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2020،ونربم29اوتار

� ومضمن۔ رپاین ےت ونںی اجدورگی، رعتیف، ونتمی ےت ملِع ونایمت وتں رکماب'

فہ رہنسی نتم: 

	ب22اکمش� آاتیں15، 14اب  

________________________________________

”دنھ ںین اوہ ڑہیجے اےنپ اجےم دوھدنے ںین ویکں ےج ایحیت دے ْرھک دے وکل آؤن دااایتخر اب/�ؤن ےگ ےت
D Eےت وھجیٹ لگ ونں رہ Jرپتس J اوانہں دروازاب�Tں ووچں رہش وچ اجن ےگ۔رپ ےتک ےت اجدو رگ ےت رحااکمر ےت وخین ےت تب�

D روہے اگ۔“  Eاک دنسپ رکن واال ےت ڑھگن واال اب��رہ

________________________________________

 آاتیں27، 7وتں 3اب��ب14یTسعیTا�ہ وجایب ڑپاھیئ: 

uاودن ریتی تنحم ےت تقفش ےت تخس ویساوتں ڑہیجی اوانہں ےن۔3
'

uوں دخ ےت ایTہدuاں وہوے اگ یئپ دخ�
ریتے وکولں رکوایئ راتحJ ےشخب اگ۔

uِاں۔4 ب� دِک
'
�وبد وہایگ؟ےت اغض uِاں اب' �ہ اب��لب� دے الخف اہہی اثمل ایلونںی اگ ےت آںیھک اگ یئپ اظمل دِک

�
�ں اش ْ

J
ریف وْت

تسین وہایئ!

�۔۔5 Jاں دا ھٹل ینعی ےب ااصنف احامکں دا اصع وتڑِدابD Tاودن ےن رشریu
'

دخ
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�۔۔6 Tل رمکحاین رکدا رایہ ےت وکیئ روک ہن ایکس� �ل امردا رایہ ےت وقامں اےْت بضغ اب' اوہ ای ڑہیجا ولاکں ونں رہق اب'

اسری درھیت اےْت آرام ےت آاسشئ اے،اوہ ااچکن' تیگ اگؤن دگلے ںین۔۔7

� اے۔وکن اوونہں اب��لط رکے اگ؟ےت اودہا ھتہ وداھاب�T ایگاے اوونہں۔27 J ِ Tویکں ےج رب االوفاج ےن اردہ اتِیک
وک ن روےک اگ؟

دریس وظع

اب��لبئ ووچں

31J اب��ب19اابحر ۔1 Tآتب 

�ں اوانہں دے وکل ہن اجوںی ےت ہن اوانہں دا۔31 ْ
J
�ں دے اب�Tر ںین ےت ڑہیجے اجدو رگ ںین وْت

'
 ڑہیجے انِج�ِ

uاودن ریتارب آں۔
'

T دخ
�ں سجن انب دنی۔ںیَم¿

' T
J

اطبل� وہونںی یئپ اوہ ونیت

 آاتیں 15وتں 9 اب��ب18اانثتس ۔2
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�ں ددنیا اے اڑپاجوںی ےت اوےھت داب�Tں وقامں وارگن رکمو ہ۔9
' T
J

uاودن ریتارب ونیت
'

�ں اوس کلم وچ ڑہیجا دخ ْ
J
uوں وْت  دخ�

مک رکےن ہن ِسکھیTں۔

D اب�T ِدیھ ونں اگ وچ وٹرے اب�T افریگل اب�T وگشن ڈکنھ۔10
J
Dزگ وکیئ ایTہدuاں دا ہن وہوے ڑہیجا اےنپ رتْپ/ْ Eریتے وچ رہ

واال اب�T اوسفن رگاب�T اجدو رگ۔

�ں دا سی'گی اب�T رامل اب�T اسرح وہوے۔۔11
'
Dی اب�T انِج�ِ

J '
اب�T رتنم

uاودن دے اسےنم رکمو ہ ںین ےت اوانہں۔12
'

ویکں ےج اوہ اسرے ڑہیجے ایTہدuاں دے مک رکدے ںین دخ
uاودن ریتارب اوانہں ونں ریتے اسےنم ڈکنھ واال اے۔

'
رکمووہاں دے اب/�روں دخ

uاودن اےنپ رب دے اےگ اکلم رںیئہ۔۔13
'

�ں دخ ْ
J
وْت

� ں وارث وہونںی اگ وگشن ڈکنھ واایلں ےت افریگلاں دی نْْس' داب�Tں ںین۔14 ْ
J
ہا�ں داوْت

ویکں ےج اوہ وقامں ج�ن'
�۔  Jاں رکن ہن ِدابuہدTاودنریتے رب ےن ایu

'
�ں دخ

' T
J

رپونیت

Dاب/�۔15 uاودن ریتا رب ریتے یئل ریتے ای ووچں ینعی ریتے ای رھباوناں ووچں ریمے وارگن اک یبن ری�
'

دخ
۔ T

'
�ں اودہی ںینْْس ْ

J
رکے اگ۔وْت

23J اب��ب4یتم ۔3 Tآتب 
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�یہ دی۔23
�
Dِدا رایہا ےت اوانہں دے ابعداختاینں وچ میلعت ددنیا ےت اب��داش ےت وسیع اسرے گلیTل وچ رِھپ/

D رطاں دی امیبری ےت زمکوری ونں دور رکدا رایہ۔ Eوخربخشی دی انمدی رکدا ےت ولاکں دی رہ

 

 آاتیں 21وتں 14 اب��ب17یتم ۔4

کیٹ ےک آنھک۔14 وگڈے  دنبہ اودہے وکل آاب�T ےت اودہے اےگ  ےھتج دے وکل اڑپے ےت اک  uوں اوہ  ےت دخ�
لگیTا�۔ 

uااے۔۔15
'
J دھک دنہس Eرمیگ آؤدنی اے ےت اوہ وبتہ D اےْت رمح رک ویکں ےج اوونہں 

J
uاودن ریمے رتْپ/ْ

'
اے دخ

ِڈگ اجدنا اے۔  یئک واری اگ ےت رگیم وچ  اسی یئل یئپ 

کیھٹ ہن رک ےکس۔۔16 ںیم اوونہں ریتے ایلیچں دے وکل ایلاب�T یس رپ اوہ اوونہں  ےت 

دکوں۔17 �ل روہاں اگ؟  اہتڈے اب'  D T
J
رکیت دکوں  ںیم  لسن  جک رو  وسیع ےن وجاب وچ آایھک اے ےب ااقتعد ےت 

J رکاں اگ؟ اوونہں اےھتی ریمے وکل ایلؤ۔
�

Dداتس اہتڈی ری�  D T
J
رکیت

اگنچ وہ ایگ۔۔18 �uا اوےس وےلی 
'

ڈنْمْ یئگ ےت اوہ   ِ
'
دبروح اودہے ووچں لکِن ڑھجایک ےت  وسیع ےن اوونہں 

�ں ویکں ہن ڈکھ ےکس؟۔19
' Tریف ایلیچں ےن وسیع دے وکل آےک ولخت وچ آایھک ایس اونہی

اہتڈے۔20 چس آدھکا آں یئپ ےج  اہتونں  ںیم  اھگےٹ اب/�روں ویکں ےج  اوےنہ اوانہں ونں آایھک اےنپ اامین دے 
رِسDِک ےک اوےھت الچ اہپڑ ونں آھک وکس ےگ یئپ اوھتیں  D اامین وہوے اگ ےت اسی  Dاری� وچ رایئ دے داےن دے ری�

یگ۔ نکمم ہن وہوے  � اہتڈے یئل اب' اج ےت اوہ الچ اجوے اگ ےت وکیئ لگ 

_____________________________________________________________________________________
اسسنئ دی دریس رکنچس  یئ  یھکل وہ دی  ی  � � اڈی  رکیب  ریمی  آاتیں ےت  ں  	 لبئ داب  	
 ' اب ی مز) 
ج ہہی گنک  ا اے۔   	 ایتر وہاب  اد وولں  آز رچچ،  رکنچس  نیلپ ڈلیف ہہی قبس  ا ا  لبئ د 	
 اب

اے۔ اینب  ل  	 اں اب) ' ایلں وہایئں الزیم رحتری  ل‘‘ ووچں  	 دے اب) دی یجنک  تحص آاتیں  اتکب، ’’اسسنئ ےت 



 یئل اب��لبئ دا قبس2020ونربم، 29اوتار    |5   ہحفص
رپاین ےت ونںی اجدورگی، رعتیف، ونتمی ےت ملِع ونایمت وتں ومضمن:

� رکماب'

لکن سکدuی۔۔21  T
8 '
ںیئن قِسم داع دے ریغبکِسے وہر رطاں  رپ اہہی 

 

 آاتیں 26وتں 21 اب��ب1رمسق ۔5

لگیTا�۔ ۔21 اخےن وچ اج ےک میلعت دنی  J دے دن ابعدت  تبس� یف اوفلر  ےئگ ےت اوہ  وحنم   ریف اوہ رفک 

ہکلب اصتح� ِ۔22  T
8 '
ںیئن فقنTہا�ں وارگن  ےت ولک اودہی میلعت وتں ریحان وہےئ ویکں ےج اوہ اوانہں ونں 

اایتخروارگن میلعت ددنیا یس۔

�اب�T۔۔23 �اب/�ک روح یس۔اوہ اہہی آھک ےک الِچ/ِ دیجے وچ اب'  � Tِایلِم دنبہ  ےت یف اوفلر اوانہں دے ابعداختےن وچ اک 

�ں اجن دا آں۔24
' T
J

الہک رکن آاب�T اںی؟ںیم ونیت �ں اسونہں  ْ
J
�ل ہیک مک؟ہیک وْت �رصی اسونہں ریتے اب' اے وسیع اب'

�ں وکن اے؟ رب دادقوس۔ ْ
J
یئپ وْت

لکن اج۔۔25 / رہ ےت ایTہدuے ووچں  ڑھجک ےک آایھک تح/ وسیع ےن اوونہں 

یئگ۔۔26 لکن  �ےک اودہے ووچں  الِچ/ِ �ل  رموڑ ےک ےت ایْچ آواز اب' �اب/�ک روح اوونہں  ےت اوہ اب'

 آاتیں 12 وتں 6 اب��ب13اامعل ۔6

�ں۔6 D وسیع اب' � یبن ری� وہیدی اجدو رگےت وھجاب� D اڑپے۔اوےھت اوانہں ونں اک  T
J
رکیت  ْ

'
وپ ووچں وہ ےک اب/�سْف � ےت اوہ اب�

�۔  Tِدا ایلِم
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ابنس ونں البےک۔ 7 D دنبہ یس۔اوےنہ اسؤل ےت ری� زیمت  �ل یس ڑہیجا اصتح�ِ  وصےب دار دے اب' وپولس   ْ TسْیگDرِْس اوہ 
� اچایہ۔ '

'
رب داالکم اننْْس

وصےب دار ونں۔8 ی 
JِنTکی اخمتفل  ہمج اے(اوانہں دی  D

J
�ں دا ری )یئپ اہہی ای اودہے اب' رپ اامیلس اجدو رگ ےن 

اامین ایلؤن وتں روانک اچایہ۔

ی۔۔9
JِنTکی �ل رظن  وغر اب' ْ ےت  �ل رھب ےک اودہے ا وپولس وی اے اب/�ک روح اب' �ں  دیجا اب' ےت اسؤل ےن 

یکین دا۔10 D رطاں دی  Eوہایئ ےت رہ �Tل رھباب� �ں اسری اکمری ےت رشارت اب' ْ
J
رتپ!وْت ےت آایھک یئپ اے اسیلب دے 

T آوںی اگ؟
8 '
ںیئن دِسuِایھں راوہاں ونں واگڑن وتں اب��ز  uاودن داب�Tں 

'
Dی اںی ہیک دخ Tوری

رہْکDْ ےت۔11 وسرج ونں ہن وںیھکی اگ   D T
J
رکیت  D Tھجک� دری �ں ااھنوہ ےک  ْ

J
لضف اے ےت وْت uاودن دا ریتے اےْت 

'
ْ' وھکی دخ

Eنْہ
ےل اجوے۔ رھپدارایہ یئپ وکیئ اودہا ھتہ ڑھپ ےک  لن�ھدuا  اھچ ایگ ےت ا وہ  TرDا اودہے اےْت  ی

ی' Eہ

uاودن دی میلعت وتں ریحان وہےک اامین ایلاب�T۔۔12
'

Dا وھکی ےک ےت دخ وصےب دار اہہی امرج� ریف 

 

یTو�ں ۔ 7
Jآاتیں 23 وتں 18، 16، 13 اب��ب5گلی 

تبحم۔13 ہکلب  ےنب  الگں دا ومعق  دبین  ےئگ اورپ اہہی ہن وہوے یئپ اوہ آزادی  البےئ ےت  ْ آزادی یئل  Jاے رھباؤ یسْت
�ل اک دوےج دی ویسا رکو۔ دی راہ اب'

وپرا ہن رکو ےگ۔ ۔16 D زگ  Eدبن دی وخاشہ ونں رہ ںیم اہہی آدھکا آں یئپ روح دے وماقف ولچ ےت  رپ 

T رےئہ۔۔18
8 '
ںیئن رٹدے او ےت رشتعی دے امتحت  �ل  J اب' Tروح دی دہاتب ْ Jیسْت ےت ےج 
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رپاین ےت ونںی اجدورگی، رعتیف، ونتمی ےت ملِع ونایمت وتں ومضمن:

� رکماب'

�اب/�یک،وہشت رپیتس۔۔19 D ںین ینعی رحااکمری،اب' Eدبن دے مک ےت اظرہ  'ْ
Eنْہ

رفتےق، ووھچڑے،دباتعں۔۔20 دسح، ہصغ،  ڑگھجا،  �ں،  Jدعاواب J رپیتس،اجدو رگی،  تب�

الہپں ای آھک دانیں آں۔21 اہتونں  ،ےت ایTہی'ا�ں وارگن وہر وی۔اوانہں وولں  �چ رگن' ،ہشن اب��زی،اب'
' ' ضغْب�ْ

�یہ دے وارث ہن وہون ےگ۔
�
کیTا� آں یئپ ایTہدuاں دے مک رکن واےل رب دی اب��داش ْ uاں یئپ ےلہپ دس چ/ دخ�

تبحم،وخیش،اانیمطن،لمحت،رہماب��ین،یکین،اامیدناری۔۔22 رپ روح دا لھپ 

۔۔23 T
8 '
ںیئن اخمفل  ملح،رپزیہ اگری اے۔ایTہدuاں دے امکں دی وکیئ رشتعی 

 

فہ ۔8
12Jاب��ب22اکمس� Tآتب 

D ریمے وکل اے۔۔12 D اک مک دے وماقف دنی یئل ارج� Eی آؤن واال آں ےت رہ
JنTچ/ھی ںیم  وھکی 

فہ ۔9
7J اب��ب21اکمس� Tآتب 

D۔7
J
ںیم اودہا رب وہوناں اگ ےت اوہ ریما رتْپ/ْ ویشاں دا وارث وہوے اگ ےت  ا�ں  ڑہیجا اغبل� آوے اوہ ای ایTہی'

وہوے اگ۔

_____________________________________________________________________________________
اسسنئ دی دریس رکنچس  یئ  یھکل وہ دی  ی  � � اڈی  رکیب  ریمی  آاتیں ےت  ں  	 لبئ داب  	
 ' اب ی مز) 
ج ہہی گنک  ا اے۔   	 ایتر وہاب  اد وولں  آز رچچ،  رکنچس  نیلپ ڈلیف ہہی قبس  ا ا  لبئ د 	
 اب

اے۔ اینب  ل  	 اں اب) ' ایلں وہایئں الزیم رحتری  ل‘‘ ووچں  	 دے اب) دی یجنک  تحص آاتیں  اتکب، ’’اسسنئ ےت 
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رپاین ےت ونںی اجدورگی، رعتیف، ونتمی ےت ملِع ونایمت وتں ومضمن:

� رکماب'

تحص اسسنئ ےت 

3 )رب(۔2 :17۔1

اقدر قلطم ےت ایلعٰ اے۔ ر ب 

15 )رب(۔11 :330۔2

J اے۔ اھک ےن ہن رب
'

ذاہتب �لم رک ےک اکانئت دی کلّی 
�
�ن ونں اش

'
دنج، ااسن  � Tوماد، روح اب اّلّک�ہ ایحیت،  �یہ  '

J
انتم رب ال 

اسحں دے راںیہ اھچپاین اج �ن امدی 
'
وصرت ونں۔ہن ای رب ےت ہن ای اکلم ااسن ہیبش ےت  ونں ویTکھیTا� اے ہن اودہی 

سکدuا اے۔

الہپں(23۔18 :103۔3 )وتں   

_____________________________________________________________________________________
اسسنئ دی دریس رکنچس  یئ  یھکل وہ دی  ی  � � اڈی  رکیب  ریمی  آاتیں ےت  ں  	 لبئ داب  	
 ' اب ی مز) 
ج ہہی گنک  ا اے۔   	 ایتر وہاب  اد وولں  آز رچچ،  رکنچس  نیلپ ڈلیف ہہی قبس  ا ا  لبئ د 	
 اب

اے۔ اینب  ل  	 اں اب) ' ایلں وہایئں الزیم رحتری  ل‘‘ ووچں  	 دے اب) دی یجنک  تحص آاتیں  اتکب، ’’اسسنئ ےت 
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رپاین ےت ونںی اجدورگی، رعتیف، ونتمی ےت ملِع ونایمت وتں ومضمن:

� رکماب'

یطلغ اب�T افین ایسن یئل � ایگ اے، اجونراں دی انقمتیسیط اب�T ونایمت دا ملع  Jں ِداب� ویجںی یئپ رکنچس اسسنئ وچ اب'
Dاب�Tیئ دوونںی ایگنچیئ ےت ری� دیقعہ اے یئپ ایسن امدے وچ اے ےت اہہی یئپ اہہی   � اخص ظفل ںین۔ اہہی اک وھجاب�
اختیص سچ/یTا�یئ دی اک وی  دیقعے وچ  J وایل اے۔ اسی 

J
ہی ایلص ےت وبیتہ اطتق

ن' ایگنچیئ ج� Dاب�Tیئ  ںین، یئپ ری�
T اے۔

8 '
ںیئن

8۔1 :102۔4

مہ آگنہ ےت ادبی اے اوس تس� ھجک� ایلص،  T اے، ویکں ےج وج 
8 '
ںیئن وینں  اجونراں دی انقمتیسیط دی وکیئ 

�ں وایل، اسسنئ وچ اجونراں وایل �اب'
'
J اجونراں وایل اے ہن ااسن

J
وکحتمJ رکدا اے ےت اودہی اطتق دے اےْت رب 

J ردھکا اے ےت ہن ای اتیلص ےت
J
، اطتق J '

ذاہتب سب اک ااکنر اے، ڑہیجا ہن  انقمتیسیط، ونتمی، اب�T ونایمت دا ملع 
ایخل اے۔ ریغ ایلص  ایسن دا اک  �م افین  Dاےئ اب' �ل اہہی ری� احلظ اب' اک 

8۔14 :268۔5

J �
Dداتس دمد ری� ایعمری  Dی وکشش وچ،مین ااعتسرایت اظنم اسیسنئ امدعباالاعیبطت یئل وکیئ 

'
Dی دی اسی آرج

J
Dری ری�

ایسن داب�Tں �ل  �ل اب' وگایہ ےت اودہے اب' T رکدے،ویکں ےج اوانہں داب�Tں دالیلں امدی اسحں دی وھجیٹ 
8 '
ںیئن

مین ااعتسرایت اظنم اامتجیع وطر ےت اسرے دے اسرے وادحولوجد ںین وین ردھکے ںین۔اہہی  جقیTقیJا�ں اےْت 

uاب�Tوہوے۔ �
'
م ںین،ینعی ایTہدuاں دارھگ ڑہیجا اےنپ آپ دے الخف وڈن Tن

8
ومی'ی ڈنیپ  ےت 

_____________________________________________________________________________________
اسسنئ دی دریس رکنچس  یئ  یھکل وہ دی  ی  � � اڈی  رکیب  ریمی  آاتیں ےت  ں  	 لبئ داب  	
 ' اب ی مز) 
ج ہہی گنک  ا اے۔   	 ایتر وہاب  اد وولں  آز رچچ،  رکنچس  نیلپ ڈلیف ہہی قبس  ا ا  لبئ د 	
 اب

اے۔ اینب  ل  	 اں اب) ' ایلں وہایئں الزیم رحتری  ل‘‘ ووچں  	 دے اب) دی یجنک  تحص آاتیں  اتکب، ’’اسسنئ ےت 
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رپاین ےت ونںی اجدورگی، رعتیف، ونتمی ےت ملِع ونایمت وتں ومضمن:

� رکماب'

ےفسلف دا دبی دی آزیمش تس/ دے  ایگنچیئ ےت  یمہ ےت  اقبےئ اب�� یض  D
'
رف D ایسن ےت امدے دی  T

J
رکیت ےلہپ وتں اریخی 

ایگنچیئ دی D ںین ےت اہہی  Dاری� ڈنھچن دے ری� D کنک دے دااینں ووچں وتڑی ونں  Eاظمرہ ہجیتن ںین۔ وسیع دے 
دعم ونں اسےنم ایلؤدنے ںین۔  دبی دے  ریغ اتیلص ونں،  تقیقح ےت ااحتد ونں، 

5۔30 :568۔6

وحاےل حیسم دے   � Tا�یئ ابTھجک� سچ/ی ' وچ اانپ تس�  �ل اینپ گنج� یطلغ دے اب' وسنمیخ،دیجے اب/�روں ایس  اےنپ آپ دی 
ٰہی اوصل دے وطر ےت رک دےنی آں،رکنچس اسسنئ دا اوصل اے۔اہہی اوصل واضتحJ رکدا اے رب دی ال

وطر ےت امں دی شیپ رکدہ۔ تبحم دے  D دی شیپ رکدہ،ےت 
J
شیپ رکدہ،سچ/یTا�یئ دے وطر ےت،رتْپ/ْ ویپ دی  ینعی ایحیت 

�ں �Dاب' � ِ
'

�ل رتْپ دیقعے دے اب' J اےْت افین 
J
اخمفل اطتق Dت وچ،رب دے 

'
کسے وےلی،اےھتی اب�T آرج کسے ہن  �ن ونں 

'
D ااسن Eرہ

� اچدیہا اے۔ ےت اوونہں حتف رکاب'

)دی(۔16، 7۔6 :185۔7  االگ ہحفص16 

ومیسٰ ۔ ۔۔۔رصم دے اجدو رگ  T
8 '
ںیئن ذینہ  اظفحِن تحص دا وکیئ اظنم اخصل وطر ےت  وسا  رکنچس اسسنئ دے 

�ل بیجع امکں اےْت رکش رکدے یس۔ایTہدuاں دے رظناب�Tں دا اوس رکنچس اسسنئ دے اب' ے وہےئ 
Jدے کی�ی

_____________________________________________________________________________________
اسسنئ دی دریس رکنچس  یئ  یھکل وہ دی  ی  � � اڈی  رکیب  ریمی  آاتیں ےت  ں  	 لبئ داب  	
 ' اب ی مز) 
ج ہہی گنک  ا اے۔   	 ایتر وہاب  اد وولں  آز رچچ،  رکنچس  نیلپ ڈلیف ہہی قبس  ا ا  لبئ د 	
 اب

اے۔ اینب  ل  	 اں اب) ' ایلں وہایئں الزیم رحتری  ل‘‘ ووچں  	 دے اب) دی یجنک  تحص آاتیں  اتکب، ’’اسسنئ ےت 
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رپاین ےت ونںی اجدورگی، رعتیف، ونتمی ےت ملِع ونایمت وتں ومضمن:

� رکماب'

دنہی اے ےت ڑہیجی ینبم  ایخالں اےْت  J وہن دے 
'

ذاہتب ،ڑہیجی رب دے سب ایحیت،وماد ےت  T
8 '
ںیئن قلعت  وکیئ 

اخرج رک ددنیی اے۔ �ین ایسن ونں رواحین رصنع دے وطر ےت 
'
افشہیئ مک ووچں ااسن

افش ِدیت،ڑہیجی دبرووحاں ونں ڈکایھےت امیبر ونں  ریغب وی  ہکلب ونتمی دے  وسیع ےن ہن سب دواایئں دے ریغب 
J اے۔ 

J
سچ/یTا�یئ دی االخیق ےت ارماایضیت اطتق

T اے۔اہہی اسی یئل ویکں ےج
8 '
ںیئن لقتسم  العج  دنم دگلی وہوے،رپ  u امیبر یئل افدئہ  Tڈن �

�
قشم اک وےلی اش ذینہ  طلغ 

اطمقب ےت راںیہ لمع وچ ایلےئ وہنجں دامغ آایھک اجدنا اے،دی امدی رپت دے  ایسن،  �ین 
'
طلغ رطہقی اکر ااسن

۔ T
8 '
ںیئن وساھجک�  وبضمیط دے  ذتینہ ےت ایTہدuے امکں دی افین  اجدنے ںین،ڑہیجے امدی 

D ونں زالئ رکن،وقِت ارادی دے
�
ایسن دے اےنپ آپ اےْت اری رمضی سب اسی  Dوچ اک 

�
ایسن دے اری افین 

�ل رھبن �ں اب' Jا�یئ دی الہٰی وقابTں سچ/ی�
' Tاخیل رکن ےت اونہی وسچ ونں  رحمک ےت ردلمع دے اب��رے اینپ  وھجےٹ 

افش اب/�ؤدنا اے۔ �ل  اب'

JبTلمع دی اکملی دیقعاب�Tں ونں تسین رکدی اے،اسی  رکنچس اسسنئ روح دے ادراک دے راںیہ امدی 
دیجے وچ اوہ مک ھا�ں وہون 

EیTن� �ں اب�T رکم ہ کِسے وہ اب' طلغ اطاتقں،وخاہ  ایسن داب�Tں  �ین 
'
نیعت رکدی اے۔ااسن تحص دا 

TرDا اےھٹک لم ی
ی' Eہ دبی،روینش ےت  دبی دا مک رک سکدuاب�Tں ںین؛ویکں ےج روح ےت امدہ،ایگنچیئ ےت  رکداب�Tں ںین،سب 

T سکدuے۔
8 '
ںیئن

_____________________________________________________________________________________
اسسنئ دی دریس رکنچس  یئ  یھکل وہ دی  ی  � � اڈی  رکیب  ریمی  آاتیں ےت  ں  	 لبئ داب  	
 ' اب ی مز) 
ج ہہی گنک  ا اے۔   	 ایتر وہاب  اد وولں  آز رچچ،  رکنچس  نیلپ ڈلیف ہہی قبس  ا ا  لبئ د 	
 اب
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رپاین ےت ونںی اجدورگی، رعتیف، ونتمی ےت ملِع ونایمت وتں ومضمن:

� رکماب'

� ھجک� وہون دا ہن وہاب' T اے، ویکں ےج اہہی 
8 '
ںیئن ھجک� وی  � اے۔ اہہی  یفنم اے ویکں ےج اہہی سچ/یTا�یئ دا ہن وہاب' Dاب�Tیئ  ری�

� اھتں وموموجد، دا الہپ ویٹا الاب�T وہایئ ہن وہاب'  D Eقلطم ےت رہ اقدر  ریغ ایلص اے ویکں ےج اہہی رب،  اے۔ اہہی 
J اے ہن اتیلص۔

J
Dاب�Tیئ وچ اطتق دنبے ونں اہہی سکھی'ا�ں اچدیہا اے یئپ ری�  D Eاے۔رہ

28۔13 :104۔8

D رک دی اے ڑہیجی Eٰہی ونں اظرہ دعل ال D اجدنی اے،ےت اابثِت  T
J
رکیت دنیپے  ذینہ لمع دے  رکنچس اسسنئ 

یطلغ لمع دی  اہند  �م  اخمفل اب' D ےت ہجیتن  �ن دا ارج� ّTاّیس ٰہی  �رہ رک دی اے،ویجںی یئپ ال
�
ل ااش لمع دی دریگتس و¿ وپرے 

انقمتیسیط، ونایمت دا ملع۔ Dاب�Tیئ،رحس رپیتس،اجدورگی،ونتمی،ویحاین  دنہا اے،ری�

کِسے ا�ں ںین ےت اہہی 
'
ی�لیTغ

Jت ویحاین   
J
T
'
یتین دب  اسسنئ دی دوا الہٰی ایسن اے؛ےت ےب اامیین،وہس رپیتس، وھجٹ، ااقتنم، 

یطلغ ابتہ یطلغ ونں دویج  افش ددنیاب�Tں ںین۔ونتمی اکر اک  T ڑہیجاب�Tں امیبر ونں 
8 '
ںیئن ا�ں  JیTاقی�لی ذینہ  وصرت اوہ  وی 

وطر ےت اک اینبدی  کیھٹ رکدا اے،ےت  دیقعے دے راںیہ امیبری ونں  رکن یئل ورت دا اے۔ےج اوہ اک 
یطلغ اعمہلم اے۔وبضمط  یطلغ دا  اقوب اب/�ؤن یئل اک وڈیھ  ِ اےْت 

'
یکِن دیقعہ ای امیبری دی وہج نب دا اے،ےت اہہی 

دیمان یطلغ اےھتی  Dنی انبؤدناب�Tں وہےئ اہہی وڈیھ 
J
دبری اعمےلم ونں  الہپں دی تبسن  دی رگتف وچ آؤن وتں 

uی اے۔
'
Tاےْت ہضبق امج دنیل

_____________________________________________________________________________________
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 ' اب ی مز) 
ج ہہی گنک  ا اے۔   	 ایتر وہاب  اد وولں  آز رچچ،  رکنچس  نیلپ ڈلیف ہہی قبس  ا ا  لبئ د 	
 اب
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11۔4 :231۔9

�م دنہے،ہکلب اسی اب'  T
8 '
ںیئن �ن وچ ابتہ  ّTاّیس �ین 

'
T رکدا ےت اوہ ااسن

8 '
ںیئن ابتہ  ومت ونں  پ،امیبری ےت  ےج رب اب/�

�ن ونں اوہ مک رکن دی وکشش رکن
'
T رک سکدuا ااسن

8 '
ںیئن �ن ونں الافین واھکیل دنی دگلے ںین۔ڑہیجا رب  ّTاہنداّیس

رتمک T وہ سکدuے،ویکں ےج وکیئ 
8 '
ںیئن افش اب�Tب  T ددنیا ےت اوہ 

8 '
ںیئن افش  ۔ےج رب ای امیبر ونں  T

8 '
ںیئن دی رضورت 

�زاں داب�Tں �
J
تبحم، امیبر ونں رااننْس ؛ہکلب رب،قح،ایحیت،  T

8 '
ںیئن  D Dاری� J دے ری�

J
اقدرقلطم دی اطتق �یہ  '

J
J الانتم

J
اطتق

افش ددنیا اے۔ داعواں اب/�روں 

1۔29 :453۔10

�ن ونں آزاد رکدی اے۔اک رکنچس
'
سچ/یTا�یئ ڑہیجی ااسن ایسن اے،اوہ الہٰی  اک رکنچس اسدسنئان دی دوا 

قح وچ اخوخماہ ایسن دے  کدuا۔اوہ  ْ T چ/
8 '
ںیئن D افدئہ 

' 8
�اجری دکی اب' T رکدا 

8 '
ںیئن  D

' Tوجتری اظفحن تحص  دکی امدی  اسدسنئان 
قشم رک سکدuا اے۔  انقمطیTسبJ اب�Tونتمی دی  ویحاین  T رکدا ےت ہن اوہ 

8 '
ںیئن دماتلخ 

20۔11 :375۔11
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رمضی اےْت اایتخر رنھک یئل u یئپ ونتمی اکر  افش ددنیی اے،دخ� ایسن  D رکدا اے یئپ الہٰی  Eرکنچس اسدسنئان اظرہ
وبقل رکن ذتینہ ونں  Dایب یئل اودہی 

'
رج  � Tاب J Tذینہ آرمتب J وتں ےب دلخ رکدا اے۔کِسے وی  Tاوونہں اینپ ارفنادتب

رمث یطلغ اے ےت ےب اجن اے،اوونہں ےب  قشم  ذینہ  ریغ اسیسنئ  T اب/�ؤدنا۔اسری 
8 '
ںیئن دنبہ وی افدئہ  �ل وکیئ  اب'

ذینہ ےت االخیق وقت ونں رمضی دی  �اچدیہا اے۔اک یقیقح رکنچس اسسنئ دان اےنپ  � اجاب' J ِ Tا� ےت شیپ اتِیکTمج�ھی
س

J ونں T
'

دنترتسJ رکداب�Tں وہےئ اودہی رواحتین دبین وطر ےت  تبحم دے راںیہ اوونہں  ٰہی  وداھ رایہ اے ےت ال
Dوغ دے رایہ اے۔

'
رف

2۔30 :102۔12

دعم  Jوکحتم �م ای ربجی  Dاےئ اب' T اے۔ایTہدuی ری�
8 '
ںیئن  J

J
دبی وکیئ اطتق ا� اچدیہا اے یئپ  J ونں اہہی ِسکھی' T

'
�تین

'
ااسن

�ں،اےسی رطاں uی اے ےت اخدنااب'
'
Tدنیل �دبی دی تنطلس ونں بْل ۔رکنچس اسسنئ  T

8 '
ںیئن ھجک�  العوہ  دے 

Dوغ ددنیی اے۔
'
رف یکین ونں  تبحم ےت  �زی وطر ےت  T

J
اعمرشے وچ اانتم

 سب25 :228۔13

T اے۔
8 '
ںیئن  J

J
رب وتں وھک وکیئ اطتق
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Dض
'
روزاہن دے رف

uی وولں � Tریمی رکیب اڈن

روز اہن دی داع

سچ/یTا�یئ، ایحیت ےت ٰہی  �یہ آوے؛‘‘ ال
�
’’ریتی اب��داش D روز اوہ اہہی داع رکے:  Eض اے یئپ رہD

'
رف D رنک دا اہہی  Eرچچ دے رہ اسی 

ایپر �ں دے  �اب'
'
لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااسن ھو�ں 

JنTمی اقمئ وہوے، ےت اسرے اب/�پ  تنطلس ریمے ادنر  ایپر دی 
وکحتمJ رکے۔ ونں وداھوے، ےت اوانہں اےْت 

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔4، نشکیس VIIIرچچ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل

T رکےن اچدیہے۔
8 '
ںیئن  D

�
کسے رنک دے دصقماں اب�T امکں اےْت اری رچچ دے  قلعت امدری  ذایت  اخمتفل ےت ہن وکیئ  ہن وکیئ 

دنبی، ْسج/ی رپاہ  پ ونں رد رکداب�Tں وہےئ،  یحیسم اسدسنئان اب/� وکحتمJ رکدا اے، ےت اک  ایپر ای  ٰہی  اسسنئ وچ، سب ال
رچچ دے اسرے رانکں ونں نب دا اے۔ اسی  ھیTا�ں سچ/یTا�ایئں دا رپاھچوناں 

ِمن� ایپر داب�Tں  �ل  اعمیف اب' ریخات دنسپی ےت 
D دنی وتں

�
نیل ےت طلغ اری Dاں ونں 

�
الصوحاں، طلغ اری ذماتمں،  صفیTا�ں، 

می' وگایئں ،   '
� T نشیپ/ طلغ رطاں داب�Tں  اسرے اب/�اب/�ں وتں، 

ایخل رانھک اچدیہا اے ےت داع رکین اچدیہی اے۔ D روز  Eآزاد رنہ یئل رہ

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔1، نشکیس VIIIرچچ 

ی
Jْسن Dض یئل ج/

'
رف
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الصوحاں دے الخف اےنپ آپ ونں ایتر رےھک، ےت ذینہ  D روز اجراحہن  Eض اے یئپ اوہ رہD
'
رف D رنک دا اہہی  Eرچچ دے رہ اسی 

رظن ادناز رکے۔ اودہے امکں دے راںیہ اودہا دکی  دکی ی�ھْلے ےت ہن  Dاضں ونں ہن 
'
رف �ں یئل اےنپ  �اب'

'
اقدئ ےت ااسن رب، اےنپ 

وصقر وار وہوے اگ۔  � Tوصقر اب ااصنف وہوے اگ، اوہ ےب 

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔6، نشکیس VIIIرچچ 
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