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امدہ ومضمن۔

	�ب11ربعاوینں    رہنسی نتم:  اب  1� تی�  آ
________________________________________

$اودن دل اےْت رظن رکدا 2ی وصرت ونں وی,کھد$ا اے رپ دخ% �ن اظرہ3 , وی,کھد$ا اسی یئل یئپ ااسن% 9 �ن وارگن ںیئن% $اودن ااسن% ”ویکں ےج دخ%
اے۔“

________________________________________

،20، 4 اب��ب5 ویانح 1• آاتیں 17وتں 15 اب��ب2 ویانح 1وجایب ڑپاھیئ:
 آاتیں 21

�ل ایپر ردھکا اے اودہے وچ۔15 �ل ڑہیجاب,�ں ج�گ وچ ںین۔ ڑہیجا وکیئ ج�گ اب% �ل ایپر روھک ہن اوانہں ویشاں اب%  ہن ج�گ اب%
۔ , 9 ویپ دی تبحم ںیئن%

,۔16 9 �گنہ ےت ایحیت دی وشیخ اوہ ویپ وولں ںیئن% cگنہ ےت اایھکں دی اب� cویکں ےج وج ھجک� ج�گ وچ ےہ اے ینعی دبن دی اب
ہکلب ج�گ وولں اے۔

2 اقمئ۔17  , cاب,�ں اجدناب,�ں ںین رپ ڑہیجا رب دی رمیض اےْت رٹدا اے اوہ ہشیمہ رکیت$ sگنہ دوونںی دٹم� cج�گ ےت اودہی اب 
روہوے اگ۔

�ل ج�گ ولغمب وہایئ اے اسڈا۔4  ڑہیجا وکیئ رب وتں ج�می,ا� اے اوہ ج�گ اےْت اغبل� آؤدنا اے ےت اوہ ہبلغ دیجے اب%
اامین اے۔
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�ں وج اوونہں ڑہیجا یلص۔20 cےت ایس اہہی وی اجن دے آں یئپ رب دا رتپ آایگ اے ےت اوےنہ اسونہں ھجمس دیت اے اب
اے اجےین ےت ایس اودہے وچ ڑہیجا ایلص اے ینعی اودہے رتپ وسیع حیسم وچ آں۔ ایلص رب ےت ہشیمہ دی ایحیت اہہی

ای اے۔
�ں وتں اچب ےک روھک۔۔21 c ْ  اے اب��ول! اےنپ آپ ونں اتْب�

دریس وظع

اب��لبئ ووچں

3c اب��ب11ربعاوینں ۔1  آتی,

, یئپ وج ھجک� واھکیل ددنیا اے۔3 9 �ل ےنب ںین۔ اہہی ںیئن% �ل ای ایس اتپ رکدے آں یئپ اہجں رب دے آنھک اب% اامین اب%
�ل اینب اے۔ 2ی ویشاں اب% اظرہ3

23c اب��ب4یتم ۔2  آتی,

�یہ دی وخش ربخی۔23 ےت وسیع اسرے گلی,ل وچ رھپدا رایہ ےت اوانہں دے ابعداختاینں وچ میلعت ددنیا ےت اب��داش»
2 رطاں دی زمکوری ونں دور رکدا رایہ۔  2 رطاں دی امیبری ےت رہ3 دی انمدی رکدا ےت ولاکں دی رہ3
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 آاتیں2، 1 اب��ب5یتم ۔3

$ ھٹیب ایگ ےت اودہے ےلیچ اودہے وکل آےئ۔۔1 2sھ ایگ ےت دخ� اوہ اوس ےھتج ونں وھکی ےک اہپڑ اےْت ڑچ¿
ےت اوہ اینپ زاب��ن وھکل ےک اوانہں ونں اجنی میلعت دنی لگی,ا�۔۔2

آاتیں33، 26وتں 24، 21وتں 19 اب��ب6یتم ۔4

2اب رکدا اے ےت ےھتج وچر بقن ال ےک وچری رکدے۔19  اےنپ یئل درھیت اےْت امل ااھٹک ہن رکو ےھتج ڑیکا ےت اگنجل ڑچ%
ںین۔

2اب رکدا ہن اگنجل ےت ہن اوےھت وچر بقن ال ےک وچری رکدے۔20 ہکلب اےنپ یئل اامسن اےْت امل ااھٹک رکو ےھتج ہن ڑیکا ڑچ%
ںین۔

ویکں ےج ےھتج ریتا امل اے اوےھت ریتا دل وی لگی,ا� روہوے اگ۔۔21
�ل ایلم۔24 �ل ایپر، اب,� اک اب% 2 رےھک اگ ےت دوےج اب% �ل وری, , رک سکد$ا ویکں ےج اب,� ےت اک اب% 9 وکیئ دنبہ دو اماکلں دی ویسا ںیئن%

, رکسکد$ے۔ 9  رب ےت دوبلc دووناں دی ویسا ںیئن%
c

�زیچ ےھجمس اگ۔یست روہوے اگ ےت دوےج ونں اب%
اسی یئل ںیَمç, اہتونں آدھکا واں یئپ اینپ اجن دی رکف ہن رکوی یئپ ایس ہیک اھکوناں ےگ اب,� ہیک ویپاں ےگ؟ ےت ہن اےنپ۔25

؟ , 9 �ک وتں ودھ ےک ںیئن% دبن دی یئپ ہیک اب¿�وناں ےگ؟ ہیک اجن وخراک وتں ےت دبن وپاش»
وہا دے رپدناب,�ں ونں ووھکی ہن وبدنے ےن ہن وڈدھے ںین، ہن وکایھٹں وچ عمج رکدے ںین ریف وی اہتڈا اامسین ویپ۔26

اوانہں ونں وھکادنا اے۔
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�زی ونں لب�ھوó ےت اہہی اسراب,�ں ویشاں وی اہتونں لم اجن ایگں۔۔33 � cیہ ےت اودہی راابتس�  الہپں رب دی اب��داش»
c

یست

63c اب��ب6ویانح ۔5  آتی,

۔ڑہیجاب,�ں الگں ںیَمç, اہتونں آایھکں ںین اوہ روح ںین ےت۔63 , 9 زدنہ رکن وایل ےت روح اے۔ دبن وتں ھجک� افدئہ ںیئن%
ایحیت وی ںین۔

 آاتیں 4وتں 1 اب��ب16یتم ۔6

�ین واھک۔۔1 « دصوایقں ےن وکل آےک آزامؤن یئل اودہی تنم یتیک یئپ اسونہں وکیئ اامسین اسن% �ں ےت  , ایسی, 2 رف% ریف 
الْھکْ� روہے اگ ویکں ےج اامسن الل اے۔۔2  آدھکے او یئپ 

c
م ونں یست �  اوےنہ وجاب وچ اوانہں ونں آایھک اش»

$الھ اے۔ اامسن دی وصرت وچ زیمت رکن دا ےت۔3 % ْ cیگ ویکں ےج اامسن الل ےت دنْت ےلچ  ,ر2ی  ی ی% ہ3 حبص ونں اہہی یئپ اج  ےت 
, رک سکد$ے؟ 9 �اینں دا اتپ ںیئن% « اہتونں اتپ اے رپ زاماینں داب,�ں اسن%

�ن ہن۔4 « وسا اوانہں ونں وکیئ وہر اسن% �ن دے  « �ہ دے اسن% �ن گنم دے ںین رپ ویاب% « �اکر اسن% ڑیھبے ےت زاب%  اسی زامےن دے 
$ ےک رٹ ایگ۔ sاجووے اگ ےت اوہ اوانہں ونں ج¿ھد � cداب

 آاتیں37وتں 31، 16وتں 14 اب��ب7رمسق ۔7
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وھجمس۔۔14 ونس ےت   اسرے ریمی لگ 
c

ےت اوہ ولاکں ونں ریف وکل الب ےک اوانہں ونں آنھک لگی,ا� یست
ن%کلد$اب,�ں ںین اوہ۔15 , رک سکد$ی رپ ڑہیجاب,�ں ویشاں دنبے ووچں  9 دیلپ ںیئن% 2وں دنبے وچ وڑھ ےک اوونہں  ےش اب��رہ3 وکیئ 

دیلپ رکداب,�ں ںین۔  ای اوونہں 
نس ولوے۔۔16 نک وہون ےت اوہ  ننس واےل  کسے دے  ےج 
$ا وہایئ گلی,ل دی۔31 %ْ دنْہ3 رسدحاں وتں  دیصا دی راہ وتں دکی¿لس داب,�ں  لکن ےک  رسدحاں ووچں  ےت اوہ ریف وصر داب,�ں 

2 اڑپاب,�۔ , cلیھج رکیت
ایل ےک اودہی تنم یتیک یئپ اانپ ھتہ اودہے اےْت۔32 ےت ولاکں ےن اک وبےل ونں ڑہیجا الکہؤدنا وی یس اودہے وکل 

درھ۔
وھچیئ۔۔33 ھْک ےک اودہی زاب��ن 

cانکں وچ اب¿�ایئں ےت ت %گلی,ا�ں اودہے  ےل ایگ ےت ااینپں اْن اوہ اوونہں ےھتج ووچں وھک 
لْھکْ اج۔۔34 رھباب,� ےت اوونہں آایھک احتِف ینعی  ےت اامسن اےت رظن رک ےک اک وہاک 
گل ایپ۔۔35 اصف اصف وبنل  یئگ ےت اوہ  لْھکْ  ڈنگھ  ےئگ ےت اودہی زاب��ن دی  لْھکْ  نک  ےت اودہے 
وہشمر۔36 مکح ددنیا یس اوانہں ای اوہ  ہا�ں اوہ اوانہں ونں  ب% کسے ونں ہن دویس رپ ج�ِ � یئپ  cمکح داب ےت اوےنہ اوانہں ونں 

رکدے رےئہ۔
گی,ا�ں۔37 گْی% ننس دی ےت  اگنچ اے۔ اوہ وبایلں ونں  بس�   � c اتیک, c ریحان وہ ےک آایھک وج ھجک� اوےنہ  ےت اوانہں ےن وبتہ3

c ددنیا اے۔ cاطتق ونں وبنل دی 

 آاتیں 31وتں 27 اب��ب9یتم ۔8
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2 اسڈے۔27 c رگم اہہی آدھکے وہےئ رٹے یئپ اے داؤد دے رتْپ¿ْ $ وسیع اووھتں ااگں ودایھ ےت دو اےھن% اودہے  دخ�
اےْت رمح رک۔

رھگ وچ اڑپاب,� ےت اوہ دو اےھن% اودہے وکل آےئ ےت وسیع ےن اوانہں ونں آایھک ہیک اہتونں نیقی اے یئپ ںیَمç,۔28 $ اوہ  دخ�
$اودن۔ اہں اے دخ% اہہی رک سکد$ا واں؟ اوانہں ےن اوونہں آایھک 

�ل وہوے۔۔29 اطمقب اہتڈے اب% نیقی دے  وھچ ےک آایھک اہتڈے  دت اوےنہ اوانہں داب,�ں اایھکں 
لگ دا اتپ ہن۔30 کسے ونں اسی  �دیک رک ےک آایھک یئپ ربخدار  cلْھکْ ایگں ےت وسیع ےن اوانہں ونں اب ےت اوانہں داب,�ں اایھکں 

ےلچ۔
وہشمری رک دیت۔۔31 العےق وچ اودہی  لکن ےک اوس اسرے   رپ اوانہں ےن 

 آاتیں48وتں 43 اب��ب8ولاق ۔9

کسے۔43 2چ رک یھٹیب یس ےت  امیکحں اےْت ڑچ% وہل ودگایس ےت اانپ اسرا امل  $یھ ےن دیجے اب��رہ ورایھں وتں  s ڈْب�ْ ےت اک 
کیھٹ ہن وہیکس یس۔ وھتہں  دے 

� دنب وہایگ۔۔44 وہل وانگ% وھچایئ ےت اوےس وےلی اودہا  ڈنکا  �ک دا  رگم آےک اودہی وپاش» اودہے 
ےگل ےت رطپس ےت اودہے۔45 $ اسرے ااکنر رکن  وھچایئ؟ دخ� ہے ونیمں  ہد$ے اےْت وسیع ےن آایھک اوہ وکن اے جqب% ات,

óں داب��ؤدنے ںین ےت ریتے اےْت ڈدگے رھپدے ںین۔ % , cونیت اسایھتں ےن آایھک یئپ اے اصبح� ولیک 
وقت یلکن۔46 ایلچ اے یئپ ریمے ووچں  ونیمں اتپ  وھچایئ ےت ےہ اے ویکں ےج  ونیمں  کسے ےن  رپ وسیع ےن آایھک 

اے۔
$ی وہیئ ےت اودہے اےگ ِڈگ ےک اسرے ولاکں دے۔47 � دبنک% , سکد$ی ےت  9 کْلْ ںیئن%  ,çیھ ےن وی,کھی,ا� یئپ ںیَم$ s ڈْب�ْ $ اوس  دخ�

افش اب¿� یئل اے۔ وھچایئ ےت ویکںی اوےس وےلی  óں  % , cونیت اسےنم دایس یئپ ںیَمç, ویکں 
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�ل رٹ اج۔۔48 � اے۔ السیتم اب% c اتیک, کیھٹ  óں  % , cونیت اوےنہ اوونہں آایھک ِدھئ9ی�ے! ریتے اامین ےن 

 آاتیں2، 1روویمں ۔10

, ہکلب روح دے۔1 9 اطمقب ںیئن% ، ڑہیجے دبن دے  , 9 مکح ںیئن% نہ ڑہیجے حیسم وسیع وچ ںین اوانہں اےْت زسا دا   اسی یئل 
اطمقب رٹ دے ںین۔

�۔۔2 cرشتعی وتں آزاد رکداب رشتعی ےن وسیع حیسم وچ ونیمں اب¿�پ ےت ومت دی  ویکں ےج ایحیت دے روح دی 

اسسنئ ےت تحص

24۔20 :275۔1

ایسن ای اے بس� ھجک�  وطر ےت واھکؤدنا اے یئپ  ٰہی امدعب االایعیبطت واحض  2 وہایئ اے ال ہک رواحین ھجمس وچ اظرہ3 ویجںی 
اھتں وموجد ےت اسری  2 c واال، رہ3 cاطتق ہک اسری  العم اویغلب اے ینعی  ہمہ اجیئ،  قلطم،  ےت اہہی ایسن رب، اقدِر 

اسسنئ دا امکل اے۔ اسی یئل الص وچ اسرا ھجک� ایسن دا ااہظر اے۔ 

31۔29 :310۔2
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, سکد$ا۔ 9 مہف ھجمس ںیئن% وہنجں امدی  , ددنیا، ویکں ےج ایسن روح اے،  9 �ل واھکیل ںیئن% مہف اب% ایسن رب اے، ےت رب امدی 

32۔24 :277۔3

�ین ، اہہی ااسن% , 9 ٰہی ںیئن% ریغ اشمتہب امدہ اے، ےت اتیلص دا ابْلs ال 2ہ روح اے۔روح دی  اتیلص دی تنطلس دا داری9
ےل اجدنی اے 2 اوس ایبن داب,�ں اریخی اایطلغں وچ  یطلغ رہ3 رشوع دی اہہی  یطلغ اے۔  ایبن دی  رظنہی اے۔ امدہ 
, اے، 9 نم دے آں اوہ افین ںیئن%  � یطلغ وڑدھی اے۔امدے دے اب��رے وج ھجک� وی ایس آدھکے اب, دیجے وچ اہہی 
وسانہ، رپ ہشیمہ طلغ  c دکی وبتہ3 دکی  �ین رظنہی  2، اک ااسن% اظمرہ3 دقرت دے افین  اعریض اے ےت اسی یئل  ویکں ےج امدہ 

دنہا اے۔

17۔10 سب،8 :479۔4

, سکد$ا۔ وخد 9 ھگنْْس% ںیئن% ھکچ ےت  دیپاوار اے۔ ۔۔۔امدہ وھکی، وسحمس،  ذلات اے ےت ہن ای روح دی  امدہ ہن ےت اقمئ اب��
اہند افین ایسن م  � وسحمس، اےنپ آپ ونں وھکی ےت ہن اےنپ آپ ونں ھجمس سکد$ا اے۔اب% , اے، اےنپ آپ ونں  9 انشس ںیئن%

, سکد$ا۔ہیک 9 اھچپن ںیئن% 2ض یتیک وہیئ وخدی ونں انبؤدنی اے، ےت امدہ امدے ونں ای  رف% اٹہ دےیئ، ڑہیجی امدے دی  ونں 
اسحں ووچں ھجک� وی وردتی اے؟ وسحمس اب,� دبین   ، نْْس% دکی وھکی،  وہنجں ایس رمدہ آدھکے آں  ےش  اوہ 

29۔22 :279۔5
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دنہا اے یئپ  2 اتمری» ٹھگ و ٹھگ  دیقعے وتں  c رپیتس دے  2 اظنم اسی تی� ملع دا رہ3 دیقعے ےت دوایئ دے  ےفسلف،  �ین  ااسن%
یقطنم ےت اسیسنئ ےجیتن دنہا اے۔ اک   sکیھٹ وہج دے ابْل فہ ےت  اکمش»  2 2اری� دیقعہ ری� امدے وچ اک ایسن اے؛ رپ اہہی 
ایسن اے۔ ، ہکلب رصف وادح  , 9 ایسن ںیئن% ن%ی,ئ9ی,ا�ں امدا ےت  یتسہ داب,�ں دو  �ل اڑپاب,� اجدنا اے یئپ  ملع دے اب% سب اسی  اےْت 

4۔3 :586۔6

ذینہ۔ , ہکلب  9 وسھج وبھج، امدی ںیئن% اایھکں۔ رواحین 

4۔1 :585۔7

، ہکلب رواحین ھجمس۔ , 9 �ں داب,�ں ای دبین اسحں دے ےصح ںیئن% نک۔ اب%

؟“ )رمسق  , 9  نْْس% دے ںیئن%
c

وحاہل ددنیاب,�ں وہےئ وسیع ےن آایھک، ”نک ےہ ںین ےت یست 18 اب��ب8رواحین وعشر دا 
(۔ c آتی,

16۔5 :210۔8

مہف دے اب¿�روں ےھجمس اجدنے ںین۔ات,ہی%ا�ں ونں وسیع دے ااہظر دے اسےنم مسب,حتc دا اوصل ےت وبثت رواحین 
2ی ری, çالھچپ و ڈکنھ ےت اوہ ومت ینعی ڑہیجی ”بس� وتں  افش دنی،دبرووحاں ونں  رایھک اجدنا اے،اودہے امیبر ونں 
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�ں یئل اودہی الرپوایئ اہند اقوناب% م  � ہد$ے اب% 2اب��د رکن دے اب¿�روں امدے ےت ات, óں ری� % � اجوے اگ“،اونہی, c اتیک, 2اب��د  وہنجں ری� اے 
واھکؤدنے ںین۔

ایتیکں اجدناب,�ں رایہ ں ںین، امکل  2 �ن دے راںیہ اظرہ3 صلیcا�ں ہشیمہ یئل ااسن% اہہی اجن داب,�ں وہےئ یئپ اجن ےت اودہاب,�ں ج%
ایخالں ےت �ین  ریپ دےت، اجنی اوہ ااسن% ڑگنلے ونں  نک دےت،  افش دیت، اےھن% ونں اایھکں دایتں، وبےل ونں  ےن امیبر ونں 

یگنچ ھجمس دیت۔  یتکم دی  ایلاب,� ےت اوانہں ونں اجن ےت  ٰہی ایسن دے اسیسنئ لمع ونں ول وچ  �ں اےْت ال دباب%

26۔23 :486۔9

c روح ےت , تقیقح ےت الافتین% , سکد$ے۔ ات,ہی%ا�ں دی  9 کْْم ںیئن% ریصبت، امستعc اسرے رواحین ااسحس ادبی ںین۔ اہہی 
وبضمیط وی۔ ہک امدے وچ ںین، اےسی رطاں اوانہں دی  ایسن وچ ںین ہن 

12۔6 :487۔10

وگانچ دی اجبےئ الصایتحں دے  ذینہ  % وچ وبیتہ مسب,حتc اے۔ 
%
ننْْس امدے دی اجبےئ رواحین وطر ےت وی,کھن% ےت 

2 ردنہی اے۔ , cشیمہ رکیت , سکد$ی، رپ ایسن  9 وگاچ ےت ںیئن% قشم وچ وبیتہ اسسنئ ملد$ی اے۔ اوہ  اوانہں دی لقتسم 
ا�ں زجعماب,�ں ونں c دیت، ےت اہہی ات,ہی% cاطتق ننس دی  انیبیئ ےت وبےل ونں  دصاب,�ں الہپں اےھن% ونں  ایسن ےن  اودہی 

یگ۔ 2اےئ  دورہ3

9۔1 :86۔11
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دھجمساب,�ں وہےئ ایلیچں ےن وھچون  وسال ونں سب دبین  وھچایئ اے؟“ اسی  ےنِکِ%  ¿ھی,ا�، ”ونیمں  ت¿ْچ اک واری وسیع ےن 
, ہکلب 9 , یس اجن دے، یئپ اہہی امدہ ںیئن% 9 ویجںی دوےج ںیئن% óں داب��ؤدنے ںین۔“ وسیع اجن دا یس،  % , cونیت �، ”ولیک  cوجاب داب

$یھ دے اامین دے اب¿�روں s ڈْب�ْ 2ان اےْت امیبر  وسال ونں دورہ3 اکپراب,� یس۔ اودہے  دمد یئل  وھچون ےن  افین ایسن یس، دیجی 
ایلیچں دی �۔  c اتیک,  2 c ونں اظرہ3 , دنمی ےن اودہی رواحتین% وفری رکف  ذینہ البووے اےْت اودہی  اوونہں وجاب ایلم۔ اےسی 

�۔ c2 رک داب c ونں اظرہ3 طلغ ھجمس ےن اوانہں دی امدتی, ہد$ے اب��رے  ات,

28۔21 :269۔12

�ل وسیع وفحمظ رطےقی اب% ریغ  ٰہی اے۔اسی یئل ںیَمç, اےنپ آپ ونں  قلطم اے ہن ال وگایہ ہن ےت  امدی اسحں دی اہہی 
وگایہ اےْت اقمئ رکدا واں اےھتی دوایجں ایسن دی اسسنئ دی  �ں داب,�ں امیلعتں ےت  , � ایبن% ایلیچں داب,�ں،  داب,�ں، اودہے 

ے وہےئ cکئ�ی %2وی رطاں امدی اسحں وتں احلص  ۔ اب��یق اسرے اظنم، اوہ اظنم ڑہیجے وپری رطاں اب,� ڑچ� , 9 لکل ںیئن% ن%ی,ئ9ی,ا�ں اب��
رھگ ںین۔ ےئگ  اٹچن اےْت انبےئ  ہک  دلہے ںین ہن  �ل  ملع اےْت وینں ردھکے ںین، اج�ب�ہی9ے اکےن ںین ڑہیجے وہا اب%

3۔28 :95۔13

وھگنپڑے وچ نپچب دے  ے وی,کھد$اب,�ں وہےئ، اہہی ج�گ  ْشفی%  2 , cایٹنھگں رکیت یئک  ¿ رہ ےک،  ْ بح¿ دب تخب دوھےک دے اب¿�روں 
سح¿ی,ا�یئ �ین وعشر ونں ہشیمہ دی  مہف ااسن% , رکدا؛ ہکلب رواحین  9 c داب,�ں اصلئ,یcا�ں ونں ااجرگ ںیئن% مہف ووجدتی, وسرایہ اے۔ امدی 
یگنچ ن%کلد$ی اے؛ اسراب,�ں الگں ونں   2 مہف ووچں وہیل وہیل اب��رہ3 c رواحین ھجمس وچ اب¿�پ دے  , �تین% وچ ااْچ رکدا اے۔ااسن%

ڑکجدی اے۔ ڑیباب,�ں وچ  یحیسم تکلمم ونں  یگ  $ �دنسپڈْب, سمچ�ھن% یئل اب% رطاں 
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3۔32، 21۔15، 12۔7 :205۔14

یطلغ اننمں یئپ امدے وچ ایحیت اے، ےت اہہی یئپ اب¿�پ، امیبری ےت ومت رب دے انبےئ وہےئ ںین، اہہی  اہہی 
، ایحیت اے ےت ہن ای ااسحس اے c ذاہتی% دکوں سمچ�ھی,ا� اجووے اگ یئپ امدے وچ ہن ےت  یگ؟ اہہی  دکوں اسےنم آوے 

دلھپار وہلیس اے؟  ہد$ا ابْلs اامین اسراب,�ں ْداھکں دا  ےت اہہی یئپ ات,

دت ذنیہ وہسکد$ا اے( ایس رب داب,�ں اصف ج�ھلکی,ا�ں سب  یکین اب,� دبی یئل  یطلغ یئپ امدہ  ننم دی  )اہہی  یطلغ وچ ْڈب ےک 
کسے  � کسے ظفل اب, ہیبش ونں  ٰہی  ا�ں التپ وہاجدنا اے یئپ ایس ال لھگپ ےک ات,ہی% $ اوہ  2ْ ٹھچ اجدنا اے اب,� دخ� رہْک  $ وھکی سکد$ے آں دخ�
ریغ اتیلص دعم ےت  ایگنچیئ دی اتیلص ےت اب��الدیتس وچ، دبی دے  ایخل وچ،  ےنیل آں ڑہیجا ایلص  مک وچ ھجمس  اجqب�ہے 

�رہ رکدا اے۔ وچ ااش»

, ردھکے اموساےئ 9 �ن ںیئن% اّیس,; �ل اےنپ رےتش ونں وپری رطاں دھجمسے آں،ےت ایس وکیئ وہر  ٰہی دے اب% $وں ایس ال دخ�
, ردھکے،ےت امدے اب,� 9 مہف ںیئن% , ردھکے،ایحیت دا وکیئ وہر  9 سح¿ی,ا�یئ ںیئن%  � �ن دے،وکیئ وہر تبحم،تمکح اب, اّیس,; اودہی 

, ردھکے۔  9 c دا وکیئ وہر وعشر ںیئن% یطلغ دی ووجدتی,

14۔9 :21۔15

سِِح وتں دور وہون دی 2یق رک رایہ اے، ےت اوہ ادنر آؤن دی وکشش رک رایہ اے۔ اوہ امدی  cالیچ رواحین وطر ےت ری ےج 
�ل ْکن% واایلں ویشاں ونں ھبل رایہ اے۔ ےج اامیدنار اے ےت اوہ اامیدناری اب% � م �ر وکشش رک رایہ اے ےت روح داب,�ں اب% cاگلاب
_____________________________________________________________________________________

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 ربمتس ، 18 اوتار    |13   ہحفص
امدہ ومضمن:

, رک 9 رفس وپرا ںیئن% �ل اانپ  ہک اریخںی اوہ وخیش دے اب%  2 , cوں رکیت$ کیھٹ اب¿�ےس ای اجووے اگ دخ� 2 دن  رشوع رکے اگ ےت رہ3 ای 
$ا۔ % دنیل,

2ض رف% روزاہن دے 
$ی وولں s ریمی رکیب اڈْب,

روز اہن دی داع
ٰہی سح¿ی,ا�یئ، ایحیت ےت ایپر دی �یہ آوے؛‘‘ ال 2 روز اوہ اہہی داع رکے: ’’ریتی اب��داش» 2ض اے یئپ رہ3 رف% 2 رنک دا اہہی  رچچ دے رہ3 اسی 
�ں دے ایپر ونں وداھوے، �اب% لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااسن% ھوóں 

cتنطلس ریمے ادنر اقمئ وہوے، ےت اسرے اب¿�پ مئ,ب
وکحتمc رکے۔ ےت اوانہں اےْت 

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔4، نشکیس VIIIرچچ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل
اچدیہے۔ اسسنئ , رکےن  9 2 ںیئن% امکں اےْت اری»  � دصقماں اب, کسے رنک دے  رچچ دے  قلعت امدری  ذایت  اخمتفل ےت ہن وکیئ  ہن وکیئ 

دنسپی ےت ریخات  یحیسم اسدسنئان اب¿�پ ونں رد رکداب,�ں وہےئ، ْسچ¿ی رپاہ دنبی،  وکحتمc رکدا اے، ےت اک  ٰہی ایپر ای  سب ال وچ، 
رچچ دے اسرے رانکں ونں اسرے اب¿�اب¿�ں وتں، طلغ نب دا اے۔ اسی  ِمبsھی,ا�ں سح¿ی,ا�ایئں دا رپاھچوناں  �ل ایپر داب,�ں  اعمیف اب%
ایخل 2 روز  2 دنی وتں آزاد رنہ یئل رہ3 نیل ےت طلغ اری» 2اں ونں  الصوحاں، طلغ اری» وگایئں ، می%صفی,ا�ں، ذماتمں،   % « , نشیپ¿ رطاں داب,�ں 

اچدیہی اے۔ اچدیہا اے ےت داع رکین  رانھک 
ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔1، نشکیس VIIIرچچ 
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ی cْسب 2ض یئل ج¿ رف%
ایتر رےھک، ےت رب، الخف اےنپ آپ ونں  الصوحاں دے  ذینہ  2 روز اجراحہن  2ض اے یئپ اوہ رہ3 رف% 2 رنک دا اہہی  رچچ دے رہ3 اسی 
امکں دے راںیہ اودہا ااصنف دکی رظن ادناز رکے۔ اودہے  تqھْلے ےت ہن  دکی  اضں ونں ہن  2 رف% �ں یئل اےنپ  �اب% اےنپ اقدئ ےت ااسن%

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