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی سہی یا سوار ہی سہی
کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے
And if you fear [an enemy, then pray] on foot or riding. But when you
are secure, then remember Allah [in prayer], as He has taught you that
which you did not [previously] know. 2:239
あなたがたが，（（故？）の）恐れある時は，徒歩または騎乗の
まま（略式の礼拝をしなさい）。だが安全になった時は，（完全
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な礼拝をして）アッラーを念じなさい。あなたがたが（もと）知
らなかったことを，かれが教えられたように。

َاع اَإ َاْل ولَغ ْيَإَخ را ََََۛف إن
ً اج اَوص يهةً َِّْلزواجه مَ همت
ً واله ذينَي ت وفه ونَم نكمَوي ذرونَأزو
﴾٢٤٠﴿َاَّللَعز ٌيزَحك ٌيم
خرجنَفَلَجنااَعليكمَِفَماَف علنَِفَأنفسه هنَمنَ همعرو ََََۛو ه
جو لوگ تم میں سے فوت ہوجائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وه وصیت کار جاائیں کاہ ان کای
 ہاں اگر وه خود نکل جائیں تو تم پار،بیویاں سال بھر تک فائده اٹھائیں انہیں کوئی نہ نکالے
 ہللا تعالی غالب اور حکیم ہے،اس میں کوئی گناه نہیں جو وه اپنے لئے اچھائی سے کریں
And those who are taken in death among you and leave wives behind for their wives is a bequest: maintenance for one year without turning
[them] out. But if they leave [of their own accord], then there is no
blame upon you for what they do with themselves in an acceptable
way. And Allah is Exalted in Might and Wise. 2:240
あなたがたの中（主に）召されて妻を残す者は，追い立てられる
ことなく1年間扶養を受けるよう，妻たちのために遺言しなけれ
ばならない。だがかの女らが出て行き合法的に行動することに対
しては，あなたがたに罪はない。アッラーは偉力ならびなく英明
であられる。

َ﴾٢٤١﴿َوللمطلهقاتَمتاعٌَِبلمعرو ََََۛح جقاَعلىَالمتهقني

طالق والیوں کو اچھی طرح فائده دینا پرہیزگاروں پر ﻻزم ہے
And for divorced women is a provision according to what is acceptable a duty upon the righteous. 2:241
離婚された女に対しては，妥当な贈り物をしなければならない。
これは主を畏れる者の負う務めである。

َ﴾٢٤٢﴿ََاَّللَلكمَآَّيتهَلعلهكمَت عقلون
ك َٰذلكَي ب ِّني ه

ہللا تعالی اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ﻇاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو
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Thus, does Allah make clear to you His verses that you might use
reason. 2:242
このようにアッラーは，あなたがたにその印を説き明かされる。
恐らくあなたがたは悟るであろう。

ََاَّللَموت واَُثه
۞َأملَت رَإ َاله ذينَخرج واَم نَدَّيره مَوه مَأل و ٌ َح ذرَالم وتَف ق الََل م ه
َ﴾٢٤٣﴿ََاَّللَلذوَفضلَعلىَالنهاسَوَٰلك هنَأكث رَالنهاسََلَيشكرون
أحياهمََََۛإ هن ه
کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہازاروں کای تعاداد مایں تھاے اور ماوت کاے ڈر کاے ماارے
 پھار انہایں،اپنے گھاروں ساے نکال کھاڑے ہاوئے تھاے۔ ہللا تعاالی ناے انہایں فرمایاا مرجااؤ
 لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں،زنده کردیا بے شک ہللا تعالی لوگوں پر بڑا فضل واﻻ ہے
Have you not considered those who left their homes in many
thousands, fearing death? Allah said to them, "Die"; then He restored
them to life. And Allah is full of bounty to the people, but most of the
people do not show gratitude. 2:243
あなたは，自分の家から出て行った者たちを見なかったのか。か
れらは死を恐れたためにそうしたが，その数は何千人に及んだ。
アッラーはかれらに向かって「死ね。」と言われ，それから甦ら
せられた。誠にアッラーは人間への恩恵の主であられる。だが人
びとの多くは感謝しない。

َ﴾٢٤٤﴿ََاَّللََسي ٌَعل ٌيم
َاَّللَواعلمواَأ هن ه
وقاتلواَِفَسبيل ه

 جانتا ہے،ہللا تعالی کی راه میں جہاد کرو اور جان لو کہ ہللا تعالی سنتا
And fight in the cause of Allah and know that Allah is Hearing and
Knowing. 2:244
アッラーの道のために戦え。アッラーは全聴にして全知であられ
ることを知れ。
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اَّللَي ق بضَوي بس طَوإلي هَ
ض اَحس نًاَف يض اعفهَل هَأض عافًاَكث َْيًَةَََۛو ه
هم نَذاَاله ذيَي ق رض ه
َاَّللَق ر ً
ت رجعونَ﴿َ﴾٢٤٥
ایسا بھی کوئی ہے جو ہللا تعالی کو اچھا قرض دے پس ہللا تعالی اسے بہت بڑھا چڑھا کار
عطا فرمائے ،ہللا ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہاے اور تام ساب اسای کای طارف لوٹاائے جااؤ
گے
Who is it that would loan Allah a goodly loan so He may multiply it for
him many times over? And it is Allah who withholds and grants
abundance, and to Him you will be returned. 2:245
アッラーによい貸付をする者は，誰であるのか。かれはそれを倍
加され，また数倍にもなされるではないか。アッラーは，乏しく
もまた豊かにも自由自在に与えられる。あなたがたはかれの御許
。に帰されるのである

لَ هَل مَاب ع َلن اَمل ًك اَنَُّقات لَِفَ
أملَت رَإ َالم مَم نَب دَإس را يلَم نَب ع دَموس َٰىَإذَق الواَلن ِّ
اَّللَََۛق الَه لَعس ي تمَإنَكت بَعل يكمَالقت الَأهَلَت ق اتلواَََۛق الواَوم اَلن اَأهَلَن قات لَِفَ
س بيلَ هَ
َم ن همََََۛ
َاَّللَوق دَأخرجن اَم نَدَّيرَنَوأب نا ن اَََۛف ل هم اَكت بَعل يهمَالقت الَت وله واَإهَلَقل ًَ
س بيل ه
يَل ِّ
اَّللَعل ٌيمَِبلظهالمنيَ﴿َ﴾٢٤٦
وه

کیا آپ نے (حضرت) موسی کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھاا جاب کاہ
انہوں نے اپنے پیامبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاه بنا دیجیئے تاکہ ہم ہللا کای راه مایں
جہاد کریں۔ پیامبر نے کہاا کاہ ممکان ہاے جہااد فارض ہوجاانے کاے بعاد تام جہااد ناہ کارو،
انہوں نے کہا بھال ہام ہللا کای راه مایں جہااد کیاوں ناہ کاریں گاے؟ ہام تاو اپانے گھاروں ساے
اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کردیئے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہااد فارض ہاوا تاو
سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور ہللا تعالی ﻇالموں کو خوب جانتا ہے

Have you not considered the assembly of the Children of Israel after
[the time of] Moses when they said to a prophet of theirs, "Send to us a
king, and we will fight in the way of Allah"? He said, "Would you
perhaps refrain from fighting if fighting was prescribed for you?" They
said, "And why should we not fight in the cause of Allah when we have
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been driven out from our homes and from our children?" But when
fighting was prescribed for them, they turned away, except for a few of
them. And Allah is Knowing of the wrongdoers. 2:246
あなたはムーサーの後の，イスラエルの子孫の長老たちに就いて
知らなかったのか。かれらは，自分の預言者に向かって言った。
「わたしたちのために，一人の王を立てなさい。そうすれば，わ
たしたちはアッラーの道のために，戦うであろう。」そこでかれ
は，「あなたがたに戦いが命じられても，戦わないのではない
か。」と言った。かれらは（答えて）「わたしたちはどうして，
アッラーの道のために戦わずにいられようか，自分の家を追わ
れ，子供からも離れているのに。」と言った。ところが戦いがか
れらに命じられると，かれらの中の少数の者を除き背き去った。
アッラーは不義を行う者を熟知しておられる。

َذَيك ونَل هَالمل كَعلي ن اَوَن ن
وق الََل مَنب يُّ همَإ هن ه
ََٰاَّللَق دَب ع َلك مَن الوتَمل ًك اَََۛق الواَأ ه
ََاَّللَاصطفا َعل يكمَوزاد َبس طةًَِفَالعل م
َمنَالمالََََۛقالَإ هن ه
ِّ ًأح ُّ َِبلملكَمَنهَوملَي ؤتَسعة
َ﴾٢٤٧﴿َاَّللَواس ٌَعل ٌيم
اَّللَي ؤِتَملكهَمنَيشاءََََۛو ه
واوسمََََۛو ه

اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کاہ ہللا تعاالی ناے طاالوت کاو تمہاارا بادشااه بناا دیاا ہاے تاو
کہنے لگے بھال اس کی ہم پر حکومت کیسے ہوسکتی ہاے؟ اس ساے تاو بہات زیااده حقادار
 ہللا، اس کو تاو ماالی کشاادگی بھای نہایں دی گئای۔ نبای ناے فرمایاا سانو،بادشاہت کے ہم ہیں
تعالی نے اسی کاو تام پار برگزیاده کیاا ہاے اور اساے علمای اور جسامانی برتاری بھای عطاا
 ہللا تعاالی کشاادگی واﻻ اور علام،فرمائی ہے بات یہ ہے کہ ہللا جساے چااہے اپناا ملاک دے
واﻻ ہے

And their prophet said to them, "Indeed, Allah has sent to you Saul as a
king." They said, "How can he have kingship over us while we are more
worthy of kingship than him and he has not been given any measure of
wealth?" He said, "Indeed, Allah has chosen him over you and has
increased him abundantly in knowledge and stature. And Allah gives His
sovereignty to whom He wills. And Allah is all-Encompassing [in favor]
and Knowing." 2:247
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預言者はかれらに，「誠にアッラーは，タールートをあなたがた
の上に，王として任命された。」と言った。かれらは言った。
「かれがどうして，わたしたちの王になれようか。わたしたちこ
そ，かれよりも王に相応しい。またかれは富にも恵まれていな
い。」かれ（預言者）は言った。「アッラーは，あなたがたの上
にかれを選び，かれの知識と体力を強められた。アッラーは御心
に適う者に，王権を授けられる。アッラーは厚施にして全知であ
られる。」

ََم نَ هربِّك مَوبقيهةٌ َِِّمهاَت ركَآلَموس َٰى
ِّ ٌوقالََلمَنبيُّ همَإ هنَآيةَملكهَأنَْتيكمَالتهابوتَفيهَسكينة
َٰ وآلَهارونَحتملهَالمَل كةََََۛإ هنَِف
َ﴾٢٤٨﴿َمَمؤمنني
ُّ َذلكَْليةًَلهكمَإنَكنت

ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ﻇاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس
وه صندوق آ جاائے گاا جاس مایں تمہاارے رب کای طارف ساے دلجمعای ہاے اور آل موسای
 فرشتے اسے اٹھا کار ﻻئایں گاے۔ یقیناا یاہ تاو تمہاارے لائے،اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے
کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو

And their prophet said to them, "Indeed, a sign of his kingship is that
the chest will come to you in which is assurance from your Lord and a
remnant of what the family of Moses and the family of Aaron had left,
carried by the angels. Indeed in that is a sign for you, if you are
believers." 2:248
預言者はかれらに言った。「かれの王権の印は，あなたがたに来
るあの（ほ？）ある。天使たちがその中に，主からの平安と，ム
ーサーの一族とハールーンの一族の遺品を入れてやって来る。あ
なたがたがもし（真の）信者ならば，その中にあなたがたへの印
がある。」

ََاَّللَمب تليكمَبن هرَفمنَشربَمنهَف ل يسَم ِّدَوم نَ هَملَيطعَم ه
ف ل هماَفصلَنالوتَِبونودَقالَإ هن ه
ََمن همََََۛف ل هماَجاوز َهوَوالهذينَآمنوا
ِّ فإنههَم ِّدَإهَلَمنَاغَت َغرفةًَبيدََََۛفشربواَمنهَإهَلَقل ًيَل
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َمَم نَفئ ة
مَمَلق ه
ُّ مع هَق الواََلَناق ةَلن اَالي ومَو الوتَوجن ودََََۛق الَاله ذينَيظنُّ ونَأ هَّن
ِّ وَاَّللَك
َ﴾٢٤٩﴿َصابرين
َاَّللَم َال ه
َقليلةَغلبتَفئةًَكثْيًةَ ذن ه
َاَّللَََۛو ه

جب (حضرت) طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو ہللا تعالی تمہیں ایک نہر ساے
 جس نے اس میں سے پانی پای لیاا وه میارا نہایں اور جاو اساے ناہ چکھاے،آزمانے واﻻہے
 ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھرلے۔ لیکن سوائے چند کاے،وه میرا ہے
باقی سب نے وه پانی پی لیا (حضرت) طالوت ماومنین سامیت جاب نہار ساے گازر گائے تاو
وه لوگ کہنے لگے آ تو ہم میں طاقت نہیں کاہ جاالوت اور اس کاے لشاکروں ساے لاڑیں۔
 بساا اوقاات چھاوٹی اور تھاوڑی،لیکن ہللا تعالی کی مالقات پر یقاین رکھانے والاوں ناے کہاا
 ہللا تعاالی،سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر ہللا کاے حکام ساے غلباہ پاالیتی ہایں
صبر والوں کے ساتھ ہے

And when Saul went forth with the soldiers, he said, "Indeed, Allah will
be testing you with a river. So, whoever drinks from it is not of me, and
whoever does not taste it is indeed of me, excepting one who takes
[from it] in the hollow of his hand." But they drank from it, except a
[very] few of them. Then when he had crossed it along with those who
believed with him, they said, "There is no power for us today against
Goliath and his soldiers." But those who were certain that they would
meet Allah said, "How many a small company has overcome a large
company by permission of Allah. And Allah is with the patient." 2:249
タールートが軍を率いて出征する時，かれは言った。「本当にア
ッラーは，川であなたがたを試みられる。誰でも川の水を飲む者
は，わが民ではない。だがそれを味わおうとしない者は，きっと
わが民である。只手のひらで，一すくいするだけは別だ。」だが
少数の者の外，かれらはそれを飲んだ。かれ（タールート）およ
びかれと信仰を共にする者が渡った時，かれらは，「わたしたち
は今日ジャールート（ゴリアテ）とその軍勢に敵対する力はな
い。」と言った。だがアッラーに会うことを自覚する者たちは言
った。「アッラーの御許しのもとに，幾度か少い兵力で大軍にう
ち勝ったではないか。アッラーは耐え忍ぶ者と共にいられる。」
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ول هماَب رزواَوالوتَوجنود َقالواَربهناَأفروَعلي ناَص ًَباَوثبِّتَأقدامناَوانصرَنَعلىَالقومَالكافرينَ
﴿َ﴾٢٥٠
جااب ان کااا جااالوت اور اس کااے لشااکر سااے مقابلااہ ہااوا تااو انہااوں نااے دعااا مااانگی کااہ اے
پروردگار ہمیں صبر دے ،ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما
And when they went forth to [face] Goliath and his soldiers, they said,
"Our Lord, pour upon us patience and plant firmly our feet and give us
victory over the disbelieving people." 2:250
それからかれらは進んで，ジャールートとその軍勢に見えんとす
る時，（祈って）言った。「主よ，わたしたちに不屈の精神を注
ぎ込んで下さい。わたしたちの足場を固めて，不信心の民に対
」。し，わたしたちを御助け下さい

َاَّللَالملكَواْلكمةَوعلهمهَِمهاَيش اءََََۛول وَلَدف َ
َاَّللَوق تلَداوودَجالوتَوآًت ه
ف هزموهمَ ذن ه
َاَّللَذوَفضلَعلىَالعالمنيَ﴿َ َ﴾٢٥١
اَّللَالنهاسَب عضهمَبب عضَلهفسدتَاْلرضَوَٰلك هن ه
ه

چنانچااہ ہللا تعااالی کااے حکاام سااے انہااوں نااے جااالوتیوں کااو شکساات دے دی اور (حضاارت)
داؤد (علیااہ السااالم) کااے ہاااتھوں جااالوت قتاال ہااوا اور ہللا تعااالی نااے داؤد (علیااہ السااالم) کااو
مملکت وحکمات اور جتناا کچاھ چاہاا علام بھای عطاا فرمایاا۔ اگار ہللا تعاالی بعاض لوگاوں کاو
بعض سے دفن نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا ،لیکن ہللا تعالی دنیا والوں پر باڑا فضال
وکرم کرنے واﻻ ہے

So they defeated them by permission of Allah, and David killed Goliath,
and Allah gave him the kingship and prophethood and taught him from
]that which He willed. And if it were not for Allah checking [some
people by means of others, the earth would have been corrupted, but
Allah is full of bounty to the worlds. 2:251
果たしてかれら（タールートの軍勢）は，アッラーの許しのもと
にかれらを打ち破り，ダーウードはジャ―ルートを殺し，アッラ
ーは，王権と英知をかれ（ダーウード）に授け，かれのおばしめ
しに就いて教えられた。アッラーが人間を，互いに抑制し合うよ
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うに仕向けられなかったならば，大地はきっと腐敗したことであ
。ろう。だがアッラーは，凡てのものに恵みをくださる

َاَّللَن ت لوهاَعليكَِبْل ََََِّۛوإنهكَلمنَالمرسلنيَ﴿َ﴾٢٥٢
تلكَآَّيت ه

یااہ ہللا تعااالی ک ای آیتاایں ہ ایں جنہ ایں ہاام حقانیاات کااے ساااتھ آپ پاار پااڑھتے ہ ایں ،بااالیقین آپ
رسولوں میں سے ہیں
These are the verses of Allah which We recite to you, [O Muhammad],
in truth. And indeed, you are from among the messengers. 2:252
。これはアッラーの宣託で，われは真理をあなたに読み聞かせる
。誠にあなたは，遣わされた者の一人である

َاَّللَََۛورف َب عض همَ
ض لناَب عض همَعل َٰىَب ع ضََََۛ ِّم ن همَ هم نَكله م هَ
َالرس لَف ه
(َ۞َ)3تل ك ُّ
َاَّللَم اَاق ت ت لَالهذينَ
درجاتََََۛوآت ي ناَعيسىَابنَمريَالبيِّناتَوأيهدَن َبرواَالقدسََََۛولوَشاء ه
مَمنَب عدَماَج اءَتمَالبيِّن اتَوَٰلك نَاخت لف واَفم ن همَ هم نَآم نَوم ن همَ هم نَكف رََََۛول وَ
منَب عده ِّ
َاَّللَي فعلَماَيريدَ﴿َ﴾٢٥٣
َاَّللَماَاق ت ت لواَوَٰلك هن ه
شاء ه

یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعاض پار فضایلت دی ہاے ،ان مایں ساے بعاض
وه ہیں جن سے ہللا تعالی نے بات چیت کی ہے اور بعاض کاے درجاے بلناد کائے ہایں ،اور
ہم نے عیسی بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القادس ساے ان کای تائیاد کی۔اگار
ہللا تعالی چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آجانے کاے بعاد ہرگاز آپاس مایں لڑائای
بھڑائی نہ کرتے ،لیکن ان لوگوں نے اختالف کیا ،ان مایں ساے بعاض تاو ماومن ہاوئے اور
بعض کافر ،اور اگر ہللا تعالی چاہتا تو یہ آپس میں نہ لاڑتے ،لایکن ہللا تعاالی جاو چاہتاا ہاے
کرتا ہے

Those messengers - some of them We caused to exceed others. Among
them were those to whom Allah spoke, and He raised some of them in
degree. And We gave Jesus, the Son of Mary, clear proofs, and We
supported him with the Pure Spirit. If Allah had willed, those
[generations] succeeding them would not have fought each other after
the clear proofs had come to them. But they differed, and some of
them believed and some of them disbelieved. And if Allah had willed,
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they would not have fought each other, but Allah does what He
intends. 2:253
われは，これらの使徒のある者を外の者より以上に遇した。かれ
らの中である者には，アッラーが親しく御言葉をかけられるし，
またある者は位階を高められた。またわれは，マルヤムの子イー
サーに明証を授け，且つ聖霊によってかれを強めた。もしアッラ
ーのおばしめしがなかったなら，かれらの後継者たちは，明証が
下った後互いに争うことはなかったであろう。だがかれらは相違
した。ある者は信じ，またある者は信仰を拒否した。アッラーの
御心なら，かれらは争わなかったのである。だがアッラーは，お
ばしめしのことを行われた。

ٌَََۛمَم نَق ب لَأنَِْتَي وٌم هََلَب ي ٌَفي هَوَلَخلهةٌَوَلَش فاع َة
ِّ َّيَأيُّه اَالهذينَآمن واَأنفق واَِمهاَرزق ن اك
َ َ﴾٢٥٤﴿َوالكافرونَهمَالظهالمون
اے ایماان والااو! جاو ہاام ناے تمہایں دے رکھاا ہااے اس مایں سااے خارچ کاارتے رہاو اس سااے
پہلے کہ وه دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت اور کافر ہی ﻇالم ہیں
O you who have believed, spend from that which We have provided for
you before there comes a Day in which there is no exchange and no
friendship and no intercession. And the disbelievers - they are the
wrongdoers. 2:254
あなたがた信仰する者よ，われがあなたがたに授けた糧を取引も
なく友情もなく，執り成しもない日の来る前に（施しに）使え。
信仰を拒む者は，不義を行う者である。

َاَّللََلَإ َٰل هَإهَلَه وَاْل ُّيَالقيُّ ومَََََۛلََتخ ذ َس نةٌَوَلَن وٌَمَََۛله هَم اَِفَال هس ماواتَوم اَِف
ه
َاْلرضََََۛمنَذاَالهذيَيشف َعند َإهَلَ ذنهََََۛي علمَماَبنيَأيديهمَوماَخلفهمََََۛوَلَُييط ون
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ََمنَعلمهَإهَلَِباَشاءََََۛوس َكرسيُّهَال هس ماواتَواْلرضََََۛوَلَي ئ ود َحفظهم اَََۛوه و
ِّ بشيء
َ﴾٢٥٥﴿َالعل ُّيَالعظيم

ہللا تعالی ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زناده اور ساب کاا تھاامنے
 اس کای ملکیاات مایں زماین اور آساامانوں کای تمااام، جسااے نااہ اونگااھ آئااے نااہ نینااد،واﻻ ہااے
 وه،چیزیں ہیں۔ کون ہاے جاو اس کای اجاازت کاے بایار اس کاے ساامنے شافاعت کرساکے
جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وه اس کے علام مایں ساے
 اس کای کرسای کای وسااعت نااے،کسای چیااز کااا احاطااہ نہایں کرسااکتے مگاار جتنااا وه چاااہے
زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے اور ہللا تعالی ان کای حفااﻇت ساے ناہ تھکتاا اور ناہ اکتاتاا
 وه تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے،ہے

Allah - there is no deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of
[all] existence. Neither drowsiness overtakes Him nor sleep. To Him
belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who
is it that can intercede with Him except by His permission? He knows
what is [presently] before them and what will be after them, and they
encompass not a thing of His knowledge except for what He wills. His
Kursi extends over the heavens and the earth, and their preservation
tires Him not. And He is the Most High, the Most Great. 2:255
アッラー，かれの外に神はなく，永生に自存される御方。仮眠も
熟睡も，かれをとらえることは出来ない。天にあり地にある凡て
のものは，かれの有である。かれの許しなくして，誰がかれの御
許で執り成すことが出来ようか。かれは（人びとの），以前のこ
とも以後のことをも知っておられる。かれの御意に適ったことの
外，かれらはかれの御知識に就いて，何も会得するところはない
のである。かれの玉座は，凡ての天と地を覆って広がり，この2
つを守って，疲れも覚えられない。かれは至高にして至大であら
れる。

ََالرش دَم نَالغ َِّيَََۛفم نَيكف رَِبلطه اغوتَوي ؤمنَِب هَّللَف ق د
ُّ َلَإك را َِفَال ِّدينََََۛق دَتهب هني
َ﴾٢٥٦﴿َاَّللََسي ٌَعل ٌيم
استمسكَِبلعروةَالوث ق َٰىََلَانفصامََلاَََۛو ه
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 اس لائے، ہدایت ضاللت سے روشان ہاوچکی ہاے،دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں
جو شخص ہللا تعالی کے سوا دوسرے معباودوں کاا انکاار کارکے ہللا تعاالی پار ایماان ﻻئاے
 جااننے، جو کبھی ناہ ٹاوٹے گاا اور ہللا تعاالی ساننے واﻻ،اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا
واﻻ ہے
There shall be no compulsion in [acceptance of] the religion. The right
course has become clear from the wrong. So whoever disbelieves in
Taghut and believes in Allah has grasped the most trustworthy
handhold with no break in it. And Allah is Hearing and Knowing. 2:256
宗教には強制があってはならない。正に正しい道は迷誤から明ら
かに（分別）されている。それで邪神を退けてアッラーを信仰す
る者は，決して壊れることのない，堅固な取っ手を握った者であ
る。アッラーは全聴にして全知であられる。

َمَم نَالظُّلم اتَإ َالنُّ ورََََۛواله ذينَكف رواَأولي اؤهمَالطه اغوت
ه
ِّ اَّللَو َُّاله ذينَآمن واَُي رجه
َ﴾٢٥٧﴿َمَمنَالنُّورَإ َالظُّلماتََََۛأوَٰلئكَأصحابَالنهارََََۛهمَفيهاَخالدون
ِّ ُيرجوَّن
 وه انہیں اندھیروں سے روشانی کای طارف،ایمان ﻻنے والوں کا کارساز ہللا تعالی خود ہے
نکااال لااے جاتااا ہااے اور کااافروں کااے اولیاااء شایاطین ہایں۔ وه انہ ایں روشاانی سااے نکااال کاار
 یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے،اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں

Allah is the ally of those who believe. He brings them out from
darknesses into the light. And those who disbelieve - their allies are
Taghut. They take them out of the light into darknesses. Those are the
companions of the Fire; they will abide eternally therein. 2:257
アッラーは信仰する者の守護者で，暗黒の深みから，かれらを光
明の中に導かれる。信仰しない者は，邪神〔ターグート〕がその
守護者で，かれらを光明から暗黒の深みに導く。かれらは業火の
住人である。永遠にその中に住むであろう。
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َاَّللَالمل كَإذَق الَإب راهيمَرِِّبَالهذَيَُيي يَوَيي تَ
أملَت رَإ َالهذيَح ا ه َإب راهيمَِفَربِّهَأنَآًت ه
َاَّللَِْتَِبل هش مسَم نَالمش رقَف ختَِب اَم نَالمغ ربَ
قالَأَنَأحييَوأميتََََۛقالَإب راهيمَف إ هن ه
اَّللََلَي هديَالقومَالظهالمنيَ﴿َ﴾٢٥٨
ف بهتَالهذيَكفرََََۛو ه
کیا تونے اسے نہیں دیکھا جو سالطنت پاا کار اباراہیم (علیاہ الساالم) ساے اس کاے رب کاے
بارے میں جھگڑ رہاا تھاا ،جاب اباراہیم (علیاہ الساالم) ناے کہاا کاہ میارا رب تاو وه ہاے جاو
جالتا ہے اور مارتا ہے ،وه کہنے لگا میں بھی جالتا اور مارتا ہاوں ،اباراہیم (علیاہ الساالم)
نے کہا ہللا تعالی سور کو مشرق کای طارف ساے لاے آتاا ہاے تاو اساے ماارب کای جاناب
سے لے آ۔ اب تو وه کافر بھونچکا ره گیا ،اور ہللا تعالی ﻇالموں کو ہدایت نہیں دیتا
Have you not considered the one who argued with Abraham about his
Lord [merely] because Allah had given him kingship? When Abraham
said, "My Lord is the one who gives life and causes death," he said, "I
give life and cause death." Abraham said, "Indeed, Allah brings up the
sun from the east, so bring it up from the west." So the disbeliever was
overwhelmed [by astonishment], and Allah does not guide the
wrongdoing people. 2:258
）アッラーがかれに王権を授けられたことから，（高慢になって
主に就いてイブラーヒームと論議した者を，あなたは知らなかっ
たのか。イブラーヒームが，「わたしの主は，生を授けまた死を
賜う方だ。」と言った時，かれは「わたしも，生を授けまた死を
与える。」と言った。イブラーヒームは言った。「アッラーは，
太陽を東から昇らせられる。それであなたは，それを西から昇ら
せなさい。」そこでかの不信者は当惑してしまった。アッラーは
。不義を行う民を御導きになられない

ذَُيي َٰ
َاَّللَب ع دَموَت اَََۛفخمات هَ
يَه ذ ه
أوَكالهذيَمهرَعل َٰىَق ريةَوه يَخاوي ةٌَعل َٰىَعروش هاَق الَأ هَٰ
اَّللَما ةَع امَُثهَب عث هََََۛق الَك مَلبث تََََۛق الَلبث تَي وًم اَأوَب ع ضَي ومََََۛق الَب لَلهبث تَما ةَ
ه
ع امَف انظرَإ َٰ َنعام كَوش رابكَملَي تس نههََََۛوانظ رَإ َٰ َح اركَولنجعل كَآي ةًَلِّلنه اسََََۛوانظ رَ
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ََاَّللَعل َٰىَك َِّلَش يء
إ َالعظ امَكي فَننش زهاَُثهَنكس وهاَْل ًم اَََۛف ل هم اَت ب هنيَل هَق الَأعل مَأ هن ه
َ َ﴾٢٥٩﴿َقد ٌير

یا اس شخص کے مانند کہ جس کاا گازر اس بساتی پار ہاوا جاو چھات کاے بال اونادھی پاڑی
 وه کہنے لگا اس کی موت کے بعد ہللا تعالی اسے کس طرح زناده کارے گاا؟ تاو،ہوئی تھی
 پوچھاا کتنای مادت تجاھ پار، پھار اساے اٹھایاا،ہللا تعالی نے اسے مار دیا سو ساال کاے لائے
 پھار اب، فرمایا بلکاہ تاو ساو ساال تاک رہاا،گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ
 ہام،تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور اپانے گادھے کاو بھای دیکاھ
تجھے لوگوں کے لئے ایک نشانی بناتے ہایں تاو دیکاھ کاہ ہام ہاڈیوں کاو کاس طارح اٹھااتے
 جب یہ سب ﻇاہر ہو چکا تو کہنے لگا مایں جانتاا ہاوں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں،ہیں
کہ ہللا تعالی ہر چیز پر قادر ہے

Or [consider such an example] as the one who passed by a township
which had fallen into ruin. He said, "How will Allah bring this to life
after its death?" So Allah caused him to die for a hundred years; then
He revived him. He said, "How long have you remained?" The man said,
"I have remained a day or part of a day." He said, "Rather, you have
remained one hundred years. Look at your food and your drink; it has
not changed with time. And look at your donkey; and We will make you
a sign for the people. And look at the bones [of this donkey] - how We
raise them and then We cover them with flesh." And when it became
clear to him, he said, "I know that Allah is over all things competent."
2:259
また，根底から壊滅してなくなった町を通り過ぎた者のようにか
れは言うのであった。「アッラーは，どのように死に絶えたこの
町を甦らされるのだろうか。」ところがアッラーは，百年の間か
れを死なせ，それから甦らせた。そして，「あなたはどれくらい
滞在したのか。」と言われた。かれは（答えて）申し上げた。
「わたしは1日か半日過ごしました。」かれは言われた。「い
や，あなたは百年滞在したのだ。だがあなたの食べ物と飲み物を
見なさい。それはまだ年を経ていない。またあなたのロパを見な
さい。われは，それを人びとへの一つの印としよう。なおその骨
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を見なさい。われがどうそれらを起こし，それから肉を着せるか
を。」それが明示された時かれは，「アッラーが凡てのことに全
能であられることが分りました。」と言った。

َبَأرِفَكي فَحتي يَالم وت ََٰىَََۛق الَأوملَت ؤمنَََۛق الَب ل َٰىَوَٰلك نَلِّيطم ئ هن
ِّ وإذَق الَإب راهيمَر
ََم ن ه هنَج زءًاَُثهَادعَه هن
ِّ َمنَالطهْيَفصره هنَإليكَُثهَاجعلَعل َٰىَك ِّلَجب ل
ِّ ًق للََََۛقالَفِذَأرب عة
﴾٢٦٠﴿ََاَّللَعز ٌَيزَحك ٌيم
ْتينكَسعيًاَََۛواعلمَأ هن ه
اور جب ابراہیم (علیہ السالم) نے کہا کہ اے میرے پروردگار! مجھاے دکھاا تاو ُماردوں کاو
 کیاا تمہایں ایماان نہایں؟ جاواب دیاا،کس طرح زنده کرے گا؟ (جناب باری تعالی نے) فرمایا
 ان کاے ٹکاڑے، فرمایاا چاار پرناد لاو،ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی
 تمہاارے پاااس، پھار ہار پہااڑ پاار ان کاا ایاک ایاک ٹکاڑا رکااھ دو پھار انہایں پکاارو،کار ڈالاو
دوڑتے ہوئے آجائیں گے اور جان رکھو کہ ہللا تعالی غالب ہے حکمتوں واﻻ ہے
And [mention] when Abraham said, "My Lord, show me how You give
life to the dead." [Allah] said, "Have you not believed?" He said, "Yes,
but [I ask] only that my heart may be satisfied." [Allah] said, "Take four
birds and commit them to yourself. Then [after slaughtering them] put
on each hill a portion of them; then call them - they will come [flying] to
you in haste. And know that Allah is Exalted in Might and Wise." 2:260
イブラーヒームが、「主よ，あなたは死者をどう甦らせられるの
かわたしに見せて下さい。」と言った時（のことを思え）。主は
言われた。「あなたは信じないのか。」かれは申し上げた「い
や，只わたしの心を安らげたいのであります。」かれは言われ
た。「4羽の鳥をとって，それを慣らし，それからかれらの一部
をそれぞれの丘の上に置いて，それを呼べ，かれらは急いであな
たの許に来るであろう。それであなたは，アッラーが偉力ならび
なく英明であられることが分るであろう。」
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ََما ة
همث لَاله ذينَينفق ونَأم واَلمَِفَس بيل ه
ِّ ََاَّللَكمث لَحبه ةَأنب ت تَس ب َس نابلَِفَك ِّلَس نب لة
َ﴾٢٦١﴿َاَّللَواس ٌَعل ٌيم
اَّللَيضاعفَلمنَيشاءََََۛو ه
حبهةََََۛو ه

جو لوگ اپنا مال ہللا تعالی کی راه میں خرچ کرتے ہایں اس کای مثاال اس داناے جیسای ہاے
 اور ہللا تعاالی جساے چااہے،جس میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سودانے ہوں
بڑھا چڑھا کر دے اور ہللا تعالی کشادگی واﻻ اور علم واﻻ ہے

The example of those who spend their wealth in the way of Allah is like
a seed [of grain] which grows seven spikes; in each spike is a hundred
grains. And Allah multiplies [His reward] for whom He wills. And Allah is
all-Encompassing and Knowing. 2:261
アッラーの道のために自分の所有するものを施す者を例えてみれ
ば，ちょうど1粒が7穂を付け，1穂に百粒を付けるのと同じであ
る。アッラーは御心に適う者に，倍加してくださる。アッラーは
厚施にして全知であられる。

ََاَّللَُثهََلَي تبع ونَم اَأنفق واَمنجاَوَلَأ ًذىَََۛ هَل مَأج رهمَعن دَرِِّب م
الهذينَينفقونَأمواَلمَِفَس بيل ه
َ﴾٢٦٢﴿َوَلَخو ٌ َعليهمَوَلَهمَُيزنون

جاو لااوگ اپناا مااال ہللا تعاالی کای راه مایں خاارچ کاارتے ہایں پھاار اس کاے بعااد ناہ تااو احسااان
 ان کا اجر ان کے رب کے پااس ہاے ان پار ناہ تاو کچاھ خاوف،جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں
ہے نہ وه اداس ہوں گے

Those who spend their wealth in the way of Allah and then do not
follow up what they have spent with reminders [of it] or [other] injury
will have their reward with their Lord, and there will be no fear
concerning them, nor will they grieve. 2:262
アッラーの道のために，自分の財産を施し，その後かれらの施し
た相手に負担侮辱の念を起こさせず，また損わない者，これらの
者に対する報奨は，主の御許にある。かれらには，恐れもなく憂
いもないであろう。
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دَحل ٌيمَ﴿َ﴾٢٦٣
َمنَصدقةَي ت ب عهاَأ ًذىَََۛو ه
اَّللَغ ٌّ
۞َق وٌلَ همعرو ٌ َومغفرةٌَخْيٌ ِّ

نرم بات کہنا اور معاف کردینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہاو اور ہللا
تعالی بےنیاز اور بردبار ہے
Kind speech and forgiveness are better than charity followed by injury.
And Allah is Free of need and Forbearing. 2:263
親切な言葉と寛容とは，侮辱を伴う施しものに優る。アッラーは
。富有にして慈悲深くあられる

َّيَأيُّهاَالهذينَآمن واََلَت بطل واَص دقاتكمَِبلم ِّنَواْلذ َٰىََكالهذيَينف َمال هَرَءَالنهاسَوَلَي ؤمنَ
ابَفخص ابهَواب ٌلَفَتك هَص ل ًداَََۛهَلَي ق درونَ
ِب هَّللَوالي ومَاْلخ رََََۛفمث ل هَكمث لَص فوانَعلي هَت ر ٌ
اَّللََلَي هديَالقَومَالكافرينَ﴿َ﴾٢٦٤
عل َٰىَشيء َِِّمهاَكسبواَََۛو ه

اے ایمان والو! اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچاا کار بربااد ناہ کارو! جاس طارح
وه شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کارے اور ناہ ہللا تعاالی پار ایماان
رکھے نہ قیامت پر ،اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہاو
پھااار اس پااار زوردار میناااہ برساااے اور وه اساااے بالکااال صااااف اور ساااخت چھاااوڑ دے ،ان
ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور ہللا تعاالی کاافروں کای قاوم
کو (سیدھی) راه نہیں دکھاتا

O you who have believed, do not invalidate your charities with
reminders or injury as does one who spends his wealth [only] to be
seen by the people and does not believe in Allah and the Last Day. His
example is like that of a [large] smooth stone upon which is dust and is
]hit by a downpour that leaves it bare. They are unable [to keep
anything of what they have earned. And Allah does not guide the
disbelieving people. 2:264
信仰する者よ，あなたがたは人びとに見せびらかすため，持物を
施す者のように，負担侮辱を感じさせて，自分の施しを無益にし
てはならない。またアッラーも，最後の（審判の）日も信じない
者のように。かれらを譬えてみればちょうど，上を被った滑らか
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な岩のようなもので，大雨が降れば裸になってしまう。かれらは
その働いて得たものから，何の得るところもないであろう。アッ
。ラーは不信心の者たちを御導きになられない

اَمنَأنفسهمَكمثلَجنهةَبَرب وةَأص اِباَواب ٌلَ
ومثلَالهذينَينفقونَأمواَلمَابتغاءَمرضات ه
َاَّللَوت ثبيتً ِّ
اَّللَِباَت عملونَبصْيٌَ﴿َ﴾٢٦٥
فآتتَأكلهاَضعفَنيَفإنَ هملَيصب هاَواب ٌلَفط َلٌَََّۛو ه

ان لوگوں کی مثال جو اپنا ماال ہللا تعاالی کای رضاامندی کای طلاب مایں دل کای خوشای اور
یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہواور زوردار باار
اس پر برسے اور وه اپنا پھل دگنا ﻻوے اور اگر اس پر بار نہ بھی برسے تو پھاوار ہای
کافی ہے اور ہللا تمہارے کام دیکھ رہا ہے

And the example of those who spend their wealth seeking means to the
approval of Allah and assuring [reward for] themselves is like a garden
on high ground which is hit by a downpour - so it yields its fruits in
double. And [even] if it is not hit by a downpour, then a drizzle [is
sufficient]. And Allah, of what you do, is Seeing. 2:265
アッラーの御喜びを求め，また自分の魂を強めるために，その所
有するものを施す者たちを譬えてみよう。かれらは丘の上にある
果樹園のように，大雨が注げばその収穫は倍加し，また大雨がな
くても，少しの湿り（で足りる）。アッラーはあなたがたの行う
。ことを御存知であられる

َم نَ ه ي لَوأعن ابَِت ريَم نَحتته اَاْلَّن ارَل هَفيه اَم نَك َِّلَ
أي وُّدَأح دكمَأنَتك ونَل هَجنه ةٌ ِّ
َاَّللَ
الثهم راتَوأص ابهَالك َبَول هَذ ِّريهةٌَض عفاءَفخص اِباَإعص ٌارَفي هََنٌرَفاحَتق تَََََۛك َٰذلكَي ب ِّني ه
لكمَاْلَّيتَلعلهكمَت ت ف هكرونَ﴿َ﴾٢٦٦
کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجاوروں اور انگاوروں کاا بااغ ہاو ،جاس
میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہار قسام کاے پھال موجاود ہاوں ،اس شاخص کاا بڑھاپاا آگیاا ہاو،
اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگوﻻ لک جائے جاس مایں آگ
بھی ہو ،پس وه باغ جل جائے ،اسی طرح ہللا تعالی تمہاارے لائے آیتایں بیاان کرتاا ہاے تاکاہ
تم غوروفکر کرو
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Would one of you like to have a garden of palm trees and grapevines
underneath which rivers flow in which he has from every fruit? But he
is afflicted with old age and has weak offspring, and it is hit by a
whirlwind containing fire and is burned. Thus, does Allah make clear to
you [His] verses that you might give thought. 2:266
あなたがたの中，ナツメヤシやブドウの園を持ち，川が下を流
れ，そこに凡ての果実があっても，自分は既に年老い，その子は
まだ幼弱でおまけに旋風が猛火を伴ってきて，（全部）焼き払う
ようなことを望む者があろうか。このようにアッラーは，あなた
がたに印を説き明かされる。恐らくあなたがたは反省するであろ
う。

َمَم نَاْلرضََََۛوَلَت ي همم وا
ِّ َّيَأيُّه اَاله ذينَآمن واَأنفق واَم نَنيِّب اتَم اَكس ب تمَوِمهاَأخرجن اَلك
َ﴾٢٦٧﴿َدَحي ٌد
اْلبي َمنهَتنفقونَولستمَِبخذيهَإهَلَأنَت غمضواَفيهََََۛواعلمواَأ هن ه
ٌّ َاَّللَغ

اے ایمان والو! اپنی پاکیزه کمائی میں سے اور زمین میں ساے تمہاارے لائے ہمااری نکاالی
 ان میں ساے باری چیازوں کاے خارچ کارنے کاا قصاد ناہ،ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو
 اور جاان لاو کاہ ہللا، ہاں اگر آنکھیں بناد کار لاو تاو، جسے تم خود لینے والے نہیں ہو،کرنا
تعالی بے پرواه اور خوبیوں واﻻ ہے

O you who have believed, spend from the good things which you have
earned and from that which We have produced for you from the earth.
And do not aim toward the defective therefrom, spending [from that]
while you would not take it [yourself] except with closed eyes. And
know that Allah is Free of need and Praiseworthy. 2:267
信仰する者よ。あなたがたの働いて得たよいものと，われが，大
地からあなたがたのために生産したものを借しまず施せ。悪いも
のを図って，施してはならない。目をつむらずには，あなた（自
身）さえ取れないようなものを。アッラーは満ち足りておられる
方，讃美されるべき方であられることを知りなさい。
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َاَّللَواس ٌَعل ٌيم
ًَ َمن هَوفض
َلَََۛو ه
الشهيطانَيعدكمَالفقرَوْم ركمَِبلفحش اءََََۛو ه
ِّ اَّللَيع دكمَ همغف رًة
َ﴾٢٦٨﴿
 اور ہللا تعاالی تام ساے،شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بےحیائی کا حکم دیتا ہے
 ہللا تعالی وسعت واﻻ اور علم واﻻ ہے،اپنی بخش اور فضل کا وعده کرتا ہے
Satan threatens you with poverty and orders you to immorality, while
Allah promises you forgiveness from Him and bounty. And Allah is allEncompassing and Knowing. 2:268
悪魔は貧窮をもってあなたがたを脅し，また恥じ知らずの行いを
命じる。だがアッラーは寛容と恩恵をあなたがたに約束されてお
られる。アッラーは厚施にして全知であられる。

َي ؤِتَاْلكمةَمنَيشاءََََۛومنَي ؤتَاْلكمةَف قدَأوِتَخ ًْياَكث ًْياَََۛوماَي هذ هكرَإهَلَأولوَاْللب اب
َ َ﴾٢٦٩﴿
وه جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو شخص حکمات اور سامجھ دیاا جاائے وه
بہت ساری بھالئی دیا گیا اور نصیحت صرف عقلمند ہی حاصل کرتے ہیں
He gives wisdom to whom He wills, and whoever has been given
wisdom has certainly been given much good. And none will remember
except those of understanding. 2:269
かれは御心に適う者に，英知を授けられる。英知を授けられた者
は，本当に多分の良いものを授けられた者である。だが思慮ある
者の外は，誰も反省しない。

َ﴾٢٧٠﴿ََاَّللَي علمهََََۛوماَللظهالمنيَمنَأنصار
َمنَنهذرَفإ هن ه
ِّ مَمنَنهفقةَأوَنذرُت
ِّ وماَأنفقت

،تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نذر مانو اسے ہللا تعالی بخوبی جانتاا ہاے
اور ﻇالموں کا کوئی مددگار نہیں
And whatever you spend of expenditures or make of vows - indeed,
Allah knows of it. And for the wrongdoers there are no helpers. 2:270
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あなたがたが，どんな施し物をしようとも，またどんな誓いを果
たそうとも，アッラーは本当に凡てを知っておられる。凡そ不義
。を行う者を助ける者はない

ص دقاتَفنع هم اَه يََََۛوإنََّتفوه اَوت ؤتوه اَالفق راءَف ه وَخ ْيٌَلهك مََََۛويك ِّف رَع نكمَ
إنَت ب دواَال ه
اَّللَِباَت عملونَخبْيٌَ﴿َ َ﴾٢٧١
ِّمنَسيِّئاتكمََََۛو ه
اگر تم صدقے خیرات کو ﻇاہر کارو تاو وه بھای اچھاا ہاے اور اگار تام اساے پوشایده پوشایده
مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے ،ہللا تعالی تمہارے گنااہوں کاو مٹاا دے
گا اور ہللا تعالی تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے واﻻ ہے،

If you disclose your charitable expenditures, they are good; but if you
conceal them and give them to the poor, it is better for you, and He will
remove from you some of your misdeeds [thereby]. And Allah, with
what you do, is [fully] Acquainted. 2:271
あなたがたは施しを，あらわにしても結構だが，人目を避けて貧
者に与えれば更によい。それはあなたがたの罪悪（の汚）の一部
を，払い清めるであろう。アッラーはあなたがたの行うことを熟
。知されておられる

َاَّللَي ه ديَم نَيش اءََََۛوم اَتنفق واَم نَخ ْيَفِنفس كمََََۛوم اَ
۞َلهيسَعلي كَه داهمَوَٰلك هن ه
َاَّللَََۛوماَتنفقواَمنَخْيَي و ه َإليكمَوأنتمََلَتظلمونَ﴿َ﴾٢٧٢
تنفقونَإهَلَابتغاءَوجه هَ
انہیں ہدایت پر ﻻ کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں بلکہ ہادایت ہللا تعاالی دیتاا ہاے جساے چاہتاا ہاے
اور تم جو بھلای چیاز ہللا کای راه مایں دو گاے اس کاا فائاده خاود پااؤ گاے۔ تمہایں صارف ہللا
تعالی کی رضامندی کی طلب کے لائے ہای خارچ کرناا چااہئے تام جاو کچاھ ماال خارچ کارو
گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا ،اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا
Not upon you, [O Muhammad], is [responsibility for] their guidance, but
Allah guides whom He wills. And whatever good you [believers] spend
is for yourselves, and you do not spend except seeking the countenance
of Allah. And whatever you spend of good - it will be fully repaid to you,
and you will not be wronged. 2:272
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かれらを（正道に）導くことは，あなた（ムハンマド）の責任で
はない。アッラーは，御心に適う者を導かれる。あなたがたが施
す良いものは，みなあなたがた自身のためである。あなたがた
は，アッラーの御顔（御喜び）を願う外には施さない。施した良
いものは，完全にあなたがたに返されよう。あなたがたは不当に
遇せられることはないのである。

ََاَّللََلَيس تطيعونَض رًِبَِفَاْلرضَُيس ب همَاواه لَأغني اءَم ن
للفقراءَالهذينَأحص رواَِفَس بيل ه
ََاَّللَب هَعل ٌيم
التهع ُّف فَت ع رف همَبس يماهمََلَيس خلونَالنه اسَإْلافً اَََۛوم اَتنفق واَم نَخ ْيَف إ هن ه
َ﴾٢٧٣﴿
 جاو ملاک،صدقات کے مستحق صرف وه غرباا ہایں جاو ہللا کای راه مایں روک دیائے گائے
میں چل پھار نہایں ساکتے ناادان لاوگ ان کای باے ساوالی کای وجاہ ساے انہایں مالادار خیاال
 آپ ان کااے چہاارے دیکاھ کاار قیافااہ سااے انہایں پہچاان لایں گااے وه لوگااوں سااے،کارتے ہایں
 تم جو کچھ مال خرچ کرو تو ہللا تعالی اس کا جاننے واﻻ ہے،چمٹ کر سوال نہیں کرتے
[Charity is] for the poor who have been restricted for the cause of
Allah, unable to move about in the land. An ignorant [person] would
think them self-sufficient because of their restraint, but you will know
them by their [characteristic] sign. They do not ask people persistently
[or at all]. And whatever you spend of good - indeed, Allah is Knowing
of it. 2:273
（あなたがたの良い施しは）アッラーの道のために，心をいため
ながらも，大地を闊歩出来ない困窮者のため（のものである）。
かれらは控え目であるから，知らない者は金持であると考える。
あなたがたはその様子から察しなければならない。かれらはしつ
こく人びとに請わないのである。あなたがたがよいものを施せ
ば，アッラーは必ずそれを熟知されておられる。

َالهذينَينفق ونَأم واَلمَِبللهي لَوالنهه ارَس جراَوعَلني ةًَف له مَأج رهمَعن دَرِِّب مَوَلَخ َو ٌ َعل يهمَوَل
َ﴾٢٧٤﴿َهمَُيزنون
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جو لوگ اپنے مالوں کاو رات دن چھاپے کھلاے خارچ کارتے ہایں ان کاے لائے ان کاے رب
تعالی کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی
Those who spend their wealth [in Allah 's way] by night and by day,
secretly and publicly - they will have their reward with their Lord. And
no fear will there be concerning them, nor will they grieve. 2:274
自分の財を，夜となく昼となく，人日を避けて，またあらわに施
す者は，主の御許から報奨が下される。かれらには恐れもなく憂
いもない。

َسَََۛ َٰذل كَء هَّن م
َِّ الهذينَْكلونَال ِّرِبََلَي قوم ونَإهَلَكم اَي ق ومَالهذيَي تِبهط هَال هش يطانَم نَالَم
ه
ََم نَ هربِّهَف انت ه َٰىَف ل ه
َالرِبََََۛوأح هل ه
ِّ ٌَالرباَََۛفمنَجاء َموعظة
ِّ َاَّللَالب ي َوحهرم
ِّ قالواَإَّناَالب ي َمثل
َ﴾٢٧٥﴿ََاَّللَََۛومنَعادَفخوَٰلئكَأصحابَالنهارََََۛهمَفيهاَخالدون
َماَسلفَوأمر َإ ه
سود خاور لاوگ ناہ کھاڑے ہاوں گاے مگار اسای طارح جاس طارح وه کھاڑا ہوتاا ہاے جساے
شیطان چھو کر خبطی بنا دے یہ اس لئے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہای
 جاو شاخص، حاﻻنکہ ہللا تعالی نے تجاارت کاو حاالل کیاا اور ساود کاو حارام،کی طرح ہے
اپنے پاس آئی ہوئی ہللا تعالی کی نصیحت سان کار رک گیاا اس کاے لائے وه ہاے جاو گازرا
 وه، اور جو پھر دوبااره ﴿حارام کای طارف﴾ لوٹاا،اور اس کا معاملہ ہللا تعالی کی طرف ہے
 ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے،جہنمی ہے
Those who consume interest cannot stand [on the Day of Resurrection]
except as one stands who is being beaten by Satan into insanity. That is
because they say, "Trade is [just] like interest." But Allah has permitted
trade and has forbidden interest. So, whoever has received an
admonition from his Lord and desists may have what is past, and his
affair rests with Allah. But whoever returns to [dealing in interest or
usury] - those are the companions of the Fire; they will abide eternally
therein. 2:275
利息を貪る者は，悪魔にとりつかれて倒れたものがするような起
き方しか出来ないであろう。それはかれらが「商売は利息をとる
ようなものだ。」と言うからである。しかしアッラーは，商売を
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許し，利息（高利）を禁じておられる。それで主から訓戒が下っ
た後，止める者は，過去のことは許されよう。かれのことは，ア
ッラー（の御手の中）にある。だが（その非を）繰り返す者は，
。業火の住人で，かれらは永遠にその中に住むのである

بَك هلَك هفارَأثيمَ﴿َ﴾٢٧٦
صدقاتََََۛو ه
َيح ه
َالرِبَوي رِبَال ه
اَّللََلَُي ُّ
َاَّلل ِّ

ہللا تعااالی سااود کااو مٹاتااا ہااے اور صاادقہ کااو بڑھاتااا ہااے اور ہللا تعااالی کس ای ناشااکرے اور
گنہگار سے محبت نہیں کرتا
Allah destroys interest and gives increase for charities. And Allah does
not like every sinning disbeliever. 2:276
アッラーは，利息（への恩恵）を消滅し，施し〔サダカ〕には
（恩恵を）増加して下される。アッラーは忘恩な罪深い者を愛さ
。れない

ص َلةَوآت واَالهزك اةََل مَأج رهمَعن دَرِِّب مَوَلَخ و ٌ َ
ص اْلاتَوأق امواَال ه
إ هنَالهذينَآمن واَوعمل واَال ه
عليهمَوَلَهمَُيزنونَ﴿َ﴾٢٧٧
بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ (سنت کے مطابق) نیک کام کرتے ہایں ،نماازوں کاو قاائم
کرتے ہیں اور زکوة ادا کرتے ہیں ،ان کا اجر ان کاے رب تعاالی کاے پااس ہاے ،ان پار ناہ
تو کوئی خوف ہے ،نہ اداسی اور غم
Indeed, those who believe and do righteous deeds and establish prayer
and give zakah will have their reward with their Lord, and there will be
no fear concerning them, nor will they grieve. 2:277
本当に信仰して善行に励み，礼拝の務めを守り，定めの喜捨をな
。す者は，主の報奨を与えられ，恐れもなく憂いもない

مَمؤمننيَ﴿َ﴾٢٧٨
َّيَأيُّهاَالهذينَآمنواَاتهقو ه
َالرِبَإنَكنت ُّ
اَاَّللَوذرواَماَبقيَمن ِّ

اے ایمان والو! ہللا تعالی سے ڈرو اور جو ساود بااقی ره گیاا ہاے وه چھاوڑ دو ،اگار تام ساچ
مچ ایمان والے ہو
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O you who have believed, fear Allah and give up what remains [due to
you] of interest, if you should be believers. 2:278
あなたがた信仰する者よ，（真の）信者ならばアッラーを畏れ，
利息の残額を帳消しにしなさい。

ََاَّللَورس ولهََََۛوإنَت ب تمَف لك مَرءوسَأم والكمََلَتظلم ونَوَل
َم ن ه
ِّ ف إنَ هملَت فعل واَف خذنواَِب رب
َ﴾٢٧٩﴿َتظلمون
اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ہللا تعالی سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لائے تیاار ہاو
 نہ تم ظلم کرو نہ تم پار ظلام کیاا، ہاں اگر توبہ کرلو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے،جاؤ
جائے گا
And if you do not, then be informed of a war [against you] from Allah
and His Messenger. But if you repent, you may have your principal [thus] you do no wrong, nor are you wronged. 2:279
もしあなたがたがそれを（放棄） しないならば，アッラーとその
使徒から，戦いが宣告されよう。だがあなたがたが悔い改めるな
らば，あなたがたの元金は収得出来る。（人びとを）不当に扱わ
なければ，あなたがたも不当に扱われない。

َ﴾٢٨٠﴿َوإنَكانَذوَعسرةَف نظرةٌَإ َٰ َميسرةََََۛوأنَتصدهقواَخْيٌَلهكمََََۛإنَكنتمَت علمون

اور اگاار کااوئی تنگ ای واﻻ ہااو تااو اسااے آسااانی تااک مہلاات دیناای چاااہئے اور صاادقہ کاارو تااو
 اگر تم میں علم ہو،تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے
And if someone is in hardship, then [let there be] postponement until [a
time of] ease. But if you give [from your right as] charity, then it is
better for you, if you only knew. 2:280
また債務者がもし窮境にあるならば，そのめどのつくまで待て。
もしあなたがたが分っているならば，（帳消しにして）喜捨する
ことがあなたがたのために最もよい。

147

َاَّللَََُۛثهَت و هََّٰفَك ُّلَن فسَ هماَكسبتَوهمََلَيظلمونَ﴿َ َ﴾٢٨١
واتهقواَي وًماَت رجعونَفيهََإ هَ

اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب ہللا تعالی کای طارف لوٹاائے جااؤگے اور ہار شاخص
کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا
And fear a Day when you will be returned to Allah. Then every soul will
be compensated for what it earned, and they will not be treated
unjustly. 2:281
あなたがたは，アッラーに帰される日のために（かれを）畏れな
さい。その時，各人が稼いだ分に対し清算され，誰も不当に扱わ
。れることはないであろう

بَ
َّيَأيُّه اَاله ذينَآمن واَإذاَت داينتمَب دينَإ َٰ َأج ل ُّ
َمس جمىَف اكت بوََََۛوليكت بَبهي نكمَكات ٌ
َاَّللَََۛف ليكتبَوليمللَالهذيَعلي هَاْل ُّ َولي ته َ
بَأنَيكتبَكماَعلهمه هَ
ِبلعدلََََۛوَلَْبَكات ٌ
اَّللَربههَوَلَي بِسَمن هَش ي ئًاَََۛف إنَك انَالهذيَعلي هَاْل ُّ َس ف ًيهاَأوَض عي ًفاَأوََلَيس تطي َأَنَ
ه
نَرجالكمََََۛفإنَ هملَيك وَنَرجل نيَف رج ٌلَ
َي هلَهوَف ليمللَوليُّهَِبلعدلََََۛواستشهدواَشهيدينَم ِّ
ىَََۛوَلَْبَ
َالش هداءَأنَتض هلَإح داااَف ت ذ ِّكرَإح داااَاْلخ ر ََٰ
وام رأًتنَِمه نَت رض ونَم ن ُّ
َاَّللَ
الشُّهداءَإذاَماَدعواَََۛوَلَتسخمواَأنَتكت بو َصغ ًْياَأوَكب ًْياَإ َٰ َأجلهََََۛ َٰذلكمَأقسطَعند ه
ذَأهَلَت رًتب واَََۛإهَلَأنَتك ونَِت ارةًَحاض رةًَت ديرَوَّناَب ي نكمَف ل يسَعل يكمَ
وأق ومَلل هش هادةَوأد َٰ
بَوَلَش هي ٌَدَََۛوإنَت فعل واَفإنه هَ
جن ٌ
ااَأهَلَتكت بوه اَََۛوأش هدواَإذاَت ب اي عتمََََۛوَلَيض ا هرَكات ٌ
اَّللَبك ِّلَشيءََعل ٌيمَ﴿َ﴾٢٨٢
اَاَّللَََۛوي علِّمكم هَ
وقَبكمََََۛواتهقو هَ
َاَّللَََۛو ه
فس ٌ
اے ایمان والو! جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملاہ کارو تاو
اسے لکھ لیا کرو ،اور لکھنے والے کو چاہئے کہ تمہارا آپس کا معاملاہ عادل ساے لکھاے،
کاتب کو چاہئے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے ہللا تعالی نے اسے سکھایا ہاے ،پاس
اسے بھی لکھ دینا چاہئے اور جس کاے ذماہ حاق ہاو وه لکھاوائے اور اپانے ہللا تعاالی ساے
ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں ساے کچاھ گھٹاائے نہایں ،ہااں جاس شاخص کاے ذماہ
حق ہے وه اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عادل
کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے میں سے دو مرد گواه رکھ لاو ،اگار دو مارد ناہ ہاوں تاو ایاک
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مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گوہوں مایں ساے پساند کار لاو تاکاہ ایاک کای بھاول چاوک کاو
دوسری یاد دﻻ دے اور گواہوں کو چاہئے کہ وه جاب بالئاے جاائیں تاو انکاار ناہ کاریں اور
 ہللا،قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواه چھوٹا ہو یاا باڑا ہاو لکھانے مایں کااہلی ناہ کارو
تعالی کے نزدیک یہ بات بہت انصااف والای ہاے اور گاواہی کاو بھای درسات رکھانے والای
 ہاااں یااہ اور بااات ہااے کااہ وه معاملااہ نقااد،اور شااق و شاابہ سااے بھای زیاااده بچااانے والای ہااے
تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہاے ہاو تاو تام پار اس کاے ناہ لکھانے
میں کوئی گناه نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گاواه مقارر کار لیاا کارو اور (یااد رکھاو
کااہ) نااہ تااو لکھاانے والااے کااو نقصااان پہنچایااا جااائے نااہ گااواه کااو اور اگاار تاام یااہ کاارو تااو یااہ
 ہللا تمہایں تعلایم دے رہاا ہاے اور ہللا تعاالی، ہللا تعالی ساے ڈرو،تمہاری کھلی نافرمانی ہے
ہر چیز کو خوب جاننے واﻻ ہے
O you who have believed, when you contract a debt for a specified
term, write it down. And let a scribe write [it] between you in justice.
Let no scribe refuse to write as Allah has taught him. So let him write
and let the one who has the obligation dictate. And let him fear Allah,
his Lord, and not leave anything out of it. But if the one who has the
obligation is of limited understanding or weak or unable to dictate
himself, then let his guardian dictate in justice. And bring to witness
two witnesses from among your men. And if there are not two men
[available], then a man and two women from those whom you accept
as witnesses - so that if one of the women errs, then the other can
remind her. And let not the witnesses refuse when they are called
upon. And do not be [too] weary to write it, whether it is small or large,
for its [specified] term. That is more just in the sight of Allah and
stronger as evidence and more likely to prevent doubt between you,
except when it is an immediate transaction which you conduct among
yourselves. For [then] there is no blame upon you if you do not write it.
And take witnesses when you conclude a contract. Let no scribe be
harmed or any witness. For if you do so, indeed, it is [grave]
disobedience in you. And fear Allah. And Allah teaches you. And Allah is
Knowing of all things. 2:282
あなたがた信仰する者よ，あなたがたが期間を定めて貸借する時
は，それを記録にとどめなさい。あなたがたのことがらを公正な
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記録者に記録させる。記録者は，アッラーが教えられたように記
録し，書くのを拒むことは出来ない。それでかれに記録させなさ
い。債務者にロ述させなさい。かれの主アッラーを畏れ，少しも
それを少なく言ってはならない。もし債務者が，精神的に欠ける
か幼弱者であり，または自らロ述できない場合は，後見人に公正
にロ述させなさい。あなたがたの仲間から，2名の証人をたてな
さい。2名の男がいない場合は，証人としてあなたがたが認め
た，1名の男と2名の女をたてる。もし女の1人が間違っても，他
の女がかの女を正すことが出来よう。証人は（証言のために）呼
ばれた時，拒むことは出来ない。事の大小に拘らず，期限を定め
た（取り決めは）記録することを軽視してはならない。それは，
アッラーの御目には更に正しく，また正確な証拠となり，疑いを
避けるために最も妥当である。只しあなたがたの間で受け渡され
る，直接の取引の場合は別である。それは記録にとどめなくて
も，あなたがたに罪はない。だがあなたがたの取引にさいして
は，証人を立てなさい。そして記録者にも，証人にも迷惑をかけ
てはならない。もし（迷惑がかかることを）すれば，本当にそれ
はあなたがたの罪である。だからアッラーを畏れなさい。アッラ
ーは，あなたがたを教えられた方である。アジラーは凡てのこと
を熟知されておられる。

َض اَف لي ؤِّدَالهذي
ً ۞َوإنَكنتمَعل َٰىَسفرَوملَِتدواَكاتبًاَفرها ٌنَ همقبوض َةٌَََۛفإنَأمنَب عضكمَب ع
َاَّللَِب ا
َاَّللَربه هََََۛوَلَتكتم واَال هش هادةََََۛوم نَيكتمه اَفإنه هَآُثٌَق لب هََََۛو ه
اؤَت نَأمان ت هَولي ته ه
َ﴾٢٨٣﴿َت عملونَعل ٌيم

 ہااں اگار،اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھانے واﻻ ناہ پااؤ تاو رہان قبضاہ مایں رکاھ لیاا کارو
آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وه اساے ادا کاردے اور
ہللا تعالی سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اساے چھپاالے
وه گنہگار دل واﻻ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے ہللا تعالی خوب جانتا ہے

And if you are on a journey and cannot find a scribe, then a security
deposit [should be] taken. And if one of you entrusts another, then let
150

him who is entrusted discharge his trust [faithfully] and let him fear
Allah, his Lord. And do not conceal testimony, for whoever conceals it his heart is indeed sinful, and Allah is Knowing of what you do. 2:283
あなたがたが旅行中で記録者を求め得ない時，担保を（提供させ
て）手に入れて置きなさい。だがあなたがたが互いに信用してい
る時，信用された者には託されたことを（忠実に）果たさせ，か
れの主アッラーを畏れさせなさい。証言を隠してはならない。そ
れを隠す者は，心を罪で汚すものである。アッラーは，あなたが
たの行うことを熟知されておられる。

ََََۛاَّلل
َِّهَّللَم اَِفَال هس ماواتَوم اَِفَاْلرضََََۛوإنَت ب دواَم اَِفَأنفس كمَأوََّتف و َُياس بكمَب ه ه
َ﴾٢٨٤﴿َاَّللَعل َٰىَك ِّلَشيءَقد ٌير
ف ي غفرَلمنَيشاءَوي ع ِّذبَمنَيشاءََََۛو ه
آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہللا تعالی ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہاے
 ہللا تعااالی اس کااا حساااب تاام سااے لااے گااا۔ پھاار جسااے چاااہے،اسااے تاام ﻇاہاار کاارو یااا چھپاااؤ
بخشے اور جسے چاہے سزا دے اور ہللا تعالی ہر چیز پر قادر ہے

To Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the
earth. Whether you show what is within yourselves or conceal it, Allah
will bring you to account for it. Then He will forgive whom He wills and
punish whom He wills, and Allah is over all things competent. 2:284
天にあり地にある，凡てのものはアッラーの有である。あなたが
た自身の中にあるものを，現わしてもまた隠しても，アッラーは
それとあなたがたを清算しておられる。アッラーは，おぼしめし
の者を赦し，またおばしめしの者を罰される。アッラーは凡ての
ことに全能であられる。

َآم نَالهرس ولَِب اَأن زلَإلي هَم نَ هربِّهَوالمؤمن ونَََََۛك لٌَّآم نَِب هَّللَومَل كت هَوكتب هَورس لهََلَن ف ِّرق
َ﴾٢٨٥﴿َنَرسلهََََۛوقالواََسعناَوأنعناَََۛغفرانكَربهناَوإليكَالمصْي
ُّ َم
ِّ بنيَأحد

رسول ایمان ﻻیا اس چیز پر جاو اس کای طارف ہللا تعاالی کای جاناب ساے اتاری اور ماومن
 یہ سب ہللا تعالی اور اس کے فرشتوں پار اور اس کای کتاابوں پار اور اس،بھی ایمان ﻻئے
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کے رسولوں پر ایمان ﻻئے ،اس کے رسولوں مایں ساے کسای مایں ہام تفریاق نہایں کارتے،
انہوں ناے کہاہ دیاا کاہ ہام ناے سانا اور اطاعات کای ،ہام تیاری بخشا طلاب کارتے ہایں اے
ہمارے رب! اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے،
The Messenger has believed in what was revealed to him from his Lord,
and [so have] the believers. All of them have believed in Allah and His
angels and His books and His messengers, [saying], "We make no
distinction between any of His messengers." And they say, "We hear
and we obey. [We seek] Your forgiveness, our Lord, and to You is the
[final] destination." 2:285
使徒は，主から下されたものを信じる，信者たちもまた同じであ
る。（かれらは）皆，アッラーと天使たち，諸啓典と使徒たちを
信じる。わたしたちは，使徒たちの誰にも差別をつけない（と言
う）。また，かれらは（祈って）言う。「わたしたちは，（教え
を）聞き，服従します。主よ，あなたの御赦しを願います。（わ
」。たしたちの）帰り所はあなたの御許であります

َاَّللَن ف ًس اَإهَلَوس عهاََََۛل اَم اَكس بتَوعلي ه اَم اَاكتس بتََََۛربهن اََلَت ؤاخ ذَنَإنَ
َلَيكلِّ ف ه
نهسيناَأوَأخطخَنََََۛربهناَوَلَحتملَعلي ناَإصًراَكماَحلتهَعلىَالهذينَمنَق بلناَََۛربهناَوَلَحت ِّملن اَ
م اََلَناق ةَلن اَب هََََۛواع فَعنهاَواغف رَلن اَوارحن اَََۛأن تَم وَلَنَفانص رَنَعل ىَالق ومَالك افرينَ
﴿َ﴾٢٨٦
ہللا تعالی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیاده تکلیف نہیں دیتا ،جو نیکی وه کارے وه اس
کے لئے اور جو برائی وه کرے وه اس پر ہے ،اے ہمارے رب! اگر ہم بھول گائے ہاوں یاا
خطا کی ہاو تاو ہمایں ناہ پکڑناا ،اے ہماارے رب! ہام پار وه بوجاھ ناہ ڈال جاو ہام ساے پہلاے
لوگوں پر ڈاﻻ تھا ،اے ہمارے رب! ہم پر وه بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہاو اور ہام
سے درگزر فرما! اور ہمایں بخا دے اور ہام پار رحام کار! تاو ہای ہماارا مالاک ہاے ،ہمایں
کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما
Allah does not charge a soul except [with that within] its capacity. It will
have [the consequence of] what [good] it has gained, and it will bear
[the consequence of] what [evil] it has earned. "Our Lord, do not
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impose blame upon us if we have forgotten or erred. Our Lord, and lay
not upon us a burden like that which You laid upon those before us.
Our Lord, and burden us not with that which we have no ability to bear.
And pardon us; and forgive us; and have mercy upon us. You are our
protector, so give us victory over the disbelieving people." 2:286
アッラーは誰にも，その能力以上のものを負わせられない。（人
びとは）自分の稼いだもので（自分を）益し，その稼いだもので
（自分を）損う。「主よ，わたしたちがもし忘れたり，過ちを犯
すことがあっても，咎めないで下さい。主よ，わたしたち以前の
者に負わされたような重荷を，わたしたちに負わせないで下さ
い。主よ，わたしたちの力でかなわないものを，担わせないで下
さい。わたしたちの罪障を消滅なされ，わたしたちを赦し，わた
したちに慈悲を御くだし下さい。あなたこそわたしたちの愛護者
であられます。不信心の徒に対し，わたしたちを御助け下さ
い。」
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