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2022 یئم، 8اوتار 

�ن ومضمن۔ آدم ےت اب��یپ ااسن�

��ب 1دیپاشئ    رہنسی نتم:  اب  آاتیں28، 27 
________________________________________

$تک دیت۔“ � ےت رب ےن اوانہں ونں رب� , �ن ونں اینپ وصرت اےْت دیپا اتیک- ”رب ےن ااسن�
________________________________________

 آاتیں 28وتں 24 اب��ب 17اامعل وجایب ڑپاھیئ:
 آاتیں36، 33 اب��ب 11روویمں 

سیج رب ےن ج�گ ےت اودہاب-�ں اسراب-�ں ویشاں ونں انباب-� اوہ اامسن ےت درھیت دا امکل وہ ےک ھتہ دے انبےئ وہےئ۔24
- ردنہا۔ U دنمران وچ ںیئن�

^ا اے ویکں ےج او ےت آپ اسراب-�ں ونں ایحیت ےت اسہ ےت۔25 � ت̂م, دنیل- ہن کسے دا اتحمج وہےک دنباب-�ں دے وھتہں دخ�
بس� ھجک� ددنیا اے۔

$ اک وقم اسری درھیت اےْت رنہ ونں دیپا یتیک ےت اودہاب-�ں ایعمداں۔26 rل دنباب-�ں دی رہ� ےت اوےنہ اک ای الص اب�
, داب-�ں دحاں رقمر ایتیکں۔  ےت وکستن�

۔۔27 - U $ دنچ اوہ اسڈے ووچں کسے وتں دور ںیئن� rوٹٹل ےک اوونہں اب��ن رہ ^ �دی- ۔ اش� �ں وج رب ونں لب�ھن� اب,
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�رعاں ووچں وی۔28 ویکں ےج اودہے وچ ای ایس ویجدنے ےت رٹدے رھپدے ےت وموجد آں۔ ویجںی اہتڈے اش�
ھجک� ےن آایھک یئپ ایس ےت اودہی وی لسن آں۔ 

واہ! رب دی تمکح ےت دوتل, ےت ملع اہنکں ای قیمع اے!اودہے ےلصیف کب�ہے ادراک وتں رپے ےت اودہاب-�ں۔33
�ن ںین۔ � راوہاں ایہنکں ےب اسن�

$۔36 - ویکں ےج اودہے وولں ےت اودہے اب��روں ےت اودہے یئل اسراب-�ں ویشاں ںین۔اودہی رعتفی ہشیمہ رکیت,
دنہی روہے۔

دریس وظع

اب��لبئ ووچں

 )وتں یلہپ( آاتیں31، 28وتں 26 )وتں:(، 4وتں 1 اب��ب1دیپاشئ ۔1

�۔۔1 ,  رب ےن رشوع وچ درھیت ےت اامسن ونں دیپا اتیک-©
ی-ر$ا یس ےت رب دی روح اب��اینں اےْت شبنج رکدی یس۔۔2 ن� rان ےت اسنسن یس ےت رہگاؤ اےْت ہ$ ےت درھیت ورب-
 ےت رب ےن آایھک یئپ ول وہ اج ےت ول وہیئگ۔۔3
�۔۔4 , ی-ر$ے وتں وھک اتیک- ن� rےت رب ےن آایھک یئپ ول یگنچ اے ےت رب ےن ول ونں ہ 
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�ن ونں اینپ وصرت اےْت اینپ ہیبش وارگن انبےیئ ےت اوہ دنمسر داب-�ں مچ�ھن-ا�ں ےت آامسن۔26 ریف رب ےن آایھک یئپ ایس ااسن�
دے رپدناب-�ں ےت وچاب��ایئں ےت اسری درھیت ےت اسرے اجدناراں ےت ڑہیجے درھیت اےْت ری-ن�گد^ے ںین اایتخر

رنھک۔
�ری اوانہں ونں۔27  �۔رنواب� , �۔رب دی وصرت اےْت اوونہں دیپا اتیک-© , �ن ونں اینپ وصرت اےْت دیپا اتیک-© ےت رب ےن ااسن�

�۔ , دیپا اتیک-©
$تک د©یت ےت آایھک ولھپ ےت ودوھ ےت درھیت ونں ومعمرو وکحمم رکو ےت دنمسر داب-�ں مچ�ھن-ا�ں۔28 رب ےن اوانہں ونں رب�

ےت وہا دے رپدناب-�ں ےت اسرے اجونراں ےت ڑہیجے درھیت اےْت رھپدے ںین اایتخرروھک۔
, اگنچ اے۔۔31 rےت رب ےن بس� اےْت وج ھجک� اوےنہ انباب-� یس رظن کی-©ب,ی ےت وی-کھن-ا� یئپ وبتہ

,17اب��ب 1وقعیب ۔2  آتن-

©لد^ا اے دیجے وچ ہن ھجک� دب ل سکد^ا اے ےت۔17 $ اکلم ااعنم اوْتں اے ےت ونراں دے ویپوولں م rیگنچ ششخب ےت رہ $ rرہ 
ہن رگدش دے اب��روں اودہے اےْت رپاھچوناں دنیپا اے۔

 آاتیں 21،22 )وتں؛(، 7، 6 اب��ب2دیپاشئ ۔3

ْ$اْٹíھد^ی یس ےت اسری درھیت ونں ریساب رکدیس۔۔6 ہکلب درھیت وتں رہْک
�ن ویجدنی دنج۔7 óایک ےت ااسن� ْ �ن ونں انباب-� ےت اودہے اینھتنں وچ ایحیت دا اسہ وْھپ� í وتں ااسن� ےت رب ےن درھیت دی یٹِم©

وہایئ۔
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ےت رب ےن آدم اےْت رہگی دنین ر یلھگ ےت اوہ وسں ایگ ےت اوےنہ اودہاب-�ں ایلسپں ووچں اک ونں ڈکھ ےک اودہی۔21
�۔ , رھب د©اب, اھتں وگبس�

وکل ایلاب-�۔۔22 ی̂ھ انب ےک اوونہں آدم دے  í ےت رب اوس یلسپ وتں ڑہیجی اوےنہ آد م ووچں ڈکیھ یس اک دی�ْ

 آاتیں19 )وتں یلہپ،(، 17، 16 اب��ب3دیپاشئ ۔4

یگ۔16 ےنج  ےچب  �ل  óں درد دے اب� ْ اگ۔وْت, , وداھوناں  rلمح دے درد ونں وبتہ ریتے  ریف اوےنہ وعرت ونں آایھک ںیَم�- 
اگ۔  وکحتم, رکے  ریتے اےْت  یگ ےت اوہ  ل وہوے  ےت ریتی رتبغ ریتے دنبے و�

ےت آدم ونں اوےنہ آایھک۔۔17
$ وتں درھیت وچ ریف ہن رپت اجونںی اسی یئل یئپ وتں۔19 - ^ رکیت, اگ دخ� اھکونںی  � دی رویٹ  وتں اےنپ ومہہن دے رپےنیس-

اگ۔ یٹم وچ ای رپت ےک اجونںی  اودہے ووچں ای ڈکایھ ایگ اںی ویکں ےج وتں یٹم اںی ےت 

ویانح 1۔5  آاتیں 6، 4، 1 اب��ب4 

, اسرے۔1 rویکں ےج وبتہ - U نیقی رکو ہکلب رووحاں ونں آزامؤ یئپ رب وولں ںین اب-� ںیئن� $ اک روح دا  rایپروی! رہ اے 
لکن ےئپ ںین۔  وھجےٹ یبن ج�گ وچ 

 رب وولں او ےت اوانہں اےْت اغتل� آےئ او ویکں ےج ڑہیجا اہتڈے وچ اے اوہ اودہے وتں وڈاھ۔4
,
اے اب��ول! یست

اے ڑہیجا ج�گ وچ اے۔
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نْْس� دا۔۔6  - U - اوہ اسڈی ںیئن� U نْْس� دا اے۔ ڑہیجا رب وتں ںیئن� ایس رب وتں آں۔ ڑہیجا رب ونں اجن دا اے اوہ اسڈی 
ےنیل آں۔ اھچپن  قح دی روح ےت رمگایہ دی روں ونں  �ل ای ایس  اےسی اب�

 آاتیں31وتں 21 اب��ب15یتم ۔6

ایپ۔ ۔21  $ ْ íالعایقں ول رب لکن ےک وصر ےت دیصا دے  ریف وسیع اووھتں 
$۔22 , رتْپ�ْ ̂اودن داؤد دے  یگل اے دخ� الب ےک آنھک  العایقں ووچں یلکن ےت اوونہں  ین وعرت اوانہں  ا� ےت ووھکی اک کعن�

اتسؤدنی اے۔  , rریمی دیھ ونں وبتہ ریمے اےْت رمح رک۔ اک دب روح 
وکل آےک اودہے اےگ اہہی رعض یتیک یئپ۔23 � ےت اودہے ایلیچں ےن اودہے   رپ اوےنہ اوونہں ھجک� وجاب ہن داب,

الچؤدنی اے۔ رگم  اوونہں اجن دے ویکں ےج اوہ اسڈے 
العوہ کسے وہر دے۔24 ^اں وتں  íاوےنہ وجاب وچ آایھک یئپ ںیَم�- ارسالیئ دے اخونادے داب-�ں وگاایچں وہایئں ٹ�ھن-د 

ایلھگ ایگ۔   - U وکل ںیئن�
دمد رک۔ ۔25 ^اودن، ریمی  � ےت آایھک، اے دخ� , دجسہ اتیک- رپ اوےنہ اوونہں آےک 

۔ ۔26  - U � اگنچ ںیئن� �ں اےگ اب��ؤاب� - ,ْ ےل ےک اتیک í^اب-�ں دی رویٹ  �
ڈنْمْ اوونہں وجب دے ےک آایھک 

اھکدنے ںین ڑہیجے امکل دی اھچیب۔27 ڑکٹاب-�ں ووچں ای  ےتْکْ, وی اوانہں  اہں اے راب�� ویکں ےج  اوےنہ آایھکں 
دگے ںین۔  ووچں ڈ©

اچؤدنی اںی۔28  ó ْ وْت, , وڈاھ اے۔ ویجںی  rریتا اامین وبتہ وعرت ونں آایھک  لگ اےْت وسیع ےن وجاب وچ اوس  اسی 
افش اب��یئ۔  ریتے یئل اوجن ای وہوے ےت اوےس وےلی اودہی دیھ ےن 

ھٹیب ایگ۔۔29 í$ھ ےک اوےھت ای  ڑچ� ہرí$ے آاب-� ےت اہپڑ اےْت  گلن-ل دی لیھج دے ی�ب- ریف وسیع اووھتں رٹ ےک 
_____________________________________________________________________________________
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ےل ےک۔30 �ل  امیبراں ونں اےنپ اب� , اسرے  rاب-�ں ےت وہر وبتہ^ í � ْ íھن-ا�ں، ڈنْٹ
گن-ا�ں، اٹ� گْن� ڑگنلاب-�ں،  اھتج  , وڈاھ  rےت اک وبتہ

�۔ � ےت اوےنہ اوانہں ونں اگنچ رک داب, ریپاں وچ اھٹب داب, وکل آاب-� ےت اوانہں ونں اودہے  اودہے 
۔31

ڑگنلے رٹ دے رھپدے ےت اےھن� کیھٹ دنہے ےت  í^ے  � ْ íڈنْٹ ےگنگ وبدلے،  ^ ولاکں ےن وی-کھن-ا� یئپ  اسی یئل دخ�
وی-کھد^ے ںین ےت ریحان وہےئ ےت ارسالیئ دے رب دی وڈاھیئ یتیک۔

 آاتیں25وتں 22 اب��ب15 رکویھتنں 1۔7

رطاں حیسم وچ بس� ویجدنے کیsت,ے اجن ےگ۔۔22 رم دے ںین اوےس  ےت ویجںی آدم وچ اسرے 
دعب اودہے ولیک۔۔23 حیسم۔ ریف حیسم دے آن وتں  رس۔ الہپ لھپ  وکیئ اینپ اینپ واری   $ rرپ رہ
یہ۔24 � تسین رک ےک اب��داش� دقرت  وکحتم, ےت اسرا اایتخر ےت  یگ۔ اوس وےلی اوہ اسری  دعبوں اریخ وہوے  ہد^ے  اٹ-

اگ۔ وحاےل رک دویوے  ینعی ویپ دے  ونں رب 
یہ رضور رکین اے۔۔25 � rی-بíھا�ں ہن رک ولے اوےنہ اب��داش� ریپاں ہ $اب-�ں ونں اےنپ  $ اوہ اےنپ اسرے ورب- - ^ رکیت, ویکں ےج دخ�

ویانح 1۔8  آاتیں 3وتں 1 اب��ب3 

^ اسونہں اسی یئل۔1 ےہ وی آں۔ دخ� $ اوھکاےئ ےت ایس  , تبحم ریھک یئپ ایس رب دے رتْپ�ْ یسیک  �ل   ووھکی ویپ ےن اسڈے اب�
- اجن دا یئپ اوےنہ اوونہں وی ہن اجاین۔ U ںیئن�

اگ ےت ایس وی اودہے وارگن وہوناں ےگ۔ویکں ےج اوونہں۔2 $ وہوے  rاظرہ ̂وں اوہ  �$و!ایس اجن دے آں یئپ دخ� زعرب-  
ےہ اے۔ رطاں دا اوہ  رطاں ای واھکی ےگ سیج  اوس 
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رطاں دا اوہ۔3 رطاں دا ای اب��ک رکدااے سیج  وکیئ اودہے وتں اہہی آس ردھکا اے اےنپ آپ ونں اوس  ےت ڑہیجا 
اب��ک اے۔

اسسنئ ےت تحص

29 )رب(۔28 :516۔1

اکعیس رکے۔ �ں وجالہٰی روح دی  �اب, , �ن ونں اینپ وصرت  اےْت دیپا اتیک- رب ےن ااسن�

11۔10 :545۔2

� ایگ۔ وپری درھیت اےْت اایتخر داب, �ن ونں  رب دے انبےئ وہےئ ااسن�

30۔27، 15۔9 :258۔3

الافین رنہ یئل اےنپ اموحل وتں وہنجں  ےتْک©, ودھ ےک اے،  �ن اےنپ ادنر اک دامغ ردھکاب-�ں وہےئ امدی وصرت وتں  ااسن�
ایخل اے۔ , دا رپاھچوناں اے، ےت اہہی رپاھچوناں رب دا ایلص  �ن ادبتن- اچدیہا اے۔ ااسن� چب ےک رانہ 
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$ rاظرہ ایخل ونں  الدحمود  �ن وچ  اینبداں وتں ایْچ رپواز ونں وداھؤدناب-�ں وہےئ رب ااسن�  $ rہد^ی وتعس ےت دحوں اب��رہ اٹ-
رکدا اے۔ 

اقمم وتں �ن یئل اےنپ اےْچ  �ل ااسن� رمن اب� دکی ہن  دکی ہن دیپا وہون ےت  rی-بíھا�ں ادبی اسسنئ وچ  رب دی رمکحاین ہ
نکمم یس۔ � �ں اب� انگ� rی-بíھا�ں ڈ© ہ

31۔28 :282۔4

ْسفن�ا�ں اے، �رہ رکدا اے، اوہ آدم دا  ریغ وموجدیگ ول ااش� اخمفل اب-� رب دی  �ن دے اب��پ اب-� رب دے  وج ھجک� وی ااسن�
- اے۔ U � ںیئن� �ن اے، ویکں ےج اہہی ویپ دا اولکاب, ڑہیجا ہن ای ایسن اے ےت ہن ااسن�

 )وتں الہپ(17 )دی(۔16 )وتں دواج؛(، 15 :579۔5

اخمفل؛ کین دا، رب ےت اودہی ولخمق دا  وھجٹ؛  یطلغ اک  آدم۔ 

27۔21 :580۔6

ہد^ا رشوع ےت ااجنم اے؛یئپ - اے،ہکلب اٹ- U دیقعے ونں شیپ رکدا اے یئپ ایحیت ہشیمہ دی ںیئن� وھجےٹ  �ں اسی  آدم اب�
مہف وچ ودسی اے؛یئپ زگردی اے ےت روح امدی  , ووچں  ذاہتن� ریغ   , ذاہتن� ̂ا اے،یئپ  �

ْ rدنْہ �لم  یہ وچ اش� � � انتم, یہ  � � الانتم,
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ونیجں �لم وہایئ  ^ا اے؛یئپ وادح رب ےت اخقل اودہے وچ اش� �ْ rدنْہ لقع وتں اموخذ  افین  لقع امدے ونں ےت امدہ  افین 
� وہایئ۔  Uذمتیبہ وچ اغتن ریغ  � ےت ریف امدے دی  , © قلخ اتیک- اوےنہ 

6۔32 :306۔7

, دا امن دیپا وہایئ ذاہتن� ْسفن�ا�ں یس، رہگی دنینر، دیجے وچ ایحیت ےت اودہی  , آدم دا  ین االتخافں دی ودلتن- � اسرے ااسن�
الخف ارصار رکدا سچ�ن-ا�یئ دے  ےلہ وی  وہنجں بس� آایھک اجدنا اے   � یطلغ، اب- رشماکہن  گن-ا�۔ اہہی  ن�کلن-ا� ےت لن� ڑہیجا امدے وتں 

اگ۔ یطلغ ونں سچ�ن-ا�یئ وارگن ایلص ےت ادبی انب دویاں  ںیم  ینعی   رب وارگن وہ اجؤ ےگ؛“ 
,
ےت آدھکا اے، ”یست

(۔11 :307۔8 14 )ںیَم�-

ہد^اں ای ایحیت واھکیئ یگ،ےت اوس امدے وچ اٹ- ںیَم�- روح اب��واں  ںیم امدہ آدھکی آں اودہے وچ  ”۔۔۔ونیجں 
ینعی اوس روح وچ اے ڑہیجی وادح ایحیت اے۔“ یگ دیجاں رب  دویے 

� اے۔ , رک د©اب, �تن� یطلغ اب� یطلغ ےن اےنپ آپ ونں  اسی 

13۔3 :523۔9
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وھجےٹ دوعے ونں رہگا رکدی اے، ےت اریخںی ^ھ  � ْ یطلغ دی انبیئ وہےئ ومہ دی ڈنْٹ, وینں دے اب��روں،  وھجیٹ  ہد^ی  اٹ-
یطلغ اودہی ولخمق ونں وداھ سکد^ی اے۔اھبونںی یطلغ ونں اجن دا اے ےت اہہی یئپ  اہہی واحض رکدی اے یئپ رب 

$ْ ولخماقں رہْک اچس وہون دا دوعیٰ رکدا اے۔ امدے داب-�ں  وھجٹ  اخمفل نب ےک اسےنم آؤدناب-�ں وہےئ،  لکل  سچ�ن-ا�یئ دے اب��
وھجٹ چس ےت  ^اب-�ں ںین ڑہیجی رب  دمج� ہک اامسن اب-� اوس ھجمس وتں  ا̂ب-�ں ںین ہن  دمج� , وتں  $ ارسارتن- وھجےٹ دوعے اب-� رب�ْ  � اب-

۔ بس� ھجک� روح دے رپاھچونںی دی - U rی-بíھوóں آؤدنی اے اوْتں ںیئن� ہ ےش   $ rیطلغ وچ رہ ڑھکی رکدا اے۔  دے واچےل 
اجبےئ امدی ااسفہن اے۔

17۔9 :214۔10

�ں، اسِح© ےش اے۔آدم وارگن امدی  íن-ا�  ایسن وتں اک گھی ین  � � ایگ اے، ااسن� , اینب وہایئ شیپ اتیک- آدم، ویجںی الکم وچ یٹم وتں 
, وہایئں ںین۔ ویجںی اوہ ادنر آؤدناب-�ں �تن� ذنہ اب� ریغ  یٹم وچ رپت ےک اجدناب-�ں ںین،  ^اب-�ں ےت  دمج� ڑہیجاب-�ں امدے وتں 
̂ اہہی ھجمس ایل اجدنا اے ۔ دخ� - U ایطلغں ںین سچ�ن-ا�یئ ںیئن� ےلہ وی یتسہ داب-�ں  $ اجدناب-�ں ںین، ویکں ےج اوہ  rںین اوجن ای اب��رہ
اگ۔ مہ آگنہ اب��اب-� اجووے  �ھن-ا� ےت  سمچ $ ددنیا اے، ےت یتسہ ونں  �رب� ایسن دے اب, �ن ونں  مہف ہن یئپ امدی، ااسن� یئپ، رواحین 

32 )آدم(۔30 :338۔11

� ایگ، ےت , $ اتیک- rاظرہ �ن اےنپ وےلی اےْت  اثمیل ااسن� $تک دیت یئگ یس۔  - یس دیجے اب��روں درھیت ونں رب� U �ن ںیئن� اثمیل ااسن� آدم اوہ 
اوونہں وسیع حیسم دے وطر ےت اجاین اجدنا یس۔

21۔6 :259۔12
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� ایگ , ایبن اتیک- �ل  رطےقی اب� ےگنچ   , rوسیع وچ وبتہ حیسم  ٰہی رطفت ونں  �ن رب دی ایلص ہیبش اے۔ ال ٰہی اسسنئ وچ ااسن� ال
زدنیگ $ یتیک ےت امڑی وسچ دے ومنےن وتں وڈیھ ایعمر©  rاظرہ اکعیس  انمبس�   , rں اےْت رب دی وبتہ� �اب� اے، جíب�ہے ااسن�
$ رکدی اے۔ اسیسنئ یتسہ rرمن ونں اظرہ امیبری، اب��پ رکن ےت  نگ،  �ن دے ڈ© ینعی ایہیج وسچ ڑہیجی ااسن� $امہ یتیک،  رف�

وین ں دے وطر �ن، وسچ ےت ااہظر دی  ایخل، اکلم رب ےت اکلم ااسن� افش دی حیسم وریگ ھجمس وچ اکلم اوصل ےت  ٰہی  ےت ال
�لم وہدنے ںین۔  ےت اش�

- U دکی ںیئن� سکع اےنپ ادنر  �ن رب دی ہیبش دا  ت, وگااھٹیب اے ےت ریف ااسن� ْ� اینپ اکملت-
rنْہ دکی اکلم یس رپ  �ن  ےج ااسن�

óں � - وگاچ سکد^ی۔ اونہی- U دکی ںیئن� اشمتہب  سکع وچ ایلص  ٰہی  - اے۔ ال U وکیئ ہیبش ںیئن� ردھکے۔ وگایچ وہیئ ہیبش 
ونب ویجںی اہتڈا اامسین ویپ اکلم اے۔“ ْ اکلم  یست, اچدیہا اے یئپ  دھجمساب-�ں وہےئ، وسیع ےن آایھک، ”اسی یئل 

5۔32، 20۔16 :470۔13

- U �ن دی ایسن،دکی اب��پ ںیئن� ^وں رب،ینعی ااسن� ۔ دخ� - U العوہ ھجک� وی ںیئن� وکل اک ایسن دے  $زدناں دے  رف� رب دے 
�ن یس۔ ہیک رب ےن ت, دا ایعمر رب ےت ااسن� وطرےت اکملت- دِک©^اں دبل سکد^ی اے؟اینبدی  $اب-�یئ وچ  ایگنچیئ رب�ْ رکدا ےت 

گ ایگاے؟ �ن اب��پ وچ ڈ© ایل اے ےت ااسن� اٹھگ  اےنپ آپ دا ایعمر 

کْچ�ْ اجن دی اے ہن الزوال ںین؛ ےت اسسنئ ٹ�ھْل  اقلعتت  ایخل دے  ٰہی اوصل ےت  �ن، ال اسسنئ وچ رب ےت ااسن�
اقونن ردھکی اے دیجے وچ رب ےت وج ھجک� اوہ انبؤدنا اے $بیت اب-� رواحین  ٰہی رب, �، رپ اہہی ال مہ آیگنہ ول رپت ےک آؤاب�

�رخی وچ ہن دبنل واےل رےئہ ںین۔ وپری اب, اکلم ےت ادبی ںین، ڑہیجے اودہی 

_____________________________________________________________________________________
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 قبس2022یئم، 8 اوتار    |12   ہحفص
�ن ومضمن: آدم ےت اب��یپ ااسن�

31 )اوہ(۔28 )وتں،(، 26 :473۔14

�۔ اہہی ای مسب-چت, دی , , اتیک- �تن� اھکساب-� اوونہں اب� �۔ وج اوےنہ  , وپرا اتیک- وسیع ےن وج آایھک اوونہں ااہظر دے راںیہ  ۔۔۔، 
�۔  , , اتیک- �تن� ٰہی اب� $ ڈکھ دااے، ال rیطلغ ونں اب��رہ افش ددنیا ےت  امیبر ونں  اسسنئ اے۔ وسیع ےن اوس اوصل ونں، ڑہیجا 

5 )وسیع(۔29 :476۔15

وکحتم, رکدی اے، �ن اےْت  ایپر ایلص ااسن� ینعی سچ�ن-ا�یئ ےت  یہ اہتڈے واکچر اے؛“  � وسیع ےن آایھک، ”رب دی اب��داش�
� ےن رب �ہ ےت ادبی اے۔اوس اکلم دنبے وچ یتکم دااب, انگ� �ن رب دی وصرت اےْت ےب  دکاب-�ں وہےئ یئپ ااسن�  $ rاظرہ اہہی 
وسیع ےن �۔ اسی یئل  , کیھٹ اتیک- امیبری ونں  کیھٹ رظنےی ےن  �ن دے اسی  دی اینپ ہیبش ےت وصرت ونں وی-کھن-ا� ےت ااسن�

دقمس اے۔ �ن اب��ک ےت  اعریگمل اے ےت اہہی یئپ ااسن� $ار ےت  رف, $ میلعت د©یت یئپ رب رب�

19۔9 :200۔16

وصتر اے، �ن رب دا  یگ،ویکں ےج ایحیت رب اے ےت ااسن� ےہ ےت ہشیمہ روہے  ایحیت ہشیمہ امدے وتں آزاد یس، 
زوبر دے - اے۔  U � ابتہ وہون دی رشط ںیئن� انف وہون اب- وطر ےت انباب-� ایگ یس، ےت اودہے یئل  - ہکلب رواحین  U وہنجں امدے ںیئن�
� rی-بíھا�ں رک د©اب, ریپاں ہ ó بس� ھجک� اودہے  ْ وْت, � اے۔  اینبں ویشاں اےْت اایتخر د©اب, óاوونہں اےنپ ھتہ داب-�ں  ْ اھکلری ےن آایھک: ”وْت,

اے۔“
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^ لگ اے؛ $ددی- اقلب� رب,  � اگ، اب� ےہ ےت ہشیمہ روہوے  �ن اکلم یس،  یتسہ دی اسسنئ وچ اہہی وڈیھ اتیلص یئپ ایلص ااسن�
دِس©^اھ ےت رب وراگ اے۔ ویناں ہکلب اوہ  �ن رب دی ہیبش، وصرت اے ےت اوہ ہن ااْچ اے ہن  ویکں ےج ےج ااسن�

$ض رف� روزاہن دے 
^ی وولں í ریمی رکیب ادی-

روز اہن دی داع
ایپر دی ٰہی سچ�ن-ا�یئ، ایحیت ےت  یہ آوے؛‘‘ ال � $ روز اوہ اہہی داع رکے: ’’ریتی اب��داش� rض اے یئپ رہ$ رف� $ رنک دا اہہی  rرچچ دے رہ اسی 
ایپر ونں وداھوے، �ں دے  �اب� لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااسن� ھوóں 

اقمئ وہوے، ےت اسرے اب��پ می-ب, تنطلس ریمے ادنر 
وکحتم, رکے۔ ےت اوانہں اےْت 

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔4، نشکیس VIIIرچچ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل
اچدیہے۔ اسسنئ - رکےن  U $ ںیئن� امکں اےْت ارب�  � دصقماں اب- رچچ دے کسے رنک دے  قلعت امدری  ذایت  وکیئ  اخمتفل ےت ہن  وکیئ  ہن 

دنسپی ےت ریخات  یحیسم اسدسنئان اب��پ ونں رد رکداب-�ں وہےئ، ْسچ�ی رپاہ دنبی،  وکحتم, رکدا اے، ےت اک  ایپر ای  ٰہی  سب ال وچ، 
رچچ دے اسرے رانکں ونں اسرے اب��اب��ں وتں، طلغ نب دا اے۔ اسی  م©بíھن-ا�ں سچ�ن-ا�ایئں دا رپاھچوناں  ایپر داب-�ں  �ل  اعمیف اب�
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ایخل $ روز  rدنی وتں آزاد رنہ یئل رہ $ نیل ےت طلغ ارب� $اں ونں  الصوحاں، طلغ ارب� � وگایئں ، مت�صفن-ا�ں، ذماتمں،  � - نشیپ� رطاں داب-�ں 
اچدیہی اے۔ اچدیہا اے ےت داع رکین  رانھک 

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔1، نشکیس VIIIرچچ 

ْسب,ی $ض یئل ج� رف�
ایتر رےھک، ےت رب، الخف اےنپ آپ ونں  الصوحاں دے  ذینہ  $ روز اجراحہن  rض اے یئپ اوہ رہ$ رف� $ رنک دا اہہی  rرچچ دے رہ اسی 
امکں دے راںیہ اودہا ااصنف دکی رظن ادناز رکے۔ اودہے  دکی ٹíھْلے ےت ہن  اضں ونں ہن  $ رف� �ں یئل اےنپ  �اب� اقدئ ےت ااسن� اےنپ 

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

_____________________________________________________________________________________
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 


