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2022  اتسگ، 21اوتار 

ایسن ومضمن۔

ج    رہنسی نتم:  �و 
ب20رخ�� اب  3� تی�  آ
________________________________________

۔“ � �$ں وہر وبعمداں ونں ہن ںینم % ”ریمے اسےنم وْت&
________________________________________

 آاتیں24، 23 اب��ب4یتم وجایب ڑپاھیئ:
 آاتیں 18وتں 14 اب��ب17یتم 

�یہ دی وخربخشی۔23 ےت وسیع اسرے گلی�ل وچ رھپدا رایہےت اوانہں دے ابعدت اخاینں وچ میلعت ددنیا ےت اب��داش=
& زمکوری ونں دور رکدا رایہ۔ �V رطاں دی امیبری ےت تن Wدی انمدی رکدا ےت ولاکں دی رہ

ےت اودہی رہشت اسرے وسرہی وچ لیھپ یئگ ےت ولک اسرے امیبراں ونں ڑہیجے َورھکاب��ں َورھکاب��ں امیبراب��ں۔24
وچ رگاتفر یس ےت اوانہں ونں ج�ن�ہا�ں وچ دبرووحاں یس ےت رمیگ واایلں ےت ولفماجں ونں اودہے وکل ایلےئ ےت

�۔  & �اوےنہ اوانہں ونں اگنچ اتیک
�وں اوہ ےھتج دے وکل اڑپے ےت اک دنبہ اودہے وکل آاب�� ےت اودہے اےگ وگڈے کیٹ ےک آنھک لگی�ا�۔ ۔14 ےت دج�
�ااے۔اسی یئل۔15 �& دھک دنہس Wےت رمح رک ویکں ےج اوونہں رمیگ آؤدنی اے ےت اوہ وبتہ% V ا & �اودن ریمے رتْپ�% �اے دج

یئپ یئک واری اگ ےت رگیم وچ ِڈگ اجدنا اے۔ 
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ےت ںیم اوونہں ریتے ایلیچں دے وکل ایلاب�� یس رپ اوہ اوونہں کیھٹ ہن رک ےکس۔۔16
V۔17 � �ل روہاں اگ؟ دکوں رکیت& �V اہتڈے اب � وسیع ےن وجاب وچ آایھک اے ےب ااقتعد ےت جک رو لسن ںیم دکوں رکیت&

& رکاں اگ؟ اوونہں اےھتی ریمے وکل ایلؤ۔ Vداتش= اہتڈی رب�
³�ا اوےس وےلی اگنچ وہ ایگ۔۔18  �

% ِ یئگ ےت اوہ ڈنْم �وسیع ےن اوونہں ڑھجایک ےت دبروح اودہے ووچں لکِن

دریس وظع

اب��لبئ ووچں

 )وتں؛( آاتیں 29، 25 اب��ب 7واظع ۔1

&۔25 �ں ےت اتپ رکاں ےت ایسن ےت تمکح ونں اھبلں ےت اھجمسں یئپ دبی امحتق& �� یئپ اجاب & �& دویایگن۔ںیَمَ� اےنپ دل ونں وتمہج اتیک اے ےت امحتق&
�ن ونں کین انباب��۔۔29 �ول ںیَمَ� سب ای�ہی�ا�ں ای اجاین یئپ رب ےن ااسن

 آاتیں 24، 23: 139زوبر ۔2
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$ں ونیمں اجچن ےت ریمے دل ونں اھچپن۔ونیمں آزام ےت ریمے ایخالں ونں اجن ےل۔۔23 % �اودن وْت& �اے دج
V۔۔24 � ےت ونیمں ہشیمہ دی راہ وچ ےل رب%³ Ú �Vی روش ےت ںیئن ےت وھکی یئپ ریمے وچ وکیئ رب�

)وتں دویج( آاتیں 37، 36، 34، 33 )دت( )وتں وچیھت(، 32، 31وتں 28 اب��ب 4داین الی ۔3

�ل وہایئ۔۔28 ��ہ اب V اب��داش= �
�

 اہہی تش� ھجک� وبن دک رضن
�یہ لحم وچ لہٹ رایہ یس۔۔29 اک اسل دعب اوہ اب��لب� دے اش=
�ل انباب�� اے یئپ دارالسطن�ت& ےت۔30 �& دی دقرت اب � وہنجں ںیَمَ� اینپ اطتق& Ú ��ہ ےن آایھک یئپ اہہی اب��لب� امظع ںیئن اب��داش=

ریمے اجہ و الجل دا ومنہن وہوے؟
�ہ ریتے اب��رے وچ اہہی وتفیٰ اے یئپ۔31  V اب��داش= �

�
�ہ اہہی آھک ای رایہ یس یئپ اامسن وتں آواز آیئ اے وبن دک رضن  اب��داش=

ھو$ں اجدنی ریئہ۔
تنطلس ت&ی�ن&

اعتیلٰ دنباب��ں دی تکلمم وچ رمکحاین رکدا اے۔۔32 قح  ےلچ اگ یئپ  $ں اتپ  � � ونیت& ۔۔۔دت 
اھکدنا۔33 � ایگ ےت اوہ اجمں وارگن اکہ  ڈکھ داب& وپری وہیئ ےت اوہ دنباب��ں ووچں  %ےت اہہی لگ  �ہ ا V اب��داش= �

�
اوےس وےلی وبندک رضن

$ں َ�V یئپ اودہے وال اقعب دے رپاں وارگن ےت اودہے وْت � V وہایئ اےھتی رکیت& �ل رب& �Vلی اب رایہ ےت اودہا دبن اامسن دی رب&
ےئگ۔ %ن�گل وارگن ودھ  رپدناب��ں دے ج�

کی�ا�ں ےت ریمی ایسن ریمے وچ۔34 % چ� V ےن اامسن ول اایھکں  �
�

گن� وتں دعبںیَمَ� وبن دک رضن �ےت ای�ہی�ا�ں داہیڑاب��ں دے لی
ڑیپی دیجی تکلمم  دیجی تنطلس ہشیمہ دی ےت  یتیک  � ےت اوس یح اویقلم دی وڈاب��یئ  & �رکش اتیک اعتیلٰ دا  قح   �ریف آیئ ےت ںیَمَ

V اے۔ � ڑیپی رکیت& وتں 
احبل وہایگ ےت۔36 ریف  اوےس وےلی ریمی ایسن ریمے وچ آیئ ےت ریمی تنطلس دی وشتک یئل ریما ربع� ےت ددبہب 

تمظع وچ واداھ وہایئ۔ اقمئ وہایئ ےت ریمی  ریف لن�ھی�ا� ےت ںیَمَ� اینپ تکلمم وچ  ریمے ریشماں ےت اریماں ےن ونیمں 
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امکں وچ کین۔37 زعت ارتحام رکدا واں ویکں ےج اوہ اےنپ  �ہ دی وڈاب��یئ ےت  V اامسن دے اب��داش= �
�

نہ ںیَمَ� وبن دک رضن
اے۔

ایمہ ۔4 V � )وتں دویج( آاتیں14وتں 11 اب��ب29رب

Vاب��یئ۔11 ینعی السیتم دے ایخل۔رب� �اودن آدھکا اے  �قح وچ اےنپ ایخالں ونں اجن دا واں دج ویکں ےج ںیَمَ� اہتڈے 
اشخبں۔  �ں وجںیَمَ� اہتونں کین ااجنم دی آس  � اب& Ú �دے ںیئن

�ں اگ۔۔12 � انْس% ھو$ں داع رکو ےگ ےت ںیَمَ� اہتڈی 
می�ن& �ں ولو ےگ ےت  �% ریما اب ریف یسْت&

�ل ریمے اطبل� وہوو ےگ۔ ۔13 �وپرے دل اب �وں  % ونیمں لن�ھو$ ےگ ےت اب��وو ےگ۔دج� ےت یسْت&
وموقف رکاوناں اگ۔۔14 دیق ونں  �اودن آدھکااے ےت ںیَمَ� اہت ڈی  �لِمِ اجوناں اگ دج  �ےت ںیَمَ

 )ویکں ےج( آاتیں 14، 13 )وتں:(، 3 اب��ب26ی�سعی�ا�ہ ۔5

$ں اوونہں الستم& رںیھک اگ۔۔3 % اقمئ اے وْت& دیجا دل    
�ل ایس سب۔13 �دمد اب یتیک اے رپ ریتی  وکحتم&  %ےت  احامکں ےن اسڈے ا �اودن اسڈے رب ریتے وسا دوےج  �اے دج

�ں ولاں ےگ۔ �ریتا ای اب
� اے۔۔14 اٹم ِداب& � ےت اوانہں دی اب��د ونں  & �تسین اتیک یتیک ےت اوانہں ونں  %ےت رظن  ۔۔۔ویکں ےج وتں اوانہں ا
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&14 اب��ب4ولاق ۔6 � )وتں:( آتن

رھباب�� وہایئ گلی�ل وچ رپت ےک آاب��۔ ۔14 �ل  �وقت اب ریف وسیع روح دی   

یلہپ( آاتیں39، 38 )وتں:( 35 )وتں دویج(، 34 وتں 26 )وتں:(، 1 اب��ب8ولاق ۔7  )وتں 

ڈنپ رھپن لگی�ا� ےت۔1 ڈنپ  انسؤدنا وہایئ رہش رہش ےت  V وتں دعب اجنی وہایئ یئپ اوہ انمدی رکدا ےت رب دی وخربخشی  رِچ�ِ وھتڑے 
�ل یس۔ �اوہ اب��رہ اودہے اب

العےق وچ اج اڑپے۔۔26 ریف اوہ ااینیسں دے 
ریچ۔27 V³ے  دیجے وچ دبرووحاں یس ےت اوےنہ رب� ایلم  %ےت لن&ھی�ا� ےت اوس رہش دا اک رمد اوونہں  انکرے ا �وں اوہ  دج�

ربقاں وچ ردنہا یس۔ ہکلب   � Ú �رھگ وچ ںیئن � اب��ےئ یس ےت اوہ  Ú �ڑپکے ںیئن وتں 
رتپ۔28 اعتیلٰ دے  �ا  �%یچ آواز وچ آنھک لگی�ا� اے وسیع!دج اوہ وسیع ونں وھکی ےک الچاب�� ےت اودہے اےَگ ڈگ ےک ا

ذعاب وچ ہن اب��۔  تنم رکدا واں یئپ ونیمں  مک؟ںیم ریتی  ہیک  �ل  �ونیمں ریتے اب
لکن اج۔اسی یئل یئپ اوےنہ اوونہں ارثک۔29 مکح ددنیا یس یئپ اسی دنبے ووچں  �اب��ک روح ونں  �ویکں ےج اوہ اوس اب

ریف وی اوہ زریجناں ونں وتڑ اقوب وچ ردھکے یس  � ےک  َ نَب� �ل  �ڑیباب��ں اب Vاب�� یس ےت یئک واری ولک اوونہں زریجناں ےت  ³ َ ڑھَپ�
اجپےئ رھپ دی یس۔  �ں وچ  �ایباب��اب ددنیا یس ےت دبروح اوونہں 

& اسراب��ں دبرووحاں یس۔ ۔30 Wں اںی؟اوےنہ آایھک رکشل ویکں ےج اودہے وچ وبتہ� �وپایھچ ریتا ہیک اب وسیع ےن اوونہں 
مکح ہن دے۔۔31 ڈھکے وچ اجن دا  تنم رکن لگی�ا�ں یئپ اسونہں ڈوےگن  ےت اوہ اودہی 
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تنم یتیک یئپ اسونہں اودہے ادنر اجن۔32 رچ رایہ یس۔اوانہں ےن اودہی  %ےت وسراں دااک وڈاھ وغل  اوےھت اہپڑ ا
�۔   دے۔اوےنہ اوانہں ونں اجن ِداب&

لیھج وچ۔33 ٹپھج ےک  Vاڑے اووتں  وغل ڑک³ لکن ےک وسراں دے ادنر ایگں ےت  ےت دبرووحاں اوس دنبے ووچں 
ایپ ےت ڈ%ب رماب��۔  اج 

ےسن۔۔34 رچاؤن واےل  Vہ وھکی ےک   اہہی امرِچ�
دیجے ووچں دبرووحاں۔35 Vے ونں وت�کھن� یئل ےلکن ےت وسیع دے وکل آےک اوس دنبے ونں  ولیک اوس امرِچ�

ےئگ۔  �ی�ن³ھی�ا�ں وت�کھی�ا� ےت ڈر  ریپاں دے وکل ت ڑپکے اب��ےئ ےت وہش وچ وسیع دے  ی�کلی�ا�ں یس 
�ل رنہ دے رپ۔38 �تنم رک ےک آنھک لگی�ا� یئپ ونیمں اےنپ اب لکن ایگں یس اوہ اودہی  سیج دنبے ووچں دب رووحاں  رپ 

وسیع ےن اوونہں رتصخ رک ےک آایھک۔
ے۔۔39 کی�ن& مک  ےسیک وڈےھ  رھگ ونں رپت ےک ولاکں ونں دس یئپ رب ےن ریتے یئل  اےنپ 

 آاتیں 16، 13، 12اب��ب 4ربعاوینں ۔8

V اک دو داھری ولتار وتں وباتہ زیت اے ےت دنج ےت روح ےت دنب دنب۔12 Wواال ےت رہ V ویجدنہ ےت ارب= الکم   ویکں ےج رب دا 
گنل اجدنا اے ےت دل دے ایخالں ےت اراداب��ں ونں اجن دا اے۔ �ے ونں وھک رک ےک  دْگ% �ے  دْگ% ےت 

ویشاں۔13 رظناں وچ اسراب��ں  مک اے اودہاب��ں  �ل اسونہں  �دیجے اب ہکلب   � Ú �%کی ںیئن ےش ل ولخمق دی وکیئ  ےت اودہے وتں 
کھ%لی�ا�ں ےت ےب رپدہ ںین۔

لضف۔16 �ں وج اوہ  %ےت رمح وہوے اب& �ں وج اسڈے ا �ل اجےیئ اب& �تخت دے وکل دریلی اب لضف دے  اسی یئل آؤ ایس 
دمد رکے۔ احلص رکےیئ ڑہیجا ولڑ دے وےلی اسڈی 
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 آاتیں 6 )وتں،(، 4 اب��ب15روویمں ۔9

الگں الہپں ایھکلں ایگں اوہ اسڈی میلعت یئل ایھکلں ایگں۔ ۔4  ویکں ےج ج�ن�ہی�ا�ں 
ویپ دی وڈاب��یئ رکو۔۔6 حیسم دے رب ےت  �اودن وسیع  � اک دل ےت اک زاب��ن وہ ےک اسڈے دج

&
�ں وج یسْت اب&

اسسنئ ےت تحص

یلہپ(،4 )دی(۔3 :467۔1 16۔13، 10۔9، 7۔5 )وتں 

مکح دا بلطم �ا اسی  �۔“۔۔۔ذٰہٰل � �ریغ وبعمداں ونں ہن ںینم وضحر  $ں ریمے  % اطمہبل اہہی اے یئپ ”وْت& اسی اسسنئ دا الہپ 
تبحم رںیِھکِ� وساےئ اودہے ڑہیجا رواحین وماد،ہن سچ�ی�ا�یئ،ہن  ،ہن ایحیت،ہن  & �ذاہتن $ں ریمے اسےنم ہن وکیئ  % اے اہہی:وْت&

ویپ، �ں دی ایسن اک اے، اک رب ےت  ��اب �اچدیہی اے یئپ اسرے ااسن وپری رطاں ھجمس آاجین  لگ دی  اے۔۔۔۔اسی 
اجبےئ اک اکلم ایسن ول اجدناب��ں �، دوایجں ول اجن دی  �� ہن وہاب ایپر اے۔۔۔۔ دوےج دویاب& سچ�ی�ا�یئ ےت  اک ایحیت، 

حیسم وچ وی یس۔ دیجے وکل اوہ ای ایسن اے ڑہیجی  �ن رب وارگن اب��ک ےت ادبی وہ اجدنا اے،  �وہےئ، ااسن

 )وتں؛(15)دی۔(11 )وتں۔(9۔5 :587۔2

ایپر، ےت ادبی، لقع، اسرا  مک رکن واال، اسری  رب۔ وڈاھ ںیَمَ� آں؛ تش� ھجک� اجنن واال، تش� ھجک� وت�کھن� واال، اسرے 
۔ & �ذاہتن ایپر، اسرا وماد؛  ایحیت، سچ�ی�ا�یئ،  اوصل، اجن، روح، 
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مہف، دامغ، دنہی اے؛ یئک رظنےی ڑہیجے ایسن ونں امدی  الکشں وچ  دحمود  دیقعہ یئپ الدحمود ایسن  �۔ ۔۔۔اہہی  دویاب&
افین؛ V، طلغ ےت  Wںین، امدے وچ دالخ ےت اب��رہ نم دے  وموجد  Vیض ایخالں اب�� رواحں وچ  �رف ااصعب، امدے، 

22۔17 :285۔3

مہف ےت اودہے ٰہی  & دے ال �ذاہتن � ےک  ھڈ³ چ� دحمود ایخل ےت امدی دبن ونں ایسن دے وطر ےت رکیس  الدحمود دے اب��رے 
ٰہی اوصل اب�� ایخل � ال �یتسہ، اب ٰہی  ےلم ڑہیجی اسسنئ ال یگنچ ھجمس  �ں وج ای�ہڈ�ی اوہ  اھتں دنی دا وہلی آایگ اے، اب& ااہظراں ونں 

ونں ددنیی اے۔

4۔27 :262۔4

V Wاے۔ رہ � �� کیھٹ رطاں اریخ وہاب �رشوع رکاب وھجیٹ ایسن اے۔ کیھٹ رطاں  رشوع دی  �ن دے  �اینبد ااسن اخمتفل دی  افین 
� اوصل �یلک وہج اب & دی  �ٰہی ایسن ای ووجدتن �ا اے۔ ال �% Wدنْہ رشوع  طلغ  �اواھکیل ددنیا اے  �% Wدنْہ رشوع  اوہ رظنہی ڑہیجا دامغ وتں 

� اے۔ Ú �وموجد ںیئن لکش وچ  لقع وچ اب�� دبین  افین  اے۔ وہج امدے وچ، 

ےش ونں انبؤن واےل کسے ایہیج  اھکلری،  ںین۔اوہ اےنپ آپ ونں آزاد اکرنک، آپ  �ے  �% Wدنْہ دنسپ رکن واےل  رشب رغور 
سکڈ�ا۔ � انب  Ú �� اب�� ںیئن �ںین ڑہیجی رب ہن انب ایکس دھجمسے 

_____________________________________________________________________________________
دریس اتکب، رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � اڈی�  ں آاتیں ےت ریمی رکیب  
 داب� 
لبئ � اب  � ی�مز� ج� اہہی گنک  ے۔  ا  
 ایتر وہاب� اد وولں  رکنچس رچچ، آز ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  لبئ دا  
� اب

ے۔ ا اینب  ل  
 اں اب� � وہایئں الزیم رحتری� ل‘‘ ووچں ایلں  
 ے اب� دی یجنک د آاتیں  ’’اسسنئ ےت تحص 



 یئل اب��لبئ دا قبس2022  اتسگ، 21 اوتار    |9   ہحفص
ایسن ومضمن:

16۔11 :216۔5

ایطلغں ونں ابتہ سح داب��ں  ،افین  � Ú �& دے وہر ھجک� ںیئن �ذاہتن � ایسن اے،ےت اہہی یئپ اموساےئ اک ایسن ےت  �مہف یئپ ااب اہہی 
مہ آگنہ انبؤدنا اے؛اہہی مہف دبن ونں  رشوع وہ اجدنا اے۔اہہی  Vایمہ یئل اک دم  �رف سح دی سچ�ی�ا�یئ دی  افین  رکن ےت 

اصعب،ڈہاب��ں،دامغ وریغہ ونں الغم انبؤدنااے ہن یئپ امکل انبؤدنا اے۔

3۔32، 20۔16، 3۔1 :191۔6

سکڈ�ا۔ امدہ الدحمود � رھک  Ú �ھجمس ںیئن سکڈ�ا۔اہہی ایسن دی وکیئ  � رک  Ú �شیپ ںیئن وصتر  �ن دے اب��رے وکیئ  �دامغ رب دے ااسن
� اے۔ Ú �ہصح ںیئن ایسن دا وکیئ 

� ڑھپیھپاب��ں دے �رس،دل اب $ں  � �اچدیہا اے۔اونہی  � �& ےت دیق وتں اےنپ آپ ونں آزاد رکاب ��ین وسچ ونں وخد آور دہ امدتن �ااسن
ذنیہ دے ریغ   & �� اے۔ذاہتن Ú ��ن ےب سب ںیئن �ںین؟ااسن �ن دی ایحیت داب��ں آاسں ہیک  �اچدیہا: ااسن انھچپ   � Ú �اب��رے وہ ر ںیئن

� اے۔  Ú �� ںیئن پچ� اےگ 

�ے وراگ وماد ایسن دْگ% Wی�ن³ھا�ں اک  گھلڈ�ا اے۔اہہی اامین یئپ وھکڑپی ہ & دا اموحل  �ذاہتن ایسن، رب، رووحاں دی وہا، 
� اے۔ �%ڑااب �، ایسن دا ذماق ا �زعیت رکاب & دی ےب  �ذاہتن اے 

30۔25 :171۔7
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ںین دنہے  وموجد  & ےت ایحیت اوےھت  �ذاہتن � یئپ  Ú �دیقعاب��ں دے وسا ھجک� ںیئن ا�ں وھجےٹ  �اقونن ای�ہی اہند  �م  �امدے دے اب
اخمفل ںین۔ ای�ہڈ�ی  یتیک وہیئ وہج  پ ےت امیبری دی احلص  دیقعے اسرے اب�� دنہی۔ اہہی وھجےٹ   � Ú �ےھتج ایسن ںیئن
ابتہ رکددنیی اے۔ ومت ونں  پ، امیبری ےت  دنہے اب��  � Ú �& ےت ایحیت رواحین ںین ےت دکی امدی ںیئن �ذاہتن سچ�ی�ا�یئ، یئپ 

5۔26 :570۔8

اچدیہا اے  � �افدئے وتں وافق وہاب افش ددنیا اے ےت اوانہں ونں اوس وڈےھ  �وں رب امیبر اب�� اب��پ رکن واےل ونں  دج�
اچدیہا اے ڑہیجا اوانہں  � �ڑہیجا ایسن اوانہں یئل ایلیئ اے۔ اوانہں ونں ایسن دے اوس وڈےھ ومہ وتں وی وافق وہاب
& یئل دوایجں داب��ں اایھکں وھکانل یگنچ اطتق& ٰہی ایسن وچ ونس وایل  & اسرے ولیک ال Wاب��یپ انبؤدنااے۔ وبتہ ��ونں امیبر اب
ذینہ ےکْل% وہےئ  وپرا رکن واےل  �رہ رکن ےت دبی ونں  %کی وہیئ دبی ول ااش= �ن دی وسچ وچ ل �ںین، رپ اوہ ااسن اچؤدنے 

۔ � Ú �رطی�قی�ا�ں ونں اسےنم ایلؤن یئل ایتر ںیئن

ہک دبی وتں دوری ونں ینیقی انبن یئل ااشکنف رضوری اے؟  � امسپدنیگ ویکں، دج� ایہیج 

V رطاں دا(۔29 :407۔9 W30 )رہ

فلتخم درایجں وچ اب��لگ نپ ای اے۔ پ  V رطاں دا اب�� Wرہ
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29 )وکیئ(۔27، 14۔8 :423۔10

ذینہ یطلغ ونں ابتہ رکن یئل اسیسنئ وطر ےت دھجمساب��ں وہےئ یئپ تش� ھجک� ایسن، یتسہ دی سچ�ی�ا�یئ اے، رکنچس اسسنئ 
العج اک ابتمدل اے۔ الکم دے V اڑپداب��ں وہےئ اہہی  � V ےصح رکیت& Wین اظنم دے رہ� �رشوع رکدا اے۔ااسن �ل  ��ں دے اب � اببس�

احبل رکدا اے۔ �ن دی مہ آیگنہ ونں  �اطمقب،  اہہی ”دنب دنب ےت وگدے وگدے“ ونں لن�ھڈ�ا اے ےت اہہی ااسن

ہک ڈی�می�ی�س=ی�ا� اب�� اب��لگ مک اے ج�ن�ہا�ں  افین ایسن دا  Vاہ راتش&  Vایب اوانہں ای رب� �رِچ  � �ومعمیل احبل& اب ریغ  ۔۔۔دبن دی وکیئ وی 
دنہا اے۔ نپ 

22۔13 :411۔11

وپایھچ،اجنی دی امیبری وہنجں اَج دے ونںی دور وچ �ں  �لگ ادنارج وچ اے یئپ اک وار وسیع ےن اک امیبری دا اب اہہی 
�ں رکشل یس۔اوےھت ای وسیع ےن اوس دبروح ونں �� یئپ اودہا اب ی�ا� آایھک اجدنا اے۔اطیشن اب�� دبروح ےن وجاب ِداب& ڈی�می�س=

اطیشن ونں V رکدا وہایئ واھکیئ ددنیا اے یئپ وسیع  Wصخش دبل ایگ ےت اوہ کیھٹ وہ ایگ۔الکم اہہی اظرہ ڈکاب��،ےت اب��لگ   V Wاب��رہ
اینب۔ Vاب��د وہون دی وہج  ریف رب� V وہون ےت  Wوخد اظرہ

Vبیغ پ اے۔امیبری ہشیمہ طلغ وسچ دے اب��روں رب& وین ڈر،الیملع ےت اب�� احلص وہون وایل وہج ےت  اسری امیبری دی 
یتیک اجدنی اے۔  Vاب��د  وبقل یتیک اجدنی اے ہن یئپ رب� وطر ےت  اب��ؤدنی اے ڑہیجی وعشری 

4۔32 :147۔12
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ملع �وں اودہے اطبل�  �۔دج� � ِداب& Ú �Vار ںیئن رف& لکشم  افش دنی وچ   � ��ک اب �رطخاب وطبر  قلعتم  کسے امیبری دے  وسیع ےن دکی 
�اکم رےئہ یس،ےت اوےنہ اوانہں ونں آایھک،”اے ےب �افش دنی وچ اوہ اب اودہے وکل اک اعمہلم ےل ےک آےئ وہنجں 

�ن وچ یس۔ 3�انْس  & ولطمہب اطتق& افش دنی دی  لگ دی دیلقت رکداب��ں وہایئں یئپ  ڑیپی،“اسی  ااقتعد 

14۔4 :414۔13

اعمےلم وچ راکوٹ اب��ودناب��ں وہایئں،اہہی دویج امیبراب��ں دی مہ  � & دپسچل اے۔اب& Wوطر ےت وبتہ العج اخص  اب��لگ نپ دا 
دنہا اے۔ یطلغ دی وجایب اکروایئ  امکں یئل رایض وہ اجودنا اے،ڑہیجا  شخب  تحص  سچ�ی�ا�یئ دے  �ل  �تبسن وباتہ آاسین اب
ںین ڑہیجے دوایجں امیبراب��ں یئل ورےت �ں ونں ورایت اجودنا اے اہہی اوہ ای  Úہا�ں دالالئ�العج رکن یئل ج�ن اب��لگ نپ دا 
سکڈ�ا اے،اہہی دھک Vبیت رک  �ن ونں ےب رب& 3�انْس سکڈ�ا اے اب�� ڑہیجا  اقوب رک  ںین،ینعی اوہ اوہنین وہنجں امدا،ذنہ  اجودنے 

اقمئ دنم احبل&  تبحم اک تحص  تقیقح یئپ سچ�ی�ا�یئ ےت  �ل اہہی  ��ل اب �سکڈ�ا اے؛ای�ہڈ�ے اب نب  سکڈ�ا اب�� داھکں دی وہج  کْچ�% 
%ےت رمکحاین رکدی اے،ےت اسراب��ں �ن اب�� رمضی دے ایخالں دی راامنہیئ رکدی ےت اودہے ا 3�انْس رک دی اے،افین 

سکڈ�ا اے۔ ی�ا�،رفنت اب�� وکیئ وی دواج ہلئسم آایھک اج  $ں ڈی�می�س= � �Vاب��د رک دی اے،اھبونںی اونہی ایطلغں ونں رب�

2۔1 :372۔14

افین اے۔  سکڈ�ا،ےت دامغ ال  � وہ  Ú �� اے۔امدا امیبر ںیئن Ú ��ن ںیئن 3�انْس اب��د روھک،دامغ 

13۔12 :171۔15
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ینم اجن وایل اسسنئ اے۔  ہکلب اہہی  � رایہ  Ú �الْھک%� وسال ںیئن رمکحاین اک  %ےت ایسن دی  لم رک ےک اسنسر ا � �ن ونں اش= �ااسن

17۔16 :184۔16

�ن مہ آگنہ ےت ادبی اے۔ �اقوب وچ ردنہاب��ں وہےئ، ااسن & دے  �ذاہتن ٰہی  ال

Vض �رف روزاہن دے 
�ی وولں ³ �ریمی رکیب اڈی

روز اہن دی داع
ایپر دی ایحیت ےت  ٰہی سچ�ی�ا�یئ،  �یہ آوے؛‘‘ ال V روز اوہ اہہی داع رکے: ’’ریتی اب��داش= Wض اے یئپ رہV �رف V رنک دا اہہی  Wرچچ دے رہ اسی 
ایپر ونں وداھوے، �ں دے  ��اب �لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااسن ھو$ں 

پ می�ن& اقمئ وہوے، ےت اسرے اب�� تنطلس ریمے ادنر 
وکحتم& رکے۔ %ےت  ےت اوانہں ا

۔4، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل
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اچدیہے۔ اسسنئ � رکےن  Ú �V ںیئن %ےت ارب= امکں ا  � �دصقماں اب کسے رنک دے  رچچ دے  قلعت امدری  ذایت  اخمتفل ےت ہن وکیئ  ہن وکیئ 
دنسپی ےت ریخات  چ�ی رپاہ دنبی،  یحیسم اسدسنئان اب��پ ونں رد رکداب��ں وہےئ، س% وکحتم& رکدا اے، ےت اک  ایپر ای  ٰہی  وچ، سب ال
رچچ دے اسرے رانکں ونں اسرے اب��اب��ں وتں، طلغ نب دا اے۔ اسی  ِمن³ھی�ا�ں سچ�ی�ا�ایئں دا رپاھچوناں  ایپر داب��ں  �ل  �اعمیف اب
V روز ایخل Wدنی وتں آزاد رنہ یئل رہ V نیل ےت طلغ ارب= Vاں ونں  الصوحاں، طلغ ارب= ذماتمں،  � وگایئں ، من�صفی�ا�ں،  = � نشیپ� رطاں داب��ں 

اچدیہی اے۔ اچدیہا اے ےت داع رکین  رانھک 
۔1، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 

ی %سن& Vض یئل ج� �رف
ایتر رےھک، ےت رب، الخف اےنپ آپ ونں  الصوحاں دے  ذینہ  V روز اجراحہن  Wض اے یئپ اوہ رہV �رف V رنک دا اہہی  Wرچچ دے رہ اسی 
امکں دے راںیہ اودہا ااصنف اضں ونں ہن دکی یgھ%لے ےت ہن دکی رظن ادناز رکے۔ اودہے  V �رف �ں یئل اےنپ  ��اب �اقدئ ےت ااسن اےنپ 

وصقر وار وہوے اگ۔  � �وصقر اب وہوے اگ، اوہ ےب 
۔6، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 
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