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دنج ےت دبن ومضمن:

2019 ونربم ، 24اوتار 

دنج ےت دبن ومضمن۔

(23اب��ب5افسی"و ں  رہنسی نتم:  آتی"

________________________________________

”حیسم کلی"سی"ا� دا رس اے ےت اوہ آپ دبن ونں اچبون واال اے“  

________________________________________

 آاتیں11وتں 8، 6، 3اب��ب 55ی"سعی"ا�ہ وجایب ڑپاھیئ: 

نَکPQ الووےت ریمے وکل آوو ونس ےت اہتڈی دنج زدنہ روہے یگ۔۔3

V اوہ ڑینے اے اوونہں اکپرو۔۔6 "
)

Xوں رکیت Xاودن لم سکدXا اے اودہے اطبل� وہوو۔دج�
P

V دج "
)

Xوں رکیت دج�

" ےت ہن اہتڈاب"�ں راوہاں ریماب"�ں راوہاں ںین۔۔8
c P

Xاودن آدھکااے یئپ ریمے ایخل اہتڈے ایخل ںیئن
P

دج

ی"ا�ں ریماب"�ں راوہاں اہتڈاب"�ں راوہاں وتں ےت ریمے ایخل۔9
Pیh ہا�ں اQامسن درھیت وتں ااْچ اے اوہ

Pویکں ےج ج�ن
اہتڈے ایخالں وتں اےْچ ںین۔
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" اجدنی ہکلب۔10
c P

Vف ڈدگی اے ےت ریف اوےھت رپت ےک ںیئن ویکں ےج ویجںی اQامسن وتں اب��رش دنہی ےت رب�
�نP واےل ونں �ں وجں ب�ن"ج �دایب ےت رودیئیگ دا اب��ثع� دنہی اے اب(

�
درھیت ونں ریساب رکدی اے ےت اودہی اش

جیب ےت اھکن واےل ونں رویٹ دویے۔

کلدXا اے وہوے اگ۔اوہ ااجنم ریمے وکل رپت ےک ہن آوے اگ ہکلب۔11
P
اجنی ای ریما الکم ڑہیجا ریمے ہنم وتں ی

V
�
وج ھجک� ریمی وخاشہ وہوے یگ اوہ اوونہں وپرا رکے اگ ےت اوس مک وچ دیجے یئل ںیم اوونہں ایلھگ اے ومرب

وہوے اگ۔

دریس وظع

اب��لبئ ووچں

(34:22زوبر ۔1  آتی"

Xاودن اےنپ دنباب"�ں دی دنج دا دفہی ددنیا اے ےت ڑہیجے اودہے ۔22
P

ْدج ےت رھبوہس رکدے ںین اوانہںا
ووچں وکیئ رجمم ہن رہھٹے اگ۔
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 آاتیں 9، 8: 107زوبر ۔2

Xاودن دی تقفش دی اخرط ےت ینب آدم یئل اودہے بیجع امکں دی اخرط اودہی دیجمت رکدے!۔8
P

اکش ولیک دج

�ل امال امل رکدا اے۔ ۔9 Pعمی(ا�ں اب
P
Vدسی دنج ونں راھجؤدنا اے ےت پÄْکھی دنج ونں ی

)
ویکں ےج اوہ رب

 آاتیں 20 )ریف(وتں 18، 15وتں 11 )وتں؛(، 8، 6وتں 3، 1اب��ب 1داین الی ۔3

 

VÏاھیئ رک۔1 Äوملش اےْت ڑچV �ہ وبن دک رصن ےن رب"
�
�ہ وہیداہ ویاب"�میق دی تنطلس دے ےجیت ورےھ وچ اب��لب� دے اب��داش

�
اش

�۔ ) ےک اودہا احمرصہ اتیک"

�ہ دی ڑیپی۔3
�
� یئپ ینب ارسالیئ ووچں ےت اب��داش VP ونں مکح ِداب(

P Äہ ےن اےنپ وخاہج رساں دے رسدار زنپس�
�
ےت اب��داش

ےت رشافیں ووچں ولاکں ونں احرض رکے۔

�ل ایسےن ےت اصبح� ملع وہون۔4 Pاحلظ اب V hےت رہ V hاوہ ےب بیع وجان ہکلب وخب وصرت ےت تمکح وچ امرہ
�یہ رصق وچ ولھکےت رنہ ےت اوہ اوانہں ونں کسدXاب"�ں دے ملع ےت

�
ہا�ں وچ اہہی وخیب وہوے یئپ اوہ اش

Pج�ن
اوانہں دی وبیل دی میلعت دنی۔

P۔5 ِ
)

� یئپ نِت ) رتپدی ےم ووچں روز دا وہفیظ رقمر اتیک" �یہ وخراک ووچں ےت اےنپ 
�
�ہ ےن اوانہں یئل اش

�
ےت اب��داش

۔ Pہ دے وضحر ولھک سکن�
�
دعب اوہ اب��داش �ں وج ای"ہدXے  V اوانہں دی رپورش وہوے اب( "

)
ورایھں رکیت

زعراب"�ہ یس۔ ۔6 اسیملی ےت  ی"ا�ہ ےت 
PیPےت اوانہں وچ ینب وہیداہ ووچں داین الی ےت جی
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دنیپا۔8 �ل ڑہیجی اوہ  Pل ےت اودہی ےم اب� Pیہ وخراک اب�
�
� یئپ اےنپ آپ ونں اش ) رپ داین الی ےن اےنپ دل وچ ارادہ اتیک"

ک �Äاب� Pک ہن رکے اسی یئل اوےنہ وخاہج رساں دے رسدار ونں دروخاتس( یتیک یئپ اوہ اےنپ آپ ونں اب �Äاب� Pیس اب
ذعمور اے۔ رکن وتں 

اسیملی ےت۔11 ی"ا�ہ ےت 
PیPوہنجں وخاہج رساں دے رسدار ےن داین الی ےت جی ریف داین الی ےن داروےغ ونں 

� یس آایھک۔ ) زعراب"�ہ اےْت رقمر اتیک"

اسگ اب�Äت۔12 V اےنپ اخدامں ونں اQزام ےک وھکی ےت اھکن یئل  "
)

�ں رکیت Pتنم رکدا واں یئپ وتں دس داب ںیم ریتی 
اسونہں دوا۔ نیپ یئل اب�Äین  ےت 

وضحر۔13 �اھکدنے ںین ریتے  Pیہ اھکاب�
�
ڑھکمے ڑہیجے اش ڑھکمے ےت اوانہں ولاکں دے  اسڈے  ریف 
ںیھجمس اوہ ای رک۔ انمتس�  �ل وج وتں  Pوےھکی اجوون۔ریف اےنپ اخدامں اب

V اوانہں ونں آزاماب"�۔۔14 "
)

�ں رکیت Pنم یئل ےت دس ِداب لگ  اسی یئل اوےنہ اوانہں دی اہہی 

ڑھکماب"�ں دی تبسن ڑہیجے۔15 �ں دے  Pاسراب"�ں وجااب ڑھکماب"�ں اےْت اوانہں  دعب اوانہں دے  �ں  Pےت داسں ِداب 
رظن آیئ۔ �زیگ  � اھکدنے یس وبیتہ روقن ےت اب( Pیہ اھکاب�

�
اش

ایگ۔۔18 ےت وخاہج رساں دا رسدار اوانہں ونں وبن دک رصن دے وضحر ےل 

زعراب"�ہ وارگن۔19 اسیمالی ےت  ی"ا�ہ ےت 
PیPل لگ اب��ت یتیک ےت اوانہں ووچں داین الی ےت جی� Pہ ےن اوانہں اب�

�
ےت اب��داش

ےگل۔ �ہ دے وضحر ولھکن 
�
" یس۔اسی یئل اوہ اب��داش

c P
وکیئ ںیئن

�ہ ےن اوانہں ونں وپایھچ اوانہں ونں۔20
�
دنمی ےت داشن وری دے اب��ب وچ وج ھجک� اب��داش Vد 

P
V رطح دی ڑچ hےت رہ

اگنچ اب�Äاب"�۔  کلم وچ یس دس درےج  اسرے  �ولں ڑہیجے اودہے  Pوجنایمں اب افریگلاں ےت  اسرے 
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دنج ےت دبن ومضمن:

 آاتیں 20، 19اب��ب6رکویھتنں 1۔4

دقمس اے ڑہیجا اہتڈے وچ وایس وہایئ اے ےت اہتونں۔19 ک دا  �Äاجن دے یئپ اہتڈا دبن روح اب "
c P

 ںیئن
)
ہیک یست

۔ "
c P

 اےنپ ںیئن
)
ایلم اے؟ےت یست رب وولں 

V رکو۔۔20 hالجل اظرہ ےئگ اوہ۔اسی یئل اےنپ دبن وتں رب دا  Xے  Vدی"
P

�ل ڑچ Pتمیق اب ویکں ےج 

 آاتیں 28وتں 22)وسیع( )وتں؛(، 1اب��ب12یتم ۔5

ایگ۔۔1 کھی"ی(ا�ں وچ وہ ےک  ( دے دن  تبس� وسیع  اوس وےلی 

ک روح یس۔اوےنہ اوونہں۔22 �Äاب� Pوگےگن ونں ایلےئ دیجے وچ اب  
P
اوس وےلی ولک اودہے وکل اک اےھن

ایپ۔ ھنP گل 
وگاگن وبنل ےت وپ"ک �۔ اسی یئل اوہ  اگنچ رک ِداب(

؟ ۔23 "
c P

رتپ ںیئن لگی"ا� یئپ ہیک اہہی داؤد دا  ریحان وہ ےک آنھک  اسرا اھتج  ےت 

ڈکدھا۔۔24  "
c P

دمد اب��وجہں دبرووحاں ونں ںیئن V وبل دی 
P
�ں ےن آایھک یئپ اہہی دبرووحاں دے رسدار ی�علز " ایسی" V

P
رف

Vان وہ اجدنی اے۔25 Ï دنیپی اے اوہ ورب" ْ Äیہ وچ ٹْھپ�
�
سیج اب��داش اوےنہ اوانہں دے ایخالں ونں اجن ےک آایھک 
اقمئ ہن روہے اگ۔ Ï وپے یگ اوہ  ْ Äٹْھپ رھگ وچ   � ےت ڑہیجے رہش اب"

اقمئ۔26 �یہ ویکںی 
�
ایگ۔ریف اودہی اب��داش اخمفل وہ  ڈکایھ ےت اوہ اانپ آپ  اطیشن ونں  اطیشن ای ےن  ےت ےج 

روہے یگ؟ 
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ڈکدھے۔27 �ل  Pدمد اب دیکی  رتپ  ڈکدھا واں ےت اہتڈے  �ل دبرووحاں ونں  Pدمد اب V وبل دی 
P
ےت ےج ںیم ی�علز

ںین؟اسی یئل اوہ ای اہتڈے فصنم وہون ےگ۔

یئگ۔28 �یہ اہتڈے وکل اڑپ 
�
ڈکدھا واں ےت رب دی اب��داش �ل دبرووحاں ونں  Pدمد اب رپ ےج ںیم رب دی روح دی 

اے۔

آاتیں 22،23، 2، 1اب��ب8روویمں ۔6

۔۔1 "
c P

وسیع وچ ںین اوانہں اےْت زسا دا مکح ںیئن ہرVے حیسم  ن" اسی یئل نہ ج�

ایحیت دے روح دی رشتعی ےن حیسم وسیع وچ ونیمں اب�Äپ ےت ومت دی رشتعی وتں آزاد رک۔2 ویکں ےج 
�۔  ِداب(

Xی۔22 Äڑتدی X درد وچ یئپ  دشدی" V رکادنہی اے ےت  "
)

ل ےک نہ رکیت Qاسری ولخمق ر اسونہں ہتپ اے یئپ  ویکں ےج 
اے۔

ےلم ںین آپ اےنپ دبن وچ رکاےنہ آں۔23 ہا�ں ونں روح دے ےلہپ لھپ 
Pےت ہن رصف اوہ ای ہکلب ایس وی ج�ن

یصلخم دی راہ وپ"کھدXے آں۔ ینعی اےنپ دبن دی  کل  �Äےت ےل اب

 آاتیں 8وتں 1اب��ب5 رکویھتنں 2۔7
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اسونہں۔1 � اجوے اگ ےت  تْسÏ  ِداب( رھگ ڑہیجا درھیت اےْت اے  اسڈا ےمیخ دا  Xوں  ویکں ےج ایس اجن دے آں یئپ دج�
" ہکلب ادبی اے۔

c P
رھگ ںیئن اینب وہایئ  ےلم یگ ڑہیجی ھتہ دا  امعرت  رب وولں اQامسن اےْت اک ایہیج 

�ل ملی�س وہ اجےیئ۔۔2 Pرھگ اب اسی یئل ایس ای"ہدXے وچ رکاےنہ آں ےت وڈیھ ادیم ردھکے آں یئپ اےنپ اQامسین 

ےگنن ہن اب�Äےئ اجےیئ۔۔3 ملی�س وہون دے اب�Äروں  �ں وجں  اب(

�۔4 Pڑپکے الواب " یئپ اہہی 
c P

ےمیخ وچ رہ ےک وبھج دے امرے رکاےنہ آں۔اسی یئل ںیئن ویکں ےج ایس اسی 
رغق وہ اجوے۔ ایحیت وچ  افین اے  �ں وج اوہ ڑہیجا  � اچؤےن آں اب( Pواب�Äے اےْت وہر ابXاچؤےن آں ہکلب ای"ہد

� اوہ رب اے ےت اوےنہ ای روح اعیبےن وچ ِدیت۔۔5 ) اسونہں اسی لگ یئل ایتر اتیک" ہے 
Pےت ج�ن

V ایس دبن دے ونط وچ۔6 "
)

Xوں رکیت عمج ردنہی اے ےت اہہی اجن دے آں یئپ دج� اسڈی اخرط  ہشیمہ  اسی یئل 
الج ونط آں۔ Xاودن دے ونط وتں 

P
آں دج

Vدے آں ہن یئپ اایھکں دے وےھکی اےْت۔۔7 ْ
Ï
ویکں ےج ایس اامین اےْت رب

Xاودن دے ونط وچ رانہ وباتہ۔8
P

اسونہں دبن دے ونط وتں وھک وہ ےک دج عمج اے ےت  اسڈی اخرط  اسی یئل 
وظنمر اے۔

کی"و ں 1۔8
Pھسلی"ی

ی(
(23اب��ب5   آتی"

اسڈے۔23 ک رکے ےت اہتڈی روح،دنج ےت دبن  �Äلکل اب ہمشچ اے آپ ای اہتونں اب�� رب ڑہیجا اانیمطن دا 
وفحمظ رنہ۔ V وپرے وپرے ےت ےب بیع  "

)
Xاودن وسیع حیسم دے آون رکیت

P
دج
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دنج ےت دبن ومضمن:

تحص اسسنئ ےت 

 رصف26 :477۔1

�ن روح دا ااہظر اے۔ 
P
ااسن

24۔22، 21۔18،20 )رب(۔ 16 :335۔2

" دنہا۔۔۔۔ویکں
c P

�لم ںیئن
�
دحمود دبن وچ اش � اک  �ن اب" اّیس"¡ رب ےت روح اک ںین،ےت اہہی ااحتد دکی وی دحمود 

مہف ونں وھجےٹ  " ردھکی۔۔۔۔روح دے اب��رے 
c P

( وچ ووجدںیئن "
P
افین اے،اسی یئل اہہی الافتین ےج روح ال 

( ونں وَلQ  وچ ایلاب"� اجدنا اے۔ "
P
�ل ایس ایحیت دے ادبی راز اب�Ä سکدXے آں ویجںی الافتین Pوگان اب

12۔9، 7۔2 :427۔3
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دنج ےت دبن ومضمن:

"
c P

� دکی ںیئن
P
انِب�ِ امندنئہ اکر دے  اقونن وی،ےت دنج کسے  Äی"ا�یئ دی روح دا  V یئپ سج "

)
اقونن اے،اوھتیں رکیت ایحیت دنجدا 

� وہ سکدXی اے ویجںی یئپ دنج وہ سکدXی
c

اغتی رم سکدXی اے ہن  ریمض وچ دکی  ( اےنپ  �ن دی ارفنادتی"
P
دنہی۔ااسن

� اج ) مج�ھی"ا� ےت مہ آیگنہ ونں احلص اتیک"
س
ایحیت ونں  اے ویکں ےج دوونںی الافین ںین۔۔۔۔اسی وتں الہپں یئپ 

اعریض ( امدے دا  اہمرت احلص وہین اچدیہی اے یئپ ووجدتی" اسسنئ دے اب�Äروں  VQوہس اےْت 
رَھب� ےکس،اسی 
ہصح اے۔

9۔25 :119۔4

وحااسں یئل اسی رھبوےس دی اسڈے  رظنم  نم دا اے یئپ اہہی  کلدXاب"�ں وپ"کھدXاب"�ں وہےئ وکیئ دنبہ اہہی 
P
وسرج ی

یسمش دی ایکلفت اظنم  استک اے۔ویجںی ملع  وسرج  رحتک وچ اے ےت  اخمتفل رکدا اے یئپ درھیت 
Xین اسسنئ دنج ےت دبن دے ددی" دبتلی رکدا اے،اجنی ای رکنچس  رظنےی ونں  �ین 

P
رحتک دے اب��رے ااسن

�ن اےْت ااصحنر رکدا
P
�ن یئل اعمون انبؤدنی اے۔اسی یئل اہہی ااسن اّیس"¡ دبتلی رکدی اے ےت دبن ونں  قلعت ونں 

مہف ونں دحمود ،اھبونںی دویج وصرت وچ اہہی  "
c P

وسا ھجک� ںیئن میلح اخدم وہون دے  �ن دا  اّیس"¡ اے ڑہیجا آرام دہ 
نم دے یئپ دنج  "

c P
V ایس اہہی ںیئن "

)
Xوں رکیت ےگ دج� اکسں   "

c P
ھجمس ںیئن  ں دکی وی 

P Vاے۔رپ ایس اونہی" Vارب� رکن دے رب�
�لم اے۔دنج اب"� روح رب اے؛ہن

�
یلقع وچ اش �ن مک 

P
�ن وچ اے ےت اہہی یئپ ااسن اّیس"¡  � امدے دے اب�Äروں دبن اب"

اکعیس رکدا اے،ویکں ےج ( ردھکا ےت اودہی  �ل ووجدتی" Pن دنج،رب دے اب�
P
دبنل واال ےت ادبی؛ےت ااسن
ہیبش اے۔ �ن رب دی 

P
ااسن
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دنج ےت دبن ومضمن:

�ن یتسہ دے
P
دبتیلی دے اب�Äروں ااسن دبتلی رکدی اے،ےت اسی  وگایہ ونں  اسحں دی وھجیٹ  اسسنئ دبین 

V اڑپدے ںین۔ "
)

�ں رکیت
) c
اقحاقئ اینبدی 

�؛(15 :120۔5  )اب(

�ن دی احبل( اے؛ اّیس"¡ " ہکلب 
c P

تحص امدے دی احبل( ںیئن

24۔12 :388۔6

دعبوں دوےج اب�Äےس اک ایحیت دی ذغاتیئ اے؛ےت ای"ہدXے  وبقل رکےیئ یئپ وخراک  رفموایضں ونں  ا�ں  Pای"ہی
دقمار دے اب�Äروں  � یمک اب"� زاب"�دیت،ایعمر اب" وہر ارتعاف دی ولڑ دنیپی اے،اہہی یئپ وخراک وچ کسے 

مہبم رفموایضں دی  اسرے امدی  وقت اب�Äیئ اجدنی اے۔تحص دے اب��رے  Vاب��د رکن دی  ایحیت،رب،ونں رب�
اقمئ رکدے ںین اک  ںین،ڑہیجے 

�
اخمفل ےت وخد شْکْ رطفت دا اہہی اک ومنہن اے۔اہہی وخد 

� Pایلیچں یئل اھکاب Vان وہ اجدنی اے“۔ ےج اےنپ  ےپ اجوے“ےت اوہ”ورب"  Ï ْ Äٹْھپ ایہیج”تنطلس دیجے وچ 
" رک سکدXا۔

c P
Vاب��د ںیئن ایگ وہوے ےت اہہی ایحیت ونں رب�  � ) ایتر اتیک" وسیع وولں 

Xوں ایس اہہی سکھدXے آں " رکدی،ےت دج�
c P

V ںیئن
�
اتمرب اسری ایحیت ونں  �ن دی 

P
اتیلص اہہی اے یئپ وخراک ااسن

V وہ اجدنی اے۔ hاظرہ ایحیت اے ےت اہہی اےنپ آپ  اسڈی  یئپ رب 
_____________________________________________________________________________________
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دنج ےت دبن ومضمن:

30۔26 :220۔7

Vاب"�یئ دی اھچپن رتہب انبؤدنے ںین ”ایگنچیئ اب"� رب� �ن ونں االخیق اب"� دبین وطر ےت 
P
� ااسن ویناب(  � اہہی رھبوہس یئپ روزہ اب"

�۔“ Pں اب��لکل ہن اھکاب 
P  اونہی"

)
“دے الھپں ووچں اک اے دیجے اب��رے رب ےن آایھک،”یست ) P

دے دربح

25۔22 :442۔8

V امدا،ومنےن دے "
)

Xوں رکیت Vامہ رکدا اے دج�
P
رف ڑپکے  اعریض وخراک ےت  V "

)
رشب ونں اوس وےلی رکیت Äی"ا�یئ  حیسم،سج

ھج اجدنا اے۔ " وہ اجدنا،ےت رواحین وطر ےت وبلمس ےت ر¡
c P

� ںیئن
c

دبتلی وہ ےک،اغتی �ل  Pاب

10۔7 :176۔9

Vامربنداری
P
رف ایپایلں ونں رطفت دی  ڈیٹےت  ( ےن  �ریخی رواتی" وخراک دے اب��رے ایخالں ونں ہن اجنن دی اب(

�۔ V رکن دا ومعق ِداب( hاظرہ  V
�
الجیل ارب � ےت الیجن ونں دبن اےْت اےنپ  ) رکن یئل آزاد اتیک"

23۔15 :168۔10
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دنج ےت دبن ومضمن:

�ل وپری Pں دے اب� Pاقوناب �ن دے انبےئ وہےئ اظنم اسی لگ اےْت زور ددنیے ںین یئپ رب دے 
P
ویکں ےج ااسن

اسونہں ای"ہدXے رم اجدنا اے،ہیک  ھلدXا ےت  ج� �اکرہ وہاجدنا،فیلکت  Pامیبر ےت اب �ن 
P
اطمتقب ردھکاب"�ں وہےئ ااسن

ت( دے اب��رے اسونہں اج�ن	ہے اایتخر اےْت رھبوہس رانھک اچدیہا اے ڑہیجا اکملی" � اچدیہا اے؟ہیک  Pاےْت رھبوہس رکاب
رمیض ونں ویپ دی  �؟اوےنہ  ) ( اتیک" �تی� طلغ اب� وہنجں وسیع ےن  رب دے رواحین مکح وتں ااکنری اے،ااہیج اایتخر 

وہنجں امدی رشتعی آایھک اجدنا اے،رپ رب دی افش ِدیت  امیبری وتں  �۔اوےنہ اودہے ارحناف وچ  ) وپرا اتیک"
اطمقب۔ �ن دی رشتعی دے  رشتعی،اّیس"¡

26۔23، 18۔4 :390۔11

ہشیمہ وایل مہ آیگنہ وتں اسونہں روح دی  " رک سکدXے یئپ ایحیت وخد رپور اے، ےت 
c P

ایس ای"ہدXے وتں ااکنر ںیئن
اسڈی ٰہی اوصل، وتں  Xا اے۔ اہہی رب، ال

P
ْ

hدنْہ Vی ااسحاسں وچ االتخف  hاچدیہا، ویکں ےج، اظرہ � Pرکاب "
c P

ااکنر ںیئن
احبل وسچ مہ آیگنہ ونں  یگنچ  منج ددنیی اے، ےت ای"ہدXے اب��رے  Vی االتخف ونں  hاظرہ �واتیفق اے ڑہیجی  Pاب
مہف دا ایحیت اسرے وخایشں ےت داھکں دے  وبجمر رکے یگ یئپ ایس  اسونہں  لیصفت وچ  Äی"ا�یئ  رکدی اے۔سج

�ل ابتدہل رکےیئ۔ Pداب"�ں وخایشں دے اب

وگایہ اےْت �ل امدی اسحں دی  Pاسسنئ دے اب ٰہی  اسےنم آؤدناب"�ں ںین،ال العاتمں  یÄہلی"ا�ں  امیبری داب"�ں  Xوں  دج�
اقونن  

)
وہنجں یست Vاب��د رکن دوی  رمہلح رب� مہف ونں امدی آراء دا وجاھٹ   اےْچ 

)
۔ااصنف دے اب��رے یست

c
ثحب رکےئی"

V،یطلغ "
)

ہکس دنی رکیت  اریخی 
)
" روہو ےگ ہن ای یست

c P
V دحمود ںیئن "

)
رمکے رکیت امیبری واےل   

)
�ں ددنیے اوہ،ریف یست Pدا اب
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دنج ےت دبن ومضمن:

امیبری وچ  � Ï روہو ےگ۔۔۔۔ اہتڈے وکل اب�Äپ اب" V، ڑیپ اں واےل رتسبے اےْت ےٹیل" "
)

بلط یتیک وہیئ زسا ء رکیت دی 
افش امیبر ونں  " اے، رپ اہتڈے وکل اسی ولڑ دا ااکنر رکن ےت 

c P
اقونن ںیئن ( یئل اودہا وکیئ  امحتی" کسے اک دی ولڑدی 

دنی دا اایتخر رضور اے۔

2۔29 :391۔12

ایحیت دے ایلص وعشر وچ اQےگ ودوھ،اوانہں اخمتفل رکو،ایپر دی رطاں  ذینہ وطر ےت  ( دی  V اکشتی" hدبن وولں رہ
 ڈر ےت

)
ہمشچ اے ےت یست امیبری دا رس  دیپا رک دے ںین۔ ڈر  ک ںین ےت روح دا لھپ  �Äاسراب"�ں وارگن ڑہیجے اب

امیبری  
)
�ن ای اے دیجے اب�Äروں یست اّیس"¡ ٰہی  وکحتم( رکدے او،اسی یئل ا اہہی ال �ن دے اب�Äروں  اّیس"¡ ٰہی  اب�Äپ اےْت ال

اقوب اب�Äؤدنے او۔  اےْت 

18۔4 :393۔13

�ن اےنپ آپ وتں،اےنپ امکں وتں ےت اوانہں اّیس"¡ دبن رصف اسی یئل وخد اکر واھکیل ددنیا اے ویکں ےج امدی 
Vاں دی املئ رکن وایل،اگل

�
Vے ارب اسرے رب�ْ ربخ یئپ  لگ وتں ےب  ربخ دنہی اے، اسی  �ی"ا�ں وتں ےب  ن"ج

دے پPی(
اسِِح�ں دی امکل اے، اقونن اے۔ایسن دبین  �ن،ہن یئپ امدے دا  اّیس"¡ �ں دی ای امدی  Pرطاں دی ےت رپ وجش وہج اب
قشم رکو۔ اےنپ دبن حتف رک سکدXی اے۔ اسی رب دے ِدےت وہےئ اایتخر دی  امیبری، اب�Äپ ےت ومت ونں  ےت 
تس� ھجک� ڑہیجا وقت وچ اجوگ ےت اوہ  رمکحاین رکو۔ روح دی  دی تیکلم روھک، ےت ای"ہدXے ااسحس ےت لمع اےْت 
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اقلب� ےت ےش اسی  اقلب� انباب"� اے، ےت وکیئ وی  �ن ونں اسی 
P
" اوونہں رد رک دویو۔ رب ےن ااسن

c P
ایگنچیئ وراگ ںیئن

یئگ اے۔  �ن ونں ِدیت 
P
ٰہی وطر ےت ااسن " سکدXی ڑہیجی ال

c P
( ونں واگڑ ںیئن

)
اطتق

�ن رب دی
P
اسسنئ وچ ااسن وکحتم( رکدی اے ےت اہہی یئپ  ٰہی ایسن  وبضمط روہو یئپ ال مہف وچ  اےنپ اسی 

اکعیس رکدا اے۔ وکحتم( دی 

24۔19، 18 )ااجزت دوی(۔14 :302۔14

ےہ اے ےت امدے دے وطر ےت ووجد ردھکاب"�ں ہشیمہ وتں  �ن 
P
افین ااسن ریغ  اسز ےت  ۔۔۔آؤ اب"�د رکےیئ یئپ مہ 

�ن ونں اکلم
P
اسسنئ ااسن ہشیمہ ااْچ ےت اب�Äر ردنہا اے۔۔۔یتسہ دی  �ل  Pاب )

P
ذاہتی V ےت  hافین ایحیت، وجرہ وہےئ کسے 

�ن رب اے، ڑہیجا اّیس"¡  � �ن دی دنج اب"
P
ویپ اکلم اے ویکں ےج رواحین ااسن V یئپ ویجںی  "

)
V رکدی اے،اوھتیں رکیت hاظرہ

رمکحاین مہف دی اجبےئ روح دی  �ن اےْت 
P
ٰہی اوصل اے،ےت اہہی اسی یئل یئپ اسی یقیقح ااسن ولخماقں دا ال اسراب"�ں 

�ں دی۔ Pاقوناب �ں دے ای امدے دے  Pہک اب دنہی اے،ینعی رشتعی دی روح دی،ہن 

Vض
P
رف روزاہن دے 

Xی وولں Ï ریمی رکیب ادی"
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روز اہن دی داع

Äی"ا�یئ، ایحیت ےت سج ٰہی  �یہ آوے؛‘‘ ال
�
’’ریتی اب��داش V روز اوہ اہہی داع رکے:  hض اے یئپ رہV

P
رف V رنک دا اہہی  hرچچ دے رہ اسی 

ایپر �ں دے  Pاب�
P
اسرے ااسن ریتا الکم  لکن اجن؛ ےت  ھو ں 

می"ن( اسرے اب�Äپ  اقمئ وہوے، ےت  ایپر دی تنطلس ریمے ادنر 
وکحتم( رکے۔ ونں وداھوے، ےت اوانہں اےْت 

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔4، نشکیس VIIIرچچ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل

" رکےن اچدیہے۔
c P

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

ْسجÄی رپاہ دنبی، اسدسنئان اب�Äپ ونں رد رکداب"�ں وہےئ،  یحیسم  وکحتم( رکدا اے، ےت اک  ایپر ای  ٰہی  اسسنئ وچ، سب ال
اسرے رانکں ونں رچچ دے  نب دا اے۔ اسی  ایئں دا رپاھچوناں  Äی"ا� ھی"ا�ں سج

Ïِمن ایپر داب"�ں  �ل  Pاعمیف اب ریخات دنسپی ےت 
V دنی

�
نیل ےت طلغ ارب Vاں ونں 

�
الصوحاں، طلغ ارب ذماتمں،  صفی"ا�ں، 

Pمی وگایئں ،   P
� " Äنشیپ طلغ رطاں داب"�ں  اسرے اب�Äاب�Äں وتں، 

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

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔1، نشکیس VIIIرچچ 

ی
ْسن( Äض یئل جV

P
رف

الخف اےنپ آپ ونں ایتر رےھک، ےت الصوحاں دے  ذینہ  V روز اجراحہن  hض اے یئپ اوہ رہV
P
رف V رنک دا اہہی  hرچچ دے رہ اسی 

رظن ادناز رکے۔ اودہے امکں دے راںیہ Vاضں ونں ہن دکی ی�ھْلے ےت ہن دکی 
P
رف �ں یئل اےنپ  Pاب�

P
اقدئ ےت ااسن رب، اےنپ 

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