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2019امرچ، 10اوتار

�ن
�

 ومضمن۔ ااسن

�19اب��ب 10داین الی  رہنسی نتم:  ٓاتی�

________________________________________

۔‘‘اے ایپرے رمد ہن ڈر ۔ریتی السیتم وہوے۔ وبضمط ےت دنمتحص وہ’’

________________________________________

آاتیں31وتں26اب��ب1دیپاشئ وجایب ڑپاھیئ: 

�ن ونں اینپ وصرت اےْت اینپ ہیبش وارگن انبےیئ ےت اوہ دنمسر داب'�ں ایلھچمں26
�

۔ ریف رب ےن آایھک یئپ ایس ااسن
گد>ے

ےت اامسن دے رپدناب'�ں ےت وچاب�Jایئں ےت اسری درھیت ےت بس� اجدناراں اےْت ڑہیجے درھیت اےْت ری'ن�
ںین اایتخر رنھک ےگ۔

�ری اوونہں 27 �ن ونں اینپ وصرت اےْت انباب'�۔ رب دی وصرت اےْت اوونہں انباب'�۔ رن ےت اب�
�

۔ ےت رب ےن ااسن
انباب'�۔

_تک ِدیت ےت آایھک ولھپ ودوھ ےت درھیت ونں ومعمر ےت ومکحم م رکو ےت دنمسر 28 ۔ رب ےن اوانہں ونں رب�
داب'�ں ایلھچمں ےت وہا دے رپدناب'�ں ےت اسرے اجونراں اےْت ڑہیجے درھیت اےْت رٹ دے ںین اایتخر روھک۔
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f دیجے وچ 29
�

_ درتخ h۔ ےت رب ےن آایھک یئپ ووھکی ںیم اسری درھیت داب'�ں اسراب'�ں جیب واایلں زبساب'�ں ےت رہ
اودہا جیب واال لھپ وہوے اہتونں ددنیا آں۔ اہہی اہتڈے اھکن یئل وہون ۔

۔ ےت درھیت دے اسرے وشپؤاں یئل ےت وہا دے اسرے رپدناب'�ں یئل ےت اوانہ ں اسراب'�ں یئل ڑہیجے 30
}ےٹ اھکن یئل ددنیا آں ےت اجنی ای وہایئ۔ _ے وْب�ْ hہا�ں وچ ایحیت اے اسرے رہ

درھیت اےْت رنگنی واےل ںین ج�ن�

�م وہیئ ےت 31
�
f وسانہ اے ےت اش h۔ ےت رب ےن بس� ھجک� وج انباب'� یس اودہے ول رظن یتیک ےت وی'کھن'ا� یئپ وبتہ

 حبص وہیئ ینعی ونیھچاں دن وہایئ۔

دریس وظع

اب��لبئ

آاتیں6وتں3، 8:1زوبر ۔1

1� f } اانپ الجل اامسن اےْت اقمئ اتیک' ْ
f
_رگ اے! وْب

� �ں اسری درھیت اےْت اسیک رب� >اودناسڈے رب! ریتا اب�
�

۔ اے دخ
اے۔

3 � f } رقمر اتیک' ْ
f
ہا�ں ونں وْب

�راب'�ں اےْت ج�ن� fوں ںیم ریتے اامسن اےْت ڑہیجا ریتے ھتہ دا اینب اے ےت نچ ےت اب< ۔ دخ�
اے وغر رکداآں۔
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�ن ہیک اے یئپ وتاوونہں اب'�د رںیھک ےت آدم زاد ہیک اے یئپ وت اودہی ربخ ولںی۔4
�

۔ ےت ریف ااسن

>ار رکدا 5 �دخ� fل اوونہں اب� } اوونہں رب وتں وھتڑا اہیج ای ٹھگ انباب'� اے ےت الجل ےت وشتک اب� ْ
f
۔ ویکں ےج وْب

اںی۔

� اے۔ 6 fھا�ں رک ِداب
hی'ن³ } بس� ھجک� اودہے ریپا ہ ْ

f
� اے۔ وْب fاوونہں اےنپ ھتہ داب'�ں اینبں ویشاں اےْت اایتخر ِداب{ ْ

f
۔ وْب

آاتیں4وتں1اب��ب20اانثتس ۔2

� رکن اجونںی ےت وھگڑاب'�ں ےت راھتں ےت اےنپ وتں وڈیھ وفج ونں وںیھکی1 �ل گنج� _اب'�ں اب� } اےنپ ورب' ْ
f
>وں وْب ۔ دخ�

�ل اے۔ }ں رصم ووچن ڈکھ ےک ایلاب'�ریتے اب�
� '
f

>اودن ریتا رب ڑہیجا ونیت
�

ےت اوانہں وتں ڈرںی ہن ویکں ےج دخ

�ل2 _ رہ اجوے ےت اکنہ وفج دے دنباب'�ں وکل اج ےک اوانہں اب� _ارب� ھی رب�
� وچ ریتی وفج مْن³ >ون گنج�  ۔ ےت دخ�

لگ رکن۔

� وچ آےئ او اسی یئل3 _اب'�ں دے اسےنم گنج�  اج دے دن اےنپ ورب'
f

 ۔ ےت اوانہں ونں آےھک اے ارساویلیئ! یست
ْ ہن ڈرو ہن وبنک۔ ہن اوانہں وتں دتشہ اھکؤ۔ fاہتڈا دل ہن ڈرے۔ یست

4
� �ل گنج� _اب'�ں اب� �ں وج اہتونں اچبن یئل اہتڈے ورب' fل رٹدا اے اب� �ل اب� >اودن اہتڈا رب اہتڈے اب�

�
۔ ویکں ےج دخ

رکے۔

 )اوہ وہوے اگ( )وتں :(8اب��ب31اانثتس ۔3
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>ے اگ۔8
³
}ں چJھد

� '
f

�ل روہے اگ۔ اوہ ریتے وتں دربتسدار ہن وہوے اگ ےت ہن ونیت ۔ ۔۔۔اوہ ریتے اب�

_وج ۔4
�

آاتیں14، 13، )وتں؛( ، 12، 11 )وتں؛( ، 8وتں1اب��ب3رخ

>اں رکباب'�ں1
³
>اں رکباب'�ں اچر دا یس ےت اوہ ب�ھن'د

³
۔ ےت ومیسٰ اےنپ وسّرے رتیو داب'�ں ڑہیجا دِِم>اب'�ن دا اکنہ یس ب�ھن'د

ونں اکنہدنا وہایئ اواجڑ دے دوےج اب�Jےس رب دے اہپڑ دے وکل ےل آاب'�۔

_ وہایئ۔ اوےنہ رظن یتیک ےت اوہ2 hہتش اھجڑی ووچں اگ دے ےلعش وچ اودہے اےْت اظرہ_
�

 ۔ ےت رب دا اک رف
>ی۔

�
ْ

hدنْہ '
ó �

وی'کھد>ا اے یئپ اک اھجڑی ونں اگ یگل اے رپ اوہ ڑس ےک وسا ںیئن

³ ےک اسی اظنرے ونں واھکیں یئپ اہہی اھجڑی ڑسدی3 hےس تہ�J۔ ریف ومیسٰ ےن آایھک یئپ ںیم وھتڑا دوےج اب
۔ '

ó �
 ویکں ںیئن

>وں رب ےن وی'کھن'ا� یئپ اوہ اہہی وی'کھن� یئل وھتڑا اب�Jےس وتں آرایہ اے ےت رب ےن اھجڑی ووچں اوونہں4 ۔ دخ�
آواز ِدیت ےت آایھک اے ومیسٰ! اے ومیسٰ! اوےنہ آایھک ںیم احرض آں۔

} ڑھکا اںی اوہ اب�Jک5 ْ
f
ی ال دے ویکں ےج سیج اھتں اےْت وْب

fْن >رھ وکل ہن آںیئ۔ اےنپ ریپوں ج� ۔ ریف اوےنہ آایھک ادی'
 درھیت اے۔

وقعیب دا رب آں۔ ومیس6ٰ _ااہم دا رب ےت ااحضق دا رب ےت  ویپ دا رب ینعی ارب�  ۔ ریف اوےنہ آایھک یئپ ںیم ریتے 
ےن اانپ ومہہن وکلایئ ویکں ےج اوہ رب ول رظن رکن وتں ڈر دا یس۔

³_ ڑہیجے رصم وچ ردنہے ںین ویھکی اے ےت اوانہں دی7 ' ِJ۔ ےت رب ےن آایھک یئپ ںیم اےنپ ولوکں دی ڑیِپ 
³_اں ونں اجن دا آں۔ ' ِJاے ےت ںیم اوانہں داب'�ں ڑیِپ 

�
نیل واایلں دے اب�Jروں اے ینْْس اگیبر  _اب'�د ڑہیجے 

�
رف
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کلم ووچں ڈکھ ےک اوانہں8 ڑھچاوناں ےت اوس  � آں یئپ اوانہں ونں رصماب'�ں دے ھتہ ووچں  _اب'
f
 ۔ ےت ںیم ارْب

_زاب'�ں
�

�ں ےت اومراب'�ں ےت رف '
f
ایتِِح ا�اینں ےت  کعن� دہش ودگا اے ینعی  ےھتج ْددھ ےت  کلم وچ  ےگنچ ےت ےلْھْک  ونں اک 

کلم وچ اڑپاوناں۔ وبیایسں دے  وحاایئں ےت   ےت 

وقم ونں رصم11 _وعن دے وکل اجوناں ےت ارسایلیئ 
�

۔ ومیسٰ ےن رب ونں آایھک یئپ ںیم وکن آں ڑہیجا رف
 ووچں ڈکھ ےک ایلوناں؟

12{ ْ
f
>وں وْب �ن اہہی وہوے اگ یئپ دخ� �

�
ایلھگ اے اب'ہد>ا اسن }ں 

� '
f

�ل روہاں اگ ےت ںیم ونیت  ۔ اوےنہ آایھک ںیم رضور ریتے اب�
ابعدت رکو ےگ۔ ْ اسی اہپڑ اےْت رب دی  fاوانہں ولاکں ونں رصم ووچں ڈکھ ےک ایلونںی اگ ےت یست

ویپ دادے دے13 وقم دے وکل اج ےک آاھکں یئپ اہتڈے  >وں ںیم ارسایلیئ  دت ومیسٰ ےن رب ونں آایھک دخ� ۔ 
�ں اے؟ ےت ںیم اوانہں ونں ہیک ایلھگ اے ےت اوہ ونیمں آنھک یئپ اودہا ہیک اب� ونیمں اہتڈے وکل  رب ےن 

داسں؟

وقم ونں آںیھک یئپ ںیم وج آں ےن14 } ارسایلیئ  ْ
f
۔ رب ےن ومیسٰ ونں آایھک ںیم وج آں وس ںیم آں۔ اسی یئل وْب

ایلھگ اے۔ ونیمں اہتڈے وکل 

آاتیں12 )اسراب'�ں ونں( ، 3،11وتں1: 5زوبر ۔5

اہوناں اےْت دایھن رک!1  ۔ اے راب�� ریماب'�ں الگں ول نْکْ� درھ! ریماب'�ں 

ھو}ں ای داع2
fی'نfاب'�د دی آواز ول دایھن رک ویکں ےج ںیم ی_

�
ریمی رف ریمے رب!  �ہ! اے 

�
ریمے اب��داش  ۔ اے 

رکدا آں۔

ھو}ں داع رک ےک اڈاکیں اگ۔3
fی'نfے ای ی_ ںینس اگ۔ ںیم وسرب' ریمی آواز   ۔ اے راب��! وت حبص ونں 
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�ل اکپرن ویکں11 وخش اب� ہشیمہ  �دامن وہون ۔ اوہ 
�
رھبوہس رکدے ںین اش ۔ رپ اوہ اسرے ڑہیجے ریتے اےْت 

وخش رنہ۔ ایپر رکدے ںین اوہ ریتے وچ  �ل  �ں اب� f رکدا اںی ےت ڑہیجے ریتے اب� امحتی' ےج وت اوانہں دی 

_ وارگن ڈکھ ولںی اگ۔12 Jِرپِس �ل  }اوونہں رکم اب� ْ
f
_تک دویںی اگ۔ اے راب��ً وْب اصدق ونں رب�  { ْ

f
  ۔ ویکں ےج وْب

آاتیں36وتں33 ، 14،15اب��ب4ولاق ۔6

یئگ۔14 چم  رھباب'� وہایئ گلن'ل وچ رپت ےک آاب'� ےت اچروں اب�Jےس اودہی دْھم  �ل  وقت اب�  ۔ ریف وسیع روح دی 

ابعداختےن وچ میلعت ددنیا رایہ ےت اسرے اودہی وڈاب'�یئ رکدے رےئہ۔15  ۔ ےت اوہ اوانہں دے 

�ل وبایل یئپ۔33 f ایْچ آواز اب� hک دوی دی اک روح یس اوہ وبتہ�Jاب� ابعداختےن وچ اک دنبہ یس دیجے وچ اب�  ۔ ےت 

}ں اجن34
� '
f

الہک رکن یئل آاب'� اںی؟ ںیم ونیت مک؟ ہیک وت اسونہں  �ل ہیک  �رصی اسونہں ریتے اب� وسیع اب�  ۔ اے 
دقوس۔ داآں یئپ وت وکن اںی۔ رب دا 

دبروح اودہے ادنروں35 لکن اج۔ ےت  J رہ ےت اودہے ووچں  ْ J³ِ_ک ےک آایھکتخ ڑِھج�  ۔ وسیع ےن اوونہں 
یئگ۔ لکن  اچنہپےئ ریغب  اصقنن  رموڑ ےک ھجک�  اوونہں 

ونیکںی دا الکم اے؟ ویکں ےج اوہ اایتخر ےت36  ۔ ےت اسرے ریحان وہ ےک آسپ وچ آنھک گل ےئپ یئپ اہہی 
ِ اجدناب'�ں ںین۔

�
لکِن مکْْح ددنیا اے ےت اوہ  �اب�Jک رواحں ونں  �ل اب� دقرت اب�

آاتیں15وتں12اب��ب7ولاق ۔7
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_ ےل اجاب'� اج رایہ یس۔ اوہ اینپ12 hرمدے ونں اب��رہ چJن'ا� ےت ووھکی اک 
ڑینے بJہن� اھپکٹ³ دے  رہش دے  >وں اوہ   ۔ دخ�

�ل یس۔ 'ر_ے ولک اودہے اب� ھی
fرہش دے ی�ن ویبہ یس ےت  _ یس ےت اوہ 

f
ْJڑیِپ اّلّک� ای   امں دا 

_س آاب'� ےت اوونہں آایھک یئپ ہن رو۔13
f
 ۔ اوونہں وھکی ےک رب ونں رب

}ں14
� '
f

ےئگ ےت اوےنہ آایھک اے وجان ںیم ونیت کن� واےل ْرک  ْ Jچ وھچایئ ےت  انجزے ونں  ۔ ریف اوےنہ وکل آےک 
آدھکا ں یئپ اھْٹ۔

�۔15 fوحاےل رک ِداب ایپ ےت اوےنہ اوونہں اودہی امں دے  ایگ ےت وبنل گل  رمدہ اھْٹ   ۔ اوہ 

آاتیں39وتں37، 31،35اب��ب8روویمں ۔8

الخف وکن31 ؟ ےج رب اسڈے ول اے ےت اسڈے 
ó
الگں دے اب��رے ہیک آےئیھک' ا�ں  ۔ اسی یئل ایس اب'ہن�

وہوے؟

� ولتار؟35 � رطخہ اب' اگنن نپ اب'  � � ملظ اب'� اکل اب' یگنت اب'  � تبیصم اب' ایپر وتں وھک رکے اگ؟  حیسم دے   ۔ وکن اسونہں 

حتف وتں ودھ ےک ہبلغ احلص37 � اسونہں  f ایپر اتیک' ہے اسونہں 
۔ رپاوانہں اسراب'�ں احاتلں وچ اودہے راںیہ ج�ن�

>ا اے۔
�

ْ
hدنْہ

وسیع وچ اے اودہے وتں اسونہں ہن38 ایپر اسڈے رب حیسم   ۔ ویکں ےج ونیمں نیقی اے یئپ رب دا 
یگ ہن ایحیت۔ ومت وھک رک ےکس 
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دقرت ہن اایْچیئ ہن ڈوایگنیئ ہن وکیئ وہر39 ْ� داب'�ں ہن آؤن واایلں ویشاں۔ ہن 
hنْہ وکحاتمں۔ ہن  _ےتش ہن 

�
۔ ہن رف
ولخمق۔

اسسنئ ےت تحص

21۔19: 516۔1

وپری درھیت اےْت رب دی احتیمک دا رپاھچوناں نب دا ےت تیکلم ردھکا اے۔ �ل  �ن، اودہی ہیبش اےْت انبےئ اجن اب�
�

ااسن

30۔26: 307۔2

ایگ ڑہیجے روح ےن  � _امربنداری یئل انباب'
�

�ں دی رف ایگ ےت ہن ای امدی اقوناب�  � ' انباب'
ó �

f داب'�ں اینبداں اےْت ںیئن �ن ونں امدتی'
�

ااسن
رشتعی وچ ، رواحین اقونن ںین۔ f ایْچ  hایسن دی وبتہ ' انبےئ؛ اودہا وصہب 

ó �
دکی ںیئن

' اے( ۔ 19 )وتں؛( ، 15۔14، 13۔7: 475۔3
ó �

22 )یئپ دیجے وچ ںیئن

'
ó �

ایگ اے۔ اہہی امدے دی ہیبش ںیئن  � �ن رب دی ہیبش ےت وصرت اےْت انباب'
�

س دا اے یئپ ااسن اب�Jک الکم اسونہں اہہی لگ د 

_____________________________________________________________________________________
4ی دی یھکل وہیئ رکنچس اسسنئ دی دریس 5 > اب��لبئ داب��ں ٓااتیں ےت ریمی رکیب اڈی� ی�مز� اب��لبئ دا اہہی قبس نیلپ ڈلیفرکنچس رچچ، ٓازاد وولں ایتر وہاب�� اے۔ اہہی گنک ج�

�ل اینب اے۔ >اں اب� �ل‘‘ ووچں ایلں وہایئں الزیم رحتری� اتکب، ’’اسسنئ ےت تحص ٓااتیں دی یجنک دے اب�



 یئل اب��لبئ دا قبس2019امرچ ،  10اوتار    |9   ہحفص
�ن

�
ومضمن: ااسن

�ن رواحین ےت اکلم اے؛ ےت ویکں ےج اوہ رواحین ےت اکلم
�

سکد>ی۔ ااسن ' وہ 
ó �

ریغ رواحین ںیئن ی 
اے۔ روح دی ہیبش اب'ہن�

وصتر اے، دیجے وچ یلیصفت  � اچدیہا اے۔ ۔۔ اوہ رب دا  مج�ھن'ا� اجاب�
س
اے اسی یئل اوونہں رکچس اسسنئ وچ اجنی ای 

> ہن وہوے؛ ایئج
� �
�ل امدخ >ایئ اب�

�
' ڑہیجی دخ

ó �
لم ںین۔۔۔اوہ دیجے وچ ایئج وکیئ وصختیص ںیئن �

�
ایخل اش کیھٹ  اسرے 

وطر ےت اوہ اوانہں اسراب'�ں ہکلب رواحین  f وہوے، 
f

اطتق لقع، ہن اینپ یقیلخت  اختیص دیجے وچ ہن ایحیت وہوے ہن 
اخقل وچ ںین۔ ویشاں دا رپاھچوناں نب دا اے ڑہیجاب'�ں اودہے 

18۔14: 373۔4

ویانح دی رشوع اے‘‘، رپ الکم وی  ’’رب دا ڈر ایسن دا  �ن دی الغیم دے وےلیس ںین۔ 
�

ایپر ااسن �ل  پ اب� �Jامیبری دا ڈر ےت اب
ایپر ڈر ونں دور رک ددنیا اے۔‘‘ ایْچ وسچ دے راںیہ اہہی واحض رکدا اے ، ’’اکلم 

21۔15: 380۔5

ریش ےئپ وہےئ  وْمْ}دے ومہہن  ھے وہےئ، 
_ رکدے ںین۔ زریجناں وچ ی�ن� hرظنی ونں اظرہ � تی' _

�
_ اب'ہد>ی رف

�
ڈر دے امسجین ارب

امیبری ونں >ا اے ڑہیجی 
�
دنیل'  _

�
�ل ارب نیقی رکن اب� امیبری اےْت  مسج سب اوس  ' اچدیہا۔ 

ó �
� ںیئن �ن ونں ڈراب�

�
ونں وھگرن وتں ااسن

�ن دی
�

یطلغ اےْت ااسن f ڑہیجی 
f

اطتق سچJن'ا�یئ دی اوہ  دگلی اے۔  �ل الیقلعت دے اب�Jروں  سچJن'ا�یئ دے اب� اقوب رکن وایل 
سکد>ی۔ ' رک 

ó �
ےش دور ںیئن یطلغ رکن دے ڈر ونں وکیئ  العوہ  f رکدی اے اودہے  تی� � احتیمک ونں اب�

21۔381:8۔6
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ْ آدھکے او یئپ اب'ہد>ے وچ رطخہ اے۔ اہہی ڈر ای الص fی اے ےت یست<
�

ْ
hالخف ورزی دنْہ _یض اقونن دی 

�
کسے رف >وں  دخ�

ےش کسے وہر  العوہ الص وچ  � وتں 
³ ْ نٹْٹ³ _اں ول دایھن رک دا اے۔ ایس االخیق اب'� رواحین اقونن دے 

�
رطخہ اے ےت امسجین ارب

افین ریغ  >ے ںین یئپ روح 
�

ْ
hاب دنْہ_

�
�ل رخ مج�ھن� اب�

س
نیقی دے اقونن اہہی  افین  ' رکسکد>ے۔ 

ó �
وسحمس ںیئن  _³ ' ِJل ڑیِپ� � اب�

³ ْ نٹْٹ³ دے 
رم افین ولگ  �ل  سکد>ی، دیجے اب� ' انب 

ó �
امیبراب'�ں داب'�ں قِسما�ں یئل اقونن ںیئن افین وسچ وےلی، َدوراں ےت  اے، ےت اہہی یئپ 

ایپر ' اے۔ ازیل ایحیت ےت 
ó �

اھکلری ںیئن رطاں دے اوصل انبؤن واال  طلغ  اجدنے ںین۔ رب اقونن انبؤن واال اے، رپ اوہ 
_دے ْ

³
ویجدنے ، رب پ ںیہن ہن ای ومت اے ےت اب�Jک الکم واحض رکد اے یئپ ایس ازیل رب وچ  �Jامیبری اب وچ وکیئ 

ِ_دے ےت اانپ ووجد ردھکے آں۔ Jرِھپ

وکحتمf وچ وہو  �ن ونں رب دی ِدیت وہیئ 
�

�ل ای ااسن ی اب�
fھی'ن Jچ 

f
ذف رکن اےْت ٹھگ وغر رکےیئ ےت یست � افین وسچ ونں اب�

ےگ۔

30۔26، 24۔17: 151۔7

،{
ó
لہو ' ْردکا۔ 

ó �
امکں وتں ںیئن دکی اےنپ آپ دے وہون ےت اےنپ  �ل آؤدنی اے۔ ڈر  دیقعہ آدھکا اے یئپ ومت ڈر اب� افین 

ٰہی ایسن دی روھکایل وچ اے۔ مک ال  _ hن دا رہ�
�

' اے۔ الص ااسن
ó �

قلعت ںیئن �ل وکیئ  ھی'نJھر_اب'�ں وریغہ دا ایحیت، ینعی رب اب�
Jب
دل ، 

'
ó �

' ردھکی، ےت اب'ہد>ا رب دے دنبے اےْت وکیئ اایتخر ںیئن
ó �

f ںیئن
f

اطتق العج رکن دی وکیئ   � �ن دی وسچ لتق رکن اب'
�

ااسن
سب � اینپ وصرت ےت ہیبش ونں اقمئ ردھکا اے۔ ۔۔۔ڑہیجا ووجد ردھکا اے اوہ  �ن ونں انباب'

�
ہے ااسن

ایسن ج�ن� ٰہی  اے۔اوہ ال
گنت راہتس اسی سچJن'ا�یئ  � دِسِ>اھ اب' >ی اے۔ 

�
ْ

hمہ اسز ےت ادبی دنْہ ایسن وچ اسری یتسہ  ایخل اے، اےسی  ٰہی ایسن ےت اودہا  ال
_ن یئل اے۔ ْ

³
f ونں ننم ےت سچJن'ا�یئ دی راہ اےْت رب

f
اطتق ونں وی'کھن� ےت ننم، اسی 
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1۔31، 25۔18: 385۔8

ذنہ اب'ہد>ا ہلصیف رکدا اے یئپ >ا اے۔ 
�

ْ
hالعج دنْہ �ل  ی اب�

fھی'ن Jمسج اےْت زمخ اے ےت اب'ہد>ا چ  � ےھٹپ وچ ومچ اے اب' ےج اہتڈے 
۔ '

ó �
وسحمس رکے اگ اب'� ںیئن ³_، وسھج ےت اسڑ  ' ِJمسج داغ، ڑیِپ 

 اےنپ آپ وچ اےنپ یئل اک اقونن او۔ اہہی
f

� اھک ےھٹیب او۔ یست  اب'� وباتہ اھکاب�
f
ےتْْس  '

ó �
وپری دنین ںیئن  < دی' �

�
 اش

f
 آدھکے او یئپ یست

f
یست

³_ وہسو ےگ۔ ' ِJانتبس� وچ ڑیِپ نیقی دے   اےنپ ڈر ےت 
f

�ل یست  آنھک اب�

� رظنی تی' _
�

افین وسچ دی رف ولعمامت  یض  _
�

تسس امدے وولں آؤن وایل رف  � مسج اب' اعلق دے وطر ےت اہتڈے  کسے اک 

ن'ا�ں ووچں اک اے۔
ْسفی� اے، اہہی اودہے 

15۔12: 386۔9

_اں دے
�
مسج اےْت سچJن'ا�یئ دے ارب مک دے راںیہ ےت  افین وسچ اےْت سچJن'ا�یئ دے  اثمالں وچ  f اسراب'�ں  hاھکلری ےن وبتہ

ریغب یئپ اہہی اجنی دا اے۔ افش ِدیت، اہہی اجنن وتں  امیبری ونں  راںیہ 

32۔27، 24)اک( ۔23: 387۔10
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>ا اے۔
�

ْ
hوبضمط دنْہ ہکلب اب'ہد>ے راںیہ اوہ  >ا، 

�
' دنہس

ó �
کسے وی تنحم دے اب�Jروں وکیئ دنبہ ْدھک ںیئن ۔۔۔ایپر دی 

�دنار
�
f دے اش

f
اطتق افحتظ رکن وایل  _اں ےت 

�
قلطم ایسن، دے ِدےت وہےئ ارب ویپ ، اقد  �رخی اوس اامسین  fدی اب fمسن'چت

سکد>ا اے ہن �ل اوہ اےنپ آپ ونں اچب  ھجمس ددنیا اے دیجے اب� �ن ونں اامین ےت 
�

�ں ونں اسےنم ایلؤدنی اے ڑہیجا ااسن fوبثاب
ہکلب امسجین ْداھکں وت وی۔ رصف آزامشئ وتں 

7۔200:4۔11

_تک وہون ابعدت وچ اےگ وداھاب'� ےت الافین وسچ دے راںیہ اب��رب� وقم ونں امدے دی اجبےئ رب دی  ومیسٰ ےن اک 
ا�ں ونں دایس۔ fی'ن

ین چی'ن� �
�

 داب'�ں اایْچں ااسن

20۔18: 89۔ 12

رعی ےت اب'ہن�ا�ں ونں �
�
نپ ےت اش رمچلن'ا�ں اےْت ااصحنر رکے۔اہہی آپ ای اسرا وسانہ  یمیلعت  ' یئپ 

ó �
ایسن الزیم لگ ںیئن

f ردھکا اے۔
f

اطتق _ رکن دی  hاظرہ

19)اکرواب��ر( ۔7: 128۔13
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�
ومضمن: ااسن

اطاتقں ونں وداھؤدنی اے، ذینہ  f ےت 
�

_دابس اعاملں ےن وی'کھن'ا�یئپ رکنچس اسسنئ اوانہں دی رب� ےگنچ  _اں ےت  �رخ� f۔۔۔اب
اعم اجنگشئ ونں وداھؤن دی ھجمس ےت اینپ  لقع ےت  الْھکْ� رکدی اے، اوانہں ونں  اوانہں دے رکدار دی وسچ ونں 

دح کسے  f ےت 
�

_دابس f رب� hدکچلار وہ اجدنی اے، اہہی وبتہ رھب ےک وہر  �ل  ھجمس اب� ین وسچ رواحین  �
�

f ددنیی اے۔ ااسن الصتیح'
�ن

�
ملع ااسن دنسپ رکدی اے۔ یتسہ دی اسسنئ دا  _ار وہ اجن دے اقلب� وہاجدنی اے ےت ٹھگ آرام 

�
_ اےنپ آپ وتں رف '

f
رکیت

_ اڑپادنے وہےئ اہہی '
f
رکیت  fھْلی راب'�بس

ک
افین ولاکں ونں ایْچ ےت  �ں ونں وداھؤدنا اے۔  دی اقتیلب دے نف ےت ااکماب�

لقع دی وہا وچ وڈاھ رکدا اے۔ وسچ دے اموحل ونں وداھؤدنا اے۔ اہہی وسنچ واےل ونں اودہی ھجمس ےت 

19۔14: 302۔14

ےہ ہشیمہ وتں  �ن 
�

افین ااسن ریغ  رشتحی ونں اجری ردھکاب'�ں وہےئ آؤ اب'�د رکےیئ یئپ مہ اسز ےت  �ن دے اب��رے اسڈی 
�

ااسن
ہشیمہ ااْچ ےت اب�Jر ردنہا اے۔ اہہی �ل  f اب�

�
ذاہتی _ ےت  hافین ایحیت ، وجرہ کسے  وطر ےت ووجد ردھکاب'�ں وہےئ  اے ےت امدے دے 

ہک وکیئ ااسفہن اے۔ ایبن اے ہن  سچJن'ا�یئ دا  ایبن 

16۔11: 228۔15

وحاس اےْت ، امدی  f �
�ن اینپ آزادی دی وراتی

�
>وں ااسن یگ دخ� کْْم اجوے  ' اے۔ اہہی اوس وےلی 

ó �
کیھٹ ںیئن الغیم  �ن دی 

�
ااسن

�ں اےْت اینپ آزادی دا دوعیٰ قلطم دے اب� اینپ رب وولں ِدیت وہیئ احتیمک وچ وڑھ اجدنا اے۔افین ولک اک دن اقدر 
ٰہی اسسنئ دی ھجمس دے راںیہ اےنپ آپ دے امسجں ونں اقوب رکن ےگ۔ رکن ےگ۔ ریف اوہ ال
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ومضمن: ااسن

_(15۔9: 200۔16 '
f
رکیت  )دوےج 

وصتر اے، �ن رب دا 
�

یگ،ویکں ےج ایحیت رب اے ےت ااسن ہشیمہ روہے  ےہ ےت  ہشیمہ امدے وتں آزاد یس،  ایحیت 
' اے۔ زوبر دے

ó �
رشط ںیئن ابتہ وہون دی   � انف وہون اب' ایگ یس، ےت اودہے یئل   � ہکلب رواحین وطر ےت انباب'  '

ó �
وہنجں امدے ںیئن

� fھا�ں رک ِداب
hی'ن³ } بس� ھجک� اودہے ریپا ہ ْ

f
� اے۔ وْب fاوونہں اےنپ ھتہ داب'�ں اینبں ویشاں اےْت اایتخر ِداب{ ْ

f
’’وْب اھکلری ےن آایھک: 

اے۔‘‘

_ض
�

روزاہن دے رف
>ی وولں ³ ریمی رکیب ادی'

روز اہن دی داع

سچJن'ا�یئ، ایحیت ےت ٰہی  یہ آوے؛‘‘ ال �
�
’’ریتی اب��داش _ روز اوہ اہہی داع رکے:  hض اے یئپ رہ_

�
_ رنک دا اہہی رف hرچچ دے رہ اسی 

ایپر �ں دے  �اب�
�

لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااسن ھو}ں 
fمی'ن پ  �Jتنطلس ریمے ادنر اقمئ وہوے، ےت اسرے اب ایپر دی 

وکحتمf رکے۔ ونں وداھوے، ےت اوانہں اےْت 

۔4، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، ٓارلکیٹ 
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دصقماں ےت امکں دا اک اوصل

' رکےن اچدیہے۔
ó �

_ ںیئن
�
امکں اےْت ارب  � کسے رنک دے دصقماں اب' رچچ دے  قلعت امدری  ذایت  اخمتفل ےت ہن وکیئ  ہن وکیئ 

ْسجJی رپاہ دنبی، پ ونں رد رکداب'�ں وہےئ،  �Jیحیسم اسدسنئان اب وکحتمf رکدا اے، ےت اک  ایپر ای  ٰہی  اسسنئ وچ، سب ال
رچچ دے اسرے رانکں ونں نب دا اے۔ اسی  ھن'ا�ں سچJن'ا�ایئں دا رپاھچوناں 

ایپر داب'�ں ِمن³ �ل  اعمیف اب� ریخات دنسپی ےت 
_ دنی

�
نیل ےت طلغ ارب _اں ونں 

�
الصوحاں، طلغ ارب ذماتمں،  صفن'ا�ں، 

وگایئں ، من�  �
� ' Jنشیپ رطاں داب'�ں  طلغ  اسرے اب�Jاب�Jں وتں، 

ایخل رانھک اچدیہا اے ےت داع رکین اچدیہی اے۔ _ روز  hوتں آزاد رنہ یئل رہ

۔1، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، ٓارلکیٹ 

ی
fْسن Jض یئل ج _

�
رف

الخف اےنپ آپ ونں ایتر رےھک، ےت الصوحاں دے  ذینہ  _ روز اجراحہن  hض اے یئپ اوہ رہ_
�

_ رنک دا اہہی رف hرچچ دے رہ اسی 
امکں دے راںیہ دکی رظن ادناز رکے۔ اودہے  دکی ب�ھْلے ےت ہن  _اضں ونں ہن 

�
�ں یئل اےنپ رف �اب�

�
رب، اےنپ اقدئ ےت ااسن

وصقر وار وہوے اگ۔  � وصقر اب' ےب  اودہا ااصنف وہوے اگ، اوہ 

۔6، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، ٓارلکیٹ 
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